
 

 

XXI. évf. 11. szám 2020. október 8.              Megjelenik négyhetente 

 

 

Figyelem! 

A nagybani piac 
Október 23-án (a nemzeti ünnepen)  

pénteki napon zárva tart, 

november 1-én, (Mindenszentek napja) 

 a szokásos vasárnapi nyitva tartási 

 rendnek megfelelően 

19 órától 24 óráig nyitva tart. 

 

Járvány elleni intézkedések 
Előző lapszámunk írását fontosnak tartjuk meg-

ismételni, mivel a koronavírus-fertőzéses ese-

tek száma emelkedik. Annak ellenére, hogy több 

ezer látogató érkezik naponta a nagybanira, a 

piaci tevékenységgel összefüggő konkrét meg-

betegedésről nincs tudomásunk. Amennyiben 

előfordul, megtesszük a hivatalosan előírtakat, 

betartjuk az egészségügy protokollt. A piaco-

soktól továbbra is azt kérjük, ha bármely 

munkatársukon, vagy ügyfelükön fertőzésre 

utaló tüneteket észlelnek, haladéktalanul érte-

sítsék a mentőszolgálatot. 

 

A magunk részéről a megelőző intézkedéseket 

újból életbe léptettük. Korlátozzuk a személyes 

ügyintézést. Munkatársaink minden folyamat-

ban lévő ügyet telefonon és elektronikusan 

intéznek. Az igazgatósági épület piac felöli 

bejáratát lezártuk. Sürgős esetekben csöngetni 

kell, a bejáratnál átadó ablakkal ellátott plexi 

falat helyeztünk el, ezen keresztül lehet 

kommunikálni, a helybiztosításokat intézni stb. 

Védőmaszk használata kötelező!  

 

Rendkívüli takarítási utasítást adtunk ki, mely 

részletesen tartalmazza az épületenkénti fer-

tőtlenítést. Az ügyfelek egészségének védel-

mében minden illemhelyen fertőtlenítő kézmo-

sószereket és a helyes kézmosást bemutató 

táblákat helyeztünk ki. A piac tíz frekventált 

pontján víznélküli fertőtlenítőszer-adagolók 

találhatók. Nagy teljesítményű locsológépek 

közreműködésével a piac szabadtéri területén 

is végzünk fertőtlenítést. Kötelezővé tettük 

valamennyi piacra belépő számára a védőmaszk 

viselését, amit a pénztáros munkatársaink el-

lenőriznek és annak hiányában a piacra való 

behajtást megtagadhatják.  
 

A beérkező kamionoknak haladéktalanul le kell 

parkolniuk, nem várakozhatnak a piac területén. 

Erről többnyelvű szórólapon tájékoztatjuk a 

külföldről érkező járművezetőket, akiket 

hőkamerával is ellenőrzünk.  
 

Az aktuális hírekről és teendőkről a kormány 

hivatalos https://koronavirus.go.hu web-oldalán 

lehet tájékozódni. A BNP vezetői is nyomon 

követik a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

ajánlásait, és a kormányrendeleteket. Amennyi-

ben a vírushelyzet megkívánja, a korábban 

kiadott intézkedésünket szigorítjuk. 
 

Beléptetési rend 
Augusztus 1-től változott a piaci belépés 

rendje, melynek elsődleges célja megvalósult, a 

puffer parkolóban kialakult kereskedelmi 

tevékenység megszűnt. Az idejekorán érkező 

termelők és vevők azonban továbbra is 

szabálytalanul várakoztak az M5 autópálya 

lehajtó sávjában és a környékbeli üzletközpont 

parkolójában. A közlekedési hatóság szigorú 

intézkedéssel, komoly összegben kirótt pénz-

bírsággal szankcionálta a forgalmat akadályo-

zókat.  

 

A termelői javaslatokat figyelembe véve - a 

hasonló esetek elkerülésére – 13 órától a 14 

órakor kezdődő beléptetésig a puffer parkolót 

felszabadítottuk, a korán érkező termelők 

várakozását ilyen módon tudjuk biztosítani. Úgy 

tapasztaljuk, hogy a jelenlegi rendszer hatéko-

nyan működik, az utóbbi nagypiaci napokon a 

beléptetés akadálytalanul zajlik.  

  
A továbbiakban a belső piaci rend megteremté-

sére és fenntartására kívánunk nagyobb figyel-

met fordítani. Reméljük, hogy az ennek érdeké-

ben hozott intézkedések fogadtatásában és 

végrehajtásban is számíthatunk a piacosokra.  

 

https://koronavirus.go.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A PH hasábjain beszéljünk arról is, hogy alkal-

manként lekövethetetlen helyről, személytől ki-

induló, jól értesültségre hivatkozó „hírek” 

terjednek a nagybanin. Ezt egyszerűen piaci 

pletykaként fogjuk fel, de rémhírterjesztés is 

lehet belőle, ami rossz közérzetet okozhat, a 

közhangulatot szíthatja. A legutóbb szárnyra 

kapott fals információ szerint a nagybani 

vezetése a hajnal öt órai piacnyitást tervezi. 

Nem szokásunk az ilyesféle álhíreket kommen-

tálni, sem reagálni rá, de ezúttal tudatjuk, hogy 

az utóbbi évek jól bevált nyitási időpontján 

nem kívánunk változtatni! 

 

A konstruktív javaslatokra azonban nyitottak 

vagyunk. Az utóbbi hónapok történései is iga-

zolhatják, hogy a piaci résztvevők különböző 

csoportjait, vagy azok képviseletében bejelent-

kező ügyfeleket fogadtuk, a szóban forgó té-

mákban igyekeztünk kompromisszumos megol-

dásokat találni. A vezetőség a nagybanisok kö-

zösségével továbbra is tartani kívánja a kontak-

tust, az aktuális kérdésekre válaszokat adni, a 

felvetéseket megfontolni, a segítőkész javasla-

tokat elfogadni. Egyúttal megköszönjük a 

korábbiak során tanúsított segítőkészséget, 

megértésüket és pozitív visszajelzéseiket.  

 

Óra visszaállítás  
Október utolsó hétvégéjén, azaz 25-én a 

hajnali órákban visszaáll az idő a téli időszámí-

tásra. Vasárnap 3:00 órakor 2:00 órára kell 

visszaforgatni az óra mutatóit! (Az informatikai 

eszközök, telefonok stb. automatikusan átáll-

nak.) A nagybani piac működési rendjében – 

mivel vasárnapra időzített az átállás – nem okoz 

módosulást, de aki megfeledkezik erről, az az 

aktuális időhöz képest korábbi érkezésre, 

esetleg a puffer parkolóban eltölthető fölösle-

ges várakozásra kényszerül.   

 

Szezonzárás 
A legtöbb aktuális termelői kérdés a jövő 

szezonra vonatkozó bejelentési kötelezett-

séggel kapcsolatban merül fel. Ebben a témában 

– mint hagyományosan évek óta - annyi teendő-

jük van a termelőknek, hogy az utolsó piacon 

töltött napokban (de legkésőbb december 15-

ig) jelezni kell a következő évi szándékot, 

mikortól kívánnak újból piacra jönni.  Ezt  a 

jelenlegi intézkedések értelmében csak telefo-

non (06-1-421-3611), vagy e-mailban 

(piac@nagybani.hu) tehetik meg. 

 

Az idei szezonban - a járványhelyzetre való 

tekintettel – a termelői helybiztosítások meg-

kötésekor nem vizsgáltuk az előírt belépés-

számok teljesítését. Szezonzáráskor azonban 

csak a lekötött hónapokra vonatkozó átlagos 

belépésszámmal lehet 2021. évre az évad-

kezdést előjegyeztetni, a hiányzó belépéseket 

pótolni kell. 

 

Őstermelői igazolvány kiváltása 
A mezőgazdasági őstermelői igazolványokról 

szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet 

előírásai alapján 2016-ban adta ki a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara az első kártya alapú 

igazolványokat, melyek öt évig, azaz 2020. 

december 31-ig hatályosak. Az igazolvány a 

hozzá tartozó értékesítési betétlappal érvé-

nyes, vagyis az adott évre ki kell váltani.  

 

A nagybani piacon értékesíteni kívánó ügyfelek-

nek is csak érvényes őstermelői igazolvány 

birtokában adunk ki termelői kártyát. Ennek 

során az volt a tapasztalatunk, hogy egyesek 

nincsenek tisztában az őstermelői számuk, 

illetve a kártya számával, és/vagy a hatályosság 

és érvényesség fogalmával. Anélkül, hogy rész-

leteiben erre kitérnénk, tájékoztatjuk termelő-

inket, hogy várhatóan november hónapban az 

őstermelői igazolványokra vonatkozó rendelet 

megváltozik, aminek célja az egyszerűbb hasz-

nálat, a hatályosság és érvényesség közötti 

különbözőség megszüntetése.  

 

Ami egyelőre bizonyos, hogy a 2020. decem-

berben lejáró, hatályát vesztő igazolványok egy 

évre meghosszabbíthatók, ha azt a termelők 

még idén kezdeményezik. 

 

A NAK ügyfélszolgálata javasolja, hogy az 

érdekeltek figyeljék a közeljövőben megjelenő 

jogszabály-módosítást. A magunk részéről is 

érdemesnek tartjuk a részletkért szakható-

ságot, termelői ügyfélszolgálati feladatokat 

ellátó információs forrásokat igénybe venni.  

mailto:piac@nagybani.hu

