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Megjelenik kéthetente

Környezetvédelem

Dinnyepiac zárása

A média minden eszköze mindennapos témaként
foglakozik a környezetvédelemmel, hiszen a
közeli jövő létfontosságú ügye. Szigorú
rendeletek, törvények szolgálják környezetünk
védelmét.

Az idén később kezdődött a dinnyeszezon és
ennélfogva későbbi időpontban lehet számítani
az évad végére is. A termelői prognózis szerint
még egy-két hétre való dinnye terem a
földeken, csak kérdés, hogy lesz-e rá kereslet.
A jelenlegi és a következő hét időjárási
előrejelzése nem igazán biztató a dinnye
fogyasztására nézve. (Köztudott, hogy a nyári
melegben magas víztartalma, üdítő hatása és
íze, zamata miatt keresett áru a dinnye.)

Társaságunk elkötelezett a környezettudatos
magatartásban, felelősséggel igyekszik betartani a jogszabályi előírásokat. Évek óta törekszik arra, hogy a leghatékonyabb módon és
eszközökkel csökkentse a piacon keletkező
hulladékmennyiséget, és annak kezelését,
szelektív gyűjtését is. (Alábbi írásunkban is
egyik környezetvédelmi intézkedésünket lehet
olvasni.) A BNP Zrt. tanulmányt készíttet arra
nézve, hogy milyen módon és eszközökkel tudna
tovább fejlődni és eredményesebben megfelelni
a szigorodó környezetvédelmi elvárásoknak.
Elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésre fókuszálunk, mivel ebben a témában látjuk – és
várjuk - a legnagyobb előrelépés lehetőségét.
Nap, mint nap látjuk a temérdek eltakarításra,
kezelésre váró hulladékot és várjuk a nagybanisok partnerségét a szelektív hulladékgyűjtés
megvalósításában. Sajnálatos, hogy ez ügyben
még ma is csak jövő időben beszélhetünk.
Szeretnénk végre megtapasztalni a bérlők, a
termelők, és a vásárlók összefogását.

Technológiai fejlesztés
A piac takarítása és a hulladékkezelés egy új
technológiának köszönhetően gyorsabb, könynyebb és zajtól mentesebb. A korábbi tárolók
ürítése meglehetősen zajos művelet volt. Ezeket cseréltük korszerűbb, higiéniai szempontoknak is megfelelőbb konténerekre. A beruházásnak része az új típusú hulladéktárolók
szállítására alkalmas, univerzális rakodógépek
megvásárlása.
A fejlesztés – a korszerűsége mellett - a piac,
de még inkább a környék zajterhelésének csökkentése érdekében történt. A bevezetést követően mérhetően csökkent a piac és környezetünk zajszintje.

Mindezek figyelembevételével, a dinnyeértékesítés helyszínén, az „E” szektorban működő
és naponta 10:00 és 13:00 óra között is
látogatható dinnyepiac szeptember 15. napjával megszűnik. A dinnyeértékesítés ezt követően a nagybani piac érvényes nyitva tartási
rendje szerint történik.
Korábbi lapszámunkban előzetesen értékeltük a
szezont. Ezt annyival egészítjük ki, hogy az egy
hónappal ezelőtti árak (90 – 120 Ft/kg) még
szeptember elején is aktuálisak. A sárgadinnye
árában viszont drasztikus a változás. Alig több,
mint egy hét alatt duplájára mentek fel az
árak, azaz a kilónként 150 – 200 Ft-os dinnye a
napokban már 350 - 400 Ft-ot „ér”.

Gombakínálat
A gombafelhozatal mennyisége a nagybani
teljes áruforgalmához viszonyítva nem jelentős
tétel. Választék kiegészítőként mégis fontos
szerepe van, minden szezon nagy kedvence, de
igazán az őszi-téli idényben a legkeresettebb.
Főszezonja a kora nyári zöldfélék, különösen a
zöldborsó, primőr karalábé megjelenéséig tart.
A gombatermesztők a nyári telepítéseiket
visszafogják, csökkentik a gomba felhozatalát,
igyekeznek megteremteni a kereslet, kínálat
összhangját. De nemcsak az időzített telepítések szabályozzák a piacra kerülő gombamennyiséget. A gombapincék technológiai
adottsága, a termesztés körülményei, és a
komposzt minősége is nagyon fontos szerepet
játszanak a hozam tervezésében. Ezen ténye-

zők miatt felborulhat a gomba nyári egyensúlya,
mégpedig a mennyiségi kínálat rovására.

zett változtatásokról minden érintett termelőt
e-mailban értesítünk.

Azt gondolnánk, hogy a kínálati hiánnyal szemben az árak teremtenek összhangot, vagyis amit
a gombatermelők elvesztenek a mennyiségen,
megnyerik az árakon. De ez nem így van. Talán a
gombások közössége az, amely legegységesebb
árakat diktál. Állandó vevőkörüket hiány esetén
sem terhelik magasabb árakkal, mert ínségesebb időkben is számítanak keresletükre.
Legfeljebb a „beeső” vásárlóknak drágább a
gomba, ha a napi felhozatalból egyáltalán marad
még. Jelenleg az előre rendelt mennyiséget sem
mindig sikerül kitermelni.

A nagyszabású építkezés a nagybani többi
résztvevőjét is érintheti. A mozgásterületet,
közlekedést, áruszállítási útvonalat időszakosan
akadályozó munkák miatt már most türelmet és
megértést kérünk a piacra érkező, itt dolgozó,
és árusító kollégáktól.

OMÉK
Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás - OMÉK – 2019-ben szeptember 26 –
29 között 79. alkalommal kerül megrendezésre
Budapesten a HUNGEXPO területén.
A hagyományosan kialakult, programokban dús
esemény közönségvásár jellegét megtartva az
idén olyan, napjaikban megkerülhetetlen kérdésekkel, mint a fenntarthatóság, a fogyasztói
tudatosság növelése, az agrárdigitalizáció - és
más témákon kívül -, az agrárpálya vonzóvá
tételével kiemelten foglalkozik.
Az eseményen a BNP Zrt. is részt vesz, a
FruitVeb kiállítási területén.

A B-szektor termelőihez
Elsősorban hozzájuk intézzük az alábbiakat,
hiszen a szektor lefedésének munkálatai leginkább az itt árusítókat érintik. A B szektor
lefedésének előmunkálata – az acélszerkezet
gyártása – már folyamatban van. A beruházási
feladatok a piac területén november 1-én
kezdődnek és várhatóan 2020. március
közepéig tartanak majd.
Átadásig az itt árusító termelők - a gombások
helyét nem érintően – az E-szektorba és az Fszektor mögött kialakított parkoló területre
kerülnek. Mindenképpen tekintettel leszünk az
egymás melletti elhelyezésre, a B-szektor
termelőinek sorrendiségét betartva. A terve-

Importfuvar
Az alábbiak nagykereskedőinknek fontos információ. A pontosítás érdekében ajánljuk a
szabályt szakmai hozzáértőkkel megbeszélni.
„2019. augusztus 23-tól megváltozott a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatások áfa
kezelése. A szolgáltatás nyújtója csak akkor
számlázhatja adómentesen a teljesítményét
2019. 08. 23-tól, ha közvetlenül az importálónak számláz, és a szolgáltatása beépül a termékimport adóalapjába. Azon számlák esetében
kell az új szabályt alkalmazni, amelynek a teljesítési időpontja augusztus 23-a, vagy azt követő időpont, függetlenül attól, hogy határozott
időszaki elszámolásról van-e szó vagy sem.”

Szezonvég
A nyár végéhez közeledve megváltozik a piaci
összkép, több az őszi-téli áruféle. A gyümölcsszektor választékában túlsúlyba kerül az alma,
a körte, melyek nyári fajtáit felváltja a télállók
sora. A csemegeszőlő és a késői szilva egy ideig
kínálatban marad. A hónap végéig biztosan
látunk majd őszibarackot is.
A zöldségszektorokban a szántóföldi áru
mennyiségi kínálata ölt látványos méreteket. A
nyári hónapok karfiol, brokkoli, kelkáposzta hiánya is a múlté. Egyenletes a felhozatal, az árak
reális szintre kerültek.
A nyári szabadság után az importos sátrak, árusító raktáregységek újból nyitva vannak. A
kereslet élénkülésére számító kínálatuk változatos, de főleg a hagyományosan importtermékekben bővelkedik. Viszont újból hoztak be
barackot, csemegeszőlőt, szilvát, körtét, amik a
hazai gyümölcsnek nem versenytársai, eltérő
fajtáik miatt kínálat kiegészítő termékek.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

