XVIII. évf. 4. szám 2017. március 16.

Előadás
A BNP Zrt. 2017. február 23-án a hatóságok
piacon történt ellenőrzésének tapasztalataival
kapcsolatos és az EKAER aktuális kérdéseivel
foglalkozó előadást rendezett, melyen közel
nyolcvanan vettek részt. A nagybani piac a NAV
Dél-Budapesti Adó és Vámigazgatóságával és a
NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságával együttműködve szervezte meg a programot.
Szűcs Csaba NÉBIH ellenőrzési referense, a
termékek forgalmazási előírásai, tapasztalatai
témakörben tartott beszámolót. A NAV
részéről Dr. Csobánczy Péter tájékoztatási
főreferens - több munkatársával – pedig az
EKAER aktuális kérdéseiről, az ellenőrzések
tapasztalatairól tájékoztatta a résztvevőket.
Az előadás részeként a NÉBIH kiemelt ügyek
igazgatóságának tevékenységéről is esett szó.
Többek között az élelmiszer lánc rendszeréről,
az élelmiszer higiénia feltételeiről, előírásairól
és a nyomon követhetőségről. Ebbe a körbe
tartozik
a
zöldség-gyümölcsregisztráció,
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a
termék specifikus szabványok témája is.
Érdemes
az
előadás
összefoglalását
a
www.nagybani.hu honlapunkon is megtekinteni. A
NÉBIH előírások lényegével - rendeletekkel és
törvényi szabályokkal alátámasztva – minden
érintettnek tisztában kell lenni.

Élelmiszerbank
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 1979-ben - magyar határozati
javaslat alapján - október 16-át Élelmezési
Világnappá nyilvánította. Ennek szellemiségében
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2006. óta
minden évben egy Adománykonvoj elindításával
hívja fel a figyelmet az éhezésre és szegénységre. (Emlékeztetünk, hogy társaságunk a
korábbi években csatlakozott a kezdeményezéshez.)
A február 23-i előadás alkalmat adott arra is,
hogy Cseh Balázs a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület elnöke röviden tájékoztassa a jelen-

Megjelenik kéthetente
lévőket
az
egyesület
célkitűzéseiről, és munkájáról. A szervezet
elsődleges feladata az élelmiszer felesleg
gyűjtése
és
a
megmentett
élelmiszer
szétosztása a rászorulóknak. A tevékenység
logisztikai szervezése és a nyomon követés
tevékenységük alapvető feltételei.
A nagybanin való megjelenés és bemutatkozás
célja a közös tevékenység terveinek ismertetése, így a piac területén adománygyűjtő
konténer kihelyezése. Esetleg termőföldekről a
minőségproblémás termékek felajánlása.

Húsvéti nyitva tartás
A húsvéti ünnepek és az azt megelőző pénteki
nap munkaszüneti nappá nyilvánítása a nagybani
piac üzemeltetését az alábbiak szerint
módosítja :
Az ünnepet megelőző utolsó nyitva tartási nap:
április 13. (csütörtök), 18:30 órai kezdettel,
és ugyanezen a napon, 24:00 órakor történő
zárással.
A nagybani piac április 14-én (pénteken), 15én szombaton és 16-án (vasárnap) este nem
nyit ki. Ezeken a napokon zárva tartunk.
Az ünnepet követő első piaci nap: április 17-e
(hétfőn) 19:30 órai nyitással.
Arra kérjük a nagybanisokat, hogy a hosszúra
nyúló munkaszünetre jó előre figyelmeztessék
vevőiket, partnereiket, beszállítóikat, mivel az
ünnepi hét első napjaiban lényegesen nagyobb
forgalmat kell majd bonyolítani. Erre nemcsak a
piacosok, hanem a BNP társasága is felkészül.

Kártya alapú őstermelői igazolvány
Az őstermelői igazolványról szóló, 2016. év
január 1-jétől hatályos kormányrendeletnek
megfelelően a tavalyi év szeptemberétől az
őstermelői igazolványok papíralapú formátuma
kártya alapú formátumra változott. Idén január
1-től már csak az új őstermelői igazolványok
érvényesek.

Ezen igazolványok egyúttal olyan adathordozók,
melynek chipje lekérdezés esetén azonnali
információkat nyújt. A kártya sorszámának első
hét karakterének ismeretében - a NAK erre a
célra kiépített ügyfélkapuján keresztül - a
termelő
gazdálkodási
tevékenységének
részleteiről is lehet tájékozódni.
Az őstermelői igazolvány száma a kártya
(címeres felületű) első oldalának bal alsó
sarkában jelzett számsor. Ez kötőjellel
elválasztott kétszer hét számkarakter. Ennek
első számsora az őstermelői igazolvány
sorszáma! Kérjük termelőinket, hogy ennek
ismeretében állíttassanak ki (írjanak alá)
felvásárlási
jegyeket,
és
egyéb,
a
tevékenységüket
igazoló
okmányokat.
Amennyiben nincsenek tisztában az új
őstermelői igazolvány adataival, és ennek
alapján lekérdezhető információkkal, keressék
fel
a NAK
(Nemzeti
Agrár
Kamara)
https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas
honlapját.

Szeméthalom a piacon
Az utóbbi hetekben látványosan megszaporodott a nagybani piacon keletkező fóliák,
rekeszek, ládák, kartondobozok tömege. Felmerül a kérdés, hogy a csarnokokban, raktárakban, sátras árusítóhelyeken és azok környezetében szétszórt üres csomagolóanyag hogyan
kerül oda, hiszen az értékesítés kiszerelési
egységekben történik, azok nem megbonthatók.
Lehetséges, hogy a piacon kívülről hozott
hulladék jut ily módon vissza a piacra? Ennek
kiszűrésére a jövőben nagyobb figyelemmel
leszünk a vásárlói járművek belépéseinél.
Nem elhanyagolható a raklapokon szállított áru
rögzítéséhez használt pántszalagok, élvédők
mennyisége sem. Funkciójukat teljesítve, gyakran – nem a kijelölt konténerekben, hanem - a
piac teljes területén szétszórva végzik. A
pántszalagok kizárólag a nagytételű beszállítás
kellékei, valószínűsíthetően a nagykereskedőktől származó hulladék. A szemétszállítás
költségének emeléséhez vezethet a gépes
takarítást is akadályozó, pántoló eszközök
szétdobálása.

A Kuhn Rakodógép Kft. ajánlatából
olyan kiváló állapotú, targoncákat
választhat, mint az alábbi gázüzemű
Komatsu
teherbírás: 1,5 tonna,
emelési magasság: 3300 mm
további részletek: Bodor Gábortól,
telefon: 30-507-9944,
e-mail: bodor.gabor@kuhn.hu

Gombakörkép
A jelenlegi gombakínálat hiánnyal küszködik. Az
utóbbi hetekben szinte kizárólag a korán
érkező, állandó vevőkör juthatott gombához.
Erre nemigen lehetett felkészülni, a termelők
sem számítottak rá.
A kora tavaszi jelenség valószínűsíthetően a
román felvevő piactól eredhet. A déli szomszédoknál is jó ideje folyik termesztés, de idén
a tavaszi ünnepeket megelőző vallási – böjti –
szokásokhoz nincs elegendő gombájuk. A
Romániából érkező felvásárlók – akik a gombát
igényekhez mérten jórészt a szegedi piacon
veszik meg - már a budapesti nagybanin is megjelentek kisebb, nagyobb tételek beszerzésére.
A „mi” gombásaink igyekeznek a plusz igényeket
is kiszolgálni, de nem saját vevőkörük
hátrányára. Ennélfogva a stabil gombaárak nem
változtak, legfeljebb a rendkívüli beszerzőknek
számolnak fel többet az áruért.
A jelenlegi gombahelyzet kialakulásában közrejátszott a termesztéshez szükséges komposzt
gyengébb, kisebb hozammal járó minősége. A
hazai piacon jelentkező kínálati hiány további
oka lehet a szaporítóanyag egyre nagyobb
tételű exportja is.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

