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

Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 
 
 
 
Engedély és nyilvántartás 
 sorszáma: 

3/1998. 

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel 
időpontja:  

1998. március 02. 

Fenntartó   

- neve Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
- címe, illetve székhelye: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. 
- elektronikus levelezési címe:  
- cégjegyzékszáma:   

Üzemeltető  

- neve: INTEGRIT-XX Kft. 
- címe:  1205 Budapest, Jókai Mór u. 89. 
- elektronikus levelezési címe: piac@integritxx.hu 
- cégjegyzékszáma:  01-09-061468 

Vásár, piac  

- elnevezése: Tátra téri piac és vásárcsarnok 
- (szak)jellege: Állandó piac 
- címe:  1204 Budapest, Tátra tér (hrsz.: 172505/2, 172513) 

Vásár rendezésének, 
piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama:  
- napi, heti nyitvatartási ideje:  Hétfő: 07.00-16.00 

Kedd: 06.00-17.00 
Szerda: 06.00-17.00 
Csütörtök: 06.00-17.00 
Péntek: 06.00-18.00 
Szombat: 06.00-14.00 
Vasárnap: zárva  
 

Vásár, piac  

- alapterülete: 13.516 m2 
- kijelölt terület:  
- kijelölt árusítóhelyek száma:   

Szakhatóságok hozzájáru- 
lásában foglalt feltételek,  
korlátozások 

 

Ellenőrző hatóságoknak a 
vásár, piac működését érintő 
intézkedései 

 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   
- időpontja:   

 
 



Engedély és nyilvántartás 
 sorszáma: 

4/1998. 

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel 
időpontja:  

1998. március 06. 

Fenntartó   

- neve Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 
- címe, illetve székhelye: 1201 Budapest, Kossuth tér 1. 
- elektronikus levelezési címe:  
- cégjegyzékszáma:   

Üzemeltető  

- neve: INTEGRIT-XX Kft. 
- címe:  1205 Budapest, Jókai Mór u. 89. 
- elektronikus levelezési címe: piac@integritxx.hu 
- cégjegyzékszáma:  01-09-061468 

Vásár, piac  

- elnevezése: Vörösmarty téri piac 
- (szak)jellege: Állandó piac, valamint használtcikk-piac 
- címe:  1201 Budapest, Vörösmarty tér (hrsz.: 178696/1) 

Vásár rendezésének, 
piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama:  
- napi, heti nyitvatartási ideje:  Hétfő: 06.00-13.00 

Kedd: 07.00-16.00 
Szerda: 07.00-16.00 
Csütörtök: 06.00-16.00 
Péntek: 07.00-16.00 
Szombat: 06.00-13.00 
Vasárnap: zárva  
 

Vásár, piac  

- alapterülete: Állandó piac: 3.095 m2 
Használtcikk-piac: 224 m2 

- kijelölt terület:  
- kijelölt árusítóhelyek száma:   

Szakhatóságok hozzájáru- 
lásában foglalt feltételek,  
korlátozások 

 

Ellenőrző hatóságoknak a 
vásár, piac működését érintő 
intézkedései 

 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   
- időpontja:   

 
 
 
 
 



 
Engedély és nyilvántartás 
 sorszáma: 

5/2014. 

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel 
időpontja:  

2014. február 07. 

Fenntartó   

- neve Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat  
- címe, illetve székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
- elektronikus levelezési címe: polgarmester@ferencvaros.hu 
- cégjegyzékszáma:  735726 (törzskönyvi azonosító szám) 

Üzemeltető  

- neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

- címe:  1097 Budapest, Gubacsi út 89. 
- elektronikus levelezési címe: feszofe@feszofe.hu 
- cégjegyzékszáma:  01-09-890519 

Vásár, piac  

- elnevezése: Helyi termelői piac 
- (szak)jellege: - 
- címe:  1098 Budapest, Napfény u. 38236/416 hrsz. 

Vásár rendezésének, 
piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: állandó 
- napi, heti nyitvatartási ideje:  hétfőtől péntekig: zárva 

szombat: 7.00-15.00 
vasárnap: zárva 

Vásár, piac  

- alapterülete: - 
- kijelölt terület: - 
- kijelölt árusítóhelyek száma:  - 

Szakhatóságok hozzájáru- 
lásában foglalt feltételek,  
korlátozások 

- 

Ellenőrző hatóságoknak a 
vásár, piac működését érintő 
intézkedései 

- 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   
- időpontja:   

 
 
 



 
 
 
 
Engedély és nyilvántartás 
 sorszáma: 

 

Engedély kiadása és 
nyilvántartásba vétel 
időpontja:  

 

Fenntartó   

- neve  
- címe, illetve székhelye:  
- elektronikus levelezési címe:  
- cégjegyzékszáma:   

Üzemeltető  

- neve:  
- címe:   
- elektronikus levelezési címe:  
- cégjegyzékszáma:   

Vásár, piac  

- elnevezése:  
- (szak)jellege:  
- címe:   

Vásár rendezésének, 
piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama:  
- napi, heti nyitvatartási ideje:   

Vásár, piac  

- alapterülete:  
- kijelölt terület:  
- kijelölt árusítóhelyek száma:   

Szakhatóságok hozzájáru- 
lásában foglalt feltételek,  
korlátozások 

 

Ellenőrző hatóságoknak a 
vásár, piac működését érintő 
intézkedései 

 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   
- időpontja:   

 
 


