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Vásár-, piac, helyi termelői piac üzemeltetése 
 

 

Ügyleírás: 

 

Magyarország területén piacot, illetve vásárt rendező, fenntartó és üzemeltető (kivéve: 

közterületen rendezett ünnepi vásárok), a tevékenység helye szerint illetékességgel rendelkező 

jegyzője által kiadott piacüzemeltetési engedély és a jegyző által történő nyilvántartásba vételt 

követően folytathatja tevékenységét. 

 

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 tevékenységet, az alkalmi vásár legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 

napig tartható. 

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 élelmiszer-ipari termékét értékesíti. 

 

Szükséges dokumentumok: 

 kitöltött kérelem nyomtatvány; 

 a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterület 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; 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó 

okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével, 

 haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, 

 közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 

szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

 szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása. 

 

Illeték: 10 000 Ft 

 

Ügyintézési határidő: 15 nap 

 

 



Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentési eljárás: A helyi termelői piac 

üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési 

jegyzőnél, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtania. A 

fenntartónak kérelméhez az eljárási illetéken kívül más dokumentációt nem kell csatolnia. 

 

Illeték: 3000 Ft 

 

Ügyintézési határidő: 15 nap 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

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

rendelet 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

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

CXL törvény 

 az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 


