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A BNP Zrt. új igazgatósága
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. vezetői posztjait 2020. májusától Nagy I. Zsolt vezérigazgató, Dr. Kovács László helyiséggazdálkodási igazgató és Boros András
műszaki
igazgató
urak
töltik
be.
Megbízatásukhoz, munkájukhoz sok sikert
kívánunk.

Pünkösdi nyitva tartás

Megjelenik négyhetente
heti
rendszerességgel
fertőtlenítjük. Fertőzöttség gyanú esetére
megoldottuk a biztonságos elkülönítést. A
főpolgármester április 27-től a visszavonásig
érvényes döntésének megfelelően, minden
piacra lépő számára kötelező a maszk viselése,
amit ellenőrzünk.
Napjainkra a járványveszély csökkent, a
korlátozások alól lassan mindenhol és mindenki
felszabadul. Mi a magunk részéről továbbra is
óvatosságra intjük a nagybanis közösséget,
mivel az ország minden régiójából, napi szinten
több ezer látogatót fogadunk, ami fokozza a
fertőzésveszélyt.

Júniusi helybiztosításról

Koronavírus járvány
A nagybani piac a koronavírus járvány okozta
körülmények között is – megfelelve a kormányzati és főpolgármesteri intézkedéseknek –
zavartalanul működött,
működik. Különös
tekintettel az áruellátásban, elosztásban, árubeszerzésben betöltött fontos szerepére.
Társaságunk a járvány korai megjelenésével egy
időben intézkedési tervet dolgozott ki, a
koronavírus elleni védekezésre. A kezdetétől
fogva – élve a tájékoztatás eszközeivel, nem
sajnálva az energiát, anyagi ráfordítást - nagy
hangsúlyt helyeztünk az óvintézkedésekre, a
szükséges eszközök és a fertőtlenítő szerek
beszerzésére, utánpótlásukra, használatukra.
Törekedtünk arra, hogy az áruszállító járművek
a lehető legrövidebb időt töltsék piaci környezetben. Hőkamera beszerzésével lehetőséget
biztosítottunk a fertőzés gyanús esetek kiszűrésére. A fertőzésveszély szempontjából kiemelt helyiségeket, mintegy 2.000 m² területen,

A helybiztosítással rendelkező termelők, vállalkozások továbbra is banki átutalással, vagy
bankszámláink valamelyikére történő befizetéssel tudják T1 kártyájukat a helybiztosításhoz
szükséges pénzösszeggel feltölteni.
OTP: 11720025-20186272
CIB: 10700024-27301809-51100005
A közleményrovatban tüntessék fel a kártyatulajdonos nevét, a T1 kártya számát.

A 2020. éves üzleti terv
Társaságunk közgyűlése elfogadta a BNP Zrt.
ez évi üzleti tervét, ebben jóváhagyta az
előirányzott fejlesztéseket. A beruházások a
piaci értékesítési kultúra, a szociális körülmények javítását, szolgáltatásaink színvonalát
kívánja emelni.
A mintegy félmilliárd Ft-os beruházás a Bszektor lefedése mellett további mintegy 140
M Ft nagyságú fejlesztést tartalmaz. Ezek
között raktárkapacitást bővítő beruházás
előkészítése, napelemek telepítése, a szociális,
higiéniai
körülmények
javítását
szolgáló
felújítások kaptak zöld utat.
A hulladékgazdálkodás és a környezetvédelmi
szempontokat figyelembe véve, 30 db új
hulladéktároló konténer beszerzésére és a már
meglévők felújítására kerül sor. Egy AVANT

típusú multifunkcionális - takarító, szállító –
munkagépet pedig a közelmúltban állítottunk
üzembe. Tervek szerint még ebben az
esztendőben a géptárolót gépmosó berendezés
környezettudatos kiépítésével bővítjük.

Online számlázás
Július 1-től életbe lépő jogszabály szerint, az
online számla jelentés kiterjesztése értelmében minden adóalanynak az összes belföldi adóalanyok közötti ügyletről adatot kell szolgáltatni, függetlenül az áfa összegétől.
A korábban kitűzött határidő nem módosult, de
még időben vannak a nagybanin működő, vagy itt
árusító vállalkozók, termelők (is), hogy felkészüljenek a kötelező adatszolgáltatás technikai megoldására.

Főszezoni felkészülés
A nyári főszezonban – jellemzően május
hónaptól augusztusig – megnő a piac
leterheltsége, a bekötőút és a belső úthálózat
zsúfoltsága. A forgalomnövekedés, a belépő
termelői és árubeszállító, illetve a vásárlói
járművek korábbi érkezése minden évben
forgalmi torlódást okoz a környék úthálózatán,
a körforgalomban és az autópályáról bevezető
útszakaszon. A dugó gyakran a szomszédos
üzletközpont parkolóira is kiterjed. Ennek
kezelése, különösen nagypiaci napokon, komoly
erőfeszítést igényel társaságunktól, mivel a
közlekedési
anomália
felszámolásában
a
hatóságok (rendőrség, közlekedési felügyelet)
csak alkalmanként tudnak segítségünkre lenni.
Ezúton és már előre kérjük a piacra igyekvő
ügyfeleket, termelőket, hogy fegyelmezett
magatartással segítsék a piac és a környék
forgalmi rendjének biztosítását, és ezzel saját
piacra való belépésüket is. Különben a BNP Zrt.
szankcionálni kényszerül.

Nyári gyümölcskínálat
A kora tavaszi hideg időjárás az ország néhány
térségében fagykárokat okozott. Az őszi- és
sárgabarack ültetvények szenvedték el a legnagyobb veszteséget. A Dél-alföldi térségben
gazdálkodó gyümölcstermelők 70 – 80 %-os
fagykárról számoltak be.

A helyiséggazdálkodáshoz már több termelői
jelzés érkezett a gyümölcskárokról. Előrevetül,
hogy áruhiány miatt egyes termelők nem tudják
az előírt belépésszámot teljesíteni. Másoknak
pedig olyan mértékben csökkent az árualapjuk,
hogy szezonálisan egy-két hónapot ki kell hagyniuk, így a szektorhelyek hat hónapos használata sem tartható. A fagykárok bejelentésének és az igényeknek az a módja, hogy a
károsult termelők a kármegállapításról szóló
határozatot mellékelve kérelmet nyújtanak be a
helyiséggazdálkodásra. A termelőket a helyiséggazdálkodási igazgató döntéséről értesítjük.

A magyar eper
A tavaszi szezon első gyümölcse a szamóca,
vagy más néven földieper. Minden évben - a
média számára is - központi téma megjelenése,
kínálata, ára, származása. Ez utóbbi ürügyén
foglalkoznak a témával legtöbben, a legtöbbet.
Az eper már a téli hónapokban része az importválasztéknak. Egyes hírforrások tudni vélik és
hangoztatják, hogy a kora tavaszi hónapokban
még nincs magyar szamóca. Ez a hazai termelők
szakmai önérzetet sérti. Az üvegházi termések
ugyanis már március első napjaiban megjelennek
a nagybani termelői kínálatában. Bár ilyenkor
még csekély a felhozatal, de a téves médiainformációk megkérdőjelezhetik a hazai áru
valódiságát.
Az igazi eperszezon májusban indul, és
időjárástól függően július elejéig kitarthat. Az
idei szezon sem mentes az anomáliáktól. A
kínálat ugyan folyamatos, de minőségi áruból
kevés van, ezért a kilónkénti 1300 – 1600 Ft-os
ár még a napokban is tartható volt. Az eper
fogyasztási értékei, megjelenése, íze, zamata is
fókuszba kerül. Véleményünk szerint nem
érdemes összehasonlításokat tenni és főleg
nem propagálni. Számtalan fajtát termesztenek
úgy a hazai, mint a külföldi termelők, amelyek
más-más tulajdonságokkal rendelkeznek. De
akármilyen is az eper fajtája, vagy származása,
van közöttük ízletes gyümölcs és kevésbé jó
ízű, szemrevalóbb és apró, olcsóbb és drágább,
fóliában nevelt, és szabadföldi. A nagybani piac
választéka olyan széles, ami sokféle vásárlói,
fogyasztói igényt kielégít.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

