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Őszi-téli nyitva tartás
A BNP társasága a nyitva tartás rendjét mindenkor a nagybanis érdekképviselőkkel folytatott egyeztetés után változtatja. A döntés
előtt figyelembe veszi az egyes igényeket.
Természetesen valamennyi ötlet, javaslat nem
juthat érvényre, azért sem, mert egymással
ütközők. A szeptember 4-i, őszi-téli nyitva
tartás részleteit taglaló megbeszélésen is a
kompromisszumkészség vezetett eredményhez.

A Budapesti Nagybani Piac
2013. szeptember 23-tól megváltozó
őszi-téli nyitva tartása szerint,
a kereskedés kezdete:
hétfőtől szombatig 1:00 óra
vasárnap zárva!
Továbbra is az alábbiakban ismertetett „órarend” határozza meg a piaci létesítmények,
parkolók üzemkezdetét és zárását. (A téli
hideg időjárás miatt januártól a nyitva tartás
várhatóan módosul) A nagybanisok számára
előírt időpontok betartása kötelező!
- Nyitva tartási napokat megelőző napokon
a várakozó (puffer) parkolóba október
hónapban 16:00 órától, novembertől kezdődően 18:00 órától, másnap 3:30 óráig
hajthatnak be járművek.
- A helybiztosítással rendelkező termelők
minden nyitva tartási napot megelőző
estén 23:00 órától érkezhetnek és folyamatosan elfoglalhatják árusítóhelyüket.
- A Nagykőrösi úti vevőparkolót – minden
nyitva tartás előtti napon - 23:30 órától
lehet igénybe venni.
- 0:00 órakor kezdhetik meg a helybiztosítással rendelkező termelők, és a termelői szektorokban árusító nagykereskedők árujuk bemutatásra történő kipakolását.
- 0:15 óra a kiemelt, V2 kártyával
rendelkező vásárlók E-szektorban való
sorba állításának kezdete.

Megjelenik kéthetente
- Minden nyitva tartási napon
1:00 óra a V2 belépőkártyás vásárlók piacra történő belépésének időpontja, egy
időben a termelői értékesítés megkezdésével, a vevőparkoló
kiskapuinak
megnyitásával.
- A várakozó (puffer) parkolóból a helybiztosítással nem rendelkező termelők és
vásárlók 3:30 órától hajthatnak a piac
területére. Gyalogosan - vásárlási céllal 1:00 órától lehet belépni.
- Nyitva tartási napokat megelőző napokon
(vasárnaptól, péntekig) 23:00 óra és
másnap - 1:00 óra között a puffer
parkolóból árukiszállítás nem történhet.
A nagybani piac beléptető pénztárai hétfőtől
péntekig 7:00, szombaton 6:00 órakor zárnak.
A Nagykőrösi úti vevőparkolóba a belépés és a
parkolójegy kiadásának utolsó időpontja hétfőtől péntekig 7:00 óra, szombaton 6:00 óra. A
pénztárak zárását követő egy órával a
vásárlásokat be kell fejezni, a piac területét a
termelőknek és a vevőknek el kell hagyni!
A Nagykőrösi úti parkoló szezonális használata
október elejétől megváltozik, annyiban, hogy
elkezdődnek a leállósáv bővítési munkálatai. Az
útépítés ideje alatt a Nagykőrösi úton nem
lehet várakozni, erre a személyi parkolót lehet
igénybe venni.

Piaci rend
A vásárló kereskedők számára kényelmesebb,
ha nem kell naponta magukkal hozni-vinni kisebb
szállítóeszközeiket, kézikocsijukat, kerékpárjaikat. Megoldásként ezeket kerítéshez, kapukhoz láncolva a nagybani területén hagyják. Ez a
piaci rend, tisztaság és takaríthatóság érdekében eddig sem volt megengedett. Ezért a BNP
társaság – szórólapon és ezeken a hasábokon felszólítja az érintetteket, hogy a piacon belüli
területről, a kerítés piac felöli oldaláról szállítóeszközeiket távolítsák el, vigyék magukkal.
Ennek határideje: 2013. szeptember 19.
Amennyiben a kézikocsik elszállításáról nem
gondoskodnak, akkor a társaság kénytelen lesz
intézkedni eltávolításukról.

Múltidéző piac
Az elmúlt hétvégén került sor a Budapesti
Kereskedelmi és Ipar Kamara „Múltidéző Piac”
rendezvényére. Ezen a kétnapos alkalmi piacon
az évszázados tradíciókkal rendelkező kézművesek vásári árusok, kereskedők képviselték
mesterségüket. A vásárt a szervezők különféle
kulturális és zenei műsorokkal egészítették ki.
A nagybani piac a XXIII. kerületi kamara rendezvénysátrába kapott meghívást. A BNP Zrt.
dekoratív installációjával, a hazai zöldséggyümölcstermesztés idény szerinti árubemutatójával a vásár látványos résztvevője, üde
színfoltja volt. A látogatókat reklámanyaggal, a
kreatív kicsiket zöldség-gyümölcs színezőkkel,
játékos vetélkedőkkel várta.

Könnyítsen terhein!
Amit ajánlunk:
- Egyre kevesebb adóellenőrzés,
- Az adóellenőrzéseken kismértékű
adó megállapítás,
- Optimalizált adózás
Könyvelő és adótanácsadó társaságunk egy
magyar vállalkozás, az ELATTRO Csoport tagjaként 20 éve dolgozik kiskereskedelmi vállalkozások adózási és egyéb számviteli feladatai
megoldásán.
Hívjon, írjon az alábbi elérhetőségeken, és
személyesen felkeressük, ajánlatunkat személyére szabottan elmondjuk.
Előházi Attila ügyvezető:
Tel.: 20 – 941 1714,
e-mail: elohazi.attila.janos@gmail.com

OMÉK-2013
A BNP Zrt. a FruitVeB - Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet – támogatójaként vesz
részt a szeptember 18 – 22. között megrendezendő Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon. A hagyományos program helyszíne a Hungexpo Budapesti Vásárközpont.

Dinnyepiac-zárás
A dinnyepiac idei megnyitása - a szokottól
eltérően - július közepén vált aktuálissá. Ennek

várható következménye, hogy a zárás időpontja
is későbbre (szeptember 14-re) csúszik.
Szeptember első hetében még jelentős volt a
dinnye termelői felhozatala, az utóbbi napokban
viszont
lényegesen
kisebb
forgalmat
bonyolítottak az erre a célra kijelölt szektorban. A dinnyepiac napközben való nyitva tartását sem a termelő árukínálat, sem a vásárlási
tételek nem indokolják. A dinnye továbbra is az
„E” szektor területén kap helyet, a piaci nyitva
tartás rendje szerint.

Csomagolási változatok
Az évtizedek során a szállításra, nagytételű
árusításra alkalmas csomagolás eszköztára alig
változott. A műanyag és fából készült ládák,
rekeszek cseregöngyölegként kísérik az áru
útját. Ám, a strapabíró csomagolási eszközök is
bizonyos idő után leamortizálódnak, vagyis
sérülnek, törnek. Az értékesítés forgatagában
a termelőknek nincs idejük az egymásba fordított, raklapszámra visszahozott göngyöleget
egyenként átnézni, amivel egyesek visszaélnek.
A gazdák legfeljebb lepakoláskor szembesülnek, hogy az ép, kifogástalan ládáik helyett
törött, piszkos állapotú göngyöleget kapnak
vissza. Az etikátlan vásárlói magatartást
súlyosbítja, hogy gyakran az üzletükben keletkezett tetemes mennyiségű szerves hulladékkal, sőt egyéb, szeméttel töltik meg. A
termelők jogos méltatlankodását tolmácsoljuk,
de a „tetteseket” nincs lehetőségünk jó útra
téríteni. Erre a termelőknek van módja, pl. az
ilyen vevők kiszolgálásának elutasítása.
A csomagolás modern változtatásairól is illendő
szólni, amit részben a szigorodó higiéniai
előírások, az esztétikai igények és a termelői
árukínálat
bővítése
indokol.
Ebben
az
üzletláncoknak is szerepe volt. A jól bevált kis
tételű – dobozos, fogópántos necchálós,
kosaras, műanyagtálcás –, kiszerelésű áru a
zöldségüzletekben, kispiacokon is keresetté
vált. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, és
érdemes megszívlelni, hogy a csomagolt áru –
egységenként is csak - címkézve kerülhet
forgalomba, amelyen nemcsak a csomagolás,
hanem az eltarthatóság dátumát is fel kell
tűntetni!
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

