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Árusítás hőségben 
A hetek óta tartó hőhullám egyaránt megvisel 

termelőt, nagyban értékesítőt, és magát az 

árut is. Mindennél jobban a termelők ismerik, 

hogy szakmájuk – különösen a nyári évadban - 

milyen embert próbáló feladatok elé állítja 

őket, ide sorolva a nagybanin való értékesítést 

is. Ennek tükrében érthetetlen egyes termelők 

miért nem törekednek arra, hogy az árufel-

hozatal minél kisebb tortúrával járjon.   

 

A helybiztosítással rendelkezők piacra 

érkezése - bekötőútra történő behajtásuk - 

19:00 órától lehetne. Azért a feltételes mód, 

mert a nagybani társaságának előírása ez az 

időpont. Tapasztalatunk szerint azonban a 

termelők jóval korábban itt vannak. Hivat-

kozásuk, hogy számításba kell venni az út-, és 

közlekedési viszonyokat, a gépjárművel is 

akadhat műszaki probléma. Miközben – a 

termelők akár bevallják, akár nem – a korai 

érkezők az elsők között akarnak lenni, árusító 

helyüket mielőbb elfoglalni, kipakolni, a 

megrendelt árut átadni és a többitől gyorsan 

megszabadulni. Az idő előtt való érkezéssel 

azonban saját érdekeik ellen is cselekednek. A 

piaci beléptető pénztárak nyitásáig (vagy az 

intézkedésig, ami a korábbi kapunyitást enge-

délyezi) a forró aszfalton kell várakozni. Nem 

beszélve arról, hogy a pénztárkapukon – némi 

várakozással ugyan, de – a feltorlódott jármű-

veknek át kell haladni, ami hosszas, kuplungokat 

nem kímélő araszolgatással járhat.  

 

A puffer parkolóba igyekvő termelők még in-

kább megnehezítik a körülményeiket, ugyanis 

sokkal hamarabb akarnak bejutni, mint a nyitva 

tartási órarend szerinti időpont. Már a 

délelőtti órákban várakoznak. Perzselődik, 

fonnyad és tikkad ember, jármű, zöldség és 

gyümölcs egyaránt. 

 

Ezért arra kérjük a termelőket, hogy – első-

sorban saját érdekükben - ne vállaljanak feles-

leges kockázatot, ami rosszulléttel, vagy még 

súlyosabb következménnyel járhat. 14:00 óra 

előtti besorakozással nem érdemes 

és nem ajánlott siettetni a parkolást.  

 

Végül, de nem minden ok nélkül hívjuk fel a 

belépésre várakozók figyelmét, hogy a piaci 

nyitva tartás időpontja – és az abban foglalt 

órabeosztás – mindenki számára kötelező! Mint 

minden kereskedelmi egység, üzlet, bolt, vagy 

üzletház működésének, a nagybani piacnak is 

van hivatalos nyitva tartási rendje, amit be kell 

tartani.  

 

A BNP Zrt. szeretné elkerülni a határozottabb 

intézkedéseket, bízva abban, hogy a nagy-

banisok végre - maguk érdekében is – betartják 

a mindenkire érvényes kötelezőségeket. 

 

Szórólapról 
Az alábbi felhívás  a nagybani piac termelőihez, 

vásárlóihoz szól, amit szórólapokon is tudomá-

sukra hoztunk. A figyelmeztetést az elmúlt 

időszakban a bekötőúton tapasztalható vásár-

lások, átrakodások, kézikocsival történő áru-

mozgatások gyakorisága indokolja. 

 

Felhívjuk a fentebb felsorolt ügyletekben 

résztvevők figyelmét, hogy a bekötőúton áru-

értékesítés, vásárlás tilos! Üres göngyölegek-

kel való helyfoglalás sem engedélyezett.  A 

biztonsági szolgálat munkatársai utasítást 

kaptak a tiltott tevékenységek felszámolására, 

a várakozásra felsorakozó járművek közötti 

távolság csökkentésére.    

 

A szabálytalanságokat egyesek azzal tetézik, 

hogy a forgalommal szembefordulva közleked-

nek. Ez utóbbi közlekedési szabálysértés. Első-

sorban biztonsági okokból nem megengedhető, 

amiért az elkövetőkkel szemben szabálysértési 

eljárást kezdeményezünk, de a piacról történő 

kitiltással is számolniuk kell.  

 

Kérjük, hogy felhívásunkat mindenki vegye 

komolyan és tartsa be. Társaságunk a jövőben 

fokozott ellenőrzéssel kívánja a bekötőút 

rendjét megteremteni.  

 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Hatékonyabb szelektív kezelést! 
Bár vannak eredmények, jó példák, de sajnos 

korántsem lehet a néhány hónappal ezelőtt 

induló program, a szelektív hulladékkezelés 

maradéktalan megvalósulásáról beszélni. A piac 

területén és a bérlemények, raktárcsarnokok 

szomszédságában elhelyezett, a hulladékfélék 

szortírozására alkalmas konténerekben jócskán 

találni a nem odavalókból. Feltételezzük, hogy 

figyelmetlenség – és nem fegyelmezetlenség -

az oka, ha nem a megfelelő szeméttárolóba 

kerül a hulladék. A szemétgyűjtők célszerű 

használatára szólítunk fel minden piacost. 
 

A „komposzt hulladék” felirattal ellátott 

tárolók a romlott áru gyűjtésére valók. A 

„papír, élvédő, pántszalag” és a „papír, műanyag” 

feliratú konténerek alkalmazása pedig magáért 

beszél. 
 

Nyári szünet 
A XIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

(1239 Budapest, Grassalkovich u. 176.) 2015. 

július 20-a és augusztus 21-e között nyári 

szünetet tart. Ez idő alatt nincs ügyfélfogadás, 

ügyintézést is csak postai úton lehet kezde-

ményezni. 
 

A Hatósági - Igazgatási Osztály részéről Dávid 

Mónika ügyintéző tájékoztatja ezúton is a 

nagybani piac érdekeltjeit. 
 

Termelői helyekre tekintettel 
A piac termelői szektorai termelői árusításra 

kijelölt területek. Egyértelműnek hinnénk, de 

egyesek számára mégsem az. Akadnak ugyanis, 

akik rendre-sorra elfoglalják, és nem 

feltétlenül a más – kevésbé frekventált – 

helyről áttelepülő termelőkről beszélünk. A 

szabad helyekre beálló áruszállító járművekről, 

kamionokról, vagy a vásárló nagykereskedők 

járműveiről van szó. Jogosan reklamálnak azok a 

termelők, akik - mire a piacra beérnek – 

szektorhelyükön idegen, magára hagyott 

járműveket találnak.  
 

A vásárlói, beszerzői járművek tulajdonosait 

arra kérjük, hogy ne hozzanak egyetlen 

termelőt sem hátrányos helyzetbe azzal, hogy 

jogtalanul használnak lekötött, számukra kije-

lölt területet. Inkább a vásárló nagykereskedők 

járműveinek kialakított parkolókat vegyék 

igénybe! 

 

A piacon működő nagykereskedők pedig a 

cégükhöz érkező szállítmányokat olyan terü-

letre irányítsák, ami bérleményükhöz tartozik, 

vagy annak közelében van. A várakozó kamionok 

ne okozzanak a közlekedésben, árusításban, 

vagy az árurakodásban akadályt.  

 

Nagybani árinformáció 
A piac kínálati árait hetente két alkalommal 

gyűjtjük, ami a nagybani adatbázisába kerül 

berögzítésre. Ennek részben tájékoztatási 

célja van, másrészt díjköteles információs szol-

gáltatás. A megrendelők között áruházláncok, 

vásárlók, beszállító nagykereskedők, közbe-

szerzési pályázatokban érdekelt megrendelők, 

vagy kiszolgálók vannak. Az igazságszol-

gáltatásban, kártérítési perekben, vagy jogi 

viták esetén a nagybani piac árai (pl. igazságügyi 

szakértői véleményezésekhez) hivatalosan az 

irányadók.  

 

Ez magyarázza az árfelmérő munkájának fon-

tosságát. Nem mindenki fogadja segítőkészen a 

napi árakkal kapcsolatos kérdést. Akadnak, akik 

gyanakodnak, nem adnak valóságos válaszokat. 

Az érdeklődés soha nem a termelő kilétére 

irányul, hanem a napi kínálati árra, annak 

változására, mivel ezeket az adatokat visszük 

fel a piaci statisztikába. A nagybanisok közül 

bárkinek szüksége lehet rá. Akadt már nem is 

egy példa, hogy hivatalos ügyekben, vagy pl. 

szakdolgozat írásához merült fel árinformáció 

iránti igény.  

 

A legtöbben egyéb információkat is szívesen 

megosztanak, amivel az ármozgások, változások 

indokolhatók. Nagy segítség a nagybani piac 

társaságának, ha készséges válaszokat kap a 

tapasztalt termelőktől, a szakmában jártas 

kereskedőktől. A BNP Zrt. is igyekszik minden 

zöldség-gyümölcstermesztőt, vagy az abban 

érdekeltek szakmai kérdéseit, hivatalos ügyeit, 

törvényi kötelezettségeit, stb. segíteni, és 

folyamatosan tájékoztatni, kommunikálni.  


