BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ

13. számú bejelentőlap
VÁSÁR- ILLETVE PIACÜZEMELTETÉSI
ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
(55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján)
(kérjük egyértelműen megjelölni, hogy vásár vagy piac a kérelem tárgya)
ILLETÉKMENTES
FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó
szervezet részéről (ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti
biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül tudnak ügyet indítani!
1. FENNTARTÓ
Neve:.....................................................................................................................................................................
Természetes személy esetén
Születési neve:………………………………………………………………………………….
Születési helye és ideje: …………………………………………………………………………
Anyja születési neve:……………………………………………………………………………
Címe/székhelye: ..................................................................................................................................................
Levelezési címe:...................................................................................................................................................
Telefonszáma:......................................................................................................................................................
E-mail címe: .........................................................................................................................................................
A fenntartó cégjegyzékszáma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi száma:
.................................................................................................................................................................................
2. ÜZEMELTETŐ
Neve:.....................................................................................................................................................................
Természetes személy esetén
Születési neve:………………………………………………………………………………….
Születési helye és ideje: …………………………………………………………………………
Anyja születési neve:……………………………………………………………………………
Címe/székhelye: ..................................................................................................................................................
Levelezési címe:...................................................................................................................................................
Telefonszáma:......................................................................................................................................................
E-mail címe: .........................................................................................................................................................
Az üzemeltető cégjegyzékszáma / egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / bírósági nyilvántartásba vételi
száma:
...............................................................................................................................................................................
3. A VÁSÁR/PIAC HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLÓ INGATLAN
Címe: .....................................................................................................................................................................
Helyrajzi száma: ..................................................................................................................................................
A vásár, piac számára kijelölt terület meghatározása: ...................................................................................
Alapterülete:.........................................................................................................................................................
Használat jogcíme: ..............................................................................................................................................
Tulajdonos neve: .................................................................................................................................................
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., KRID:IKERPMH
Tel: 458-3000, E-mail cím: igazgatas@budavar.hu, Honlap: www.budavar.hu

4. VÁSÁR/PIAC
Befogadóképessége (fő): ....................................................................................................................................
Árusítóhelyek száma: ..........................................................................................................................................
5. VÁSÁR/PIAC MEGNEVEZÉSE ÉS (SZAK) JELLEGE:
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
6. VÁSÁRHOZ/PIACHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. VÁSÁR/PIAC JELLEMZŐI:
Gyakorisága: ...............................................................................................................................................................
Megtartásának napja: .................................................................................................................................................
Kezdésének és befejezésének időpontja:................................................................................................................
Nyitva tartási ideje: ....................................................................................................................................................
Kérelmemnek helyt adó döntés esetére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 82. § (3) a) alpontja alapján a fellebbezési jogomról lemondok.
Dátum, ……………………………
……………………………………….
aláírás
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Mellékletek:
 területhasználat jogcímét igazoló dokumentum
 vásár, piac működési rendje
 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
 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 az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá növény- és
talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel
ingyenes helyiséghasználatot biztosít
 szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának/illetékének megfizetéséról szóló
igazolás
 BFKH Népegészségügyi Osztályával előzetesen egyeztetett közegészségügyi terv
 az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésében foglaltak esetén biztonsági terv (kiürítési
számításokat előzetesen a katasztrófavédelmi hatósággal egyeztessék)
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.
 kereskedők listája

FIGYELEM: az üzemeltetési engedély nem mentesít a kereskedelmi tevékenység bejelentésére vonatkozó
kötelezettség alól!

FONTOSABB FOGALMAK, INFORMÁCIÓK:











bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több
kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol
emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;
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;
kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében
bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával,
szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló
szolgáltatások nyújtását;
kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása,
vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső
felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;
nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás
(feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet,
valamint a felvásárló tevékenységet is;
piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi,
esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
saját előállítású termék: a kereskedő által előállított és kiskereskedelmi forgalomba hozott termék, ide
nem értve a kereskedő márkanevével, védjegyével, illetve egyéb megkülönböztető megjelölésével
forgalmazott, de nem a kereskedő által előállított terméket;
termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a
pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
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szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és
az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;
vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy
meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;
fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztó.
alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár;
állandó vásár, illetve piac: a piac, vagy alkalmi (ünnepi) vásár működési rendjét 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;
fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa,
bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi
tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a
bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási
tevékenység folytatásáért felelős;
üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont vezetését,
illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni
jogosult;
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;
vendéglátás: kész-vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő
forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
alkalmi rendezvény: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett
rendezvény - ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet
szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat -, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a
rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket
forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést,
illetve italszolgáltatást;
büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka,
virsli, füstölt vagy sült hal, lángos-, palacsintafélék, meleg és hideg szendvicsfélék, valamint az ezek
fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az
italok;

E rendelet hatálya a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett
bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi
tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken,
valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott
kereskedelmi tevékenység.
Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a
vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából
területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített
termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi,
közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi,
környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint
rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.
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Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve
bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való
jogosultságot igazoló irattal, dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az
eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat,
dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására öt napon belül bemutatni.
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.
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