
A „Rybitwy” Kereskedelmi Központ (ul. Półłanki 33a, Krakkó) 
HÁZIRENDJE 

 

1.§ 

I. A Krakkóban, ul. Półłanki 33a szám alatt található „Rybitwy” Kereskedelmi 
Központ tulajdonosa és üzemeltetője a krakkói „efekt” S.A. Gazdasági Társaság. 

II. A Rybitwy Kereskedelmi Központ árusítási tevékenység végzésére jött létre. 
III. A Rybitwy Kereskedelmi Központ területére személygépkocsival, tehergépkocsival 

és pótkocsis gépkocsival történő behajtás csak a kereskedésben részt vevő 
személyek számára, díjfizetés ellenében megengedett. 
  

IV. A Rybitwy Kereskedelmi Központ minden nap, 0-24 óráig nyitva van. 

V. A Rybitwy Kereskedelmi Központ részletes nyitvatartási napjait és óráit a Rybitwy 
Kereskedelmi Központ igazgatósága állapítja meg. 

VI. A Rybitwy Kereskedelmi Központ aktuális nyitvatartási napjaival és óráival 
kapcsolatos tájékoztatás a Rybitwy Kereskedelmi Központ irodájában és internetes 
oldalán található meg. 

 
 

2.§ 

I. A Rybitwy Kereskedelmi Központban, a hatályos jogszabályokkal összhangban, a 
jelen házirendben foglalt korlátozások figyelembe vétele mellett áru értékesítési, 
vendéglátási és szolgáltatás-nyújtási tevékenység végezhető. 

II. Az I. pontban felsorolt tevékenységeket a Rybitwy Kereskedelmi Központban 

természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezeti egységek végezhetnek. 

III. A Rybitwy Kereskedelmi Központban az I. pontban felsorolt tevékenységeket 
végző személyek kötelesek érvényes személyazonosító okmányokkal, valamint 
olyan egyéb okmányokkal rendelkezni, amelyekből tevékenységük jogszerűsége 
megállapítható. 

IV. Mozgó árusítás keretében tilos az alábbi termékek árusítása: 
1. nem pasztőrözött tej, 
2. friss gomba és feldolgozott gombatermékek, kivéve a termesztett gombákat és 

a képzett gombaminősítő vagy a Rybitwy Kereskedelmi Központ által 
alkalmazott gombavizsgáló szakember által eladásra alkalmasnak minősített 
gombákat, aki egyúttal köteles a piac használói számára rendelkezésre 
bocsájtani a forgalomba hozható és gombatermékké, valamint gombatartalmú 
élelmiszerré feldolgozható gombák kimutatását, valamint a gombaminősítő és 
gombavizsgáló által kiadott tanúsítvány megszerzésére vonatkozó 
követelményeket, 

3. diabetikus élelmiszertermékek, 

4. nem csomagolt pékáru és sütemények, 

5. vadhús, 

6. gyógyszerészeti, paragyógyszerészeti és bódító szerek. 

V. A Rybitwy Kereskedelmi Központban szigorúan tilos fegyver, lőszer, 
robbanóanyagok, pirotechnikai anyagok, gyúlékony folyadékok és gázok, valamint 
alkohol és bármilyen pornográf anyag (könyv, folyóirat stb.) kereskedelme és 
árusítása. 

  



VI. Mozgó árusítás keretében speciális árusító berendezések vagy szállítóeszközök 
segítségével megengedett (az ilyen árusításhoz igazított és engedélyezett) alábbi 
termékek árusítása: 
1. hús és feldolgozott hústermékek, 

2. vágott baromfi és feldolgozott baromfitermékek, 

3. hal és feldolgozott haltermékek, 

4. tej és feldolgozott tejtermékek, 

5. állati és növényi zsiradékok, 

6. egyéb, a nem megfelelő hőmérséklet és napsütés ellen védelemre szoruló 
élelmiszeripari termékek. 

VII. A Rybitwy Kereskedelmi Központban tilos: 

1. az alkoholfogyasztás, 

2. bódító és kábítószerek fogyasztása, 

3. alkohol, vagy bódító-, illetve kábítószer hatása alatt álló személy által 
bármilyen tevékenység végzése, 

4. szemét kívülről (pl. a városból, magáningatlanokról) történő beszállítása. 
VIII. Tilos termékek nyilvános sorsolás vagy árverés útján történő árusítása. 

IX. Tilos az alábbi szolgáltatások nyújtása: 

1. A Rybitwy Kereskedelmi Központ területén szerencsejátékok szervezése 
(kivéve az állami monopólium alapján szervezetteket és a fogadóirodákat), 

2. masszázsszalonok és társ/partnerkereső irodák/szalonok működtetése, 
3. zajjal, rezgéssel és a környezet szennyeződésével járó szolgáltatások nyújtása, 

valamint olyan szolgáltatásoké, amelyek nyújtása megnehezíti a Rybitwy 

Kereskedelmi Központ működését vagy a környezete számára terhes. 
 

3.§ 

I. A tevékenység helyét és körülményeit – a Rybitwy Kereskedelmi Központ adott 

típusú tevékenységre kijelölt részén – az igazgató határozza meg. 
II. Tilos a tevékenység végzésének helyétől való eltérés azon jogalany számára, 

akinek e hely a Rybitwy Kereskedelmi Központ igazgatójának beleegyezése és 
tudomása nélkül került kijelölésre. 

III. A Rybitwy Kereskedelmi Központ vezetése és használói kötelesek figyelembe 

venni a járművek parkolását és a piactér belső útjain a közúti forgalmat szabályozó 
jelöléseket, oly módon, hogy ne akadályozzák a területen a forgalmat. 

 

4.§ 

I. A Rybitwy Kereskedelmi Központban tevékenységet végzők kötelesek jól látható, 
valamint egyszerű és kétségeket nem ébresztő tájékoztatást nyújtó módon 
megjelölni a kínált áruk és szolgáltatások árait. 

II. A gombaminősítő vagy gombavizsgáló szakértő által minősített friss gomba 
árusítását végző személy köteles az árusítás helyén az árusított gombák fajtájára 
vonatkozó tájékoztatást tenni közzé. 

 
 

5.§ 

I. A Rybitwy Kereskedelmi Központban használt mérőeszközök érvényes hitelesítési 
jelöléssel kell rendelkezzenek, valamint olyan módon kell azokat beállítani és 
használni, hogy az ügyfeleknek lehetőségük legyen ellenőrizni a mérés helyességét 
és hitelességét. 

II. A mérőberendezések hitelesítésének naprakészen tartásáért az értékesítő felel. 
  



6.§ 

I. A Rybitwy Kereskedelmi Központ területén tevékenykedő vállalkozók kötelesek 
fenntartani a tevékenység helyszínének tisztaságát és esztétikus megjelenését. 

II. Az áruk és a végzett tevékenységgel kapcsolatos bármely berendezések az erre 

kijelölt helyen, standon, padon, asztalon stb. kívül történő tárolása tilos. 
III. A tevékenység befejezése után végzésének helyét és annak közvetlen környezetét 

tiszta és rendezett állapotban kell hagyni, a hulladékot és szemetet pedig az e 
helyen tevékenykedő személy az e célra kijelölt edényekbe kell helyezze. 

IV. A tevékenység befejezése után a piac területén és közvetlen környezetében árut, 
kocsikat, ládákat, más csomagolóanyagokat, valamint a 2. bekezdésben említett 
berendezéseket hagyni tilos. 

V. A Rybitwy Kereskedelmi Központ területén található árukért, 
csomagolóanyagokért és berendezésekért, valamint megfelelő tárolásukért és 
kezelésükért tulajdonosuk felel. 

 

7.§ 

Az olyan áru értékesítése, mellyel kapcsolatban megalapozott gyanú merül fel, hogy káros az 
egészségre, illetve lopásból vagy egyéb illegális beszerzési forrásból származik, a Rybitwy 

Kereskedelmi Központ igazgatója által felfüggesztésre kerül, aki egyben köteles hatásköre 
függvényében egyidejűleg értesíteni a Járási Népegészségügyi Felügyelőt, a Járási 

Állategészségügyi Felügyelőt vagy a Városi Rendőrkapitányságot. 
 

8.§ 

I. A Rybitwy Kereskedelmi Központban az aktuális árjegyzék szerinti díjak 
érvényesülnek, valamint 
1. azokat az erre felhatalmazott díjbeszedők számára kell megfizetni, 
2. mértékükkel kapcsolatban a Rybitwy Kereskedelmi Központ irodájában 

található tájékoztatás, 
3. a megfizetésükről kapott igazolást a piac elhagyásáig meg kell tartani, valamint 

bemutatni az erre felhatalmazott ellenőrző szerveknek,  
4. a piaci díj megfizetését igazoló bizonylat hiánya a fizetés elmaradásával esik 

azonos elbírálás alá. 
II. A Rybitwy Kereskedelmi Központ igazgatója felhatalmazással rendelkezik díj 

szedésére a Központ működésével összefüggő berendezésekért és 
szolgáltatásokért. 

 

9.§ 

I. A Rybitwy Kereskedelmi Központ vezetése és használói kötelesek betartani a 
Házirendet, valamint a közegészségügyi-járványügyi, tűzvédelmi és az 
áruforgalomban érvényesülő egyéb szabályokat. 

II. A Rybitwy Kereskedelmi Központ igazgatója köteles felügyelni a Házirend 
használók általi betartását. 

 
 

10.§ 

I. A piac területén található árukért, csomagolóanyagokért és berendezésekért 
tulajdonosuk felel. 

II. A piac üzemeltetője nem vállal felelősséget a harmadik személyek által elkövetett 
lopásokért vagy az áruk harmadik személyek általi megsemmisítéséért. 

 



11.§ 

I. A jelen Házirend valamint az általánosan kötelező jogszabályok rendelkezéseit 
megsértő személyek a külön szabályok által meghatározott szabályok szerint 
kerülnek felelősségre vonásra. 

II. A jelen Házirend rendelkezéseinek be nem tartása megfelelő pénzbírságok 
kiszabását vonja maga után. A Rybitwy Kereskedelmi Központ területére történő 
belépés tilalma is érvényesíthető. 

 

 

 

 

Az EFEKT S.A. Gazdasági Társaság 
igazgatóságának elnöke 


