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Őszi-téli nyitva tartás
A BNP társasága a nyitva tartás rendjéről időben tájékoztatja az érintetteket, az érdeklődőket. Az idei átállásról szórólapokról, illetve
a www.nagybani.hu honlapunkról értesülhettek.
Olvasóinkkal az alábbiakban ismertetjük az új
nyitva tartási menetrendet.

A Budapesti Nagybani Piac
2014. november 9-től megváltozó
őszi-téli nyitva tartása szerint
a kereskedés kezdete:
vasárnaptól, péntekig 22:00 óra,
vasárnap zárva!
A mindenkori működési rend betartása valamennyi piacos számára kötelező! Úgy a vevők,
mint az őket kiszolgáló termelők és nagykereskedők igyekezzenek üzleti kapcsolataikat nyitva
tartási időn belül a legideálisabban működtetni.
A téli rendnek megfelelően; vasárnaptól
péntekig 22:00 órától, másnap 05:00 óráig
tart nyitva a piac.
Nyitva tartási napokon a puffer parkolóba
18:00 órától 23:30 óráig lehet behajtani és a
piacra való belépésig ott várakozni.
A helybiztosítással rendelkező termelők vasárnaptól péntekig 20:00 órától hajthatnak a
bekötőútra, és a pénztári beléptetést követően
elfoglalhatják árusító helyeiket.
A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól
péntekig 20:30 órától vehető igénybe.
A V2 kártyával belépő vásárlók piacra engedése
vasárnaptól péntekig 21:00 órakor történik.
A vevőparkoló kiskapuit vasárnaptól péntekig
22:00 órakor nyitják meg a kézikocsival belépő
vásárlók számára.
A puffer parkolóban várakozó, helybiztosítással
nem rendelkező termelők és a vásárlók

Megjelenik kéthetente
gépkocsival minden nap 23:30
órakor hajthatnak be a piac területére.
A pénztárak zárásának időpontja: hétfőtől
szombatig 05:00 óra. Ezt követően vásárlási
céllal nem lehet piacra lépni.
A Nagykőrösi úti vevőparkolóba igyekvők a
lehajtó sávban várakozhatnak. A megállni tilos
tábla azonban arra szólítja fel az ott sorban
álló járműtulajdonosok figyelmét, hogy az út
szélén, - ide értve az útpadkát is – gépkocsijukat nem hagyhatják őrizetlenül.
Amennyiben az időjárás indokolja, a nyitva
tartás 2015. januárban változhat.

Tűzeset
A nagybani piac eddigi legsúlyosabb káreseménye történt kedden, a hajnali órákban. A
banánérlelő egyik egységében – feltehetően egy gázüzemű targonca meghibásodása okozott
raktártüzet. A tűzben a nagykereskedői vállalkozás berendezése, felszerelése, és raktárkészlete szinte teljes egészében megsemmisült.
Egy korábbi számunkban, „A közelgő tél”
írásunk éppen a gázüzemeltetésű – télen a
termelői járműveken alkalmazott – melegítők
használatától óvtunk. Írásunkban felhívtuk a
bérlők figyelmét is, hogy a gázüzemű targoncák
cserepalackjainak raktárakban, irodákban való
tárolását a tűzrendészeti előírás tiltja. A
palackok biztonságos tárolására ismételten
felajánljuk az 5. épület északi oldala mögött
kialakított és ingyenesen igénybe vehető
gázpalack-tárolót. Igénylését a nagybani piac
műszakvezető felügyelőjénél kell kezdeményezni az alábbi – balesetek jelentéséhez is
alkalmas
–
telefonszámokon,
vagy
a
helyiséggazdálkodás kekedi.tibor@nagybani.hu
levelezési címen.
Felhívjuk a nagybanin tartózkodók figyelmét,
hogy a házirendben is előírt – bérlőknek
szerződésben
rögzített
kötelességük
jelenteni, ha olyan baleseti, tűz-, vagy egyéb
esemény történik, ami vagyoni és személyi 06-

30-688-4821 telefonszámán, vagy a videó
szoba 06-1-421-3628 telefonszámán kell a
bejelentést megtenni, annak érdekében, hogy a
biztonsági szolgálat a mentést a vészkijárat
nyitásával, a segélyjárművek fogadásával, útba
igazításával segíteni tudja.

Közelgő fenyőszezon
Várjuk a régi és új fenyőárusok jelentkezését,
hogy szezonkezdésre az E-szektor területét a
korábbi igények szerint felosszák, de az
újonnan jelentkezőknek is legyen árusítóhely. A
visszajáró fenyősök Bodzási Zsoltnál - a 06-30688-3628 felügyelői mobilszámon – már
október hónap végétől jelezhették árusítási
szándékukat. Az árusítás feltételei iránt
érdeklődők is ezen a telefonszámon kaphatnak
információt.

BÚCSÚZUNK
Néhány nappal ezelőtt a nagybanisok között
futótűzként terjed a szomorú hír. Németh
István – ismertebb nevén „Bajusz” – 61 éves
korában távozott közülünk. A nagybani piac 23
évvel ezelőtti nyitásától tagja volt nagy családunknak, kedvelt egyénisége a nagykereskedői
csapatnak. Bár tudtuk, hogy súlyos betegséggel
küzd, de mégsem hittük, hogy életerős, fiatalos, sportos kollégánk már nem vár ránk, nem
üzletel többet velünk. Nemcsak a III. kerület
díszpolgára, de a nagybani piacosok körében is
tiszteletben álló ember volt. Búcsúzunk tőle,
kedves emlékét megőrizzük. Temetése: 2014.
november 14-én, pénteken, 14:30 órakor lesz az
Újköz Temetőben.

Kárbejelentés
A mezőgazdasági káresemények bejelentése
2014. november 1-től megváltozott Az agrárkárenyhítés rendszerben elektronikus kárbejelentést alkalmaznak, és ettől az időponttól a
mezőgazdasági biztosításoknál is elektronikus
területösszesítőt használnak – tette közzé az
FM a kormányzati hírportálon.
Az elektronikus kárbejelentő felület az MVH –
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal –
honlapján az „elektronikus ügyintézés” menüpont alatt érhető el. Az elektronikus felület

használatához szükség esetén a falugazdászok
nyújtanak segítséget.
Az idei kárenyhítési évre vonatkozóan október
31-ig bekövetkezett mezőgazdasági károk bejelentése és juttatások iránti kérelmek még a
megszokott módon történnek.
Termelőink figyelmét felkeltő írásunk csak
részleteiben idézi a közleményt. A pontos eljárási szabályokat szakértő segítségével érdemes
elolvasni és értelmezni

Mennyi van a „kosárban”?
A termelők, nagykereskedők, ha nem is kosárban, de ládákban, rekeszekben, tasakokban,
hálókban stb. árusítanak. De, hogy mennyi (kiló,
darab, csomó, vagy köteg) van az egyes kiszerelésekben, az a portéka jellegétől, származásától, sőt évszaktól is függ. Van olyan áru, amit
a termelők, kereskedők egalizálnak, a mennyiséget garantálják. Más esetekben azonban nem
lehet egységesíteni, mivel a termelőknek az áru
piacra készítésekor sem ideje, sem lehetősége
nincs egalizálásra, vagy a termék (káposztaféle,
zeller, sütőtök, dinnye) nem is alkalmas erre.
Mivel a nagybani piac gyakorlatában nem súlyra,
hanem csomagolási egységre érvényes a kínálati
ár, ezért kevésbé van szerepe, kisebb jelentőséggel bír a súlyadat. Akik viszont pontos
árumennyiséget akarnak vásárolni, azok vagy
saját rutinjukra, súlyérzékükre, vagy a
termelőtől kapott információra hagyatkozva
tudják meg, hogy mibe kerül a „kosárba” pakol
áru
kilója.
A
vevőnek
díjmentes
súlyellenőrzésre is van lehetősége a piac
kijárata mellett működő, hitelesített körszámlapos mérlegen.
A külföldi árufélék beszerzésénél egyszerűbb a
kereskedők dolga, mivel az exportőrnek kötelessége a csomagoláson feliratozni az áru nettó
súlyát, gyakran a tára (csomagoló eszköz)
súlyát is. A hosszabb tárolás során azonban apadási veszteségek miatt – a csomagoláson
garantált mennyiségnél kisebb árutömeget is
mutathat a mérleg.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

