Tisztelt Üzletfelünk!

Elérhetőség: 06-1/ 421-3611
Fax: 814-5353, e-mail: piac@nagybani.hu, helybiztositas@nagybani.hu
* Minden értékesítési céllal érkező termelőnek, vagy mezőgazdasági vállalkozásnak rendelkeznie kell piaci
belépőkártyával (T1-es, névre szóló termelői kártya), amely egy adatlap kitöltésével és a termelést igazoló iratok
(termelői-, mezőgazdasági-, vállalkozói igazolvány, adószám, Nebih regisztrációs szám stb.) bemutatásával
igényelhető a helyiséggazdálkodáson. Az adatlap kérhető a központi irodaépület recepcióján és a főpénztárban,
vagy a piac honlapjáról is (www.nagybani.hu) letölthető. A kártya elkészítésének idejére (1 alkalomra) szóló
ideiglenes belépőkártyát biztosítunk. A kitöltött adatlapot és a csatolandó dokumentumokat leadhatják a
helyszínen, de faxon, e-mailben és postán is eljuttathatják a BNP Zrt. címére: 1239 Bp., Nagykőrösi út 353.
* Az elkészült kártyákat (2-3 munkanap) a főpénztárban személyesen lehet átvenni. A pénztár nyitva tartása a
mindenkori nyitva tartáshoz igazodik, mely vasárnaptól péntekig 18:00 órától éjjel 23:30 óráig van nyitva.
Felhívjuk termelőink figyelmét arra, hogy a piacra, a lekötött helyeik méretének megfelelő hosszúságú
(emelőhátfalat beszámítva) gépjárművel érkezzenek. Amennyiben az adott helynél nagyobb gépjárművel érkeznek,
kénytelenek leszünk helybiztosításukat a gépkocsi méretének megfelelő helyre áttenni. A kártyához max. 6 db
regisztrált (forgalmi engedély alapján leadott) jármű rögzíthető.
A névre szóló T1-es kártyával igény szerint helybiztosítás igényelhető a helyiséggazdálkodáson (fszt. 1. sz. iroda) a szabad árusítóhelyekre, melynek rendjét az alábbiak szerint határozzuk meg:
* A havi, vagy negyedéves helybiztosítás a lejárat után meghosszabbítható, ha a kártya tulajdonosa a lekötött
időszakban teljesítette az előírt belépésszámot. A helybiztosítás céljából minden hónap utolsó 5 munkanapján a
nyitva tartáshoz igazodva kereshetik fel irodánkat. Ebből a hely hosszabbítására az első 4 munkanap áll
rendelkezésre, mely az előző hónapra érvényes szektor kártya bemutatásával lehetséges.
Az új helyigénylők pedig az előző hónap utolsó munkanapjától (5 munkanap) igényelhetnek helybiztosítást a
felszabaduló helyek függvényében.
- 2019. évben a helybiztosítás összege és időtartama:
1 hónap – teljesítendő belépésszám: 12 (az adott hónap végéig) 51.000,- Ft+Áfa, azaz 64.770,- Ft/hó,
3 hónap - teljesítendő belépésszám: 36 (a harmadik hónap végéig) 153.000,- Ft+Áfa, azaz 194.310,- Ft/3 hó,
1 év – teljesítendő belépésszám: 120 (az adott év december 31.-ig) 445.008,- Ft+Áfa, azaz 565.160,- Ft/év.
* Azok a termelők igényelhetnek éves helybiztosítást, akik 2018. évben 11 vagy 12 hónap időtartamban (ugyanarra
az árusítóhelyre szóló!), folyamatos helybiztosítással rendelkeztek (havi, negyedéves vagy éves lekötésben) és
belépésszámuk elérte az előírt minimumot.
* A helybiztosítás kötésének feltétele - 2019. évben is - minimum 10 belépésnek megfelelő összeg elhelyezése
a T1 típusú belépőkártyáján, mely a belépések gyorsítását is szolgálja. A kártya feltöltéséről folyamatosan
gondoskodniuk kell.
Aki 2019. januárban igénybe kívánja venni a biztosított helyét, annak legkésőbb 2018. december 21-ig be kell
jelentenie szándékát. Az éves kártyákat az árusítási időszak előtt, de legkésőbb február 20.-ig lehet
megújítani.
* Azok a termelők, akik 2018-ban 12 havi helybiztosítással rendelkeztek, és 2019-ben nem éves helybiztosítást
kötnek, január és február hónapra kedvezményesen, bruttó 280,-Ft/2hó ellenében igényelhetnek helybiztosítást.
* Azok a termelők, akik 2018-ban ugyanazon árusítóhelyet folyamatosan 6, vagy annál több hónapon keresztül
lefoglalták és azt havonta legalább 12 alkalommal igénybe is vették, lehetőséget kapnak arra, hogy 2019-ben
ugyanazt a helyet igénybe vehessék, amennyiben ezt december 21-ig jelzik a fszt. 1 sz. irodában (tel.: 421-3611).
* A helybiztosítások meglétét továbbra is a szektorkártya bizonyítja, azt ellenőrzéskor fel kell mutatni.
A helybiztosítást igénylőnek a helybiztosítás díját a 10 belépésnek megfelelő összeggel kiegészítve kell
befizetnie (a főpénztárban) „T1”–es típusú belépőkártyájára. A helybiztosítás díja a kártyán elhelyezett
összegből kerül levonásra a szektorkártya kiadásával egy időben. A belépési díj pedig piacra érkezéskor a
beléptető pénztárakban kerül levonásra. A kártyára befizetett összegek a tárgyévben használhatók fel.
* A 2018. év december havi és az éves szektorkártyák 2019. január 09.-ig érvényesek! Az eddigi gyakorlatnak
megfelelően a hosszabbítási időszak 2019. január 2-3. valamint 6-8. között (18:00-24:00) lesz. Az új helyfoglalást
igénylők január 09-én (18:00-24:00), majd január 10.-től (08:00) órától kereshetik fel irodánkat.
Budapesti Nagybani Piac Zrt.

