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Járművek regisztrációja
Előző lapszámunkban foglalkoztunk a gépjárművek bejelentési kötelezettségével, amely
nem mindenki számára egyértelmű. A nagybani
piac beléptető rendszere szeptember 15-e után
csak a regisztrált és az illető termelőhöz
kötött járművet enged piacra lépni.
Az egyik félreértés abból adódik, hogy a mi
értelmezésünk szerint (erről a korábbi hetekben szórólapokon is felhívást tettünk közzé) az
a jármű regisztrált, amelynek a forgalmi másolata a helyiséggazdálkodáson leadásra és az
abban szereplő adatok feldolgozásra kerültek,
a rendszer adatbázisából bármikor lekérdezhetők. A beléptető pénztáros munkatársak is
felhívják a termelők figyelmét, ha nem
regisztráltak a járműveik.

Október 23-i üzemeltetés
A nagybani piac október 20-án (pénteken)
19:00 órától 24:00 óráig tart nyitva. Október
21-én (szombaton) és
október 22-én (vasárnap) zárva tart.
Következő nyitva tartási nap:
Október 23-a (hétfő) 19:00 órától

A jármű forgalmi engedélyéből a forgalmi
rendszámon kívül bejegyzésre kerül a forgalmi
engedély száma, a jármű tulajdonosának neve, a
jármű márkája, típusa. Alapadatként valamennyi
- első alkalommal piacra behajtó – jármű
rendszáma, saját tömege (önsúly), és együttes
tömege (össztömeg) a beléptető pénztárosok
által bejegyzésre kerül. A fentiek értelmében
ez még nem elegendő a regisztrációhoz, ahhoz a
forgalmi engedély leadása szükséges.
A regisztrált gépjárművek több termelőhöz
való hozzárendelésének nincs akadálya, ha azt a
helyiséggazdálkodás felé jelzik.
A piac beléptető rendszere külön kezeli a
termelői és vásárlói járműveket. Éppen ezért és az esetleges visszaélések miatt is – termelői

Megjelenik kéthetente
járműként csak azok a gépkocsik
léphetnek
be,
amelyek
a
rendszerben
vásárlóként nincsenek rögzítve. A bérelt
járművekre is érvényesek a beléptetés ezen
feltételei.

Elkészült
Már igazán időszerű volt a Nagykőrösi út felől
érkező vásárlók parkolóba történő beléptetéséhez a hullámtetős beléptető kapu kivitelezése. Ennek „csak” a csapadékos időjárás
alkalmával - de ilyen esetekben nagyon is
jótékony – szerepe van. A hét eleji zivatar
éppen a parkolás megkezdésének időpontjában
szakadt rá a környékre, úgyhogy már akkor jó
hasznát vette beléptető alkalmazott és a
belépő kereskedők is. Kényelmesebb, védettebb
lett a kiszolgálás és a komfortérzetét is javítja
az itt parkoló vevőknek, ha nem a szakadó
esőben kell ablakot nyitni, pénzzel és parkolójeggyel manőverezni.

Útfelújítás
Az előző lapszámunkban még a nagybani piac
úthálózatának felújításáról, a munkálatok
elkezdéséről írtunk. Ebben a lapszámukban már
a mintegy hatezer négyzetméter útburkolat
cseréjének - a tervekhez képest - egy héttel
korábbi befejezéséről számolhatunk be.
A munkálatok - a legnagyobb körültekintés
ellenére is – a piac üzemeltetésében némi akadállyal jártak, főleg a kézikocsik, kisebb áruszállító eszközök közlekedését nehezítve. Tény,
hogy figyelmesebben kellett közlekedni, árut
mozgatni, de a legtöbb áruszállító rutinosan
megoldotta, illetve elkerülte a zökkenőket. A
kisebb-nagyobb kellemetlenségek árán elkészült úthálózat elsősorban a piacosoknak
biztosítja a gördülékenyebb szállítást. Köszönjük türelmüket.

Őszi gyümölcskörkép
A gyümölcsszektorból szeptember végére
nagyjából kifogyott a hűtőkben ez idáig elraktározott nyári gyümölcs. A korszerű tárolási
technológiáknak és a rendelkezésre álló, orszá-

gos szinten egyre bővülő
hetően, de nem utolsó
fajtáknak, egyre tovább
gyümölcsfélék - barack,
szezonja.

kapacitásnak köszönsorban a tárolható
kihúzható a magyar
szilva, vagy szőlő -

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
A kínálat nagyobb hányadát azonban a téli
gyümölcs, az alma és a körte teszi ki. Az
almahelyzet mindig is központi szerepet töltött
be a nagybani kínálatában, úgy mennyiségében,
mint a választék sokszínűségében. Az alma
országos viszonylatban is a legnagyobb mennyiségben termesztett gyümölcsünk. Számos
különleges, télálló, zamatos fajta honosodott
meg a korábbi, jól megválasztott telepítések
által.
De nemcsak a kereslet, hanem a kínálat is
igényli a fajtaválasztékot. Igény van az apróbb
és a darabosabb, a zöld, a sárga és a piros
fajtákra is.
A téli körteválaszték szerényebb, jelenleg a
Vilmos és a Kaiser körte teszi ki a kínálat
zömét. Az import olasz Abbe Fétel és Santa
Maria fajtával bővíti a kínálatot.
A hazai alma ára kilónként 180 - 250 Ft. Körtét
240 – 450 Ft között lehet kapni fajtától és
mérettől függően.

Tojáshéjon a tojásár
„Amíg a bizonyos (fipronil) vegyszerrel
szennyezett tojások ügye nem tisztul le, addig
Magyarországon a fogyasztók inkább a friss és
jó minőségű, szennyezés mentes magyar tojásokat válasszák” – ajánlotta a NÉBIH a közelmúltban kipattant tojásbotrányt követően.

A közmédiából ismertté vált - a fogyasztói köztudatba is beférkőző - hír kapcsán kérdeztük
meg a terméktanácsot, illetve körbenéztünk a
nagybani piac kínálatában, hogy képet kapjunk a
jelenlegi piaci helyzetről.
Mit kell tudni a botrányt kiváltó vegyszerről?
Tulajdonképpen apró kártevők ellen használatos
irtószerről van szó, amit kizárólag növényvédelemhez alkalmaz(hat)nak és legfeljebb házi
állatok védelmében használhatnak.
Az élelmiszer céllal nevelt állatoknál nem
megengedett, mivel felhalmozódhat az állat
szervezetében és így az emberi szervezetbe is
bekerülhet. Ezt a bizonyos fipronil nevű vegyianyagot atka irtó szerbe keverték és ez megfertőzte a tojókat, ami a tyúkok tojásaiba is
bekerült. Az ilyen módon szennyezett tojás
több uniós országba is eljutott. A NÉBIH
nálunk is több importszállítmányban talált a
fipronil növényvédő-szerből, de a megengedett
értéket nem meghaladó mennyiségben.
Ez a helyzet természetesen a nagybanis kínálatot is érintette. A tojás az utóbbi néhány hét
alatt darabonként 5 – 6 Ft-tal drágult. A nagybanis tojástermelők maguk is megerősítették,
hogy a fertőzött tojások piacra kerülése – vagy
annak híre – miatt csökkent a kínálat, ami felhajtotta az árakat. A helyzet normalizálódása
után árcsökkenésre lehet számítani.
Az egészséges és biztonságos magyar tojás
hitelét legalább javítja – vallják a nagybanin
árusítók – és a tojás alacsony termelési árát is
reális szintre emelte. A tojás előállításának önköltsége - a dráguló takarmány, az energia árának és a bérköltség emelkedése miatt –amúgy is
évről évre magasabb, amit nem mindig sikerül a
tojásárakban realizálni.
Hazánk az egy főre eső (300 db/év) tojásfogyasztást tekintve a világ élvonalába tartozik.
A hazai tojástermelés az utóbbi években nem
tudja követni a fokozódó fogyasztást. Így évek
óta növekszik a tojás behozatala. Főleg a
lengyel, a spanyol és a holland tojás teremt
versenyhelyzetet a hazai számára.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

