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Március 15-én nyitva!

Megjelenik négyhetente

A BNP Zrt. a járványhelyzet súlyosbodása
miatt elrendelte a piacra behajtó járművek
vezetőinek hőkamerával történő ellenőrzését.

Házirend betartása
A piacra érkezők között sok a fegyelmezetlen,
a házirend ellen is vétő járművezető, akik a
közlekedés szabályait figyelmen kívül hagyják.
A leggyakoribb szabálysértés a tilosban parkolás. Előző lapszámunkban is írtunk a jelenségről,
amit annyiban egészítünk ki, hogy a kijelölt
helyeken kívül várakozó járművek vezetőit a
gépkocsikra kihelyezett szórólapon figyelmeztetjük a kihágásra, és arra is, hogy ismételt
esetben pótdíj kiszabásra kerülhet sor.

Szórólapokon felhívjuk a piacra belépőket a
higiéniai követelmények betartására, és a
kötelező maszkviselésre. Akik nem tesznek
eleget az előírásoknak, azokat figyelmeztetjük,
a továbbiakban pedig meg kell tagadnunk a
belépésüket. Emlékeztetünk arra is, hogy a
maszk használatát a kerületi rendőrség
járőrszolgálata is ellenőrzi.

Járványhelyzet a piacon
A jelenlegi járványhelyzet miatt kormányzati
korlátozó intézkedések léptek életbe.
A nagybani tevékenységét nem érintik az
üzletek zárvatartását előíró rendelkezések.
A BNP Zrt. a piacot a hivatalos nyitvatartási
rend szerint működteti.
Mivel a személyes ügyintézést csak korlátozottan lehet igénybe venni, ezért minden ügyfelünket arra kérünk, hogy a piac@nagybani.hu
levelezési címre küldött e-mailban keressék a
helyiséggazdálkodás munkatársait. Amennyiben
szükséges az 1-421–3611 telefonszámon egyeztetett időpontban tudunk ügyfeleket fogadni.
A magunk részéről igyekszünk minden területen
helytállni, de bizonyos feladatok prioritást
kapnak. A legfontosabb, hogy a piac működtetése zökkenőmentes legyen, még ha esetleg
körülményesebben is.

A képen: egy behajtó jármű utasai szájmaszkban. A korrekt, fegyelmezett viselkedést
mindenkinek köszönjük.

2021. évi fejlesztések
A BNP Zrt. közgyűlése elfogadta a 2021. évi
üzleti tervünket, melynek részét képezi a
beruházási terv. Ebben többek között az Aszektor részleges átépítése is szerepel.
Konkrétan a sátrak egy részének elbontása,

illetve más részének felújítása. A beruházás
célja a minőségi értékesítési körülmények
további javítása, valamint a bemutatásra kihelyezett terményeket szennyező, forgalmi akadályokat okozó vásárlói gépjárművek közlekedésének korlátozása. Ennek érdekében az Aszektor felszabaduló területén számukra parkolási lehetőséget alakítunk ki.
A hatékonyabb, energiatakarékosabb, környezetkímélőbb berendezések beszerzését, a
korszerűbb megoldásokat a jogszabályi kötelezettségek is ösztönzik. Egyik célkitűzésünk a
raktározási
infrastruktúra
korszerűsítése.
Ennek keretében hő- és tetőszigetelést, nyílászárócserét, hatékonyabb fűtésrendszerek telepítését tervezzük.
A költséghatékonyság jegyében térvilágosításfejlesztések is lesznek, pl. LED-es lámpatestek
felszerelésére, kandeláberek telepítésére kerül
sor az idén.
A piac szociális körülményeinek javítása a
jelenlegi vírushelyzetben kiemelten fontos
feladat. Az idei beruházási célok között szerepel az illemhelyek felújítása, az érintésmentes
használatuk lehetőségének kialakítása.
A takarítás hatékonyságát biztosító, a hulladékkezelést szolgáló gépek, berendezések
beszerzése a piaci higiéniát, a környezetvédelmet szolgáló és a kézi munkavégzést kiváltó
beruházás.
A nagybani piac informatikai rendszerének
korszerűsítése folyamatos feladat, részben
jogszabályi kötelezettségek, részben a működtetés hatékonysága érdekében. Az idei évben is
nagyobb szabású frissítésre kerül sor.
Az egyes beruházásokra, fejlesztésekre
vonatkozó szerződések megkötése a Budapesti
Nagybani Piac Zrt. versenyeztetési és közbeszerzési szabályzatának megfelelően történik.

Márciusi helybiztosítások
A termelői helybiztosítások száma márciustól
bővül. A szezonkezdők többsége él a negyed-

éves kötések lehetőségével, aminek egyik
gyakorlati oka, hogy a kötelezően előírt
belépésszámot csak a három havi teljesítést
követően ellenőrizzük.
Az idén egyelőre nem lehetséges több hónapot
átívelő helybiztosítás kötése, de a márciusban
hiányzó belépéseket a következő időszakhoz
hozzárendeljük azoknak, akiknek meghiúsult a
háromhavi kötési szándékuk.
Aktuálisan emlékeztetjük a termelőket a
tavalyi szezonban debütált szolgáltatásunkra,
az alkalmi (napi) helybiztosítással történő belépésre. Minden termelőnek módjában áll a helybiztosítással rendelkezőkkel azonos időpontban
piacra lépni. Nem érdemes és nem is ajánlott
közvetítőkön keresztül idegen termelői kártyát
(bizonyos térítés ellenében) igénybe venni. Már
csak azért sem, mert a kölcsönkártya tulajdonosa és használója egymás számára idegenek,
ami visszaéléssel, kockázattal is járhat.

Tavaszi felkészülés
Úgy tűnik, hogy a tél idén elmaradt, és a
meteorológiai tavasz is napokon belül megérkezik, a nagybani tavaszt azonban a primőrszezon jelzi. Ebben az évben - a kedvező
időjárás jótékony hatására - valamivel korábban
indult.
Egyelőre még az importé a főszerep, de a honi
primőrösök sem tétlenkednek. A hazai frissek
felhozatala és választéka napról napra bővül. A
hazai kígyóuborka (700 Ft/kg), a TV paprika
(900 – 1100 Ft/kg), a salátafélék, az ezer Ft-os
sóska és paraj, valamint az erdőkben idejekorán
kihajtott medvehagyma már piacra kerültek.
A primőrparadicsom kínálata viszont a 900 –
1500 Ft/kg-os termelői árából ítélve lassabban vesz tavaszi lendületet.
A primőr paradicsom és paprika téli és
koratavaszi kínálatával kapcsolatban mindig fölvetődik a gazdaságosság kérdése. Érdemes akár
nagyobb beruházások árán is termeszteni,
hiszen az exportpiaci megmérettetésben is
változatlanul megállják helyüket.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

