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Tavaszi-nyári nyitva tartás 
A BNP nyitva tartása a tavaszi-nyári szezonban 

nem változik. Továbbra is a jelenleg érvényben 

lévő nyitva tartási rend szerint üzemel. A 

nyitva tartás időpontokban meghatározott 

rendjét az alábbiakban részletezzük, de a 

www.nagybani.hu honlapon is megtekinthető.  

 

Társaságunk azért döntött a nyitva tartás foly-

tatólagossága mellett, mert a tavaly nyári 

szezonban kialakult termelői és vásárlói piacra 

érkezések általánosan jellemző időpontja, az 

értékesítés lebonyolításának időigénye, és 

befejezése nem indokol változtatást az idei 

szezonra sem. Ezért a jelenlegi üzemeltetési 

rendet tartjuk – szükségszerű kompromisszu-

mok árán - a legelfogadhatóbb megoldásnak.  

 

A nyitva tartás időpontjaiban nincs változás, de 

kiemelt hangsúly kerül a piacra való érkezések 

és a belépések időpontjainak meghatározására, 

az időkorlátok betartására, illetve betarta-

tására.  

 

A helybiztosítást igénylő termelők kötelezett-

ségvállalásban tettek ígéretet a piaci rend 

betartására. Áprilistól a V2 vásárlói kártyával 

rendelkezők is aláírásukkal vállalják a piaci 

házirendben és a nyitva tartási rendben foglal-

tak rájuk vonatkozó pontjainak betartását. 

Társaságunk pedig következetesen kívánja 

betartatni.  
 

A Budapesti Nagybani Piac nyitva tartása 

nem változik. 
 

A tavaszi-nyári rend szerint a piac vasárnaptól 

péntekig 20:00 órakor nyit, hétfőtől péntekig 

03:00 óráig, szombaton 01:30 óráig tart 

nyitva.  
 

Nyitvatartási napokon a puffer parkolóba 

15:30 órától 21:00 óráig lehet behajtani és a 

piacra való belépésig ott várakozni. 
 

A helybiztosítással rendelkező termelők legko-

rábban – összhangban kötelezettségvállalásuk-

kal - 16:00 órától hajthatnak a bekötőútra, és 

a pénztári beléptetést követően 

17:00 órától elfoglalhatják árusító helyeiket. 

(Várakozni a bekötőút jobb oldali második 

sávjában lehet.)   
 

A V2 kártyával belépő vásárlók legkorábban 

17:00 órakor hajthatnak a bekötőútra. Itt a 

jobb oldali első sávban kell várakozniuk.   Piac-

ra engedésük vasárnaptól péntekig 18:00 óra-

kor történik.  
 

A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól pén-

tekig 18:30 órától vehető igénybe. 

 

A hordárok 19:00 órakor léphetnek a piac 

területére.  
 

A vevőparkoló kiskapuinak megnyitása, és a 

várakozó (puffer) parkoló felöl kézikocsival 

érkező kiskereskedők, vásárlók belépése vasár-

naptól péntekig 20:00 órakor lehetséges.  
 

A puffer parkolóban várakozó, helybiztosítással 

nem rendelkező termelők és a vásárlók gépko-

csival minden nap 21:00 órakor hajthatnak be 

a piac területére.   

 

A pénztárak zárásának és a Nagykőrösi úti 

vevőparkolóba a parkolójegy kiadásának utolsó 

időpontja: hétfőtől péntekig 03:00 óra, 

szombaton 01:30 óra. Ezt követően vásárlási 

céllal nem lehet piacra lépni. 

 

A Nagykőrösi úti vevőparkolóba igyekvők a 

lehajtó sávban várakozhatnak. A megállni tilos 

tábla arra szólítja fel az ott sorban álló jármű-

tulajdonosok figyelmét, hogy az út szélén, - ide 

értve az útpadkát is – gépkocsijukat nem hagy-

hatják őrizetlenül.  

 

Bérlőkre vonatkozó előírások 
Az importkereskedők CMR-rel érkező, valamint 

saját kamionjai a nagybani piac bármikor belép-

hetnek. A szállítmány kirakodása a bérlői cégek 

munkarendje szerint történhet. 

 

Az áruforgalmi munkára érkező bérlők és 

alkalmazottaik beléptetése a részükre kiadott 

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

belépőkártyával megengedett. A pénztárak 

felöl (teherkapunál) korlátozás nélkül, a „G” 

kapunál vasárnaponként 13:00 órától folya-

matosan lehetséges.  

 

Szállítólevéllel érkező áruszállítmányok minden 

nyitva tartási napon 16:00 órától fogadhatók. 

 

A raktáregységeket 16:00 óra előtt értékesí-

tési céllal nem lehet kinyitni és a raktáregység 

elé az árukirakodás sem megengedett. A kira-

kodással a takarítást nem akadályozhatják! 

 

A forgalmazásra alkalmatlan árut, hulladékot a 

piac területére tilos kihelyezni, a hulladéktároló 

elé kell szállítani! A bérlők hulladékkezelését, a 

hulladéktárolóba való kiszállítást társaságunk 

fokozottan ellenőrzi. A szabályokat be nem 

tartó piacosokkal szemben a felelősségre vonás 

nem marad el. 
 

Felújítás, beruházás 
A téli időjárás és a piac közlekedési útjainak 

nagymértékű leterheltsége minden évben szük-

ségessé teszi a karbantartást, javítási munkák 

elvégzését. Az idei munkálatok elkezdődtek. 

Ennek keretében nemcsak a sérült útburkolat 

javítására, hanem a 11. raktár és a banánérlelő 

között húzódó, összefüggő dupla forgalmi sáv 

teljes felújítására is sor kerül.  

 

Az „F” szektor bővítésének munkálatai jó tem-

póban haladnak, a beruházás látványos szaka-

szában van. A gyümölcsszektor új árusító terü-

lete - ütemterv szerint - az év második felére 

készül el. Várhatóan júliustól lehet majd hasz-

nálatba venni. A gyümölcsárusító helyekre leg-

nagyobb igény a nyári hónapokban jelentkezik. 
 

Új szektorhelyek 
A gyümölcsszektor új árusítóhelyeinek kiala-

kítását követően tudunk azokra helybiztosítást 

kötni, várhatóan már a júliusi hónapra. A új 

helyek lekötéséről, a helybiztosítás legkorábbi 

időpontjáról az érdeklődő gyümölcstermelők e-

mailban kapnak majd részletes tájékoztatást.   

 

Az elektronikus levélcím sokszor lehet hasznos, 

mert fontos információs csatorna (mint pl. a 

fenti témában is). Ezért kérjük, hogy akik 

rendelkeznek e-mail elérhetőséggel, minél előbb 

jelentsék be a helyiséggazdálkodáson. Ennek 

módja a helybiztositas@nagybani.hu levélcímre 

küldött e-mail, vagy az 1–814-5353 számra 

küldött fax. Szükség van az ügyfelünk teljes 

nevére és a településre Fontos továbbá, hogy 

kizárólag olyan e-mail címet regisztráltassanak, 

amit rendszeresen figyelemmel tudnak kísérni.   

 

Felgyorsult üzletmenet 
Mint azt megtapasztaltuk, és amire a piaci 

nyitva tartás kapcsán fentebb kitértünk, az 

utóbbi években felgyorsult az értékesítés 

menete, csökkent az üzleti tranzakciók idő-

igénye. Hamarabb lecseng az áru értékesítése, 

- másfelől - beszerzése, és rövidebb az átrako-

dáshoz, az áru begyűjtéséhez szükséges idő is. 

 

Ennek egyik oka lehet, az interaktív kapcsolat. 

A vásárlók előre jelzik - telefonon, sms-ben, e-

mail útján – beszerzési igényeiket. A termelő 

pedig már felrakodásnál elkülöníti a megrendelt 

áru-szortimentet.   

 

Mindehhez jól működő, üzletileg bevált part-

nerkapcsolatokra van szükség. Gyorsan hitelt 

teremt magának a becsületes, megbízható ter-

melő, aki garantálja a minőséget, az igényelt 

árumennyiséget, és adott esetben a beígért 

árakat is tudja tartani. Ennek másik oldalán a 

szavahihető megrendelő, beszerző, kiskeres-

kedő áll. A legtöbb rendszeresen piacozó törek-

szik a jó kapcsolatok kiépítésére. A vevőnek 

kevés ideje van a válogatáshoz, a piacon való 

keresgéléshez, inkább rendel. Ez a termelőknek 

is jól jön, hiszen ha valakiknek, nekik tényleg 

pénz az idő. 

 

Esetenként előfordul, hogy a piacon felejtenek 

megrendelt - olykor kifizetett – árut, vagy a 

termelő nem tudja ígéretét teljesíteni. Az 

ilyen, és hasonló helyzetek csorbát ejthetnek 

az üzleti tekintélyen. Nem érdemes kockáz-

tatni, ezért igyekezzen mindenki a konfliktusos 

helyzeteket elkerülni, vagy azt egymás között 

korrekt módon rendezni. Annál is inkább, mert 

a nagybani piac munkatársai nem jogosultak a 

viták eldöntésére, nem tehetnek igazságot. 
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