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Sikeres újév reményében 
Az újesztendő sokakat ösztönöz arra, hogy 

számvetést készítsenek, értékeljék a múltat és 

elhatározással, fogadalmakkal alapozzák meg a 

jövőt.  A nagybani piac népes csapatának tag-

jaiként bizonyára Önök is tartottak évérté-

kelést és terveket is készítenek az idei 

esztendőre.  

 

A Budapesti Nagybani Piac Zrt. szívesen tekint 

vissza a 2015. év eredményeire, a sikerekre, 

amiből építkezhetünk. A hibákból, a kisebb-

nagyobb kudarcokból igyekeztünk a tanul-

ságokat levonni és közös hasznunkra fordítani.   

 

Az elmúlt esztendő kiemelkedő eseménye a 

Nagybani Piacok Világszervezete (WUWM) 

2015. évi konferenciája, melynek helyszíne 

Budapest volt, házigazdája, a rendezvény társ-

szervezője pedig a Budapesti Nagybani Piac 

Zrt. A konferencia résztvevői nálunk is tettek 

látogatást, melynek pozitív visszhangja a piac 

értékesítési kultúrájának, az árubőségnek és a 

kínálat sokszínűségének elismerésében nyil-

vánult meg.  

 

Az év legnagyobb horderejű és a nagybani 

zöldség-gyümölcsértékesítésre is kiterjedő 

kötelezettsége az EKÁER bevezetése volt.  

 

A BNP Zrt. - a nagykereskedők bevonásával -

felkarolta az Élelmezési Világnap rendezvényét 

és támogatta a Magyar Élelmiszerbank Egye-

sület karitatív tevékenységét.  

 

Megújult honlapunk év elején debütált, ami a 

marketingmunkánk kiterjesztésének egyik 

momentuma. A facebook oldalunk látogatottsági 

adatai is arról tanúskodnak, hogy sokan követik 

mindennapjaink eseményeit. 

 

Kudarcokról nem szívesen beszélünk. Nem is 

tekintjük annak azokat a helyzeteket, melyek-

ben minden igyekezetünk ellenére sem tudtunk 

maradéktalan sikert aratni. Gondolunk itt pl. a 

nyitva tartással kapcsolatos visszatérő véle-

ménykülönbségekre. Továbbra is valljuk, hogy 

minden átgondolásra, 

megvalósításra érdemes felvetésre nyitottak 

vagyunk.  
 

A nagybani társaságának egyik célkitűzése, 

hogy reklám és marketingeszközökkel, mód-

szerekkel támogassa, ösztönözze a nagybani 

piac keresleti forgalmát. Tevékenységünket 

kiterjesztettük a különböző protokolláris ren-

dezvényekre, amelyeken megjelenésünkkel és 

felszólalásainkkal hangsúlyt kívántunk adni a 

BNP szakmai elkötelezettségének. Igyekeztünk 

továbbá a kiskereskedelmi, a hotel-, és a ven-

déglátó ipari kereslet megnyeréséért lobbizni. 

Hasonló céllal indítottuk útjára a „Frissen a 

nagybaniról” elnevezésű kampányunkat, melynek 

sikerét az egyre nagyobb számban csatlakozó 

kiskereskedelmi vállalkozások igazolják. 
 

2016-ban a nagybani piac megnyitásának 25. 

évfordulóját ünnepeljük. A jubileum jegyében 

tervezzük az előttünk álló esztendőt, és 

szolgáltatói, marketing, beruházási feladataink 

ellátását, reméljük mindenki megelégedésére. 

Társaságunk nagyobb lojalitásra, szorosabb 

bérlői, termelői összhangra számít a jövőben. 

Célunk, hogy siker koronázza a BNP társaság, a 

nagy- és kiskereskedői, valamint a termelői 

érdekcsoportok profitot termelő együtt-

működését. A zöldség-gyümölcs árusításban is 

élesebb versenyhelyzet alakulhat ki, amire 

szintén közös stratégia lehet a megoldás. 

Közösségünk erejében bízva: 

Mindenkinek sikerekben és eredményekben 

gazdag újesztendőt kívánok a Budapesti 

Nagybani Piac Zrt. nevében: 

Házi Zoltán vezérigazgató     
 

Termelői helybiztosítás 
Az idei helybiztosítások megkötésére január 3-

a és 11-e között, 22:00 órától másnap 06:00 

óráig van lehetőség a helyiséggazdálkodáson 

(központi irodaépület, f.sz. 1).  Ezt követően 

minden munkanapokon 08:00 – 11:00 óra között 

lehet a termelői helylekötéseket intézni. Ügy-

félszolgálatunk munkaidejéről, a főpénztár 

nyitva tartásának időpontjáról és minden 

további tudnivalóról részletes tájékoztatás 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

olvasható a www.nagybani.hu honlapon. Amennyi-

ben bármilyen kérdés felmerül, senki ne a 

szomszédjára, a „piacon azt mondták” jellegű 

fél-, vagy téves információkra hagyatkozzon. 

Kérjen inkább hiteles tájékoztatást telefonon 

(06-1-421-3611), vagy helybiztositas@-

nagybani.hu e-mail címre küldött elektronikus 

levélben. 

 

Helykötések alkalmával a termelői járművek 

méretéről is kérünk adatokat, azzal a céllal, 

hogy kiszűrjük azokat a járműveket, melyek 

„kinőtték” szektorhelyüket, akadállyal terhelik 

a piacot. Ennek megszűntetésére az érintett 

járműtulajdonosok két lehetőség közül választ-

hatnak. Elfogadják az idei szektorbővítéssel 

kialakított, nagyobb területű árusítóhelyek 

egyikét, vagy kisebbre cserélik járműveiket. A 

kultúráltabb piaci működés megteremtésének 

feltétele a közlekedési akadályok felszámolása, 

a szektorok átjárhatóságának biztosítása.  

 

Szektorbővítés 
A tavalyi évben döntés születet az „F” szektor 

bővítésének beruházásáról. A gyümölcsáruval 

érkező termelők szezonálisan kiugró, nagy 

számú helyigényének biztosításához több mint 

száz árusítóhely létesül. Kialakításra kerül 

továbbá tíz, a vásárló-nagykereskedők kamion-

méretű járművei várakozására alkalmas parkoló. 

Itt kaphatnak helyet a többi szektorból kiszo-

ruló, túlméretes, vagy hátfalas járművek is. 

 

A beruházás keretében új illemhely telepítése, 

a térvilágítás bővítése és a belső zsúfoltság 

csökkentése érdekében a piac mögötti átvezető 

útra kihajtási pont létesül.   

 

A beruházás közbeszerzési pályáztatása lezá-

rult. A pályázat nyertesével kötött szerződés 

aláírásra került. A szabadban zajló munkálatok 

kimenetele a téli időjárás kiszámíthatatlansá-

gától is függ. A szektorbővítés így belenyúlhat 

a nyári szezonba, de júniusban várhatóan befe-

jeződik.  

 

Megújuló őstermelői igazolványokról 
Termelőink beszámolója alapján és a 

hivatalosan megjelentetett közlemény szerint:  

„Az eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő 

kérelmet az őstermelők által közölt adatok 

alapján automatikusan létrehozott nyomtatvány 

váltja fel. A NAK ideiglenes igazolványt állít ki, 

amely kezdetben 2016. július 31-ig, azt 

követően a kiállítástól számított 60 napig 

igazolja az őstermelői jogviszonyt. Ezen időszak 

alatt készül el a három helyett immár öt évig 

hatályos, kártya alapú igazolvány. A papír alapú 

igazolványok 2016. december 31-én hatályukat 

vesztik”. 

 

Egyebek 
Idén 313,12 Ft-os euróval kell számolni az 

EKÁER-bejelentéseknél. Minden más pénznem 

esetén is az előző év december 31-i MNB 

középárfolyamon kell számolni.  

 

A Vidékfejlesztési Program keretében újabb 

felhívást jelentetett meg a Miniszterelnökség, 

amelynek keretében a növénytermesztők 3,8 

milliárd forintra pályázhatnak. A felhívásra 

elsőként 2016. április 1. és 2016. május 2. 

között, kizárólag elektronikus úton nyújthatók 

be pályázatok a Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

honlapján, a www.mvh.gov.hu weboldalon.  

 

Bérlői kezdeményezés 
Bérlő-nagykereskedőink egy csoportjának 

kezdeményezésére a piac üzemeltetési rendjét 

a következő kiegészítéssel kívánjuk módosítani: 

 

- Az import-nagykereskedők áruszállítmá-

nyainak fogadása, illetve azok kipakolása 16:00 

óra előtt nem lehetséges. Ezen időpontot meg-

előzően a bérlők és alkalmazottai sem gyalo-

gosan, sem járművel nem léphetnek a piac terü-

letére. Ez alól kivétel a műszaki hibaelhárítás, 

technikai ellenőrzés. 

- Az áruszállító kamionok és tehergépjárművek 

a piacra beléphetnek, de 16:00 óráig a szállítási 

címként megadott raktáregység előtt kell 

várakozniuk. 

- A raktáregységeket 16:00 óra előtt 

értékesítési célból nem lehet kinyitni és árut 

sem szabad a raktáregység elé kirakni. 

- A vásárlók 18:00 óra előtt sem gépkocsival, 

sem gyalogosan nem léphetnek be a piac belső 

területére. 
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