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Balesetmentesen II
A piaci események olykor ismétlik önmagukat,
vagyis előző lapszámunkban leírt - a nagybani
területén történt -, baleset után egy hét sem
telt el és újabb, sérüléssel járó gázolás történt.
Az egyik raktáregységünkből lendületesen
kihajtó targonca fellökte az ott kiskocsira árut
pakoló férfit. A súlyos sérülés miatt a gyorsan
kiérkező mentők a sérültet kórházba vitték. A
balesetet a targoncavezető figyelmetlensége
okozta, aki – tudomásunk szerint - nem
rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel.
Ennek kapcsán fontosnak tartjuk megismételni
előző lapszámunkban megjelent ajánlásunkat:
„Kérjük a bérlőket, nézzenek utána, és
folyamatosan ellenőrizzék, hogy azok a
munkatársaik,
akik
targoncára
ülnek,
rendelkeznek-e érvényes targoncavezetői vizsgával.”
A munkáltatók bizonyára tudatában vannak,
hogy milyen kötelezettségekkel alkalmazhatnak
munkaerőt, mégis szükségesnek érezzük kihangsúlyozni a felelősségüket. Csak a targoncavizsgával rendelkező munkavégzőket bízzanak
meg biztonsági előírásokhoz kötött feladatokkal. A munkáltató kötelessége, hogy a
dolgozók a munkába lépéskor és a későbbiekben
is - éves rendszerességgel - balesetvédelmi
oktatásban részesüljenek.
Mivel az eset közvetlenül a bérlemény közelében történt, így felveti az épületek állagában,
épségében való károkozás felelősségét is. A
bérlőknek nagyobb biztonságot jelent, ha a
használatukban lévő nagybanis létesítményekre,
raktáregységekre biztosítást kötnek. Amennyiben emberi felelőtlenség miatt vagyoni kár
keletkezne, az érvényes biztosítás garanciát
jelent a kár megtérítéséhez, amelyre ezúton is
felhívjuk a figyelmet.

Elkezdődött
A piaci létesítmények korszerűsítésének sora a
10. épület előtető-építésével folytatódik. A
munkálatok megkezdődtek, ami az itt működő

Megjelenik kéthetente
raktáregységek
működésében
alkalmanként zavart okozhat. Ezért bérlőinktől
előre is türelmet és segítőkész hozzáállást
kérünk. Az előtető várhatóan tavasszal, a nyári
szezon kezdetére készül el.

Nébih ellenőrzés
A nagybanisok hatósági ellenőrzése az érintett
vállalkozásoknak súlyos bírsággal járó „fejfájást” okozhat, ugyanakkor tanulsággal szolgál a
rendelkezések, előírások elmulasztásából adódó
szabálytalanságok elkerüléséhez. Ismét felmerül a nyomon követhetőség fontossága, és a
jogszabályok feltételeinek való megfelelés.
Ezért az alábbiakban ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.
2007. október 22-i 1234/2007/EK Tanácsi
rendelet egyértelműen rendelkezik a forgalmazási minőség szabványairól. Ezek szerint a
fogyasztó részére frissen történő árusításra
szánt gyümölcs és zöldségterméket kizárólag
akkor lehet forgalmazni, ha azok épek, egészségesek, és kereskedelmi minőségűek, továbbá
ha fel van tűntetve a származási ország.
A zöldség-gyümölcs termék forgalmazása során,
az adott tétel minden csomagolási egységét
(rekesz, láda, zsák stb.) el kell látni megfelelő
jelöléssel, címkével, melynek tartalmaznia kell a
csomagoló és/vagy a forgalmazó nevét és címét,
a termék megnevezését, a származási országot.
Amennyiben a szóban forgó árura specifikus
forgalmazási előírás vonatkozik, az Unió 543/2011/EU – rendeletének értelmében a
fentieken kívül még a következő adatoknak is
szerepelni kell a csomagolási egységeken:
- fajta, vagy kereskedelmi típus
- méret
- minőségi osztály
Mely áru tartozik abba a körbe, melyekre a
specifikus forgalmazási előírások vonatkoznak.
Az alma, a körte, a szamóca, a csemegeszőlő, a
paprika, a paradicsom, a citrusfélék, a kivi, a
fejes és egyéb salátafélék, az őszibarack, a
nektarin, valamint a görögdinnye.

Minden zöldség-gyümölcs termék esetében,
amennyiben ipari célú felhasználásra kerül, az
alábbiakat kell a címkén feltűntetni:
- a csomagoló és/vagy forgalmazó nevét,
címét
- termék megnevezését,
- származási országot,
- továbbá az „ipari feldolgozásra”
megjelölést
Mindezeken túl valamennyi zöldség-gyümölcstermék jelölésén (címkéjén) fel kell tűntetni a
nyomon követhetőségre szolgáló, az áru
beazonosítására alkalmas jelölést.

osztályba sorolás szabályai, a kereskedelmi
forgalmazási előírások a www.nagybani.hu és a
www.nebih.gov.hu honlapokról letölthető.

Az élelmiszer-biztonság szavatolásának alapvető eleme az élelmiszerek, így a zöldséggyümölcs termékek nyomon követhetősége az
élelmiszerláncon belül. Ennek érdekében a
forgalmazás minden szakaszában biztosítani
kell a zöldség-gyümölcs termékek útjának
nyomon követhetőséget.

Palántagyár

Az uniós rendelkezések előírják a nyomon
követhetőség azon feltételét, hogy az előállítástól (csomagolástól) a végső felhasználásig az
árut kísérő dokumentumokon is fel kell tűntetni
a címkén szereplő adatokat. Bizonylatnak
számít a CMR, a szállítólevél, és a számla.
Az áru beazonosítására alkalmas nyomon követhetőséget biztosító jelölés lehet egy számsorból álló azonosítási kód, de legegyszerűbb
az áru csomagolásának dátuma. Lényeg, hogy
minden egyes csomagolási egységen és minden
dokumentumon egyértelmű és azonos számnak, vagy dátumnak kell szerepelni!
Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének
naprakész nyilvántartást kell vezetni, olyan
rendszert szükséges alkalmazni, amivel az áru
útja a beérkezéstől a kiszállításig azonos
adatokkal igazolt és követhető. A szállítmányok
kísérő dokumentumait egy évig meg kell őrizni!
Szeretnénk ezúton is felhívni a nagybani piacon
működő és az itt beszerző kereskedők figyelmét, hogy a fentebb említett 543/2011/EU
rendeletben foglalt zöldség-gyümölcs ágazatra
alkalmazandó részletes ellenőrzési és minőségi

Írásunkhoz Selmeczi Tamás a NÉBIH munkatársa adott szakmai segítséget.

Búcsúzunk
Bai László termelőtől búcsúzunk, aki hosszú
betegég után, 56 évesen hunyt el. A piac
nyitása óta szakmai elkötelezettje volt úgy a
gazdálkodásnak, mint a nagybani értékesítésnek. Sok kollégája szeretettel emlékezik rá.

Egy, a Dél-Alföldön található vállalkozás látogatói lehettünk a minap. A magyar-holland
közös tulajdonú, Kft. fő tevékenysége a
zöldségpalánták nevelése és értékesítése. A
közel két évtizeddel ezelőtt létesült üzem
folyamatos fejlesztésekkel és beruházásokkal
Közép-Kelet-Európa legnagyobb ilyen tevékenységű cégévé nőtte ki magát. Sikerük záloga a
mindenkori legfejlettebb technológia és technikai megoldások, szakmai újdonságok honosítása,
a képzett és nagyfokú gyakorlattal bíró
szakemberek alkalmazása, és nem utolsó sorban
a jól megválasztott üzletpolitika.
A palánták nevelése a tápkockák készítésével
kezdődik. Ebbe helyezik az egyes vetőmagszemeket. Ezután a palántatömbök az üvegház
megfelelően
temperált
és
párásított
szektorába kerülnek, ahol a cseperedő növény
számára a szükséges klíma biztosított. Az
öntözés permetezéssel, és a beton padlózat
tápoldatos, vizes elárasztásával is lehetséges.
Téli hónapokban a hiányzó napfényt pótmegvilágítás biztosítja.
A megrendelések és szállítások időpontjára
megfelelően hajtatott állapotú (méretű) palánták ezreit nevelni a legkülönbözőbb kultúrák
igényeinek összehangolásával bonyolult feladat.
Csupán „emberi” vezérléssel nem is volna
lehetséges. A nevelési folyamatot számítógépes
szoftver kíséri végig. Az informatikai háttér
azonban a szakember-gárda sokéves tapasztalataira és tudására épül.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

