
 

 

XVIII. évf. 13. szám 2017. november 30.                Megjelenik kéthetente 

 

Év végi nyitva tartás  
Társaságunk az érdekeltekkel egyeztetve, a 

nagybani piac karácsonyi és újévi nyitva tartási 

rendjét alábbiak szerint szabályozza: 

 

- 2017. december 22-én (pénteken) 19:00 

órától 24:00 óráig lesz nyitva, 

 - 2017. december 23-án (szombaton) 07:00 

órától, 15:00 óráig, és 2017. december 24-

én (vasárnap) 07:00 órától, 12:00 óráig csak 

a fenyővásár miatt tart nyitva a nagybani piac. 

- 2017. december 25-én (karácsony napján) 

zárva leszünk, 

- 2017. december 26-án (karácsony második 

napján) 19:00 órától, másnap (szerdán) 01:00 

óráig tart nyitva a nagybani piac. 

- 2017. december 29-én (pénteken) 19:00 

órától, 24:00 óráig vagyunk nyitva. 

- 2017. decembert 30-án (szombaton), és 

31-én (Szilveszter napján), valamint 2018. 

január 1-én (Újév napján) zárva leszünk. 

- az Újév első nyitva tartási napja: 2018. 

január 2-a, 19:00 órától, másnap 01:00 

óráig. 

 

Fenyőpiac a piacon 
A karácsonyi fenyővásár december 1-től lesz 

nyitva, a korábbi évekhez hasonlóan az E szek-

tor területén. Akik nem jártak még a piacon, a 

nagybani honlapján a www.nagybai.hu „Doku-

mentumok” rovatban „A piac átnézeti rajza” cím 

alatt megkereshetik a  fenyővásár helyét.  

 

Nyitás: december 1. A fenyővásár a rendes 

nyitva tartási időn túl is látogatható. Minden 

nap 07:00 órától, 15:00 óráig lesz nyitva. A 

karácsonyt megelőző napokon pedig a fent 

részletezett rend szerint.  

 

Decemberi akció 
Sok éves hagyomány társaságunk decemberi 

kedvezménye, ami a korábbi években „szom-

bati”, a nagybani jelenlegi nyitva tartása 

értelmében idén „pénteki akcióként” meghir-

detett vásárlási lehetőség. December hónap 

pénteki napjain a piacon vásárló kereskedők, 

árubeszerzők számára ingyenes a belépés, 

illetve a Nagykőrösi úti 

vevőparkolóban díjmentesen parkolhatnak.   

 

Ünnepi fény, ünnepi készülődés 
Kigyúlnak az adventi fények a nagybani piacon. 

Ünnepi díszvilágítás fogadja a főkapu felől 

érkezőket, aminek leglátványosabb elemei a 

távolról is látható, led-fényben úszó, két bejá-

rati torony. Újdonság lesz a környékbeli fák 

fényfüzérrel való feldíszítése.  

 

Ünnepre készülnek a nagybanisok is. A szabad-

téri sátrak, az árusító-raktárcsarnokok re-

szortjai, sőt egyik-másik termelői jármű alkalmi 

dekorációja is a közelgő karácsonyi ünnepekre 

utal. Kisebb ajándékok, saját logo-val ellátott, 

karácsonyi jelképek, apróságok kerülnek a 

piacosok standjaira.   

 

Az iparcikk sátrakban is megkezdődött az 

ünnepi készletek feltöltése, megnyitottak a 

szaloncukros kereskedők. Az alkalomra készült 

édességek, adventi koszorúk, asztal-, és ajtó-

díszek, karácsonyi csomagolóeszközök válasz-

tékos kínálatával várják a piacosokat az „A” 

szektor  kereskedői. 

 

Korszerűsítés 
Az energia megtakarítás jegyében tovább 

folytatódik a régi, fából készült ablakok jobb 

hőszigetelő tulajdonságú, műanyag keretes 

ablakokra való cseréje.  

 

December hónap elejére tervezett beruházás a 

6. csarnok átjáró folyosóján két gyorskapu 

kiépítése. A mozgásérzékelővel működő, átlát-

szó felületű, felfelé gördülő kapuk részben a 

gyors, biztonságos áthaladást biztosítják, más-

részt lezárják a csarnokot. Az épület 

nyitottsága ugyanis télen jelentős energia-

veszteséget okoz. 

 

Előre is felhívjuk a használó bérlők, rakodók 

figyelmét, hogy a kapukat szállító eszközeikkel 

kíméletesen, rendeltetésüknek megfelelően, és 

az áruszállítás szabályait betartva használják 

majd a modern berendezéseket. Amennyiben a 

http://www.nagybai.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

gyorskapuk beváltják a hozzájuk fűződő 

reményt, a nagybani egyéb létesítményeiben is 

telepítésre kerülnek.  

 

Információk termelői ügyfeleknek 
2018-ban is – mint a nyári változtatást köve-

tően - a termelői helybiztosításra megjelölt 

időszak; minden hónap utolsó öt munkanapja. 

Ebből az első négy napon a helyek meghosszab-

bítása  történik, az utolsó nap pedig az új 

helyigénylések ügyintézésére kijelölt nap.  

 

Akik 2018. évben helybiztosítást kívánnak 

kötni, 2017. december 22-ig jelezzék jövő évi 

szándékukat írásban a piac@nagybani.hu e-mail 

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

 

A 2017. évre kiállított, illetve a decemberi 

hónapra szóló szektorkártyák 2018. január 9-ig 

érvényesek.  A 2018. évi helybiztosításokat – 

mint minden évben – január 2 - 4 között, illetve 

7 – 8 közötti napokon 19:00 órától következő 

nap 02:00 óráig kötjük.  

 

A helybiztosítások kötésének további feltétele 

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

belépésnek megfelelő összeggel való feltöltése. 

Ebből a helybiztosítás díja kötéskor, a termelői 

jármű kategóriájának megfelelő tarifa pedig 

beléptetéskor kerül levonásra. 

 

2018. évben a helybiztosítás díja: 

Egy hónapra: 50.000 + áfa; azaz 63.500 Ft 

Három hónapra: 150.000 + áfa; azaz 190.500 Ft 

Egy évre: 435.000 + áfa; azaz 552.450 Ft 

 

Szakmai látogatók 
A nagybani piacnak rendszeres látogatói vannak. 

Érkeznek csoportok közelebbi országokból, az 

Unióból, de távolabbi régiókból – a közelmúltban 

pl. Dél-Koreából, Kínából – is felkerestek 

bennünket. 

 

A látogatói csoportok szívesen látott vendégek. 

Hogy kellő felkészültséggel várjuk a csopor-

tokat társaságunkkal előzetesen egyeztetni kell 

a látogatás időpontját, a létszámot.  
 

Munkatársaink, először tájékoztatást nyújta-

nak a nagybani piac múltjáról, jelenlegi funk-

ciójáról, majd körsétára viszik a vendégeket. 

Ennek során bemutatják a piac működését, a 

termelői és a nagykereskedői felhozatalt, 

árukínálatot. A nagybanisok mindig segítsé-

günkre vannak a felvetett kérdések megvá-

laszolásában akár a termelésre, akár az áru 

előkészítésére, csomagolására, vagy az 

értékesítési lehetőségekre, árakra stb. vonat-

koznak. A nagykereskedők, bérlők pedig 

készséggel engednek betekintést a raktározás, 

a logisztika, a banánérlelés technikai, techno-

lógiai munkájába.  
 

Promóciós előadás 
A hazai vállalkozók, termelők által ismert és 

elismert vetőburgonyát forgalmazó Eurosol Kft. 

meghívására a közelmúltban Alsónémedin 

jártunk. A cégnél évek óta hagyomány, hogy a 

termelőket, termelői nagygazdaságokat meg-

hívják a szakmai fejlődésüket és a legújabb 

trendeket bemutató promóciós előadásukra.  
 

Az előadás egy, az unió tagállamainak általános 

helyzetkép ismertetésével kezdődött a német 

anyavállalat (EUROPLAN) előadójának tolmá-

csolásában. Majd a magyarországi helyzetről, 

az idei termésről az Eurosol munkatársa 

tartott beszámolót. Bemutatásra kerültek a 

legújabb burgonyafajták (Red Fantasy, Jelly, 

Red Sonja, Anuschka), amiket a hazai termelők 

már kipróbáltak.  Szakmai tapasztalatikat 

megosztották a jelenlévőkkel. Felhasználói 

szempontból a burgonya termesztési ideje 

(koraisága), csírázásra való hajlama és tárol-

hatósága a legfőbb szempont. Az értéke-

sítésben nem elhanyagolható a burgonya külső 

megjelenése sem. A termelők őszintén elmond-

ták véleményüket és ezek alapján ajánlották az 

új fajtákat a jelenlévőknek. Az előadásnak 

része volt a növényvédelem is, amit egy másik 

cég előadója ismertetett. 
 

A program végén az Eurosol megvendégelte a 

megjelenteket. Igazán jó hangulatban ért véget 

a promóció, amit a szervezők is elégedetten 

nyugtáztak. (x) 
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