XV. évf. 9. szám 2014. április 24.

Májusi nyitva tartás
A május 1-i ünnepnapon, csütörtökön a nagybani
piac zárva tart. A munkanapok áthelyezése a
nagybani üzemelési rendjét nem módosítja,
azaz május 2-án pénteki, 3-án szombati nyitva
tartás szerint működik a piac.

FIGYELEM!
Május 1-én, csütörtökön
A nagybani piac zárva tart!
Nyitás: május 1-én 21:15 órakor
Szeretnénk mindenki figyelmét felhívni arra,
hogy április 27-e után – az alábbiakban részletezett - nyári nyitási rend lesz érvényben!
Ennek értelmében az ünnepnap estéjén nyitunk.

A főszezon üzemelési rendje
A mindenkori működési rend valamennyi piacos
számára kötelező! A nyitva tartási időn belül
mindenki a maga számára kedvező, illetve
működéséhez előnyös értékesítési, vásárlási
időpontokat választhat. Törekedjenek üzleti
kapcsolataikat, vevőkörüket, beszerzési lehetőségeiket ennek megfelelően kialakítani. Véleményformálásában minden nagybanis legyen
tekintettel arra, hogy a nyári zsúfolt piaci
napokon a jelenlegi áruforgalom többszörösét
kell kezelni úgy a nagybani társaságának, mint a
vásárló kereskedőket (ki)szolgáló termelőknek,
nagykereskedőknek.
Az átállás időpontja: 2014. április 27.
A nyári rendnek megfelelően; vasárnaptól
péntekig 21:15 órától, másnap 05:30 óráig,
szombaton 04:30 óráig tart nyitva a piac.
A piacnyitást megelőzően a puffer parkolóba
17:00 órától 23:15 óráig lehet behajtani és a
piacra való belépésig ott várakozni.
A helybiztosítással rendelkező
termelők
vasárnaptól péntekig 19:00 órától hajthatnak a

Megjelenik kéthetente
bekötőútra,
és
közvetlenül
a
pénztári beléptetés után elfoglalhatják árusító
helyeiket.
A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól
péntekig 19:30 órától vehető igénybe.
A V2 kártyával belépő vásárlók sorba állítása
vasárnaptól péntekig 20:00 órakor történik.
A helybiztosítással rendelkezők vasárnaptól
péntekig 20:15 órakor kezdhetik el árujuk
bemutatásra történő kipakolását. A bérlő
nagykereskedőknek
(sátorbérlőknek
is)
ugyancsak 20:15 órakor lehet kirakodni.
Vasárnaptól péntekig 21:15 órakor léphetnek
piacra a kiemelt (V2) vásárlók. A vevőparkolók
kiskapuit és - a kézikocsival belépő vásárlók
számára - a puffer parkolót is ebben az időpontban nyitják meg, azaz megkezdődhet a
vásárlás.
A puffer parkolóból a helybiztosítással nem
rendelkező termelők és a vásárlók gépkocsival
minden nap 23:15 órakor hajthatnak be a piac
területére.
A pénztárak zárásának időpontja: hétfőtől
péntekig 05:30 óra, szombaton 04:30 óra.
Ezt követően vásárlási céllal nem lehet piacra
lépni.
A Nagykőrösi úti parkolóba behajtani szándékozók az új lehajtó sávban várakozhatnak. A
megállni tilos tábla azonban arra szólítja fel az
ott sorban álló járműtulajdonosok figyelmét,
hogy az út szélén, - ide értve az útpadkát is gépkocsijukat nem hagyhatják őrizetlenül. A
közlekedés rendészet szabálysértésnek minősítheti, ennélfogva büntetheti.
Az idei nyitva tartást a tavalyival összevetve, a
kisebb változások, módosítások jelzik, hogy
társaságunk a különböző érdekcsoportok
indokolt kéréseit figyelembe veszi. Az aktuális
finomításokkal igyekszik – évről évre megközelíteni a legoptimálisabb nyitva tartást.

Hónapvégi helybiztosítás
A nyitva tartás változásával függ össze a május
hónapra köthető helybiztosítások rendje.
Április utolsó, illetve május első munkanapján
történő helybiztosítás időpontja az alábbiak
szerint alakul:
Április 25-én, pénteken még a jelenlegi nyitva
tartáshoz igazodva, 05:00 órától 11:00 óráig,
28-30 napokon, hétfőtől szerdáig és május
5-én, hétfőn már a nyári nyitva tartás szerint,
02:00 órától 09:00 óráig lehet helybiztosítást kötni. A további napokon a helyiséggazdálkodás munkatársai 08:00 órától kötik le
a helyeket, illetve igényelhető új szektorhely.
A helykötés díjának befizetésével a főpénztár
megváltozott nyitva tartásához kell igazodni!
Április 28-ától a pénztár 00:30 órától 07:00
óráig lesz nyitva.
Számos termelő a nyári szezont május elsejével
indítja. Várhatóan ezzel megsokszorozódik a
helybiztosításra várakozók száma. Az egyenletesebb ügyfélkezelés érdekében javasoljuk,
hogy aki a hét minden napján árusít a kisebb
forgalmú napokat vegye igénybe. Május 2-án,
pénteken a helyiséggazdálkodás ügyeletet
biztosít, de új helyek választására, lekötésére
csak május 5-én, hétfői napon lesz lehetőség!

Munka- és tűzvédelem
Jogszabályok tucatjai írják elő a biztonságos
munkavégzés és a tűzvédelem feltételeit. A
nagybanira érvényes kötelezettségeket a BNP
társaság biztosítja, betartja. A vonatkozó előírásokat, törvényeket az itt működő vállalkozásoknak, bérlőknek, munkaadóknak, munkavállalóknak is be kell tartani, és be kell tartatni!
A BNP Zrt. bérleményekként üzemelő épületeiben, raktárcsarnokaiban, stb. tűz- és munkavédelmi ellenőrzést tartott. Ennek során azt
tapasztalta, hogy több raktár területén
(szabálytalanul) tárolnak gázpalackot. Áruval,
göngyöleggel eltorlaszolják a tűzcsapszekrényeket, a tűzjelző berendezés kézi jelzésadóját, közlekedési, tűzoltási felvonulási
területet foglalnak el. Éghető anyagot, göngyö-

leget nem előírásszerűen tárolnak. Targoncahasználatakor nem tartják be az emelőgép biztonsági szabályzatát. Műszak végeztével felemelt villán árut, göngyöleget tárolnak, ami
ebben az állapotban rendkívül balesetveszélyes.
Felhívjuk bérlőink figyelmét, hogy hatósági
ellenőrzés során a szabályok be nem tartásáért,
vagy egy esetleges tűz-, baleset, vagy káreset
keletkezése esetén a vállalkozó, vagy a vállalkozás vonható felelősségre anyagi és jogi
vonatkozásban egyaránt.
A nagybani piac társasága tárolót létesített a
gázpalackok biztonságos elhelyezésére. A
tároló használata díjmentes. Amennyiben a felkínált lehetőséggel vállalkozóink élni kívánnak,
úgy igényüket a helyiséggazdálkodási igazgató
felé jelezzék.

A-Z-ig vitamin
Szlogenünk lehetne az „A-Z vitamin a nagybani
piacról”. Bár a jelmondat egész évre és a teljes
kínáltra vonatkozhat, a tavaszi „vitaminéhség”
kapcsán nagyobb a súlya. Az egyre divatosabb
egészséges életmódot népszerűsítők, a vegetáriánus étkezést követők is a napi többszöri
zöldség-gyümölcsfogyasztást szorgalmazzák.
A szervezetünk számára fontos vitamin, ásványi
anyag, nyomelem tartalmú zöldség-gyümölcsáru
éves szinten közel 400 ezer tonna mennyiségben fordul meg a piac kereskedelmi forgalmában. Ez önmagában is beszédes adat. Ha még
azt is felsorolhatnánk – két oldal kevés hozzá -,
hogy az almától a zellerig milyen és mennyi
hasznos tartalommal töltjük meg a piaci kínálatot, érdekes számmal rukkolhatnánk elő.
A napokban egyre több és olcsóbb a vitaminban
gazdag primőr. Az áprilisiak közül – mint a
hónap slágereit - a spárgát, a rebarbarát és a
medvehagymát emelnénk ki. Figyelem! Medvehagymát kizárólag gyűjtési engedéllyel szabad árusítani! Sokan már a szamócaként is
emlegetett földiepret várják. Kétségtelen, hogy
a májusi hónap slágerterménye az első hazai
gyümölcs, ami áprilisi debütálásakor még drága
kuriózum.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

