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Megjelenik kéthetente

Őszi-téli nyitva tartás

termelői értékesítés megkezdésével, a vevőparkoló kapuinak megnyitásával.
- A várakozó (puffer) parkolóból a helybiztosítással nem rendelkező termelők és
vásárlók 3:30 órától hajthatnak a piac
területére.
- Nyitva tartási napokat megelőző napokon
23:00 óra és másnap - 1:00 óra között
a várakozó parkolóból gépjárművel kihajtani nem lehetséges és ez idő alatt
üzletkötés sem történhet.

A nagybani piac nyitva tartásának szezonális
váltását széles körű - az érintett termelőkkel,
vásárlókkal és a bérlőkkel való - egyeztetés
előzte meg. Az ennek szellemében kialakított
rend a többség számára elfogadható.

A Budapesti Nagybani Piac

2012. szeptember 24-től megváltozó
őszi-téli nyitva tartása szerint,
a kereskedés kezdete:

hétfőtől szombatig 1:00 óra
vasárnap zárva!

A közösen kialakított nyitva tartási rendszer
remélhetőleg a következőkben is előnyösen
szolgálja majd minden nagybanis érdekét. A
korábbi főszezonban, és a nyári idények működésében bevált „órarend” határozza meg
továbbra is a piaci létesítmények, parkolók
üzemkezdetét és zárását. Az alábbiakban
részletezve közzé tesszük a szezonális (nyári)
rendet felváltó, az év nagyobb részében érvényes nyitva tartást. Az időpontok betartása
valamennyi piaci résztvevő számára kötelező!
- Nyitva tartási napokat megelőző napokon
a várakozó (puffer) parkolóba október
hónapban 16:00 órától, novembertől
kezdődően 18:00 órától, másnap 3:30
óráig érkezhetnek járművek.
- A helybiztosítással rendelkező termelők
minden nyitva tartási napot megelőző
estén 23:00 órától érkezhetnek és
folyamatosan
elfoglalhatják
árusítóhelyüket.
- A Nagykőrösi úti vevőparkolót 23:30
órától lehet igénybe venni.
- A kiemelt, V2 kártyával rendelkező
vásárlók
E-szektorban
való
sorba
állításának kezdete 0:15 óra.
- 0:45 órakor kezdhetik meg a helybiztosítással rendelkező termelők árujuk
bemutatásra történő kipakolását.
- Minden nyitva tartási napon 1:00 óra a
V2 belépőkártyás vásárlók piacra történő
belépésének időpontja, egy időben a

A nagybani piac beléptető pénztárai hétfőtől
péntekig 7:00 órakor, szombaton 6:00 órakor
zárnak. A Nagykőrösi úti vevőparkolóba a
belépés és a parkolójegy kiadásának utolsó időpontja hétfőtől péntekig 7:45 óra, szombaton
6:45 óra. Ezt követően vásárlási céllal nem
lehet a piacra belépni! A pénztárak zárását
követő egy órával a vásárlásokat be kell fejezni,
a piac területét a vevőknek el kell hagyni!

Figyelem!
A nagybani piac műszakvezető felügyelőjétől
előírásszerű, kézzel kitölthető
Árujelölő címkék
önköltségi áron beszerezhetők!

A fent ismertetett nyitva tartás 2012. szeptember 24-én lép életbe, és 2013 tavaszinyári nyitva tartási rend bevezetéséig tart.
Végezetül, ismételten arra kérjük a Nagykőrösi
úti vevőparkolót igénybe vevő kereskedőket,
hogy a rájuk vonatkozó időpontokat betartva,
biztosítsák a közút zavartalan forgalmát! A
„megállni tilos” táblával jelzett útszakasz
mindkét sávjában – beleértve az útpadka
területét is – tilos a parkolás!

„Cégér”
Minden kereskedelmi tevékenységet végző kis
és nagykereskedés számára jogszabály írja elő,
hogy üzletükben, vagy árusítási helyükön
cégtáblával kell jelezni kilétüket, azaz a
vállalkozó, vagy vállalkozás nevét, elnevezését.

A nagybani piacon is kötelező a cégtábla
kihelyezése a nagykereskedők bérleményeinek
homlokzatán és a bérleményben. Ennek a követelménynek az érintett cégek többsége eleget
tesz, köszönhetően a BNP Zrt. hatásos – az
egységes piaci arculat megteremtésére irányuló
- propagandájának és közreműködésének az
egyforma cégtáblák elkészíttetésében.

A BNP Zrt. előírja, hogy a jövőben a szabadtéren árusító termelők, és vállalkozók is jól
láthatóan feltűntessék kilétüket, az adott
termelői helyen árusító nevét és forgalmazói
minőségét. Ezért szeptember 17-től minden
termelői járművön a feliratozást alkalmazni
kell! Mindenkor az adott szektorhelyen tartózkodó, termelő, vagy vállalkozás árusító cégtáblája kell, hogy kihelyezésre kerüljön!

A nagybani társasága segítséget nyújt annyiban, hogy legalább a kezdetekkor - amíg esetleg
az igényesebb táblák, „cégérek” elkészülnek - a
műszakvezető felügyelőknél, vagy piaczárás
után a helységgazdálkodáson mintát, vagy akár
kitöltött táblát lehet kapni. A www.nagybani.hu
honlapról szerkeszthető változat is letölthető.
Az előírások betartását a BNP Zrt. illetékes
munkatársai ellenőrizni fogják. Kérjük a termelőket és a termelői vállalkozókat, vállalkozásokat, hogy a feliratozási kötelezettségnek
tegyenek eleget!

Őszi számvetés
A nyitva tartás rendjének változása és az
árukínálat a leglátványosabb jegyei a nagybani
ősz beköszöntének. A szezonális átállást a
legtöbb piacos várta. Igaz, „csak” négyórányi
különbség van a nyári és őszi-téli nyitás között,
de a piacosoknak ez is jelentős plusz idő, amit
pihenéssel tölthetnek. Akadnak, akik számára
mindig más volna optimális, mint ami éppen van,
de néhány hét után megszokottá válik a piaci
üzemelés, és alkalmazkodnak is majd hozzá.
Az ősz folytatása már amúgy is másról szól. A
betakarításokról, a várható kínálatról és a
szezonális eredményekről. Termesztési érte-

lembe véve az ősz már az esztendő vége, az
eredmények elszámolásának ideje. Egyben
viszont a következő év „előszobája”, a következő szezon tervezése. A betakarítást az őszi
előkészítések, ültetések követik.
Sok nehézséggel kellett a zöldség-gyümölcskertészetből élőknek az idén szembenézni. A
fagy, a szárazság, a jégverés, azaz a kíméletlen
időjárás csak az egyik. Bár a végső számvetések
még csak ezután készülnek, de a legtöbben már
látják a végét. A várható, vagy már konkrétan
felmérhető eredmények minden termelő számára elgondolkodtatók. Amennyiben elégedettek
az idei év számaival, úgy a folytatás nem
kétséges. Vannak viszont, akik számára a
szezon végzetes következményekkel járt. Ők
most még kilátástalannak látják a jövőt. A
következő év kezdése nehézségeket okoz, de
az egyéb – adózási, adminisztrációs stb. – kötelezettségekkel is nehezen birkóznak meg.

Minden, ami a zöldség-gyümölcsáru
csomagolásához kell
- öntapadó, és felfűzhető, varrható
címkék nyomtatása rövid határidővel,
habtálcák, gyümölcskosarak,
strech fólia, raklapfóliázók,
csomagológépek megrendelhetők az alábbi
telefonszámokon:
Tel: 70 – 940 – 2168
és 70 – 940 – 2166
WWW.TAMASPACK.HU
A nagybanis termelők többsége számára viszont
– ahogyan ők is megfogalmazták -, egy út van,
mégpedig a sok-sok éves termesztői gyakorlatukkal tovább folytatni a gazdálkodást. A
boldogulás útja a termőföld szeretete, és a
saját vállalkozásuk becsülete. Az értékesítésre
is szükségük van, melyhez egyre nagyobb
számban a nagybani piac kínálta lehetőséget
választják.

Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

