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Vásár / piac / bevásárlóközpont üzemeltetési engedély iránti kérelem 
az 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet alapján 

 

 

 

A beadvány tárgya 

 VÁSÁR-, PIACÜZEMELTETÉSI engedély iránti kérelem 

 HELYI TERMELŐI PIAC üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése 

 BEVÁSÁRLÓKÖZPONT üzemeltetésére irányuló bejelentés 

 
A fenntartó adatai 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Címe, székhelye: ……………………………………………………………………………….. 

Vállalkozói nyilvántartásba vételi száma/cégjegyzék száma: …………………………………. 

Statisztikai száma: ……………………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………. 

Az üzemeltető adatai 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Címe, székhelye: ……………………………………………………………………………….. 

Vállalkozói nyilvántartásba vételi száma/cégjegyzék száma: ………………………………….. 

Statisztikai száma: ……………………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………. 

Az objektum adatai 

Típusa:   vásár, piac   helyi termelői piac  bevásárlóközpont 

Elnevezése: ……………………………………………………………………………………... 

(Szak)jellege: …………………………………………………………………………………... 

Címe: 2628 Szob, ………………………………………………………………………………. 

Helyrajzi száma: ………………………………………………………………………………... 

Területe: ………………………. m2 

Üzletek / árusítóhelyek száma: ……………………….. db 
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Tulajdonosa(i) (név, cím feltüntetésével): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Használatának jogcíme:  

 tulajdonos   társtulajdonos   haszonélvező  bérlő 

Bérleti szerződés esetén lejárat időpontja: ………………………... vagy   határozatlan idejű 

Nyitvatartási ideje: 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

Idény jelleggel: ……………....hó……………napjától, …………….hó……………..napjáig, 

vagy egyéb: …………………………………………………………………………………….. 

Működési rendje:……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

A bejelentő további nyilatkozatai 

A vásáron/piacon állati eredetű élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot felhasználnak, 

forgalmaznak:    igen  nem 

 

A vásáron/piacon terményt, takarmányt, élőállatot, állatgyógyászati készítményt, 

növényvédő szert forgalmaznak:   igen  nem 

 

 

Szob, 20…………………………. 

 

 

  …………………………………… 
         kérelmező cégszerű aláírása 
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Csatolandó mellékletek: 

Nem a kérelmező tulajdonában lévő objektum esetében az objektum használatának jogcímére vonatkozó igazoló 

okirat (a tulajdoni lap kivételével);   

 

Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását 

igazoló okirat; 

 

Közös tulajdonban álló objektum esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak 

hozzájárulását igazoló okirat; 

 

Hat hónapon belüli használatbavételi engedély, vagy fennmaradási engedély; 

 

Vásár, piac esetében: 

A vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát 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 vásár, piac működésének rendjét tartalmazó dokumentum; 

 

Élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati 

készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac 

területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal növény- 

és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala részére állandó 

jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít. 
 

Biztonsági terv 

- abban az esetben ahol egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, 

bevásárlóközpont, továbbá  

- a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt 

várhatóan meghaladja. 

 

Fogalom meghatározások: 

 

- Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű 

vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi 

tevékenységet. 

-  Piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen 

általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. 

- Bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó 

jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi 

tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási 

tevékenységet is folytatnak. 

- Helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 

km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő 

gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. 

- Fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan 

tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, illetve a 

bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki 

a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a 

kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős; 

- Üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont 

vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó 

nevében eljárni jogosult; 

- Állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely - ideértve az állatbörzét és az állatárverést is -, ahol nem 

kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot - ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és 

más hasznos vízi állatot – árusítanak. 

 


