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Megjelenik kéthetente

LOT

Többek közt ezért sem ajánlatos az
átcsomagolás, azaz – a főleg gyümölcsáru
ömlesztett szállításához alkalmazott eszközből
– a konténerekből történő kisebb csomagolási
egységekbe való kisorolás. A nagybani piaci
fogalmak között szerepel az un. „szedő ládás”
áru, ár, vagy csomagolás kifejezés. Ez nem más,
mint a konténeres áru hazai, műanyag ládákba,
rekeszekbe történő válogatása, amit gyakran
maguk a vásárlók végeznek. Ez praktikus
módszer lehet - mert valamilyen egységben
szállítani kell az árut -, de címkézés hiányában
éppen a nyomon követhetőséget nem garantálja.
Érdemes Selmeczi Tamásnak, a NÉBIH munkatársának a témával kapcsolatos előadását www.nagybani.hu/multimedihu.php - honlapunk
hanganyagából letölteni, meghallgatni és azt a
gyakorlatban alkalmazni.

Mit jelent a LOT? A napokban történt átfogó
ellenőrzés során „számon kért” fogalmat takar.
A LOT szám nem más, mint az áru csomagolásán
feltűntetett számsor, mely az áru származására, a csomagolás időpontjára, az áru megnevezésére, osztályba sorolására stb. utal. Az adathordozó számot nemcsak a csomagolási egységeken, hanem a szállítmány dokumentumain
(CMR, vagy szállítólevél, számla, minőségi tanúsítvány stb) is szerepeltetni kell! Az azonosító
(LOT) tehát egyetemleges kísérő adat, ami által
a nagykereskedelmi szakaszban garantált az
áru útja, a nyomon követhetőség. A zöldséggyümölcs további (kiskereskedőknek, beszerzőknek) való értékesítésekor is ajánlatos a
szám feltűntetése, de nem jogszabályi követelmény. Elegendő a származási országot, az áru
megnevezését, esetleg osztályba sorolását
megjegyzésként a kiadási számlákra ráírni.
Ennek a kiskereskedelmi hálózatban való értékesítés – ugyancsak a nyomon követhetőség –
ellenőrzése esetén lehet nagyon fontos szerepe. (A kiskereskedői üzleteket, kispiaci standokat üzemeltetőknek is tisztában kell lenni a
néhány éve kötelező uniós előírással, melynek
értelmében az árut jelző feliratokon, ártáblákon szerepelni kell az áru származási helye,
országa, minőségi osztálya)
A szóban forgó LOT szám - amit a külföldi
termelő, és/vagy exportőr helyez el a csomagoláson – egyéni, saját kidolgozású, szisztematikus, de kötelezőség nélküli számkarakterből
álló adatsor. Ennek segítségével lehet az áru
eredeti származását visszavezetni. Ezért kell
a különböző árut kísérő dokumentumokon
feltűntetni és ez az oka, hogy a hazai nagykereskedők raktáraiban őrzött, vagy árusító
standokon kihelyezett árufélék egységein is
szerepelni kell a LOT-nak. Ellenőrzéskor be kell
mutatni a beszerzési számlát, amin a küldő
ország feltűnteti a számot. Amennyiben az áru
másként – más számsorral - van jelölve, esetleg
hiányzik a LOT szám, az a nyomon követhetőség
szempontjából szabálytalan értékesítés, ennélfogva az árusítás helyszínén bírságolható.

Ünnepnapon zárva
A közelgő állami ünnephez igazodva, a nagybani
piac nyitva tartása módosul.

FIGYELEM!
A Budapesti Nagybani Piac
Augusztus 20-án
zárva lesz!
Ezt követő nyitva tartási nap:
Augusztus 20-án 21:15 órától.
A piac 19-én, kedden 05:30 órakor bezár, és
másnap este 21:15 órakor – a szokásos rendnek
megfelelően – nyit.

Dinnyeértékesítés
A nagybani piac „E” szektorában létesített
dinnyepiac nyitva tartása változik. Augusztus
9-től szombati napokon a napközbeni árusítás
megszűnik. A dinnyepiac a hét többi napján
továbbra is működik, azaz a piac hivatalos
zárását követően a dinnyét árusítók, illetve
vásárlók 10:00 órától piacra léphetnek. A
vásárlást, árurakodást viszont legkésőbb 17:00
óráig be kell fejezni és a vevőknek a nagybanit
el kell hagyni!

A nagybani piac 5. épületének átalakítása
hamarosan elkezdődik. Ez a helyiséggazdálkodás irodáit és a recepciót is érinti.
Munkájukat átmenetileg – amire útbaigazító
tábla is figyelmeztet - a konferenciateremben
végzik. Ügyfeleink, bérlőink, és a termelők ezen
a helyen, de továbbra is a szokott időpontban
kereshetik fel munkatársainkat.
Termelők figyelem! A szeptember havi helybiztosítás kötése már a megváltozott helyszínen, augusztus 26 – 29 között, 02:00
órától kezdve történik!
Tervek szerint a munkálatok szeptember elején
kezdődnek és november végéig befejeződnek.
További tájékoztatásig az ügyfélszolgálat a
fentiek szerint működik.

Címkéznie kellene a termékeit?
Sok vállalkozónak került súlyos pénzösszegbe a
címke hiánya.
Szolgáltatásunkkal megelőzheti a bírságot.
Két lehetőséget kínálunk:
-Rendelje meg a szükséges címkét, s mi
akár 24 órán belül elkészítjük Önnek!
-Vásároljon most akciós áron
címkenyomtatóinkból, és oldja meg
végérvényesen a problémát!
W-Ackermann Kft.
1183 Budapest XVIII. (Pestlőrinc)
Gyömrői út 82.
Rendelésfelvétel: 1-294-7660; 30-268-4898
Nyitva tartás: 8 – 17 óra
www.ackermann.hu

Francia szakmai közgyűlés
A franciaországi Gyümölcs és Zöldség Nagykereskedők Országos Szakszervezete hazájukban
több mint 300 nagykereskedőt tömörít szövetségbe. A szervezet éves kongresszusát egy-egy
európai nagyvárosban tartja. 2015. évben
március 20 – 23. között Budapesten kívánja
megrendezni, melyre franciaországi képviselők,
szakmai vezetők, nagykereskedők, termelők,
exportőrök, nagybani piacok igazgatói stb.
látogatnak el, és jelen lesz a szaksajtó is. Saját

tevékenységeik elemzése, szakmai lehetőségeik
megfogalmazása mellett szeretnék az adott
ország (2015-ben hazánk) zöldség-gyümölcs
ágazatát is megismerni, népszerűsíteni.
A nagybani társaság a nagykereskedők figyelmébe ajánlja a rangos eseményt. A részvétel jó
alkalom lehet szakmai információk gyűjtésére.
Nagykereskedőink
részvételi
szándékukat
mielőbb jelezzék, mivel a Franciaországból
érkezőkön
kívül
a
meghívottak
száma
korlátozott. Az előzetes jelentkezéseket a
kekedi.tibor@nagybani.hu címre várjuk.

Információ ügyintézéshez
A piacon számos lehetőség kínálkozik különféle
kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység gyakorlására. A nagybani társaság célja a bérlemények
minél hatékonyabb hasznosítása, a szerződésekben rögzítettek biztosítása, más felöl a
feltételek betartásának figyelemmel kísérése,
szükség esetén figyelmeztetés és/vagy intézkedés. A bérleti lehetőségekkel, feltételeivel,
díj-, és egyéb költségekkel összefüggő kérdésekre az 1-421-3611 telefonszámon, és a
levélcímen
helybiztositas@nagynabani.hu
keresztül ad választ a helyiséggazdálkodás.

Társaságunk meghirdeti a budapesti
nagybani piacon lévő 10 épület 18. számú
zöldség-gyümölcs hűtő bérbevételét.
A hűtő alapterülete: 69 m².
További részletek olvashatók a
http://www.nagybani.hu/hirdetesek.php
Raktározási, hűtési, és árusítási, vagy szolgáltatási igényt kizárólag írásban lehet benyújtani.
Bérleti felmondást is csak a cégszerűen aláírt
beadványban fogadunk el, a felmondást
megelőző hónap 15-ig. A bérlők térítéses
parkoló kártyáinak lemondására is megelőző
hónap 15-ig van mód. Kérjük a termelőket,
nagykereskedőket, hogy a helyiséggazdálkodás
tevékenységi körébe tartozó kéréseiket,
kérdéseiket, kártyaigénylésüket stb. fenti email címre küldjék. Munkatársaink rövid időn
belüli választ ígérhetnek, mivel az elektronikus
levelezés az ügyintézést gyorsítja.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

