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Termelői információk 
A termelői helybiztosításra megjelölt időszak 

2019-ban is minden hónap utolsó öt munkanapja. 

Ebből az első négy napon a helyek meghosszab-

bítása  történik, az utolsó napon pedig az új 

helyigénylések ügyintézésére kerül sor.  

 

Akik 2019. évben helybiztosítást kívánnak 

kötni, 2018. december 21-ig jelezzék jövő évi 

szándékukat, írásban a piac@nagybani.hu e-mail 

címen, vagy a 06-1-421-3611 telefonszámon. 

 

A 2018. évre kiállított, illetve a decemberi 

hónapra szóló szektorkártyák 2019. január 9-ig 

érvényesek.  A 2019. évi helybiztosításokat 

január 2 - 3, illetve 6 - 9 közötti napokon 18:00 

órától 23:30 óráig kötjük. Ebből az utolsó napon 

(január 9-én) az új helyigényekre lehet jelent-

kezni. 
 

2019. évben a helybiztosítás díja: 

Egy hónapra: bruttó 64.770 Ft 

Három hónapra: bruttó 194.310 Ft 

Egy évre: bruttó 565.160 Ft 
 

A jövő évre vonatkozó egyéb információkat 

december végéig e-mailban megküldjük és a 

www.nagybani.hu honlapon is nyilvánossá 

tesszük.   

 

BNP Zrt. közgyűlés 
Társaságunk december 12-én tartotta évzáró 

közgyűlését. Ezen döntés született a B-szektor 

lefedésével kapcsolatban. Mivel az idei évre 

tervezett beruházásra nem érkezett érvényes 

pályázat, ezért a 2019. évben a kivitelezésre 

újabb közbeszerzési pályázatot írunk ki. Bízunk 

benne, hogy jövőre tető alá kerül a kivitelezési 

megállapodás és ezáltal a B-szektor is.  

 

2019-ben tovább folytatjuk a piac egybefüggő 

úthálózatának felújítását. Az igazgatóság 

döntése zöld utat adott egy új raktárcsarnok 

engedélyeztetési terveinek elkészítéséhez és 

az engedélyeztetés előkészítéséhez.  

 

Nagybani fenyőerdő 
Fenyőerdő nőtt a nagybanin. A december 2-án 

megnyílt fenyővásáron a hazai mellett dán, és 

osztrák importból származó fákat is árulnak. 

 

Az idei kínálat többségét a nemes fenyők 

teszik ki. A lucfenyő némileg háttérbe vonult. 

Mivel ez a fajta a leggyorsabban fejlődő fa, így 

a legolcsóbb is. Néhány sikertelen esztendőt 

követően azonban a lucfenyő telepítése vissza-

esett, ezzel kínálata is, miközben kereslete 

folyamatosan emelkedik. Ennek következtében 

az idén még a tavalyinál is drágább. Az egy 

méteres lucfenyő ára 1.500 Ft, egy nagyjából 

150 cm-es fenyőért 2000 – 2200 Ft-ot kérnek. 

 

A szobahőmérsékletre kevésbé érzékeny, lomb-

tartó fajták, a Nordmann, és az ezüstfenyő 

drágábbak. A közepes méretű (kb. 1,5 m-es) fa 

kínálati ára 6.000 – 7.000 Ft.  

 

A különlegesebb fenyők, a Concolor, a Colorádó 

jegenyefenyő, a Duglász legfeljebb választék 

kiegészítők, amiből az idén az igényekhez 

képest kisebb a felhozatal. Keresett a kínálat-

ból teljesen eltűnt hosszú levelű erdei fenyő is. 

Kitermelésük és szállításuk kevésbé volt gazda-

ságos, és lombtartó kizárólagosságukat a nemes 

fenyők elterjedésével elveszítették. 
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Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Búcsú Évától 
Gyászol a Viktória és gyászolunk mi is, akik 
ismertük, munkásságát elismertük és szerettük 
dr. Keserű Évát. Nyitás óta dolgozott az egyik 
legnagyobb bérlőnk vállalkozásában. Precízen, 
lelkiismeretesen látta el feladatait, szakmai felké-
szültsége közismert volt. Évi betegségét figyel-
men kívül hagyva, az utolsó napig odaadóan 
végezte munkáját, képviselte munkaadóját.  

Szívünkben sok szeretettel emlékezünk rá.  

 

Adventi fények, ünnepi készülődés 
Az idei advent első vasárnapján a nagybani 

piacon is kigyúltak a fények. A korábbiakhoz 

hasonlóan a pénztáraknál és a főbejáratnál 

ünnepi díszvilágítás fogadja a belépőket. Fény-

füzérek, ledvilágítás emeli az ünnepi hangulatot.   

 

A termelői, kereskedői kínálat is ünnepre 

készül. A járművekre, a sátras reszortokra, az 

árusító raktárcsarnokok standjaira is kerül az 

ünnepi fényekből. Apró karácsonyi ajándékok, 

reklámtárgyak várják az állandó vevőkört.  

 

Az iparcikk sátrakban karácsonyi csemegék, 

ünnepi csokoládék, asztal-, és ajtódíszek, 

világító karácsonyi díszek, és csomagoló-

eszközök dömpingje utal a közelgő ünnepekre. 

Az idénycikknek számító szaloncukor iránt 

élénk a kereslet. Az A-szektorba betérő 

vásárlók 80 - 100 fajta cukorból választhatnak.  

 

A termelői szektorokban is van minden a kará-

csonyi asztalra valókból. Dió, mák, gesztenye, 

méz, aszalt szilva, savanyú káposzta, lencse 

jelenleg a legkelendőbb árufélék. Annak elle-

nére így van, hogy az idén valamennyi ünnepi 

áruért többet kell fizetni. 

 

 

Parkolóhely bővítés 
December 14-én kerül műszaki átadásra a 

nagybani piac legújabb fejlesztése, mellyel a 

nagyméretű vásárlói járművek számára közel 

ötven új parkolóhely létesült. Az F-szektor 

mögötti területen a napokban befejeződő 

bővítéssel biztonságosabb, tágasabb a 

bevásárlás utáni árurakodás. 

Érvényes, hatályos őstermelői 
Az őstermelői igazolvány kiadása a NAK megyei 

ügyintéző szervezetének hatáskörébe tartozik. 

Az őstermelői igazolványban feltüntetett idő-

pontot kell a mezőgazdasági őstermelői tevé-

kenység kezdetének tekinteni. Az igazolvány 

tartalmaz egyéb, a termelőre és a termelésre 

vonatkozó adatokat, a kiállítás keltét, hatályát, 

érvényességét. Az igazolványnak részét képezi 

az értékesítési betétlap. Az őstermelő igazol-

vány érvényesítését, az értékesítési betétlap 

kiadását ugyancsak a NAK végzi díjmentesen.  

 

Fontos tudni, hogy az igazolvány hatályossága a 

kiállításának napjától az azt követő ötödik 

adóév napjáig tart. Ha az igazolvány az év 

végével hatályát veszti, akkor már október 1. 

és december 31. napja között lehet kérni új 

igazolvány kiállítását.  

 

Értékesítési betétlap csak azokra az évekre 

adható ki, amely évekre az igazolvány hatályos. 

Vagy az ügyfél választása szerint egy adóévre, 

vagy legfeljebb három adóévre. Az igazolvány 

akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá 

tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg 

hatályos.  

Amennyiben az őstermelő igazolvány hatályos, 

akkor az értékesítési betétlap az adóév első 

napjától hatályos, amennyiben azt március 20-

ig kérelmezik. Amennyiben ezt követően, akkor 

csak a kiállítás napjától lesz hatályos. A kérel-

mezés időpontjára érdemes odafigyelni, mert a 

fizetendő járulék összegét befolyásolhatja. 

Abban az esetben, ha a termelő lejárt érté-

kesítési betétlapját csak májusban újítja meg, 

az ez idő alatt szerzett jövedelme önálló tevé-

kenységből származó jövedelemnek minősül. 

 

Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket 

és 

Sikeres Újesztendőt kíván a  

Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Minden ügyfelének, bérlőinek,  

és termelőinek. 


