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Megjelenik kéthetente

Nem szűnő gondok

Hirdetési lehetőségek

Úgy tűnik, hogy a nagybani piacra beközlekedő
termelők piacra érkezési gyakorlata nem sokat
változik. A nyári hatósági és/vagy társaságunk
intézkedései újból aktuálissá váltak. A téli
üzemeltetési rendben a nyáron megengedett
13:00 órás behajthatóság időpontját nagypiaci
napokon
14:00
órára
módosítottuk.
A
helybiztosítással nem rendelkező termelők és
V2-es vásárlók közül egyesek újból nem tartják
be a korlátozást, vagy ha nem is hajtanak be –
mert tiltott – a piacra vezető útra, akkor is
szabálytalan várakozással akadályozzák a
környezetü(n)k forgalmát a körforgalomba
vezető leálló sávokat elfoglalva.

A nagybani piac változatos lehetőséget kínál
reklámok, hirdetések megjelentetésére.

A közelmúlt egyik eseménye, hogy egy
áruszállító kamion továbbhaladását balesetveszélyes módon akadályozta a piacra igyekvő
jármű. Más esetekben a termelői és a vevői
kártyával érkező járművek a körforgalomban
kőröznek, és amennyiben bent ragadnak
lassítják az arra közlekedő járművek továbbhaladását, megakadályozzák a Pestszentlőrincre, vagy Kispestre való kihajtást.
A szezonális csúcson sem elfogadható ez a
közlekedési morál. Téli időszakban pedig
indokolatlan, mivel a járműszám ezekben a
hónapokban lényegesen kisebb, mint ahányan
nyáron piacra igyekeznek.
A közlekedési rend veszélyeztetése – bármely
időszakban is fordul elő - szabálysértési
eljárást von maga után. Ennek a közlekedési
hatóság érvényt fog szerezni. Társaságunk
pedig
a
többszöri
figyelmeztetést
a
továbbiakban a kitiltás eszközével szigorítja. A
V2 kártyás kereskedők közül öt notórius
szabályszegő egy hétig a Nagykőrösi úti
vevőparkolóba lett kitiltva. Ezt legkorábban
17:30 órától lehet igénybe venni és innen csak
gyalogosan, 19:00 órától lehet piacra lépni.
Belátható, hogy kezelhetetlen magatartásuk
önmagukra nézve milyen kényelmetlenséget, és
késlekedést okozhatott.

A www.nagybani.hu honlapunkon való hirdetés
havi díja 40 ezer Ft + áfa. A facebook
elérhetőségen két poszt terjedelmű anyag 50
ezer Ft/hónap + áfa. A Piaci Hírek oldalán az
egyharmad hasábra kiterjedő hirdetés egyszeri
költsége 20 ezer Ft + áfa.
Bármely lehetőséget érdemes igénybe venni,
mivel a honlapunkat felkeresők átlagos száma
naponta közel 900, a facebookon 23 ezer követőnk van. A kétoldalas hírlevelünk több száz
példánya kerül kézbe a pénztári belépésekkor
és minden e-mail címmel rendelkező ügyfelünknek megküldjük, továbbá egy hónapig a
honlapunk aktuális számaként, a későbbiekben
az archivált számok között olvasható.

Gyorskapu
Decemberben átadásra került a 6. csarnok
rövidebb folyosójának két bejárati gyorskapuja. Az érzékelőkkel működő átlátszó
lamellás, felgördülő kapu lehetővé teszi a gyors
és (több biztonsági elemmel) a biztonságos
áthaladást. Személyforgalom esetén nyomógombbal működtethető. Ugyanakkor a rövid
idejű üzemmóddal, valamint a jó szigetelési
tulajdonságú szerkezettel csökkenti a csarnok
hőenergia veszteségét.
Eddigi tapasztalatunk szerint az áruszállítást
nem gátolja, sőt a működéssel hatékonyabbá
teszi. Használatát körültekintően veszik igénybe a gyalogosan és szállítóeszközökkel közlekedők. Azt kérjük, hogy továbbra is rendeltetésszerűen és kellő óvatossággal közelítsék
meg és használják a korszerű, és a munkakörülményeket javító beruházást.

Adófizetésről termelőknek
A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) által
készített 6. számú „A mezőgazdasági őstermelő
magánszemély adózásának alapvető szabályai”

címmel információs füzetet adott ki. Ez a NAV
honlapján megtekinthető.
A nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segíteni
szeretné az őstermelőket az adófizetési kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos tudnivalók megismerésében. Az adóhivatal hozzájárulásával a NAK szélesebb körben (nyomtatott formában) terjeszti a tájékoztató
füzetet, amely korlátozott számban a megyei
Szolgáltató Központokban elérhető.
A tájékoztató anyag csak a fontosabb normákat, előírásokat tartalmazza, ezért konkrét
kérdés esetén szakszerű válaszért továbbra is
tanácsos a NAV ügyfélszolgálatának munkatársaihoz fordulni.

Fókuszban a munkavédelem
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya szervezésében 2017. júniusában kétéves munkavédelmi országos munkavédelmi kampányt hirdetett. A mezőgazdaság
és az élelmiszeripar veszélyes ágazatok. Az idei
terv keretében április 1-től, szeptember 30-ig
kiemelt figyelem jut a mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozókra, gazdaságokra és az
alkalmazottaira.
A NAK is elkötelezett támogatója az ügynek,
ennek egyik momentuma a tavalyi nyitó konferencia, aminek fő témája a biztonságos munkavégzés volt. Ezen kívül nyolc különböző
helyszínen rendezvénysorozattal nemcsak a
kötelezettségekről tájékoztatták az érdeklődőket, hanem munkavédelmi oktatási tematikát
is átadtak.

Termékek specifikus jelölése
Az Európai Unióban kizárólag úgy forgalmazható zöldség-gyümölcsáru, ha az a kötelező
adatokkal
ellátott
csomagolásban
kerül
fogyasztói kínálatba. A származási országot
(amennyiben külföldről behozott az áru), a
termelő, vagy forgalmazó nevét, címét és a
csomagolás dátumát kötelező jelölni.
Vannak azonban olyan termékek, amelyek specifikus forgalmazási minőség szabvánnyal rendelkeznek. Ez a fentieken kívül egyéb jelölési
kötelezettséggel jár. Ömlesztett áru esetén az
adatokat (pl. görögdinnye) az áru közvetlen
közelében jól látható módon kell feltüntetni.
A piacos termelők számára a kötelező címkézés
már sok éves gyakorlat. Viszont a termékek
specifikus jelzéseit és, hogy milyen zöldséggyümölcs árukört érint, nem árt részleteiben
megismerni. Tizenhárom ilyen termék van.
A hazai termékek: burgonya, alma, körte,
őszibarack,
nektarin,
szamóca,
paprika,
paradicsom, saláta, szőlő, görögdinnye. A lista,
két, hazánkban nem termő áruval egészül ki, a
kivivel és a citrusfélékkel. Az általánosan előírt
adatok mellett ezen árufélék csomagolásán fel
kell tűntetni az áru (kivétel a burgonya)
minőségi osztályba sorolását, méretét (kivétel a
szamóca, a burgonya, a saláta, és a szőlő).
Vannak olyan termékek, amelyek fajtáját is
jelezni kell, ezek az alma, a körte, a citrusfélék,
a szőlő, és a burgonya. Az őszibarack, nektarin,
görögdinnye esetében a hús színének feltüntetése is kötelező, a burgonyánál a főzési típus.

Milyen dokumentációkat kell a vállalkozóknak
szakemberrel elvégeztetni, és az abban foglaltakat betartani? Munkahelyi és kémiai kockázatértékelést,
munkáltatói
rendelkezések
kidolgozása, munkavédelmi oktatás stb.

A NÉBIH részletes tájékoztató szórólapot
adott ki, amiben a fentieken kívül a zöldséggyümölcs-forgalmazók kötelező regisztrációját
is ismerteti. Ez utóbbi a nagybanisok számára
nem ismeretlen, mivel a termelők és nagykereskedők árusítási, működési feltétele.

A munkavédelem minden munkáltató érdeke és
kötelezettsége. A NAK az idei évben is
folytatja tájékoztató tevékenységét, hogy az
ágazatban biztonságos legyen a munkavégzés.

A zöldség-gyümölcs termelés, és kereskedelem
nyomon követhetőségének ellenőrzéséhez az
árukísérő dokumentum (számla, fuvarlevél)
másolatát az árusítás helyszínén kell őrizni.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

