
 

 

 

KÉRELEM 
VÁSÁRON ÉS PIACON FOLYTATOTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ 

A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján kérem a vásár rendezéséhez és piac 
üzemeltetéséhez az engedély kiadását. 
 
FENNTARTÓ ADATAI 
 
neve:…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………................... 

címe, ill. székhelye: ………………………………………………………………….……...…………………………………………………………………. 

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

telefonszáma/elektronikus levelezési címe (amennyiben azzal rendelkezik): …………………………………………………………………………………. 

 

ÜZEMELTETŐ ADATAI 

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

címe, ill. székhelye: ………………………………………………………………….……...……………………………………………………………………. 

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

telefonszáma/elektronikus levelezési címe (amennyiben azzal rendelkezik): ……………………………………………………………………………………. 

 

VÁSÁR, PIAC ADATAI 

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

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

szakjellege: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….... 

elnevezése: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………................ 

alapterülete: …………………………………………… m2 

vásár, piac számára kijelölt területe: …………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

területhasználatának jogcíme (bérlet, saját tulajdon, stb.): …………………………………………………………………………………………………... 

működésének rendje: …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

kijelölt árusítóhelyek száma: ……………………………….. db 

vásár rendezésének, piac tartásának időpontja: …………………………………………………………………………………………………………….……… 

időtartama: …………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………................ 

vásár, piac napi/heti nyitvatartási ideje: (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.) 
 

hétfő-péntek szombat vasárnap 

   

 

NYILATKOZAT 

(élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termék, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer 
értékesítése esetén) 

A vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá fővárosi és megyei kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala részére állandó jelleggel ingyenes 
helyiséghasználatot biztosítok. 
 
Pápa, ……………… év ………………………………. hó ………….. nap       …………………………………………….. 
           fenntartó aláírása  

 
Pápa, ………… év …………………………. hó ………… nap 
                    ……….............……….............………............. 
                         fenntartó képviseletére jogosult neve 

 

                                     ……….............……….............………........... 
           aláírása 
 



 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

 Az eljárás illetékmentes. 
 

 A kérelemhez mellékelni kell az alábbi okiratokat (eredetben): 
o területhasználatának jogcímét igazoló okiratok: 

 bérleti szerződés (magánokiratnak megfelelő formában) 

 hozzájáruló nyilatkozat (magánokiratnak megfelelő formában) - amennyiben az 
ingatlannak több tulajdonosa is van, ill. haszonélvező, stb., úgy a tulajdoni   lapon felsorolt 
személyeknek nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul az üzlet működéséhez. 

o vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek,  
árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási céljára kiképzett területrészek 
tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, 
feltöltési útvonalak kijelölésével 

o  Az 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, a vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, 
egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény 
bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, 
az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti. 
 A biztonsági terv tartalmazza: 
a) a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel fenyegetés, 
tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 
b) szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon követésének 
kötelezettségét. 


