
_Cég neve: Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 

 

Üzlet neve: Garay téri Piac 

Cím: 1076 Budapest Garay tér 20 

Nyitvatartási idő: K-P: 6:00-17:00 SZ: 6:00-15:00 V-H: ZÁRVA 

 

Üzlet neve: Klauzál téri Vásárcsarnok 

Cím: 1072 Budapest Akácfa u. 42-48, 

Nyitvatartási idő: H-P: 6:30-21:00 SZ: 6:30-21:00 V: 7:00-18:00 

 

 

_Rövid leírás a vállalkozásról: (1 bekezdés, max. 500 karakter) 

Erzsébetváros szívében központi szerepet töltenek be a lakosság alapvető igényeivel 
összehangolt piaci intézmények: a Garay téri Piac és a Klauzál téri Vásárcsarnok. A 
kerületiek egymáshoz kapcsolódását erősíti, ha ismerik az asztalra kerülő portékák 
történetét, az arcokat a termékek mögött. Közös érdekkel, humánus tapasztalataink és 
nyitottságunk felhasználásával óvjuk Kerületünk egyediségét és sokszínűségét. A 
hagyományok megőrzése mellett a modernitásra és megújulásra törekszünk: minőségi és 
izgalmas felhozatal az igényekre alapozva. 

(Víziónk a tradíciók megőrzése és felelevenítése a lakosság segítségével és aktív 
részvételéve.) 

 

_Programok: Garay téri Piac 

egész hónapban // Üzletbejárás a Garay téri Piacon 

előzetes egyeztetés alapján; akadálymentes; gyerekbarát 

 

egész hónapban // Hagyományőrzés a Garay-n a kereskedők szemével – száz év 

távlatából a Vásárcsarnok kiállítás történetekkel kiegészítve 

regisztráció nélkül; akadálymentes; gyerekbarát 

 

időpont egyeztetés alatt // Bérlői diskurzus: savanyítási eljárás 

regisztrációhoz kötött 10-15 fős limittel; akadálymentes; gyerekbarát 

 

a hónap közepétől // Hallgatói munkák bemutatása: GARAY X ÉK 

regisztráció nélkül; gyerekbarát; akadálymentesített; külföldiek számára is élvezetes 

 

 

_Programok: Klauzál téri Vásárcsarnok: 

hetente kedd-péntek 17:00-18:00 // Kulisszajárás a Klauzálon 

regisztrációhoz kötött 5 fős limittel 

 

időpont egyeztetés alatt // Bérlői diskurzus: a sajtok királya 

regisztrációhoz kötött 10-15 fős limittel; akadálymentes; gyerekbarát 

 

november 16. 16:00-17:00 // Bérlői diskurzus: príma portéka 



regisztrációhoz kötött 10-15 fős limittel; akadálymentes; gyerekbarát 

 

november 18. 16:00-17:00 // Kerületi diskurzus: MUNCH 

regisztrációhoz kötött 15-20 fős limittel; akadálymentes; gyerekbarát 

 

a hónap közepétől // Hallgatói munkák bemutatása: KLAUZÁL X RBTSZK 

regisztráció nélkül; gyerekbarát; akadálymentesített; külföldiek számára is élvezetes 

 

 

_Képek: Garay téri Piac 

képek forrása: Ránki Dániel 

 

 

_Képek: Klauzál téri Vásárcsarnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

képek forrása: Kis Ádám; Lechner Tudásközpont 


