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Dinnyepiac
A dinnye értékesítéséhez hagyományosan az E
szektorban, a gombaárusítók mellett lesz
lehetőség. A dinnyepiac július 10-től nyílik meg,
amellyel annyiban változik a belépési és
árusítási lehetőség, hogy dinnyés rakománnyal,
továbbá vásárlási céllal napközben – 09:00 és
14:00 óra között - is be lehet lépni, de az
értékesítést 14:00 órakor be kell fejezni. A
dinnyepiac szombaton a nyitva tartási rendben
meghatározott időpontban - 01:30 órakor –
bezár, és vasárnap 09:00 óráig zárva tart.
Be kell tartani! A dinnyeszektorban a termelők
kizárólag hazai termesztésű sárga-, és görögdinnyét forgalmazhatnak!
Az előírás szerint a görögdinnyével érkező
járművek rakodási terében jól láthatóan árujelölő táblát kell kihelyezni. Ezen az alábbi írásunkban részletezett feliratozást kell alkalmazni.

Megjelenik kéthetente
szállított görögdinnye minőségi
követelményeinek meghatározása.
A kiszállítást követő forgalmazási szakaszokban a termékek az előírás követelményeitől
eltérően enyhe elváltozásokat mutathatnak.
„Az áru birtokosa/eladója nem mutathatja be,
nem ajánlhatja fel eladásra, illetőleg nem
szállíthatja, vagy bocsáthatja piacra semmilyen
más módon, csak ha a termék az előírásnak
megfelel. A termékkel rendelkező személy
felelős az előírások betartásáért.
Minimum követelmények:
A görögdinnye minden minőségi osztályban
legyen ép, egészséges, kártevőktől, idegen
anyagoktól (szagtól, íztől) mentes. A görögdinnye legyen kellően fejlett, megfelelően
érett, húsának színeződése, valamint íze a
fogyasztási érettségnek feleljen meg.
A görögdinnyének két osztály egyikébe sorolhatónak kell lenni:

Sárgadinnye értékesítésénél a csomagolási
egységen a termelő és/vagy forgalmazó neve
mellett az áru megnevezését és származási
helyét kell feliratozni.

I. osztályba tartozó görögdinnye jó minőségű,
és összes tulajdonsága a fajtára jellemző.
Enyhe alaki vagy héjhibák előfordulhatnak.

Sajnos egyesek nem alkalmazzák a kötelezően
előírtakat, aminek súlyos pénzösszegben mérhető következményei lehetnek.

II. osztályba tartozik az olyan görögdinnye,
amely az első osztályba nem sorolható, de a
minimum követelménynek megfelel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az árusítóhelyeken
félbevágott, dinnye, romlott áru nem maradhat!
Ezt a szektorszigeten található narancssárga
konténerben kell elhelyezni. Az előírások megsértése, a terület szennyezése a helybiztosítás
visszavonásával jár.

A rendelkezésben a méretre vonatkozó előírások is szerepelnek. Meghatározza egy-egy
tétel, vagy szállítmány megengedett tömegszázalékát, vagy darabszámát, amely eltérhet a
minőségi előírásoktól. A jelölésére vonatkozó
előírások közül az ömlesztve szállított görögdinnyére vonatkozó pontokat emeljük ki, mivel a
nagybanira szinte kizárólag ilyen módon érkezik
értékesítésre szánt görögdinnye.

A görögdinnye minőségi előírásai
Dinnyeszezon kezdetén érdemes - a teljesség
igénye nélkül - felsorolni a görögdinnye minőségére vonatkozó szabványokat.
Az előírás célja az értékesítésre előkészített
csomagolt, vagy csomagolatlanul (ömlesztve)

Az ömlesztve szállított görögdinnye esetében a
jelölési
adatokat
egy
kísérőlapon
kell
feliratozni, amelyet a szállítóeszköz belsejében
kell jól láthatóan elhelyezni.

Fel kell tüntetni a termék „görögdinnye” megnevezést, fajtanevét, a gyümölcshús színét, ha az
nem piros, a „magnélküli” jelzést, amennyiben
ennek megfelel az ömlesztett áru. A származási
ország nevét (esetleg - nem kötelező jelleggel a termesztési tájegység, vagy helység nevét) és
a minőségi osztályba sorolását.

Bérelhető teherautók!
Megbízható, garantáltan jó állapotban lévő
kisteherautók bérleti lehetőségét kínáljuk.
A gépjármű használata
"B" kategóriás jogosítványhoz kötött.
Minden tehergépkocsi Pest-megye területére
érvényes autópálya matricával rendelkezik.
Szolgáltatásunk hétvégén, és ünnepnapokon is
igénybe vehető, rejtett költségek nélkül,
kedvező áron! A részletekért keresse fel a
www.teherautorent.hu honlapunkat.
Érdeklődését az info@teherautorent.hu
levélcímen, vagy a 0630/298-4353
telefonszámon várjuk. Köszönjük!

Figyelem!
Változtak az őstermelők nyilvántartásba
vételére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok, s annak keretei. A mezőgazdasági őstermelők adatairól 2016. július 1-től az élelmiszerlánc
felügyeleti
rendszerben
közhiteles
hatósági nyilvántartás vezetésére kerül sor. Az
információs rendszer elektronikus hozzáférést
biztosít.
A széles körű fogyasztói tájékoztatás, az
élelmiszer-biztonság, valamint a termék nyomon
követhetősége érdekében az alábbi adatok
lesznek bárki számára megismerhetők.
A mezőgazdasági őstermelő neve, őstermelői
igazolványának száma, annak érvényessége. Az
őstermelői igazolvány visszavonására, visszatartására vonatkozó adatok. A mezőgazdasági
őstermelő által termesztett növénykultúrák
megnevezése. A mezőgazdasági őstermelő által
tartott állatfajok megnevezése. A mezőgazda-

sági őstermelő által értékesíteni kívánt növényi,
illetve állati eredetű termékek megnevezése. A
mezőgazdasági őstermelő által vadon gyűjthető
termékek köre.

Megváltozott határidő
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. június
30-ról 2016. július 15-re módosította a tagdíjbevallás határidejét. Azok az őstermelők,
akiknek előző évi árbevétele nem érte el a
6.000 Ft, és emiatt nem kell bevallást tenniük,
szintén 2016. július 15-ig fizethetik meg a
2.000 Ft tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíjbefizetés határideje változatlanul 2016.
július 31.
Érdemes az alábbi linken elolvasni, értelmezni a
tagdíjbevallás részletes információit.
http://www.nak.hu/component/tags/tag/564tagdijbevallas

Vakációzók
Minden nyári szezonban felhívjuk a nagybani
piacra látogatók és az itt dolgozók figyelmét,
hogy kiskorúakat ne hozzanak magukkal. Igaz, a
gyerekeknek tetszik a nyüzsgő piaci élet, a
többi gyerekkel való játék, hancúrozás. De, ami
egy kisgyermek számára kirándulás, élmény,
szórakozás, az a felnőtt felelősségével mérve
testi épséget is fenyegető, veszélyes környezet.
A szülők, nagyszülők – alkalmasint vevőikkel
vannak elfoglalva - nem figyelhetnek a kisgyermekekre. A meglehetősen gyors üzemmódban
száguldó targoncák, a közlekedő útvonalakon
mozgó, a szektorok utcáiból kihajtó járművek,
nagy terhek mozgatásával járó fel- és lepakolás
mind veszélyforrás, amivel a kicsik nem számolnak. Egy másodperc töredéke is elég a bajhoz.
Ennek elkerülésére a BNP Zrt. közleményben
tudatja a nagybanira érkező felnőtt látogatókkal, hogy tizennégy éven aluli gyermekek a
piacot még szülői felügyelettel sem látogathatják! Az esetleges balesetek megtörténtért
társaságunk nem vállalhat felelősséget.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

