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Belépési információk
A piaci beléptetés korszerűsítésének első
fázisa befejeződött. A napokban kerül beüzemelésre, és ezt követően már az új rendszer
szerint
történik
a
piaci
belépés
a
teherkapuknál.
Tulajdonképpen
a
helybiztosításos termelők és a V2-es kártyával
rendelkező
vevők
előírásszerű
kártyahasználatának szabályozására és ellenőrzésére
szolgál a főkapunál felszerelt beléptető
rendszer. Ennélfogva jogosultság nélkül és a
nyitva tartásban meghatározott időn kívül
járművek nem juthatnak be a piacra. Nem
titkolt szándékunk, hogy a kártyák használata
körül kialakult anomáliákat (jogosulatlan használatukat) kiszűrjük, de olyan informatikai megoldással, ami egyúttal ügyfeleink piaci belépését
is gyorsítja.
A belépési rendszer változtatásához tartozó
intézkedés, hogy a jövőben a V2-es kártyával
vásárló nagykereskedőknek minden piacra
belépő járművéhez külön vásárlói kártyát kell
igényelni. Erről az érintettek írásos értesítőt
kaptak. A korábbiak során egy adott kártya
több (de kizárólag saját tulajdonú, és előre
regisztrált) jármű belépéséhez is alkalmas volt.
2017. január 1-től ez a lehetőség szűnik meg.
Annak érdekében, hogy a kártyák időben
elkészüljenek és átadásra kerüljenek, kérjük a
nagykereskedőket, hogy mielőbb jelezzék az új
kártyák iránti igényüket, vagy azt is, ha nincs
szükségük további V2-es kártyá(k)ra.
A szóban forgó változtatás megkönnyíti a
vásárlást is annyiban, hogy piacra indulás előtt
nem kell gondoskodni az egy darab V2-es kártya
egyik járműből a másikba történő átadásáról. A
vásárlói kártya igénylésének és használatának
egyéb feltételei nem változnak. A kártyák
továbbra is kizárólag a vállalkozás nevére szóló
járművekhez köthetők, egy éves érvényességgel kerülnek kiadásra, a kiadás díja kártyánként
ötezer Ft.
Az időközben felmerülő kérdésekkel, vagy
részletesebb információkért a helyiséggaz-

Megjelenik kéthetente
dálkodás munkatársait az 1-4213611 telefonszámon lehet elérni.
A belépési rendszer fejlesztésének későbbi
lépésével a termelői kártyák használatát
kívánjuk szabályozni, egy-egy T1 kártyához
köthető járműszámot korlátozni. A tervezett
módosításra a jövő évben kerül sor.

Dinnyepiac
Tájékoztatjuk a termelőket, vásárlókat, hogy a
dinnye-szektorban kialakított dinnyepiac 2016.
szeptember 11-től megszűnik. Ezt követően a
dinnye értékesítése a nagybani piac nyitva
tartási rendje szerint történik.

Helybiztosítás időpontja
Annak ellenére, hogy minden hónap végén
kihelyezzük a helybiztosítás dátumát, napi
szintre bontott időpontját, mindig akadnak
tájékozatlan ügyfelek.
Az egyszerűség és megjegyezhetőség érdekében; a helybiztosításra kijelölt időszak
minden hónap utolsó négy munkanapja. A
munkanapokat az előző estétől számoljuk, a
piaci napot is ezzel a módszerrel kezeljük.
Ebből adódik, hogy a hónap utolsó napján este a
korábbi helybiztosítás már nem él. Akinek pl.
augusztusi helykötése volt, augusztus 31-én –
amennyiben nem kötötte le a szeptemberi
hónapot - már nincs jogosultsága nyitás előtt
belépni, legfeljebb a puffer parkolóban
várhatja ki a későbbi beengedést.
Az új helyek igénylésének időpontja, minden
hónap első munkanapja. A fentiekkel összhangban, a munkanapot előző este 20-tól
kezdődően számítjuk, az új helyigénylőket ettől
az időponttól tudjuk fogadni.
Az utóbbi helybiztosítások során – a termelők
elégedettségére – már nem kell hosszasan
várakozni, nem szükséges ügyintézésig az
előtérben ácsorogni. A korábbi évekhez képest
ebben is előrelépés történt. A helységgazdálkodás munkatársai ugyanis a főpénztár

20:00 órai nyitásával egy időben kezdik a
helykötések intézését, így nem torlódik fel a
várakozók sora. Bízunk benne, hogy a későbbiekben is gördülékenyen, partnereink megelégedésére is megy majd az ügykezelés.
Bár korainak tűnik a figyelemfelkeltés, hogy a
termelőink a szezon zárásakor jelezzék jövő
évre vonatkozó szándékaikat, mégis élünk vele.
Annál is inkább, hogy a primőrösök és a
szezonális gyümölcsöt termelők szeptemberben
befejezik az idei termés piaci értékesítését.
Éppen ezért már most megéri a helyiséggazdálkodást értesíteni, mert a hónapok múlásával a kötelezettség feledésbe merülhet.
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F-szektor bővítéséről
Azaz a bővítés pozitív tapasztalatairól számolhatunk be. A gyümölcsszektor új helyeire már a
harmadik hónapra kötnek termelőink. Többségük beszámolója szerint az új helyek beváltották a hozzájuk fűzött reményt. Akadnak
persze, akiknek nem igazán sikerült még
megszokni, vagy kihasználni az új szektorhelyek
adottságait, az általuk kínált lehetőségeket.
Pedig az F-szektor hátsó szekciója az ott
parkoló, várakozó vásárlói járművek közelsége

előnnyel járhat. Minél színesebb az új terület
árukínálata, annál nagyobb esélye van a
nagykereskedői vásárlásoknak. Ismert a nyári
zsúfoltság okozta probléma, amikor a szektor
utcái az árupakolás miatt átjárhatatlanok.
Ilyenkor jön jól a vásárlói parkoláshoz közeli
termelői
áru.
Másik
előnye
a
hátsó
szektorhelyeknek és vevőparkolónak, hogy innen
rövid úton érhető el a piac hátsó felén létesült
kihajtási kapu.

Még a nyárról, már az őszről
A nagybani kínálata mindenkor hű képe az éppen
aktuális szezonnak, de már jó előre beharangozza a következő évszakot is. A jelenlegi
zöldség-gyümölcs kínálat (időjárási körülmények
ide, vagy oda) még a teljes nyári választékban
tündököl. Az apró bogyósoktól a csemegeszőlőig, a nyári fajtától a még tavalyról maradt
almaféléig, primőr paradicsomtól a fejteni való
babig minden hazai nyári termék porondon van.
A napokban megjelenő kanadai típusú sütőtök,
és az idejekorán piacra került cékla viszont az
őszi évad közelségét jelzi.
Ennek önmagában még nem volna hírértéke, ha
nem olyan időjárási szélsőségeket követő betakarításokból kerülne piacra az áru, mint amilyen
az idén volt. Az időjárási következményekről
egész évadban beszélhettünk volna. Ettől, vagy
éppen ennek ellenére időnként drágulással volt
jellemezhető a nyár, máskor teljesen kiszámíthatatlan árcsökkenések is történtek.
A nyárvégi, augusztusi kereslet rendre igen
szerényre sikeredik, de ennek - sokéves
tapasztalat szerint – az oka az iskolai év
kezdete, a fogyasztói igények ennek irányában
való eltolódása. Ez a nagybani piac forgalmában
is minden esztendőben keresleti visszaeséssel
jár. Kevesebb a vásárló, s kisebbek a beszerzési mennyiségek - panaszolják szerte a piacon
termelők, nagykereskedők egyaránt.
Szeptember elején viszont bizonyos keresleti
irányból visszatérő élénkülés várható. Beindul
az iskolai, óvodai közétkeztetés, véget ér a
szabadságolási időszak, ami szintén lendületet
ad az üzemi konyhás beszerzésekne.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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