
 

 

XVI. évf. 25. szám 2015. december 14.                Megjelenik kéthetente 

 

Ünnepi nyitva tartás 
Az év végi ünnepek körüli nyitva tartás az 

alábbiak szerint módosul: 

 

A piac december 24-én zárva, ami a nagybani 

üzemelési rendjében azt jelenti, hogy 23-án 

este a piac nem nyit ki. December 24-én 

kizárólag a fenyővásár lesz nyitva, mégpedig 

05:00 órától, 12:00 óráig. 

 

December 25-én és 26-án (karácsony két 

napján) a piac zárva lesz. Nyitás: 27-én, 

vasárnap 20:00 órakor. 

 

December 31-én a 03:00 órai zárást 

követően a nagybani piac legközelebb január 

3-án, 20:00 órakor nyit ki.  

 

Őszi-téli nyitva tartás 
A BNP nyitva tartási rendje november 29-től 

megváltozott. Piacnyitás vasárnaptól péntekig 

20:00 óra, a piac zárása hétfőtől péntekig 

03:00 óra, szombaton 01:30 óra.  

 

A két hete érvényben lévő üzemeltetéssel 

kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett. 

Tapasztalatunk szerint a kritikus hangok az 

első néhány nap után elcsitultak, és mindenki 

igyekszik a megváltozott rendhez alkalmaz-

kodni, munkáját, piaci tevékenységét a nyitva 

tartáshoz igazítani. 

 

A változtatásnál figyelembe vettük a nyár 

végét követően spontán kialakult helyzetet, és 

a kereskedők korai érkezésének igényét, 

valamint a piaci kereskedés összességének 

rövidebb idő alatt való kifutását. Ennek alapján 

jelöltük meg a nyitás és a zárás időpontját, 

amivel a nyitva tartási idő is lerövidült. A 

nagybani kereskedelemben tevékenykedők is 

tudatában vannak – kell lenniük -, hogy 

elsősorban a vevők igényeinek megfelelő, 

számukra legideálisabb nyitva tartási rendben 

kell a piacot üzemeltetni. 

 

A megváltozó nyitva tartás körüli viták évek, 

sőt évtizedek óta rendre visszatérnek. Nehe-

zen látják be a piacosok, hogy nem 

lehet olyan rendszert kialakítani, ami 

mindenkinek egyformán ideális.  

 

Éppen ezért kérjük a jelenleg érvényben lévő és 

érvényben maradó üzemeltetési rend betar-

tását.  

 

Decemberi akció 
A sok éves decemberi hagyomány az idén is 

folytatódik, újból meghirdettük a szombati 

akciót.  Szombati napokon - ami a nagybani 

nyitva tartási rendje szerint péntek este 20:00 

órától, szombaton 01:30 óráig tart - a piacon 

vásárló kereskedők, árubeszerzők számára 

ingyenes a belépés, illetve a Nagykőrösi úti 

vevőparkolóban díjmentesen parkolhatnak.   

 

Fenyőerdő a piacon 

December 1-től a fenyőpiac ismét az „E” 

szektorban kapott helyet, amely az idén – újabb 

termelők árusítási igényére – az „F” szektorból 

elkerített területtel bővült. A fenyővásár a 

nagybani piac nyitva tartásán túl, naponta 05:00 

óra és 15:30 óra között is látogatható.  

 

A hónap első napjaitól folyamatosan érkeznek a 

nagytételű fenyőszállítmányok.  Egy-egy terme-

lő idei kínálata mennyiségben és választékban 

hasonló a tavalyihoz. Legnagyobb tételekben a 

„klasszikusok” kerültek kitermelésre, úgy, mint 

a luc-, a norman(d)- , és az ezüstfenyő.  A 

fenyősök telepítéseiktől függő nagyságrendben 

termelik ki a fenyőt, általában 4 – 6 ezer 

darabot. Az induló árakat is a tavalyihoz 

igazítják. A lucfenyő métere kb. 800 Ft, az 

ezüstfenyőt kétezerért mérik, míg a normand 

méterét négy-ötezer Ft-ért kínálják. 

 

A fenyővásárra eleinte csak tapogatózni jártak 

a vevők, az árak felöl tájékozódtak, feltérké-

pezték a felhozatalt. A múlt héten azonban 

beindult a forgalom. 

 

A nagybanis fenyősök többsége saját nevelésű 

fáit értékesíti. Már a nyár végén előkészítik a 

kivágásra szánt tételeket. Különböző színű, 
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vagy mintázatú szalagokkal jelzik a fák 

méretét, minőségét, formáját. A kitermelés 

során ennek alapján csoportosítják és adnak 

árajánlatot a nagytételben beszerzőknek. Tudni 

kell, hogy a fenyőpiacon nem méretre, hanem 

egy tételben adják el a fenyőt, és darabárral 

kalkulálnak. 

 

A fenyősök lakossági vevőket is kiszolgálnak, 

akik a beléptető pénztárak felöl díjmentesen 

léphetnek a nagybani piacra. Természetesen na-

gyobb tételben nem vásárolhatnak, legfeljebb 

néhány karácsonyfának valóval távozhatnak. 

 

A nagybani kínálata messziről csalogató 

fenyőerdőhöz hasonlít. Minden fenyős lerakata 

kibontott, fenyőtalpba faragott fákkal körbe 

kerített. Jól jön a nagybanisoknak is a fenyőfa 

helyi beszerzésének lehetősége.   

 

Fontos hivatali elérhetőségek  

Mint korábbi lapszámainkban jeleztük, a Pest 

Megyei Kormányhivatal Budapestre költözött. 

Új címe: 1135 Budapest Lehel út 43-47.  

Ügyfélszolgálati idő:  

Hétfő – csütörtökig: 08:00 – 15:00 óra 

Pénteken: 08:00 – 12:00 óra. 

 

NÉBIH regisztrációs szám turom@nebih.gov.hu  

Zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési ügyben: 

szatmarisz@nebih.gov.hu  

 

Hatósági állatorvos: dr, Szondy Ágnes 30-438-

4467, fax: 1-340-9394 

 

Működési engedély: XXIII. Kerületi 

Önkormányzat: 1-289-2100/330 

 

Helybiztosítás 
Felhívjuk a termelők figyelmét azon kötelezett-

ségükre, hogy legkésőbb december 18-ig jelezni 

kell jövő évi helyigényüket. Vagy a 06-1-421-

3611 telefonvonalon, vagy a 

helybiztositas@nagybani.hu e-mail címre 

küldött levélben. Kérjük, hogy a fent jelzett 

időpontig mindenki jelentkezzen. Részben saját 

érdekükben – jövőre is biztosítva legyen a 

helyük -, másrészt, hogy az üresen maradó 

szektorhelyeket hasznosítani tudjuk.  

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jövő évi 

helyhosszabbítási időszak január 3–tól 7-ig, 

22:00 órától másnap 06:00 óráig. Új helyeket 

csak január 10-én, 22:00 órától lehet igényelni 

a helyiséggazdálkodáson. Később, munkanapokon 

08:00 órától van lehetőség termelői helybiz-

tosítások megkötésére.  

 

Az éves helybiztosítások megkötésének utolsó 

időpontja február 17. Az egész évben (12 

hónapig) használt helyek után a jövő évben 

január, február hónapokra ingyenes – azaz 

bruttó 280 Ft/2 hónapos kedvezményes kötés 

(bonusz) vehető igénybe. Az utóbbi kötése is 

január első munkanapjától lehetséges.  

 

A hosszabbítások feltétele 2016. évben is a 

havi 12, a háromhavi helybiztosítás után 36, 

illetve az egész évre lekötött helyhasználathoz 

az évi 120 belépés. 

 
Január első hetében még a 2015. éves, illetve 

decemberi hónapra kötött helybiztosítások és a 

kiadott szektorkártyák vannak érvényben. Belé-

péskor a pénztárosoknak ez utóbbit fel kell 

mutatni.  

 
Figyelem! A nagybani piac főpénztára vasár-

naptól csütörtökig 21:00 órától, másnap 03:00 

óráig tart nyitva. A helybiztosítások megköté-

sére gyakran nagy távolságról érkeznek a ter-

melők. Amennyiben lekésik a főpénztár nyitva 

tartását, akkor hiába tették meg sajnos a 

sokórás utat, mivel a helyiséggazdálkodás mun-

katársai a szektorhelyet nem tudják lekötni.  

 
A korábbi évekhez hasonlóan, jövőre is azok a 

termelők köthetnek egész évre helybiztosítást, 

akik 2015-ben ugyanazon az árusítóhelyen 

legalább 11 havi helybiztosítással rendelkeztek. 

Ezenkívül, háromhavi és egyhavi helybiztosítást 

is lehet kötni.  

A jövő éves helybiztosítási díjak nem változtak: 

Egy év: 420.000 Ft + áfa, azaz 533.400 Ft 

3 hónap: 144.000 Ft + áfa, azaz 182.880 Ft 

1 hónap: 48.000 Ft + áfa, azaz 60.960 Ft 

A helybiztosítás egyéb feltételeiben sem tör-

ténik módosítás. A nagybani piac belépési, és 

parkolás díjai sem változnak.  
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