
  

Piacüzemeltetési engedély iránti 

kérelem/bejelentés 
az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján 

 

A fenntartó adatai: (a vásár, piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője, 

aki a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot 

biztosítja és részükre a kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős) 

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

Címe/székhelye: ………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszáma / ev. nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi száma:  

…………………………………………… 

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

Az üzemeltető adatai: (a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac vezetésétét és a működtetésével 

kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult) 

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

Címe: ………………………………………………………………………………………….. 

Elérhetősége (tel./e-mail): ……………………………………………………………………. 

A vásár, piac adatai 

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

Címe, helyrajzi száma: Lakitelek, ………………………………………… hrsz.: …………. 

Alapterülete: ……………………… m
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Szakjellege: 

 alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó 

alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár; 

 állandó vásár, illetve piac: az előző pontban meghatározott időtartamot meghaladó ideig 

működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, nyitva tartása 

szerint csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt, 

piacot is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet; 

 használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki értékesítési hely, 

ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak; 

 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; 

 

Illetékbélyeg 

helye  

(3.000 Ft) 

 



 helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy 

a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve 

élelmiszeripari termékét értékesíti; 

Használatának jogcíme: Tulajdonos Társtulajdonos Bérlő Haszonélvező Egyéb 

Időpontja/időtartama:  Folyamatos  Alkalmi ……………….-tól ..……………….-ig 

Napi/heti nyitva tartása: ............................................................................................................ 

Működésének rendje: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyilatkozat: 

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

állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén: 

Nyilatkozom, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága 

részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosítok. 

 

 

Kelt: ……………………, 20………. 

 

 

 …………………………………………….. 

 kérelmező cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csatolt iratok: 

 méretarányos helyszínrajz az üzletek, árusítóhelyek, valamint egyéb létesítmények és nem 

árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés és szám szerinti 

meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak kijelölésével 

 kérelmező gazdasági társaság, egyéb szervezet esetén aláírási címpéldány 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló 

okirat (bérleti szerződés)…………………………………………. 

 haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat………………………………………. 

 közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

 biztonsági terv (300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, továbbá szabadtéren 

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

várhatóan meghaladja) – kivéve helyi termelői piac 

 Egyéb dokumentum:………………………………………………………………… 

(pl. előzetes szakhatósági állásfoglalás, jogerős külön engedély stb.)  


