
 

 

XVII. évf. 21. szám 2016. október 13.              Megjelenik kéthetente 

 

Ünnepi nyitva tartás 
Az október 23-i nemzeti ünnep a piac nyitva 

tartási rendjén nem változtat, 23-án, vasárnap 

este a hivatalos nyitva tartásnak megfelelően, 

20:00 órakor nyitunk.  

 

A Mindenszentek ünnepi munkarendje az 

alábbiak szerint módosítja nyitva tartásunkat: 
 

Október 30-án, (vasárnap) 20:00 órától, 

 31-én 02:00 óráig leszünk nyitva.  

Október 31-én, (hétfő) este nem nyitunk ki.  

A nagybani következő nyitva tartási napja: 

november 1-én, (kedd) 20:00 órától. 

 

Figyelem, rend és fegyelem 
Ezen fogalmak közé, köré kell rendezni a piaci 

házirend, a nyitva tartási, közlekedési és egyéb 

szabályok kötelező betartását, betartatását 

valamennyi piacon tartózkodóra vonatkozóan.  

 

Ilyen határozott hangvételű írásban kell a 

figyelmet felhívni arra, hogy egyszerre több 

ezer személy, és jármű piaci jelenlétéről kell 

felelősen intézkedni. Ezt csak és kizárólag 

fegyelmezett hozzáállással lehet megvalósítani, 

úgy a közlekedési úthálózaton, mint a szek-

torok, vagy akár a bérlemények területén és 

környezetében.  

 

A közelmúlt intézkedéseinek egyike, a bekötőút 

közlekedési moráljának javítása. Konkrétan a 

várakozó sorból kiálló, vagy sávot váltó 

járművek, illetve termelők fegyelmezetlensége. 

Nem kívánnánk a részletekben elmerülni, de 

újabb, kirívó események késztettek, hogy 

fokozottabb figyelemre, de még inkább 

fegyelemre szólítsunk fel mindenkit. A 

bekötőút behajtó sávjai közül egyet minden 

esetben szabadon kell hagyni, amelynek 

biztonsági előírása van. Ennek betartását egy-

egy türelmetlen termelő fegyelmezetlensége 

nem kockáztathatja. Bármikor előfordulhatnak 

sürgős esetek, amelyek azonnali és gyors piaci 

behajtást igényelnek. Szükség lehet mentők, 

tűzoltók, vagy a rendőrség segítségére, 

hathatós intézkedésére.  Társasá-

gunk a szabályok, előírások betartásának 

egyszer, s mindenkorra érvényt kíván szerezni, 

amelyek nem öncélú intézkedések, hanem a 

piacosok érdekeit, biztonságát szolgálják.  

 

A műszakvezető felügyelők és a biztonsági 

szolgálat ügyeletes munkatársainak feladata a 

rend betartatása. Több alkalommal kezdemé-

nyeztek már járműkitiltást, vagy belépőkártya 

letiltását, melynek feloldása társaságunk 

döntése. Az ilyen esetek felügyelői intéz-

kedését fegyelmezetten tudomásul kell venni, a 

véleménykülönbséget pedig kultúráltan és nem 

öntörvényűen kell rendezni!  

 

Termelői kártyahasználat 
Előző lapszámainkban beszámoltunk a beléptető 

rendszer fejlesztéséről, amely a főkapunál 

kiépített kártyaellenőrző terminálok funkció-

járól és annak szükségszerűségéről szóltak. A 

továbblépés a termelői kártya jogosult haszná-

latát célozza meg. Tervek szerint a rendszer a 

T1 kártyákhoz kapcsolt járműszámot korlátoz-

ná. A technikai (informatikai) megoldásra 

legfeljebb a jövő évben kerül sor.  

 

Az intézkedés szükségességét az indokolja, 

hogy előfordult olyan helybiztosítás, amelyhez 

kötött termelői kártya - éves szinten – több 

tucat jármű számára biztosította a nyitás előtti 

belépést. A termelői kártyák használatát eddig 

is ellenőriztük, de a későbbiekben – a rendszer 

bővítésével – nagyobb hangsúlyt kap. 

 

25. születésnapot ünnepeltünk 
A nagybani piac megnyitásának 25. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi programokon 

készült fotókat az alábbi linken lehet megte-

kinteni: http://www.nagybani.hu/docs.php   
 

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 

http://www.nagybani.hu/docs.php


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

(https://www.elelmiszerbank.hu/hu/projektjein

k/adomanykonvoj.html#.VhPO8fntlBc) 2006. 

óta minden évben egy Adománykonvoj elindí-

tásával hívja fel a figyelmet az éhezésre és 

szegénységre.  
 

Fentiek kapcsán a nagybani piac társasága bér-

lőit, nagykereskedőit, a termelőket e-mailban 

tájékoztatta arról, hogy a BNP Zrt. százötven-

ezer Ft értékű zöldséget, gyümölcsöt ajánlott 

fel - az Élelmezési Világnap alkalmából - az Élel-

miszerbank Adománykonvojnak. Levelünkben 

kifejezésre juttattuk, örömmel vennénk, ha a 

nagybanisok támogatnák az Adománykonvojt. 

Kértük azt is, hogy felajánlásaikat 2016. 

október 11-ig jelezzék. Köszönjük a segítséget.  
 

Gázpalacktároló  
A nagybanin tevékenykedő nagykereskedői 

vállalkozások javarészt gázüzemű targoncákat 

üzemeltetnek. A gázpalackok tárolásának 

szigorú szabályai vannak. Egyike – ami tűz-

védelmi előírás és a bérleti szerződés is magá-

ban foglalja -, hogy zárt raktárakban, csarno-

kokban tilos propán-bután gázpalackot tárolni.  
 

A biztonságos elhelyezésre a nagybani piac 

zárható, rekeszes palacktárolót létesített, amit 

térítésmentesen lehet igénybe venni. A meglévő 

kapacitás már szűknek bizonyul, ezért annak 

bővítése időszerűvé vált. Az újabb tároló 

egységek kiépítése hamarosan megtörténik. A 

bérlői igényeket kérjük a nagybani piac 

helyiséggazdálkodása felé telefonon, az 1-421-

3611 számon, vagy a 

helybiztositas@nagybani.hu elektronikus 

levélben bejelenteni. 
 

Importszezon  

Október elején a nagykereskedők visszatértek 

a nyári szabadságról, megnyitották standjaikat. 

A hét elején friss és tetszetős áruval teli 

raktárak és árusító csarnokok várták a 

vásárlókat. Szinte a teljes kínálattal – a 

hagyományoshoz képest némileg korábban – 

indult az importszezon. Igaz, még javában tart 

a hazai idény, de bizonyos primőrfélék 

(jégsaláta, cukkíni, padlizsán) már igénylik az 

import segítséget. Fokozódik az európai – 

ezáltal olcsóbb – citrusfélék iránti kereslet, és 

a nyári gyümölcs kifutása után kelendőbb a 

banán is. Narancsot és grapefruitol még csak a 

dél-afrikai drága kínálatból vihet haza a 

kiskereskedő, vagy beszerző. Aki pedig a 

pultját mandarinnal kívánja színesíteni, annak 

egyelőre mélyen kell zsebbe nyúlni. 

 

De, nem csak a fentiekből áll össze az import-

paletta, megérkeztek a különlegességek is. 

Kuriózum az ehető virág, nagyobb tételekben 

kínált áru az egzotikus gyümölcsféle, a mini-

zöldség, a különleges salátaféle, a fűszer-

növény, a csírák és az aszalványok.  

 

Diákok a piacon 
Diákjaikat iskolák, egyetemek rendre hozzák 

piaci látogatásra. A Szent István Egyetem hall-

gatói, pl. kötelező foglakozás keretében ismer-

kednek a nagybani piac tevékenységével, 

értékesítési formáival, az árusítás körülmé-

nyeivel, a piaci struktúrával, a létesítmények 

funkcióival, és működtetésével.   

 

A diákok látogatását minden esetben előre kell 

jelezni, részben azért mert az üzemelés – ide-

genek számára különösképpen – balesetveszé-

lyes környezet, fel kell készülni a csoportok 

fogadására, kíséretükre. Másfelől minden 

esetben arra törekszünk, hogy szakmai tájé-

koztatást nyújtva kísérjük az idelátogató ér-

deklődőket. Szeretnénk a piacról teljes képet 

adni a csoportoknak, ugyanakkor érdeklődésük-

nek megfelelően irányítani a piaci körsétát. A 

szakmai látogatásnak érdemes a nyitva tar-

táshoz alkalmazkodni, hiszen az élő piacról 

ezekben az órákban tudjuk a legtöbbet, legér-

dekesebbet megmutatni. 

 

A nagybanisok számtalanszor találkozhattak 

látogatói csoportokkal, hiszen közöttük mozog-

nak, mi több közelségük nyújtja a legnagyobb 

élményt. Arra kérjük tehát a piacon értékesítő 

termelőket, kereskedőket, hogy legyenek segít-

ségünkre a nagybani bemutatásában, mert ép-

pen az ő tevékenységük, a kérdésekre adott 

válaszaik a leghitelesebb információk. Tapasz-

talataink szerint ezzel soha nem voltak adósok. 

 

https://www.elelmiszerbank.hu/hu/projektjeink/adomanykonvoj.html#.VhPO8fntlBc
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