
neve lakcíme, szervezet 
esetén székhelye

neve
címe, illetve 
székhelye

elektronikus levelezési címe

vállalkozó nyilvántartásba vételi 
száma vagy cégjegyzékszáma, 

illetve a bírósági nyilvántartásba 
vételi száma

neve címe elektronikus levelezési címe elnevezése (szak)jellege címe ténye időpontja 

1. Tóbiás Gábor
5510 Dévaványa         

Sas u. 2/1
vásár-, illetve 

piacüzemeltetési engedély
2009.10.20 1/2009 Tóbiás Gábor

5510 
Dévaványa      
Sas u. 2/1

tobiasg@velnet.hu
adószáma: 44299639-2-24 

nyilvántartási száma: 5021215
Tóbiás Gábor

5510 Dévaványa      
Sas u. 2/1

tobiasg@velnet.hu Városi Piac

Zöldség gyümölcs,feldolgozott növényi 
eredetű termékek, feldolgozott illetve fel 
nem dolgozott állati eredetű termékek, 

továbbá élő baromfi és házinyúl árusítása

5510 Dévaványa 
Bethlen Gábor utca 

1834 hrsz.

kedd és péntek 5.00-13.00 
vasárnap 6.00-11.00

3970 m2 82

A Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a 13.1.5/2699-7/2009 számú szakhatósági állásfoglalása:
- Feldolgozott növényi, állati eredetű termékek illetve állati eredetű alaptermékek, csak 14/2006. (II.26.) FVM-EüM-ICSSZEM együttes rendelet 2. melléklet alapján kiadott kistermelői hatósági hatósági állatorvosi igazolással az árulhatók.
- A piaci árusítás időtartama alatt állati eredetű éelmiszer árusítása csak konzolüveggel védett piaci árusító asztalról történhet.
- Az élelmiszereket fertőzéstől és szennyeződéstől védeni kell.
- Folyamatosan biztosítani kell a különböző élelmiszerek számára előírt hőmérsékletet.
- Az állategészségügyi és járványügyi előírásokat az üzemeltető köteles betartani.

megszűnés 2018.11.30

2. Tóbiás Gábor
5510 Dévaványa          

Sas u. 2/1
vásár-, illetve 

piacüzemeltetési engedély
2009.10.20 2/2009. Tóbiás Gábor

5510 
Dévaványa      
Sas u. 2/1

tobiasg@velnet.hu
adószáma: 44299639-2-24 

nyilvántartási száma: 5021215
Tóbiás Gábor

5510 Dévaványa      
Sas u. 2/1

tobiasg@velnet.hu

Dévaványai 
Országos Állat- 

és 
Kirakodóvásár

állat és krakodóvásár
Dévaványa Kígyós 

0752/4-b hrsz
minden negyedévet követő 

második szombat 05-11 óráig
8182 m2

A Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a 13.1.5/2699-8/2009 számú szakhatósági állásfoglalása:
- Az állatvásár területét lehetőleg sík és száraz talajú külterületen úgy kell kijelölni, hogy az a felhajtásra kerülő állatokkal közúton könnyen elérhető legyen. A terület nagyságát úgy kell megállapítani, hogy a felhajtott állatok és járművek elhelyezhetők legyenek, és a közlekedésre megfelelő hely álljon 
rendelkezésre.
- A vásárteret körül kell keríteni, és a bejáratot úgy kell kialakítani, hogy azon egyidejűleg csak egy jármű vagy egymás mellett két nagy állat haladhasson át. A bejárathoz vezető utat teljes szélességében és kívül belül tíz tíz méter hosszúságban vítálló burkolattal, a  bejáratot zárható sorompóval kell 
ellátni.
- A vásártéren- amennyiben a forgalom jelentős- minden állatfaj részére korláttal elkerített külön helyet kell kialakítani.
- Az állategészségügyi szempontból kifogásolt állatok elhelyezésére a vásártéren kívüli, bekerített és elzárható területet kell kialakítani.
- A vásártéren víznyerő berendezést , rakodórámpát kell biztosítani.
- A vásártérre állatot behajtani, csak a vásár megnyitása után szabad. A felhajtott állatok állatorvosi vizsgálatát illetőleg megszemlélését a a vásértérre való bebocsátásuk előtt kell elvégezni.
- A vásártérre csak annyi állat bocsátható be hogy egymást , a közlekedést ne veszélyeztessék. A felhajtott állatolat felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A vásártérre az országos és nemzetközi állatvásárok tekintetében az állategészségügyi feladatok ellátásához szükséges hatósági állatorvost az MgSZH területi szerve rendeli ki, a segéderőről a vásár tartásáról jogosult  köteles gondoskodni, akik közreműködnek a vásárról távozó állatok 
marhakevelének ellenőrzésében is.
- A vásárteret valamint az odavezető utakat a vásártér közvetlen közelében lévő szakaszait, legkésőbb a vásárt követő napon meg kell tisztítani.
- A vásárteret a megtisztítás után tíz nappal szabad legeltetésre használni. Baromfit a vásártér bármely részén, egypatás állatot csak a kérődző állatok és sertések, kérődző állatot pedig csak az egypatás állatok elhelyezésére  használt részen szabad legeltetni. Sertések legeltetése a vásártéren tilos.

megszűnés 2018.11.30

3 Agricola Dévaványa Kft.
5510 Dévaványa Hősök 

tere 1.
helyi termelői piac 2018.12.01 3/2018

Agricola Dévaványa 
Kft.

5510 
Dévaványa 

Hősök tere 1.
agricola@devavanya.hu 04-09-013558

Agricola 
Dévaványa Kft.

5510 Dévaványa      
Hősök tere 1.

agricola@devavanya.hu Termelői piac helyi termelői piac
5510 Dévaványa 

Bethlen Gábor utca 
1834 hrsz.

kedd és péntek 5.00-13.00 3970 m2

A szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételek, korlátozásSorszám
az engedélyezett 

szolgáltatási tevékenység 
megjelölése

az engedély 
kiadása és a 

nyilvántartásba 
vétel időpontja

az engedély és a 
nyilvántartás 

sorszáma

Vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás 

Az ellenőrző 
hatóságoknak a 

vásár, piac 
működését érintő 

intézkedései

A nyilvántartásból való törlés A vásár, piac 
A vásár rendezésének, piac 

tartásának időpontja, 
időtartama, illetve a vásár, 
piac napi/heti nyitvatartási 

ideje

A vásár, piac 
alapterülete

A vásár, piac számára 
kijelölt terület és a 

kijelölt árusítóhelyek 
száma

A fenntartó Az üzemeltető Szolgáltató 


