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Sikeres újévet kívánunk 
Sokéves hagyományunkat folytatva, a PH újévi 

első számában valamennyi üzletfelünknek és 

bérlőnknek, a termelőknek, az itt vásárló kis- 

és nagykereskedőknek, a nagybani piac sokszínű 

közösségének, lapunk, valamint internetes Web-

oldalunk valamennyi olvasójának 2018-ra sikeres 

üzleti évet, és magánéletükben boldog újesz-

tendőt kívánunk.  

 

Az idén 27 éves Nagybani Piac üzletpolitikája, 

hogy 2018. évben is a korrekt, tisztességes 

kereskedelemi elveket gyakorló, és az ország 

legnagyobb forgalmát bonyolító zöldség-

gyümölcs elosztó bázisa kíván maradni.  

 

Társaságunk céljai, tervei hiábavaló törekvések 

maradnának, ha az itt működő vállalkozások, a 

szabadtéri szektorokban értékesítő több száz 

termelő, és nem utolsó sorban a nálunk vásárló 

kis- és nagykereskedők, árubeszerzők nem 

élnének az általunk biztosított lehetőséggel. 

Ennek érdekében igyekszünk az árusítási 

kultúrát megőrizni, folyamatos beruházásokkal 

fejlesztésekkel környezetünket építeni, szépí-

teni az ország minden szegletéből ideérkezők 

komfortérzetét javítani.  

 

Az elmúlt év eredményei közé soroljuk a nagy-

bani piac közlekedésében bekövetkezett válto-

zásokat, a parkolási körülmények javulását. Az 

informatikai rendszerünk fejlesztése által a 

beléptetés szabályozását, a szabályszerű kár-

tyahasználatot, a nagybani piac úthálózatának 

burkolatcseréjét.  

 

Idei nagyberuházásunk – melyről egy évvel 

korábban, mint tervről beszéltünk – a B szektor 

lefedése lesz. A beruházás – véleményünk 

szerint - jelentős lépés lesz a szabadtéri körül-

mények javításához. Tervezzük a nagykeres-

kedelmi vásárlók rakodásához kialakított parko-

lóhelyek számának növelését is. 

 

Bizonyára az idei évnek is meglesznek a nehéz-

ségei, akár buktatói is. Gondolok itt a termelői 

és vásárlói járműveket is érintő tengelysúly 

terhelésre, a közúti súlymérés év elejétől 

élesben működő rendszerére, az 

EKÁER több éves gyakorlatára, a számlaadás 

jogszabályi változására, a hatósági ellenőrzések 

szigorodására stb. A BNP Zrt. abban nyújthat 

segítséget, hogy – akár nyilvános fórumok szer-

vezésével, vagy írásos tájékoztatással – a 

törvényi, jogszabályi rendelkezések értelme-

zésében iránymutatást ad. Ezek gyakorlati 

teendői azonban Önökre hárulnak. (Az első 

lépésekre utaló jel, hogy a belépő termelői és 

vásárlói járművek között egyre több a nagyobb 

teherbírású jármű.)  

 

A BNP Zrt. 2018-ban továbbra is törekszik 

arra - reklám és propaganda eszközök segítsé-

gével is -, hogy szakmai tekintélyét megőrizze, 

és megerősítse a vásárlókat, hogy kiváló minő-

ségű áru, versenyképes áron és a legszélesebb 

választékban nálunk szerezhető be. Bízunk 

benne, hogy termelőink szakmai hozzáértése és 

nagykereskedőink üzletpolitikája mindezt alátá-

masztja, hiszen a kereskedés, áruellátás 

összetett feladata az övék.  

Házi Zoltán 

vezérigazgató 

 

Információk termelői ügyfeleknek 
A napokban elkezdődött a 2018. évre szóló 

helybiztosítások kötése. A kötési időszak 

január 2 - 4 között, illetve 7 – 8 közötti munka-

napokon 19:00 órától következő nap 02:00 óráig 

tart. A főpénztár 19:00 órától következő nap 

01:00 óráig van nyitva. Új helyigénylésekhez 

január 9-én 19:00 órától lehet a helyiség-

gazdálkodást felkeresni. A 2017. évre kiállított, 

illetve a decemberi hónapra szóló szektor-

kártyák 2018. január 9-ig érvényesek.  

 

A helybiztosítások kötésének további feltétele 

2018-ban, a T1-es termelői kártyák legalább tíz 

belépésnek megfelelő összeggel való feltöltése. 

Az intézkedés célja a készpénzforgalom mér-

séklése és a pénztársoron történő áthaladás 

gyorsítása. További előny, hogy nem kell a 

beléptető pénztárban minden alkalommal áfa 

tartalmú számlát kérni és azokat őrizgetni, 

hanem a főpénztári befizetéskor kapott számla 

lesz a költségelszámolás bizonylata. 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A belépési, parkolási díjak 2018. évben 10 – 

70 Ft között emelkedtek. A belépőkártyák 

térítési díja bruttó 50 Ft-tal növekedett, azaz 

2.100 Ft-ot kell fizetni érte.  

 

További tájékoztatás a termelők részére a 

tavalyi esztendőben kiadott rendelkezés ér-

vénybe léptetéséhez kapcsolódik. A termelők 

által az elmúlt év során leadott és regisztrált 

járművek rögzítése folyamatosan megtörtént. 

Vagyis, a jövőben az adott termelői kártyával 

csak a megadott rendszámú járművekkel lesz 

lehetőség belépni. A rendszer aktiválása az év 

elején várható, melynek pontos idejéről tájé-

koztatást aduk.  

 

Ennek kapcsán felhívjuk a termelők figyelmét, 

hogy amennyiben olyan gépkocsival kívánnak a 

piacra lépni, mely nincs az illető termelőhöz 

rendelve, úgy azt az adott napon, legkésőbb 

16:00 óráig jelezzék a helyiséggazdálkodás 1-

421-3611, 1-421-3606, vagy az 1-421-3618 

telefonszámainak egyikére.  

 

Emlékeztetni kívánjuk termelőinket az őster-

melői igazolványokról szóló kormányrendeletre, 

melynek értelmében piacon – így a nagybanin is - 

csak az a személy értékesíthet saját termelésű 

terméket, akinek a nevére az őstermelői 

igazolvány kiállításra került. Közös őstermelői 

tevékenység esetén pedig az, aki családtagként 

fel van tüntetve.  

Kérjük a jogszabályi előírások betartását és a 

társaságunk által meghozott intézkedésekben 

az együttműködésüket. 

 

Tájékoztatás a bérlőknek 
Társaságunk az idei évtől a G-kapun történő 

behajtást automatizálni kívánja. Ennek célja 

elsősorban a beléptetés gyorsítása, aminek fel-

tétele, hogy olyan járművekkel történhet csak 

belépés, melynek a rendszámai korábban lea-

dásra és a beléptető rendszerünkben rögzí-

tésre kerültek.  

 

Amennyiben valamely ok (szervízelés, műszaki 

meghibásodás) miatt a megadott jármű helyett 

másik gépkocsival kívánnak belépni, azt 

legkésőbb az adott napon 16:00 óráig jelezni 

kell a helyiséggazdálkodás 1-421-3611, 1-421-

3606, vagy az 1-421-3618 telefonszámainak 

valamelyikén.  

 

A rendszer működésbe lépésének időpontjáról 

az érintett bérlőket értesítjük. Számítunk az 

együttműködésükre.  

 

 
 

Terradonis: az apró és nagy magvak jó 
minőségű vetését garantáló megoldás! 
 Az egy és többsoros szemenkénti kézi, 
motoros és függesztett vetőgép számos 
előnyéről többet tud meg, aki felkeresi a 

www.ag-stc.com web-oldalt. 
Érdeklődni, rendelni:  

sales@ag-stc.com levélcímen. 

 

Óév-újév 

A karácsonyi ünnepeket megelőző piaci kép az 

óév búcsúztatását követően alaposan megvál-

tozik. A nagykereskedők importkészletei lea-

padnak, és a termelői áru kínálati mennyisége is 

csak lassan, napról napra bővül.  

 

A hét elején a kereslet sem mozdult még ki 

ünnepi tunyaságából. A vendéglők és közüzemi, 

iskolai étkeztetők is csak a hét közepén 

kezdtek termelni. Lassan indult meg a piaci 

vérkeringés. A jelenlegi kínálat jellemzője, hogy 

a friss zöldáru többsége importportéka. Ez 

most nem sérti a hazai érdekeket, hiszen a 

magyar primőrfélék többségének szezonja 

lejárt. Az árak az ünnepi csúcsról némileg 

visszaestek, ami az előrejelzések szerint 

csupán átmeneti.   

http://www.ag-stc.com/
mailto:sales@ag-stc.com

