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Üzemeltetési rend módosítása 
A nagybani piac nyitva tartási rendje december 

4-étől módosul, áttérünk az őszi-téli üzeme-

lésre.  

 

Ennek értelmében a piac vasárnaptól péntekig 

19:30 órakor nyit, hétfőtől péntekig 01:00 

óráig, szombaton 00:00 óráig tart nyitva.  

 

Nyitvatartási napokon a puffer parkolóba 

15:00 órától 20:00 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 16:30 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 17:30 óra-

kor történik.  

 

A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól pén-

tekig 18:00 órától vehető igénybe. 

 

A hordárok 18:30 órakor léphetnek a piac 

területére.  

 

A vevőparkoló kiskapuinak megnyitása, és a 

várakozó (puffer) parkoló felöl kézikocsival 

érkező kiskereskedők, vásárlók belépése vasár-

naptól péntekig 19:30 órakor lehetséges.  

 

A puffer parkolóban várakozó, helybiztosítással 

nem rendelkező termelők és a vásárlók gépko-

csival minden nap 20:00 órakor hajthatnak be 

a piac területére.   

 

A pénztárak zárásának és a Nagykőrösi úti 

vevőparkolóba a parkolójegy kiadásának utolsó 

időpontja: hétfőtől péntekig 01:00 óra, 

szombaton 00:00 óra. Ezt követően vásárlási 

céllal nem lehet piacra lépni. 

Bérlőkre vonatkozó előírások 
Az import nagykereskedők, bérlők CMR-rel 

érkező szállítmányai, illetve saját kamionjai 

bármely időpontban beléphetnek a piac terü-

letére. Az áru leszedése a bérlő cégek saját 

kialakított munkarendje szerint történik. 

 

A bérlők és az áruforgalmat bonyolító munka-

társaik, alkalmazottaik a részükre biztosított 

belépőkártyával a pénztárak felől (teherka-

punál) korlátozás nélkül, a „G” kapunál vasár-

naponként 14:00 órától folyamatosan történik.  

 

A szállítólevéllel érkező áruszállítmányokat 

16:00 órától lehet fogadni. A raktáregysé-

geket 16:00 óra előtt értékesítés céljából 

nem lehet megnyitni és elé árut kipakolni sem 

lehet.  

 

Fenyővásár 
Az idei fenyővásár - csakúgy, mint a korábbi 

esztendőkben – az E-szektorban kap helyet. 

Nyitás: december 1.  

 

A fenyőárusításra jelentkezők igényeit Bodzási 

Zsolt műszakvezető felügyelő gyűjti, koor-

dinálja, biztosítva a visszajáró fenyősök koráb-

bi évek során bérelt területeit. Telefonos elér-

hetősége: 30-688-4821. Jelentkezéseket a 

műszakvezető felügyelőknél, és a videó szobá-

ban is le lehet adni.    

 

Az árusítási hely használatának feltételeit 

megállapodásban rögzítjük. Ennek értelmében a 

fenyős bérlők kötelesek az árusítás befeje-

zését követően, legkésőbb december 27-én 

12:00 óráig az E-szektorban bérelt területet 

kiürítve, a megmaradt fenyőt, a hulladékot 

elszállítva, tisztán a nagybani piac képvise-

lőjének átadni.  

 

Amennyiben a hátrahagyott hulladék 

elszállításáról a nagybani piacnak kell 

gondoskodni, annak költsége az óvadék terhére 

kerül rendezésre. Ha a szerződésben foglaltak 

szerint a terület határidőre, tisztán kerül áta-

dásra, az óvadék visszajár.    



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A december 1-től működő fenyőpiac a rendes 

nyitva tartási időn túl, minden nap 07:00 órától 

15:00 óráig látogatható lesz.  

 

Fenyővásárlók figyelmébe; lakossági vevők 

személygépkocsival – ideértve a terepjárókat is 

– a fenyővásár teljes nyitva tartásának ideje 

alatt díjmentesen hajthatnak a piacra, kizáró-

lag fenyővásárlási célból.  

 

Elbúcsúzunk 
Mélyen lesújtva fogadtuk egy sokak által ismert 

és kedvelt termelőnk, ifj. Szarka Balázs halál-

hírét. Csupán 49 évet tölthetett családja, bará-

tai körében és az utóbbi 25 évet a nagybani 

közösségében. Balázs - aki sokak szerint a 

szakma egyik kimagasló egyénisége volt - ifjú 

kora óta tanulta a mesterséget. Családi 

örökségként vitte tovább a föld szeretetét, a 

gazdálkodást, fejlesztette szinte teljes töké-

letességre termelői vállalkozását. Mintagaz-

dasága gyakran került a szakma, a külföldi dele-

gációk, vagy a média érdeklődésének fókuszába. 

Segítőkész volt abban, hogy az általa képviselt 

gazdálkodói értékrendet másoknak is átadja. 

Isten Veled Balázs.  

 

Decemberi akció 
A sok éves decemberi - szombati napokra 

érvényes - hagyomány az idén is folytatódik, 

Újból meghirdetjük a belépési díj fizetése 

nélküli vásárlást. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók 

pénteken 15:00 órától,  24:00 óráig ingye-

nesen léphetnek a piac területére és a Nagy-

kőrösi úti vevőparkolóba.   

 

Bérlőink figyelmébe 
Az utóbbi időben megszaporodott azon 

ügyfeleink (bérlők, albérlők) száma, akik a 

vállalkozásukban történt változást nem 

jelezték. Szerződésünk tartalma szerint a 

székhely, aláírásra jogosult személyében 

történt változásokat nyolc napon belül a BNP 

Zrt-vel írásban közölni kell. Kérjük, hogy a 

jövőben erre fokozottabban ügyeljenek, és ne 

mulasszák el ezt a kötelezettséget.  

Az egyéb változásokat, (mint e-mail levelezési 

cím, vagy telefonos elérhetőség) is kérjük 

megadni, mert alkalom adtán fontos infor-

mációkat nem tudunk eljuttatni. Kiemeljük azt 

is, hogy a nem valós cégnévre, székhelycímre, 

vagy esetleg nem megfelelő adószámra kiállí-

tott számlákat a NAV nem fogadja el.  

 

Útburkolati hibák 
Annak ellenére, hogy minden tavasszal 

átvizsgáljuk a nagybani piac teljes területét, 

úthálózatát, és elvégezzük a tavaszi karban-

tartást, év közben is előfordulhatnak felületi 

hibák, rongálódások. Az idei téli időjárás okozta 

károk felmérésig, 2017. tavaszáig a felületi 

hibák javítására átmeneti megoldásokat alkal-

mazunk.  

 

Azon bérlők, termelők, vagy a piacon 

közlekedők, akik olyan burkolati hiányosságokra 

akadnak, amelyek az áru kiskocsival, vagy egyéb 

kézi, és gépi szállítóeszközzel való mozgatását 

akadályozzák, vagy ellehetetlenítik, jelezzék a 

nagybani társaságának.  

 

Termelőink figyelmébe 

Az őstermelői igazolványról szóló, ez év január 

1-jétől hatályos kormányrendeletnek megfele-

lően a 2016. előtt kiváltott, jelenleg még hatá-

lyos, papír alapú - barna színű - igazolványok ez 

év december 31-én hatályukat vesztik. 

 

Ez mintegy 100 ezer őstermelőt érint. Közülük 

37 ezer őstermelőnek van a 2017-2018-as évre 

érvényesített értékesítési betétlapja, amelye-

ket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-

tal (Nébih) automatikusan töröl majd a nyilván-

tartásból. A régi típusú, papír alapú igazol-

vánnyal rendelkező őstermelőknek az év végéig 

kell igényelnie az új igazolványt kamarai jogvi-

szonya folyamatos megőrzéséhez. Az új igazol-

vány számos előnnyel jár: hamisítás ellen vé-

dett, mindemellett tartósabb, így öt évig hatá-

lyos. Az új típusú igazolvány egyben adathor-

dozó is. Az őstermelőkre vonatkozó adatok a 

hatóságok számára a kártya chipjén elérhetők. 


