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Eredményes újévet
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. nevében minden
ügyfelünknek, üzleti partnerünknek, termelőknek, bérlőinknek eredményes, boldog újesztendőt kívánunk. Ne legyünk borúlátók sem saját,
sem a piaci tevékenységhez kötődő jövő megítélésében. Őszintén kívánom, hogy a 2015.
esztendő végén a piac valamennyi szereplője
eredményes, sikeres évet zárjon egészségben.
A szigorított szabályzórendszer, a változó
körülmények
egyre
nagyobb
erőpróbát
jelentenek mindenkinek. De, hogy hazai vizeken
maradjunk, a zöldség-gyümölcstermesztést és kereskedést újabb rendelkezések még több
feladat elé állítják.

Megjelenik kéthetente
és a Csarnok és Piac Igazgatóság
kapott együttes megbízást.
Közös, piaci múltunk 24 éve alatt sok-sok szakmai tapasztalatot szereztünk, eredményeket,
sikereket tudunk felmutatni, még akkor is, ha
kudarcok is értek bennünket. Kívánjuk, hogy
2015. évre is legyen elegendő ambíciójuk a
nagybanisoknak. Bízzanak saját szakmaiságukban, tegyék dolgukat a törvénytisztelők
alázatával, ne hagyjanak esélyt váratlan
eseményeknek. Segítsék egymás munkáját a
siker és az eredményesség érdekében.
Házi Zoltán a BNP Zrt. vezérigazgatója

Megújult honlapon
A nagybani piac szereplői azonban megtanultak
alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez,
annak írott és íratlan szabályaihoz, a piacgazdaság feltételeihez. Talán még könnyebben,
mint az egyéb gazdasági ágazatokban működők,
hiszen a zöldség-gyümölcsszakma az időjárástól
is erősen befolyásolt. Az ehhez igazított,
tevékenység, az irányított (időzített) termesztés, üzletpolitika az idők során szakmai rutinná
vált. Bízunk benne, hogy az új feltételek
mellett is sikerül eredményesen gazdálkodni.
Biztató lehet az a tendencia, amely az európai
kispiaci árusítást jellemzi, a piaci árusítási
forma ugyanis reneszánszát éli. Szeretnénk
hinni abban, hogy az újesztendőben sem
változik a piac megítélése, még többen fedezik
fel a nagybanin értékesített igényes, garantált
származású áru szerepét.
Társaságunk ennek érdekében erősíti marketingtevékenységét. Népszerűsíti a nagybani
piacról való vásárlást, mint az ország legnagyobb beszerezési forrását, a kínálat sokszínűségét, a hazai termékpaletta és a felhozatal jelentősségét.
Budapesten kerül megrendezésre a nagybani
piacok világszervezetének (WUWM) kongresszusa
2015.
májusában,
melynek
megszervezésére és lebonyolítására a BNP Zrt,

„Üdvözöljük megújult honlapunkon!” – olvasható
a www.nagybani.hu weboldalon. Több hónapos
ötletbörze, információgyűjtés és tervezés,
adatfeltöltés, tesztelés után az új esztendő
első munkanapján már az új nagybanis Web-lap
fogadta az érdeklődőket, érdekelteket.
Hogy mennyiben más? Nos, az első szembeötlő
változás az esztétikai, grafikai megjelenés, ami
- túlzás nélkül - rendkívül látványos, színes és
eredeti. Egy honlap sikere azonban használati
értékében, tartalmában és alkalmazásában rejlik. Reméljük, hogy nemcsak mi, magunk tartjuk
egyszerűen kezelhetőnek, fontos adattartalommal bíró, követhető és könnyebben eligazodhatónak megújult információhordozónkat.
A fejlécen felsorolt rovatokból a főoldalon is
lehet mindig rövid idézeteket, ismertetőket,
olvasni, amit a továbblépés menüpont részletez.
Egy-egy blokk több irányból is megtalálható.
Honlapunkat folyamatosan frissítjük, szükség
szerint átszerkesztjük, ami lehetőséget nyújt
majd a még egyszerűbb használathoz. Érdemes
minden nagybani piaccal kapcsolatos esemény,
teendő előtt felkeresni, mert naponta újabb
adatokkal, tájékoztatással szolgál. Amennyiben
a keresett információ nem található meg, vagy
nem érhető el, úgy bárki e-mail formában
kérhet és választ kap az adott témában.
Eredményes böngészést!

Nyitva tartás változás?
Röviden: nem lesz. Egyelőre nem szerepel a
közeli jövő tervei között a nyitva tartás
módosítása, ezt nem tartjuk időszerűnek. A
meghirdetet hivatalos és betartandó nyitva
tartáshoz képest a termelők, a vásárlók jóval
(két-három órával) előbb érkeznek piacra és a
nagykereskedelmi létesítmények is a hivatalos
nyitást megelőzve kinyitnak, holott a 2014.
november 9-től érvényes őszi-téli nyitva
tartás szerint a helybiztosításos termelők
csak 20:00 órától hajthatnak a piaci
bekötőútra. Addig, amíg a termelők a nyitva
tartás menetrendjét nem tarják be, nem
indokolt a módosítás. Maguk a nagybanisok
döntenek az idő előtt való munkakezdésről,
pedig
fentiekhez
való
alkalmazkodásuk
rövidíthetne az itt tartózkodás idején. Ezért
kérjük
a
jelenlegi
nyitvatartási
rend
betartását.

összefüggésben
a
kockázatos
termékek meghatározásáról
2014. december 31. napján a Magyar
Közlönyben kerültek kihirdetésre.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zöldséggyümölcs termékek jelentős többsége a fenti
rendelet alapján az EKAER rendszer hatálya
alá tartozik, azaz kizárólag a bejelentési
kötelezettségnek eleget téve lehet azokat
közúton fuvarozni.
A nagybani társasága tervezi a szükség szerint
igénybe vehető internetes terminálok kiépítését. Az egyik telepítési pont a nagybani piac 1es épületének bejáratánál, a másik a 7/A
épületben lesz. Az EKAER szám igényléséhez
azonban nem feltétlenül technikai segítségre
lesz szükség, mint inkább egy szabályszerű,
működőképes,
közérthetően
alkalmazható
ügykezelő programra.

EKAER

Helybiztosítás

A már hetek óta napirenden lévő témához, az
EKAER-hez semmivel több, újabb nagybanis
információval nem tudunk szolgálni, mint előző
lapszámainkban. A rendszer lényegével a nagybanisok többsége tisztában van, de a termelői
felhozatalra,
kiskereskedői
beszerzésekre
vonatkozó alkalmazást nem ismerik, erről
egyetlen útbaigazítást sem találnak. Továbbra
is azt ajánljuk, hogy keressék fel a
www.nagybani.hu honlapunkat. Az itt olvasható
tájékoztatás
átvezet
a
https://ekaer.nav.gov.hu oldalra. Az EKAER
bejelentés gyakorlati alkalmazásához kérjenek
útmutatást, segítséget az agrárgazdasági
kamarától, terméktanácstól, falugazdászoktól.

Január első munkanapjától (jan. 5-étől)
köthetők a 2015. évi helybiztosítások. Az első
két-három munkanapon több száz termelő
jelentkezett, hogy idei helyüket biztosítsák. Az
eddigi tapasztalatok szerint még mindig
akadnak olyanok, akik nem tudták, hogy tavaly
decemberben jelezni kellett az idei helybiztosítási igényüket. Többek között azért, hogy a
kötelezően előírt belépésszámuk teljesítéséről
informálódjanak.

Az un. EKAER rendszer bevezetésének
végrehajtási szabályai az
 50/2014. (XII.31.) NGM rendelet az
Elektronikus
Közúti
Áruforgalmi
Ellenőrző Rendszer működéséről, és
az
 51/2014. (XII.31.) NGM rendelet az
Elektronikus
Közúti
Áruforgalmi
Ellenőrző
Rendszer
működésével

Voltak, akik lekésték a főpénztár (00:00 –
06:00 óra) nyitva tartását. Készpénzt pedig
kizárólag a pénztár tud fogadni és termelői
kártyára feltölteni. A helybiztosítás díjának
pénztári befizetése nélkül a kötést a rendszer
nem teszi lehetővé. Kérjük termelőinket, hogy
ne a tavalyi gyakorlatra, vagy másoktól kapott
információkra hagyatkozva intézzenek – sok
esetben – több mint fél millió Ft-os ügyleteket.
Az egyszerűbb és gyorsabb ügyvitel érdekében
vegyék igénybe az átutalással való díjfizetés
lehetőségét.
Ennek
részleteiről
a
helybitositas@nagybani.hu levélcímen, vagy az
1-421-3611 telefonszámon érdeklődhetnek.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

