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Információ nélkül
A dinnyeszezonnal megszaporodott azon termelők száma, akik érvénytelen termelői kártyával (néhány év kihagyás után), vagy új termelőként kártya (piacos előélet) nélkül szeretnének belépni, árusítani. Közöttük számos
termelő van, aki a belépés feltételeiről semmiféle információval nem rendelkezik, vagy téves
(nem munkatársainktól származó) felvilágosítást kapott. Nagy távolságról, több száz kmről elindulni, és arra hivatkozni, hogy „úgy
gondoltuk…, vagy a szomszéd úgy tájékoztatott
….”, több mint vakrepülésnek. Javasoljuk, hogy
tájékozatlanul egy km-t se autózzon senki. A
pontos információ a nagybani honlapján
elérhető, vagy munkatársainktól beszerezhető.
Ráadásul a termelőknek azonnali sürgősséggel
van szükségük belépőkártyára. Ennek kiadása
érvényes termelői, vagy vállalkozói igazolványhoz, adószámhoz, és regisztrációs számhoz
kötött. Legtöbbször ez utóbbi beszerzése okoz
nehézséget. Részben, mert a termelők ezt, a
NÉBIH által kiadott regisztrációs számot
összetévesztik az MVH számmal. Másrészt a
nagybani árusításhoz szükséges regisztrációs
számot a tevékenység körzetének illetékes
hivatala állítja ki. Az intézéséhez fel kell
keresni a Megyei Kormányhivatal Növény és
Talajvédelmi Igazgatóságát. A regisztrációs
szám igényléséhez szükséges űrlappal, és
tájékoztatással is igyekszünk ügyfeleink segítségére lenni. Munkatársaink megyénkénti címés telefonlistával rendelkezve tudnak további
útbaigazítást adni. A többi az ügyfél szervezőkészségén és a hivatalok rugalmasságán múlik. A
helyiséggazdálkodásra faxon (06-1-814-5353),
vagy e-mailban (helybiztositas@nagybani.hu)
megküldött iratmásolatok teszik lehetővé, hogy
a belépőkártyák rövid időn belül elkészüljenek.
A tudnivalók a www.nagybani.hu honlapunkon
részletesen olvashatók, letölthetők. A felmerülő kérdésekre az 1-421-3611 telefonszámon
is lehet tájékoztatást kérni. A fentebb megadott (e-mail) levelezési címre küldött
kérdéseket pedig - lehetőség szerint - azonnal
megválaszoljuk. „Csodát” viszont senki ne

Megjelenik kéthetente
várjon.
A
leggyorsabb,
leghatékonyabb intézkedés sem hagyhatja
figyelmen kívül a nagybani működéséhez és az
árusításhoz kötődő, jogszabályokban előírt
kötelezettségeket.

Dinnyéseknek információ
Július 7-től működik a dinnyepiac, melynek
lényege a napközbeni dinnyeárusítás és vásárlás
lehetősége. Kikötés, hogy a dinnyeárusoknak a
piac területét legkésőbb záráskor el kell
hagyni, majd 10:00 órától ismét beléphetnek. A
napközbeni vevőknek pedig 17:00 óráig be kell
fejezni a vásárlást, rakodást és ki kell hajtani!
Figyelem! Újból – már sokadszorra – hangsúlyozzuk, hogy a piac bekötőútján még dinnyeátpakolás sem megengedett! A dinnyés szállítmányok viszont folyamatosan beléphetnek a
piacra, és a számukra kijelölt árusítóhelyre
állhatnak. Akik nem rendelkeznek helybiztosítással a videó szolgálat, és a műszakvezető
felügyelő útbaigazítása szerint vehetnek
igénybe szektorhelyet. Ne tévesszen meg
senkit, ha adott időben üresen áll a számára
előnyösnek tűnő beállási hely. Megérkezhet az
árusítóhely helybiztosításos termelője és az
újabb szektorhely választása – összepakolás,
ki- és beállás - nehézkes manőver.
Felhívjuk a figyelmet a kötelező jelölésre is. A
dinnyéseknek – mivel ömlesztett árut értékesítenek – az előírás szerinti adatokat a jármű
rakterében, jól láthatóan kell kihelyezni. Konkrétan a termelő és/vagy forgalmazó nevét, címét, a görögdinnye megnevezést, származási
helyét, osztályba sorolását, és a görögdinnye
színét - amennyiben nem hagyományosan piros
színű -. Az árusítás további feltételei a számlaadás, vagy felvásárlási jegy kitöltésének kötelezősége. Hatósági ellenőrzéskor az előbbieknek való megfelelést kell igazolni, a regisztrációs szám (lsd. fenti írásunkban) meglétét, és
egyéb, növényvédelmi előírások betartását
bizonyító dokumentumot (permetezési naplót)
be kell mutatni. A nagybani dinnyeszektorában
csak hazai dinnye árusítható! A sárgadinnye
árusítása annyiban különbözik, hogy a műanyag

ládákban felkínált árut az azon elhelyezett,
adatokkal ellátott címkével kell jelölni.

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

XXIII. kerületieknek információ
A XXIII. kerületi önkormányzat a nagybani
piacon keresztül (is) értesíti ügyfeleit, hogy
ügyfélszolgálatukon július 21-től augusztus 22ig a személyes ügyintézés szünetel. Az ügyintézést csak levelezés formájában végzik.
Nemcsak Budapest XXIII. kerületében érdekelt ügyfelek számára lehet fontos az
információ. Ajánlott a - bármilyen ügyintézést
megelőző -, tájékozódás. A hivatalokban is
lehet
nyári
„uborkaszezon”,
ami
miatt
csökkentett
ügyintézői
létszámra,
vagy
megváltozott ügyfélfogadási időpontra lehet
számítani.

Gyümölcshírek
Mire lapszámunk megjelenik ez a téma inkább
összefoglalás, mintsem hír. Alkalmanként
azonban érdekes lehet az itt zajló kereskedelmi tevékenységet, bizonyos piaci helyzeteket hasonlítgatni, vagy a változásokra magyarázatot keresni. Az elmúlt időszakot kisebb
távon érdemes megemlíteni, azaz a néhány
napon belül megismétlődő kínálat-kereslet,
felhozatal-vásárlói
igény
alakulásának,
a
választék és az árak „liftezésének” oldaláról.

A legutóbbi ingadozó, váltakozó piaci helyzet
provokációs tényezője az időjárás volt. Bőséges
termésről, eredményes szezonról szóltak a
korábbi gyümölcsprognózisok, hírek. Ezt most
sem cáfoljuk, csak éppen aktuálisan boncolgatjuk. Történetesen, hogy a cseresznye
kilónkénti ára miért ingadozott 400 – 1000 Ft
között, vagy hogyan fordulhatott elő a 400 Ftban maximált meggyár, mikor túlkínálat van
belőle. Mitől volt az őszibarack idényének
kezdetén olcsóbb, mint néhány nap múlva, és a
málna kilója mi okból lehetett 800 – 900 Ft,
röviddel ezután 1500 Ft. Ezek a kérdések
jogosan merülnek fel, ha a nagybani napi kínálati
áraiból indulunk ki.
Az elmúlt két-három hét hűvös, zivataros, szélviharral érkező, hirtelen változó időjárása
alaposan bejátszott a napi gyümölcsfelhozatal
és az általa diktált termelői árak alakulásába.
Nagybanis tapasztalat, hogy a mennyiségi felhozatal az előző nap, napok időjárásának erősen
kiszolgáltatott, a gyümölcsszektorban különösképp. A magas nappali hőmérsékletű hétvége az
azt követő vasárnap esti gyümölcsfelhozatalban
biztosan túlkínálatot okoz. Ha nem, akkor azt a
nyomott árakon való értékesítés oldja meg,
annál is inkább, mert a szezonális gyümölcs nem
viseli túl jól a visszáruzást.
A hét végére – különösen néhány napos esőt
követően – általában megemelkedik a vásárlói
igény, a kereslet. Hol és ki tud esőben, viharban
szüretelni? Ráadásul a termés egy része – a
tartós és nagyon szélsőséges körülmények
miatt - tönkre is megy, csökkenti az aktuális
kínálatot. A különböző hatások együttese
nyilván árfelhajtó tényező. Ez motiválta a
termelőket, hogy egyszer alacsonyabb árakon
alkudtak meg, majd két nap múlva akár 15 – 20
%-kal emelték az áru Ft-ban mért értékét.
Más oldalról is érdemes megközelíteni, azaz
elemezni az árak alakulását. A korszerű hűtési
technikát a szezonális gyümölcsáru tárolásához
is kiválóan lehet alkalmazni. Többek közt ennek
tulajdonítható a cseresznye piaci jelenléte és
árának „szárnyalása” július közepén.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

