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Ár-pár
A nagybani piac kínálati árai – különös tekintettel a felhozatal tetemes mennyiségére –
minden szempontból alkalmasak összehasonlító
elemzésekre. Az árak alakulását folyamatosan
figyelemmel kísérve, bizonyos tendenciákra,
összefüggésekre lehet következtetni.
Gyakorlati tapasztalataink egyike, hogy a piaci
árak közelítenek egymáshoz, egymásra hatással
vannak. A párhuzamos kínálat - mindenkor az
aktuális kereslethez alkalmazkodva - fel, vagy
lehúzza az árakat. Párhuzamok lehetnek a hazai
kontra importtermékek, illetve idei és a tavalyi
termés között, de az azonos termékcsoportba
tartozó árufélék is hatással vannak a másik
hiányára, vagy túlkínálatára. Nyilván a különbségek, vagy összetartozások befolyásolják az
árakat is, jellegzetes ár-párok alakulhatnak ki.
Az utóbbi héten ezeknek a párhuzamos áraknak
a közelítését figyelhettük meg. Pl. a tavalyi
termesztésű import káposztafélék ára közelít a
hazai primőrkáposzta árához. Míg - a hiány okán
- az előbbi drágul, az utóbbi kezd lecsúszni.
Ezen a héten közel egyforma árszinten (75 – 90
Ft/kg) vásárolható fejes káposzta akár hazai
új, vagy importból való is.

Megjelenik kéthetente
főző és bébitök szinte egy
ugyanazon árhatár (110 – 150 Ft) közé
sorolható. Az uborka is teljesen mindegy, hogy
milyen (fürtös, kovászolni való, vagy kígyó) 100
– 150 Ft között vásárolható meg.
Ritka szezonális helyzet, amikor a paraj és a
sóska is ugyanannyiba kerül. Ám, az utóbbi
hetek során 300 Ft/kg-os átlagáruk állandósulni
látszik.
A jelenlegi árhelyzetet indokolja, hogy nagyjából hasonló nagyságrendű kereslet mutatkozik
a párhuzamba állított árufélék iránt. Gyakran a
tavalyi burgonya, sárgarépa, káposzta, vagy
hagyma keresettebb az ideinél. Egyfelől a
primőr magasabb nedvességtartalma miatt
kevésbé alkalmas éttermi, nagykonyhai, vagy
feldolgozó üzemi felhasználásra. Másfelől a hazai áru népszerűsége vetekszik az importéval.
Egy harmadik szempont szerint pedig, a hasonló
termesztési igényű termékek árai is hasonlóan
alakulhatnak (pl. az uborka és tökfélék esetén).
A párban járó árak természetesen változhatnak
majd, de a pillanatnyi helyzetkép szerint,
összetartanak, és nem szétnyílnak.

Dinnye-előzetes
A még mindig kínálatban lévő tavalyi (import)
hagyma is egyre drágább, míg az idei magyar
olcsóbb. Így 80 – 100 Ft között kapható
mindkettő, ha vörös. De, hogy ne csak a vörös,
hanem a lilahagyma között is párhuzamot
vonjunk, ez utóbbi kilója 170 – 200 Ft közötti.
Az idei, hazai primőr és az import sárgarépa is
„egyre” - azaz 200 – 240 Ft közötti áron megy. Ami még inkább különös, a tavalyi burgonya olyannyira felértékelődött, hogy annyiba
került - vagyis 80 – 100 Ft kilója -, mint az idei
primőr újburgonya.
De, mint fentiekben említettük, az egy árucsoportba tartozó termékek árai is közelíthetnek
egymáshoz. A feltételezést most legszemléletesebben a tökfélék csoportja igazolja.
Jelenleg a cukkíni, a patisszon (csillagtök), a

„Ha kevesebb gyümölccsel kell beérni, akkor
remélhetőleg legalább dinnyéből lesz elegendő”.
Ezzel a mondattal indítottuk legutóbbi lapszámunk dinnyéről szóló írását. A megjelenés
másnapján bekövetkezett a sokak számára
katasztrófát okozó esemény Békésben. A jégeső öt-hatszáz hektárnyi görögdinnyét vert el.
A FruitVeb (Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) Jászapátiban
megtartott szakmai konferenciáján elhangzottak azonban biztatóak. Bár az idei
vetésterület már fele sincs a tíz évvel korábbinak, és a dinnyeszezon is némi késéssel indul,
de a tavalyi évhez hasonló mennyiségű termésre
lehet számítani. A honi piacokra elegendő
mennyiségű sárga és görögdinnye jut az idén is,
annak ellenére, hogy a teljes termés több mint
fele exportra kerül majd.

Társaságunk az előzetes információk és a
korábbi évek tapasztalata alapján szervezi meg
ennek a fontos szezonális cikknek az árusítását.
A dinnyeértékesítésre a bejárat közelében
létesített „E” szektor áll rendelkezésre. A
dinnyepiac július 1-től lesz nyitva, amely piaci
nyitva tartási időn túl is (12:00 – 18:00 óra
között) látogatható. A dinnyeárusítás 18:00
órától a piac nyitásáig szünetel.
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a nagybani
piacon kizárólag saját termésű dinnye árusítható! A görögdinnye forgalmazásához – ömlesztve történő szállítása és értékesítése
miatt, illetve csomagolási eszköz hiányában - a
gépjármű rakterében kell a kötelezően előírt
árujelölést, jól láthatóan, az alábbiak szerint
feltüntetni:
- a forgalmazó nevét, címét,
- a görögdinnye megnevezését,
- a minőségi osztályát,
- a görögdinnye származási helyét,
- a gyümölcshús színét, amennyiben nem
piros
A BNP Zrt. mindenkitől kéri a nyomon követhetőség szempontjainak való megfelelést és a
számviteli törvény előírásainak betartását. A
valószínűsíthető hatósági ellenőrzések elsősorban a fentieket vizsgálja, de az áru útját is egészen a termőterületig – visszakísérheti.

Útjelzések
Frissen festett útjelzések, kirakodási határok,
termelői árusító helyek jelölésének felújítása
jelzi, hogy a BNP társasága elvégeztette az idei
karbantartást. A minden átlagos igénybevételtől eltérő piaci körülmények miatt erre minden
esztendőben szükség van. A napi takarítás – a
piac betonburkolatának gépi tisztítása -, a lehullott szerves anyagok savtartalma, a piac teljes területét keresztül-kasul behálózó intenzív
forgalom, és nem utolsó sorban a téli, jégmentesítéshez felhasznált nagy mennyiségű só,
mind erősen rongálja, koptatja, jelentősen
csökkenti a burkolati jelölések élettartamát.
Egy idevágó adat hitelesen szemlélteti, hogy
évről évre mind területileg, mind költségében
mekkora horderejű munkálatokról van szó. A
festékkel fedett összterület több mint ötezer

m²(!). Ez kiegészül a közlekedési irányvonal felfestésével, valamint 1200 betű, vagy számozási
karakterrel, megállni tilos jellel, amely tovább
növeli a felhasznált festékmennyiséget és a
ráfordítási órák számát.
A felfestéssel kapcsolatos a bérlők felé szóló
felhívásunk is. A 6, 10, 11 raktárcsarnokok
előtti kirakodási területek határvonala is átfestésre került. A korábbiakhoz képest - a sárga
jelzővonalig terjedően - kibővült az árubemutatáshoz, rakodáshoz ingyenesen használható
terület. A sárga és piros vonal közötti sáv
használata azonban díjköteles, ami naponta
feljegyzésre, és utólagosan számlázásra kerül.
A piros vonalon túli kirakodásra nincs lehetőség,
a piac zárva tartásának ideje alatt is tilos!

Felügyeleti díj
Előző lapszámunk felügyeleti díjról szóló írását
- melyet a nagybani piacon tevékenykedő
bérlőink figyelmébe ajánlottunk -, most azzal
egészítjük ki, hogy a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) a termékdíj
bevallásának határidejét június 30-ig meghosszabbította, de a kötelező befizetés július
31-i határidejét nem változtatta.

Hőségriadó
Úgy az árut, mint a piacon tevékenykedőket is
alaposan igénybe veheti a rendkívüli hőség. A
termelők és árusító kereskedők felkészültek a
nyári meleg tikkasztó hatására. Permetezéssel,
frissítik, nedves takarással óvják az árujukat. A
melegre érzékeny, gyorsan érő gyümölcsöt,
gombát, primőrt - aki csak teheti - temperált
járművön szállítja, arról árusít.
Maguk a piacosok is igyekeznek a hőség elől
menekülni. A délután piacra érkező és a puffer
parkolóban várakozóknak még bőven kijut a
nappali melegből. Az itt folytatott árusítás nem
kedvez sem árunak, sem árusítónak. Mindenki
saját egészségét tartsa elsőként szem előtt,
csak másodsorban az áru minőségének lehetőség szerinti megőrzését! A várakozó parkolóban és a piacon létesített nyomókutakkal
ingyenes vízvételi lehetőség biztosított a
felfrissülésre.

