
Vásár- illetve piacüzemeltetési engedély 

kérelem 

 
 
 
 

 

 

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) 

és (3) bekezdése alapján vásár, illetve piac üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint  szíveskedjenek 

kiadni: 

 A fenntartó neve: ...................................................................................................................................... 

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

Elektronikus levelezési cím: ...................................................................................................................... 

A fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma/cégjegyzékszáma/bírósági nyilvántartásba vételi 

száma: ........................................................................................................................................................ 

Üzemeltető neve:…………........................................................................................................................ 

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

Elektronikus levelezési cím: ...................................................................................................................... 

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

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

A vásár, piac (szak) jellege:  

VÁSÁR, PIAC      ALKALMI (ÜNNEPI) VÁSÁR 

ÁLLANDÓ VÁSÁR, ILLETVE PIAC,  HASZNÁLTCIKK-VÁSÁR, ILLETVE PIAC  

(* megfelelő szövegrész aláhúzandó)  

 

A vásár, piac címe: …………..................................................................................................................... 

A kijelölt terület helyrajzi száma, alapterülete: ......................................................................................... 

Az üzletek, árusítóhelyek száma: ………….............................................................................................. 

A területhasználat jogcíme: ...................................................................................................................... 

A vásár, piac napi/heti nyitvatartási ideje: ……………............................................................................. 

A vásár piac működésének rendje: ……………........................................................................................ 

A szolgáltatás során használni kívánt nyelv megjelölése: ,,,,,,,,,,,,,............................................................ 

A hatósággal való kapcsolattartás módja*………...................................................................................... 

(*írásban, postai úton, telefaxon, telefonon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül., stb.)  

20 óra utáni nyitva tartás engedélyezését kéri-e: ................................................................... 

 

Felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy az általa tartandó vásárról, piacról, annak 

időpontjáról, gyakoriságáról, szakjellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a 

megrendezést megelőzően 60 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes területi kereskedelmi és 

iparkamarát írásban tájékoztathatja.  

 

 

illetékbélyeg 

helye  

(3.000,- Ft) 

 



A kérelemhez csatolni kell:  

1.  Gazdálkodó szerv esetében –három hónapnál nem régebbi cégkivonat, 

Egyéni vállalkozó esetében –hatósági nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata  

 

2. a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajzát (az üzlete, árusítóhelyek , egyéb 

létesítmények nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti 

meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási - feltöltési útvonalak kijelölésével)  

 

3. a tulajdoni lap kivételével, a területhasználatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot, 

haszonélvező, tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot, 

 

4. A vásár, piac működési rendjét. 

 

Felhívom a fenntartó figyelmét arra, hogy az adatokban történő változásról a jegyzőt haladéktalanul 

értesítenie kell.  

 

 

Kelt: ……………………, 20………év….. hó …… nap 

  

 

 

 

 …………………………………………….. 

 kérelmező cégszerű aláírása, tel.száma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/A §-a, a 6/G § c) pontja, a 9. § (1), (4) és (5) 

bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. tv. 12-14 §-ai, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. 

(III. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. 


