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CÉLKITŰZÉSEK 

 Téma aktualitása 

 Releváns szakirodalom áttekintése 

 Fogalmi meghatározások értelmezése 

 Kísérlet a használtcikk-kiskereskedelem tipizálási módszerének kidolgozására 

 A budapesti használtcikk-piacok és üzletek osztályozása  

 A térbeliség vizsgálata 



A HASZNÁLTCIKK-KISKERESKEDELEM FEJLŐDÉSE 

 Történelmi gyökerei (Palmer, A.-Clark, H. 2005)  

 Pre-indusztriális forradalom korszaka (kb. 1400-1700) 

 Ipari forradalom  kora (1700-1850) 

 Poszt-indusztriális forradalom korszaka (1850-napjainkig) 

 Jelenkori európai fejlődése 

 Modern használtruha-piac (vintage, retro üzletek), adományboltok, garázsvásárok és közösségi 
vásárok, bolhapiacok, műtárgy- és régiségkereskedelem, online árverések és tranzakciók 

 Hazai vonatkozásai 

 Szürke- és feketegazdaság   

 „Lomizás” és guberálás 

 Teleki tértől az Ecseri bolhapiacig 



DEFINÍCIÓK 

 Történelmi sajátosságokhoz kapcsolódó fogalmi keret kialakulása 

 TEÁOR’ 08 besorolás 

 Ócskapiac, ócskasor, bolhapiac (Ortutay Gy. 1981) 

 Zsibvásár, régiségvásár  (Pallas 1897, Benkő L. 1976) 

 Zsibárus, ószeres, handlé (Pallas 1897, Révai 1926,  Bakos F. 2002, Tótfalusi I. 2008) 

 Napjaink köznyelvi kifejezései: zsibi és lomis vásár, bolhabolt, garázspiac 

 A meghatározások szintézise 



Szempont Típus Altípus1 Altípus2 

Üzletmix 

széleskörű 
kizárólag antik és régiség 

kiskereskedelme 

  

használtruha általános/vintage/retro 

termékkörre specializált    

Jelleg  
földrajzi térhez köthető 

önálló üzlet 
bevásárlóközpont 

üzletsorán/hálózat 

bolhapiac, börze fedett bolhapiac/zárt terű 

garázsvásár, közösségi vásár 

  

kiegészítő funkciójú 

földrajzi térhez nem köthető internetes aukciós weboldalak 

Nyitvatartás  

állandó (fix) 

  

  

előzetes egyeztetés alapján 

egyszeri/alkalmi 

időszakos 

rendszeres időközönként 

éves vásárnaptár alapján 

szezonális 

A tevékenység célja és a 

tulajdonosi 

kör/üzemeltető szerint 

profitorientált üzleti vállalkozás                              

kormányzati jogi személyek, 

köztestület magánszemély vagy 

magánszemélyek csoportja  

társadalmi szervezet, alapítvány  

összetett bérlői szerkezet 
adománygyűjtő 

TIPIZÁLÁS KÜLÖNBÖZŐ SZEMPONTJAI 



A BUDAPESTI HASZNÁLTCIKK-KISKERESKEDELEM OSZTÁLYOZÁSA 

 Összesen 38 használtcikk-kiskereskedelmi egység  

 Földrajzi térhez köthető, széleskörű üzletmixű üzletek és piacok 

 25 önálló üzlet: 8 profitorientált és 17 adománygyűjtő jellegű bolt 

 12 bolhapiac 

 1 kiegészítő funkciójú 

 Antik- és régiségkereskedelem övezeteinek kijelölése 

 



HASZNÁLTCIKK-PIACOK ÉS 
BOLTOK TÉRBELI MEGJELENÉSE 



ECSERI BOLHAPIAC 

  



MŰTÁRGY- ÉS RÉGISÉGBOLTOK 
TÉRBELI MEGJELENÉSE 



ANTIKVITÁS  



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 


