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400. lapszámunk 
Az olvasók a ma megjelent Piaci Hírek 400. 

lapszámát tartják kezükben, olvassák a 

www.nagybani.hu honlapunkon, vagy névre szóló 

e-mailben kapták meg. 

 

Az indulás óta eltelt tizenhat év alatt 

hozzávetőlegesen 1600 – 1700 írás adott hírt a 

nagybani mindennapjairól, aktuális tájékoz-

tatást piaci, szakmai, témákban, közvetítette a 

BNP Zrt. intézkedéseit, beszámolt a beru-

házásokról, korszerűsítő, felújító munkálatok-

ról, szükség esetén tolmácsolta társaságunk 

kérését, előírásait, felhívásait is. Új törvé-

nyekről, rendeletekről írtunk és segítettük 

azokat értelmezni. Figyelmeztettünk a törvényi 

kötelezettségek határidejének betartására is.    

 

A piaci árakat, és a kereslet-kínálat tendenciáit 

időről időre elemeztük, próbáltunk saját eszkö-

zeinkkel, szakmai ismereteinkkel ezekre 

aktuálisan magyarázatot adni, vagy a piaci 

jelenségeknek utánanézni. A nagybani piac 

működésében, működtetésében felmerülő, 

problémákról, visszatérő helyzetekről is 

íródtak szükségszerűen cikkek, és olykor 

kritikai hangnemben véleményeztünk eseteket.  

 

Bízunk abban, hogy a PH a 400. számát követő 

példányai is fontos, hasznos, érdekes informá-

ciókat közvetítenek majd. 

   

Fejlesztések 

Korábbi híradásunkat megerősítve számolha-

tunk be arról, hogy a nyáron igencsak túlterhelt 

„F” szektor tehermentesítésére jelentős beru-

házás kezdődik el. Az utóbbi évek szeptem-

berében – az idén is – az állandó helybizto-

sítások mellett jelentős az új helyigénylők 

száma. 

 

A fejlesztés elkészültével a jövő évre több 

mint száz árusító hellyel bővül az a terület, ahol 

még több termelő árusíthatja szezonális 

gyümölcseit. A beruházás jelenleg a közbe-

szerzési pályázat fázisában van. A téli időjárás 

befolyásától is függ a munkálatok 

megkezdésének időpontja, de befejezésének 

határideje mindenképp a szezonnyitás.  

 

Javában folyik a 6-os csarnok tetőszer-

kezetére telepített napelem-park bővítése, 

mellyel 50 kW-ra nő a teljesítménye.  

 

Az elmúlt hetek katasztrófahelyzetet okozó 

felhőszakadása alaposan próbára tette a 

nagybani piac tulajdonában és kezelésében lévő 

Gyáli patakmeder 7/D ágát. A piac nyitása óta 

eltelt húszegynéhány esztendő, na meg a 

közelmúlt rövid idő alatt lehullott 

csapadékmennyisége oly mértékben 

megrongálta a csatornát, hogy sürgős 

karbantartást igényel. Közel száz méteres 

szakaszon kell a mederfenék és az oldalfalak 

állapotát megerősíteni. Jelenleg ennek 

munkálatai zajlanak.   

 

Dinnyepiac vége 
A dinnye felhozatala az utóbbi napokban 

visszaesett. A közeljövő kínálata a dinnyepiac 

nappali nyitva tartását a továbbiakban kevésbé 

indokolja. Előző lapszámunkban már előre-

vetítettük a tavalyihoz képest korábbi szezon-

zárást. Most gyakorlatban is igazolva látszik, 

ezért szeptember 14-én a dinnyepiac bezár. 

Természetesen az értékesítési lehetőség 

továbbra is adott az „E” szektorban, de 

kizárólag a piaci nyitva tartási rendnek 

megfelelő időpontok között.  

 

ATM  
Értesítjük a nagybani piacosokat, hogy sokak 

igényére újból beüzemelésre került egy 

készpénz kiadó automata. Az 1-es épület piac 

felöli bejárata mellett található a 24 órában 

igénybe vehető ATM. 

 

Hirdetési lehetőség lapunkban 
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. elhatározása, 

hogy a piaci tevékenységet érintő, vagy a 

zöldség-gyümölcs szakmához köthető témában 

vállalkozásoknak, vállalkozóknak lehetőséget 

http://www.nagybai.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

kínáljon reklám, hirdetés, vagy egyéb marketing 

célú megjelenéshez.   

 

Egyik lehetőség a kéthetente kiadásra kerülő 

Piaci Hírek felületén legfeljebb egyharmad 

hasábra kiterjedő marketinganyag közreadása. 

Egyszeri megjelentetésének díja 5.000 Ft + 

áfa, amely magában foglalja a www.nagybani.hu 

honlap „HIRDETÉS” rovatában egy hónap 

időtartamra szóló, tartós megjelenést is.  

 

A nagybani piac közvetlen ügyfelei – bérlők, 

termelők, itt működő, vagy vásárló nagykeres-

kedők – a hirdetési tarifa összegéből 20 % 

kedvezményt kapnak. 

 

Interneten a nagybani 
A BNP Zrt. hivatalos honlapja www.nagybani.hu 

az év elejétől megújult formában és tartalom-

mal áll az érdeklődők, kérdéseikre választ 

keresők szolgálatára. Weblapunk látogatott-

sága a nyári szezonban felfut, de az év további 

szakaszaiban is jelentős számú internetes fel-

keresést tudhatunk magunkénak. A honlap meg-

újításával igyekeztünk jól használható, egy-

szerű eligazodást nyújtó felületet kialakítani. 

Ennek ellenére felmerülnek kérdések, melyek 

az avatatlanok számára kevésbé értelmezhetők. 

Készségesen segítünk a hivatalos honlapunkon 

eligazodni, és kérdésekre választ adni. Annál is 

inkább, mert a napi frissítéshez, az oldal 

szerkesztéséhez a kívülről érkező észrevé-

telekből mi magunk is ötleteket kapunk. A 

nagybani piac facebook oldala is rendkívül 

népszerű. Több ezer követőnk van, akik figye-

lemmel kísérnek bennünket.   

 

Marketingnek tekinthetjük, hogy különböző 

internetes hírlapok mezőgazdasági, vagy keres-

kedelmi tevékenységekre szakosított 

rovataiban is rendre szerepelnek a piacon zajló 

események, vagy készülnek rólunk írások, 

születnek velünk riportok. Érdemes ezeket a 

portálokat is felkeresni. Bőven van okunk, hogy 

büszkék legyünk magunkra, munkánkra, ered-

ményeinkre. A többes szám arra utal, hogy a 

piacosok együtt igyekeznek – a továbbiakban is 

igyekezzenek - nagybanis hírnevü(n)ket növelni, 

népszerűségü(n)ket fokozni.  

Agrárkár-enyhítési rendszer 
A nagybanis termelők figyelmébe ajánljuk a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapjáról 

átvett információkat.  

 

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag 

mezőgazdasági termelőknek 2015. szeptember 

15-ig beérkezően kell megfizetni a kárenyhítési 

hozzájárulást. 

 

Lényeges kiemelni, hogy ezen határidő a 

kárenyhítési hozzájárulás Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal számlájára történő 

beérkezésének a határideje, tehát nem az 

összeg feladásának az időpontja. A tárgyévi 

egységes kérelemben bejelentett terület-

méretek figyelembe vételével kárenyhítési 

hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, 

amelyről és a kapcsolódó teendőkről az MVH 

júliusi határozatában tájékoztatta az érintett 

gazdákat.  

 

A 2015. kárenyhítési év vonatkozásában a fenti 

határidőig az MVH számlájára be nem érkezett 

kárenyhítési hozzájárulás esetében ugyanis 

még a károsult termelő sem részesülhet 

kárenyhítő juttatásban függetlenül attól, hogy 

az egyéb támogatási feltételek teljesülnek-e. 

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag 

mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági 

feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő 

juttatásban:  

-    a termőföld a termelő használatában van a 

mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, 

valamint az egységes kérelem és a kárenyhítő 

juttatás iránti kérelem benyújtásakor,  

-   a mezőgazdasági káresemény annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

bejelentésre került,  

-    növénykultúra szinten a 30%-ot meghaladó 

hozamcsökkenés, valamint üzemi szinten a 15 

%-ot meghaladó bevételkiesés (hozamérték-

csökkenés) teljesült, 

-    a kárenyhítési hozzájárulás szeptember 15-

ig beérkezően maradéktalanul megfizetésre 

kerül és 

-    a kárenyhítő juttatás iránti kérelem 

november 30-ig benyújtásra kerül. 

http://www.nagybani.hu/
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