Nyilvántartási szám: .….…/……
A bejelentést átvettem:

Vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem
55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján
I.

A fenntartó

neve: …………………………………………………………………………………………….
székhelye, címe: …….…………………………………………………………………………..
cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:………………………………...
…..…………………………………………………………………………………………….
statisztikai száma:…………………………………………………………………..…………
Kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………….
telefonszáma: ………………………………………………………………….
e-mailcíme:…………………………………………………………………….
II.
Az üzemeltető
neve: ……………………………………………………………………………………………
székhelye, címe: ……………………………………………………………………………….
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………..
telefonszáma: ………………………………………………………………….
e-mailcíme:…………………………………………………………………….
III.

A vásár, piac

elnevezése: ………………………………………………………...............................................
címe:……………………………………………………………………………………………..
helyrajzi száma: ………………………………………………………………………................
Alapterülete (m2):………………………………………………………………………………...
A kijelölt árúsítóhelyek száma:………………………………………………………………….
A terület használatának jogcíme:………………………………………………………………..
a használatbavétel időtartama bérleti szerződés esetén:……...…………..………..…-ig

A vásár rendezésének, piac tartásának időpontja, időtartama:………………………………….
……………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………..........
A vásár, piac napi/heti nyitvatartási ideje: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Vásár/Piac jellege:

 alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó
alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár;

 állandó vásár, illetve piac: a alkalmi (ünnepi) vásár időtartamát 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;

 helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott fogalom.
A 2005. évi CLXIV. törvény alapján:
piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen
általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy
meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi
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;

A bejelentéshez csatolandó iratok:
1. A piac területhasználatát igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, haszonélvezet esetében a
haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulása).
2. A vásár-piac méretarányos helyszínrajza 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.
3. Élelmiszer, termény, takarmány, élő állat, növényvédő szer, állatgyógyászati készítmény
forgalmazása esetén nyilatkozat arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága részére,
illetve a növény-és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes
helyiséghasználatot biztosít.
4. Aláírási címpéldány, cégkivonat másolat, egyéni vállalkozói igazolvány másolat
5. Képviseleti eljárás esetén meghatalmazás
6. Az eljárási illeték befizetéséről szóló igazolás csatolandó!
Az eljárás illetéke: 3.000,- Ft ami Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Polgármesteri Hivatal 1178400915735863-03470000 sz. hatósági eljárási illeték számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.
[Közlemény: kérelmező neve; eljárási illeték] A módosítás illetékmentes.
Budapest, ……………………….

…………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzője)

Bejelentő ügyfél elérhetőségei:
Telefon:
e-mail cím:
levelezési cím:

