
 

 

XVIII. évf. 5. szám 2017. április 13.                Megjelenik kéthetente 

 

Május elsejei nyitva tartás 
A május elseje körüli nyitva tarás rendje is 

változik. 

 

2017. április 28-án (pénteken) 19:30 órától 

24:00 óráig leszünk nyitva. 

 

Április 29-én (szombaton) és 30-án (vasárnap) 

zárva tart a piac.   

 

Az ünnepet követő első nyitva tartási nap május 

1-e (hétfő), nyitás: 19:30 órakor.   

 

Tavaszi-nyári nyitva tartás 
A nagybani piac üzemeltetési rendje megvál-

tozik. Társaságunk a jelenleg érvényben lévő 

nyitva tartáson a tavaszi-nyári időszakban sem 

kíván jelentősen változtatni.  

 

Az előírt, időpontokra beosztott rend 

betartását azonban fontosnak tartjuk. Az 

átállás május 2-án lép hatályba. 

 

Ennek értelmében a piac vasárnaptól csü-

törtökig 19:00 órától, másnap 01:00 óráig, 

pénteken 19:00 órától 24:00 óráig tart 

nyitva. Szombaton zárva lesz. 

 

A puffer parkolóba nyitvatartási napokon 

(vasárnaptól péntekig) 14:30 órától 20:00 

óráig lehet behajtani és a piacra való belépésig 

ott várakozni. 

 

A helybiztosítással rendelkező termelők legko-

rábban – összhangban kötelezettségválla-

lásukkal - 16:00 órától hajthatnak a bekö-

tőútra, és a pénztári beléptetést követően 

elfoglalhatják árusító helyeiket. (Várakozni a 

bekötőút jobb oldali második sávjában lehet.)   

 

A V2 kártyával belépő vásárló nagykereskedők 

piacra történő engedése minden piaci napon 

(vasárnaptól péntekig) 17:00 óra.  

 

A hordárok vasárnaptól péntekig 17:00 órakor 

léphetnek piacra.  

 

A V3 belépőkártyás 

nagykereskedők piacra történő beengedése 

vasárnaptól péntekig - legkorábban - 17:30 

óra. 

 

A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól pén-

tekig 17:30 órától vehető igénybe. 

 

A vevőparkoló kiskapuinak megnyitása, és a 

várakozó (puffer) parkoló felöl kézikocsival 

érkező kiskereskedők, vásárlók belépése vasár-

naptól péntekig 19:00 órakor történik.  

 

A puffer parkolóban várakozó, helybizto-

sítással nem rendelkező termelők és a vásárlók 

gépkocsival minden nap (vasárnaptól péntekig) 

20:00 órakor hajthatnak be a piac területére.   

 

A pénztárak zárásának és a Nagykőrösi úti 

vevőparkolóba 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 importőr nagykereskedők, bérlők CMR-rel 

érkező szállítmányai, valamint saját kamionjai 

bármely időpontban beléphetnek a piac terü-

letére. Az áru leszedése a bérlő cégek saját 

kialakított munkarendje szerint történik. 

 

A „G” kaput vasárnaponként 13:00 órakorától 

nyitjuk ki, amely időponttól léphetnek be a 

bérlők a piaci belépésre jogosító kártyájukkal 

(B2, B3, B4). 

 

A szállítólevéllel érkező áruszállítmányokat 

15:00 órától lehet fogadni. A raktáregysé-

geket 15:00 óra előtt értékesítés céljából 

nem lehet megnyitni és elé árut kipakolni. 

 

Forgalomba nem hozható árut, hulladékot tilos 

a piac területére kihelyezni, azt a hulladék ud-

varba kell kiszállítani. A hulladékkezelést 

társaságunk fokozottan ellenőrzi és a szabályok 

ellen vétőket felelősségre vonja.  

 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Minden nagybani piacost kérünk az érkezési 

és behajtási időpontok betartására, hogy a 

piac környezetében a folyamatos és bizton-

ságos közúti közlekedés fenntartható legyen. 

 

Wi-Fi szolgáltatás bővítése    

A nagybani piac termelői szektorai és a vára-

kozó (puffer) parkoló Wi-Fi lefedettségének 

bővítése folyamatban van, amit tervek szerint 

május első napjaiban aktiválnak. A szolgáltatás 

az itt tartózkodóknak ingyenes internet hozzá-

férést biztosít.  

 

B-szektor fejlesztése 
Korábbi híradásunkban már érintőlegesen szó 

volt a „B” szektor lefedésének tervéről. Ez 

részben a tehergépjárművek feletti, de lénye-

gében a szektorok közlekedési útjainak befe-

dését jelenti. A nagyszabású fejlesztés jelen-

tősen emeli majd a szabadtéri termelői árusítás 

komfortját. A tetőszerkezet az értékesítés, 

árupakolás folyamatát védi az időjárás kelle-

metlenségeitől. A beruházás jelenleg a tervezés 

és engedélyeztetés fázisában tart. A további 

részletekről aktuálisan a PH hasábjain is 

beszámolunk majd. 

 

NÉBIH tájékoztatás   

A mezőgazdasági őstermelői értékesítésre vo-

natkozó előírásokat a NÉBIH tájékoztatása 

alapján adjuk közre. Ennek értelmében; őster-

melői árusítás mind nagybani, mind fogyasztói 

piacon csakis az előírások betartásával lehet-

séges. A zöldség-gyümölcs termékek értéke-

sítésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 

- A termék minősége feleljen meg a vonatkozó 

szabványoknak. 

- A termék csomagolását (a nyomon követ-

hetőség biztosításának érdekében) jelölő cím-

kével kell ellátni, melyen fel kell tűntetni a 

termelő nevét, címét, a származási országot, a 

csomagolás dátumát. Azon termékek esetében, 

ahol ez kötelező: minőségi osztályt, fajtát, 

méretet. 

- Jól látható, egyértelmű feliratot kell kihe-

lyezni, hogy őstermelő árusít (nem 

kereskedő). 

- Ellenőrzéskor be kell mutatni az őstermelői 

igazolványt és az adott évre érvényes betét-

lapot, továbbá személyazonossági igazolást 

valamint a permetezési naplót. 

 

Nagyon fontos! Az őstermelő csak olyan ter-

méket árusíthat, ami az őstermelői igazolvá-

nyában szerepel. Más termelő termékét nem 

árusíthatja. Közös igazolvány esetén bár-

mely, az igazolványban szereplő illető árusít-

hat, de külső személy, vagy alkalmazott nem! 

 

A fenti szabályok megszegése esetén a hatóság 

az őstermelővel szemben bírságot szabhat ki és 

egyéb, súlyosabb szankciókat alkalmazhat.  

 

Facebook oldalunk 
Facebook megjelenésük népszerűségét igazoló 

adat, a több mint 25 ezer követői szám. Érde-

mes figyelemmel kísérni, mert ezen a fórumon 

(mint a www.nagybani.hu honlapon) fontos infor-

mációkat, a nagybani értékesítéshez és a zöld-

ség-gyümölcs szakmához, gasztronómiához köt-

hető érdekességeket lehet olvasni. Köszönettel 

vesszük követőink aktivitását, a piaci minden-

napokat érintő és a működéssel kapcsolatos 

véleményeket. A megfontolásra alkalmas be-

jegyzéseket, javaslatokat igyekszünk magun-

kévá tenni.  

 

Fagykár bejelentés 
Talán még nem késő a mezőgazdasági fagykárok 

bejelentése. A károsodás napját a Magyar 

Államkincstár (MÁK) mezőgazdasági kockázat-

kezelés rendszerének (mkr) elektronikus felü-

letén kell bejelenteni. Azok a napok jöhetnek 

számításba, amelyen mínusz 15 °C, vagy annál 

alacsonyabb hideget mértek a területen. A 

bejelentés végső határideje: 2017. április 15.  

 

Tavaszi frissek  
A friss zöldárut a primőrkertészek igyekeznek 

a húsvéti ünnepekre időzíteni. A kemény téli 

időjárás dacára, idén is sikerült. Az újak közt 

van a bébi- és csillagtök, a cukkíni, a kovászolni 

való uborka, az újburgonya, és az utóbbi 

napokban debütált az új káposztaféle. Az induló 

árak a héten, az ünnepi keresleti piacon még 

tarthatók. Ezt követően a primőr kínálati 

fölénybe kerül, amire az árak visszaeséssel 

reagálnak. 

http://www.nagybani.hu/

