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Ünnepi nyitva tartás 
A Pünkösdi Ünnepek alatt, május 14-én 01:30 

órától, 16-án 20:00 óráig a nagybani zárva 

lesz.  

 

FIGYELEM! 
A nagybani piac május 15-én  

zárva lesz!  

Nyitás: május 16-án este  

20:00 órakor 

 

Ismét a nyitva tartásról 
A nagybani piac nyitva tartása a tavaszi-nyári 

szezonban nem változik, továbbra is a korábbi 

(őszi-téli) rend szerint üzemel. A nyitva tartás 

időpontokban meghatározott rendjét előző lap-

számunkban részleteztük, és a www.nagybani.hu 

honlapon is közzétettük. Időközben a termelők 

szórólapon is kaptak tájékoztatást, melyben 

nyomatékosítjuk a piaci rendre vonatkozó 

szabályokat, annak kötelező betartását. 

 

A nyitva tartási rend előírja, hogy a pénztára-

kon keresztül történő belépés időpontja 17:00 

óra. Kérjük a helybiztosítással rendelkező 

termelőket, hogy igyekezzenek ehhez az idő-

ponthoz igazítani érkezésüket. Részben, hogy 

környezetünk közúti forgalmát ne akadá-

lyozzák. Másrészt a termelők belépésének 

egységesebb időzítésével nem kerülnek egymás-

hoz képest helyzeti előnybe, vagy hátrányba, 

nem rontják egymás üzleti esélyét. A helybiz-

tosítással nem rendelkező termelők pedig 

vegyék figyelembe a puffer parkolóba való 

belépés 15:30 órában megjelölt időpontját.  

  

Az ettől eltérő, az előírtakhoz képest jóval 

korábban történő piaci belépés nem megenge-

dett, és felesleges várakozási idővel hosszab-

bítja meg a termelők itt tartózkodását. Nem 

utolsósorban, a nyári forróságban való várako-

zás a zöldség-gyümölcsáru minőségromlásával, 

veszteségével is járhat.  
 

Az idő előtt való sorban állást és 

várakozást egyes termelők, vásárló 

kiskereskedők értékesítések, vásárlások 

lebonyolítására használják ki. Tudomásul kell 

venni, hogy a bekötőúton az értékesítés, 

áruátrakodás és a bekötőúton az üres 

göngyölegekkel történő helyfoglalás tilos! 
 

Felhívjuk termelőink figyelmét arra is, hogy 

társaságunk a jövőben fokozottan ellenőrzi a 

piacra érkezés időpontjának betartását. A 

kirívó esetek a belépőkártyák használatának 

korlátozását vonja maga után. Végső esetben a 

kártya bevonásának lehetőségével is élni 

fogunk.  
 

V2 vásárlóink figyelmébe 
A V2 belépőkártyával rendelkező nagykeres-

kedőknek is kötelező a nyitva tartási rend rájuk 

vonatkozó időpontjainak betartása. A kiemelt 

vásárlók legkorábban 17:00 órakor hajthatnak a 

bekötőútra. Azok, akik ezt megelőzően érkez-

nek, a puffer parkolóban kell várakozni az 

üzemelési rendben rögzített belépési időpontig. 
 

A 2015-ben egységesen kiadott V2 vásárlói 

kártyák érvényessége április végén lejár. A 

jogos kártyahasználat feltételeinek való megfe-

lelést minden évben felülvizsgáljuk és új kártya 

kiadásával biztosítjuk a zöldség-gyümölcs 

nagykereskedők belépését.  Erről a kiemelt 

vásárlók értesítést kaptak, amelyben részle-

tesen tájékoztattuk ügyfeleinket a következő 

egy évre vonatkozó kártyakiadás feltételeiről. 

Ezek a zöldség-gyümölcs nagykereskedői tevé-

kenységet igazoló dokumentumok (cégkivonat, 

aláírási címpéldány, vagy a vállalkozói engedély), 

és a piacra belépő – saját tulajdonú – járművek 

forgalmi engedélyének bemutatása. Az 

évenkénti ellenőrzés célja, hogy az időközben 

bekövetkező cégszerű változások bejegyzésé-

vel kiegészíthessük, naprakész dokumentálással 

igazoljuk a bizonyos előnyöket biztosító V2 kár-

tyák kiadásának jogosságát.  
 

Az új kártyák átvételekor pedig egy nyilat-

kozatban kell megerősíteni a piaci nyitva 

tartás előírásainak betartását.   Azok a 

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

kiemelt vásárlók, akik még nem gondoskodtak 

kártyájuk megújításáról, mielőbb tegyenek 

eleget a követelményeknek, mivel a 2015-ben 

kiadott kártyájuk május 1-én este már 

érvényét veszti.   

 

A bérlőinkhez szóló felhívás  
A targoncák használatára vonatkozó, 

részletekre a kiterjedő tájékoztatást adtunk a 

bérleményekkel és targoncákkal is rendelkező 

nagykereskedőinknek. Az e-maiban megküldött 

ismertetéssel az volt a szándékunk, hogy fel-

hívjuk figyelmüket azokra – az elsősorban 

munkavédelmi, tűzvédelmi – előírásokra, ame-

lyek kötelezettségeket rónak a munkaadók szá-

mára. Az utóbbi időben bekövetkezett balese-

tek arra figyelmeztetnek, hogy a jogszabályok 

be nem tartása súlyos következményekkel 

járhat. Néhány fontos előírás, amely szerint:  

 

- A targoncát kizárólag érvényes targoncaveze-

tői igazolvánnyal lehet használni. 

 

- Targoncával közlekedni, árut szállítani csak 

rendszeres (hathavonta érvényesített) bizton-

ságtechnikai felülvizsgálat alapján lehet. 

 

- A nagybani piacon kizárólag sorszámmal 

ellátott targoncákat szabad üzemeltetni. A 

számok kiadását a műszakvezető felügyelőknél 

kell kezdeményezni. 

 

- Targoncával a piac területén, és az építmé-

nyeken belül is csak a járművek számára kijelölt 

útvonalon, közlekedési táblákkal nem tiltott 

területen szabad közlekedni, figyelemmel a 

jelzőtáblákra, a jobb kéz szabályára és a 

sebességkorlátozásra. 

  

- A targoncavezetőknek előzékeny magatartást 

kell tanúsítani a gyalogosan közlekedőkkel 

szemben, mások közlekedését nem akadályoz-

hatják. A biztonsági övet mindenkor be kell 

csatolni. Az út és látási viszonyoknak megfelelő 

- maximális 20 km/óra - sebesség megválasz-

tása kötelező.  

 

- Robbanómotoros targonca zárt épületen belül 

nem üzemeltethető.  

Felhívásunkban egyéb nagyon fontos biztonsági 

előírásokra is kitértünk, tanácsokkal láttuk el 

az érintett vállalkozásokat. Javasoljuk, hogy 

saját és mások biztonsága érdekében, és az 

esetleges munkavédelmi ellenőrzések miatt is, 

járjanak utána kötelezettségeiknek, ezeket fel-

tétlenül tartsák be, munkatársaikkal tartassák 

be. A munkavédelmi és biztonságtechnikai uta-

sítások szerint végezzék mindennapi 

teendőiket. 

 

Felhívjuk minden bérleménnyel rendelkező 

figyelmét a tűzvédelmi jogszabályokra is. Mivel 

a korábbi években a piacon is előfordultak 

tűzesetek – a legutóbbi épp a raktárban 

szabálytalanul használt gázüzemű targonca 

meghibásodása miatt – tartsák be az 

idevonatkozó előírásokat is. Az építmények, és 

berendezések, továbbá a raktárakban tárolt 

áru vagyonvédelmének érdekében társaságunk a 

bérlemények területén is ellenőrizni fogja a 

tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést.   

 

Termelői gazdálkodóknak   

A termelői gazdaságokban is igen nagy a 

munkahelyi balesetek veszélye. Úgy a munka-

védelmi, mint a tűz- és biztonságvédelmi szem-

pontok és előírások betartása a termelői tevé-

kenységet végzők számára is kötelező. 

Amennyiben alkalmazottakat is foglalkoztatnak, 

az ő biztonságuk is a munkaadó felelőssége. 

Általános tapasztalat, hogy a termelői munka-

adók nem fektetnek nagy hangsúlyt az előírás-

okra, jogszabályokra, sőt gyakran nincsenek 

azok ismeretének birtokában sem. Ez bizony 

nagyon nagy kockázattal jár. A hatósági elle-

nőrzés a termelői gazdaságokra is kiterjed. 

 

Útburkolat karbantartása 
Korábbi számainkban beszámoltunk a nagybani 

piac úthálózatának soron lévő karbantartásáról, 

a banánérlelő és a 11. épület között húzódó 

közlekedési út teljes felületének felújításáról. 

Ezeken a munkálatokon már túl vagyunk.  

 

Következő feladatként az útburkolati jelek, a 

közlekedési jelzések felfestésére kerül sor, 

melynek munkálatai hamarosan elkezdődnek. 


