
Újpesti Szent István téri 

Piac és Vásárcsarnok 
Felügyelősége 

 
 

  1042 Budapest, Szt. István tér /fax:696-0738  : 369-1250   
 

 
 

Az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok mellett működő 
 

,, ÚJPESTI PIAC PLACC” 

HÁZIRENDJE 
 

 

1.) A házirendben foglalt szabályok betartása az Újpesti Piac Placcon  lévő 
valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. 
Az Újpesti Piac Placc azt a célt szolgálja, hogy az – elsősorban – újpesti 
háztartásokban feleslegessé vált saját tulajdonú használt termékek, illetőleg 
gyűjteményi tárgyak gazdát cseréljenek. 
Nem megengedett az iparszerű kereskedelem, illetve a tovább eladás céljából 
beszerzett áruk értékesítése. 

 

 

2.) Az Újpesti Piac Placc szombati napokon üzemel, nyitva tartása megegyezik az 
Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok nyitvatartási rendjével (6 órától-14 
óráig). 

 

 

3.) Parkolás a keramitos parkolóban lehetséges, az árusításra szánt termékeket innen 
lehet az asztalokhoz bevinni. 

 

 

4.) Tilos jogszabályban tiltott (pl. másolt CD, drog stb.), csak üzletben árusítható (pl. 
gyógyszer, vegyszer stb.), vagy külön engedélyhez kötött (pl. jövedéki termékek) 
termékeket, továbbá a piac rendjét megzavaró (pl. nagyméretű bútor, élő állat stb.) 
termékeket árusítani. 
A piacfelügyelők a Piac nyitvatartási ideje alatt folyamatosan ellenőrzik az 
eladandó áruk körét, akinél tiltott árut találnak, kizárják az árusításból. 

 

 

5.) A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a 
helypénzt készpénzben kell megfizetni a meghatározott díjszabás szerint. Újpesti 
lakos a lakcímkártya bemutatását követően 1.200 forintot, a nem újpesti 
lakosok pedig 2.000 forintot fizetnek. 
Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező összegű nyugtát ad át a 
helyszínen. 



6.) A helyhasználók a számukra kijelölt asztal használatára az Újpesti Piac Placc 
nyitásától a zárásig tartó időtartamban jogosultak. Árusítani kizárólag a Piac által 
biztosított asztalról lehetséges, ettől eltérni csak a piacfelügyelő  engedélyével 
lehet. 

 

 

7.) A helyhasználó köteles árusítás közben, illetve az árusítás befejezésekor, a Piac 
zárásánál a tevékenysége során keletkezett hulladékot az Üzemeltető által 
biztosított hulladékgyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni, illetve a 
hulladéktömörítőbe megsemmisítésre leadni. 
Hulladéktömörítőbe kizárólag az Újpesti Piac Placc területén keletkezett hulladék 
helyezhető el. 

 

 

8.) A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, 
kiürítve, eredeti állapotában helyreállítva átadni az Üzemeltetőnek. 
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