
 

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:   

 

 

mailto:piac@integritxx.hu


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:   

 

 

 

 

 

mailto:piac@integritxx.hu


 

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: 

6/2016. 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2016. június 01. 

Fenntartó   

- neve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  

- címe, illetve székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

- elektronikus levelezési címe: polgarmester@ferencvaros.hu, jegyzo@ferencvaros.hu 

- cégjegyzékszáma:  735726 (törzskönyvi azonosító szám) 

Üzemeltető  

- neve: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

- címe:  1096 Budapest, Haller u. 27., hrsz.: 38266/4 

- elektronikus levelezési címe: info@fmkportal.hu 

Vásár, piac  

- elnevezése: Helyi termelői piac 

- (szak)jellege: - 

- címe:   

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: állandó 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  hétfőtől csütörtökig: zárva 

pénteken és szombaton: 06.00-12.00 

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:  megszűnt 

- időpontja:  2017.02.24. 

 

 

 

 

mailto:polgarmester@ferencvaros.hu


 

Engedély és nyilvántartás 

 sorszáma: 

7/2017 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2017.03.02. (bejelentés időpontja: 2017.02.24.) 

Fenntartó   

- neve Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

- címe, illetve székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

- elektronikus levelezési címe: info@intezmenyuzemeltetes.hu 

- cégjegyzékszáma:  801940 (törzskönyvi azonosító szám) 

Üzemeltető  

- neve: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

- címe:  1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

- elektronikus levelezési címe: info@intezmenyuzemeltetes.hu 

- cégjegyzékszáma:  801940 (törzskönyvi azonosító szám) 

Vásár, piac  

- elnevezése: Helyi termelői piac 

- (szak)jellege:  

- címe:  1096 Budapest, Haller u. 27. 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: állandó 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  hétfőtől csütörtökig: zárva 

pénteken és szombaton: 06.00-12.00 

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: 

8/2017 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2017.03.13. (bejelentés időpontja: 2017.03.08.) 

Fenntartó   

- neve Vinopiano Kft. 

- címe, illetve székhelye: 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 9/45., 

- elektronikus levelezési címe: info@vinopiano.hu 

- cégjegyzékszáma:  01-09-179996 

Üzemeltető  

- neve: Vinopiano Kft. 

- címe:  1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 170. 9/45., 

- elektronikus levelezési címe: info@vinopiano.hu 

- cégjegyzékszáma:  01-09-179996 

Vásár, piac  

- elnevezése: Helyi termelői piac 

- (szak)jellege:  

- címe:  1094 Budapest, Tűzoltó utca 22. 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: állandó 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  hétfőtől szombatig: zárva 

vasárnap: 09.00-14.00 

 

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: 

9/2019 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2019.10.03. (bejelentés időpontja: 2019.09.16.) 

Fenntartó   

- neve Vásárnap Kft. 

- címe, illetve székhelye: 2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Üzemeltető  

- neve: Vásárnap Kft. 

- címe:  2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Vásár, piac  

- elnevezése: WAMP design vásár 

- (szak)jellege: alkalmi design vásár 

- címe:  1093 Bp., Fővám tér 11-12. I. em. (Bálna Budapest) 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: 2019.10.06. 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  1 nap, vasárnap: 10.00-18.00 

 

Vásár, piac  

- alapterülete: 800 m2 

- kijelölt terület: 1. emelet 

- kijelölt árusítóhelyek száma:  - 

Szakhatóságok hozzájáru- 

lásában foglalt feltételek,  

korlátozások 

- 

Ellenőrző hatóságoknak a 

vásár, piac működését érintő 

intézkedései 

- 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   

- időpontja:   
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Engedély és nyilvántartás 

 sorszáma: 

10/2019 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2019.11.14. (bejelentés időpontja: 2019.11.08.) 

Fenntartó   

- neve Vásárnap Kft. 

- címe, illetve székhelye: 2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Üzemeltető  

- neve: Vásárnap Kft. 

- címe:  2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Vásár, piac  

- elnevezése: alkalmi design vásár 

- (szak)jellege: alkalmi design vásár 

- címe:  1093 Bp., Fővám tér 11-12. I. em. (Bálna Budapest) 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: 2019.11.17. 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  1 nap, vasárnap: 10.00-18.00 

 

Vásár, piac  

- alapterülete: 800 m2 

- kijelölt terület: 1. emelet 

- kijelölt árusítóhelyek száma:  - 

Szakhatóságok hozzájáru- 

lásában foglalt feltételek,  

korlátozások 

- 

Ellenőrző hatóságoknak a 

vásár, piac működését érintő 

intézkedései 

- 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   

- időpontja:   
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Engedély és nyilvántartás 

 sorszáma: 

11/2020 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2020.02.06. (bejelentés időpontja: 2020.01.29.) 

Fenntartó   

- neve Vásárnap Kft. 

- címe, illetve székhelye: 2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Üzemeltető  

- neve: Vásárnap Kft. 

- címe:  2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Vásár, piac  

- elnevezése: alkalmi design vásár 

- (szak)jellege: alkalmi design vásár 

- címe:  1093 Bp., Fővám tér 11-12. I. em. (Bálna Budapest) 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: 2020.02.29. és 2020.03.08. 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  2 nap, vasárnap: 10.00-18.00 

 

Vásár, piac  

- alapterülete: 800 m2 

- kijelölt terület: 1. emelet 

- kijelölt árusítóhelyek száma:  - 

Szakhatóságok hozzájáru- 

lásában foglalt feltételek,  

korlátozások 

- 

Ellenőrző hatóságoknak a 

vásár, piac működését érintő 

intézkedései 

- 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   

- időpontja:   
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Engedély és nyilvántartás 

 sorszáma: 

12/2020 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2020. február 12. 

Fenntartó   

- neve Budapest Főváros Önkormányzata 

- címe, illetve székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

- elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@budapest.hu 

- cégjegyzékszáma:  törzskönyvi azonosító szám: 735638 

Üzemeltető  

- neve: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 

- címe:  1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9. 

- elektronikus levelezési címe: csapi.ig@csapi.hu 

- cégjegyzékszáma:  alapító okirat száma: FPH061-1276-10/2019.  

Vásár, piac  

- elnevezése: állandó vásár, piac 

- (szak)jellege: élelmiszeripari termékek, mezőgazdasági termékek árusítása, 

vendéglátás, ajándék  

- címe:  1093 Bp., Vámház krt. 1-3. (Vásárcsarnok) 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: folyamatos, a működési rendben rögzítettek szerint  

- napi, heti nyitvatartási ideje:  H: 06.00-17.00                

K: 06.00-18.00 

Sze: 06.00-18.00 

Cs: 06.00-18.00 

P: 06.00-18.00 

Szo: 06.00-15.00 

V: vásárcsarnok zárva 

 

Vásár, piac  

- alapterülete: 10442 m2 

- kijelölt terület: 1. emelet 

- kijelölt árusítóhelyek száma:   

Szakhatóságok hozzájáru- 

lásában foglalt feltételek,  

korlátozások 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály PE-06/EA/00019-

2/20020. sz. szakhatósági állásfoglalása, valamint 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály BP-06/NEO/891-2/2020.sz. szakhatósági 

állásfoglalása  

Ellenőrző hatóságoknak a 

vásár, piac működését érintő 

intézkedései 

- 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   

- időpontja:   
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Engedély és nyilvántartás 

 sorszáma: 

13/2020 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2020. július 29. 

Fenntartó   

- neve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

- címe, illetve székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

- elektronikus levelezési címe: polgarmester@ferencvaros.hu 

- cégjegyzékszáma:  törzskönyvi azonosító szám: 735726 

Üzemeltető  

- neve: Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

- címe:  1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

- elektronikus levelezési címe: info@intezmenyuzemeltetes.hu 

- cégjegyzékszáma:  801940 (törzskönyvi azonosító szám) 

Vásár, piac  

- elnevezése: Helyi termelői piac 

- (szak)jellege:  

- címe:  1096 Budapest, Pöttyös u. – Dési Huber u. sarok 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: állandó 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  hétfőtől péntekig: zárva 

szombaton: 07.00-13.00 

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:   
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Engedély és nyilvántartás 

 sorszáma: 

14/2020 

Engedély kiadása és 

nyilvántartásba vétel 

időpontja: 

2020.09.16. (bejelentés időpontja: 2020.09.09.) 

Fenntartó   

- neve Vásárnap Kft. 

- címe, illetve székhelye: 2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Üzemeltető  

- neve: Vásárnap Kft. 

- címe:  2724 Újlengyel, Határ u. 12. 

- elektronikus levelezési címe: safrivanyi@wamp.hu  

- cégjegyzékszáma:  13-09-168581 

Vásár, piac  

- elnevezése: alkalmi design vásár 

- (szak)jellege: alkalmi design vásár 

- címe:  1093 Bp., Fővám tér 11-12. I. em. (Bálna Budapest) 

Vásár rendezésének, 

piac tartásának 

 

- időpontja, időtartama: 2020.09.20. 

- napi, heti nyitvatartási ideje:  1 nap, vasárnap: 10.00-18.00 

 

Vásár, piac  

- alapterülete: 800 m2 

- kijelölt terület: 1. emelet 

- kijelölt árusítóhelyek száma:  - 

Szakhatóságok hozzájáru- 

lásában foglalt feltételek,  

korlátozások 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztály BP-06/NEO/10753-2/2020.sz. szakhatósági 

állásfoglalása 

Ellenőrző hatóságoknak a 

vásár, piac működését érintő 

intézkedései 

- 

Nyilvántartásból való törlés  

- ténye:   

- időpontja:   

 

 

 

 

mailto:safrivanyi@wamp.hu
mailto:safrivanyi@wamp.hu

