XV. évf. 5. szám 2014. február 27.
Az új nyitva tartási rend kialakításához a
nagybani piac társasága az alábbiakban tájékoztatja az érdekelteket:
Tisztelt Termelők, Kereskedők és Bérlők!
„Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságuk vezetése széleskörű egyeztetést folytatott a piaci
szereplőkkel annak érdekében, hogy valamennyi
érdekelt számára kedvezőbb nyitva tartási
rendet alakítsunk ki a főszezonra, illetve az év
hátralévő részére. Figyelembe vettük azokat a
panaszokat is, amelyeket társaságunkhoz eljuttattak és lehetőséget adtunk azok személyes
megbeszélésére.
Fontosnak tartjuk, hogy a piac nyitva tartása
kiszámítható legyen, ezért a piacra érkezések
meghirdetett legkorábbi időpontjait mindenkinek be kell tartani! Kérjük ezért valamennyi
piaci szereplőtől a működési rendben közzé
tett időpontok maradéktalan betartását.”

A Budapesti Nagybani Piac
2014. március 9-től megváltozó
nyitva tartása szerint,
a kereskedés kezdete:
vasárnaptól péntekig 20:00 óra
vasárnap zárva!
Főszezoni nyitva tartás

Megjelenik kéthetente
- A
helybiztosítással
rendelkező termelők minden nyitva
tartási napon 17:30 órától érkezhetnek
és folyamatosan elfoglalhatják árusítóhelyüket.
- A Nagykőrösi úti vevőparkolót – minden
nyitva tartási napon - 18:30 órától lehet
igénybe venni.
- 19:00 órakor kezdhetik meg a helybiztosítással rendelkező termelők árujuk
bemutatásra történő kipakolását.
- 19:45 óra a kiemelt, V2 kártyával
rendelkező vásárlók sorba állításának
kezdete.
- Minden nyitva tartási napon 20:00 óra a
V2 belépőkártyás vásárlók piacra történő
belépésének időpontja, egy időben a termelői értékesítés megkezdésével, a vevőparkoló kapuinak megnyitásával.
- A várakozó (puffer) parkolóból a helybiztosítással nem rendelkező termelők és
vásárlók gépjárművel 22:30 órától
hajthatnak a piac területére.
A nagybani piac beléptető pénztárai hétfőtől
péntekig 05:30 órakor, szombaton 04:30 órakor zárnak. Ezt követően vásárlási céllal a
nagybani piacra már nem lehet belépni. A
Nagykőrösi úti vevőparkolóba a belépés és a
parkolójegy kiadásának utolsó időpontja hétfőtől péntekig 05:30 óra, szombaton 04:30 óra.

Az alább részletezett nyitva tartási időn belül
mindenki a maga számára kedvező, illetve
működéséhez előnyös értékesítési, vásárlási
időpontokat válasszon, vagy igyekezzen üzleti
kapcsolatait, vevőkörtét, beszerzési lehetőségeit ennek megfelelően kialakítani. Véleményformálásában minden nagybanis legyen tekintettel arra, hogy a zsúfolt nyári piaci napokon a
jelenlegi áruforgalom többszörösét kell kezelni
úgy a nagybani társaságának, mint a vásárló
kereskedőket (ki)szolgáló árusítói köröknek.

A Nagykőrösi úton a leállósáv bővítése megtörtént, így a parkolóba való behajtásig – a
közlekedési szabályokat betartva - csak ebben
a sávban szabad várakozni. A Nagykőrösi úton
továbbra sem lehet a „megállni tilos” táblával
jelzett útszakasz egyik sávjában sem megállni,
az útpadka területét is beleértve. Tilos járművet a leállósávban őrizetlenül hagyni! A
szabálytalanul parkolók közlekedésrendészeti
intézkedésre (büntetésre) számíthatnak.

- Nyitva tartási napokon a várakozó
(puffer) parkolóba 16:00 órától, 22:30
óráig hajthatnak be járművek.

A nagybani piac működésének egyik legszemléletesebb adata a termelői árufelhozatal.
Mindezt nem számokkal kívánjuk szemléltetni,

Termelői felhozatal

inkább jellegzetes változásokkal, tendenciákkal
jellemezni. Az éves felhozatali mennyiség
mögött személyes sikerek, gazdaságos szezonzárások vannak, de egyesek kudarcát, esetleg
veszteségét is magában hordozza.

utolsó megjelenése óta követelnek maguknak
helyet a termelői szektorokban. A primőrparadicsom kínálata viszont – 750 – 900 Ft/kgos termelői árából ítélve - lassabban vesz
tavaszi lendületet.

Az egy szezonban, vagy egy évben termelt áru
mennyisége egyénenként is változó és nem
feltétlenül az időjárással összefüggő, számokban mérhető terméseredmény. Vannak, akik –
többféle indíttatásból - kihátrálnak a szakmából, mások ezzel ellentétben fejlesztenek,
vállalkozásukat bővítik. Persze az áruválaszték
is változik, bővül, bizonyos irányokba tolódik.
Mindebben a termesztési kultúra és technológiai módszerek korszerűsödése is szerepet
kap. A nagybani piac felhozatalából viszont úgy
tűnik, hogy ezek a tendenciák évről évre
kiegészítik egymást.

A primőr paradicsom és paprika téli és kora
tavaszi kínálatával kapcsolatban felvetődik a
gazdaságosság kérdése. Ezt a két primőrt –
miután a hazai felvevő piac klasszikusairól van
szó – érdemes nagyobb beruházások árán is
termeszteni. Annál is inkább, hogy az exportpiaci megmérettetésben is megállják helyüket.
Legnagyobb termőterületeik Szentesen és környékén vannak. A szóban forgó primőrök számára a legkorszerűbb körülmények – nemcsak
hideg, hanem fűtött fóliás és a termálvíz
hőenergiáját felhasználó üvegházak - teszik
lehetővé, hogy egész évben szerepet kapjanak a
nagybani kínálati porondján és a hipermarketek
polcain is. Tudjuk, hogy télvíz idején melegebb
vidékek, országok területein termeltetnek TV
paprikát, de az áru jelölése mindenkor fontos
tényező! Csak a valóban saját portékánkat
tekinthetjük, és jelölhetjük magyar származásúnak!

A termelők még mindig fontos és gazdaságos
megoldásként a nagybani - azonnali bevételt
biztosító - értékesítési csatornáját választják.
Nyitásunk óta azt állítjuk – korábban napi
adatgyűjtéssel, később mintavételen alapuló
statisztikai módszerrel igazoljuk –, hogy a hazai
zöldség-gyümölcstermelés évi – beleértve a
tavalyi esztendőt is – kb. 200 ezer tonna áruval
reprezentálja a nagytételű eladásra szánt
mennyiséget. Reméljük, hogy az idei esztendőben is legalább ilyen számokban mérhetjük
majd a hazai termelők piaci részvételét.

Évszakról évszakra
Bár most úgy tűnik, hogy a tél idén elmarad, és
a meteorológiai tavasz is napokon belül megérkezik, de a nagybani tavaszt a primőrszezon
nyitánya jelzi. Ebben az évben - a kedvező
időjárásnak köszönhetően - valamivel korábban
számíthatunk rá.
Egyelőre az importé a főszerep, de a honi
primőrösök sem tétlenkednek. A hazai frissek
kínálata napról napra – már érezhető mennyiségben – bővül és készül a piaci „honfoglalásra”.
A legjobb úton haladnak e-felé, hiszen a hazai
kígyóuborka, a darabra „mért” TV paprika, a
napokban debütált salátafélék és az erdőkben
idejekorán kihajtott medvehagyma lapszámunk

Ha már a közelgő tavasszal és annak piaci
aktualitásával foglakozunk, beszámolunk arról
is, hogy a termelők - a helyiséggazdálkodás felé
- egyre másra jelzik tervezett szezonkezdésük
korábbi idejét. Vagyis állandó árusító helyüket
a bejegyzéshez képest előbb vennék igénybe.
Mivel az üresnek ígérkező árusító helyeket az
igényeknek megfelelően, de csak átmenetileg
más termelőknek biztosítjuk, így alkalmanként
akadályba ütközik a korábbi szezonkezdés
lehetősége. Előfordulhat, hogy jóhiszeműen egy
másik termelőnek kötjük le a helyet és esetleg
több hónapos hosszabbítást ígérünk. A korábbi
kezdéssel jelentkezőknek azonban egyelőre
nem kell tartani ettől a helyzettől, mivel az év
első két hónapjában minimális volt az új helyek
iránti igény. Mégis ha a termelő úgy véli, hogy a
szokott kezdéshez képest termelési ciklusa
előbbre tart, időben korrigálja előzetesen
bejelentett szezonális indulását. Erre a
helyekkel való korrekt gazdálkodás érdekében
van szükség.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

