
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

VÁLLALKOZÁSI CSOPORT 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. 

Web: www.ujbuda.hu 

Telefon: 372-4558; 381-1357; 372-4524; 381-1399; 381-1303; 372-4593 
 

Illeték* Érkeztető szám Iktató bélyegző 

VÁSÁR-, PIACÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM 

FENNTARTÓ ADATAI 

A fenntartó neve: ................................................................................................................................................  

A fenntartó címe, illetve székhelye: ...................................................................................................................  

A fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma vagy cégjegyzékszáma, illetve bírósági 

nyilvántartásba vételi száma: .............................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme: ...............................................................................................  

 

ÜZEMELTETŐ ADATAI 

 

Az üzemeltető neve: ............................................................................................................................................  

Az üzemeltető címe, illetve székhelye: ...............................................................................................................  

Vásár, piac elnevezése: .......................................................................................................................................  

Vásár, piac címe, helyrajzi száma: ....................................................................................................................  

Vásár, piac számára kijelölt területe, alapterülete: ..........................................................................................  

A területhasználat jogcíme és igazolása (tulajdoni lap kivételével a jogcímet igazoló okirat): .........................  

Vásár, piac tartásának időpontja, időtartama, illetve a piac napi/heti nyitva tartási ideje: .........................  

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért  

3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték), melyet elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren 

keresztül vagy készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri 

Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára kell 

teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: kérelem tárgya; név / cégnév; székhelycím.

http://www.ujbuda.hu/
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A vásár/ piac működési rendje: 
…………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

 

A kérelemhez csatolandó iratok: 

 

1. A piac területhasználatát igazoló okirat (pl. bérleti szerződés, haszonélvezet esetében a haszonélvező, 

közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulása). 

 

2. A vásár-piac 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. 

 

3. Élelmiszer, termény, takarmány, élő állat, növényvédő szer, állatgyógyászati készítmény 

forgalmazása esetén nyilatkozat arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága részére illetve a növény-és talajvédelmi 

igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyhasználatot biztosít. 

 

4. Illeték megfizetését igazoló bizonylat. 

Budapest, 20.…. év ………………hónap ……nap 

 ………………………………….. 

 ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása 

 (bélyegző) 


