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16. számú bejelentőlap 

TERMELŐI PIAC ÜZEMELTETÉSÉRE IRÁNYULÓ BEJELENTÉS 

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

3000,- Ft Illetékbélyeg 

 

FIGYELEM! Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet részéről 

(ideértve az egyéni vállalkozókat is) csak az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti biztonságos kézbesítési 

szolgáltatáson keresztül (cégkapu, KÜNY-tárhely) tudnak ügyet indítani! 

 

FIGYELEM: az üzemeltetési engedély nem mentesít a kereskedelmi tevékenység bejelentésére vonatkozó 

kötelezettség alól! 

 

1. FENNTARTÓ 

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

Címe: ....................................................................................................................................................................  

Levelezési címe: ...................................................................................................................................................  

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

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

2. ÜZEMELTETŐ 

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

Székhelye/címe: ...................................................................................................................................................  

Levelezési címe: ...................................................................................................................................................  

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

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

3. A HELYI TERMELŐI PIAC HELYSZÍNÉÜL SZOLGÁLÓ INGATLAN 

Címe: ....................................................................................................................................................................  

Helyrajzi száma: ...................................................................................................................................................  

Alapterülete: .........................................................................................................................................................  

Használat jogcíme: ...............................................................................................................................................  

Tulajdonos neve: ..................................................................................................................................................  

4. A TERMELŐI PIAC 

Árusítóhelyek száma: ...........................................................................................................................................  

5. TERMELŐI PIAC MEGNEVEZÉSE: .......................................................................................................  

6. VÁSÁR/PIAC JELLEMZŐI: 

Gyakorisága: ........................................................................................................................................................  

Megtartásának napja: ...........................................................................................................................................  

Nyitva tartási ideje: ..............................................................................................................................................  

 

Dátum, ………………………. 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

mailto:igazgatas@budavar.hu


1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Levélcím: 1250 Budapest, Pf. 35., KRID:IKERPMH 
Tel: 458-3000, E-mail cím: igazgatas@budavar.hu, Honlap: www.budavar.hu 

 

2 

Mellékletek: 

1. 3.000,- Ft összegű illetékbélyeg; 

2. helyszínhasználat jogcímét igazoló dokumentum, alaprajz 

3. működési rend 

4. külön engedély  

5. kistermelők listája (FIGYELEM: a helyi termelői piacon csak kistermelő árusíthat) 
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FONTOSABB FOGALMAK, INFORMÁCIÓK: 

 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 

élelmiszeripari termékét értékesíti; 

 kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog 

értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást 

is; 

 saját előállítású termék: a kereskedő által előállított és kiskereskedelmi forgalomba hozott termék, ide nem értve a kereskedő 

márkanevével, védjegyével, illetve egyéb megkülönböztető megjelölésével forgalmazott, de nem a kereskedő által előállított 

terméket; 

 termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, 

valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt; 

 szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek 

felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat; 

 fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más 

jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a 

helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a 

kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős; 

 üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont vezetését, illetve annak 

működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult; 

 vendéglátás: kész-vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve 

az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is. 

 büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissen sültek, sült és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy 

sült hal, lángos-, palacsintafélék, meleg és hideg szendvicsfélék, valamint az ezek fogyasztásához közvetlenül kapcsolódó 

termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok; 

 

Termelői piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a piactartást lehetővé teszi, vagy 

amely helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a piac jellegétől, az ott 

értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, 

közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, 

kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során 

képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal. 

Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont 

helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, 

dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen 

nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására öt 

napon belül bemutatni. 

Ha a helyi termelői piac üzemeltetéséhez a forgalmazott termékekre tekintettel külön hatóság engedélye (a 

továbbiakban: külön engedély) szükséges, és az ügyfél - a bejelentés köteles helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló 

szándékára vonatkozó bejelentésének benyújtásával egyidejűleg - a külön engedély iránti kérelmet a jegyzőhöz nyújtja be, a 

jegyző a külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el. A közreműködő hatóság a kérelmet 

továbbítja a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. A közreműködő hatóság az ügyfelet a külön 

engedély kiadása iránti kérelem tárgyában hiánypótlásra - az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének pótlására 

való felhívás kivételével - nem hívhatja fel. A közreműködő hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó 

körülmény már nem áll fenn. 

A termelői piac működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben 

tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus 

levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. 

Az üzemeltető a tevékenységével kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, 

valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton 

vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az 

abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az 

üzemeltető köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni. 

 

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 bemutatni. 
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A termelői 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 engedélyezheti. Az üzemeltető köteles a nyitva tartásról a 

vásárlókat tájékoztatni. 
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