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Megjelenik kéthetente

Nagybani Fórum
Korábbi számunkban rövid hírben jeleztük, hogy
a BNP Zrt. a FruitVeb-bel azaz a Magyar
Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és
Terméktanáccsal, való együttműködés keretében szakmai fórumot szervez, amelyen a NAV,
és a NÉBIH munkatársai tartanak előadást.
November 20 - án a termelők, nagykereskedők
nagyarányú, aktív részvételével, a piac konferenciatermében zajlott le az érdeklődéssel várt
rendezvény.
A BNP Zrt. vezérigazgatója, Házi Zoltán úr
köszöntötte a résztvevőket. Bevezetőjében
kihangsúlyozta, hogy a nagybani társaság fő
feladata a piac működtetése, és a kereskedelmi
tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása. Emellett azonban fontos, hogy a nagybani
piac külső megítélését ne rontsák azok a piaci
szereplők, akik nem a jogszabályok által
legalizált keretek között működnek. A fórum
rendezésének célja, hogy mind a termelők, mind
a kereskedők ismeretei bővüljenek, jogkövető
magatartásuk javuljon. Kitért arra, hogy a
meghívott előadók nem törvényalkotók, hanem
jogalkalmazók, ezért segíthetik a sokszor
bonyolult szabályokban való eligazodást.

Decemberi AKCIÓ!
SZOMBATONKÉNT a vásárlók, beszerzők
belépése DÍJTALAN, és a
vevőparkoló használata is
ingyenes!

Elsőként a NAV munkatársa, Lepsényi Mária a
termelői személyi jövedelemadózásról, és a családi gazdaságok adózásának lehetőségeiről,
kötelezettségeiről tartott előadást. Elmondta
azt is, hogy jövő évtől az illetékes hatóságok
három évre érvényesítik az őstermelői igazolványokat, de annak mellékletét, a betétlapot
évente kell érvényesíttetni. A 2009. előtt
kiállított őstermelői igazolványok cseréje
viszont kötelező lesz. Az időközben bekövetkező adatváltozásokat is be kell jelenteni!

Adótanácsokat is kaptak azok a családi gazdaságok, ahol az egyes tagoknak más, bejelentett
tevékenysége, munkája is van. Az őstermelői
költségelszámolásról is hallhattunk útmutatást.
A NAV munkatársának előadása nemcsak
könyveléstechnikai segítség. A vállalkozók az
utóbbi évek során megtapasztalták, hogy gyakorlatban maguknak is ismerni kell a rájuk
vonatkozó kötelezettségeket és lehetőségeket.
A továbbiakban Selmeczi Tamás a NÉBIH
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal)
vezető munkatársa a nyomon követhetőség, a
minőségi követelmények, a zöldség-gyümölcs
szabványok és az árujelölés, címkézés témakörében tartott egy jól szerkesztett, átfogó és
a lényeget kihangsúlyozó ismertetőt.
A PH hasábjain is (legutóbb előző lapszámunkban az almáról) foglalkoztunk az un. termék
specifikus árufélék minőségi osztályba sorolásával és követelményrendszerével. Ebbe a termékkörbe további tíz zöldség- és gyümölcsféle
tartozik. Selmeczi Tamás kitért a hatósági
ellenőrzések fókuszpontjaira is (mit és milyen
vonatkozásban ellenőriz a NÉBIH), továbbá a
hiányosságok, vagy szabálytalanságok nagyságrendjétől és súlyosságától függő bírság mértékéről is szó esett.
Ferenczi Anita a FruitVeb képviseletében az
élelmiszer biztonságról szólt. A HACCP és az
EUROGEP egymásra épülő rendszeréről, amelyek bővítik, de ugyanakkor rendszerbe foglalják a különböző minőségi és biztonsági követelményeket a zöldség-gyümölcs termékek kategóriájában. Dr. Mártonffy Béla, a FruitVeb elnöke
összefoglalójában számadatokkal hívta fel a
figyelmet az ágazat utóbbi évekre jellemző
hiányosságaira, a jövőbeni tennivalókra.
Záróbeszédében Házi Zoltán úr röviden összefoglalta a témával kapcsolatos nagybani piaci
tapasztalatokat és figyelmeztetésként újból
kihangsúlyozta, hogy visszaélés, súlyos jogsértés esetén a résztvevők a nagybani piacon való
árusítási lehetőségüket is elveszíthetik.

Fenyőárusítás

Év végi nyitva-zárva tartás

A nagybani piac alig egy hét múlva – december
1-én – megnyitja a hagyományos fenyőfa vásárt.
Mint az utóbbi években, az idén is az E szektor
lesz az erre a célra kijelölt terület. A vásár a
hónap első napjától, december 24-ig tart.

Az idei esztendő az ünnepnapok környéki
munkanap-áthelyezések éve volt, ami év végére
is kiterjed A piac nyitva tatása ehhez igazodva,
az alábbiak szerint változik:

A fenyőárusításra a nagybani piac munkatársánál, Bodzási Zsolt felügyelőnél lehet jelentkezni, a 30-688-4821 telefonszámon. Az árusítással kapcsolatos tájékoztatás, a helyek kiosztása, az igénybevételről szóló szerződések
megkötése, az árusítás rendje ugyancsak fent
nevezett munkatársunk feladata.

Minden, ami a zöldség-gyümölcsáru
csomagolásához kell
- öntapadó, és felfűzhető, varrható
címkék nyomtatása rövid határidővel,
habtálcák, gyümölcskosarak,
strech fólia, raklapfóliázók,
csomagológépek megrendelhetők az alábbi
telefonszámokon:
Tel: 70 – 940 – 2168
és 70 – 940 – 2166
WWW.TAMASPACK.HU

December 24-én (hétfői napon) a
nagybani piac kizárólag fenyőárusításra
lesz nyitva.
December 31-én (hétfői napon) zárva
tart.

Az ünnepek alatt és vasárnapi napokon sem nyit
ki, azaz december 23 – 26 között és december
30 - 31 –én zárva lesz. Nyitás: december 27 –
én, és január 2-án 1:00 órakor.

Baleset hívta fel a figyelmet!
A piac óriási területén, naponta több ezerre
tehető az itt dolgozók, árusítók, bérlők és ide
látogató vásárlók, beszállítók száma. Ezzel a
baleseti kockázat megsokszorozódik.
A legutóbbi alkalommal történt eset arra hívja
fel a figyelmet, hogy még a hordár-kocsival
szállítóknak is be kell tartani az előírt forgalmi
irányt!
További intézkedés is aktuálissá vált a hordárok kötelezettségére vonatkozóan. A jövőben
kizárólag láthatósági
mellény
viselésével
végezhetik munkájukat, valamint a hordárkocsira fényvisszaverő csíkot kell ragasztaniuk.
Kérünk minden hordár-kocsi tulajdonost, hogy a
fentiek szerint biztosítsák magukat és munkaeszközeiket.

A fenyőárusok - a terület nagyságának függvényében - óvadékot kötelesek fizetni, amely a
megmaradt fenyő elszállításának biztosítéka.
Amennyiben a hely igénylője (bérlő) nem tesz
eleget a megmaradt fák elszállítási kötelezettségének, úgy az óvadék összegéből a nagybani társasága fedezi a szállítási költséget.

Kamarai regisztráció

A fenyővásár – a piac nyitva tartásán kívül is –
is látogatható. Minden nap 10:00 – 17:00 óráig,
kivéve vasárnap, amikor 7:00 – 13:00 óráig lesz
nyitva. A fenyővásárra lakossági vásárlók
díjtalanul léphetnek be, de legfeljebb öt db
fenyőfa vásárlásának erejéig. Akik ennél több
(kereskedelmi mennyiségű) fenyőt kívánnak
kivinni a piac területéről, azoknak a belépés
díját utólag ki kell fizetni.

Megismételjük felhívásunkat a kötelező kamarai regisztrációra. Kérjük a nagybanis érintetteket – termelőket, nagykereskedőket -,
nézzenek utána, hogy a zöldség-gyümölcs
kamarai regisztráció mennyiben vonatkozik
vállalkozásukra. Amennyiben korábban még nem
regisztráltak más (pl. kereskedelmi) kamaráknál, úgy még időben tegyenek eleget, kötelezettségüknek! Annál is inkább, mert nyakunkon
a határidő.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

