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Boldog Új Évet Kívánunk
Sokéves hagyományunkhoz híven az újesztendő
első hírlevelében, a Budapesti Nagybani Piac
társaságának nevében valamennyi üzletfelünknek, bérlőnknek, a termelőknek, a nagyban
vásárló kereskedőknek, és az itt dolgozók
széles táborának, továbbá a PH és a
www.nagybani.hu honlapunk olvasóinak 2013-ra
sikeres, eredményekben gazdag évet kívánok.
Mindenekelőtt szeretnék visszautalni az egy
évvel korábbi köszöntőnkre. Ebben annak a
véleményünknek adtunk hangot, hogy várhatóan
a zöldség-gyümölcs szakmában is felértékelődik
a minőség, a fogyasztási igények minél
tökéletesebb kiszolgálása, s az elvárásokhoz
kapcsolódó követelményrendszer szükségszerű
betartása. Nos, - akár sajnálatosnak is nevezhetjük, de inkább pozitív felhanggal emelném ki
– az elmúlt esztendő történései bennünket
igazoltak. Gondolok itt a hatóságok átfogó
ellenőrzéseire, annak pozitív hatására, amely
kedvező irányban változtatott a megrögzött,
adott esetben rendeleteket, jogszabályokat
sértő magatartáson. Továbbra is kiemelt
fontosságú, hogy a termelők valós őstermelőként legyenek részesei a piac kereskedelmi
vérkeringésének. Kimondva, kimondatlanul, de
tény,
hogy
megváltoztak
a
gazdasági
körülmények, változnak a kereskedelmi elvek és
követelmények. Ennek szellemében, és a
megváltozott körülményekhez alkalmazkodva
kell tevékenykedni, kereskedni, szolgáltatni
2013-ban. Aki saját és környezete érdekében
ezt mielőbb felismeri, előnyre tesz szert.
A nagybani piac társaságának a kereskedelemi
gyakorlat befolyásolásához korlátozott lehetőségei vannak. Ám, a tájékoztatás minden
eszközét felhasználva igyekeztünk - és a jövőben is megteszünk mindent -, a rendelkezések
és törvények mielőbbi megismeréséért és
gyakorlati alkalmazásáért.
Mindemellett egyéb, kiemelt fontosságú feladataink is vannak, amit közösen - úgy a BNP Zrt.-

Megjelenik kéthetente
nek, mint a nagybanin működő
társaságoknak,
személyeknek
kell
megvalósítani. Az idei esztendő vezérelveként a
környezetbarát, környezetkímélő tevékenységet emelném ki. A jövőben nagyobb hangsúlyt
kell fektetni a hulladékgyűjtés és a szelektív
hulladékkezelés szabályszerű alkalmazására. A
BNP fontos feladata a tetemes mennyiségű
hulladék előírásszerű kezelése. A szigorodó
jogszabályok betartása, és környezet tudatos
gondolkodás szükségessé teszi a piacosok
segítő magatartását, együttműködését. Ezért is
tarjuk fontosnak, hogy mindenki – az esetleges
szankciók kényszerét megelőzve -, kezelje
sajátjaként
a
nagybani
tisztaságát,
környezetszennyezés-mentes működését.
További kiemelt témánk a piaci közlekedés, a
piac forgalmi előírások betartása. Az elmúlt
évben történt balesetek erre irányítják
figyelmünket, továbbá az Önök figyelmét is.
Mindannyian várakozással tekintünk a jövőbe. A
gazdasági nehézségeket az idén sem tudhatjuk
magunk mögött. A szűkös esztendőket beruházási lehetőségeink is híven szemléltetik. Az
idén sem tervezhetünk újabb létesítmények
megvalósulásával, de a piac működését szolgáló
fenntartási, karbantartási feladatokra nagy
hangsúlyt kívánunk fektetni. Mindannyian
elkötelezettjei vagyunk a piaci üzletmenet
eredményességének, a minél tökéletesebb
kiszolgálásnak és a vásárlói kör megtartásának.
Tavalyi köszöntőmet azzal zártam: „bízunk
abban, hogy a nagybani piacos termelők, vállalkozások, és kereskedések 2013-ra már egy
gazdaságilag fellendülő üzletág érdekeltjei,
részesei lesznek”. Végszóként kívánom, hogy a
tavalyi remények legalább a 2013. év végére
teljesüljenek.
Házi Zoltán
Vezérigazgató

Utóhangok
Az óévbúcsúztató - kereskedelmi megközelítésben - minden évben aktuális téma hírlapunk
hasábjain. A nagybanisok körében, idei első
körkérdésünkkel is ebben a témában vizsgálódtunk.
Általánosságban elmondható, hogy az óesztendő
utolsó hetei nem okoztak csalódást. Minden
kereskedői réteg elégedetten nyugtázta az
ünnepek előtti, és közötti forgalmat. Igaz, a
régi szép esztendőket felidézvén, a vélemények
többsége már korántsem volt ilyen pozitív. A
karácsonyi roham azonban tavaly decemberben
sem maradt el. „Bár minden héten ünnepre
készülne a fogyasztói réteg” – fogalmazták meg
tömören a nagybani óhajt.
Az ünnep hazai és importválasztéka hasonló
volt, mint a tavalyi. Legfeljebb a különlegességek mennyiségi kínálata szemléltette,
hogy a különcségekre, egzotikumokra már
kisebb mennyiségekre korlátozva és sokkal
kevesebben költhettek.
Kínálati oldalról az árak alakulása is elégedettségre hangoló volt, hiszen a vártnál is
magasabban szinten búcsúztatták a piaci óévet.
Már csak az a kérdés, hogy a januári hónapban
lesz-e ennek böjtje.

2013. évi helybiztosítás
Január első munkanapján elkezdődött az éves
és az idei, havi helybiztosítások kötése. Január
8-ig belépési jogosultsággal bír a tavalyi éves,
illetve a december havi szektorkártya. Aki ezt
követően (január 9-től) piacra kíván jönni,
azoknak a végső határidő január 8-a. Egyébként
az éves helybiztosítások még februárban is
leköthetők.
Az adminisztrációs ügyintézés kissé döcögősen
indult. A helybiztosítás kötésének megváltozott
feltételei miatt a megszokottnál némileg
hosszabb az ügyintézés. A termelőknek őstermelői igazolványukat, a vállalkozóknak önkormányzati igazolásukat, a vállalkozásoknak pedig
cégkivonatukat kell bemutatni. Továbbá minden

helybiztosítás lekötésekor az ügyfeleknek egy
un. kötelezettségvállalást kell személyesen
aláírni.
Az eddigi tapasztalatok szerint vannak, akik a
megváltozott kötelezettségről nem értesültek
és nem készültek az előírásszerű okmányokkal.
Kérünk minden helybiztosításra jelentkező
termelőt, hogy amennyiben januárban piacra
szeretne lépni, azaz számára sürgős az árusító
helyük
biztosítása,
nézzen
utána
a
feltételeknek!
Ismételten kihangsúlyozzuk, hogy helybiztosítást csak az köthet, aki a saját dokumentumait be tudja mutatni. A kötelezettségvállalást a T1 kártya birtokosának alá
kell írni, vagy vele aláíratni.
Más nevében
helyet kötni csak meghatalmazással lehet!

Minőségi követelmények
Az EU Bizottság 543/2011/EU végrehajtási
rendelete – többek között - előírja az unión
belüli zöldség-gyümölcs forgalmazás minőségi
követelményeit. A minőségi szabványok az un.
termékspecifikus terményekre készültek, de a
rendeletben megfogalmazott minimumkövetelmények valamennyi, zöldség-gyümölcsre vonatkoztathatók. A termékspecifikus zöldséggyümölcs forgalmazása – export, importja - a
szabványokban előírt minőségi és jelölési
követelmények szerint lehetséges.
A fent említett rendelet felsorolja az
ellenőrzés követelményrendszerét is. Ennek
lehetnek „áldozatai” azok az importárut forgalmazók is, akik pl. – az előírásoktól eltérő – ipari
célra alkalmas kivit, vagy mandarint árusítanak.
Mint azt már sokszor leírtuk, mindig az
ellenőrzés helyén történik a számonkérés, a
származás igazolása, a minőségi osztályba
sorolás feltűntetése, az árucímkén szereplő
adatok valódi tartalma stb. Mivel a tavalyi
átfogó ellenőrzés mindezekre is kiterjedt,
érdemes
odafigyelni
a
részletekre
és
tanulmányozni a fenti uniós rendeletet. A minőségi szabvány követelményrendszere hamarosan a www.nagybani.hu honlapról is letölthető.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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