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Tájékoztató
a

József Attila-, MÁV-, és Aszódi úti lakótelepen piac kialakításának lehetőségéről

Piac  létesítésének,  üzemeltetésének  szabályait  a  kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  törvény, 
illetve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) kormányrendelet, a 
vásári,  piaci  és  vásárcsarnoki  árusítás  közegészségügyi  szabályairól  szóló  59/1999.  (XI.  26.)  EüM 
rendelet  szabályozza.  Városrendezési  szempontból  a  Budapesti  Városrendezési  és  Építési 
Keretszabályzatot 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendeletet (továbbiakban: BVKSZ) kell figyelembe venni.
 
A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Bizottság  311/2011.  (XI.29.)  sz. 
határozatában arról döntött, hogy: 
„A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Polgármester urat, hogy 
az 55/2009. (III.13.)  kormányrendelet 2.§ (1) bekezdését figyelembe véve vizsgálja meg a József Attila- 
és  a  MÁV-Aszódi  lakótelepek  területén  többfunkciós  piacok  kialakításának  lehetőségét,  valamint 
vizsgálja meg a lehetséges helyszíneket és erről tájékoztassa a Bizottságot.”

Az 55/2009. (III.13.)  Kormányrendelet 2.§ (1) szerint: „Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve 
tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely 
vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A 
területnek,  a  vásár,  illetve  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.”

A 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) intézményi keretövezetről szóló 40.§ (7) d) pontja szerint 
sportlétesítmények, piacok, vásárcsarnokok területét önálló építési övezetbe kell sorolni. 

A  jelenleg hatályos szabályozási  tervek készítésekor korábban egyszer  sem merült  fel  ilyen önálló 
építési  övezet  létesítésének  szükségessége,  ezért  piac  létesítésére  alkalmas  intézményi  övezet  a 
hatályos tervekben nincs. Amennyiben végleges döntés születik a tervezett piac helyszínét illetően, úgy 
a vonatkozó kerületi szabályozási tervet (továbbiakban: KSZT) módosítani kell. 

A  2011.  XI.  29-én tartott  VVK bizottsági  ülésen felmerült  annak a  kérdése,  hogy milyen lehet  egy 
többfunkciós piac. Az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése határozza meg a piacok fajtáit, 
ezek:

a) vásár, piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen 
általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;
b) alkalmi (ünnepi) vásár:  ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - 
legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár;
c)  állandó  vásár,  illetve  piac:  a  b)  pontban  meghatározott  időtartamot  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;



d) használtcikk-vásár,  illetve  -piac:  olyan  helyi  jellegű,  általában  időszaki  értékesítési  hely,  ahol  az 
eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árusítanak;
g) állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely - ideértve az állatbörzét és az állatárverést is -, ahol nem 
kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot - ide nem értve a fogyasztási célra szánt halat és 
más hasznos vízi állatot - árusítanak;
h) 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.

A  helyi  termelői  piac a  kereskedelemről  szóló  2005.  évi  CLXIV.  tv.  szerint  nyilvántartásba vett,  de 
engedély helyett csak bejelentés alapján üzemeltethető értékesítési hely, melyekre az 55/2009. Korm. 
R. 1.§ (3) bekezdése alapján kevésbé szigorú előírások vonatkoznak, pl.: nem szükséges biztonsági 
terv készítése, mely tartalmazza a kiürítés és menekítési tervet, ha a piac biztonságát veszély fenyegeti, 
illetve  nem szükséges  az  üzleteket,  árusítóhelyeket,  valamint  az  egyéb  létesítményeket  és  a  nem 
árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is látható sorszámmal ellátni,  és a piac 
helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni. Helyi termelői piac esetében az üzemeltető nem köteles a 
vásáron,  piacon  kereskedelmi  tevékenységet  végzőkről,  bérlőkről  naprakész,  a  személyes  adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, 
és azt  a piac területén ellenőrzést  végző hatóság felhívására a hatóság számára bemutatni,  illetve 
hozzáférhetővé tenni.
A  kormányrendelet  szerint  továbbá  a  helyi  termelő  piac  esetében  a  8.§  (2)  és  (3)  bekezdéseket 
figyelmen kívül lehet hagyni:
„8.§  (2)  A vásár,  piac  nyitva  tartási  ideje  alatt  az  ott  működő  üzletek  nyitva  tartási  idejét  a  külön 
jogszabályban foglaltak szerint fel kell tüntetni. A nyitva tartási idő alatt a kereskedő köteles az ellenőrző 
hatóságok rendelkezésére állni.
(3)  Az  üzemeltető  az  általa  tartandó  vásárról,  piacról,  annak  időpontjáról,  gyakoriságáról, 
(szak)jellegéről,  az értékesítésre  kerülő  termékek  köréről  a  megrendezést  megelőzően legalább 60 
nappal a vásár, piac helye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájékoztathatja, 
amelynek alapján a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé.”

Fentiek  alapján,  a  piacok  helyszínének  pontos  kijelölése  előtt  a  létesítendő  piac  jellegének 
meghatározása a  szükséges,  mivel  szigorúbb  előírások vonatkoznak  a  „klasszikus”  piacra  (vegyes 
funkciójú  pl.  a  volt  Haller  piac),  mint  a  helyi  termelői  piacra  (ahol  kistermelők  mezőgazdasági-  és 
élelmiszeripari termékeket értékesíthetnek). 

Az  55/2009. (III.13.)  kormányrendelet 2.§ (1) bekezdését, valamint a 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. 
rendelet  (BVKSZ)  40.§  (7)  d)  pontját  figyelembe véve,  az  alábbi  ingatlanok  KSZT szerint  „I” 
intézményi  övezetbe  sorolt  területek,  melyeken  kerületi  szabályozási  terv  módosítással 
(keretövezet-módosítás nélkül) kialakítható piac elhelyezésére alkalmas terület. 

Az alábbi helyrajziszámmal jelölt ingatlanok a melléklet térképen ábrázolásra kerültek.

1.) József Attila lakótelep:

cím hrsz tulajdonos, használat közelítő méret

Távíró utca 5. 38236/486 telefonközpont, Magyar Telekom   4000 m2
Üllői út 193-195 38236/485 magántulajdonú, beépítetlen   8500 m2
Ifjúmunkás utca 31. 38236/144 fővárosi középiskola (Harsányi János) 10000 m2
Friss utca 2. 38236/613 fővárosi középiskola (volt Lengyel 12000 m2



Gyula)
Ferde utca 1-3. 38236/162 Hotel Ibis telke   6600 m2

Kaiser’s melletti terület 38236/202 önkormányzati tulajdonú, közpark 
művelési ágú ingatlan része, rajta 
pavilonok, parkolók

  1800 m2

önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolattal ellátott terület
Üllői út 145. 38236/13 Szt. Kereszt templom, plébánia épület 4500 m2
Ecseri út 3. 38236/170 Állami tulajdonú főiskola épület (ELTE 

Bárczy Gusztáv) 
12000 m2

Ecseri út 7. 38236/815 fővárosi középiskola (Gundel) 17000 m2

2.) Máv-, Aszódi úti lakótelep

cím hrsz tulajdonos, használat közelítő méret

Gyáli út 18. 38246/1 volt MATÁV terület magántulajdonban 20000 m2
Gyáli út 22. 38246/2 alapítványi szakközépiskola (Puskás 

Tivadar)
  4000 m2

Gyáli út 30. 38236/487 telephely, magántulajdonban   3700 m2
Gyáli út 30. 38236/488 telephely, magántulajdonban   2000 m2
Gyáli út 30. 38236/489 telephely, magántulajdonban     670 m2
Zombori utca folytatása 38236/500 önkormányzati tulajdonú csonkatelek, 

beültetési kötelezettséggel
  1500 m2

M5 melletti ingatlan 38236/501 önkormányzati tulajdonú csonkatelek, 
beültetési kötelezettséggel

    500 m2

Gyáli út 28-30. 38236/502 benzinkút és beépítetlen, 
magántulajdonú

22000 m2

Aszódi utcában közpark 38236/376 önkormányzati tulajdonú közpark 
művelési ágú ingatlan egy része

  1400 m2

Gyáli út 25/a 38236/156 2 fővárosi középiskola-épület (volt Irinyi 
János és volt Ihász Dániel)

10000 m2



Az  alábbi  ingatlanokon  keretövezet  módosítást  követően  szabályozási  terv-módosítással 
alakítható ki piac elhelyezésére alkalmas terület (javasolt vizsgálandó helyszínek):

3.) József Attila lakótelep:
cím hrsz tulajdonos, használat közelítő méret
Napfény utcai 
töltőállomással 
szemközti terület

38236/413 állami, Pilisi Parkerdő kezelésében lévő 
területnek a távvezeték melletti része, 
IZ (jelentős zöldfelületű 
intézményterület) keretövezet, az 
erdőtörvény hatálya alá tartozó terület,
véderdő része, beépítés előfeltétele a 
csereerdősítés

  4600 m2

Dési Huber utcai „Nyúl-
domb”

38236/612 önkormányzati tulajdonú sportpálya IZ 
(jelentős zöldfelületű intézményterület) 
keretövezet

13000 m2

Dési Huber utca Napfény 
utca sarkán, volt Pest-
Buda mozi parkja 

38236/407 önkormányzati tulajdonú közpark IZ 
(jelentős zöldfelületű intézményterület) 
keretövezet

  4600 m2

4.) Máv-, Aszódi úti lakótelep:
cím hrsz tulajdonos, használat közelítő méret
Aszódi utca 18. 38236/56 MÁV munkásszálló, jelenleg fővárosi 

hajléktalanszálló, IZ (jelentős 
zöldfelületű intézményterület) 
keretövezet

18000 m2

Aszódi utca 20. 38236/180 
része

A MÁV munkásszállótól a Péceli útig a 
pályaudvar ingatlanának széle  IZ 
(jelentős zöldfelületű intézményterület) 
keretövezet
(a szabályozási terv készítése a MÁV 
koncepció híján elakadt)

  6500 m2

Kiskalmár utcai „kamion 
parkoló”

38236/727 Kiskalmár utca és Aszódi lakótelep 
közötti (egykor garázsépítésre szánt) 
terület, keretövezetbe nem sorolt 
közterület

  1400 m2



Önkormányzati tulajdonú terület, kamion parkoló

Epreserdő utca menti 
terület

38236/413 garázssor mellett, állami tulajdonú, Pilisi 
Parkerdő kezelésében lévő terület

 2000 m2

5.) Piac létesítésnél járhatóbb módja a közellátás javításának a pavilonból történő árusítás, melyhez a 
21/2002.  (X.10.)  rendelettel  megalkotott  József  Attila  lakótelepen  a  KSZT-ben  biztosítottak  a 
lehetőségek pavilon telepítésére, az alábbiak szerint:



a Pöttyös utcai metrómegálló térségében max 1500 m2 és max. 150 m2 pavilon helyezhető el

a Pöttyös utca és Ifjúmunkás utca 
kereszteződésénél

max. 150 m2 és max. 100 m2 pavilon helyezhető el

az Ifjúmunkás utca és Dési Huber István utca 
kereszteződésénél

max. 150 m2 pavilon helyezhető el



az Ifjúmunkás utca 16. sz. alatti ABC előtt max. 80 m2 pavilon helyezhető el

Budapest, 2012. január 18.

Szűcs Balázs s.k.
    főépítész


