
 

 

 

VÁSÁR-, ILLETVE PIACÜZEMELTETÉSI  

ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM  
55/2009.(III.13.) Korm. rendelet alapján 

 

 

 

Nyilvántartási száma: ………………../………… 

A hatóság tölti ki! 

 

I. Fenntartó 

Neve: ………………………………………………………………………………………...……………... 

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

Elektronikus levelezési címe: ……………………………………………………………………..……….. 

Cégjegyzékszám/egyéni váll. nyilvántartási szám/bírósági nyilv.vételi szám: …………………..………... 

 

II. Üzemeltető 

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

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

Elektronikus levelezési címe: ………………………………………………………………………..…... 

 

III. A vásár, piac 

Elnevezése, (szak) jellege: …………………………………………………………………………….. 

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

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

A vásár, piac számára kijelölt terület: ……………………………………………………………..…….. 

A vásár, piac számára kijelölt terület alapterülete: ………………………………………………..…. m2 

Területhasználat jogcíme:  saját tulajdon / bérlet / stb.: …………………………………..……… 
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A vásár, piac tartásának időpontja: …………………………………………………………………..….. 

A vásár, piac tartásának időtartama: ………………………………………………………………...…… 

A vásár, piac nyitvatartási ideje: 

Hétfő: ……………………………  Péntek: …………………………… 

Kedd: ……………………………  Szombat: …………………………… 

Szerda: ……………………………  Vasárnap: …………………………… 

Csütörtök: ……………………………   

 

 

IV. Kapcsolattartó 

Neve: ………………………………………………………………………………………………..…… 

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

Elektronikus levelezési címe: ……………………………………………………………………….…… 

 

 

V.  A kérelemhez csatolt okiratok: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat 

(a tulajdoni lap kivételével) 

 vállalkozói igazolvány (statisztikai számjelről szóló igazolás) 

 cégbírósági végzés, cégkivonat 

 aláírási címpéldány 

 méretarányos helyszínrajz 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 működési rendje 

  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 a 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, illetve a növény- és 

talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít 

 biztonsági terv, az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott 

vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők száma az 1000 főt várhatóan meghaladja 
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VI. Nyilatkozat 

 

Tudomásul veszem a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. 

rendelet 4.§ (5) bekezdése a jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak 

fenntartóját nyilvántartásba veszi továbbá azt, hogy a 4.§ (5a) bekezdése alapján a nyilvántartás - a természetes 

személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatokat kivéve - közhiteles hatósági nyilvántartásnak 

minősül. 

 

 

 

 

Budapest, 20…… év ……………………….. hó …….. nap 

 

 

 

………………………………………………….. 

   bejelentő vagy meghatalmazott 

olvasható neve és aláírása 

(bélyegző) 

 

 

 

 

 

 

Az ügyintézés helye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Iroda – Általános Hatósági Csoport  

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.- Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2. 

Telefon: 215-1077/303,308,333,467, e- mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu 

 


