
 

 

 

XVI. évf. 8. szám 2015. április 16.                Megjelenik kéthetente 

 

A főszezon üzemelési rendje   

A mindenkori működési rend betartása vala-

mennyi piacos számára kötelező! Kérjük, hogy 

ennek megfelelően érkezzen mindenki piacra és 

bonyolítsa beszerzéseit, értékesítési ügyleteit. 

Különösen a nyári piaci napokra tekintettel, 

amikor a jelenlegi forgalom többszörösét kell 

kezelni úgy a kereskedelmi tevékenység részt-

vevőinek, mint a BNP társaságának. A főszezoni 

nyitva tartás rendjét az alábbiakban 

részletezzük.   

 

Az átállás időpontja: 2015. április 26. 

 

A nyári rendnek megfelelően; vasárnaptól 

péntekig 21:00 órától, másnap 05:30 óráig, 

szombaton 04:30 óráig tart nyitva a piac.  

 

A piacnyitást megelőzően a puffer parkolóba 

16:00 órától 23:00 óráig lehet behajtani és a 

piacra való belépésig ott várakozni. 

 

A helybiztosítással rendelkező termelők vasár-

naptól péntekig 19:00 órától hajthatnak a be-

kötőútra, és közvetlenül a pénztári beléptetést 

követően elfoglalhatják árusító helyeiket.   

 

A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól 

péntekig 19:30 órától vehető igénybe. 

 

A V2 kártyával rendelkező nagykereskedők 

piacra történő belépése vasárnaptól péntekig 

21:00 órakor történik.  

 

A vevőparkolók kiskapuit és a kézikocsival 

belépő vásárlók, kiskereskedők számára a 

puffer parkolót is ebben az időpontban nyitják 

meg, azaz 21:00 órától kezdődhet az 

értékesítés. 

 

A puffer parkolóból a helybiztosítással nem 

rendelkező termelők és a vásárlók gépkocsival 

23:00 órakor hajthatnak be a piac területére.  

 

A pénztárak zárásának időpontja: hétfőtől 

péntekig 05:30 óra, szombaton 04:30 óra. Ezt 

követően vásárlási céllal nem lehet piacra lépni. 

A Nagykőrösi úti vevőparkolóba 

behajtani szándékozók a lehajtó sávban 

várakozhatnak. A főúton a „megállni tilos” 

táblával jelzett útszakasz mindkét sávjában – 

beleértve az útpadkát is - várakozó 

járműtulajdonosok gépkocsijukat nem 

hagyhatják őrizetlenül. A szabálytalanul 

parkolók közlekedésrendészeti intézkedésre 

számíthatnak.  

 

A főszezoni nyitva tartás rendjét a korábbi-

akkal összevetve; kisebb változások, módosítá-

sok jelzik, hogy társaságunk a különböző érdek-

csoportok indokolt kéréseit figyelembe veszi. 

Aktuális finomításokkal igyekszik – évről évre - 

megközelíteni a legoptimálisabb üzemeltetést.   

 

FIGYELEM! 
 

Május 1 – 3   
A nagybani piac zárva tart! 

 

Nyitás:  
május 3-án, vasárnap 21:00 órakor 

 

Szelektív hulladékkezelés 
További részletekkel folytatjuk az utóbbi lap-

számainkban ismertetett és hamarosan beveze-

tésre kerülő szelektív hulladékkezelés témáját. 

 

A hulladék szelektív gyűjtéséhez biztosított 

tárolók, konténerek, kukák – különböző célra 

való – használatának feliratozása folyamatban 

van. A felkészülést követően a piac bérlői rész-

letes tájékoztatást kapnak majd célirányos, 

ugyanakkor kötelező alkalmazásukról.  

 

A meleg hónapok közeledtével nemcsak a 

szelektív kezelés, hanem a piac tisztaságának 

követelménye is kiemelt ügy. A nyári piacon, a 

hőségben még fokozottabb veszélyt jelenthet a 

gyorsabban bomló szerves hulladék. Feltaka-

rítása, kezelése és mielőbbi elszállítása sürgető 

feladat. Kérjük a nagybani piacos termelőket, 

vásárlókat és az itt dolgozókat, hogy minél 

kevesebb szemét „képzésével”, a hulladék sze-
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lektív gyűjtésével maguk is járuljanak hozzá a 

tiszta, kulturált környezet folyamatos megte-

remtéséhez. 

  

Karbantartás 
A téli időjárás eróziója, és a nagy tömegű áru-

mozgatás a nagybani úthálózatát jelentősen 

megterheli. A szezon során a közlekedési irányt 

mutató és tiltó jelzések, a forgalomtól elzárt 

területek sávjai megkopnak. Következésképp 

minden esztendőben szükség van aszfaltjaví-

tásra és a jelzések újrafestésére. Az idei kar-

bantartás munkálatai a napokban kezdődnek. 

 

A későbbiekben folyamatosan sor kerül a ter-

melői szektorok sorszámozására is. A területen 

ugyanis a számozások megkoptak, alig láthatók.  

 

Vásárló nagykereskedők figyelmébe  
A nagybani piacon (V2) vásárlói kártyával 

rendelkezők már szórólapról, vagy elekt-

ronikusan küldött levél útján értesülhettek az 

alábbi változásokról, de a legfontosabb infor-

mációkat a PH hasábjain is közreadjuk.   

 

A V2 jelű vásárlói kártyák érvényessége 2015. 

április 30-án lejár. A 2014. április 30-a 

előtt kiadott kártyákat a helyiséggazdálkodási 

igazgatóság bevonja, és újakra cseréli. Az 

érvényesítés díja bruttó ötezer Ft.  

 

A meglévő és az újonnan kiadásra kerülő kár-

tyák 2015. május 1. és 2016. április 30. 

közötti időszakra lesznek érvényesítve. Ennek 

feltétele viszont, hogy minden vásárlói kártya-

birtokosnak zöldség-gyümölcs nagykereskedői 

tevékenységet kell igazolni! A vállalkozói, vagy 

vállalkozás eredeti dokumentumát, valamint a 

beszerzéshez használt járművek eredeti for-

galmi engedélyét a nagybani piac helyiséggaz-

dálkodásán (f.sz. 1. irodában) be kell mutatni! 

 

A kártyával rendelkező vásárlóknak további 

kötelezettség, hogy a vállalkozásukban történő 

változásokat nyolc napon belül a helyiség-

gazdálkodáson jelezni kell! A vásárlói kártyával 

rendelkezők csak regisztrált – saját tulajdonú – 

járművel vehetik igénybe a korábbi piacra lépés 

lehetőségét.  

Amennyiben meghibásodás, vagy egyéb okokra 

hivatkozva a V2-es kártya tulajdonosa más 

járművel érkezne piacra, úgy azt előre jelezni 

kell a nagybani piac helyiséggazdálkodásán, vagy 

a videó-szoba ügyeletén (tel: 1-421-3611, vagy 

1-421-3628), a jármű forgalmi engedélyének 

másolatát pedig az 1-814-5353 faxszámra el 

kell küldeni. Ebben az esetben a jelzett jármű 

egyszeri alkalommal, a V2 kártyával történő 

belépési tarifával beléphet.  

 

Továbbra is előírás, hogy a belépési díj kizá-

rólag a V2 kártyára feltöltött pénzösszegből 

fizethető ki. A nagybani társasága ettől csak 

kivételes esetben térhet el. Egy kitöltött űrlap 

leadását követően a belépő kártyák pénzzel való 

feltöltése átutalással is történhet a következő 

bankszámlaszámra: 10700024-27301809-

51100005. 

 

Rovarcsapda a piacon 
Néhány napja – társaságunk közreműködésével 

- a NÉBIH kutató laboratóriuma a nagybani 

területén rovarcsapdákat helyezett el. Egye-

lőre két, hamarosan további két helyen láthatók 

majd az un. pettyes szárnyú muslica befogására 

alkalmas csapdák. Ezek segítségével vizsgálják, 

hogy az import gyümölcsforgalomnak milyen 

hatása van a pettyes szárnyú muslica hazai 

továbbterjedésére, kártételére, életmódjára. 

Ezúton tolmácsoljuk a laboratórium köszönetét 

azon bérlőinknek, akik bérleményeik környe-

zetében a csapdák alkalmazásának lehetőséget 

biztosították.   

  

Mit kell tudni a pettyes szárnyú muslicáról? Az 

Ázsiából származó rovar kereskedelmi forga-

lommal juthatott be az országba. A Japánban 

honos faj Európában először 2008-ban jelent 

meg, hazánkban 2012-ben. 2014-ben több 

megye, különböző ültetvényén igen magas 

egyedszámmal jelentkezett. Ez a faj – ellentét-

ben az ismert ecetmuslicával – az érőfélben 

lévő gyümölcsbe helyezi el tojásait, így a kikelő 

nyüvek már az érés során károsítják a termést. 

Megtelepedését, terjedését elősegíti, hogy 

kedvelt gazdanövényei (alma, cseresznye, 

szilva, őszibarack, szőlő, eper, málna, szeder 

stb.) hazánkban is széles körben terem.   


