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Augusztus 20. körüli piaci munkarend
A nagybani piac
augusztus 19-én, szerdán zárva,
augusztus 20-án, csütörtökön
19:00 - 24:00 óra között nyitva,
augusztus 21-én, pénteken
19:00 órától 23:00 óráig nyitva.

Helybiztosításról
Az augusztusi helyek lekötésének időpontja:
július 26, 27, 28, 29 napokon, 18:00 – 23:30 óra
között. Július 30. az új helyigények ügyintézésére kijelölt nap.
Azok, akik a bankszámlánkra való utalás lehetőségét igénybe kívánják venni, kérjük, hogy az
átutalást legkésőbb július 27-ig indítsák el. A
pénzösszeg beérkezését követően a helyeket
lekötjük. A szektorkártyák és a számlák
átvehetők a helybiztosítási napokon 18:00 –
23:30 óra, a későbbi napokon 08:00 – 16:30 óra
között a helyiséggazdálkodáson. A helybiztosításos termelői igények augusztus 1-től jelentős
számban bővültek, a szektorhelyek kártyával
való igazolása az ellenőrzések során nagyobb
hangsúlyt kap.
Figyelem! A jelenleg a puffer parkolóban
várakozó termelők új helybiztosítási igényét
az előzetesen egyeztettek szerint a helységgazdálkodási irodán munkaidőben kötjük le.

Online számlaadat-szolgáltatás
Korábbi lapszámainkban „csak” a bevezetés
határidejére és az adatszolgáltatás lehetséges
megoldásaira hívtuk fel a figyelmet. Most
viszont alkalmazásának, használatának nagybanis sikereiről számolhatunk be. Némi aggodalommal néztünk a dolgok elébe, mivel a
szabadtéri körülmények kevésbé alkalmasak
digitális eszközök használatára, nyomtatásra
stb. Minderre rácáfoltak a termelői vállalkozások. Néhány nap után a járműveken, vagy azok
mellett kis méretű számlázó és nyomtató készülékekkel rutinosan készítik és az előírásnak

Megjelenik négyhetente
megfelelően továbbítják a számlaadatokat. Mások a későbbi számlaadattovábbítás módszerét választották, amiben
segítségükre lehetnek a digitális alkalmazásban
járatos családtagok.
Csak a termelők egy része érintett a kötelező
adatszolgáltatásban. Az áfa körön kívüli őstermelők nulla áfa tartalmú számlát bocsátanak ki,
vagy felvásárlási jegyet írnak alá. Számukra
későbbi határidővel lesz kötelező az online
számlaadat-szolgáltatás.

Változás a piac működési rendjében
A nagybani piac vezetése a jelenlegi beléptetési
rend kiegészítésével új lehetőségeket ajánl fel
a termelői és vásárlói partnereknek. Az érintett piacosokkal folytatott személyes konzultációk, az igények és a lehetőségek egyeztetése megalapozták társaságunk - a piaci működési rendjének módosítását érintő - döntését,
amely augusztus 1-től lép életbe. Ennek értelmében:
A nagybani piac vasárnap és csütörtök között
19:00 órától 24:00 óráig, pénteken 19:00
órától 23:00 óráig tart nyitva. Szombaton
zárva tart.
A helybiztosításos termelők piaci bekötőútra
történő behajtása, azt követő belépésük a
pénztárkapukon keresztül, majd az árusítóhelyre való beállás megkezdésének legkorábbi
időpontja 14:00 óra. A helybiztosítással lekötött helyeket 20:00 óráig tartjuk fent.
A helybiztosítással nem rendelkező termelőknek lehetőségük van módosított díjszabás szerinti napi díjtétel megfizetésével (napi helybiztosítás) szintén 14:00 órától való belépésre. Számukra kötelező a beállás a pénztári
kapuknál véletlenszerűen kijelölt árusítóhelyre.
Azon termelők, akik a helybiztosítás egyik rendelkezésre álló lehetőségét sem kívánják igénybe venni, 19:00 óra előtt nem hajthatnak a
bekötőútra. Ezt követően a „T” jelű sávban
várakozhatnak a 20:00 órakor kezdődő pénz-

tári beléptetésig. A puffer parkolóba belépni
és kereskedni tilos!
A bekötőút „B” jelű sávjában a bérlők kártyával
rendelkező járművei, továbbá a bérlők részére
be-, és kiszállító járművek közlekedhetnek.
A bekötőút „V” jelű sávjában a belépésre
várakozó vásárlók állhatnak. A vásárlási céllal
érkezők jogosultság szempontjából különböző
„V” típusú kártyával rendelkezhetnek.
A korábban V2 kártyával belépő, nagy méretű,
azon járművek tulajdonosainak, akik gyakori
belépésszámmal
látogatják
a
piacot,
lehetőségük van V5 típusú kártyát igényelni és
állandó rakodóhelyet lekötni. Ez utóbbi havi díja
bruttó 30.000 Ft. A V5 kártya tulajdonosok
piacra engedése vasárnaptól péntekig 15:00
óra. Kizárólag az „F” kapun hajthatnak be és
kötelesek a részükre kijelölt rakodóhelyeket
elfoglalni.
V2, és V4 kártyával rendelkezők 16:00 órától
léphetnek be a piacra. A V2 vagy V4 kártyával
rendelkező vevők 15:00 órától léphetnek be a
pénztári kapukon, előtte a bekötőút jobb szélső
sávjában,
utána
a
puffer
parkolóban
várakozhatnak. (A V4 új kártyatípus. Hasonló
feltételekkel kerül kiadásra, mint a V2 kártya,
csak nincs előírt belépésszámhoz kötve.)
V3 típusú kártyával rendelkező nagykereskedők
piacra engedése legkorábban 16:30 órától
történik. Várakozás a „V” jelű sávban.
A V1 jelzésű kártyával, illetve a kártya nélküli,
vásárlási céllal érkezők járművei 17:00 órától
hajthatnak be a puffer parkolóba. Várakozás a
„V”
jelű
sávban.
A
parkolóban
való
elhelyezkedés a biztonsági őr utasításának
megfelelően történik. A piacra való belépés
20:00 órától történhet.
Vasárnap és péntek között a Nagykőrösi úti
rakodó parkolót 16:00 órától lehet igénybe
venni, kiskapuinak megnyitása 19:00 órától.

Díjváltozás
A fedett B-szektor helybiztosítási díjai 2020.
augusztus 1-től 20 %-kal emelkednek.
Egyhavi díj bruttó: 80.040 Ft
Háromhavi díj bruttó: 240.121 Ft
Azok az ügyfelek, akik július 31-ig – egy, vagy
három hónapra, illetve év végéig terjedő
időszakra - helybiztosítást kötnek, a korábbi
díjszabás szerint tehetik meg.

Aktuális feladatok
Minden esztendőben időszerű feladat a burkolati jelek, szektorszámok újrafestése. Erre a
közelmúltban került sor. A nagybani működésében történt változások szükségessé tették
a bekötőúton új burkolati jelek felfestését,
tájékoztató táblák, térképek kihelyezését és
információs tartalmú szórólapok kiadását.
A piac közlekedő útjai a nagyfokú terhelés és a
klimatikus hatások miatt éves karbantartást
igényelnek. A BNP a közlekedési, áruszállítási
körülmények szinten tartása, javítása érdekében az idén is elvégezteti a felújítást. A munkálatok az előkészítés szakaszában vannak, megvalósításuk a kora őszi hónapokban várható.

Dinnyére várunk
A hazai dinnye még mindig nincs szezonja
teljében. Hiába van kereslete, kevés a magyar
áru. Szükség van az import kiegészítésre.
Maguk a termelők mondják, hogy a nyári
dömpingnek még nem jött el az ideje. A
görögdinnye átlagos kínálati ára 180 Ft/kg, amit
úgy tűnik, hogy a hónap végéig tartani lehet.
Akkorra várható szezonális a bőség.
A sárgadinnye kínálati ára miatt sikertermék.
Az utóbbi hetekben ugyanis 450 – 600 Ft kilója
a minőségi árunak. Ettől motiváltak azok is, akik
megjelennek a „mindegy” minőségi kategóriába
sorolható sárgadinnyével. A dinnyeszabvány
előírásait figyelmen kívül hagyva; sérült, hibás,
vegyes méretű dinnyével tömött konténerekben
kínálják a sárgadinnyét. Ezzel rontják az
igényességre törekvő termelők ázsióját.

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

