Hargita Megye Tanácsa által szervezett vásárok rendszabályzata
1. Azon termelők, akik részt szeretnének venni a vásáron minden hónap 1 – 10. között be kell
jelentkezzenek az agrarkamara@hargitamegye.ro e-mail címen. Bővebb információkért
kérjük, forduljon a Hargita Megyei Agrárkamara munkatársaihoz. Érdeklődni: a 0266-312318,
0751177679, 0745327961 telefonszámokon.
2. A havi vásár hivatalosan reggel 8,00 órakor kezdődik és 14,00 óráig tart, a hagyományos
vásárok esetén 9 – óráig az asztalokra ki kell tenni a termékeket.
3. A termelőnek minden vásáron rendelkeznie kell a következő iratokkal:
- engedélyek (jogi személy esetén)
- személyazonossági igazolvány
- A Hargita megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság által
kibocsátott bejegyzési okirat
- a termelőre, eladóra vonatkozó – család orvos által kibocsátott – egészségi bizonylat
(cégek esetén, a munkaorvos által kibocsátott bizonylat)
- állati eredetű elsődleges termékek (szárnyas hús, tej, tojás, méz) esetében, az állatokra
vonatkozó egészségi bizonylat („fisa”), melyet a körzeti állatorvos bocsát ki
- érvényes termelői bizonylat és kitöltött kereskedelmi könyvecske a vásárba szállított
mennyiségekről.
- hagyományos termék bizonylat (ha nem a termelői bizonylatban szereplő nyersanyagot
értékesítenek, hanem abból készült végterméket, sürgősen el kell indítani a hagyományossá
való minősítést, mert e nélkül nem törvényes az árusítás)
- élelmiszerek esetén a bevizsgálási bizonylat (“Buletin de analiză”)
4. Az élelmiszertermékek bevizsgáltatása negyedévente kötelező a Hargita Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságnál.
5. A termelők, csak a saját termelésükből származó termékeket árulhatják, a viszonteladók nem
vehetnek részt a vásáron!
6. A friss élelmiszerek hűtőládában vagy hűtőautóban szállíthatók és tárolhatók. A könnyen
romlandó élelmiszerek tárolására hűtőszekrényt kell biztosítani.
7. A termékek, amelyek nincsenek előcsomagolva, védő vitrin mögül árusíthatók.
8. A vásáron résztvevő árusok ellenőrzésen esnek át, amelyet a hivatalos szervek
(közegészségügy, állategészségügy, fogyasztóvédelem, pénzügy, szervezők, stb.) végeznek.
9. A termelők csak azokkal a termékekkel jöhetnek a vásárra, amire engedélyük, termelési
igazolványuk van. Hogyha, valaki nem tudja az aktákat bemutatni, vagy nem a jelenlévő
termékekre vannak kiállítva, vagy hiányos bármely aktájuk, nem árulhatnak a vásáron (tilos
a ”pult alatti árusítás”!!!!)
10. A 106/2002 - es Kormányhatározat értelmében a termelők kötelesek az árcímkéken két
nyelven (románul és magyarul) feltüntetni a következő adatokat :
- termék megnevezése RO/HU
- előállító neve/címe

- ingrediente/összetevők
- compoziţie la 100 gr/ 100 gr tartalmaz
- cantitate netă/nettó tömeg
- data fabricaţiei/gyártási ideje
- A se consuma de preferinţă înainte de……./Minőségét megőrzi……ig.
- A se păstra la loc uscat şi răcoros la max… C°/ Száraz hűvös helyen tartandó max. …. C°.
11. Azok a termelők akiknek, a termékeik értékesítéséhez szükséges a termék tömegének
megállapítása, kizárólag csak hitelesített (omologalt) mérleget használhatnak.
12. Kisvállalkozók esetében KÖTELEZŐ a kasszagép használata! (OUG nr. 58/1998).
13. A csomagolatlan termékek mérésénél használjanak megfelelő védőöltözetet (fejfedő,
köpeny, kötény, kesztyű).
14. Tekintettel a termelők emelkedett létszámára - a megfelelő feltételek biztosítása érdekében
- bejelentkezéskor előnyt élveznek a Hargita megyei termelők, illetve más megyékből a Székely
termék védjeggyel rendelkezők.
15. A vásárban kijelölt helyeket NE cseréljék fel!
16. Tekintettel, hogy az asztalok bérmentesek kérjük tisztességes áron kínálják a termékeket,
legyen kétnyelvű (román, magyar) árcímke minden terméken. Ne haladják meg a
kereskedelemben kapható termékek árát, figyelembe véve a termékek minőségét.
17. Kérjük, a higiéniai szabályokat betartani, ne hagyjon szemetet!
18. Kézmosási lehetőség és illemhely, a Hargita Megye Tanács épületének földszintjén található.
19. A vásár befejeztével mindenki köteles az asztalokat visszaszállítani a megadott helyre és
aláírni a jegyzőkönyvet.
20. Abban az esetben, ha valaki félre tájékoztatja a vásárlókat és a szervezőket a termék
származására, összetevőire, elkészítési módjára vonatkozóan, végérvényesen kizáródik a
vásárból.
21. Azok a termelők, akik nem tartják be a házirend szabályait először figyelmeztetést kapnak,
másodszorra pedig kizárják a vásárokból, kivétel az előző pontban leírt kihágások, amelyek
azonnali kizárással járnak.
22. Bármilyen kérdéssel forduljanak a vásár ideje alatt szolgálatot teljesítő kollegához.
23. Kérjük, szíveskedjenek email címet létrehozni és a soron következő bejelentkezéskor
bemondani a gyors és hatékony szolgáltatásunk, együttműködésünk javítása érdekében.
24. Ne feledjék, hogy a kistermelő felel a termékeit fogyasztó személyek egészségéért!

Hasznos elérhetőségek:
- Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság(DSVSA),

telefon :

0266 314 967, fax: 0266371646, e – mail cím: office-harghita@ansvsa.ro

- Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) : Telefon: 0266-310423, Fax: 0266-371142,
e – mail: dspj.harghita@aspharghita.ro
- Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: telefon 0266 311 702,
fax: 0266 312 532, e – mail: office@harghita.ojpc.ro ojpcharghita@anpc.ro
- Megyei Közpénzügyi Igazgatóság: telefon: 0266 207 800, 0266 207 819, e – mail :
secretariat.hr@mfinante.ro

