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

megváltozik. Piacnyitás vasárnaptól péntekig 

20:00 óra, a piac zárása hétfőtől péntekig 

03:00 óra, szombaton 01:30 óra. További 

részletekről a www.nagybani.hu weboldalunk 

tájékoztat.   

 

Társaságunk a piaci résztvevőktől azt kéri, 

hogy a hivatalos nyitva tartást mindenki tartsa 

be. Igyekezzenek a meghirdetett hivatalos időn 

belül kereskedelmi ügyleteiket a legoptimáli-

sabb időbeosztással lebonyolítani.  

 

A főpénztár megváltozott nyitva tartási 

rendje: nyitás vasárnaptól csütörtökig 21:00 

óra, zárás hétfőtől péntekig 03:00 óra  

 

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.  

 

Ünnepi fényben 
Kigyúltak a nagybani piac karácsonyi fényei. A 

bekötőút felöl érkezőket világító karácsonyi 

jelképek fogadják. A főépületek kontúrjait is 

energiatakarékos LED-fénysor emeli ki. Leglát-

ványosabbak azonban - idei újdonságként -, a 

fényárban úszó, távolról is jól látható tornyok a 

nagybani főbejáratának két oldalán.  

 

Fenyővásár 
Az idei fenyővásár - csakúgy, mint a korábbi 

esztendőkben – az E-szektorban kap helyet. 

Nyitás: december 1. A fenyőárusok zöme már jó 

előre bejelentette ez évi területigényét. A 

régóta nálunk árusító fenyősök mellett új 

jelentkezők is vannak.  

 

A fenyőárusításra jelentkezők igényeit Bodzási 

Zsolt műszakvezető felügyelő gyűjti, 

koordinálja, biztosítva a visszajáró fenyősök 

korábbi évek során bérelt területeit. Telefonos 

elérhetősége: 30-688-4821. 

Jelentkezéseket a műszakvezető felügyelőknél, 

és a videó szobában is le lehet adni.    

 

Az árusítási hely használatának feltételeit 

megállapodásban rögzítjük. Ennek értelmében a 

fenyős bérlők kötelesek az árusítás befeje-

zését követően, legkésőbb december 28-án 

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 árusító-

helyenként kifizetett óvadék terhére kerül 

rendezésre. Ha a szerződésben foglaltak 

szerint a terület határidőre, tisztán kerül 

átadásra, az óvadék visszajár.    

 

A december 1-től működő fenyőpiac a rendes 

nyitva tartási időn túl is látogatható lesz.   

 

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.   

 

A karácsonyi ünnepet megelőzően a BNP Zrt. 

idén újból fenyőfákat ajánlott fel egy ismert 

csatorna, a Jazzy rádió meghirdetett 

nyereményjátékhoz. A felajánlásunk és a nagy-

bani piac logojának igényes grafikai megjele-

nése a rádió online felületén is látható lesz. 

 

Protokolláris meghívások   

A nagybani piac vezetése gyakori vendég 

szakmai rendezvényeken, sokszor kap meghí-

vást a zöldség-gyümölcsáru termesztésével, 

értékesítésével összefüggő fórumokra, konfe-

renciákra stb. Az utóbbi héten is két rangos, 

illetve szakmailag fontos fórumon vettünk 

részt.  

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete idén 

ötödik alkalommal rendezte meg Évzáró Gáláját.  

Ennek egyik fő támogatója a BNP Zrt. volt. A 

gálaebédre november 22-én került sor, melyen 

Házi Zoltán, a nagybani piac vezérigazgatója is 

részt vett. Társaságunk fontosnak tartja – az 

uniós piacokhoz hasonlóan – a vendéglátó és 

szállodai beszerzések növelését. Célunk, hogy a 

nagybani piac minél nagyobb szerepet kapjon 

ennek a piaci szegmensnek a friss, minőségi 

zöldség-gyümölcsáruval való ellátásában. A 

nagybani társaság szponzorként is a népsze-

rűsítés érdekében csatlakozott a Gundel Károly 

nevével fémjelzett rendezvényhez. Az alap-

gondolat, a gasztronómia-szakma támogatása, 

melynek garantáltan a legfrissebb alapanya-

gokra van szüksége.  

 

Másik fontos eseményre pedig a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara helyi szervezetétől 

kaptunk meghívást, november 20-ára, Alsó-

némedire, egy mezőgazdasági termelői fórumra. 

A nagybani piacot Házi Zoltán vezérigazgató és 

Kékedi Tibor helyiséggazdálkodási igazgató 

képviselte.  

 

A termelői fórum tematikája a mezőgazdaságot 

érintő kérdések, úgymint földárverés, 

növényvédelem, a nagybani értékesítés jövő évi 

lehetőségei, piaci nyitva tartás stb. volt. 

 

A BNP Zrt. részéről elhangzott tájékoztatóban 

ismertetésre került a nagybani piac őszi-téli 

nyitva tartási rendje, ami szem előtt tartja a 

piacon érétkesítő termelők igényeit. Szóba 

került a nagybani piac 2016. évi nagyberuházása 

is, mely a nyári zsúfoltságot hivatott csökken-

teni. Társaságunk vezérigazgatója a gyümölcs-

szektor jövő év derekára elkészülő bővítésére 

utalt felszólalásában.  

 

Érdemes megjegyezni, hogy a nagybani piaci 

témákkal kapcsolatban a fórumon megjelent 

termelők részéről nem volt észrevétel.  

 

Facebook követőink 
Egyre bővül a nagybani facebook oldalának 

követői köre. Népszerűségünket nemcsak ez a 

közel háromezres kedvelői szám fémjelzi, de 

arról is beszámolhatunk, hogy az egy héttel 

korábban posztolt a nagybani piac életéről szóló 

kisfilmünket már több mint ezer látogató tekin-

tette meg.  

 

A legfontosabb információinkat, látványos 

mindennapjainkat továbbra is folyamatos 

frissítésekkel kívánjuk megosztani. Jó lenne, ha 

a nagybani piacot kedvelők köre szélesedne, 

színesebbé, népesebbé válna. Továbbra is 

várjuk a többnyire pozitív visszajelzéseket. Jó 

tudni, hogy sokan szeretnek bennünket, 

szívesen dolgoznak velünk, nálunk. 

 

Helybiztosítás 
A piac nyitva tartásának változását a 

helyiséggazdálkodás termelői ügyfélszolgála-

tának is követni kell. A héten kezdődő, 

decemberi hónapra érvényes helybiztosítások 

megkötése november 25 - 27 között (péntekig) 

az eddigi időpontban, 02:00 – 09:00 óra között 

történik.  

 

A megváltozott nyitva tartás szerint, november 

30-án és december 1-én viszont munkatársaink 

új időpontban (00:00 óra és 07:00 óra között) 

fogadják az ügyfeleket. Idén ez a 

helybiztosítások megkötésére kijelölt utolsó 

időszak. Legközelebb jövő év első munkanapjain 

lehet majd a 2016. évre érvényes helyeket 

lekötni.  

 

Felhívjuk a termelők figyelmét azon kötelezett-

ségükre, hogy legkésőbb december 18-ig jelezni 

kell jövő évi helyigényüket. Mindig akadnak, akik 

lecsúsznak a jelzett időpontról, de még 

rosszabb, ha be sem jelentik. A termelők 

érdeke is, hogy bebiztosítsák állandó – éves 

szinten legalább hat hónapon keresztül használt 

– helyüket. De fontos a nagybani piac 

helyiséggazdálkodásának is, hogy az üresen 

maradó szektorhelyeket hasznosítani tudja.  

  

Termelők figyelem! A helybiztosítások kötése-

kor figyelembe kell venni a főpénztár nyitva 

tartásának megváltozott rendjét is! A helyiség-

gazdálkodás munkarendje alkalmazkodik úgy a 

termelő itt tartózkodásához, mint a főpénztár 

nyitva tartásához.  


