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Felhívás
A két héttel korábban történt tűzeset tanulsága, hogy a bérlők, alkalmazottaik, és a bérleményekben tartózkodó munkatársak, albérlők
nincsenek mindenkor tisztában a munka- és
tűzvédelmi előírásokkal és szabályzattal. A BNP
társasága körlevélben hívta fel a bérlők figyelmét arra, hogy az előírások betartása minden
jogi személyre és gazdálkodó szervezetre kötelező érvényű (ezt a bérleti szerződés is
magában foglalja). A körlevél rövidített tartalmát az alábbiakban tesszük közzé:
A bérleményekre, raktárakra, irodahelyiségekre saját szabályzattal kell rendelkezni, és azt
betartani, betartatni. Amennyiben nincs saját
szabályzata a bérleményben működő vállalkozásnak, úgy azt haladéktalanul pótolni kell! A
bérlők, vagy alkalmazottaik mulasztásából eredő káresetért, annak következményeiért is a
bérlők felelnek. A BNP Zrt. az alábbi előírásokra hívja fel a figyelmet.
- A közlekedési utakat, a tűzoltási területet,
tűzcsapokat, tűzoltó készülékeket, tűzjelző
berendezés kézi jeladóját még átmeneti időre
is tilos eltorlaszolni.
- A bérleményekben csak a bérleti szerződésben foglalt tevékenységet szabad végezni.
- A bérlők kötelesek saját alkalmazottaiknak
tűz-, és munkavédelmi oktatást tartani.
- A bérlemény területén folyamatosan ellenőrizni kell az előírások betartását.
- Biztosítani kell a berendezések biztonságos,
előírásszerű állapotát.
- Gondoskodni kell az elektromos berendezések
időszakos felülvizsgálatáról.
- A tűzvédelmi szemlék megtartásához a bejárást biztosítani kell.
- Tilos a bérlemény elektromos hálózatán változtatást eszközölni.
- A piac egész területén tilos bekapcsolt állapotban PB gázzal működő hősugárzókat, kályhákat őrizetlenül hagyni.
- Tilos az elektromos hálózatot védő elosztót
megbontani.
- A bérleményekben jogszabályban meghatározott számú tűzoltó készüléket kell tartani és
azok felülvizsgálatáról gondoskodni.

Megjelenik kéthetente
- Kötelező a targoncák biztonsági
felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetni és
érvényes
vizsgával
rendelkező
személyt
alkalmazni.
- Tilos a bérlemény területén gázpalackot
tartani.
Rendkívüli esemény bekövetkeztekor azonnal
értesíteni kell a hivatalos szerveket (tűzoltóságot, mentőket, rendőrséget). Közölni kell, hogy
mi történt, megnevezni a pontos helyszínt. Tűz
esetén jelenteni kell az égés felületét, tárgyát,
továbbá, hogy hány személy tartózkodik és vane gázpalack, üzemanyag a helyszínen.
A segély szervek értesítése után a piaci felügyelőség 06-30-688-4821, vagy a videó
szoba 06-1-421-3628 telefonszámán is be
kell jelenteni a történteket, hogy a megérkező
járműveknek a szolgálatot teljesítő személyzet
segítséget tudjon nyújtani.
A tűzeset utóhatása, hogy a nagybani piacon
üzemelő vállalkozások közül többen kérik a
társaságunk és tűzvédelmi munkatársunk szakmai segítségét, odafigyelnek a – fentebb
felsorolt - tűzvédelmi előírások betartására. Az
eset kapcsán újabb igények merültek fel a díjmentesen igényelhető gázpalacktároló iránt is.

Ellenőrzés
A budapesti nagybani piacon 2014. november
16-án (vasárnap) 23:30 órától kezdődően hatósági ellenőrzés volt, melyben a NAV, a NÉBIH
és a rendőrség munkatársai vettek részt.
A földművelésügyi miniszter rendelkezése szerint a NÉBIH-nek a szezon alatt kiemelten kell
ellenőrizni a déligyümölcs-termékek minőségét,
hogy csak kifogástalan áru kerüljön fogyasztói
forgalomba. A nyomon követhetőségnek és a
feliratozásának való megfelelés is tárgya az
áruellenőrzésnek. A vasárnap esti alkalom is
része lehetett a NÉBIH éves ellenőrzési
ütemtervének. Intézkedésük során lefoglalásra
és megsemmisítésre került az ellenőrzésen
fennakadó, mintegy 2,6 tonna áru.

A NAV ellenőrzése – ismereteink szerint – a
raktárkészleten lévő áru származására, beszerzésének bizonylatolására, a jogszabályokban
foglaltak szerinti dokumentálására terjedt ki.
A nagybanin lefolytatott ellenőrzések egyre
kevesebb szabálytalanságra derítenek fényt,
ami a piacosok jogkövetőbb magatartását bizonyítja. Az év végi forgalomnövekedésre fókuszáló hatósági ellenőrzéseknek a piac újból
céltáblája lehet, ezért még inkább javallott az
előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő kereskedés gyakorlása.

Decemberi intézkedés
A BNP társasága az idén is meghirdeti a
kedvezményes vásárlási akciót. Decemberben,
minden szombati napon a vásárló kereskedők,
árubeszerzők belépési díj nélkül léphetnek
piacra, vagy ingyenesen vehetik igénybe a
Nagykőrösi úti parkolót.

Végéhez közeledik
A nagybani piac helyiséggazdálkodásának és
ügyfélfogadójának átépítése hamarosan befejeződik. A kényelmesebb ügykezelés érdekében
viszont a hónap végén esedékes helybiztosítások megkötése még az ideiglenes helyen, a
konferenciateremben lesz.
Felhívjuk termelőink figyelmét arra is, hogy
2015. évi helybiztosítási igényüket december
15-ig jelezzék, amit személyesen a helyiséggazdálkodáson, esetleg az 1-421-3611 telefonszámon, de a helybiztositas@nagybani.hu e-mail
címre küldött levélben is megtehetnek.

Útdíj módosítás
A nagybanira érkezők között is lehet olyan
járműtulajdonos, akit az autópályák, autóutak
és főutak használatáért fizetendő díjról szóló,
2013. évi törvény 2014. 11. 09. napjától érvényes módosítása érinthet.
Ennek értelmében, ha valaki megvásárolta
viszonylati jegyét, de mégis megbírságolták a
2013.07.01. és 2014.03.31. közötti időszakban,
annak - bizonyos esetekre vonatkozóan – lehetősége van a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató

Zrt. felé bírságmentesítési kérelmet benyújtani. A kérelem beadására 60 nap áll rendelkezésre, azaz 2015.01.08-ig postai úton a társaság 2101 Gödöllő Postafiók 312. címére
küldött levélben, vagy személyesen, ügyfélszolgálati irodákban tehetik meg. A gyorsabb
ügyintézés érdekében formanyomtatványok
használatát javasolja a szolgáltató, ami a
www.hu-gu.hu weboldalról letölthető.
Kérdés esetén az éjjel-nappal hívható telefonszámon: 06-40-40-50-60, vagy e-mail útján az
ugyfel@hugo.hu levélcímre küldött levélben
lehet a szolgáltatóhoz fordulni. A magunk részéről azt javasoljuk, hogy az érintettek keressék fel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zrt. információs csatornáit, mivel ezeken a
hasábokon nem áll módunkban a törvény részleteit értelmezni, ismertetni.

Keresett, keresetlen
A kereset alakulásáról az utóbbi hetekben meglehetősen gyakori termelői, és nagykereskedői
aggályokkal szembesültünk. Nemcsak a piacon
tapasztalható keresleti visszaesésről van szó,
de bizonyos árufélék méltánytalanul csökkenő
kereslete is szokatlan. A gazdák hiányérzete a
szántóföldi gyökérfélék, káposztafélék, burgonya keresetlenségéből fakad. Hely hiányában,
szakértelem és hatáskör nélkül nem tehetünk
mást, mint a termelők aggályán osztozni.
De, hogy ne csak a keresetlenségről, hanem a
keresett áruról is essen szó, említésre méltó a
primőr iránt mutatkozó igény, ami egyúttal –
kínálati csökkenésével járó - árfelhajtó jelenség is. A csomós gyökér is rendkívül népszerű,
hiszen a korábbi években legfeljebb a szezon
kezdetekor beszerezhető. Így, november közepén viszont keresett kuriózum. Halloween előtt
a kifejezetten erre az alkalomra meghonosított
tökféle vált keresetté. A kisebb (5, 15 kg)
kiszerelésű burgonya is kelendőbb, mint a korábbi, 30 kg-ra egalizált áru. Számottevő az apróbb káposztafélék iránti igény, ezért érdemes
kínálatban tartani. Az előrelépés egyik lehetősége tehát, az újdonságok, az áru előkészítési,
újszerű csomagolási megoldásának alkalmazása,
és újabb fajták meghonosítása.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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