
 

 

XXI. évf. 7. szám 2020. június 25.              Megjelenik négyhetente 

 

Júliusi helybiztosításról  
A koronavírus járvány megszűnésével a nagy-

bani piac ügyfélkezelésében is visszaállt a 

korábbi helybiztosítási rend.  

 

A júliusi helyek lekötésének időpontja: június 

24, 25, 28, 29 napokon 18:00 – 23:30 óra 

között. Június 30. az új helyigények ügyin-

tézésére kijelölt nap.   

 

Felhívjuk a termelők, termelői vállalkozások 

figyelmét, hogy a pénztári befizetéseket 

követően – mint korábban is – a helyiség-

gazdálkodási irodát kell felkeresni az árusító 

helyek lekötése és a szektorkártyák átvétele 

céljából. A pénztári befizetés nem jelent 

automatikus helykötést.  

 

Azok, akik a bankszámlánkra való utalás 

lehetőségét igénybe kívánják venni, a helybiz-

tosítás díját továbbra is az alábbi számla-

számunk valamelyikére utalhatják. 

 

OTP: 11720025-20186272 

CIB:  10700024-27301809-51100005 

 

A pénzösszeg beérkezését követően a helyeket 

lekötjük, de a szektorkártyák és a számlák 

kiadása - sorban állás nélkül – helybiztosítási 

napokon 18:00 – 23:30 óra, később 08:00 – 

16:30 óra között a helyiséggazdálkodáson 

vehetők át. A számlák kipostázása megszűnik. 

 

Továbbra is javasoljuk, hogy a belépési tarifa 

megfizetéséhez a helybiztosítás díjánál na-

gyobb összeggel töltsék fel kártyáikat.  

 

Online számlázás 
Az online számlázási rend bevezetésének 

időpontjáig, július elsejéig napok vannak hátra. 

Magunk részéről is nyomatékosítjuk, hogy 

mindenki vegye nagyon komolyan a jogsza-

bályban megjelölt határidőt.   

 

Azoknak, akiknek még nincs online számla-

jelentési programjuk, sürgősen készüljenek fel 

a kötelező adatszolgáltatás technikai megoldá-

sára. Az ügymenet betanulása 

időigényes napi feladat. A kezdeti nehézségek 

azonban később rutinná válnak.    

 

Új lehetőségek a belépés rendjében 
A nagybani piac vezetése a jelenlegi beléptetési 

rend megtartásával, azt kiegészítve, új 

lehetőségeket kíván felajánlani a termelői és 

vásárlói partnereinek. 

  

Elsődleges feladatunk a zökkenőmentes érté-

kesítés, a vásárlói kör mielőbbi, kiszolgálása, a 

minőségi, friss áruval való kereskedés felté-

teleinek javítás. Ennek érdekében a vevői és a 

kínálati oldal hatékonyabb kapcsolatának 

biztosítása térben és időben.  

 

Az intézkedések úgy a termelői, mint a vásárlói 

szegmenseket is érintik a piacosok érdekeit, 

kényelmét szem előtt tartva.  A változásokat a 

piaci folyamatok figyelembevétele, mindenre 

kiterjedő tanulmányozása előzte meg.  

 

Miután a puffer parkolóban történő 

kereskedés, adás-vétel a házirend szerint nem 

megengedett, a szabályok megszegőivel 

szemben szankciókat kell alkalmaznunk. A piac 

vezetőségének szándékában áll ennek a 

problémának a megoldása is, a helybiztosítás 

nélküli termelők és az eseti vevők számára 

kedvező, új belépési lehetőségek felkínálásával. 

 

A piacosokat szórólapokon, és e-mailben 

hamarosan tájékoztatni fogjuk az új belépési 

lehetőségekről.   

 

Nyári szezon 
A nyári évadban a gyümölcstermelők visszatérő 

problémája a nagybani nyitása, a beléptetés 

kezdési időpontja. A melegre érzékeny árut 

ugyanis a piaci nap hajnali óráiban tudják 

szedni, szállításra előkészíteni, és a távolabbi 

termőterületről is, időben piacra hozni.  

 

Nyári hőségben a piac és környezetének tiszta-

sága, tisztán tartása nagyobb hangsúlyt kap. 

Ebben a kérdésben is nagyon fontos a piaci 
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résztvevők közreműködése. Környezetünk hul-

ladék- és szemétmentes hátrahagyása nemcsak 

árusítási kultúra, hanem higiéniai szempont is. 

Kérjük a termelőket, nagykereskedőket, bérlő-

ket, hogy mindenkor tartsák be a hulladék, és 

szemét szelektív elhelyezését a kijelölt 

tárolókban. 

 

Az iskolai vakáció idején – annak ellenére, hogy 

nem megengedett - nagy számban vannak 

gyermeklátogatók is a piacon. A nagybani szá-

mukra érdekes kaland helyszíne lehet, de 

veszélyes üzem! Az ő érdekükben óvatosságra 

intjük a felügyeletükkel megbízott felnőtteket. 

Társaságunk helyettük nem vállalhat 

felelősséget. 

 

Ár-érték  
Mindennapi médiatéma - a nagybani piacot is 

megkeresve - az idei zöldség- és gyümölcsárak. 

Ebben a témában nehéz feladat nyilatkozni, 

összehasonlításokat, korábbi szezonokhoz tör-

ténő viszonyításokat tenni. Rendszeres árfel-

mérő tevékenységünk elsősorban az adott 

napon jellemző árak gyűjtésére szorítkozik, 

amit szerződéshez kötött szolgáltatásként 

továbbítunk. Rálátásunk van azonban a piaci 

kereslet-kínálatra, és a termelőkkel való napi 

kapcsolatunk aktuális információkkal is szolgál.  

 

A drágaságnak összetett okai vannak. Az időjá-

rásra fokozottan érzékeny a gyümölcsáru, 

ezért a kora tavaszi fagyok idei kárvallottai a 

gyümölcsös gazdák. A zöldárut is érintő 

vegyszerezés folyamatos költségnövelő hatása  

is az árakban érvényesül. Ennek egyik 

sarkalatos pontja, hogy az uniós szabályzatok a 

korábban hatékonyan bevethető kemikáliák 

helyett újabbak használatát írja elő.   

 

A kínálati csökkenéssel járó munkaerőhiány 

talán a legnagyobb akadálya a mennyiségi és 

minőségi portéka előállításának.  

  

A kínálattal szemben a mindenkori kereslet a 

leglátványosabb ármódosító tényező. Ide tarto-

zik a fogyasztói szokások, igények változása is. 

Ma már kevésbé jól eladható a másod, harmad 

rendű, olcsó áru. Sokkal inkább a minőségi áru 

keresett. A fogyasztók egyre inkább az ár-ér-

tékarány figyelembevételével vásárolnak.  

 

Dinnyeszezon 
A hagyományos dinnyeárusító hely az „E” 

szektor lassan kezd megtelni. Egyelőre a 

sárgadinnye szállítmányok jelenléte a jellemző, 

de megjelent az első magyar görögdinnye is. A 

sárgadinnyét fajtától függően kilónként 300 - 

400 Ft-ért kínálják. A hazai görögdinnyét 

átlagosan 300 Ft-ért mérik.   

 

Felhívjuk a termelők figyelmét az értékesítés 

előírásaira. Eszerint a dinnyével érkező jármű-

vek rakodási terében jól láthatóan árujelölő 

táblát kell kihelyezni. Fel kell tüntetni a termék 

„görögdinnye” megnevezést, a gyümölcshús 

színét (ha az nem piros), a „magnélküli” jelzést, 

amennyiben ennek megfelel az ömlesztett áru. 

Továbbá a görögdinnye származását (tájegység, 

vagy helység nevét) és minőségi osztályba 

sorolását. A görögdinnye egyike azon zöldség-

gyümölcsárunak melynek kidolgozott szabványa 

van. Érdemes tehát a dinnyeszabvány előírásait 

áttekinteni, annak megfelelve alkalmazni.  

 

A görögdinnye két osztályba sorolható: 

 

I. osztályba tartozó görögdinnye jó minőségű, 

és összes tulajdonsága a fajtára jellemző. 

Enyhe alaki vagy héjhibák előfordulhatnak. 

II. osztályba tartozik az olyan görögdinnye, 

amely az első osztályba nem sorolható, de a 

minimum követelménynek megfelel. 

 

A rendelkezésben a méretre vonatkozó előírá-

sok is szerepelnek. Meghatározza egy-egy 

tétel, vagy szállítmány megengedett tömegszá-

zalékát, vagy darabszámát, amely eltérhet a 

minőségi előírásoktól.  

 

Sárgadinnye értékesítésénél a csomagolási egy-

ségen a termelő és/vagy forgalmazó neve 

mellett az áru megnevezését és származási he-

lyét fel kell tüntetni. Hatósági ellenőrzés 

esetén az előírások elmulasztása pénzbírsággal 

járhat.  

 


