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Boldog Újévet kívánunk!
Minden üzletfelünknek – a bérlők, termelők,
vásárlók, kis- és nagykereskedők piaci közösségének - boldog újévet és üzleti sikerekben is
gazdag jövőt kívánunk!
Újévi jókívánságunkhoz a BNP társasága által
vallott koncepciót is szeretném mellékelni. A 20
éves Nagybani Piac továbbra is a korrekt,
tisztességes kereskedelemi elveket gyakorló,
és az ország legnagyobb forgalmát bonyolító
zöldség-gyümölcs elosztó bázisa kíván maradni.
Természetesen a célkitűzéseink, terveink hiába
való törekvések maradnának, ha a nagybani
piacon működő vállalkozások, a termelők nem
támogatnák azt, és a vásárló kereskedők, beszerzők nem élnének vele. Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy a folyamatosan változó, megújuló, de a korábbi két évtized alatt már összekovácsolódott közösség „egy hajóban evez”.
Közösen, egymással együttműködve képes csak
a nagybani hírnevét, jó szakmai megítélését
fenntartani. Annál is inkább, mivel az elmúlt
évek nehézségei után az idei esztendő belső és
külső gazdasági körülményei sem könnyítik meg
előreláthatólag az idei évet.
A kereskedelmi szférában már egy ideje érezhető, hogy a fogyasztói kereslet mérséklődött.
Mi az alapmondás – miszerint: „enni csak kell” -,
igazságában bízunk, és abban, hogy a nagytételű
árusításra, vásárlói keresletre továbbra is
számíthatunk. Ám nem mindegy, hogy milyen
gazdasági hátrányokkal terhelve kerül az áru a
piacra, és feldolgozásra, vagy fogyasztásra.
A jövőben az áru kiváló minősége még inkább
felértékelődik. A nagybani kereskedés a friss,
de jól tárolható, minőségét tartósan megőrizni
képes árufélék irányába tolódhat el. A lehetőségeknek, eszközöknek – a fajták megválasztásával, kezeléssel, előkészítéssel, csomagolással stb. - maguk az előállítók, termelők
vannak leginkább a birtokában.
A BNP Zrt. igyekszik saját eszközeit is a
minőségi termékek tárolásához, hűtéshez, a

Megjelenik kéthetente
kereskedelmi kultúra javításához
felsorakoztatni. Ezt a célt szolgálja a húsz
évvel ezelőtt épült és utolsóként sorra kerülő
11. csarnok felújítása is. Elmondhatjuk, hogy
hamarosan minden, a nagybani piacon működő
létesítmény azonos feltételeket biztosít bérlői
számára. Az új évben a piac közlekedési és
higiénés körülményeit kívánjuk javítani.
Szakmai optimizmusunkat azért ne veszítsük el
teljesen! Sokak számára – elsősorban tőke
hiányában – a beruházási lehetőségek leszűkültek, és a megbízható áru, a tisztességes kereskedői elv gyakorlása marad „csak” eszközként,
ami hosszútávon mindenképpen megéri!
Az új esztendő sikereihez, a közösségi összefogáshoz ajánlják magukat a BNP Zrt. tulajdonosi köre, vezetősége, és munkatársai. Bízunk
abban, hogy a nagybani piacos termelők, vállalkozások és kereskedések 2013-ra már egy
gazdaságilag fellendülő üzletág érdekeltjei,
részesei lesznek.
Házi Zoltán
vezérigazgató

Óév-újév
A karácsonyi ünnepeket megelőző piaci kép az
óév búcsúztatását követően alaposan megváltozik. A nagykereskedők importkészletei leapadnak, és a termelői áru kínálati mennyisége is
csak lassan, napról napra bővül. Sokéves
tapasztalat, hogy az új év első napján kevés
termelő veszi a fáradtságot, hogy áruval felkészüljön, és éjszaka útra induljon. Egyes
nagykereskedések pedig zárva maradnak. Így, a
kínálat ugyancsak szerényre sikerült az idei év
első piaci napján is. Igaz, hét elején a kereslet
sem mozdult még ki ünnepi tunyaságából. A
vendéglők és közüzemi, iskolai étkeztetők is
csak a hét közepén kezdtek termelni. Lassan
indul meg a piaci vérkeringés.
A jelenlegi kínálat jellemzője, hogy a friss
zöldáru többsége importportéka. Ez most nem
sérti a hazai érdekeket, hiszen a magyar
primőrfélék szezonja legfeljebb az ünnepekig
tartott ki. Kevés paradicsom, hegyes paprika és
fejes saláta képviseli a hazai primőrkínálatot.

Az viszont már sajnálatosabb jelenség – legalábbis a magyar gazdáknak -, hogy a tavaly
betárolt zöldfélék, burgonya és hagyma jelentősen alacsonyabb árszinten kerülnek értékesítésre, mint egy évvel korábban. Ennek hátterében a tavaly januárt megelőző nyári és őszi
katasztrófák sorozata áll, ami akkor megtizedelte a termést. Ezzel szemben a nyári, jó
termésátlag törvényszerűen lenyomta az idei
árakat, ami – lássuk be - valóban nem a legbiztatóbb évkezdés termelőink számára.

Az idei első piacosok a pénztáraknál már szembesültek, hogy január 1-től a belépési, parkolási, és egyéb tarifák is emelkedtek. A
bruttó áremelés az áfa 2%-os növelését is
tartalmazza. Ezen felül a BNP Zrt. 1 – 3 %-os
nettó áremelést épített be az alapdíjakba. Ez
az infláció mértékénél alacsonyabb, míg a
parkolási díjak emelkedése valamivel megha–
ladja azt.

Helybiztosításról

Internet, informatika, számítástechnika: a
gazdálkodók számára – akár még néhány évvel
ezelőtt is – idegenül hangzó, elérhetetlen és
nélkülözhető volt. Az idővel rohamosan terje–
dő, a legtávolabbi és legapróbb falvakban is
kiépített interaktív világ mára meghódította a
kertészeti gazdálkodásból élő vidékieket is.
Először az ifjú generáció segítsége kellett,
hogy az idősebbek is számítógép elé üljenek,
okos telefonokat használjanak, és eligazodjanak a modern kor eszköztárában.

Helybiztosításra, a januári, az első negyedévre
és a teljes évre érvényes lekötésekre az év első
munkanapjától kezdve van lehetőség. Éppen
ezért a tavalyi szektorkártyák január 6-ig érvényesek. Ebből következik, hogy azok a termelők, akik az első héten nem kötnek helybiztosítást, január 9-től már nem tudnak a nyitást
megelőzően piacra lépni! Éves kötésre azonban –
a későbbre időzített szezonkezdés igénye
miatt – még február közepéig van lehetőség.

Raktározási lehetőség!
A nagybani piac területén, a felújított
11-es épület 24-es számú,
42 m² alapterületű,
klímaberendezéssel és polcrendszerrel
felszerelt,
–
tárolásra, kereskedelmi tevékenység
folytatására alkalmas - raktárába
BÉRLŐTÁRSAT keresünk!
A további részletekről
érdeklődni: Profilio Bt., Orosz Jánosné,
Tel: +36-30-230-8630
számon lehet.
Az idei helybiztosításoknál már szigorított
feltétel a tavaly nyár óta kötelező regisztrációs szám igazolása. Őstermelői adószám
nélkül pedig helybiztosítás nem köthető! A
helyiséggazdálkodás munkatársai felhívják a
termelők figyelmét a számlaadás és a felvásár–
lási jegyek kitöltésének kötelezettségére is. Az
információs csatornák szélesítéséhez a terme–
lőktől lehetőség szerint e-mail elérhetőséget is
bejegyeznek.

www.

Mi magunk is gyakorta hivatkozunk saját, vagy
más szakmai, hatósági, közigazgatási stb.
honlapokra, és azok információinak, űrlapjainak
letöltési lehetőségére. A kezdők számára
segítség, hogy bizonyos kulcs-szavak keresőbe
való beírásával perceken belül teljes körű
információhoz juthatnak. Ezek a szavak
lehetnek: nagybani, növény- és talajvédelmi
igazgatóság, állami támogatás - mezőgazdaság,
mezőgazdasági adózás, növényvédő szerek,
vetőmagbolt, terméktanács és még sok más.
Az internetes jártasság megkönnyíti az
adatszolgáltatást, levelezést, tájékozódást.
Sokan kérnek információt elektronikus úton a
nagybanitól is. A honlapunkon feltüntetett email címre (nagybani@nagybani.hu) gyakran
érkeznek
különböző
igénnyel
kérések,
kérdések. Vegyék igénybe ebben az esztendőben is a kommunikáció eme lehetőségét! Mi
pedig ígérjük, hogy - mint eddig -, minden
levélre kielégítő választ küldünk!

