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BEJELENTÉS 

HELYI TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSÉHEZ  
[a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja, a 6/A. § (3) bekezdése, 

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

rendelet 4/B. § (2) bekezdése alapján] 

 

 

A FENNTARTÓ ADATAI: 

 

Neve / megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 

Címe / székhelye: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………………………………. 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………………………………………………. 

Bírósági nyilvántartásba vételi száma: ………………………………………………………………………… 

 

AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI: 

 

Neve / megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 

Címe / székhelye: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

A HELYI TERMELŐI PIAC ADATAI: 

 

Elnevezése, (szak) jellege: 

……………………………………………………………………………………………… 

Címe, helyrajzi száma: 2011 Budakalász, 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

telefon: +36 26 340-266 | +36 26 340-514 

e-mail:  info@budakalasz.hu 

www.budakalasz.hu 
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Kijelölt területe: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Alapterülete: ………………………. m2 

Területhasználat jogcíme [saját tulajdon/tulajdonostárs/bérlet/használat/egyéb]: 

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

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

bérleti/használati szerződés esetén 

□ határozott időre szól: …………………………………………………………………………………….. 
□ határozatlan időre szól 

 

Időpontja, időtartama:  

□ alkalmi (ünnepi):  

20…..év…………………………hó……..naptól – 20….. év…………………………..hó……..napig. 

[A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján „ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű 
– legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – vásár.”] 

vagy 
□ állandó 

[A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján „a 20 napot 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 értve a nagybani piaci 
tevékenységet.”] 

 

Nyitvatartási ideje: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 

 

      

 

Kijelentem, hogy a helyi termelői piac üzemeltetéséhez szükséges egyéb hatósági 

engedélyekkel rendelkezem, illetve a fentiekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

CSATOLT OKIRATOK: 

 
□ a helyi termelői piac működésének rendje 
□ a helyi termelői piac 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, 



3 

□ nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti / használati 

szerződés 

□ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

□ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

□ vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (végzés) 

□ aláírási címpéldány (cég esetén) 

□ képviseleti eljárás esetében írásbeli meghatalmazás 

 

 

 

Dátum: …………………………, 20……… év …………………………. hó …….. nap 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

A fenntartó cégszerű aláírása, 

bélyegzője 
 


