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Piaci napok   

Társaságunk a „piaci nap” meghatározásában a 

napforduló, azaz 24:00 óra után következő 

naptári napot jelölte meg. Pl. a vasárnap este 

kezdődő kereskedés napját hétfői piacnak 

neveztük, és a beléptető rendszerben így 

kezeltük.  
 

Az elmúlt évek során – különösképp az utóbbi 

szezonokban – az árusítás éjfél körül befe-

jeződik, a termelői szektorok elnéptelenednek.  

Alig lépjük át a 24:00 órát, a piac teljesen kiü-

rül, a piac pedig 01:00 órakor bezár. 
 

Ezért a jövőben a „piaci napok” a naptári napok 

megnevezésével lesznek azonosak. A vasárnap 

19:00 órától másnap 01:00 óráig tartó hétfői 

piaci napot ezentúl vasárnapi nyitva tartású 

napként kell értelmezni. 
 

Ezzel összefügg a helybiztosítási napok módo-

sítása is. A helyváltoztatók, és új helyigénylők 

számára is egyszerűbb a helybiztosításra kije-

lölt napok értelmezése.  
 

A következőkben a hónap utolsó öt munkanapja 

(19:00 órától 02:00 óráig) lesz a kötési időszak, 

amennyiben ezek a napok vasárnapi, hétfői, 

keddi, szerdai, csütörtöki naptári napokra 

kerülnek, pénteken és (értelemszerűen) szom-

baton este nincs ügyintézés.  
 

Az aktuális helybiztosítási napok munkarend-

jéről minden hónapban a beléptető pénztárak-

nál, a főkapunál, a recepción stb. kihelyezett 

szórólapok tájékoztatnak.  
 

Felhívjuk az állandó hellyel rendelkezők figyel-

mét, hogy a helykötésekre kijelölt időszak 

első négy napja a hosszabbítások ügyintézése.  

Az ötödik napon erre már nem lesz lehetőség. 

Amennyiben a hosszabbításos napok egyikén 

sem tudják a helyiséggazdálkodást ez ügyben 

felkeresni, a 06-1-421-3611, telefonszámon, 

vagy a helybiztositas@nagybani.hu e-mail címen 

időben jelezzék, mert a szabadon maradó 

helyek kiadásra kerülhetnek. Az ötödik napon 

ugyanis a helyváltoztatásra és az új hely-

igénylésekre jelentkezők 

ügyintézése történik. Ezek a termelők a 

szektorok térképén megjelölt helyek közül 

választhatnak.  

 

Zöldségvetőgép 
 

 
 

A fotón a vetőmagot – máktól, a babig – 
szemenként, precízen adagoló  

kézi vetőgépet mutatunk be. 
A megbízható minőségű, könnyen kezelhető, 

berendezést nem kell tovább keresni. 
 A www.plc-tuning.com  

oldalról részletek tölthetők le.  
Érdeklődni, rendelni az  

info@plc-tuning.com levélcímen lehet. 

 

Cégkapu  
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgál-

tatások általános szabályairól szóló törvény a 

gazdálkodó szervezetekre azt a kötelezett-

séget írja elő, hogy elektronikus ügyintézést 

vegyenek igénybe a törvényben felsorolt szer-

vekkel.  

 

E körben egyrészt létre kell hozni cégkaput, 

másrészt be kell jelenteni ezt a rendelkezési 

nyilvántartásba (2017. 08. 30-ig). 2018. január 

01-től a gazdálkodó szervezetek - ha nemzet-

közi szerződésből eredő kötelezettség alapján 

törvény nem rendelkezik eltérően -, elektroni-

kus ügyintézésre kötelezettek. 
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Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Hőségriadó 
Mi is figyelmeztetjük a piacosokat az orszá-

gosan kiadott hőségriadóra. Különösen, hogy a 

nyári forróság a piacon – a nagy kiterjedésű 

betonfelületen - még intenzívebb, nagyobb hő-

mennyiséget sugároz. A területet napközben 

locsolással hűtjük, de a nyitást közvetlenül 

megelőzően nem célszerű ennek megismétlése a 

felszálló pára miatt.  

 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy szerve-

zetünknek nagy szüksége van a megfelelő 

mennyiségű folyadékbevitelre. Tanácsoljuk, 

hogy friss ivóvíz vételére vegyék igénybe a 

piacon több helyre telepített kutak valame-

lyikét. A puffer parkolóban most a párásító 

kapu is jó szolgálatot tesz. A délutáni órákban 

még meglehetősen intenzív napsugárzás ellen 

megfelelő öltözékkel, fejfedővel, napernyők 

felállításával (ami a belső forgalmat nem aka-

dályozza) lehet védekezni. Rosszullét esetén 

azonnal hívni kell a videoszobát (06-1-421-628), 

a műszakvezető felügyelőt (06-30-688-4821) 

és, ha szükséges a mentőket.  

 

FIGYELEM! 
A nagybani piac 

 

Augusztus 20-án  
 

A hivatalos nyitva tartás szerint: 

19:00 órától, másnap 01:00 óráig 
üzemel 

 

Mérési pontok 
Nyilvánossá vált az ország területén 89 kiépí-

tésre kerülő szenzoros mérőpontjának helye, 

amely menet közben ellenőrzi (ellenőrizheti) az 

áthaladó szállító járműveket. A sebességmérés-

re is alkalmas mérési pontokon elsősorban az 

autók súlyát ellenőrzik. Az év végén induló új 

rendszer által menet közben is megbírságol-

hatók a túlsúllyal közlekedő járművezetők. A 

listát érdemes az internetről letölteni.  

 

Forgalmat akadályozók 
Újból olyan esetről kell beszámolnunk, ami a 

környékünk közúti forgalmát sértette. Július 

27-én a bekötőút előtti körforgalomban néhány 

piacra igyekvő termelő teherkocsijával ismét 

akadályozta a közlekedést, valamint a KFC-ből 

történő kihajtást. Az ilyen eseteknek - a 

nagybani piac jó hírének is ártva – akár súlyo-

sabb következményei is lehetnek, mivel gátolják 

a mentők, tűzoltók járműveinek akadálytalan 

haladását. Az eset kapcsán a készenléti rendőr-

ség is a helyszínre érkezett, hogy a forgalmat 

fenn lehessen tartani. 

 

Megbecsült piacos  

A nagybani piac értékesítésében is – mint álta-

lánosságban ügyfelek, üzletfelek között –alap-

feltétel a megbízhatóság, a megbecsülés. Az 

utóbbi években egyre többször hangzik el úgy a 

termelőktől, mint a nagykereskedőktől, hogy 

„nem megy” a piac, kevesebben, és kevesebbet 

vásárolnak. Erre biztos statisztikai adataink 

nincsenek, de úgy véljük, hogy mindez általáno-

sítva és csak bizonyos időszakokban lehet 

jellemző. 

 

Az azonban, hogy az „ínségesebb” időszakok-

ban, keresleti, máskor kínálati hiány alakulhat 

ki, ténykérdés. Ilyenkor úgy a vásárló keres-

kedők, beszerzők, mint adott esetben a terme-

lők és a kihelyezett reszortokon értékesítők, 

bérlő nagykereskedők kölcsönös megbecsülésre 

számítanak, kell, hogy számítsanak. 

 

Vásárlói „pangáskor” csak azok az értékesítők 

tarthatnak számot biztos vevőkörre, akiknek 

portékája a minőség, az egalizált mennyiség, a 

frissesség és a nyomon követhetőség szem-

pontjából kifogástalan. 

 

Vannak fordított piaci helyzetek is, amikor 

valamely (szezonális) terményből az igénynél 

kevesebb a felhozatal, kínálati hiány alakul ki. 

Ilyenkor az alkalmi vásárlóknak tudomásul kell 

venni, hogy az állandó, egész évben visszajáró 

vevőknek jut elsősorban a napi felhozatalból.  

 

Ez a fajta piaci elosztás érvényesül mikor a 

folyamatosan piacon lévő, stabil áron kínált por-

tékából (pl. burgonya, hagyma, gomba stb.) 

hiány keletkezik, a termelők nem emelnek 

árakat, megbecsülik visszajáró vevőiket. 


