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Piaci ajánlás és kötelezettség
Az utóbbi néhány év során a zöldség-gyümölcstermelőket és forgalmazókat is/vagy érintő
szakmai, hatósági rendelkezések, törvények,
előírások változása, és újak hatályba lépése
megsokszorozódott.
- Akik az információkról lemaradnak, hivatalos
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, súlyos,
Ft-ban is mérhető következményre számíthatnak. A könyvelők, falugazdák révén biztos
információkhoz juthat mindenki. A nagybani
társasága is ad ki tájékoztatót minden fontos
rendelkezésről, változásról, a betartandó
határidőről stb. Ez csak akkor hatékony, ha az
érdekeltek veszik a fáradtságot és elolvassák a
PH lapszámaiban, vagy szórólapokon közreadott
információkat, az ügyfeleinknek címzett e-maileket. Minden nagybanist arra ösztönzünk, hogy
társaságunk leveleit olvasatlanul ne dobják sem
a valóságos, sem a virtuális szemétkosárba.
- Az elmúlt évben zajlott átfogó ellenőrzés
kimondva, kimondatlanul a zöldség-gyümölcs
nagykereskedés törvényes rendjének betartását, betartatását célozta. Hasonló ellenőrzésekre az idén is számíthatunk, de annak
időpontjáról a BNP társaság sem kap előzetesen
információt. Nem titok, hogy a hatóságok a
tojásra és annak előírásszerű forgalmazására
fókuszálnak majd. Bizonyára nem marad ki a
kötelezően előírt tojásjelzés, bélyegzés és a
csomagolás sem, mint a vizsgálódás sarkalatos
pontjai.
- Felhívjuk a nagybanis kereskedők és termelők
figyelmét a kötelező csomagolási termékdíj
megfizetésére, annak kritériumára és a fizetési
határidők betartására. Nézzenek utána, hogy
milyen mértékben érintettek, vagy esetleg
mentesülnek-e a fizetési kötelesség alól. A
kamarai regisztrációval minden mezőgazdasági
termelő, vállalkozó, kereskedő jogot szerzett
arra, hogy szakmai információért, útbaigazításért a kamarához is fordulhasson.
- A növény és minőség-ellenőrzés tárgya lehet
bizonyos zöldség-, és gyümölcsfélék szabvány

Megjelenik kéthetente
szerinti besorolása, a minőségi
osztály és egyéb adatok csomagoláson való
feltűntetése stb. Jelezzük, hogy a szabványnak
való megfelelés kritériumai és az uniós
rendelkezés a www.nagybani.hu honlapunkon is
olvasható.
- A nagybani piac területén számos raktár,
értékesítő stand, hűtőtároló stb. szolgálja a
bérlők tevékenységét. Minden bérlő kötelezett
vállalkozásának
megnevezését
bérleménye
homlokzatán feltűntetni. A bérlők túlnyomó
többsége az előírásnak megfelelően kihelyezi a
cégtáblát és a vállalkozási formát. Azon
kereskedők bérleti szerződése, akik ennek nem
tesznek eleget, vagy esetleg nem a valóságnak
megfelelő „cégért” helyezik ki, felbontható.
- Minden olyan nagybanishoz szól intelmünk,
felhívásunk, akik zárás után is a piacon tartózkod(hat)nak. A közlekedési szabályok betartása
zárt kapukon belül is kötelező! Egyeseket –
helytelenül – össze-vissza való autózásra, mi
több száguldozásra, a jelzett forgalmi irányokkal ellentétes közlekedésre bátorít, ha azt
hiszik csak ők, maguk uralják a piac területét. A
közlekedés rendjét figyelembe sem vevők
balesetet, karambolt okoznak. Ők hatóságilag is
felelősségre vonhatók.
- Szólni kell arról is, hogy más, büntethető
„cselekmény” is előfordult a közelmúltban.
Egyik piaci résztvevő nézeteltérését az „ökölszabálynak” megfelelő módon rendezte. Ez nem
megengedhető, a piacon sem. Mint ahogyan a
tettlegesség elszenvedője is a rendőrség értesítésével válaszolt a bántalmazásra. A rendőrök
pedig úgy ítélték meg a láthatóan súlyos sérülést, hogy riasztották a mentőket. Társaságunk
sem hagyta következmény nélkül az esetet. A
vétkes járművezető piacról való kitiltását
rendelte el. Az önbíráskodás – mint a történtek
is bizonyítják -, nemcsak törvénybe ütköző, de
a piaci jelenlét kizáró tényezője is.

Szakmai fórumsorozat
Az ősszel elkezdődött, a nagybani piacosok
számára meghirdetett szakmai fórum, újabb

előadásokkal kívánja a zöldség-, gyümölcskereskedői kérdésekre és felvetésekre a válaszokat megadni, a törvények által meghatározott utat „járhatóvá tenni”.
A korábbihoz hasonlóan a FruitVeb – Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács – segítségével és közreműködésével legközelebb a nagykereskedőknek kíván
segítséget nyújtani. Az előadás megrendezését
a nagybani társaság attól is függővé teszi, hogy
milyen érdeklődésre és várható aktivitásra
tarthat számot.
Az előadás tematikájához, az előadói kör megválasztásához a piacon működő, tevékenykedő
nagykereskedők
felvetéseikkel,
számukra
fontos témák megnevezésével nagyban hozzájárulnának. A nagykereskedelemben működő
vállalkozásokat arra biztatjuk, hogy mielőbb
gyűjtsék össze, fogalmazzák meg és juttassák
el a forgalmazói szempontból legfontosabb
kérdéseket, a nagybani e-mail címére, a
nagybani@nagybai.hu, vagy a PH szerkesztés
telefonszámára: 1-421-3619.

Vásárlói etikátlanság
Ritkán hegyezünk tollat a nagybanira járó
vevők, vásárlók ellen. Nem célunk sem a BNP
Zrt-nek, sem a vevőket kiszolgáló piacosoknak,
hogy akár egyetlen vevőt is elriasszon. A piaci
rendszabályok, a közlekedési előírások, a környezet tisztaságának megtartása, egyszóval a
piaci házirend viszont rájuk is vonatkozik.
A legtöbb vásárló, kereskedő, de az itt
tartózkodók is tisztában vannak azzal, hogy a
szemét, a hátrahagyott szerves, vagy csomagolási hulladék kezelése a nagybani társaság
számára súlyos költségtényező, de a környezetbarát megítélés is nagyon fontos szempont.
Termelőink, nagykereskedőink sajnálatos tapasztalata íratja le velünk a méltatlankodó,
neheztelő, sőt felháborodott mondatokat. Akinek nem inge, ne vegye magára, de egyes vásárlók piaci morálja példátlan. Ők azok, akik a cseregöngyölegben elrejtve hozzák piacra a feleslegessé vált csomagolóanyagokat, hulladékot,

tönkrement zöldséget, megrothadt gyümölcsöt.
A termelőknek a piaci „forgatagban” sokszor
legfeljebb arra terjed ki a figyelműk, hogy a
cseregöngyöleg darabszámra stimmeljen. A
tehergépkocsi mellé lepakoltatják, majd a piaci
nap végén hazaszállítják. Csak telephelyükön
derül ki, hogy a ládák, rekeszek hulladékkal
vannak megtömve. A már-már ipari szinten üzemelő gazdaságoknak maguknak is nagy mennyiségű hulladék elszállításáról, hasznosításáról
kell gondoskodni, amihez a vevők szemete is
hozzáadódik. A termelők nemigen tudják követni, hogy melyik visszahozott göngyöleg kitől
származik, így arra sincs mód, hogy visszaszolgáltassák a hulladékot. A jó kapcsolatok
megőrzése érdekében inkább lenyelik a keserű
pirulát. A jó szándékú, kultúrált viszonyulással
nem lenne szabad visszaélni.

Termelők télen
A hideg hónapokban a termelők nagyobb hányada elmarad a piacról. Egy részük a szezonálisan
termelő primőrösök, mások pedig egyszerűen
nem kívánják sem magukat, sem a zöldfélét kitenni a téli piac emberpróbáló körülményeinek.
Ám, az otthonmaradók sem unatkoznak. Vannak,
akik ezeket a heteket, hónapokat használják ki
új gépek, berendezések vásárlására, beüzemelésére, vagy a karbantartási munkák elvégzésére. A szaporítóanyagot, vetőmagot forgalmazók promóciós bemutatóján ismerkednek az új
lehetőségekkel. Enyhébb időjárású napokon, a
szántóföldeken termelők előkészítő földművelést is folytatnak. Arról nem beszélve, hogy a
káposztafélék, a gyökér egy része a termőföldben telel, amelyet a keresleti igényekhez
igazodva szednek föl és készítenek elő.
Ám, az is tény, hogy ilyenkor jut egy kevés idő a
feltöltődésre, pihenésre, sőt utazásra is. Míg
korábban a zöldség-, gyümölcskertészek, szántóföldön termelők nem szívesen hagyták a
„portát” magára, a mai gazdáknak már sokkal
színesebb igényei vannak, melyeket szívesen
váltanak valóra. Közelebbi, távolabbi helyekre
utaznak, gyógyvizes fürdőket keresnek fel,
egyesek pedig síelni is eljutnak. Vagyis a tél
másik, gondtalanabb felét is élvezni tudják.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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