
Tájékoztató a vásárok, piacok valamint a bevásárlóközpontok működésével 

kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban 

 

Másodfokú eljárás 

A Kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a 

települési önkormányzatok jegyzőinek a vásár, piac, a helyi termelői piac, a 

bevásárlóközpont engedélyezése, bejelentése, nyilvántartásba vétele tárgyában 

hozott döntései elleni jogorvoslati kérelmeket. 

 

Eljárása során anyagi jogszabályként a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény, a vásárokról, piacokról valamint a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 

13.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.), valamint a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) eljárási jogszabályként az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az 

eljárások illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. 

 

Az eljárás 

menete: 

 

Eljárás típusa:  

kérelemre induló eljárás 

 

A jegyző vásárok, piacok üzemeltetésének engedélyezéséről és nyilvántartásba 

vételéről, valamint az engedélyezés és nyilvántartásba vétel elutasításáról szóló 

(továbbá a vásárok, piacok, illetve bevásárlóközpontok hivatalbóli ellenőrzése során 

hozott) döntése ellen fellebbezésnek van helye. 

Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés főszabály szerint illetékköteles. 

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 

10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 

fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a határozat elleni a 

fellebbezés illetéke 5 000 forint [Itv. 29. § (2) bekezdés]. 



Végzés elleni fellebbezésért főszabály szerint 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a 

végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel 

együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a 

határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni  

[Itv. 29. § (4) bekezdés]. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó 

hatóságnál lehet előterjeszteni [Ákr. 118. § (3) bekezdés]. 

A fellebbezést az iratoknak a kormányhivatalhoz történő beérkezését követő 

naptól számított általános határidőn belül kell elbírálni és gondoskodni a döntés 

közléséről. 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti [Ákr. 119. § (5) bekezdés]. 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a 

másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést [Ákr. 119. § (6) 

bekezdés]. 

 


