
Vásár- és piactartás engedélyezési, bevásárlóközpont nyilvántartásba 

vételi eljárás 

 

Az eljárás kérelemre indul. A tevékenységet kizárólag jogerős engedély birtokában lehet 

megkezdeni. 

Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 

idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő, eseti jellegű 

kiskereskedelmi tevékenységet. 

Piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen 

általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet. 

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. 

Nem tartozik ide a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint 

évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott 

kereskedelmi tevékenység! 

A kérelemhez mellékelni kell: 

 a vásár, piac számára kijelölt terület 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; 

 a tulajdoni lap kivételével a terület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, 

továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a 

tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirat 

 élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve 

állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező 

nyilatkozata arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és 

talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot 

biztosít 

 biztonsági terv, 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 

 vásár, piac működésének rendje 

Az eljárás menete: 

- Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, a jegyző a pótolandó dokumentum 

megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet; 



- A jegyző szakhatósági állásfoglalás céljából, hivatalból keresi meg az illetékes 

népegészségügyi intézetet, élelmiszerlánc- biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot. 

- Az engedély megadásával egyidejűleg a vásár vagy piacot, illetve annak fenntartóját a 

jegyző nyilvántartásba veszi. 

- A bevásárló-központ esetében a vásárok és piacok engedélyezéséhez hasonló eljárást kell 

lefolytatni, a bevásárló központ fenntartójának bejelentése alapján. 

Ügyintézési határidő: 15 nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal meghosszabbítható. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. 

Törvény szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 

kijelölésének időtartama, 

 a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 

nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakhatóság eljárásának időtartama, 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

 a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 

 a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy 

más elháríthatatlan esemény időtartama, 

 a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

 a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 

kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

Illetékesség: A vásár, a piac, a helyi piac, valamint a bevásárlóközpont helye szerinti 

települési önkormányzat jegyzője. 

 

Ügyintézés helye, elérhetősége, rendje: Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Kirendeltsége  

8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 

Tel/Fax: 06-89/340-010 

 Hétfő: 7.00-17.00 

Kedd, szerda, csütörtök: 7.00-15.00 

Péntek: 7.00-13.00 

Eljárási illeték: 3.000,- Ft 

 

A kérelem benyújtásának módja: A kérelem benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben 

személyesen, illetve meghatalmazott útján. 



 

Egyéb jogszabályi előírások: 

A fenntartó, a bejelentés adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni. 

A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell 

jelenteni. 

A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő 

a) nevéről és címéről, 

b) gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, 

c) regisztrációs számáról, és 

d) által árusított termékekről napi nyilvántartást vezet, amelyet köteles 60 napig megőrizni és 

az ellenőrző hatóság kérésére bemutat. 

A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az 

egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is 

jól látható módon sorszámmal ellátni. 

Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltető köteles az állandó vásár, piac bejáratánál a 

vásár, piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köteles feltüntetni 

naprakészen a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységeket, helyszíneket. 

Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről 

naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság 

felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni. 

A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 

óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző a 

rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva engedélyezheti. Az 

üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartásáról a vásárlókat tájékoztatni. 

A vásár, piac nyitva tartási ideje alatt az ott működő üzletek nyitva tartási idejét a külön 

jogszabályban foglaltak szerint fel kell tüntetni. A nyitva tartási idő alatt a kereskedő köteles 

az ellenőrző hatóságok rendelkezésére állni. 

Az üzemeltető az általa tartandó vásárról, piacról, annak időpontjáról, gyakoriságáról, 

(szak)jellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a megrendezést megelőzően 

legalább 60 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát 

írásban tájékoztathatja, amelynek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé. 

Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, 

a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok 

határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági 

ellenőrzésben közreműködni. 



Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott tevékenység, vagy 

tiltott termékértékesítés történik. 

A jegyzőn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok működésére, az ott végzett 

kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban 

foglalt rendelkezések betartását az engedélyezésben részt vevő hatóságok, a fogyasztóvédelmi 

hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és 

munkaügyi szakigazgatási szerve, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva 

jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. 

A jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a tevékenység folytatását megtiltja, és a vásárt, 

piacot bezáratja és a nyilvántartásból törli, ha 

a) az engedély kiadásának, vagy a nyilvántartásba vételnek a feltételei már nem állnak fenn, 

b) a vásár, piac megszűnik, 

c) a vásár, piac működése a jogszabályban előírt feltételeknek, az annak teljesítésére 

vonatkozó, az illetékes hatóságok felszólítása ellenére sem felel meg. 

A fenntartó az adott területen a vásár, piac befejezését vagy megszűnését, illetve 

megszűntetését követően köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának 

visszaállításáról. 

A vásárról, piacról, bevásárlóközpontról vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a 

nyilvántartást közzéteszi az önkormányzat internetes oldalán. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

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

rendelet 

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009.  évi LXXVI. Törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény 

 


