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Megjelenik kéthetente

Termelőknek

Letiltott T1 kártya

A nagybani piac üzemeltetési rendje 2017. évtől
előírja a járművek rendszám szerinti való
hozzárendelését a termelői ügyfelekhez. Ennélfogva folyamatosan lehet (kell) leadni azon járművek forgalmi engedélymásolatát, amivel
árusításra termelői ügyfeleink piacra lépnek.
Egy-egy termelőhöz legfeljebb hat jármű
kapcsolható. Nem a termelői kártyához, hanem
az ügyfél nevéhez kötjük a járművek forgalmi
rendszámát. Ezt azért fontos kihangsúlyozni,
mert egyes termelőknek több érvényes, aktív
kártyája is van, sőt több szektorhelyre lekötött helybiztosítással rendelkeznek. Ezek a
személyek igény esetén és külön elbírálás
szerint hatnál több járművet is kérhetnek a
nevükhöz rendelni.

Az utóbbi hetekben a helybiztosítás nélküli
termelők közül soknak letiltásra és a pénztárakban elvételre került a kártyája. Ennek az a
magyarázata, hogy adatbázisunkban ezen
ügyfeleink – akár több évvel - korábban kiadott
termelői kártyájához az igényléskor aktuális és
azóta elévült érvényességű őstermelői igazolvány száma volt megadva. Adott esetben a
minden piacosra érvényes, aláírással igazolt
kötelezettségvállalás is hiányzott.

A nagybani piac beléptető rendszere szeptember 15-e után csak a (jármű forgalmi engedélyének másolatát bemutatva) regisztrált és az
illető termelőhöz kötött járművet engedi piacra
lépni. Egy-egy termelői jármű több ügyfél nevéhez is köthető. Természetesen a járműrendszámok cseréjére, törlésére, újabb járművek
rögzítésére folyamatosan lehetőség van. Ennek
módja, hogy írásban előre kell jelezni a töröltetni kívánt jármű rendszámát és helyette le
kell adni a rögzítendő jármű forgalmi másolatát.
A piac beléptető rendszere külön kategóriába
sorolja a termelői és vásárlói járműveket. Más
és más ezen járművek piacra lépésének célja,
továbbá a kétféle belépés esetén a belépési
tarifa is különbözik. Éppen ezért - és az
esetleges visszaélések miatt is – termelői
járműként csak azok a gépkocsik léphetnek be,
amelyek a rendszerben vásárlóként nincsenek
rögzítve. A bérelt járművekre is érvényesek a
beléptetés ezen feltételei.
A szerviz miatt szükséges járműcserét előre
be kell jelenteni a helyiséggazdálkodás 06-1421-3611 telefonszámán, vagy a videó szobában
a 06-1-421-3628 telefonszámon. Különben az
alkalmilag belépő jármű a főkapunál kiépített
automatikus ellenőrzési ponton fennakad.

Ezek pótlása és gépjárműveik forgalmi
másolatának leadása után a letiltott termelői
kártyákat újból aktiváljuk és visszaadjuk. Akár
az elvétel napján is lehetséges, amennyiben az
érintettek felkeresik a helyiséggazdálkodást,
és a hiányzokat pótolják. Érdeklődni a 06-1421-3611 telefonszámon lehet. De a szükséges
iratokat
e-mailban
is
megküldhetik
a
helybiztositas@nagybani.hu levelezési címre.

Áramszünet
A BNP Zrt. körlevélben tájékoztatta a piac
bérlőit, hogy 2017. szeptember 16-án, szombaton 800-tól 1400 óráig időszakos áramszünet
lesz a piac egész területén. Kérjük a bérlőket,
hogy az áramszünetet követően ellenőrizzék
berendezéseik, elektrotechnikai rendszerük
működését, annak állapotát. Megértésüket
köszönjük.

Dinnyepiac
A várható felhozatal a dinnyeszektorban
kialakított, 9:00 és 13:00 óra között üzemelő
dinnyepiac nyitva tatását legfeljebb szeptember első hetében indokolja. Éppen ezért a
dinnyepiac 2017. szeptember 10. napjával
megszűnik. Ezt követően a dinnye értékesítése
a nagybani nyitva tartási rendje szerint
történhet.

Piaci látogatók
A nagybani piac tekintélyét bizonyítja, hogy
rendszeresen, sőt visszatérően társaságunkat
azzal az igénnyel keresik meg, hogy külföldi

delegációkat, hazai szakmai látogatókat, vagy
főiskolai, egyetemi csoportokat fogadjunk.
Szívesen teszünk eleget ezeknek a kéréseknek.
Az érdeklődőket a piac termelői szektoraiban
körbevezetjük, és megtekintjük a raktárcsarnokok kínálatát is. A nagybanisok részéről
minden esetben készséges közreműködést
tapasztalunk, amit ezúton is köszönünk.

A Kuhn Rakodógép Kft.
kiváló állapotú, dízel és gázüzemű,
japán targoncákat kínál.
Teherbírásról, emelési magasságról,
árakról és egyéb részletekről
Bodor Gábor,
telefon: 30-507-9944,
e-mail: bodor.gabor@kuhn.hu címen
szolgál információval.

pártolják ezt a fajta üzletelést, a kínált „gagyi”
árura keresletet tanúsítanak. Sőt az elkobzás
elől egyesek segítenek a zugárut elrejteni. Kérjük, hogy a tisztességes kereskedelmi tevékenység érdekében utasítsák el az illegálisan
kereskedőket.

Kárenyhítő támogatás
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és
más természeti kockázatok kezeléséről szóló
törvény előírja, hogy a mezőgazdasági termelőknek - meghatározott nagyságú termőföld
esetén - kockázatközösséget kell alkotniuk. A
kockázatközösségben
tag
mezőgazdasági
termelő - az említett törvényben foglaltaknak
megfelelően - köteles kárenyhítési hozzájárulást fizetni, ami a káresemények ellentételezésére szolgál, hiszen a tag valamely káresemény bekövetkezése esetén a törvényi
feltételeknek megfelelően kárenyhítő juttatásra jogosult.
A legközelebbi, szeptember 15-i befizetési
határidőre kívánjuk mi, magunk is ezeken a
hasábokon emlékeztetni azokat a termelőket,
akikre a törvény vonatkoztatható.

Ismét a súlyellenőrzésről
Szeptemberben elkezdődik
Elkezdődik a termelői szektorok közötti úthálózat felújítása. A mintegy hatezer m² felületet érintő aszfaltozási munka a nagybani piac
szezonális leterheltségére való tekintettel
szeptember közepén indul. A nappali munkálatok
a piac közlekedését és a szektorokba való
behajtást nem akadályozzák.

Illegális árusítás
Ismételten terítékre került a területünkön történő illegális árusítás, melynek valamennyi
formája TILTOTT. Minden eszközzel igyekszünk mi magunk érvényt szerezni a házirendben is megfogalmazott tiltásnak. Amennyiben szükséges, hatósági, rendőri intézkedéseket kezdeményezünk. Sajnálattal tapasztaljuk azonban, hogy gyakran a piacosok is

Minden korábbi ellenőrzés hatékonyságát felülírja az év végén induló új rendszer, amely megállítás nélkül az autók súlyát méri majd, az
EKÁER-rel összevetve bírságolja a szabálytalankodókat. Közzétették azt is, hol számíthatnak az automatikus ellenőrzésekre az áruszállítók, fuvarozók. A 89 ellenőrzési pontból
álló rendszer a tehergépkocsik mellett a személyautók súlyellenőrzésére is alkalmas, és ha
szükséges az utóbbiak üzembentartóit is
bünteti.
Az aszfaltba épített szenzorok menet közben
megmérik a sztrádák és nagyobb forgalmú főutak sávjában haladó járművek súlyát, a kamerák pedig fényképet készítenek róluk, majd a
rendszámfelismerő beazonosítja a kategóriájukat, tengelyszámukat, minden lényeges
adatukat, még a sebességüket is. A rendszer
célja a jogkövető magatartás előmozdítása.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

