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Megjelenik négyhetente

2022. évi köszöntő

Az idei helybiztosításokról

Hagyományainkat folytatva, a Piaci Hírek első
lapszámában tolmácsoljuk a Budapesti Nagybani
Piac Zrt. vezérigazgatójának újévi köszöntőjét.

Lezajlottak az év elején esedékes helybiztosítások kötései. Tanulságként érdemes néhány információt megosztani termelőinkkel, ami
a mi ügyfélkezelésünk gyakorlatában is hasznos
tapasztalat.

„Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a nagybani
piac vezetői nevében jó egészséget és eredményekben gazdag, sikeres üzleti évet kívánjak. A
sok nehézséggel terhelt 2021. évet magunk
mögött hagyva, összpontosítsunk az új év új
feladataira.
Korábban sem volt és a jövőben sem lesz a
termelői gazdálkodás, az értékesítés, a zöldség-gyümölcsáru kereskedelem könnyű megélhetési lehetőség. Rajtunk – a nagybani piac
családján – is múlik, hogy milyen módon és
milyen eszközökkel segítjük egymást, a szakmát
és saját vállalkozásainkat. A BNP társasága
igyekszik mindenki számára előnyös feltételeket, az árusításhoz minél kulturáltabb körülményeket teremteni és partneri kapcsolatait
továbbra is gyümölcsözően működtetni.
Tudjuk, hogy az a szakma, az a gazdasági
szegmens, melyben valamennyien érintettek,
érdekeltek vagyunk számos nehézséggel küzd.
Elég, ha az elmúlt esztendőben a termelőket
ért természeti károkról, a gazdálkodás drasztikusan emelkedő költségterheiről, és nem
utolsó sorban az immár két éve, a mindennapjainkban jelenlévő pandémiás veszteségekről,
ideértve számos piacos társunk elvesztéséről
teszünk említést.
A termelői és vásárlói aktivitás jól tükrözi az
árukereskedelem mérséklődését, amiről a
piacosok napi információi is szólnak. A jelenség
mellett nem megyünk el tétlenül, a saját eszközeinkkel vizsgáljuk az okokat és az előrelépés
lehetőségét. A hamarosan elfogadásra kerülő
üzleti tervünk is arra irányul, hogy év végén
elmondhassuk, a 2022. esztendőt együtt sikerült mindenki, de legalábbis a piacosok többségének megelégedésével zárni.”
Boros András a BNPZrt.
vezérigazgatója

Köztudottan január első hete a helyiséggazdálkodás legforgalmasabb időszaka, hiszen
az éves igények mellett a kéthavi bónusz
kötések is ilyenkor történnek. A termelőknek a
főpénztár előtt, azt követően a helyiséggazdálkodási iroda előtérben kellett várakozni.
A pandémiás helyzet előírásait betartandóan az
irodában nem tartózkodhattak ügyfelek, ami
tovább szűkítette a teret.
A termelőknek a kötések intézésén kívül egyéb
adminisztrációs kötelezettségük is volt. 2021.
óta a termelői tevékenységet igazoló un. FELIR
számot is meg kellett adni és a teljes évet
kötőknek egy kötelezettségvállalást aláírni.
Ugyanakkor kihasználtuk a termelőkkel való
személyes találkozást az ügyféllistánk adatainak frissítésére, a telefonszámok és az e-mail
címek egyeztetésére. Nem kell hangsúlyozni,
hogy ez utóbbi a nagybani és ügyfeleinek kapcsolattartásban (is) a leggyorsabb kommunikációs eszköz. Ennek hiányában a piaci résztvevők fontos tudnivalókról, aktuális információkról maradhatnak le.
Az idei, többösszetevős ügyintézést minden
ügyfélfogadási napon sikerült rövid várakozási
időn belül kezelni, a helykötéseket lebonyolítani. Ebben partnereink is együttműködők
voltak, amit ezúton is köszönünk. Akadtak
azonban nehézségek is. Egyes termelők, vagy
termelői vállalkozások nem rendelkeztek alapvető dokumentumokkal, vagy nem személyesen,
hanem
megbízottak
által
intézték
a
szektorhelyük lekötését. Ügyfeleink között
voltak, akik nem aktualizálták tevékenységi
körüket. A nagybani piacon kizárólag a
termelői tevékenységet igazoló azonosítóval,
érvényes vállalkozói regisztrációval, illetve a
vállalkozások termelői tevékenységének cégjegyzékben való rögzítésével lehet árusítani.

Sajnálatos tapasztalatunk, hogy néhány termelői ügyfelünknek, mint adószám nélküli személynek vagy cégnek kiállított számláink a NAV szűrőjén fennakadtak. Érvényes adószám hiánya
a kereskedői tevékenységből való azonnali kizárással, a nagybani piacon a belépőkártya
letiltásával, a helybiztosítások felfüggesztésével jár, mindaddig, amíg a szükséges okmányokkal nem igazolt a jogszerű kereskedés.
Előre is jelezzük, hogy a további kötéseket
NAV és a NÉBIH okmányok hiányában nem
fogjuk érvényesíteni. Az un. regisztrációs
számot, mely a nagybani értékesítés bejegyzését igazolja, csak a hivatal által kiállított
határozattal tudjuk elfogadni. Az adószámot, a
FELÍR azonosítót és a vállalkozások, cégek termelői tevékenységének meglétét nyilvános adatbázisokban ellenőrizni tudjuk. A termelői tevékenység bejegyzésének hiányát néhány órán
belül a könyvelő bejelentésével pótolni lehet.

Akkor írtuk
Utánanéztünk, hogy öt, tíz és tizenöt évvel ezelőtt az év első heteiben milyen tendenciák érvényesültek a termelői, és az importáru fronton.
- 2017 január
Az akkori „rendkívüli” állapotot, a drágaságot a
primőráru hiánya okozta. A spanyol jégsalátát
akkor sem lehetett 500 Ft alatt megkapni és az
olasz fejes saláta ára is meghaladta a 200 Ftos árat. A kizárólagosan importból származó
padlizsán, cukkíni, koktélparadicsom 1200 –
1300 Ft/kg volt. Az import paprikafélék közül a
kaliforniai vezetett a maga 760 – 900 Ft-os
árszintjével, a TV „csak” 700 – 750 Ft
kilónként, ha marokkói volt. A hazaiért akkor
1100 Ft-ot kértek, mint idén januárban is. A
primőr karalábé darabja 160 – 180 Ft volt. Az
árak öt év különbséggel kísértetiesen azonosok,
csak az okok változtak.
Annak idején a mediterrán ültetvényeket
elsöprő viharok és az áldatlan időjárás okozta
szállítási nehézségek gerjesztettek rendkívüli
primőrárakat. Az idei (2022. évi) importprimőrt
a devizaárfolyam drasztikus emelkedése miatt
megnövekedett beszerzési költség drágította.

- 2012. január
A kereslettel a termelői oldal akkoriban sem
volt elégedett. „Elmaradnak a vevők, kevés a
vásárló kereskedő és kisebb tételű a beszerzés.” – írtuk tíz évvel ezelőtt. Szó szerint
hangzik napjainkban is a termelői panasz. Mint a
következő megállapítás, ami az utóbbi években
is megállja a helyét: „Sohasem volt könnyű a
gazdálkodóknak, de a mai, nehezebb gazdasági
körülmények miatt sokasodnak a terhek.”
- 2007. január
15 évvel ezelőtt a hazai primőr paradicsom 600
– 700 Ft/kg (az idén ezer Ft), az import akkor
420 – 560 Ft volt (jelenleg 650 – 700 Ft). Az
import TV paprika ára 800 Ft volt, ami Marokkóból származott. Erről a portékáról akkor azt
írtuk, hogy magyar termeltetésű áru. Az északafrikai termőföldeken azóta meghonosodott TV
paprika export cikké nőte ki magát hazai
igényeink téli kiszolgálásához.
A fenti visszatekintés összegzéseként; A nagybani piac működésének 30 éve alatt voltak felfutó, gazdasági eredményekben gazdag időszakok, és volt lejtmenet is. Ami biztató, hogy az
aktuális körülményekhez a nagybani rutinos csapatának mindenkor sikerült alkalmazkodni. Véleményünk szerint a közeljövőben is menni fog.

Vizsgáljuk, kivizsgáljuk, megosztjuk
Mint a vezérigazgató úr beköszöntőjében is
említette, figyelemmel kísérjük a nagybani piac
látogatottságát a korábbi belépésszámok, felhozatali mennyiségek, vásárlói aktivitás összehasonlításával. Szakmai ismereteket, saját
tapasztalatokat,
személyes
információkat
gyűjtve, legutóbb pedig kérdőíves megkereséssel és annak végeredményét összegezve
készült tanulmány.
A kutatást folytatni kívánjuk szakmai szervezetek, az agrárgazdasági kamara és érdekképviseletek, továbbá nagygazdaságok megkeresésével. 2022-ben marketing tevékenységünkre is nagyobb hangsúly kerül. A nagybani
piac és a nagybani családjának jövőjét érintő
vizsgálatok, tanulmányok további részleteiről,
eredményeiről a későbbiekben is beszámolunk.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

