
 

 

XXIII. évf. 11. szám 2022. november 17.              Megjelenik négyhetente 

 

Év végi nyitvatartás 
Az idei ünnepnapok az alábbiak szerint módo-

sítják a nagybani piac nyitvatartását. 

 

December 23-án, pénteken: 14:00 – 22:00 

December 24-én, szombaton: kizárólag 

fenyőárusításhoz 8:00 – 12:00 

óra között lesz NYITVA a nagybani piac. 

December 25-én, 26-án, Karácsony ünnepen: 

ZÁRVA tart. 

December 27 – 29 között a szokott 

nyitvatartás szerint ÜZEMEL a nagybani. 

December 30-án, pénteken: 14:00 – 22:00 

óra között NYITVA vagyunk. 

December 31-én, szombaton és 

2023. január 1-én, vasárnap 

ZÁRVA lesz a nagybani. 

Az újév első nyitvatartási napja: 

január 2. 14:00 – 22:00 óra között. 

 

Fenyővásár 
Az idei fenyővásár - csakúgy, mint a korábbi 

esztendőkben – az E-szektorban kap helyet.  

 

Nyitás: december 1.  

A fenyőpiac nyitvatartási időn túl is látogat-

ható. Az árusok zöme már jó előre bejelentette 

részvételi szándékát. A fenyőárusításra jelent-

kezők igényeit Bodzási Zsolt gyűjti, koordi-

nálja, biztosítva a visszajáró fenyősök korábbi 

évek során bérelt területeit. Telefonos elér-

hetősége: 30-688-4821.     

 

Az árusítási hely használatának feltételeit 

megállapodásban rögzítjük. Ennek értelmében a 

fenyősök kötelesek az árusítás befejezését 

követően a bérelt területet kiürítve, a meg-

maradt fenyőt, a hulladékot elszállítva a nagy-

bani piac képviselőjének átadni. Ezen feltételek 

betartásával a szerződésben rögzített óvadék 

visszajár. 

 

Ezzel összefüggő információ, hogy az E-szektor 

területén decemberben is működő árusítókat a 

fenyőszezon idejére, szektoron belül és előze-

tes egyeztetés után át kell helyezni. 

Termelői információk  
Év végéhez közeledve a termelői helybizto-

sításokkal összefüggő tájékoztatás, a kötele-

zettségek és lehetőségek ismertetése, vagy 

ismétlése újból aktuálissá válik. A fontosabb 

tudnivalókról az idén is készül tájékoztató 

szórólap, amit e-mailban is megküldünk, továbbá 

publikáljuk a honlapunkon és a fontosabb rész-

letek hírlevelünkben is olvashatók lesznek.  

 

2023. éves helybiztosítások kötése, mint 

minden esztendőben, jövőre is január első piaci 

napján, azaz 2023. január 2-án és az azt követő 

öt munkanapon, 18:00 órától kezdődik. Ezt 

követően csak nappali munkaidőben van termelői 

ügyintézés. A helybiztosítások nappali kötésé-

nek feltétele, hogy a termelői kártyára a 

szükséges pénzösszeget korábban fel kell 

tölteni. Az idei szektorkártyák 2023. január 9-

ig lesznek érvényben.   

 

A díjak megfizetése történhet átutalással, vagy 

a főpénztárban készpénzben is. Kérjük, hogy az 

átutalásokat lehetőleg 2023. január hónapban 

indítsák.  

 

Gyakori kérdésként merül fel a jövő évi hely-

biztosítások költsége. A díjváltozásról Zrt. 

Igazgatósága az alábbiak szerint döntött: 

 

- B szektor éves lekötési díja bruttó: 

822.110 Ft  

- Vegyes szektor éves lekötési díja bruttó: 

685.100 Ft   

- B szektor havi lekötési díja bruttó: 

94.214 Ft  

- Vegyes szektor havi lekötési díja bruttó: 

78.400 Ft  

 

Fontos! December közepéig minden érintett 

termelőnek jelezni kell, hogy 2023. évben a tel-

jes évre leköthető helybiztosítás lehetőségét, 

vagy a két havi ingyenes helykötést (bónuszt) 

választja. A szezonális termelőknek pedig a 

jövő évi tervezett szezonkezdés időpontját kell 

bejelenteni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

azon termelők, akik az idei év előírt belépés-

számát nem teljesítik még utólag sem, azoknak 
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a következő (2023.) évi szezonkezdéskor kell a 

hiányzó belépésszámokat teljesíteni, vagy 

kifizetni. A lekötött időszakon kívüli, a helybiz-

tosítás nélküli belépéseket a helybiztosításhoz 

előírt számhoz nem tudjuk hozzáadni. 

 

Belépés napi helybiztosítással 
Az utóbbi évek lehetősége a napi hely-

biztosítás. Ennek lényege, hogy emelt tarifa 

ellenében, 14:00 órától a helybiztosítással nem 

rendelkező termelők is a piacra beléphetnek. A 

nagybani informatikai rendszere véletlen-

szerűen kiválaszt egy szabad (az adott hónap-

ban le nem kötött) árusító helyet, ahol a ter-

melő kipakolhat és értékesíthet.  

  

Sokan választják ezt a megoldást azok közül is, 

akik ugyan a szezont befejezték, de még 

néhány alkalommal a maradék áruval piacra 

jönnének. A termelők azonban praktikusan a 

saját, legalább hat hónapra kötött helyükre 

állnak be. Ez nem szabályos. A rendszer ezt az 

árusító helyet is szabadnak érzékeli és kiad-

hatja másik napi helybiztosítással érkező 

ügyfélnek, ami vitás helyzetet okozhat. Előírás 

szerint az adott napon a belépési bizonylaton 

feltüntetett szektorhelyet kell használni! A 

piac biztonsági és felügyelő munkatársai elle-

nőrzik a szektorhelyek használatát. Amennyi-

ben a termelő nem a kijelölt, vagy lekötött 

helyen áll, átirányítják oda.  

 

2023. évi tervek, remények 
„Meglehetősen hektikus, kiszámíthatatlan, 

instabil gazdasági évvel néznek (nézünk) szem-

be 2023-ban” – ezzel összegezhető a nagybani 

piacon megkérdezett termelők, termelői gazda-

ságok jövőképe. A termesztési bizonytalanság 

már az idén is érzékelhető volt a vegyszerek, 

műtrágya, csomagolóanyagok, üzemanyag (és 

egyéb járulékos költségek) áremelése miatt. A 

2023. évben pedig a rezsiköltségek emelkedése 

is terheli a zöldség-gyümölcs termelés minden 

szegmensét. Hogyan készülnek a rezsiárak 

emelkedésére, a költségek csökkentésére, 

kiváltására? Ez volt a kérdés. 

 

A gyümölcsös ültetvények gazdáinak a külső 

környezeti, illetve időjárási szélsőségek ellen 

hatékonyan kell védekezni. Az idei szezonban is 

jutott bőven a fagy- és aszálykárból. Ennek 

kivédése, öntözés, fagymentesítés, betakarítás, 

mind különböző energiaforrást igénylő tevé-

kenység. Általában dízelolaj igényű gépekre, 

traktorokra, szivattyúkra van szükség, melyek 

gazdaságos használatát már az idei üzem-

anyagárak és a beszerzési limitek is drágí-

tották. További energiaigény a téli betárolásra 

kiépített hűtőházak, raktárak üzemeltetése. 

Amennyiben a költségek nem teszik lehetővé a 

tartós tárolást, annak az őszi hónapokban 

túlkínálat, a téli és koratavaszi hónapokban a 

hazai gyümölcs hiánya lehet a következmény.  

 

A primőrzöldség termesztéséhez használt 

alternatív energiaforrások közül egyik sem tud-

ja kiváltani a másikat, mivel valamennyi drágul. 

A nagyobb gazdaságok már a korábbi években 

törekedtek költségtakarékos beruházásokat 

alkalmazni.  Ezáltal az energiatakarékosságot 

megcélzó befektetések most a tervezettnél 

korábban megtérülhetnek. Néhány primőrter-

melő a munkaerő kiváltására és/vagy a költség-

hatékonyabb friss zöldáru termelésére áll át. 

 

A szántóföldi gazdák sincsenek jobb helyzet-

ben, ugyancsak a magas energiaigényű termesz-

tés miatt. Nekik már az őszi hónapokban kellett 

dönteni a jövő évi előkészületekről.  

 

Mindentől függetlenül – számunkra is meglepő 

módon – a jövő évi kilátásokat az egytől tízig 

terjedő képzeletbeli skálán 6 - 8 pont közé 

tették a gazdák, vagyis pozitívan gondolkodnak 

és készek alkalmazkodni a körülményekhez, nem 

titkolva saját áremelési szándékukat.  Biza-

kodva várjuk mi is a fejleményeket. 

 

Halloween Soroksáron 
A nagybani piac támogatásával a Táncsics 

Művelődési Ház Halloween programot rende-

zett a soroksári Molnár szigeten a Tündérkert-

ben. A program keretében nagybanis Halloween 

tököt faragtak a gyermekek. A piaci logóval 

ellátott ajándék lufiknak is sikere volt. A nagy-

bani fotófalnál családi fényképek készültek. 

Számunkra is siker, hogy adományunkkal hozzá-

járultunk a gyermekek programjához.  


