Vásár illetve piac csak a kereskedelmi hatóság (jegyző) által kiadott üzemeltetési engedély
birtokában tartható és üzemeltethető.
A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni
kell:
1. a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben
azzal rendelkezik;
2. a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a
bírósági nyilvántartásba vételi számát;
3.
az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik;
4. a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
5. a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
6. a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát 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;
7. a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a
jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve
közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
8. a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac
napi/heti nyitvatartási idejét;
9. a vásár, piac működésének rendjét;
10. 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 fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró
megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala részére állandó jelleggel ingyenes
helyiséghasználatot biztosít.
11. a vásár, illetve piac víz- és energiaellátási tervét a vízvételi- és energiacsatlakozási
helyekre kiterjedő részletességgel, közműnyilatkozatokkal (víz-, elektromos, gáz-,
távhőszolgáltatás),
12. a vásár, illetve piac területén keletkező szennyvíz- és csapadékvízlevezető helyeinek,
elvezetésének, továbbá közcsatorna hiányában közműpótló berendezés elhelyezésének tervét
az illetékes közmű- és hatósági nyilatkozatokkal,

13. a por- és sármentesség érdekében tervezett terület kiképzési megoldás ismertetését,
14. a keletkező szemét és hulladék gyűjtésére, elhelyezésére, az elkobzott élelmiszer
kezelésére, elhelyezésére, elszállításának módjára, gyakoriságára, továbbá a vásár, illetve piac
takarítására-fertőtlenítésére vonatkozó, a vásár rendezője, illetve a piac fenntartója által
meghatározott rendtartási előírást.
A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságok működnek
közre. E hatóságokat nem kell a vásárt vagy piacot üzemeltetni kívánó szolgáltatónak
megkeresnie, ezt az engedélyezési eljárást lefolytató hatóság teszi meg. Az ügyfélnek azonban
az engedélyezési eljárásért fizetendő illetékkel együtt - praktikusan a kérelem benyújtásáig - a
szakhatósági eljárásokért fizetendő illetékeket is meg kell fizetnie, és azok megfizetését a
kérelem benyújtása során igazolnia kell.
A részt vevő szakhatóságok az alábbiak:
1. a közegészségügyi követelményének való megfelelés kérdésében a fővárosi és megyei
kormányhivatal kistérségi, fővárosi kerületi népegészségügyi intézete,
2. az élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi követelményeknek való megfelelés
kérdésében megyei (fővárosi) kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága.
Az eljárás 3.000.-Ft összegben illetékköteles.
Az ügyintézés határideje 20 nap.
A jegyző határozatával szemben fellebbezni lehet. A fellebbezést a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak kell címezni. A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni. A fellebbezést
a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés illetéke 5.000
Ft.
Vonatkozó jogszabályok:
a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/A. § (2) bekezdés, 6/G.
§ c) pont;
b.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm.
rendelet 1-2. §, 4. § (2)-(3) bekezdés, (5)-(8) bekezdés, 5. § (2)-(3) bekezdés, 6. § (1)-(2)
bekezdés, 7. §, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1)-(2) és (5) bekezdés;
c.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdés,
103. § (3) bekezdés, 17. §, 106. §, 44. § 116. § (1-2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés,
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2)
bekezdés;
e.) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. §
(3) bekezdés 1. melléklet XI.17. pont;
f.) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 3. pont, 71. §, 70. §

(3) bekezdés;
g.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés
h.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 7/A. § (1) bekezdés
i.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

