
 

 

BÉKÉS VÁROS JEGYZŐJE 

5630 Békés Petőfi u. 2. Tel.: (66) 411-011  

 
 

KÉRELEM  

vásár, piac (fenntartás) üzemeltetési engedélyének kiadására 

a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló  

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján. 

              

 

 

I. ÜZEMELTETŐ ADATAI: 

Neve: ................................................................................................................................................................... 

Székhelye:..........................………………………………………………………….……................................. 

Cégjegyzékszáma:................................................................................................................................................ 

Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi száma: .….......................................................................................... 

Elektronikus levelezési címe (amennyiben rendelkezik azzal): ......................................................................... 

Telefonszáma: .................................................................................................................................................... 

 

II. FENNTARTÓ ADATAI: 

Neve: ................................................................................................................................................................... 

Székhelye:...................………………………………………………………………......................................... 

Cégjegyzékszáma:................................................................................................................................................ 

Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi száma: ................................................................................................. 

Elektronikus levelezési címe (amennyiben rendelkezik azzal): .......................................................................... 

Telefonszáma:...................................................................................................................................................... 

 

III. VÁSÁR, PIAC ELNEVEZÉSE: 

.............................................................................................................................................................................. 

Szakjellege (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint alkalmi – ünnepi - vásár (ünnepekhez, rendezvényekhez, 

eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – 

vásár); 

 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint állandó vásár, illetve piac a b) pontban meghatározott időtartamot 

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 érteve a nagybani piaci tevékenységet); 

 1. § (2) bekezdés d) pontja szerint használtcikk-vásár, illetve -piac (olyan helyi jellegű, általában 

időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket 

(használt cikk) árusítanak) 

 

 

Illeték bélyeg 

 

helye 

 

10.000,- Ft 

 



Vásár, piac címe: ................................................................................................................................................. 

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

alapterülete: ......................................................................................................................................................... 

árusítóhelyek száma: ........................................................................................................................................... 

Területhasználat jogcíme (tulajdon, bérlemény, stb.): ….................................................................................... 

Vásár rendezésének, piac tartásának időpontja: .................................................................................................. 

időtartama: ........................................................................................................................................................... 

Nyitva tartási rendje: 

Hétfő   

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

Békés, 2016. év ……………………….. hó ........... nap 

 

…...................................................... 

kérelmező (cégszerű) aláírása 

 

 

 

II. Csatolt okiratok: 

A kérelemhez az alábbi iratokat mellékelem a beadás napján a Ket. 36. § (1) bekezdése alapján: 

 A Korm. rend. 2. § (3) bekezdése alapján kötelező biztonsági tervet 

 

Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. A bejelentés adataiban 

bekövetkezett adatváltozást haladéktalanul bejelentem. 

 

Békés, 2016. év ……………………….. hó ........... nap 

 

                                                                                              .................................................... 

 fenntartó/üzemeltető  

                                                   (bélyegző)             


