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Megjelenik kéthetente
műszaki hiba miatt) automatikusan
nem nyílik a sorompó, akkor a kihelyezett
hangszórón keresztül lehet közvetlen kapcsolatba lépni az ügyeletes munkatársunkkal, aki
ellenőrzést követően felnyitja azt. Amennyiben
valamelyik gépkocsinak hiányzik az első
rendszáma, nem léphet a piac területére, mivel
anélkül a forgalomban sem vehet részt.

Tájékoztató bérlőknek
A nagybani piac Nagykőrösi út felöli bejárata,
azaz a „G” kapu – amely a kártyával rendelkező
bérlők behajtási lehetősége – 2019. március
26-tól automatikus rendszerben működik.
Az akadálytalan üzemeltetés érdekében az
alábbiakat kérjük az érintett, B1, B2, B3, B4, S,
és LOG-P kártyával belépőktől. Mivel rendszámfelismerő rendszer azonosítja a járműveket és
nyitja a sorompót, ügyeljenek a gépkocsi rendszámok tisztaságára.
Amennyiben nem a belépőkártyához rendelt
járművel kívánnak belépni, akkor azt a csereautó rendszámának megadásával a helyiséggazdálkodási iroda felé be kell jelenteni, hétköznap
(hétfő és csütörtök közötti napokon) 8:0016:00 óráig, pénteken 13:00 óráig a 06-1-4213611, vagy az 06-1-421-3618 számok egyikén,
illetve a piac@nagybani.hu levélcímre küldött emailban.
Jelenleg teszteljük a rendszert és a tapasztalatok alapján fogjuk véglegesíteni. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy rendkívüli esetben
(baleset, a gépjármű azonnali meghibásodása
stb.) a nyitvatartási időn kívül, vasárnap 11:00
óráig, de a gépjármű piacra érkezését
megelőzően legalább egy órával a 06-30-6884819-es telefonszámon a videó szolgálatnak kell
jelezni, hogy a belépőkártyával rendelkező
személy csereautóval érkezik. A jármű rendszámát és a belépőkártya számát kell megadni.
Ha érvényes belépőkártyával és a rögzített
rendszámmal történő belépés esetén (esetleges

Kérjük a fentiek figyelembevételét, a feltételek betartását, mert ellenkező esetben a
„G” kapun nem tudnak belépni, és a jármű a
pénztárak felöl megközelíthető bejárathoz
kerül átirányításra.
A „G” kapu automatizált működése a bérlők
piacra történő belépésének gyorsítását szolgálja. A rendszer hibamentes üzemelése érdekében szükség van az együttműködésre, amit
ezúton is köszönünk.

Felgyorsult üzletmenet
Közös tapasztalatuk, hogy a nagybanin az utóbbi években felgyorsult az értékesítés menete,
csökkent az üzleti tranzakciók időigénye.
Hamarabb lecseng az áru eladása, megvásárlása, és rövidült az átrakodáshoz, az áru begyűjtéséhez szükséges idő is. A vevők ugyanis telefonon, sms-ben, e-mail útján – előre jelzik
beszerzési igényeiket. A termelő már felrakodásnál elkülöníti a megrendelt árut.
Ugyanígy cselekednek a piaci nagykereskedők.
Ők már a nagybani nyitását megelőzően raklapokra fóliázzák a megrendelt tételeket és
kiszállítják a nagybevásárlói járművek számára
kiépített parkolóba. Ezt a tavalyi év fejlesztése
annyiban könnyíti, hogy bővült az erre a célra
elkülönített terület.
Elengedhetetlen feltétel a jól működő, üzletileg
bevált
partnerkapcsolat.
Gyorsan
hitelt
teremtenek maguknak a becsületes, megbízható
termelők, nagykereskedők, akik garantálják a
minőséget, az igényelt hiteles árumennyiséget,
és adott esetben a beígért árakat is tartani
tudják. A másik oldalon a szavahihető megrendelő, beszerző, kiskereskedő áll.

Ennek kapcsán merül fel, hogy alkalomadtán itt
felejtenek megrendelt - olykor kifizetett –
árut, ezért a termelő zárásig a piacon hiába
várakozik. Előfordul az is, hogy a termelő nem
tudja a rendelést teljesíteni, mert másnak adja
el az árut. Az ilyen, és hasonló helyzetek csorbát ejthetnek az üzleti megbízhatóságon. Kérésünk, hogy igyekezzen mindenki a konfliktusos
helyzeteket elkerülni, vagy azt egymás között
korrekt módon rendezni. A nagybani piac munkatársai nem jogosultak a viták eldöntésére,
nem tehetnek igazságot.

Döntésünkben elsősorban a vásárlók, árubeszerzők igényeire, kérésére vagyunk tekintettel, hiszen az esetleges szerdai nyitva tartás kevésbé alkalmas a május 2-i felhasználásra
szánt primőrfélék, és gyümölcs (szamóca)
beszerzésére, illetve frissen tartására.

Agrárbiztosítási támogatás
Idén is 5 milliárd forint éves agrárbiztosítási
díjtámogatáshoz juthatnak a gazdálkodók, az
igényeket az egységes kérelembenyújtási időszakban lehet beadni – közölte az Agrárminisztérium.
A Vidékfejlesztési programban elérhető
pályázat a legfontosabb természeti és időjárási
kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás
díjához nyújt támogatást a növénytermesztéssel foglalkozó termelőknek.
Annak érdekében, hogy minél több gazdálkodó,
minél nagyobb területre vehessen igénybe
mezőgazdasági biztosítást, az elmúlt időszakban a díjtámogatás éves keretösszegének emeléséről és a támogatási szerkezet egyszerűsítéséről határozott a szaktárca. Tavaly 5 milli-

árd forintra emelkedett a pályázható éves
támogatás összege. A pályázati felhívás további
részleteiről
bővebb
információ
a
www.szechenyi2020.hu oldalon érhető el.

Számlaadási kötelezettség
A nagybani piacon árusítók (termelők, vállalkozók, és vállalkozások) számlakibocsátásra,
nyugtaadásra kötelezettek. Az áfa törvény és a
kapcsolódó rendeletek betartásában az utóbbi
években javulás tapasztalható. Ebben közrejátszhat, hogy a számlaadás a NAV ellenőrzések egyik kiemelt célpontja.
Az értékesítő termelők, vásárló kereskedők a
költségeik elszámolására is egyre nagyobb
figyelmet fordítanak. Itt emlékeztetünk társaságunk ajánlására, miszerint a termelők és
vásárlók belépőkártyájukat fizetőeszközként
használhatják, ha a piac főpénztárában pénzösszeggel feltöltik. Belépéskor a belépési díjak
ebből kerülhetnek levonásra. A beléptetési
időigény rövidítése mellett az egyösszegű pénztári befizetéskor kapott számlával elkerülhető
a beléptető pénztáraknál a napi belépésenként
kapott számlák gyűjtögetése is.

Zsendülés 2019-ről utólag
Korábbi lapszámunkban a Zsendülés elnevezésű
Kertészeti Konferencia programjának előzeteseként rövid tájékoztatót írtunk. Utólag a
konferencián elhangzottakból két előadó tematikus vázlatpontjait emelnénk ki.
Farkas Sándor agrárminisztériumi államtitkár a
kertészeti ágazat elmúlt nyolc évének fejlődéséről számolt be. A jövőkép témakörben szó
volt arról, hogy termelői igény mutatkozik
mintegy ezer hektárnyi új növényház létesítésére, amivel a termelés 230 ezer tonnával
növelhető. Kormányzati feladat az EU 2020. év
utáni költségvetési ciklusában a megfelelő
forrás biztosítása.
Dr. Mártonffy Béla, a NAK delegáltjaként
adatokkal alátámasztott, összefoglaló beszámolójában az ágazat helyzetéről, problémáiról,
annak okairól és a lehetséges megoldásokról
tartott előadást.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

