
 

 

XVII. évf. 11. szám 2016. május 26.                Megjelenik kéthetente 
 
Megállapodás 
Házi Zoltán a nagybani piac vezérigazgatója és 
Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter 
stratégiai partnerségi megállapodást írt alá, 
mely együttműködés a jogszabályalkotást meg-
előző társadalmi egyeztetésben és a tisztes-
séges versenyhelyzet megteremtésében. Ezzel 
segítve a hazai termelői áru piacra jutását. 
Továbbá partnerség a jogszabályok, valamint a 
jogszabályokat megalapozó koncepciók előké-
szítésében. Az elfogadott jogszabályok 
hatásainak értékelésében, azok utólagos véle-
ményezésében is. 
 

Targoncát üzemeltetők figyelmébe! 
A Kuhn Rakodógép Kft.   

Targonca-állapotfelmérést végez és 
bemutatót tart a nagybani piacon. 

 Az esemény időpontja: 
 2016. június 7., kedd  

19:00 órától 24:00 óráig  
(érdeklődés esetén 

 meghosszabbított időpontig).  
Helyszín:  

a hulladéktároló előtti terület. 
Cégünk a targoncák műszaki állapotát 

szakszerűen, és térítésmentesen végzi. 
Egyúttal bemutatja 

 a legújabb, és legkorszerűbb  
Mitsubishi targoncákat. 

 
Közlekedési kötelezőségek 
A KRESZ-t a nagybani piac területén is be kell 
tartani! Így a kötelező haladási irányt, a 
táblával jelzett tilalmakat, a forgalomtól elzárt 
területek jelzéseit stb. Számos oka van annak, 
hogy a PH hasábjain is folyamatosan vissza-
térünk a nagybani közlekedés témájához.     
 
A piaci működés – különösen a nyári zsúfoltság 
idején – fokozottan veszélyes üzem. A terüle-
tünkön egy időben tartózkodó járművek jelen-
tős száma, a mozgatott árutömeg nagyság-
rendje, az éjszakai világítás, és egyéb okok a 
biztonságára hátrányos hatással vannak.  

A nagybani felügyelői, a biztonsági 
szolgálat munkatársai folyamatosan ellenőrzik, 
kamerás megfigyeléssel követik a nagybani 
közlekedését. Ennek ellenére is nehéz minden 
szabálytalanságot kiszűrni. 
 
Az utóbbi időben a forgalmi sávokat elfoglaló 
kamionok, nagy kiterjedésű járművek és azok 
vontatmánya, pótkocsija okoz fennakadást. Álló 
járműnek tilos a forgalmi sávokat eltorlaszolni, 
azokon árukipakolásra várakozni, vagy ott 
parkolni. A 6 és 11 épületek között, valamint a 
10 épület és a 6, illetve a 11 raktárakat lezáró 
végei között okoznak torlódást az áruszállító 
járművek. Nemcsak a járművek vezetőinek 
kötelessége a várakozási tilalmak betartása, de 
bérlőink felelőssége is a tilosban való várako-
zás. Kérjük, hogy kirakodásig szállítmányaikat a 
kamionok parkolására, várakozására kiépített 
beálló helyekre irányítsák. A fentebb említett 
közlekedési utakon az áthaladó járműveknek 
legalább a középső sávot biztosítani kell. 
 
Az utóbbi félév balesetei is arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a közlekedési anomáliákat fel 
kell számolni. A BNP érdeke és kötelessége a 
közlekedési előírások érvényesítése. A jövőben 
nagyobb odafigyeléssel és szankciókkal kezel-
jük a piaci közlekedést.   
 
Tűzrendészeti vizsgálat 
Június hónapban társaságunk – bérlőink érde-
kében is - a raktárakban, csarnokokban tűzvé-
delmi vizsgálatot tart. Fokozott hangsúlyt kell 
fektetni a BNP vagyonvédelmére, az árukész-
letek tűztől való megóvására, az emberi, és 
bérlőink anyagi biztonságára, a munkavédelem-
re. Júliusban pedig a Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság tűzvédelmi gyakorlatot 
tart a piac területén.  
 
A bérlőket a vizsgálatot megelőzően írásban 
értesítjük. Kérjük, hogy a tűzvédelmi bejárás-
hoz a jelzett időben felelősen biztosítsák a 
bérleménybe való belépést és a vizsgálathoz 
szükséges eszközök, dokumentációk bemutatá-
sáról is gondoskodjanak.  



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Tavaszi nagytakarítás 
A nagybani piac tavaszi nagytakarításának 
soron lévő feladata a raktárépületek, csarnokok 
homlokzatának nagynyomású tisztítógéppel való 
lemosása. Ennek során karbantartóink az 
épületek kapuinak, a paneleknek és a homlokzati 
felületeknek, a nehezen hozzáférhető zugok-
nak, sarkoknak végzik a tisztítását. A 10, 11, 27 
csarnokok külső felületeinek tisztítása elké-
szült. Jelenleg a 6, 26, 28 épületek vannak 
soron. 
 
Futóverseny a nagybanin 
A nagybani társasága minden olyan programot, 
igyekszik támogatni, amely sport és/vagy 
ifjúsági szervezésű esemény. Azok közül is 
elsősorban környezetünk programjait szpon-
zoráljuk.   
 
Legutóbb a Soroksári Önkormányzattól 
érkezett megkeresés. A május 21-i 
rendezvényük támogatásához kerestek 
partnereket. A sport- és futónapok egyike volt 
a mostani rendezvényük, melynek eseményei 
között az 5, illetve a 10 km-es futóverseny is 
szerepelt.  
 
A nagybani piac társasága a futóverseny 
útvonalához a piac területének használatát is 
biztosította, továbbá a résztvevőknek szánt tíz 
karton banánnal is hozzájárult az eseményhez.  
 
A programhoz való hozzájárulásunkért a 
szervezők – Stépán Zsolt rendezvény és sport-
igazgató – a nagybani társasághoz címzett 
levélben nyilvánított köszönetet. A sport és a 
mozgás népszerűsítésének sikerére a szervezők 
a futóversenynek hagyományt kívánnak terem-
teni.  
 
Várható kínálat 
A közelmúlt időjárási eseményei enyhén szólva 
is rányomták bélyegüket az idei gyümölcs-
termésre, a zöldségkertészet hozamára, az 
áruminőségre.  
 
A fagy, a jég-, vagy özönvízszerű esőzés a 
legnagyobb veszteségeket okozó időjárási 

szélsőség. Különösen, ha védtelen gyümölcsös 
kerteket, vagy szántóföldi kultúrát ér utol.   
 
A tavaszi hónapokban mindegyik „égi áldásból” 
kijutott a nagybanisoknak (is). Az áprilisi fagy a 
szőlőt és egyes gyümölcsösöket tizedelte meg. 
Jégesőről is érkezett hír szinte az ország 
minden pontjáról. A napokban pedig a hideg és 
lezúduló eső okozott a gyümölcsös gazdáknak 
veszteségeket. Legjobban a szabadföldi 
szamóca, a kora nyári bogyósok látták kárát. A 
nagy mennyiségű csapadék legnagyobb elszen-
vedője azonban a cseresznye és a meggy. 
Hamarosan kiderül, hogy milyen mértékben, 
hiszen már a korai fajták piacon vannak. A 
nemesebb fajták ezután kerülnének kínálatba.   
 
Hogy a többi gyümölcsöt, zöldséget milyen 
nagyságrendű csapás érte, az csak a nyári 
hónapokban derül ki. Egy biztos, friss zöldáru 
és gyümölcs nélkül nem maradunk. A termőfák 
hozamát a kevesebb, de nagyobbra érett 
gyümölcsszemek pótolhatják. Az eper a dinnye 
újra köthet, az őszi szántóföldi betakarítás 
meg odébb van. Nem utolsó sorban pedig nagy-
kereskedőink az uniós kínálatból pótolják majd 
az esetleges hiányt.  
 
Bízunk abban is, hogy a veszteségeket, károkat 
az alábbi írásunkban részletezett biztosítási 
támogatással enyhíteni lehet. 
 
Agrárgazdasági díjtámogatás 
Az idei díjtámogatásban olyan gazdálkodók 
részesülhetnek, akik május 23-ig az egységes 
támogatási kérelem kitöltése során jelzik, hogy 
a támogatott növénybiztosítást igénybe szeret-
nék venni, illetve május 31-ig, de legkésőbb az 
ajánlat aláírását követő 5 napon belül az 
érintett biztosítási szerződéseket elküldik a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. 
 
Idén 4 milliárd forintra bővül az agrárbiztosí-
tási díjtámogatási keret. Mivel azonban a pénz 
ismét uniós forrásból származik, az összeget 
csak 2017. elején folyósítják majd a 
termelőknek. A gazdálkodóknak tehát számí-
taniuk kell arra, hogy fél évig előfinanszírozniuk 
kell a támogatási összeget. 


