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Megjelenik kéthetente

Extrák

méretes zöldség-gyümölcsárut. Az
átlagostól eltérő, kiugróan magas napi árakra is
extra méretük adhat magyarázatot. A
meglehetősen széles méretszóródás főleg a
barackfélék kínálatára jellemző. Gyakorlatban
az ABC betűivel jelzik a gyümölcsöt, a 3 - 4
„A”-s extra mérettől az „F” betűig, azaz a
legapróbbig. Az egyéb darabos, csomós zöldáru
idény szerinti legnagyobb méreteit soroljuk
„extra” kategóriába. A szezon későbbi
szakaszában a stabilnak tűnő árak mögött egyre
méretesebb termés feltételezhető.

A nagybani piac választékát szemlélő tekintet
óhatatlanul az extra méretű, minőségi, egységes és dekoratív csomagolású árun akad meg.
Ennek kettős oka lehet. Részben az esztétikai
látvány, másrészt az eladhatóság, fogyaszthatóság iránti igény kelti fel az érdeklődést.
A hazai zöldség-gyümölcsfélék többségének
nincsenek szabvány által meghatározott kritériumai. Méretük, súlyuk, minőségük alapján
azonban osztályozhatók. Ezt - a nyomon követhetőség feltételeként - az árujelölő címkén fel
kell tűntetni, már csak azért is, hogy az
egyébként gyakorlatias vevőknek ne kelljen az
áru osztályba sorolását találgatni.

Címkéznie kellene a termékeit?
Sok vállalkozónak került súlyos pénzösszegbe a
címke hiánya.
Szolgáltatásunkkal megelőzheti a bírságot.
Két lehetőséget kínálunk:
-Rendelje meg a szükséges címkét, s mi
akár 24 órán belül elkészítjük Önnek!
-Vásároljon most akciós áron
címkenyomtatóinkból, és oldja meg
végérvényesen a problémát!
W-Ackermann Kft.
1183 Budapest XVIII. (Pestlőrinc)
Gyömrői út 82.
Rendelésfelvétel: 1-294-7660; 30-268-4898
Nyitva tartás: 8 – 17 óra
www.ackermann.hu
Bevezető sorainkban azt állítottuk, hogy a legnagyobb, azaz az extra méretű áru a legfeltűnőbb. Az évek során folyamatosan fejlődő
termesztési technológiák, a modern kemikáliák,
vegyszerek alkalmazása, a nemesítések és bővülő fajtaválaszték, egyszóval a szakmai vívmányok mind bekerültek a hazai termelők eszköztárába is. Ennek eredménye, hogy nagyobbra,
méretesebbre fejlődik a zöldség és a gyümölcs.
A piaci árak adatbázisában is „extra” megjegyzéssel jelöljük a legfejlettebb és feltűnően

Az extrák hangsúlyozásával nem akarjuk megnyirbálni az átlagos, vagy attól kisebb méretű
portékák kínálati szerepét. Piaci nyelven szólva,
ennek az árunak is megvan a maga vevőköre.

Piaci árak, piaci alku
A nagybanin zajló kereskedés leghangsúlyosabb
tényezője az ár, amit a mindenkori keresletkínálat szab meg. A napi árnak természetesen
ennél több összetevője lehet. Elsősorban azok
az állandó vevők - akik minden szempontból
előnyt élveznek -, alkalmanként a hirtelen
áremelkedéstől is „védettek”. Erre a legszemléletesebb példát a gombások szolgáltatják. Az
évente egy-két alkalommal előforduló kínálati
hiányt nem terhelik törzsvevőikre, azaz nem
élnek az áremelés lehetőségével.
A gyors ármozgásokat amúgy is nehéz a
kiskereskedelmi áruforgalomra ráterhelni. Van
bizonyos tehetetlenségi tényezője a gyors és
egyik napról a másikra történő árváltozások
érvényesítésének. A váratlan nagybani drágulás
biztonsági szelepe a kiskereskedelmi árrés
csökkentése. Ez működhet visszafelé is. Az
esteleges túlkínálat miatt mélyrepülésben
zuhanó árak, vagyis az olcsóbb beszerzés nem
érvényesül azonnal a kiskereskedelemben.
A nagybani ár az eladó, vagy termelő és a
vásárló között létrejövő egyezség eredménye.
A kialkudott ár kisebb-nagyobb mértékben
eltérhet a kínálati ártól. Ez néha türelemjáték,
de az alkuszok ügyességén is múlhat. A nagybanis tapasztalatok szerint akadnak szemtelen

alkuszok, akik vásárlási szándéka olykor komolytalan. Ők a „próbálkozók”. Akiknek sietős a
dolguk saját szakmai, kereskedelmi gyakorlatukban bízva, el tudják dönteni, hogy az
eladásra kínált portéka megéri az árát, vagy
sem, árengedményre van esély, vagy sem.

Ismét búcsúzunk
Több mint húsz évet töltött velünk, Csongrádi
Pál termelő Alsónémediről, akitől 53 éves
korában bekövetkezett halála miatt veszünk
végső búcsút.

Előzetes
A BNP társaságának döntése - csatlakozva a
budapesti kispiacok ünnepi nyitva tartési
rendjéhez -, hogy a közelgő Augusztus 20-i
ünnepet megelőző hétfőn a nagybani piac zárva
lesz. A kis-, és nagykereskedők, vásárlók, termelők véleménye is alátámasztja a piac hétfői
zárva tartásának igényét. A hosszú hétvége
minden családos nagybanisnak is utolsó
lehetőség iskolakezdés előtt kikapcsolódáshoz,
pihenéshez.

A nagybani piac augusztus 19-én, hétfőn és
augusztus 20-án, kedden zárva lesz.
Nyitás augusztus 20-án 21:15 órakor!

Hirtelen hagyma-hiány
A hét elején minden átmenet nélkül következett be a hagymahiány és egyenes következménye a drágulás. (A korábbi 110 – 120 Ftos kilónkénti ár hétfőn hajnalban 135 – 140 Ftra „nőtte ki magát”). A vevők kevésbé
számítottak rá, de a termelők látták előre. A
felhozatal mennyisége az utóbbi hetekben
látványosan csökkent. Kevesebben, kisebb
tételekben kínáltak hagymát, és a termelők a
teljes szállítmányon túladva, jóval piaczárás
előtt hazafelé vehették az útirányt. Sejteni
lehetett, hogy nem a kereslet élénkült, hanem a
kínálat esett vissza. Ez a tendencia a hét
elejére már áremelést gerjesztett.
A termelőket faggatva, körvonalazódni látszik
az idei hagymahelyzet, ami nem kecsegtet túl

sok jóval. Az őszi betakarítások előtt a várható
termésről jóslatokba bocsátkozni bizonytalan
lenne, az viszont szinte biztos, hogy a jelenlegi
kínálati hiány a téli szezonra is hatással lesz.

Önkényes helyfoglalók
A piaci nyitva tartás órára lebontott menetrendje meghatározza minden piacra igyekvő
számára, hogy mikor érkezhet a beléptető
kapukhoz, mikor kezdődhet a kereskedés, ki és
hol árusíthat stb. A helybiztosítással nem
rendelkező termelők piaci belépése 0:00 óra.
Adott napon ettől az időponttól kezdődően
állhatnak be a szabadon maradt árusító helyek
valamelyikére.
Az viszont, amit - az utóbbi, időben a telített
piacon – egyesek megengedhetőnek tartanak,
messze nem az! Néhányan egy-egy láda, vagy
rekesz áruval, valósággal befurakodnak a termelői árusítóhelyek elé, közé, mellé. A környezetükben tartózkodók felháborodása sem
feszélyezi őket. A termelők ez ellen tiltakozásuknak adtak hangot. A nagybani társasága a
piac teljes területén, mindenkor biztosítja az
árusítás rendjét, fegyelmét és a rendbontókkal
szemben való intézkedést. Nem maguknak a
felháborodott termelőknek kell az ügyet
rendezni! A biztonsági szolgálat közelben
tartózkodó munkatársait, vagy a műszakvezető
felügyelőt kell értesíteni!

Vakáció
A diákok nyári vakációjának még nincs vége. Mi
sem bizonyítja jobban, mint a piac területén
tartózkodó számtalan kisebb-nagyobb gyerek.
A nagybani éjszakai forgataga nagy élmény
számukra. A szülőknek, nagyszülőknek azonban
tisztában kell lenni, hogy a piac a nagy
gépjármű-, targonca, kézikocsi-forgalom miatt
nem biztonságos terület, különösen nem
gyerekeknek Erre minden vakációsnak fel kell
hívni a figyelmét! A termelői árusítóhelyet is be
kell határolni számukra. A szektor jelét,
számát és bizonyos tájékozódási pontot meg
kell mutatni, hogy az esetleg elkalandozók
visszataláljanak. Amennyiben még így sem igazodnának ki a piaci „rengetegben”, feltétlenül
kérjenek segítséget a biztonsági szolgálattól!
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

