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Üzemorvosi szolgálat
A nagybani piac új üzem-egészségügyi szolgálatot teljesítő orvosa dr. Manninger Péter. Rendelési ideje: szerdánként 10 – 12 óra között.
Manninger doktor több, a piacon működő cég,
üzemorvosa is. Ezen vállalkozások alkalmazottai, munkatársai is a fenti időpontban kereshetik fel a doktor urat.
A nagybani piac egészségügyben jártas, szakképzett alkalmazott foglalkoztatásával éjszakai
szakszolgálati ügyeletet biztosít. Az asszisztens szükség esetén elsősegélyt nyújt, vagy az
életmentő (defibrillátor) készüléket is alkalmazza. Bejelentést követően a mentőszolgálatot kihívja. Elérni a videó szolgálaton keresztül az 1-421-3628 telefonszámon, vagy a
30-688-4821 felügyelői mobiltelefonszámon
lehetséges. Rosszullét, vagy baleset bekövetkeztekor az ügyeletes asszisztenst célszerű
értesíteni.
Jó tanács a nagybanisoknak – függetlenül, hogy
milyen minőségben vesznek részt a piac működésében –, hogy minden eshetőséggel számolva
jegyezzék fel, mentsék el telefonkészülékeikbe
a fenti két telefonszámot.

Októberi zárva tartás
Az október 23-i munkaszüneti napot követő
szombaton (24-én) a nagybani piac zárva lesz.
A piac nyitva tartási rendjében ez azt jelenti,
hogy 23-án, csütörtökön este a piac kapui zárva
lesznek. Az ünnep utáni első nyitva tartási nap
október 25-én 21:00 órától kezdődik.

Információk bérlőknek
Előző lapszámunkban, néhány sorban utaltunk
arra, hogy a nagybani piac ügyfélkezelési adatbázisában a piaci résztvevők nem mindenkor
vannak naprakész adatokkal berögzítve. Ennek
oka, hogy ügyfeleink (bérlők, albérleti szerződéssel működők) csak alkalmanként kerülnek a
piaci ügyintézés látószögébe.

Megjelenik kéthetente
Az utóbbi időben meglehetős
gyakorisággal
merülnek
fel
bizonyos
intézkedések kapcsán -, olyan változások,
melyekről a bérlőinknek, vagy a velük albérleti
szerződésben állóknak a nagybani társaságát
értesíteni kellett volna. Holott, a BNP Zrt-vel
kötött
szerződések
erre
nyomatékosan
felhívják partnereik figyelmét. Ebből az alábbi
részletet emeljük ki.
„Bérlő az adataiban történt valamennyi
változást – így különösen a székhely és az
aláírásra jogosultak személyében történt
változást – köteles annak bekövetkeztétől
számított nyolc napon belül Bérbeadóval írásban
közölni.”
Ezúttal is kérjük, hogy bérlőink a jövőben
gondosabban
ügyeljenek
a
szerződésben
rögzített kötelezettségekre. Amennyiben –
naprakész információk hiányában - a nagybani
piac által kiállított számlákon nem az aktuális
székhelycím, vagy telephely, esetleg fióktelep
címe szerepel, akkor adóellenőrzések alkalmával
azt az adóhatóság jogszerűen kifogásolhatja és
szankcionálhatja.
A piaci működési engedélyek kiadása: a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Hatósági
Igazgatási
Osztály,
1239
Budapest
Grassalkovich u. 176. Ügyintéző: Dávid Mónika,
tel: 1-289-0780/330 mellék.
A Pest Megyei Kormányhivatal XIX, XX, XXIII.
Kerület hatósági állatorvosa, dr. Szondy Ágnes
elérhetősége: 30-438-4467, fax: 1-340-9394.
Irodai ügyfélfogadása - előre egyeztetett
időpontban - a XIX. kerület Kossuth téri
piacon, kedden és csütörtökön, a XX. kerület
Tátra téri piacon szerdán és pénteken.

Információk termelőknek
Sok termelőnek szeptember, október hónap a
szezonvéget jelenti. Legközelebb a jövő év
tavaszán jönnek piacra, kötnek újból helybiztosítást. Mint minden évben, az idén is feltét

lenül jelezzék (legkésőbb december 20-ig) jövő
évi szándékukat, azaz melyik hónaptól kívánják
az általuk állandó helyként jegyzett szektorhelyet újból igénybe venni. A helyiséggazdálkodás a bejelentést rögzíti és a szüneteltetés idejére - felmerülő igény esetén - más
termelő számára köti le. Természetesen kizárólag addig, amíg a legalább hat hónapos használattal bíró termelő újból igényli a helyét.

A
zöldség-gyümölcsárusításhoz
szükséges
(NÉBIH) regisztrációt is ezen a helyen, Murár
Ildikó ügyintézőnél lehet igényelni. Levelezési
címe: murari@nebih.gov.hu.

Az egész éves helybiztosítással rendelkezők se
feledkezzenek meg arról, hogy legkésőbb
december közepéig nekik is be kell jelenti,
2016-ban egész éves helybiztosítást kívánnak-e
kötni, vagy - ha jogosultak rá - a két hónapos
bonuszt veszik-e igénybe. Minden helybiztosítással rendelkező termelőnek tudomásul kell
venni, hogy a helybiztosítás utolsó hónapjában,
vagy negyedévében is teljesíteni kell az előírt
(12, illetve 36) belépésszámot.

Termelői marketing

Szeretnénk arra is felhívni a termelők figyelmét, hogy termelői kártya igénylésekor mindenki aláírta a „kötelezettség vállalást”. Ezzel
vállalja, hogy a nagybani piac házirendjét
betartja. Számol azzal is, hogy amennyiben a
nevére kiállított termelői kártya használatát
átengedi másnak, úgy az esetleges visszaélések,
vagy szabálytalanságok következményeként
saját termelő kártyája kerülhet bevonásra.
Nem lehet hivatkozási alap, hogy a kihágásokért valaki más a felelős, mivel társaságunk a
termelői
kártya
tulajdonosával
van
ügyfélkapcsolatban.
Ha a kártyabirtokos
termelő kockáztatva látja kártyája szabályszerű használatát, inkább kérje vissza, vagy
jelezze a helyiséggazdálkodás felé, hogy
kártyáját haladéktalanul vonják be.

Információk minden ügyfélnek
A piacon sokakat érintő változás, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal (Budapest és Pestmegye körzete) korábbi helyéről, Gödöllőről
elköltözött.
A Pest Megyei Kormányhivatal új címe: 1135
Budapest Lehel u. 43 – 47.
Ügyfélfogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 8:00
órától 15:00, pénteken 12:00 óráig.

Zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési ügyekben
ugyanitt Szatmári Szabolcs áll rendelkezésre a
20-335-1912
telefonszámon,
vagy
szatmarisz@nebih.gov.hu levelezési címen.

A termelői gazdálkodók, gazdálkodások közül
sokan belátják, hogy a biztonságosabb
értékesítéséhez szükségük van, vagy lehet
saját produktumuk menedzselésére, népszerűsítő, garanciát vállaló lépésekre. Lehet, hogy
a már meglévő, bizalmi üzleti kapcsolatok „a jó
bornak nem kell a cégér” alapon működnek A
termelői vállalkozásokkal azonban előfordul,
hogy (mennyiségben, minőségben, árban) kinövik
vevőkörüket, vagy éppen leszűkül a piac. Az
ismertségért folyamatosan tenni kell, Ehhez a
marketing, a PR számos eszköze áll rendelkezésükre.
Legkézenfekvőbb eszköz maga az áru, a
minősége, a csomagolása. A nyomon követhetőség előírása a kötelező árujelölés. Ez egy
újabb lehetőség, és a termelői portéka garanciája is egyben. Az árujelölő címke nélkülözhetetlen kereskedelmi eszköz. Már a címke
maga is beszédes, hiszen az előrenyomtatott, a
termelői logoval ellátott feliratozás komolyabb
vállalkozás benyomását kelti, mint aki biankó,
szükség szerint kézzel kitöltött, alkalmi cédulát ragaszt a csomagolásra..
Számos példa akad a kisebb termelői vállalkozások törekvésére, hogy saját arculatot alakítsanak ki. Egyre több termelő terveztet, vagy
maga talál ki egyéni tikettet, amit egy színes
nyomtatón akár otthon is előállíthat. Az igényes
megjelenés meghozza az eredményt. A piacon
vásárlók is állítják, hogy előbb akad meg a
tekintet a szépen adjusztált árun, aminek természetesen a csomagolás is része. Még a hálós
csomagolás bekötőszalagjára is lehet feltűnő
címkét ragasztani. Ezek a technikai eszközök
pedig nem feltétlenül drágítják az árut.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

