
 

 

XV. évf. 14. szám 2014. július 3.              Megjelenik kéthetente 
 
M5-től a piaci belépésig 
A nyitva tartási rend szerint a nagybani 
várakozó (puffer) parkolóját csak 17:00 órától 
vehetnék igénybe azok a termelők, akik nem 
rendelkeznek helybiztosítással, továbbá azok a 
vásárló kereskedők, akik a piac területére akar-
nak majd bejutni. Ennek ellenére sokan már a 
kora délelőtti óráktól a bekötőúton várakoznak. 
Különösen a nagyforgalmat bonyolító napokon – 
amikor amúgy is több a belépő járművek száma 
– okoz behajtási problémát a gépkocsisor, a 
bekötőúton torlódást, sőt az autópályán akár 
forgalmi akadályt is előidézhet.   
  
A behajtásra várakozó termelőket, már a bekö-
tőúton megkörnyékezik a kisebb, vagy nagyobb 
- V2 kártyával belépő - kereskedők. Ismételten 
kihangsúlyozzuk, hogy a bekötőúton a keres-
kedés és az árurakodás tiltott!  
 
A puffer parkolóból a piaci belépés - a nyitva 
tartási rendnek megfelelően - 23:15 órától 
megengedett. A helybiztosítással rendelkezők 
piacra érkezéséig, árusító helyük elfoglalásáig, 
azaz 19:00 és 21:15 óra között a várakozó 
parkolóba behajtani, vagy onnan távozni nem 
lehet. Az intézkedés célja a mindenki számára 
korrekt árusítási feltételek biztosítása, 
továbbá a kihajtási bonyodalmak elkerülése, a 
hatékony és gyorsabb piaci beléptetés.  
 
A helybiztosítással rendelkező termelők egy 
része is idejekorán, jóval 19:00 óra előtt 
belépésre várakozik, amelyet a gyakran 150 – 
200 km-nél távolabbról való érkezéssel 
indokolnak, mivel a hosszú út során esetlegesen 
előforduló késleltető tényezőkkel számolnak.  
 
Egyesek a korai piacnyitás miatt lamentálnak, 
miközben – az idő előtti bekötőútra érkezéssel 
-, maguk a termelők ennek előidézői. A 
forgalmat akadályozó, a gépjárműjét elhagyó 
személlyel szemben kénytelenek vagyunk 
intézkedni, a biztonság és az akadályoktól 
mentes beléptetés érdekében eljárni. Sokat 
javulna a helyzet, ha úgy a helyfoglalás nélküli, 
mint az állandó helyet lekötők fegyelme-

zettebben betartanák a korábban 
közzétett felhívásban leírt szabályokat. 
 
Kötelezettségvállalás 
A tavalyi év kezdete óta valamennyi termelőnek 
– akik kártyát, vagy helyet igényelnek – egy un. 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell aláírni.   
 
Ennek tartalma egyébként a piaci házirendben 
és a meghirdetett, mindenkori nyitva tartási 
rendben is előírás. A kötelezettségvállalást 
személyesen aláíró termelő arról is nyilatkozik, 
hogy árusítási tevékenysége a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelel.  
 
További kötelezettség, hogy a T1 termelői kár-
tya tulajdonosa felel annak használatáért. A 
kártya elvesztését, vagy más módon való 
eltűnését a kártya birtokosának kell a 
helyiséggazdálkodáson bejelenteni, hogy a 
kártya érvényességét felfüggesszék és a 
termelő kérésére újat adjanak ki.  
 
Felelősséget ró a termelőikártya-tulajdonosra, 
ha más termelőnek kölcsönadja, és azzal 
esetleg visszaélés, vagy szabálytalanság 
történik. Ezek az esetek a kártya letiltásával 
járhatnak.  
 
A fentiek arra figyelmeztetnek, hogy a kötele-
zettségvállalás betartása, betartatása fontos. 
Érdemes újból átolvasni és értelmezni, szükség 
esetén a nagybani recepción kihelyezett 
példányokból egyet beszerezni. 
 
Dinnyepiac 
Július 7-én megnyílik a nagybani dinnyepiac. A 
szezonális dömping igényli a folyamatos 
felhozatalt és vásárlási lehetőséget. Dinnyés 
termelőink és a napközben dinnyét vásárlók már 
várták az intézkedést.  
 
A dinnyeárusítók is élhetnek a helybiztosítás 
lehetőségével, ami a 19:00 órától való belépésre 
is feljogosít, de még inkább az állandó árusítási 
szektorhelyet biztosítja. Az „E” szektorban 
lekötött árusítóhelyeket csak abban az esetben 
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foglalhatja el más, helybiztosítás nélkül érkező 
dinnyeárus, ha az adott napon szabad. 
 
Figyelem! A dinnyepiac hétfőtől szombatig  – a 
nagybani nyitva tartásán túl is - 10:00 – 17:00 
óra között látogatható. Az értékesítést 
azonban 17:00 órakor be kell fejezni, a 
vásárlóknak a piacot el kell hagyni! 
 
A dinnyeszektorban kizárólag hazai származású 
sárga-, és görögdinnye árusítható. A forgalma-
zás során a szállítóeszköz rakterében a jelölési 
adatokat – a forgalmazó nevét, címét, a görög-
dinnye megnevezést, minőségi osztályát, szár-
mazási helyét és a dinnye színét, ha nem piros - 
fel kell tűntetni, jól látható helyen elhelyezni. 
Figyelem! Az „E” szektor területén sem szabad 
hulladékot, romlott, törött dinnyemaradékokat 
hátrahagyni! A szigeteken elhelyezett narancs-
sárga konténerekben van a helyük!  
 
Jogszabályi értesítő 
Az idei agrárkamarai tagdíj önbevallásának 
határideje június 2-án lejárt. Akik ezt a 
határidőt elmulasztották, azoknak július 7-ig 
módjukban áll pótbevallást benyújtani. A 
pótbevallásra a https://ugyfelkepu.nak.hu olda-
lon, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara közleménye!.  
 
Az engedéllyel végezhető fuvarozás terén is 
történtek kormányrendeletben előírt válto-
zások. A 116/2014. Kormányrendelet részle-
tesen leírja a fuvarozási engedélyek kezelé-
sének szabályait, a felrakó helyek és lerakók 
kötelezettségeit és már a bírság tételei is 
meghatározásra kerültek. 2014. május 4-től az 
alábbi változások léptek életbe.  
 
Magyarországon a kiadott engedéllyel végez-
hető fuvarozás esetén, azon fel kell tűntetni a 
határátlépés helyét, és pontos idejét valamint a 
jármű kilométeróra-állását. Az engedélyeket a 
fuvarozó a felrakó és lerakóhelyeken köteles 
bemutatni.  
 

A felrakó hely nem megfelelő engedély, vagy 
annak hiánya esetén megtagadhatja a felrakást, 
illetve mind a fel-, mind a lerakás esetében 

köteles a tényt (közlekedési, vám-, vagy 
rendőr-) hatóságnál bejelenteni. A fel, illetve 
lerakás alkalmával is fel kell tűntetni annak 
pontos helyét, időpontját és a kilométeróra 
állását. A fuvarlevél fel-, és lerakóhelyén 
maradó példányához csatolni kell a fentiek 
szerint kitöltött engedély másolatát és egy évig 
kötelező megőrizni.  
 
A korábban beharangozott, tervezetten 2014. 
július 1-től megváltozó, időszakos elszámolás alá 
eső ügyletek számlázási szabályai mégsem vál-
toznak meg. A törvényjavaslat értelmében az új 
szabályokon alapuló számlázási gyakorlatot csak 
2015-től kell alkalmazni. A törvényjavaslat 
indoklása szerint az időszakos elszámolású 
ügyletek adófizetési kötelezettségre való 
felkészülés hosszabb időt igényel. 
 
ATM 
Többünk sajnálatára a piac területén üzemelő 
OTP bankjegykiadó automata a nyár végén – 
augusztus 31-ig – leszerelésre kerül. A BNP 
Zrt. igyekezett az OTP bank szándéka ellen 
érvelni, a piacosok érdekében lobbizni, de a 
próbálkozás sajnos sikertelen volt.  Már jó 
előre felhívjuk mindenki figyelmét, hogy ne 
kerüljön senki kellemetlen, váratlan helyzetbe.  
 
Nyári ügyfélszolgálat 
Nyári szezonban, hétfőtől péntekig, 05:00 – 
07:30 között a helyiséggazdálkodás ügyeletet 
tart a f.sz. 1. irodában. A helybiztosítások 
hosszabbítása továbbra is a hónap utolsó négy 
munkanapján, új helyigénylés pedig a hónap első 
munkanapján, 02:00 órától kezdődődik.  
 
Látogatók a piacon 
Nyáron megsokszorozódik a vakációzó gyerme-
kek, a piac működésére kíváncsi, vagy alkalmi 
vásárlók száma száma, az idelátogató érdek-
lődők csoportja. Számukra a piaci üzem 
szokatlan és veszélyes is lehet. A nyüzsgő, piac 
forgalma, a sebesen közlekedő áruszállítók, a 
szektorokból figyelmetlenül kihajtó járművek 
mind veszélyforrás lehet, különösen idegenek 
számára. A mi felelősségünk is, hogy vigyázzunk 
rájuk, és figyelmeztessük őket, hogy vigyáz-
zanak magukra! 


