
 

 
 
XVI. évf. 21. szám 2015. október 15.                Megjelenik kéthetente 
 
Információk mindenkinek 
A piacon sokakat érintő változás, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal (Budapest és Pest-
megye körzete) Gödöllőről 1135 Budapest Lehel 
u. 43 – 47 szám alá költözött. 
Ügyfélfogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 8:00 
órától 15:00, pénteken 12:00 óráig. 
 
A zöldség-gyümölcsárusításhoz szükséges 
(NÉBIH) regisztrációt is ezen a helyen, 
Rozsnyai Zoltán ügyintézőnél lehet igényelni. 
Telefonos elérhetősége: 1-236-4170.  
 
Zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési ügyekben, 
Szatmári Szabolcs áll rendelkezésre a 20-335-
1912 telefonszámon, vagy 
szatmarisz@nebih.gov.hu levelezési címen.  
 
Az EKAER igényléséhez szükséges első hazai 
betárolási hely bejelentését is a NÉBIH-nél 
kell kezdeményezni. Ennek módja, hogy egy 
regisztrációs adatlapot kell kitölteni, amelyen a 
korábban kiadott „PES-..” számot fel kell tűn-
tetni, valamint a bejelentőlap második oldalán 
az első betárolási helyet meg kell nevezni. A 
nyomtatványt pedig az alábbi, e-mail címekre 
kell  eljuttatni: tusorm@nebih.gov.hu, és 
fejesn@nebih.gov.hu.  
 
Nyitva tartás tervezet 
A piac jelenleg még a nyári nyitva tartás 
szerint működik. A nagybani társaság idén is 
tervezi – a tavalyi, november 9-i dátumhoz 
közeli időpontban - a téli rendre való átállást, 
amit két héttel korábbi kihirdetésnek kell 
megelőzni.    
 
A BNP társaságának szándéka – a piacosok 
többségének kívánságára –, hogy rövidítse a 
hivatalos nyitva tartás idejét. A piacnyitás 
jelenleg 21:00 óra. A termelők és a V2 
kártyával rendelkező vásárlók azonban már 
jóval ezt megelőzően besorakoznak – kieszkö-
zölve ezzel a korábbi beengedést – a bekötő-
útra. Következményként; a kereskedés a hiva-
talos nyitás előtt megkezdődik.  

Éppen ezért - a tervek szerint -, a 
téli piacnyitás legfeljebb egy órával lenne 
korábbi, míg a zárás – mivel a kora hajnali 
órákra már most is kiürül a piac – a jelenlegihez 
(05:30 óra) képest jóval előbbi időpontra 
kerülne.  
 
Már folynak a különböző érdekképviselőkkel 
való egyeztetések. A döntést pedig az igazga-
tósági jóváhagyás erősíti meg. A javaslatok, 
érvelések többsége szerint is a fentiekben 
vázolt, vagy az azt megközelítő változtatás 
lenne a legkedvezőbb. Társaságunk az 
összesített vélemények figyelembevételével a 
legoptimálisabb nyitva tartás mellett dönt. 
 

Októberi zárva tartás 
Az október 23-i munkaszüneti napot követő 

szombaton (24-én) a nagybani piac zárva lesz. 
A piac nyitva tartási rendjében ez azt jelenti, 

hogy 23-án, csütörtökön este a piac kapui zárva 
lesznek. Az ünnep utáni első nyitva tartási nap 

október 25-én 21:00 órától kezdődik. 

 
Élelmezési világnap 
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete, a FAO 1979-ben - magyar határo-
zati javaslat alapján - október 16-át Élelmezési 
Világnappá nyilvánította. Ennek szellemiségében 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
(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 
bérlőit, nagykereskedőit levélben tájékoztatta 
arról, hogy a BNP Zrt. 2 tonna  zöldséggel, 
gyümölccsel csatlakozik az idei adomány-
konvojhoz. Kifejezésre juttatta, örömmel 
venné, ha bérlői is támogatnák az 
Adománykonvojt, és a programon keresztül a 
rászorulókat. Kérte, hogy felajánlásaikat 2015. 
október 14-ig jelezzék a titkarsag@nagybani.hu 
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e-mail címen. A nagybani felhívásához többek 
között a Multi Piac Kft. egy tonna 
élelmiszeradománnyal csatlakozott. Segít-
ségüket ez útón is köszönjük.  
 
Kihajtás és sebességkorlátozás 
A piacról a kihajtás ellenőrzése érdekében 
szükséges a lassú áthaladás, aminek a 
betartására építettük ki a sebesség csökkentő 
küszöböt, ismertebben a „fekvőrendőrt”.  
 
A piac üzemeltetéséhez érkező észrevételeket 
– a járművezetők kifogásolták a jelenlegi kü-
szöbméretet - figyelembe véve, a napokban a 
lehető legalacsonyabb magasságúra cseréljük a 
piacról való kihajtást lassító „fekvőrendőrt”.   
 
A piac teljes területén kérjük megengedett 
maximális sebesség betartását! Kérjük, hogy 
akár a kihajtásnál, akár a piaci közlekedésben 
vegyék figyelembe a sebesség korlátozásokat. 
Ne veszélyeztessék a saját, és mások testi, de 
járműveik épségét sem.   
 
Frissen a nagybaniról 
2015. év szeptemberétől a Budapesti Nagybani 
Piac elindította Frissen a Nagybaniról elneve-
zésű védjegyprogramját. Azon budapesti 
zöldségkereskedőket emeli ki a többiek közül, 
akik a Nagybaniról, és így a legfrissebb 
forrásból szerzik be árujukat. A programot a 
Nagybani Piac újságcikkekben, on-line 
felületeken, saját hírlevelében, facebook és 
weboldalán népszerűsíti. A programhoz 
csatlakozó zöldségkereskedők üzleteit egy erre 
a célra létrehozott digitális térképen rögzíti. A 
zöldségesek számára a programban való 
részvétel ingyenes és a  következő előnyökkel 
jár:  
- A vásárlók, zöldség-gyümölcs szakboltot 
keresve könnyebben megtalálják üzletét, mivel 
regisztráljuk azt egy Google térképen, 
- A Budapesti Nagybani Piac weboldalán külön 
menüpontban is feltüntetjük a térképes 
keresőt. 
- Egy - a program szlogenjét: Frissen a 
Nagybaniról megjelenítő - matricát/wobblert 

helyezünk ki az üzletük ajtajára / portáljára / 
standjára, jelezve, hogy ebben az üzletben 
mindig friss az áru. 
 
 

 

 
A programot a Budapesti Nagybani Piac 
szervezi a Csarnok és Piac Igazgatóság 
támogatásával. Kérdés, vagy változás esetén 
keressen bennünket a titkarsag@nagybani.hu e-
mail címen. Várjuk az újabb jelentkezőket. 
 
Burgonyaszigorítás 
A földművelésügyi tárca szigorítaná a burgonya 
forgalomba hozatalának szabályait. Az FM 
közzétett rendelettervezete szerint, csak 
olyan étkezési burgonya kerülhet kereskedelmi 
forgalomba, ami ép, tiszta és kemény. A burgo-
nya gumóátmérője nem lehet 35 mm-nél kisebb. 
 
Az előrecsomagolt és az ömlesztett áru is csak 
azonos eredetű, fajtájú, minőségű, héj-, és hús-
színű burgonyát tartalmazhat. A csomagoláson 
minden esetben fel kell tűntetni a megnevezést, 
a fajtanevet, a csomagoló és forgalmazó nevét 
és címét, a csomagolás időpontját, a származási 
országot, valamint a burgonya főzési típusát.  
 
Ez utóbbi bekezdés semmi újat nem mond a 
nagybanin értékesítők számára, hiszen a terme-
lők és nagykereskedők, forgalmazók, értékesí-
tők számára előírt kötelező jelölést már évek 
óta alkalmazzák. 
 
Az un. főzési típus (A,B, C betűkkel) jelölést a 
burgonya terméktanács sok évvel ezelőtti aján-
lására vezették be. A nagyobb üzletláncok, 
üzletek ezzel a jelzéssel forgalmazzák a 
fogyasztási csomagolású étkezési burgonyát.   


