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Megjelenik kéthetente
mennyiségű
természetes
személyhez vagy ügyfelekhez kapcsolódó adatokat, egyértelműen a BNP Zrt-t is. A nagybani
társaságának is meg kell felelni az uniós
adatvédelmi irányelveknek. Ennek megfelelően
felülvizsgáljuk
eddigi
adatkezelési
gyakorlatunkat, hogy az a jövőben is
megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Piaczárás
Korábban már beszámoltunk tapasztalatunkról,
mely szerint a nyitva tartási időn belül történő
értékesítés, vásárlás, árufelrakodás, kiszállítás
napi gyakorlata nem indokolja a 24:00 óránál
későbbi üzemeltetést, mivel a piac éjfélre
teljesen kiürül.
Időközben
döntés
született
a
zárás
időpontjának módosításáról. Május 13-tól a
nagybani működési rendje annyiban változott,
hogy a zárás időpontja:
Vasárnaptól csütörtökig 24:00 óra
Pénteken 23:00 óra
Ezzel összefügg a főpénztár nyitva tartása is:
vasárnaptól csütörtökig 18:00 órától 23:30
óráig tart nyitva.
Az érvényben lévő, időpontokra bontott nyitva
tartási rend egyéb részletei nem változtak,
csupán egy órával rövidült a nyitva tartási idő.

Adatvédelmi törvény
2016. év áprilisában az Európai Unió rendeletet
jelentetett meg a személyes adatok fokozottabb védelme érdekében General Data Protection Regulation (rövidítve „GDPR”) néven, amely
betartása 2018. május 25-től Magyarországon
is kötelező és súlyos árbevétel arányos bírsággal fenyeget.
A feladat minden olyan szervezetet, vállalkozást, munkaadót érint, amely kezel nagy

Jelenleg folyik a rendelet ránk érvényesíthető
rendszerének kidolgozása. Ehhez sokrétű,
információra, ügyfeleink hozzájárulására, és a
meglévő adatok frissítésére, a rendeletnek
megfelelő kezelésére, felhasználhatóságára van
szükség. Nyilvántartási rendszerünk rendeletnek megfelelő újraformálásban, a kidolgozásban
szakértők segítenek. Az adatok előírásszerű
kezeléséhez partnereinktől ismét adatkezelésihozzájáruló nyilatkozatot kérünk, melyet várhatóan a jövő hét folyamán kapnak kézhez a
pénztáraknál. Elolvasás után kérjük, hogy egy
aláírt példányt jutassanak vissza munkatársainak. Társaságunk részletes adatkezelési
szabályzata hamarosan honlapunkon is elérhető
lesz. Együttműködésüket köszönjük! És várjuk,
mielőbbi válaszukat, amivel segítik a GDPR
nagybani adaptálást.

Szezonális dömping
A korai nyár - a termelői járműbelépések
számát is megnövelve - előrehozta a szezonkezdést. Ezáltal alkalmanként 30 – 40 percet is
igénybe vehet a piacra történő belépés, még
akkor is, ha valamennyi pénztár működik. A termelők ezt nehezményezik, hiszen az araszolgatás nem járműkímélő, és nem is üzemanyag
takarékos üzemmód. A legtöbbször azonban
maguk a termelők teremtenek nehezen
kezelhető forgalmi helyzetet.
A túl korán érkező helybiztosítás nélküli termelők – a korábbiakhoz hasonlóan ismét – akadályozzák a körforgalmat, a bekötőútra történő
belépési
időpontot
jóval
megelőzően
a
környékbeli útszéleken, vagy a szomszédos
bevásárló központ parkolóiban várakoznak, sőt
hátráltatják onnan a kihajtást. A parkoló az ott
vásárlók számára kialakított terület. Tudomásul

kell venni, hogy a nagybanira igyekvők járművei
az áruházak üzleti érdekeit sértik, és
előfordulhat, hogy kiutasítják őket.
A helybiztosítással rendelkezők sem tartják be
az érkezésre megjelölt legkorábbi időpontot.
Forgalmasabb piaci napokon járműveik az M5
autópályán közlekedési dugót okozva torlódnak.
Arról nem beszélve, hogy a bekötőútra való
korai behajtásuk miatt utolérik a puffer
parkolóba terelt járműsort.
A nagybani belső forgalmára vonatkozóan pedig,
a targoncával szállítók felé van kérésünk. A
piaci közlekedésben, illetve az árumozgatásban
fontos a szerepük, hiszen nagy számban vannak
jelen. (Területünkön több száz regisztrált
áruszállító üzemel). A targoncák és elektromos
áruszállítók
számára
nem
kötelező
a
közlekedési irány betartása, de a járműforgalom akadályoztatása nem megengedett.
Piacnyitáskor a járművek behajtását nem késleltethetik. Társaságunk határozott kérése,
hogy ilyenkor a főbejárat négysávos útvonalát
és annak környezetét kerüljék el, keressenek
másik lehetséges útvonalat, vagy várjanak, amíg
a csúcsforgalom megszűnik.

Sportos gyermeknap
A soroksári sportáruház május 19-én 10 – 16
óráig gyermeknapi programot hirdetett meg.
Több mint 30 sportegyesület képviselteti magát a rendezvényen, ahol a gyerekek a különböző sportágakat kipróbálhatják.
Ezzel egyidejűleg a nagybani piac lezárt területén futóverseny lesz. A távok, melyekre
nevezni lehet 4, 8, illetve 12 km. A rendezvény
egyik szponzora a BNP Zrt.

Szamócahelyzet
Mindig kardinális kérdés a nagybani szamócahelyzet. Leginkább, mert az idény első hazai
gyümölcse. Azért is, mert sokan termelik, és
nagybani árusítására sokan igényelnek lehetőséget, továbbá, mert erősen időjárásfüggő a
termés, és minősége. Az idei év sem különbözik
a korábbiaktól. Minden évben van dömpinghelyzet és kínálati hiány, jó terméskilátás és

esőázott ültetvény. Drága, vagy éppen olcsó a
gyümölcs stb. Ettől válik hektikussá a szamóca
kínálata, de értékesítésének a kereslet is
fontos tényezője.
A kiskereskedelemben hazaiként árusított
importszamóca, azaz maga a kereskedő bukott
már meg hatósági ellenőrzések során. Mivel a
média felkapta a hírt, a nagybani piacra
elsőként epret felhozó termelők szakmai
tekintélyét is sértette, kétségbe vonva az áru
eredetiséget. Akkor és most is kiállunk a hazai
gyümölcs védelmében. A „mi” termelőink hitelesen (árucímkével is) igazolják, hogy saját termesztésű az április elején debütált gyümölcs.
Az első hazai szamócatételek kilónként négyötezer (!) Ft-ot értek és azonnal vevőre
találtak.
Milyen a jelenlegi helyzetkép? Vasárnap este a
fél gyümölcsszektor eperrel volt telített. A
jelentős felhozatallal szemben megfelelő
érdeklődés mutatkozott, ezért az előző heti
árak (600 – 1000 Ft/kg) nem változtak jelentősen. Az esős időjárás miatt viszont a hét
közepére visszaeshet a felhozatal, és változatlan (de valószínűbb, hogy nagyobb) kereslet
mellet az árak újból felfelé kúszhatnak.

A mi kirakatunk
A nagybani által biztosított raktározási,
árusítási körülményeket a bérlők saját igényük
szerint alakítják, formálják. A legtöbben esztétikusan, a teljes választékot reprezentálva mutatják be árupalettájukat. Sok árusító standon,
és a sátras értékesítő helyeken kivetítők, futófények, standvilágítás hívja fel a figyelmet. A
kereskedést számítógépek, laptopok, érintőképernyős készlet- és számlázási rendszerek
könnyítik. Számos helyen TV készülékkel, kávé,
üdítő kínálatával teremtenek vevőcsábító környezetet. Reklámtárgyakkal, ajándékokkal, árukóstolóval fogadják vevőkörüket. Egyre többüknek fontos a reklám.
Aki vizuálisan is kíváncsi a nagybani színes
kínálatára, a mi kirakatunkra betekinthet a
www.nagybani.hu honlapunk fotóarchívumába,
vagy a referenciafilmünkbe.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

