
 

 

XVIII. évf. 12. szám 2017. október 26.                Megjelenik kéthetente 

 

Ünnepi zárva tartás 
A közelgő ünnep miatt a piaci nyitva tartás az 

alábbiak szerint módosul: 

 

Ünnepi nyitva tartás 
 

A Mindenszentek ünnepére tekintettel 
a nagybani piac 

  
2017. október 31-én (kedden) 

 zárva tart. 
 

Következő nyitva tartási nap: 
2017. november 1. (szerda)  

19:00 órától 

 

Közlekedés a piacon 
A közelmúlt útfelújítása aktualitást ad annak, 

hogy újból terítékre kerüljön a közlekedés. A 

munkálatok során nemcsak az utak minősége 

javult, hanem az útburkolati jelek jól láthatóvá 

váltak. Az állandó piacosok - ismerve a forgalmi 

rendet – rutinosan közlekednek, de a kevésbé 

jártas látogatóinknak segít eligazodni a 

területünkön.  

 

A nagybani piac közlekedési rendjét, a 

közlekedési táblák megfelelő elhelyezését, az 

úthálózat praktikus kialakítását, a szabályok 

betartását és betarthatóságát közlekedési 

szakértő is vizsgálta. Szakvélemény szerint jól 

működő közlekedési hálózatot alakítottunk ki, 

amely optimális körülményt teremt a piaci 

árumozgatáshoz.    

 

Ám, az elméletben hatékonyan működő közle-

kedési rend a piacosok viselkedése miatt gyak-

ran akadályoztatva van. Többek között a tiltott 

helyen, termelői szektorokban való parkolással, 

a kötelező haladási irány be nem tartásával. 

Rendszeresek az olyan esetek is, amikor a 

szektorok utcáiban nem egymás mögött, hanem 

egymás mellett állnak be a rakodó gépkocsik, 

hordárok. Ez lehetetlenné teszi a járművek 

kikerülését. Az ilyen esetek türelmetlenséget, 

felháborodást, sőt gorombaságot válthatnak ki. 

Mivel mindenki igyekszik dolga 

végeztével a piacról távozni, felhívjuk a 

figyelmet, hogy kerüljék a bosszúságot okozó 

magatartást.    

 

Targoncával közlekedni… 
A nagybani piac házirendje előírja a targonca 

használatának és működtetésének feltételeit.  

 

„A piacon bérleménnyel rendelkező vállalko-

zások csak a Budapesti Nagybani Piac Zrt.-nek 

bejelentett és számmal ellátott targoncát 

használhatnak. Az azonosító számot a Buda-

pesti Nagybani Piac Zrt. biztosítja, amelyet a 

targonca mindkét oldalán jól láthatóan kell 

rögzíteni. A bérlők kötelesek a tűzvédelmi 

előírásokat betartani és a gázpalackokat az 

ingyenesen igénybe vehető tárolóban 

elhelyezni.”  

 

A piacon csak azok a munkavállalók vezethetnek 

targoncát, akik gépkezelői jogosítvánnyal ren-

delkeznek és vezetőüléses targonca vezetésére 

jogosultak. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot 

háromévenként frissíteni szükséges, az érvé-

nyesség fenntartásához.  Felhívjuk bérlőink 

figyelmét, hogy kizárólag az előírásoknak 

megfelelő alkalmazottal végeztessenek áru-

szállítást, rakodást, és rendszeresen ellenőriz-

zék a jogosítványok érvényességét. A targoncák 

műszaki állapotát is folyamatosan ellenőrizni 

kell, a biztonságtechnikai felülvizsgálatot hat-

havonta el kell végeztetni.  

 

A jogszabályi előírások betartásáról a bérlők 

kötelesek gondoskodni. A szabálytalanságokért, 

az esetleges balesetekért, károkozásért a 

bérlőket terhelheti felelősség. A szabályok 

ellen vétő személy a piacról kitiltható, a bérleti 

szerződés felmondható. 

 

Nyitva tartás 
Társaságunk a jelenlegi nyitva tartási rendet 

nem kívánja módosítani. A piacosok túlnyomó 

többségének véleményét is figyelembe véve, 

továbbra is a 19:00 órai nyitást, és a következő 

nap 01:00 órai zárást tartjuk megfelelő üzemel-



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

tetési rendnek, az abban foglalt egyéb idő-

pontok betartásával.  

 

Nyomatékosítani kívánjuk viszont, hogy a nyári 

hónapokra jellemző árufelhozatal lényeges 

csökkenésével, nem indokolt a bekötőútra való 

korai besorakozás. Kérjük azt 15:00 óránál 

későbbi időpontra időzíteni.  Köszönjük. 

 

Adománykonvoj 
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szerve-

zete, a FAO 1979-ben - magyar határozati 

javaslat alapján - október 16-át Élelmezési 

Világnappá nyilvánította. Ennek szellemiségében 

a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2006. óta 

minden évben egy Adománykonvoj elindításával 

hívja fel a figyelmet az éhezésre és 

szegénységre.  

 

A nagybani piac társasága ismét – immár harma-

dik éve – csatlakozott az adománykonvojhoz. A 

hivatalos Facebook oldalunkon kértük fel 

követőinket a játékos adakozásra. Így összesen 

180 kg répát, burgonyát, paprikát, valamint 90 

kg almát, és körtét tudtak összegyűjteni a 

virtuális kosárban, amit a nagybani társaság 2 

tonna burgonyával és egy tonnányi vöröshagy-

mával egészített ki. Ezzel csatlakozott az 

Élelmiszerbank konvojhoz.  

 

Az Élelmiszerbank és társaságunk között több 

mint egy éve fennálló stratégiai együttműkö-

désnek köszönhetően év közben is több ton-

nányi élelmiszer gyűlt össze az idén júniusban 

kihelyezett élelmiszergyűjtő konténerben. 

Továbbra is számítunk a nagybanisok segít-

ségére. Az adományok átvételéhez - a nyitva 

tartás teljes ideje alatt - a műszakvezető felü-

gyelőt is fel lehet keresni. A friss áru rövid 

időn belül a rászoruló fogyasztókhoz kerül.  

 

Október 18-án, a szerdai nagypiacon az élelm-

iszerbank tevékenységével a piacosok közvetlen 

közelről is ismerkedhettek. Egy kondérnyi étel-

lel vendégelték meg ugyanis a piacon dolgozó 

termelőket, kereskedőket ezzel köszönve meg 

az eddig nyújtott segítségüket. Ugyanakkor az 

un. másodszüret akcióról is szót ejtettek. 

Ennek lényege, ha valakinek lenne még betaka-

rítatlan terménye – melyre már nincs szüksége 

– az élelmiszerbank országos hálózatán 

keresztül önkénteseket tud a másodszürethez 

toborozni.  

 

B szektor befedése 
A nagybani piac jövő évi nagyberuházása a B 

szektor közlekedési utcáinak tetővel való lefe-

dése lesz. Ezzel a szabadtéri árusítás körül-

ményei nagymértékben javulnak, komfortosabbá 

válik az értékesítés, árupakolás folyamata. A 

nagyszabású fejlesztés engedélyeztetési tervei 

november végén már rendelkezésünkre állnak. 

Ezt követheti majd a közbeszerzési pályáz-

tatás. A tervek szerint a munkálatok a jövő évi 

szezonkezdésre befejeződhetnek. A szektor-

ban helybiztosítással rendelkezők számára 

folyamatos tájékoztatást adunk és amennyiben 

a termelők árusítását a munkafázisok akadá-

lyoznák, ideiglenesen alternatív megoldást 

keresünk számukra.   

      

Fenyővásár 
Az idei fenyővásár - csakúgy, mint a korábbi 

esztendőkben – az E-szektorban kap helyet. 

Nyitás: december 1. A fenyőpiac a rendes 

nyitva tartási időn túl is látogatható lesz.  A 

fenyőárusok zöme előre bejelenti ez évi terü-

letigényét.  

 

A fenyőárusításra jelentkezők igényeit Bodzási 

Zsolt felügyelő koordinálja, biztosítva a 

visszajáró fenyősök korábbi évek során bérelt 

területeit. Telefonos elérhetősége: 30-688-

4821. Jelentkezéseket a műszakvezető felü-

gyelőknél, és a videó szobában is le lehet adni.    

 

Az árusítási hely használatának feltételeit – 

mint a korábbi években -, megállapodásban 

rögzítjük. Ennek értelmében a fenyős bérlők 

kötelesek az árusítás befejezését követően, 

bérelt területet kiürítve, a megmaradt fenyőt, 

a hulladékot elszállítva, tisztán a nagybani piac 

képviselőjének átadni. Ebben az esetben az 

óvadék visszajár. Amennyiben a hátrahagyott 

hulladék elszállításáról a nagybani piacnak kell 

gondoskodni, annak költsége az árusító-

helyenként kifizetett óvadék terhére kerül 

rendezésre.       


