
 
A budapesti nagybani piac tavaszi-nyári  

nyitási és működési rendje  
 
Társaságunk a jelenleg érvényes nyitvatartási renden a tavaszi-nyári időszakban 
jelentősen nem kíván változtatni, azonban a technológiai rend pontos betartását 
fontosnak tartjuk az alábbiak szerint:  
   
 A piac nyitva tartása vasárnaptól csütörtökig 19,00 órától másnap 

01,00 óráig, pénteken 19,00 órától 24,00 óráig tart. Szombaton a piac 
zárva tart. 

 Nyitvatartási napok közül vasárnaptól péntekig 14,30 órától 20,00 
óráig érkezhetnek a járművek a puffer parkolóba várakozás céljából. 

 A piac bekötő útjára a helybiztosítással rendelkező termelőknek 
vasárnaptól péntekig legkorábban 16,00 órától lehet belépni, melyet 
követően közvetlenül árusítóhelyükre állhatnak be. Belépésre várakozni a 
bekötőút jobb oldali második sávjában lehet. 

 A „V2”-es belépőkártyás nagykereskedők piacra történő engedése 
vasárnaptól péntekig 17,00 órakor történik. 

 A „V3”-as belépőkártyás nagykereskedők piacra történő engedése 
vasárnaptól péntekig legkorábban 17,30 órától történik. 

 A Nagykőrösi úti vevőparkolót vasárnaptól péntekig 17,30 órától lehet 
igénybe venni. 

 Vasárnaptól péntekig 19,00 órakor történik a vevőparkoló 
kiskapuinak megnyitása és a puffer parkoló felöl a kiskereskedők, 
vásárlók kézikocsival történő beengedése a piac területére. 

 A hordárok vasárnaptól péntekig 17,00 órától léphetnek be a piac 
területére.  

 A helybiztosítással nem rendelkező termelők és a kereskedők a puffer 
parkolóból gépkocsival vasárnaptól péntekig 20,00 órától léphetnek be a 
piacra. 

 Hétfőtől péntekig a pénztárak 01,00 órakor, a pénteki nyitvatartási 
napon pedig 24,00 órakor zárnak, ezt követően vásárlási céllal már 
nem lehet belépni a piac területére. 

 



Bérlő nagykereskedőkre vonatkozó előírások: 
 
 Az importőrkereskedők CMR-rel érkeztetett, valamint saját 

kamionjai bármikor beléphetnek a piac területére és áruleszedésük a 
Bérlő cégek kialakított munkarendje szerint történhet. 

 Az áruforgalmi munkára érkezett Bérlők és alkalmazottaik 
beléptetése a részükre biztosított belépőkártyával a pénztárak felöl 
(Teherkapunál) korlátozás nélkül, a „G” kapunál vasárnaponként 13 
órától folyamatosan megtörténhet. 

 Szállítólevéllel érkező áruszállítmányokat 15 órától lehet fogadni.  
 A raktáregységeket 15,00 óra előtt értékesítés céljából nem lehet 

kinyitni és a raktáregység elé nem lehet áruval kirakodni. A 
kirakodással a takarítást nem akadályozhatják!  

 Forgalomba nem hozható árut, hulladékot tilos a piac területére 
kihelyezni, azt a hulladéktároló elé kell kiszállítani. A hulladék 
kihelyezést fokozottan ellenőrizni fogjuk és a szabályok ellen vétőket 
felelősségre vonjuk.  

 
Kérjük az érkezési és behajtási idők szigorú betartását, hogy a piac 
környezetében a folyamatos és biztonságos közúti közlekedés fenntartható 
legyen. 
   
A tavaszi-nyári nyitvatartási rend 2017. május 2.-án lép hatályba. 
 
 
 
Budapest, 2017. április 10. 
 
       Budapesti Nagybani Piac Zrt.  


