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Ünnepi nyitva tartás
A március 15-i ünnephez igazított munkanapáthelyezés a nagybani piac nyitva tartását is
módosítja. A munkaszüneti napokat megelőző
utolsó nyitva tartási nap március 11-én, pénteken 20:00 órától, másnap, szombaton 01:30
óráig tart. A következő nyitva tartási nap 15-én
este kezdődik az alábbiak szerint:

FIGYELEM!
A nagybani piac március 14-én és 15-én
zárva lesz!
(vasárnap és hétfő este nem nyitunk ki)

Nyitás: március 15-én este
20:00 órakor
Előre jelezzük a húsvéti munkarend és nyitva
tartás változását is. Ennek megfelelően március
27-én (vasárnap) este nem nyitunk ki. Következő nyitva tartási nap március 28-a. A
működési rend szerint ez azt jelenti, hogy a
piac 28-án, hétfőn 20:00 órakor nyit.
Az ünnepi zárva tartás a nagykereskedői
kiszállításokat, logisztika feladatok végzését
nem korlátozza.

Kamionparkolók
A naponta nagy számban érkező áruszállító
kamionok esetenként és helyenként torlódást,
közlekedési nehézséget okozhatnak, ami elkerülhető lenne. A veszteglő járművek helye a
raktárakhoz és csarnokokhoz közeleső kamionparkolókban van. A kirakodásra, vagy indulásra
várakozó nagy járműveknek a számukra
kiépített parkolóhelyeket kell igénybe venni.
Az egyik közlekedési szempontból frekventált
útvonal a banánérlelő épülete és a 11. számú
raktárcsarnok közötti forgalmi sáv. A 11-es
épület mögött legalább 40 kamion beállására,
kényelmes parkolására van hely, melynek
használata javítana a terület forgalmi
leterheltségén.

Megjelenik kéthetente
Kérjük
bérlőinket,
logisztikai
munkájukat úgy irányítsák, hogy a hozzájuk
érkező
szállítmányok
más
járművek
közlekedését ne akadályozzák. Intézkedéseikre
számítunk, megköszönjük.

Környezetvédelem
Felhívjuk valamennyi nagybanis figyelmét, hogy
az 1-es épület előcsarnokában és a nagybani
társaság irodaépületének recepcióján ingyenes
gyűjtőkonténerek állnak rendelkezésre a
környezetvédelmi szempontból igen veszélyes
kisebb-nagyobb méretű, teljesítményű elemek,
akkumulátorok, adapterek stb. elhelyezésére. A
közelmúltban kb. 40 kg-nyi hulladék került elszállításra. A későbbiekben is számítunk a
nagybanisok környezettudatos magatartására,
és kérjük, hogy a szükségtelen és haszontalan
hulladékaikat ezentúl is a gyűjtőkben helyezzék
el. Szolgáltatásunkra pedig hívják fel mások
figyelmét is.

Kettős védelem
A közelmúltban került sor a Nagykőrösi úti
vevőparkoló pénztárkabinjának cseréjére. Ez
nagyban hozzájárult az itt szolgálatot teljesítő
kollégánk munkakörülményeinek javításához. Az
egyidejűleg telepített ki-, és behajtási sorompó
pedig a várakozás idejére nagyobb biztonságot
nyújt az itt parkoló vásárlói járművek számára
az illetéktelen cselekményekkel szemben.

Vállalkozások figyelmébe
Azon cégek, Kft-k, melyeknek jegyzett tőkéje
minimum 3 millió Ft, legkésőbb 2016. március
15-ig kell dönteni az új ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló működésről. A 3 millió Ft
alatti törzstőkéjű Kft-nek 2017. március 15-ig
kell a törzstőke emelésről és a fentiek szerinti
„ptk-sításről” dönteni. Addig a Gt. szerint
működnek. A 2017. március 15-i határidőre
vonatkozó módosító indítványt az Országgyűlés
2016. február 29-én szavazta meg.
A jogszabály
rendelkezik
a cégadatok
módosítására vonatkozó költségtérítésről és az
illetékek összegéről is.

Felhívjuk azoknak a kereskedelmi vállalkozásoknak a figyelmét, melyek a kereskedelmi és
iparkamara szervezetéhez tartoznak, hogy ne
mulasszák el a kötelező regisztrációs díj
megfizetését 2016. március 31-i határidővel.

Őstermelők figyelmébe
2016. március 20-ig azokat az őstermelői
igazolványokat is cserélni kell, amelyeket
korábban több éves érvényességgel állítottak
ki. Egyelőre ideiglenes igazolványokat adnak a
NAK-hoz tartozó falugazdászok. Később ezeket
kártyaalapú igazolványok váltják fel.

Primőrnyitány
Bár a hazai primőr kínálata „végtelenített”,
azaz a klasszikusok (saláta, hónapos retek, és
újhagyma) egész évben porondon vannak, mégis
a paradicsom, a fehér paprika, és a kígyóuborka
látványos mennyiségű felhozatalát tekinthetjük
az igazi primőrnyitánynak.
Az idén már február közepén megjelentek az
első tavaszi primőrök. Élénk kereslet mutatkozik irántuk. A friss zöldfélék annak ellenére
kelendők, hogy az áruk igencsak borsos. A paradicsom és a paprika kilója még az utóbbi napokban is 800 – 1000 Ft, a kígyóuborkát pedig 600
– 650 Ft-ért adják. A magas kínálati árak elfogadása a hazai áru népszerűségének köszönhető. A hazai primőrösök szerint nem annyira
az ár a kereslet meghatározója, mint a magyar
primőr íze, zamata. (Meg kell jegyezni; az induló
árak naponta akár 100 Ft-ot is eshetnek.)
A minőségi áru magas árának feltétele, hogy a
kereslet választási lehetősége az olcsóbb
importtal és a másodrendű portékával teljes. Ez
utóbbi azonban nem minőségében kifogásolható
áru – mivel nem megengedett és amúgy is eladhatatlan -, hanem mérete, kevésbé egységes
válogatása, vagy a felületi hibák miatt alacsonyabb az ára.
A primőrfélék iránti igény kora tavasszal
érzékelhetően emelkedik, különösen a húsvéti
ünnepeket megelőző hetekben nő a keresletük.
Mivel az idén korán lesz Húsvét a hazai
primőrkínálat valószínűleg nem fedezi majd a

teljes keresletet, így a nagykereskedők bíznak
abban, hogy importprimőrre is igény lesz. A
hazai primőrös gazdák várakozása ezzel szemben áll. Mivel a tél enyhe volt, a termesztés
költségei kevesebb terhet jelentettek, így az
olcsóbb áruval már kora tavasszal az importot
kiszorító, dömpinghelyzetbe kerülhetnek.

Selejt-, és hulladékáru
A melegebb hónapok közeledtével a primőrtárolásnak a hűtőből való többszöri ki- és
bepakolással egyre nagyobb kockázata van. A
több hete importált áru minősége rohamosan
csökken. Annak ellenére van ez így, hogy a
zöldáru a szakmai előrelépések, nemesítéseknek
köszönhetően terhelhetőbbek, szállítástűrők,
pultállók, tárolási idejük sokkal hosszabb, mint
a sok évvel ezelőtti elődöknek.
A hosszú raktározási időt azonban még a
legjobb fajták is megsínylik, a friss áruból eladhatatlan hulladék válik. A selejtezés, a kidobás,
a megsemmisítés a nagybani piacon szigorú
előírások szerint történhet. Úgy a nagykereskedők, mint a piacon árusító termelők a
hulladékárut kötelesek az erre a célra kijelölt
tárolókba, szemetes konténerekbe elhelyezni. A
bérlők a nagyobb tételű megromlott árut – az
átlagosan keletkező hulladékmennyiségen felül –
csak a nagybani gondnokságától igényelt konténerekben vitethetik a hulladékudvarba, ahonnan
komposzthulladékként kerül elszállításra.
Mielőtt az áru selejtessé válna, a kereskedők
árcsökkentő akcióval igyekeznek megszabadulni
tőle. Nemegyszer látunk a piacon olyan árutáblákat, melyek az értékcsökkent árura hívják
fel a figyelmet. Az akciós árak kelendővé
tehetik a selejtes árut, de értékesítésének
kockázata is van. A csomagoláson ugyanis az
eredeti osztályba sorolás, a származás, a
termelő és a forgalmazó adatai szerepelnek,
ami a nyomon követhetőség előírása. Időközben
megváltozik a csomagolás tartalmának minősége, súlya stb. A forgalmazás során bekövetkező romlás helye, és ideje nem követhető. A
fogyasztásra alkalmatlan áru értékesítőjének a
súlyos pénzösszegben mérhető következményekkel is számolni kell.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

