
 

 
 
XVI. évf. 13. szám 2015. június 25.                Megjelenik kéthetente 
 
Dinnyések figyelmébe 
A nagybani piac termelői felhozatalának egyik 
legnagyobb tétele a görögdinnye. Nemcsak 
mennyiségi nagyságrendje, az árusítás terület-
igénye, a piaci nyitva tartás kínálathoz való 
igazításának okán kerül fókuszba, de egyike 
azon kevés zöldségárunak, melynek részletesen 
kidolgozott minőségi besorolása van. A nyomon 
követhetőség szabályainak való megfelelés is – 
a görögdinnye esetében - másfajta kötelezett-
séget ró a termelőkre, mint a csomagolóegysé-
gekben kínált egyéb portéka. Ráadásul a csak 
dinnyét termelők, és/vagy fuvarozók gyakor-
latban most találkoznak első ízben az EKAER 
előírásaival, illetve amennyiben rájuk vonatkoz-
tatható, akkor alkalmazásával. 
 
A fenti sorrendben részletezzük a dinnyét 
árusítók számára - ha nem is új, de - fontos 
információkat. A dinnyés járművek beállásához, 
az értékesítéshez továbbra is az „E” szektor a 
kijelölt hely. Az előző években lekötött 
termelői szektorhelyeket idén is igénybe lehet 
venni, helybiztosítást kötni. Új igényekkel pedig 
július 1-én, 2:00 órától lehet a helyiséggazdál-
kodást felkeresni. A dinnyeárusítás – egyelőre - 
a nyitva tartási rendben meghatározott idő-
pontok betartásával. történik Később a kínálati 
dömping levezetéséhez megnyitásra kerül a 
nappal is működő dinnyepiac. Ezzel biztosítva 
lesz az igények folyamatos kiszolgálása, a 
kényelmesebb átrakodás, és a szükség szerinti 
dinnyeutánpótlás, vásárlás. 
 
Említettük, hogy a termékjelölés is más elvárá-
sokat támaszt a dinnyét termelők, árusítók 
felé. Az árut ömlesztve szállítják, így csoma-
golás híján nem jelölhető. Az előírás ebben az 
esetben az, hogy, a dinnyés járművek rakodási 
terében, jól láthatóan tájékoztató táblát kell 
kihelyezni, melyen az alábbiakat kell 
feltüntetni:   

- termelő, forgalmazó nevét, címét 
- „görögdinnye” terméknevet 
- származási helyét 
- minőségi osztályba sorolását 
- a dinnyehús színét, amennyiben nem piros 

A jelölési feltételeknél szerepel a 
minőségi osztályba sorolás, melynek 
kritériumait a 2012. óta hatályos VM rendelet 
tartalmazza.  
 
Az EKAER rendelet részleteivel többnyire 
mindenki tisztában van, célszerű a változásokat 
folyamatosan követni. Június 1-től pl. újabb 
módosítások léptek hatályba. A dinnyés 
szállítmányokra visszatérve, a nagybani piacra 
történő induláskor a rakomány még nem EKAER 
kötelezett. Értékesítéskor azonban minden 
bizonnyal kötelezetté válik, hiszen a kockázati 
élelmiszerek esetében minden 500 kg-ot 
meghaladó tételre kötelező a szám megigény-
lése. (Pontos méréshez a főkapunál található 
hídmérleget díjmentesen lehet használni.) 
Felhívjuk a dinnyés termelők figyelemét, hogy a 
nagybani piacon kiépített (az egyik hely éppen a 
dinnyésszektor közelében található, a másik a 
Nagykőrösi útról nyíló személybejáró előteré-
ben), számítógépes terminálok valamelyikén 
megigényelhetik az EKAER-számot.  
 
Nem megengedett 
Épp a dinnyeszezon kezdetével válik aktuálissá 
a figyelmeztetés, hogy a nagybani piac 
bekötőútján tilos az áruátpakolás! Abban az 
esetben, ha tiltás ellenére előfordul, a nagybani 
társaság intézkedésének következményeivel 
kell számolni.  
 
A piacra történő korai érkezés is újból szót 
érdemel. A nyitva tartási rendben megjelölt 
időponthoz képest jóval korábban telítődik meg 
a bekötőút, ami kényszerhelyzetet teremt. A 
járművek torlódása, a közúti forgalom akadá-
lyozása csak úgy kerülhető el, hogy a nagybani 
piac műszakvezető felügyelője az idő előtti 
beléptetést lehetővé teszi. Ezzel viszont a 
hivatalos nyitva tartási rendet szegi meg. 
 
Rövid hírek 
A mintegy 360 ezer agrárkamarai tagot érintő 
tagdíj bevallás határideje június 30., a 
befizetésé július vége. Érdemes a tagoknak 
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utánanézni, hogy kiket és milyen mértékben 
érintenek az idei módosítások, kedvezmények.  
 
2015. július 1-jétől új szociális hozzájárulási 
kedvezményeket lehet igénybe venni a mező-
gazdasági munkakörben foglalkoztatott munka-
vállalók után. Fontos, hogy törvénymódosítás 
részleteivel az érintett mezőgazdasági munkál-
tatók legyenek tisztában.  
 
25 év feletti és 55 év alatti mezőgazdasági 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
után jár kedvezmény, aminek mértéke a munka-
vállaló bruttó munkabérének, de legfeljebb 100 
ezer forintnak a 14,5 százaléka. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén a kedvezmény mértékét 
is arányosítani kell. A kedvezmény jogos igény-
bevétele igazolható többek között a FEOR-t 
tartalmazó munkaszerződéssel, valamint munka-
köri leírással. Igazolni kell továbbá azt, hogy a 
munkavállaló 25 év feletti és 55 év alatti. 
 
Környezetünkért 
Közérzetünkhöz nemcsak a tisztaság, hanem a 
piac parkosított területei, a zöld szigetek, a 
növények, virágok és fák látványa is mind 
hozzájárul. Érdemes körülnézni, észrevenni, és 
megóvni a kultúrált környezetet.  Biztosak 
vagyunk, hogy nem haszontalan, eredménytelen 
a fáradozás, a költség és a karbantartási 
munka. A nagybani piachoz tartozó, mintegy 10 
ha zöld terület is tükrözi a ráfordított időt és 
sok-sok munkát. Az évente többszöri kaszálás, 
a gyomtalanítás nemcsak kötelezettség, de 
felelős és tudatos intézkedés, különösen a 
parlagfű szezont megelőzően.  
 
A piac burkolati jeleinek felfestése befeje-
ződött. A szektorhelyek számjelei is jól látha-
tóvá váltak, miután átfestették ezeket is. Bár a 
termelők a lekopott jelzésű helyekre rutinból 
álltak be, de a vevők, vagy a felrakodással meg-
bízott segítők könnyebben találnak így rájuk. 
 
Kártyaérvényesítés    
Több termelő fordult hozzánk azzal, hogy a 
termelői kártyájuk érvényessége lejár. Nincs 
másról szó, mint arról, hogy a T1 kártyák 
bizonyos határidőig - minden év június 30-ig -

vannak érvényesítve. A lejárati dátum közel-
ségére a beléptető rendszer automatikusan 
figyelmezteti a rendszer kezelőjét, történe-
tesen a beléptető pénztárak munkatársait.  
 
Megnyugtatásként közöljük, hogy a T1 kártya 
érvényességének átállítása (2016. június 30 – 
ra) automatikusan történik, vagy ezen sorokat 
olvasva  már megtörtént. Termelői ügyfeleink-
nek semmi teendőjük nincs.  
 
Nyári felhozatal 
Megtelt a gyümölcsszektor szezonális, minőségi 
áruval. Az idény favoritja – egyelőre – a 
cseresznye. Az utóbbi évek során számos 
cseresznyefajta került meghonosításra. Hol van 
már a „szűkös” választék, ami két-három fajta 
gyümölcsöt kínált. A gyümölcskertészek 
folyamatos telepítéssel újabb fajtákat próbál-
nak ki. A vállalkozás sikere ugyan hagy némi 
kétséget, mivel több év, mire az újak termőre 
fordulnak. Évek kellenek ismertségükhöz, 
elismerésükhöz. A jelenlegi kínálat és kereslete 
azonban magáért beszél.  
 
Kapós a közelmúltban debütált kajszibarack is. 
Talán az idei, kisebb hozamúnak ígérkező 
termés okán nagyobb iránta a kereslet. A 
felhozatal egységes, méretes, friss és zamatos 
sárgabarack tételekből áll. A 450 – 600 Ft-os 
kilónként árak is ezt tükrözik.  
 
A málna ezen a nyáron korábban került döm-
pingben piacra. Legalábbis a jelenlegi helyzetből 
erre lehet következtetni. A málna általában az 
exkluzív és drága gyümölcsfélék kategóriájába 
tartozó bogyós. Csomagolása és ára is erre utal. 
Még a legnagyobb túlkínálat sem tudja a (150 – 
200 gr-os műanyag) kisdobozos kiszerelésű 
gyümölcs kilónkénti árát leértékelni a 800 – 
1000 Ft-os árhatár alá.  
 
Vasárnap este az őszibarack is túlfutott a 
keresleti igényeken, a vártnál nagyobb árcsök-
kenést okozva. Ez utóbbi a szezon kezdetén 
semmit nem jelent, hiszen a termés java még 
ezután kerül piacra. A korai fajtákat a 
darabosabb, nemesebb őszibarack váltja fel, 
amelyek jóval magasabb árakat diktálhatnak.   


