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K É R E L E M  

vásár, piac üzemeltetési engedélyének kiadásához 

A fenntartó1 adatai 

Neve .................................................................................................................................................  

Címe, székhelye ...............................................................................................................................  

Elektronikus levelezési címe ............................................................................................................  

Cégjegyzék száma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma  ..........................................................  

Az üzemeltető2 adatai 

Neve .................................................................................................................................................  

Címe, székhelye ...............................................................................................................................  

Elektronikus levelezési címe ............................................................................................................  

Bejelentő ügyintézőjének neve, telefonszáma, e-mail címe ..................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

A vásár, piac adatai 

Vásár/piac elnevezése ......................................................................................................................  

Vásár/piac címe ................................................................................................................................  

Helyrajzi száma:  ................................................ Alapterülete: ........................................................  

Területhasználat jogcíme .................................................................................................................  

Vásár rendezésének, piac tartásának időpontja, időtartama .............................................................  

Napi/heti nyitva tartási ideje: 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

 

                                            
1  Fenntartó: a vásár/piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen 

használója, aki a piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a 

piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység 

folytatásáért felelős 
2 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 

http://www.szob.hu/
mailto:szob@szob.hu


Nyilatkozom, hogy élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő 

állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a vásár, piac 

területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá a megyei kormányhivatal 

növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala részére 

állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosítok. 

 

Csatolandó okiratok  

nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a terület használatának jogcímére (bérlet stb.) 

vonatkozó igazoló okirat  

haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

nyilvántartásba vételt igazoló okirat 

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, árubeszállítási és - feltöltési útvonalak kijelölésével 

vásár, piac házirendje / működési rendje 

Szob, 20…… év ……………hónap ……napján 

 ..............................................  

bejelentő aláírása (bélyegző) 

 


