
 

 

 
 XIII. évf. 8. szám 2012. április 12.          Megjelenik kéthetente 
 
Megváltozik a piaci nyitva tartás  
Az előzetes tárgyalást követően - amelyen a 
nagybanin árusítók, vásárlók, a területen 
bérleménnyel rendelkezők képviselői vettek 
részt – a BNP társasága időpontokra bontva 
meghatározta a nagybani piac nyári nyitva 
tartásának menetrendjét. A javaslatot – a 
tavalyihoz képest némi változtatással - a 
megbeszélésen elfogadták, és megegyezés 
született arról is, hogy magukra nézve köte-
lezőnek tartják, betartják. Az érdek-
egyeztetés során igyekezett mindkét fél (a 
piaci résztvevők képviselői és a BNP 
vezetősége) a másik által kifejtett véleménye-
ket figyelembe venni, és kompromisszumos dön-
tést hozni.    
 

Az átállás időpontja: 2012. május 13.  
 
A piac nyitva tartása nem minden napra vonat-
kozóan egységes. A forgalmasabb napokat meg-
előzően – vasárnap, szerdán és csütörtökön - 
21:15 órától másnap 6:00 óráig, egyéb 
napokon – hétfőn, kedden, pénteken – 22:15 
órától másnap 6:00 óráig, kivéve szombaton, 
amikor 5:00 óráig tart nyitva a piac. 
 
Nyitvatartási napokat megelőzően a puffer 
parkolóba 14:00 órától 24:00 óráig lehet be-
hajtani és a piacra való belépésig ott várakozni. 
 
A helybiztosítással rendelkező termelők vasár-
nap, szerdán és csütörtökön 19:00 órától, hét-
főn, kedden és pénteki napokon 20:00 órától 
hajthatnak a bekötőútra, és közvetlenül a 
pénztári beléptetés után elfoglalhatják árusító 
helyeiket.  
 
A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnap, szerdán 
és csütörtökön 19:30 órától, hétfőn, kedden 
és pénteken 20:30 órától vehető igénybe. 
 
A V2 kártyával rendelkező vásárlók sorba 
állítása vasárnap, szerdán és csütörtökön 20:00 
óra, hétfőn, kedden és pénteken 21:00 óra.  
 
A helybiztosítással rendelkezők vasárnap, 
szerdán és csütörtökön 20:45 órakor, hétfőn, 

kedden és pénteken 21:45 órakor 
kezdhetik el árujuk bemutatásra történő 
kipakolását. 
 
A kiemelt (V2) vásárlók vasárnap, szerdán és 
csütörtökön 21:15 órakor, hétfőn, kedden és 
pénteken 22:15 órakor léphetnek piacra. 
 
A vevőparkolók kiskapuinak megnyitása vasár-
nap, szerdán és csütörtökön 21:15 óra, ked-
den, szerdán, pénteken 22:15 óra. 
 
A hordár kocsikkal történő piacra lépés 
időpontja vasárnap, szerdán, csütörtökön 21:15 
óra, hétfőn, kedden és pénteken 22:15 óra. 
 
Az üres kézikocsik beengedése a puffer parko-
lóból vasárnap, szerdán és csütörtökön 21:30 
óra, hétfőn, kedden, pénteken 22:30 óra. 
Áruval megrakott kézikocsik belépésének idő-
pontja pedig 22:15 óra, illetve 23:15 óra.  
 
A helybiztosítással nem rendelkező termelők és 
a vásárlók a puffer parkolóból gépkocsival 
minden piaci napon 0:00 órakor hajthatnak be. 
 
A puffer pakolóból vasárnap, szerdán és csü-
törtökön 19:00 – 21:15 óra között és hétfőn, 
kedden, valamint pénteken 20:00 – 22:15 óra 
között gépjárművel nem lehet kihajtani! 
 
A pénztárak zárásának időpontja: hétfőtől 
péntekig 6:00 óra, szombaton 5:00 óra. 
 
Mint a fentiekből kitűnik a nyitva tartás 
továbbra is követi a néhány éve kialakított, idő-
pontokban meghatározott menetrendet. A nyi-
tás és az utolsó piacra lépési lehetőség (zárás) 
között az időtartam - az itt működő vállal-
kozások és a gyakorlott árusító termelők véle-
ménye szerint - elegendő a naponta jelentkező 
vásárlói igény kiszolgálásához. Az egyeztetés 
után kialakított nyitva tartás a beszerzők, 
vásárló kereskedők számára is elfogadható.  
 
Felhívjuk az érintett járművezetők figyelmét, 
hogy a Nagykőrösi út mindkét sávján kihelye-
zett megállni tilos tábla tiltja az út melletti –  



 

beleértve az útpadkát is – parkolást. A 
vevőparkolóba várakozó járműveket sem lehet 
őrizetlenül hagyni! Ellenkező esetben a tilosban 
várakozó, ott parkoló gépkocsik közlekedés-
rendészeti intézkedésre számíthatnak.  
 
Kormányzati program 
A Vidékfejlesztési Minisztérium programja - a 
hazai termelők és fogyasztók érdekében - nagy 
hangsúlyt fektet a magyar áru védelmére. 
Átláthatóvá kívánja tenni a mezőgazdasági 
termelés, termesztés, fejlesztés, értékesítés 
folyamatát az áru előállításától piacra jutásáig.  
 
A származás, az előállító személye, a minőségi 
előírásoknak való megfelelés, stb., mind a hazai 
termék és a fogyaszthatóság garanciái. Ezt a 
célt szolgálja a nyomon követhetőség, a terme-
lők felelősségvállalása a megtermelt, feldol-
gozott, vagy fogyasztásra előkészített, csoma-
golt stb. árura vonatkozóan.  
 
A nagyban árusítás feltétele – a tavalyi évben 
hozott rendelkezés szerint – a kötelező re-
gisztráció. A nagybani piacon ma már senki sem 
árusíthat ennek hiányában. A közeljövő intézke-
dései között szerepel a nagybanin értékesítők 
szigorú ellenőrzése. Éppen ezért sokadszorra 
és minden bizonnyal nem utoljára felhívjuk a 
figyelmet, hogy aki még nem rendelkezik a Nö-
vény és Talajvédelmi Igazgatóság által kiadott 
regisztrációs számmal, feltétlenül igényelje 
meg! Amennyiben a hivatali ügyintézés 
hosszabb időtartama miatt csak a kérelem 
benyújtását tudják igazolni, egyelőre azt is 
elfogadja a nagybani piac helyiséggazdálkodása. 
Azzal viszont minden helybiztosítást igénylő 
termelőnek is számolnia kell, hogy regisztrációs 
szám nélkül májustól már nem lehet helyet 
kötni!  
 
Felhívjuk a figyelmet a számlaadási kötele-
zettségre is! A piacon árusítók nagy többsége 
az eladásról számlát ad, vagy felvásárlói jegyet 
állít ki. Egyesek azonban még mindig 
„elbliccelik” különböző kifogással (pl. otthon 
hagyták a dokumentáláshoz szükséges okmá–
nyokat, bélyegzőt, számlatömböt). A számviteli 
törvény előírja, a korrekt kereskedelmi etika 

elvárja, hogy ezek az árusok ne kerüljenek elő-
nyösebb pozícióba, mint a számlaképes, minden 
előírást betartó termelők és értékesítő vállal-
kozások. A beszerzők túlnyomó többsége is ki-
zárólag azoktól vásárol, akik törvényes keretek 
között kereskednek és tevékenységüket szám-
laadással, vagy a szükséges adatokkal kiállított 
felvásárlási jegyekkel igazolják.   
 
WIFI 
A nagybani piac társasága a napokban megkö-
tötte a szerződést a szabadtéri, termelői 
szektorok területén és a várakozó (puffer) 
parkolóban kiépítésre kerülő vezeték nélküli 
internet elérhetőséget biztosító (WIFI) 
hálózat technikai kiépítésére, mely a piaci 
nyitva tartás alatt ingyenesen elérhető lesz. 
 
A piac nyitására várakozva, de a piaci árusítás 
során is sokaknak szüksége lehet internetre. 
Ezután – egy modernebb telefon segítségével – 
akár időjárási, vagy útinformációs híreket is le 
lehet majd tölteni, elektronikus levelezést, 
megrendelést, kiszállítást lehet bonyolítani, 
vagy egyéb másról is lehet informálódni, kap-
csolatot teremteni a nagybani WIFI háló-
zatának segítségével. 
 
A WIFI rendszerhez szükséges fejlesztés a 
tervek szerint már a szezonális nyitva tartásra 
történő átállás időpontjára megvalósul, s így 
korszerű informatikai lehetőséggel kibővített 
piac várja majd látogatóit. 
 
Húzós hét 
Nagy forgalmú, „húzós” hét után végre elége-
dettebbek lehettek a nagybanisok. A húsvéti 
ünnepeket megelőző, és az azt követő néhány 
napra is jellemző keresleti roham minden piacos 
várakozását felülmúlta.  
 
A keresleti piactól azonban az árak nem kaptak 
„vérszemet”, azaz nem változtak. A korábbi 
hetek stabil árai működtek, ami a vevők számá-
ra korrekt gesztus volt. Az ünnep környékén 
inkább a mennyiségi értékesítés volt fontos a 
legtöbb termelő és nagykereskedő számára, ami 
a jövőre, azaz a nyári évadra is bizakodásra 
adhat okot. 


