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Ünnepi számunk  
Beruházási, fejlesztési lehetőség, növekvő for-
galom, kedvező árak, fizetőképes kereslet és 
biztonságos kereskedelmi kapcsolatok. Nagyjá-
ból ezen fogalmak köré csoportosítható a leg-
több nagybanis ünnepi és szakmai kívánsága. 
Olykor – ebben az esztendőben az átlagosnál is 
több – akadály, nehézség szakad a nagybani piac 
és az itt tevékenykedő termelők, kereskedők 
„nyakába”. De, sajnos nem olyan a jelenlegi 
gazdasági közeg, hogy bárki biztonságban érez-
hetné magát. Az optimista vélemények szerint a 
jövő reményekben gazdagabb lehet.  
Legtöbb piacosnak a boldogulás egyedüli 
lehetősége a gazdálkodás, a termesztői, vagy 
kereskedői vállalkozás fenntartása, minél 
eredményesebb működtetése. Sokaknak az 
előrelépéshez is van elképzelése, kreatív ötlete, 
de vagy van, vagy nincs hozzá megfelelő anyagi 
lehetősége. Kívánjuk, hogy a 2013-as 
esztendőben megvalósuljanak az „álmok”. 
De, hogy ne csak a reményekre és kívánságokra 
fókuszáljunk, essen szó tervekről, előnyt jelen-
tő változtatásokról. A korábbi egyéni, vagy 
családi, termelői gazdálkodások egyre másra 
vállalkozásokká, Kft-vé alakulnak. Beszállítások, 
nagyobb üzletláncokkal kötött szerződések, a 
közbeszerzési pályázatok mind arra késztetik a 
nagyban gazdálkodó, árusításban is érdekelt 
mezőgazdasági vállalkozókat, hogy jogi sze-
mélyként adjanak garanciát. Kívánjuk, hogy 
minél többen válasszák ezt az utat. 
Okkal, vagy nélküle, de egyes termelők röghöz 
kötött módon ragaszkodnak az őstermelők 
szűkebb kötelezettségeihez. Pedig az új idők, 
új szelei őket is megérinti Számukra sikeres 
megújulást javaslunk, kívánunk. 
Gazdálkodni egyre sokrétűbb feladat. A mező-
gazdasági tevékenységben is felkészültnek kell 
lenni a szakma majd minden területén. A 
szakirányú ismeretek, a jogban és törvényekben 
való jártasság, a gazdálkodás tervezésének 
szükségessége, pénzügyi-, banki-, hitelügyle-
tekben való tájékozottság, műszaki, informati-
kai gyakorlat és további feladatokra való felké-
szültség ma már elengedhetetlen. Kívánjuk, 

hogy a szükséges ismeretek 
elsajátításához legyen elegendő kitartása 
minden vállalkozónak.  
Ülni a babérokon senkinek sem lehet célja a 
felpörgött – felpörgetett – világban. Alkalmaz-
kodni kell hozzá! A termelők, kereskedők közül 
sokan a fiatal családtagokat hívják segítségül. 
A nagybani piac több mint húsz éve alatt egy új 
generáció nőtte ki magát. Üdvözöljük őket a 
nagybani „családban”. 
Nemcsak a fiatalokat, de a piacon helytálló nő-
ket is illendő kiemelni. A gazdálkodás kereske-
delmi feladatát sokszor a nők vállalják. Míg a 
termelés szakmai részét otthon a férj végzi, 
felügyeli, addig a család nőtagja(i) a piacon 
„kofáskodnak”. Alkalmasint eredményesebben 
is, mint a férfiak. Köszönjük nekik. 
Nagyban termelni, gazdálkodni, a nagybani pia-
con nagy tételekben árusítani nem könnyű fela-
dat. A jelenleg itt árusítók mégis azt állítják, 
hogy nem szívesen változtatnának a fizető-
képes, rendszeres piacra járó, jól bevált 
kapcsolataikon, lehetőségeken. Bíznak abban, 
hogy továbbra is biztonságos értékesítési 
csatorna marad számukra a Budapesti Nagybani 
Piac. Legyen így!  
Eredmények a közösen kialakított, mindenki 
számára egyformán, vagy legalább közel azono-
san működő, kölcsönös kapcsolatból születhet-
nek. A BNP intézkedéseivel törekszik a lehető 
legtöbb piaci résztvevő érdekeit képviselni. A 
döntéshozásban továbbra is ez lesz a vezérelv. 
Piaci nyelvre lefordítva, közösen sírunk, közö-
sen nevetünk. Mindenkinek képviselni kell a 
nagybani piac közös ügyét, a törvényes és 
tisztességes kereskedői magatartást. Ennek 
szellemében kívánjunk magunknak sok sikert.   
Eközben fontos a nyereséges gazdálkodás, 
értékesítés is. Az elvárásoknak való megfelelés 
nem zárja ki, hogy az itt bonyolított keres-
kedelmi ügyletek, nyereségorientált, jövedel-
mező tevékenység legyen. 
Többet hozzátenni nem is kell a BNP Zrt. 
ünnepi jókívánságához, melyben valamennyi piaci 
ügyfelének megköszöni a kölcsönös együtt-
működését.   



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Fenyővásár végére 
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a 
decemberi fenyővásár végeztével az általuk 
használt területet ki kell üríteni! A megtisz-
tított területet pedig december 27-ig át kell 
adni! Ezt követően a felmerülő költségek a 
letétbe helyezett óvadékot terhelik.  
 

December 24-én (hétfői napon) a 
nagybani piac kizárólag fenyőárusításra 

lesz nyitva. 
December 31-én (hétfői napon) zárva 

tart. 

 
A nagybanis fenyőárusok többsége biztos ab-
ban, hogy az ünnepig valamennyi kitermelt fa 
gazdára talál. Az idei szezon – mint azt előző 
számunkban az ültetvényes gazdák prognosz-
tizálták – kevesebb kínálati mennyiséggel és 
jobb árakkal zárult.  
 
Tarifaváltozás 
Minden év végén, beszámolunk a jövő évi 
tarifaváltozásról. 2013. január 1-től az alábbi 
díjszabások lesznek érvényben. A díjak Áfa-val 
növelt bruttó értékek. 
Értékesítő járművek: 
- 650 kg-nál nem nagyobb teherbírású jármű 
belépési díja: 1.530 Ft lesz. 
- 650 kg-ot meghaladó, de 1550 kg-nál nem 
nagyobb teherbírású járműveké: 2.380 Ft 
- 1,55 tonnát meghaladó teherbírású jármű 
minden megkezdett raksúlytonna utáni tarifája: 
1.810 Ft. 
Vásárló járművek: 
- 650 kg-nál nem nagyobb teherbírású (üres) 
jármű behajtási díja: 740 Ft. 
- 650 kg-ot meghaladó, de 1550 kg-nál nem 
nagyobb teherbírású jármű tarifája: 940 Ft. 
- 1,55 tonna raksúlyt meghaladó járműnek 
minden megkezdett raksúly tonna utáni díja: 
760 Ft. 
 Parkolási díjak: 
- Személykocsinak: 660 Ft 
- 1,55 t raksúlyt nem meghaladó járműnek: 
1.250   Ft lesz a vevőparkolóba való beállás díja. 
 

Helybiztosítások díja: 
Éves helybiztosítás díja: 519.920 Ft  
A havi helybiztosítás díja: 59.440 Ft/hónap  
Negyedéves lekötés esetén a fizetendő díj 
178.310 Ft/3 hónap 
 
Ünnepi kínálat 
Még van idő az ünnepi árubőségből a szükséges 
asztalra valókat nagyobb, vagy akár kisebb 
tételekben beszerezni. Ünnepi töltött káposz-
tát kilónként 150 – 180 Ft-os savanyú káposz-
tából lehet készíteni. Az aszalt szilva kilója 1 – 
1,2 ezer Ft. A karácsonyi pulyka idén – nagybani 
áron – 800 – 1200 Ft-os gesztenyéből sül majd.   
A hagyományos beigli 800 Ft-os mákból és 2 
ezer Ft-os dióból süthető, míg a mézes kará-
csonyfa-függőhöz 1,2 – 1,8 ezer Ft között vehe-
tünk mézet. A szilveszteri lencséhez 360 – 400 
Ft között kapunk alapanyagot, és a sült malac 
körítéshez való lilakáposzta kilója 100 - 130 Ft. 
 
Még nem késő a karácsonyi szaloncukor beszer-
zése sem, legfeljebb a választék bősége 
okozhat gondot. A nagybani statisztika közel 
ötven fajta szaloncukor-különlegességet tart 
számon. Karácsonyfa-függők csokoládéból, hab-
karikák cukorból mind az iparcikk sor kínála-
tából való. Az ajándékcsomagoláshoz ezer ötlet 
és kellék várja ugyanitt a vásárlókat. Asztal-
díszek, ajtóra készített és adventi koszorúk is 
kaphatók.  
 
Készpénzfizetés korlátozása  
Minden piacosnak felhívjuk a figyelmét az 
évvégéig elfogadásra kerülő törvénymódosítá-
sokra. Az érintettek számára fontos lehet ezek 
ismerete és követése. Különösen a készpénz-
forgalom 1,5 millió Ft-os határértéke. A tör-
vény bizonyos tranzakciókra és egyéb körül-
ményre, kereskedelmi közegre vonatkozóan 
kivételt tesz. Tanácsos már a törvény hatály-
balépésekor megismerni és alkalmazni az 
értékesítés során. 
 
Figyelem 
December hátralévő szombatjaira még érvé-
nyes az akció, amely szerint a vásárlók piaci 
belépése, parkolása díjtalan! Érdemes élni vele! 


