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Őszi-téli nyitva tartás első napjai
Hét elején állt át a nagybani piac üzemelése az
őszi-téli nyitva tartásra. A menetrend változásának időpontjáról több hírforrásból értesülhettek a piacosok. Az évek óta piacra járók már
rutinból számítottak rá és vevőiket is figyelmeztették.
A tavalyi évhez képest változás, hogy a termelők a hivatalos piacnyitást megelőző egy órában
– azaz 0:00 órától – megkezdhetik az áru
kipakolását. Természetesen ez nem jelent
egyúttal korábban kezdődő árusítást.

Címkéznie kellene a termékeit?
Sok vállalkozónak került súlyos pénzösszegbe a
címke hiánya.
Szolgáltatásunkkal megelőzheti a bírságot.
Két lehetőséget kínálunk:
-Rendelje meg a szükséges címkét, s mi
akár 24 órán belül elkészítjük Önnek!
-Vásároljon most akciós áron
címkenyomtatóinkból, és oldja meg
végérvényesen a problémát!
W-Ackermann Kft.
1183 Budapest XVIII. (Pestlőrinc)
Gyömrői út 82.
Rendelésfelvétel: 1-294-7660; 30-268-4898
Nyitva tartás: 8 – 17 óra
www.ackermann.hu
A nyitva tartás változtatását – mint mindig –
egyeztető megbeszélés előzte meg. Ezen a
fórumon nemcsak a fő témában elhangzottak
érdemeltek figyelmet. A nagykereskedők, termelők és vásárlók számtalan javaslattal éltek.
Közülük
azok
kerülhettek,
kerülhetnek
figyelembe vételre, amelyekkel a piacosok
többsége egyetért, és/vagy nem sérti mások
érdekeit.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni - az egyéni
megkeresések, ügyintézések, vagy piaci kommunikáció közben elhangzó vélemények válaszaként -, hogy a társaság valamennyi döntésének
fontos momentuma a kompromisszumra való
törekvés. Az utólag is hasznosnak ítélt fórumon

Megjelenik kéthetente
olyan
megvalósításra
érdemes
javaslatok, felvetések kerültek porondra,
amelyek megoldásával társaságunk foglakozik. A
megvalósításhoz, a döntéshez azonban időre van
szükség. Felmerült többek között annak igénye,
hogy januártól – a téli, fagyos időszak kezdetével - a piac nyitva tartása változzon. Ez a
szabadban
árusítók
érdekében,
a
fagyveszélynek
kitett
áru
védelmében
megfontolásra érdemes javaslat.
A BNP Zrt. ügyfelekhez intézett kérése, hogy a
nyitva tartással kapcsolatos, vagy egyéb
témában
bármikor
felmerülő,
igényeket,
ötleteket, vagy kérdéseket juttassák el a
társaság e-mail címére: nagybani@nagybani.hu

Nagybani intézkedések
Előző lapszámunkban hívtuk fel a figyelmet, de
szórólapokon is értesülhettek róla az érdekelt
vásárlók, árubeszerzők, hogy a piacon belüli
területről, a kerítéshez láncolt kisebb szállítóeszközöket, kézikocsikat távolítsák el, vigyék
magukkal. Határidőként szeptember 19-e volt
megjelölve. A felszólítás ellenére számos lelakatolt eszköz továbbra is piacon maradt. A
türelmi idő 23-án lejárt. A nagybani üzemeltetése az itt felejtett kézikocsikat eltávolíttatta, a piaci géptárolóban gyűjtötte össze és
jelenleg is ott tárolja. A kiskocsik „tulajdonosai” legkésőbb október 5-i vehetik át az igazoltan saját használatú, tulajdonú eszközeiket.
Október 1-én megkezdődik a Nagykőrösi út piac
felöli oldalának sávbővítése. A beruházás
munkálatai ideiglenesen sokakat érintő változtatásokkal jár. Az egyik intézkedés a bérlők
igazgatósági épület előtti, személyi parkolójára
vonatkozik, amit az útépítés idején csak 04 –
18:00 óra között vehetnek igénybe. A jelzett
időn túl a behajtásra kiadott jeladók használata
felfüggesztésre kerül. A parkoló – az építés
befejezéséig - ugyanis a vásárlói járművek
várakozására kijelölt terület. Addig az engedéllyel itt parkoló bérlőknek átmeneti megoldást kínál a BNP társasága. A jelzett időn kívül
a tető-, vagy a füves parkoló lehetősége közül

választhatnak. Ezt előre, a nagybani helyiséggazdálkodásán jelezni kell!
A Nagykőrösi úti parkolóban várakozó vásárlóknak jó hír, hogy az év végig újabb, a szektorok megközelíthetőségén javító kapu létesül.
Az új bejárat a H szektorral szemben, a már
üzemelő két kapu között nyit utat a gyalogosan,
vagy bevásárló kocsikkal érkezőknek. Az egyik
D szektorhoz vezető bejárat is átépítésre
kerül. Ezzel megszűnik az áru kiszállítását
nehezítő, meredek felhajtó. A munkálatokra a
késő őszi hetekben kerülhet sor, amikor a
vevőparkoló kevésbé leterhelt.
A nagybani infrastruktúrája, szolgáltató létesítményei, a büfék felújítása, korszerűsítése is
folyamatos feladat. Napirenden van úgy az építmények külső renoválása, mint a nyílászárók
cseréje, vagyis a létesítmények állagmegőrzési,
felújítási munkálatai.
A piaci intézkedések sorába csak azért kerül be
az alábbi felhívás, mert azoknak az értékesítő
termelőknek szól, akik eddig még sohasem, vagy
az utóbbi években nem jártak a nagybanin.
Számtalan árusítási céllal érkező ügyfél akadt
fönn a beléptető pénztáraknál termelői kártya
érvénytelensége, vagy hiánya miatt. Ott szembesültek a ténnyel, hogy az évekkel ezelőtt
használt kártya bevonásra, letiltásra került.
Vannak, akik nem gondolnak rá, hogy belépési,
árusítási jogosultságuk elévülhet. Az időközben
kötelezővé vált (őstermelői adószám, regisztrációs szám), érvényesített igazolvány (őstermelői, vállalkozói, cégkivonat) bemutatásával
azonban kártyáik érvényessége visszaállítható.
Az újdonsült termelők is meglehetősen „bevállalósak”, amikor információk nélkül indulnak
útra, hogy nagytételű árusítással próbálkozzanak. Igaz, az első piaci belépés egyszeri
engedéllyel lehetséges. A továbbiakban viszont
csak a termelőre „szabott” és kinyomtatott
kártya biztosítja a bejutást. Kártyaigénylő
adatlap és tájékoztató szórólap akár a BNP
Zrt. hivatalos honlapjáról - www.nagybani.hu –
letölthető, de a nagybani recepcióján és a pénztárakban is lehet kérni. Az egy-két munkanap

alatt elkészíthető termelői kártya kiadásához a
megfelelően kitöltött igénylőlap és az előírt
dokumentumok fénymásolata szükséges.
Minden „újonc” termelőt, ügyfelet kérünk, hogy
a belépés feltételeiről, a nyitva tartás rájuk
vonatkozó kötöttségeiről stb. időben és kellőképpen tájékozódjon. Ezt akár telefonon (06-1814-5300), akár internet útján megtehetik.

Visszatérő téma
Nem győzzük eleget hangoztatni a nyomon
követhetőség kötelezőségét, és a téma mégis
újból és újból visszatér. Mindig akad valamilyen
mulasztás, külső reklamáció, vagy hatósági
jelzés, ami aktuálissá teszi. A nagybanisoknak
meg kellene érteni, hogy bármennyire „fáj”,
vagy nem akarnak tudomást venni róla, a
törvények, rendelkezések betartása nem
kerülhető ki. Az évek óta szorgalmazott ügyre
már
minden
lehetséges
médiaeszközt
felhasználtunk. Kereskedőink régen rutinos,
szokásos feladatként kezelhetnék a nyomon
követhetőség mindennapi teendőit, mégis
akadnak hiányosságok. Érthetetlen, hogy
egyesek miért igyekeznek a származást és
egyéb adatok árucímkén való feltüntetését
„elszabotálni”.

Pénztárgép kötelezően
Jogszabály írja elő az elektronikus naplós pénztárgépek alkalmazását. Azon adóalanyoknak,
akik korábban ilyennel nem rendelkeztek, szeptember 1-ig kellett az eszközt kiválasztani és
üzembe helyezni. Azoknak, akik használnak
pénztárgépet, december 31-i határidővel kell a
meglévő
pénztárgépeket
kicserélni,
vagy
modernizálni.
A nagybani piacon árusítók figyelmét felhívjuk,
tájékozódjanak arról, hogy vállalkozásuk a –
3/2013. (II.15.) NGM rendelet szerint –
pénztárgép használatára kötelezettek körébe
sorolható-e.
A
zöldség-gyümölcs
nagykereskedői
tevékenységet
folytató
adóalanyoknak
is
szükséges
a
pénztárgép
használata,
ha
végfelhasználóknak
értékesítenek (akár egy fogyasztó kiszolgálása
esetén is).
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

