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VÁSÁR-, ILLETVE PIAC  

ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján 
 
 

����  új - 3.000.- Ft illetékbélyeg  ����  működő (adatmódosítás) - illetékmentes 
 
I. Fenntartó adatai: 
(fenntartó: a vásár, piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon 
kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók 
részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős) 
 
A fenntartó neve: …………………………………………………………………………………………………... 

címe: …………………………………………………………………………………………………….………….. 

székhelye: ………………………………………………………………………………………………..………….. 

vállalkozó nyilvántartásba vételi száma / cégjegyzékszáma / bírósági nyilvántartásba vételi száma: ……….………… 

elektronikus levelezési címe: ……………………………………...………………………………………………....... 

telefonos elérhetősége: …………………….…………………………………………………..…………………….. 

 
II. Üzemeltető adatai: 
(üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó 
személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult.) 
 
Az üzemeltető neve: …...……………………………………………………………………………………………….. 

címe: ……………………………………………………………………………………………………..…………….. 

székhelye: ……………………………………………………………………………………………..……………….. 

elektronikus levezési cím: ……………………………..………………………………………………………………. 

telefonos elérhetősége: ……………………………….……………………………………………………………….. 

 
III. Vásár, piac adatai: 
(piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel 
folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. 
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári 
napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet.) 
 



 

A vásár, piac elnevezése: …………………………………………………………….……………………………. 

(szak)jellege: …………………………………………………………………….……………………………….… 

(alkalmi /ünnepi/ vásár, állandó vásár, illetve piac, használtcikk-vásár, illetve -piac, állatvásár /állatbörze, állatárverés/ stb.) 

címe: ………………………………………………………………………………………………………………. 

helyrajzi száma: …………………………………………………………….……………………………………… 

a vásár és piac számára kijelölt terület alapterülete: ………………………..m2 

a kijelölt árusítóhelyek száma: ……………………………..………………………….……………………………. 

a terület használatának jogcíme: ………………………………saját tulajdon, közös tulajdon, bérlemény, haszonélvezet, egyéb 

A vásár rendezésének, piac tartásának időpontja, időtartama, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási ideje:  

hétfő: ………………………………. péntek: …………………………… 

kedd: ……………………………… szombat: …………………………. 

szerda: ……………………………. vasárnap: ………………………… 

csütörtök: ………………………… 

(A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes 
rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti. Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartásáról a vásárlókat 
tájékoztatni.) 
 
IV. Nyilatkozatok: 
 
Kérelmező nyilatkozata a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint: 
„Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy 
amely vásár rendezése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített 
termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-
biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és 
tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító 
hulladéktárolókkal.” 
 
 
A tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal rendelkezem. 
 
Vác, …………. év………………………. hó …….. nap 

 
 

……………………………….. 
aláírás, bélyegző 

 
Kérelmező nyilatkozata a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés j) pontja szerint: 
 
Élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati 
készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága 
területi szerve részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosítok. 
 
Vác, …………. év………………………. hó …….. nap 

 
……………………………….. 

aláírás, bélyegző 
 



 

V. Csatolandó iratok: 
- a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb 
létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés-, és szám szerinti meghatározásával, a 
vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével, 
 
- a terület használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet, stb.) igazoló okirat a tulajdoni lap kivételével 

o haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, 
o közös tulajdonban lévő ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostárs 
hozzájárulását igazoló okirat, 

 
- vásár, piac működésének rendje (házirend), 
(a vásár, piac működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a 
kereskedőket és a vásárlókat.) 
 
- szakhatósági eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása 
(feladóvevény, átutalási megbízás bemutatása) 


