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Megjelenik kéthetente
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
2006. óta adománykonvoj elindításával hívja fel
a figyelmet az éhezésre, a szegénységre. A
BNP Zrt. az idén is csatlakozik az október 16-i
programhoz.
Társaságunk örömmel venné, ha élelmiszer
feleslegeikkel a bérlők, a nagykereskedők, és a
termelők is hozzájárulnának a rendezvényhez.
Segítő szándékukat jelezzék felénk, és az
élelmiszereket október 14-ig a piac területén
található élelmiszergyűjtő konténerben helyezzék el. Adományaik átadásához nyitva tartási
időben keressék fel a műszakvezető piacfelügyelőt. Támogatásaikat előre köszönjük.

A www.nagybani.hu

Kereskedői és vevőparkolók
A nagyméretű járművek számára – mint
korábban a tervekről és az előkészületekről
beszámoltunk - további parkolási lehetőség
létesül. A közel ötven beállási hely a
nagytömegű
áru
logisztikai
feladatának
területigényét is kielégíti. A parkoló járművek
közelébe pakolják le ugyanis a beszerzett és
szállításra előkészített nagykereskedői, és
termelői árut. A biztonságos rakodásra, a
targoncák mozgására tekintettel bővítjük a
parkolóhelyeket.
A munkálatok a közelmúltban kezdődtek el és
az ütemterv szerint év végéig befejeződnek.
Jelenleg földmunkák, és a csapadékvíz
elvezetéshez
csatornaépítési
munkálatok
zajlanak. A kivitelezők nagyméretű járművei a
ki-behajtáshoz
a
Bevásárló
utca
felöl
megközelíthető kaput veszik igénybe, nem
zavarva a nagybani működését, kímélve a piac
úthálózatát.

Adománykonvoj
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO 1979. október 16-át Élelmezési
Világnappá nyilvánította. Ennek szellemében a

Honlapunk 2015. év január első napja (legutóbbi
fejlesztésünk) óta eltelt közel négy éven át
szolgáltatott információkat a BNP Zrt-ről.
Megérett az idő, hogy információs bázisunkat
korszerűbbé, és egyben átláthatóbbá tegyük.
Több hónapos előkészítés után október 8-tól a
BNP Zrt. megújult honlapja köszönti a nagybani
piac iránt érdeklődőket.
Weblapunkat - a korábbiakban jól bevált tematikus rendszert megtartva -, bővebb alapinformációkkal töltöttük fel. Az egyes rovatokat a
nagybani aktuális eseményeivel, intézkedéseivel, a zöldség-gyümölcs szakma piacosokat
érintő fejleményeivel folyamatosan frissítjük.
Átnézeti térképünket a legutóbbi beruházásokkal, fejlesztésekkel kiegészülve tanulmányozhatják a nagybanira látogató kereskedők,
vásárlók, termelők. Összegyűjtöttük, és folyamatosan kiegészítjük a piaci kereskedésre,
működésére stb. vonatkozó leggyakoribb kérdéseket és az azokra adott válaszokat.
Újdonság, hogy honlapunk a magyar és angol
nyelvű elérhetőségen kívül, szlovák nyelven is
olvasható, aminek kézenfekvő oka, hogy egyre
nagyobb a Szlovákiából piacra látogató beszerzők száma. Közvetlen megszólításukkal a
kommunikációs nehézségeken kívánunk segíteni.

A BNP Zrt. honlapját azért (is) érdemes
felkeresni, mert megbízható információs felülete minden aktuálisan fontos témának, tudnivalónak. A felhasználói kérdésekre, javaslatokra nyitottak vagyunk. Várjuk olvasóink, érdeklődőink visszajelzését, hogy úgy a piaci szolgáltatásban, mint a tájékoztatásban képesek legyünk
folyamatosan fejlődni, megújulni.

Behajtás a piacra
A nagybani piacra történő belépés feltételei, és
rendje részletesen megfogalmazott előírásokat
támaszt külön a helybiztosítás nélküli, külön a
helybiztosításos termelők, illetve a piacra belépni kívánó vásárlókkal szemben. Ennek leglényegesebb követelménye a bekötőútra való
behajtás időpontja, illetve a környékben való
várakozás korlátozása.
Korábbi lapszámainkban, egyéb írott formában,
szórólapokon terjesztett és szóbeli figyelmeztetések, adott esetben kártyaelvétel ellenére
is adódnak gondok. Vannak, akik a bevásárlóközpont közlekedését akadályozva várakoznak,
azzal a szándékkal, hogy legelsők lehessenek a
nagybani várakozóparkolójába, vagy a piacra
behajtók közül.
Megoldás lehet az egész napos nyitva tartás
bevezetése. A piaci kereskedést jól ismerők
számára azonban nem kell különösebb magyarázat, hogy felmérjék az esetleges intézkedés
mindenki számára súlyos következményeit.

Termékdíj emelés várható
Nemrégiben látott napvilágot a hír, hogy szigorítást tervez az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a műanyag zacskók, és a (főleg
vendéglátásban elterjedt) egyszer használatos
műanyag eszközök csökkentése, megszüntetése
érdekében. Az intézkedés az uniós szabályozás
alkalmazását jelenti.
A tervek szerint a műanyag zacskókra darabszámon alapuló termékdíjat kell majd fizetni. A
jogszabálytervezet a forgalmazott műanyag
zacskók jelentős csökkenését várja. Hosszabb
távon a teljes tiltásukat is tervezi a szaktárca.

A nagybani termékforgalmazásában is lesz
ennek következménye. De, nemcsak a termelői
áru csomagolásában, védelmében lesz aktualitása a rendeletnek, hanem az itt működő
nagykereskedelmi és vendéglátó tevékenységet
végzők számára is. Szükség lesz az alternatív
megoldásokra. A vendéglátói kiszolgálásban már
vannak kezdeményezések. Pl. a műanyagból
készült poharak papírpoharakra való cseréje, a
szívószálak, evőeszközök természetes anyagokból történő előállítása, stb. Felhívjuk a figyelmet az összehajtható betétdíjas műanyag rekeszek (ládák alkalmazására!
A piacon is árusított csíkos zacskók és az extra
vékony műanyagból készült tasakok azonban a
jövőben igen drága eszközök lesznek.

Importigény
Hosszú évek tapasztalata, hogy általában
október elejétől beszélünk importnyitányról.
Természetesen szezonja válogatja, hogy melyik
évben, mikor kezdenek az importárut forgalmazó nagykereskedők. A behozott áru természete is befolyásoló tényező, és az aktualitásnak is jut bőven szerep. Az idei nyár –
jövedelmező – lehetősége az amúgy őszi-téli
évadban működő importosoknak is a hiányos
hazai barackfélék és az idejekorán kifutó
dinnyefélék
pótlása.
Később
a
magyar
termesztésű káposztafélék mérsékelt felhozatala szolgált üzleti ürügyként az olasz karfiol,
kelkáposzta, a holland jégsaláta, valamint a
lengyel kínai kel, gyökérfélék és zeller
importjához.
A további hónapok szezonális primőrhiánya az
importosoknak kereskedelmi rutinfeladat. Az
évtizedek alatt kialakult fogyasztói szokások,
egészséges életmód, ünnepi tradíciók stb.
egész télen igénylik a friss zöldeket. Az
importüzletág kereskedelmi célja nemcsak a
hazai áru pótlása, hanem az őszi hónapoktól
keresettebbé váló banán, egzotikus- és déligyümölcs meg az év végi ünnepek közelségével a
klasszikus, ámde télen méregdrága nyári gyümölcs beszerzése. Ezért is tartják az október,
november hónapokat a klasszikus importszezon
kezdetének.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

