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Figyelem!
A nagybani piac Május 1-én
a vasárnapi nyitva tartás szerint,
14:00 órától 24:00 óráig üzemel
Évadváltás
A nagybani piacon az évadváltást a szezonra
jellemző termények megjelenése tudatja. Már a
húsvéti ünnepet megelőzően bőséges volt a
primőrkínálat. Ennek oka egyszerű, a primőrösök igyekeztek minél több zöldárut a tavaszi
ünnepre időzíteni. A négynapos munkaszünet
után törvényszerű, hogy jelentősebb tétel érik
felhozatalra. Túlkínálatról koránt sincs szó, de
bőségről már beszélhetünk. A héten a kínálati
árak nagyjából tartják az ünnepet megelőzően
kialakult szintet, ami a hazai frissáru keresletkínálati egyensúlyára utaló információ.
A színes választékból a hazai cukkínit, a karfiolt, és káposztaféléket emeljük ki, mint legújabbakat. Ezeket a bébitök, a kovászolni való
uborka, a szamóca, a sárga hüvelyű bab megelőzte, első tételeik már néhány hete piacon
vannak. Mindez azon primőrösök termékei, akik
a kiugróan magas induló árak reményében
korszerű termesztési körülményeket biztosítva, modern technikai eszközöket igénybe véve
beruháztak. Bizonyára jól tették, hiszen a tök
induló ára ezer Ft volt. Az uborka kilója 1600
Ft, a babot 3600 Ft-ért kínálták, az első szamócatételek kilónként ötezer Ft-ért keltek el.
Kínálati újdonság a spárga is, ami nem a
primőrök családjába tartozó élelmiszer, de a
tavasz hírnökének számít. Az egyébként szántóterületen termő spárga korai megjelenése a
bakhátak fóliás takarásának köszönhető, ami
elősegíti a csírák fejlődését.
A tavaszi szezon folytatásaként hazai termésű
sárgadinnyére, valamint primőr gyökérfélékre, a
csomóba kötött sárga- és fehérrépára, zellerre
számíthatunk. Hamarosan zöldborsót is látunk
majd klasszikusan a B-szektor terményei
között.

Megjelenik négyhetente

Árinformáció és értékesítők
A nagybani piac napi árai – különösen szezonban
– mind gyakrabban igényelt információ úgy
hivatalos, mint szakmai, de „civil” érdeklődők
részéről is. A naprakész, friss árinformáció
költségtérítéses szolgáltatás, amiről bővebben
a nagybani piac honlapján lehet olvasni. Annyit
azonban tudni kell, hogy telefonos érdeklődésre
legfeljebb egy-egy alkalommal adunk ki napi
árat. Akinek rendszeres árinformációra van
szüksége, érdemes megrendelni. A szolgáltatás
költsége a termékfélék összetételétől és
gyakoriságától függ. Az idei esztendőben a
díjtételek nem változtak.
Itt említjük meg - ami csak a piacon kívüliek
számára információ -, hogy a nálunk jellemző
kínálati ár kizárólag az eladók által kezdeményezett összeg, amire a nagybani piacnak,
mint intézménynek semmiféle hatása, vagy
diktátuma nincs. A termények ára az értékesítés során kialkudott összeg.
Egyéb információként említjük meg azt is, hogy
a Budapesti Nagybani Piac nem felvásárló és
nem folytat értékesítést sem. Azt önállóan
működő és saját termelésű portékáit eladásra
felkínáló termelők, vállalkozók, vagy vállalkozások folytatnak. Továbbá olyan nagykereskedések, amelyek saját (import, vagy hazai)
beszerzésű árut értékesítenek.

Májusi helybiztosítások
Április 24 – 28 közötti munkanapokon lehet
kötni a májusi helybiztosításokat. Az új helyigények kiszolgálásának hagyományosan az a
módja, hogy április 28-án 20:00 órától a helyiséggazdálkodási iroda előterében található
listán kell jelezni a névszerinti helyigényt.
Április 29-én 18:00 órától ezen lista alapján
kezeljük ügyfeleink jelentkezését. A szektorok
alaprajzán bejelölt, még lekötetlen helyek közül
lehet választani.
Előre jelezzük, hogy az előző évhez hasonlóan
az idén sem lehetséges a májustól három
hónapra szóló helykötés. A további rendelke-

zésig csak havi szinten köthetünk le árusító
helyeket. Három hónap belépésszámait viszont
összesíteni fogjuk, azaz a harmadik hónap (július végén) átlagot számolunk.
Azok számára, akik májusra kötik az év első
helybiztosítását, fontos tudnivaló, hogy úgy a
főpénztár, mint a helyiséggazdálkodási iroda
18:00 órától működik. A helybiztosítás díja nem
változott. A „B” szektorban a bruttó havi költség 80.040 Ft, a többi szektorban 66.700 Ft.

Termelői kilátások
Inkább
kilátástalanságról
nyilatkoztak
a
nagybanin értékesítő termelők a velük folytatott interjúk során. Elsősorban arra a kérdésre
kerestünk válaszokat, hogy hogyan képzelik el
szakmájuk közeli jövőjét, mit prognosztizálnak
az idei évre. Mint az várható volt, nem sok jóra
számítanak. A mezőgazdasági termelés, azon
belül is a piaci árustruktúra, ami a szántóföldi,
primőr és gyümölcstermesztést öleli fel kockázatos vállalkozás. Annak ellenére az, hogy ma
már kevésbé van kitéve az időjárás szeszélyeinek, mint akár 20 – 30 évvel korábban.
Mégis minden esztendőnek vannak vesztesei.
A hazai termesztést reprezentáló interjúalanyaink említést tettek a kereslet hektikusságáról. De problémát okoz a termények dömpingszerű megjelenése is. Nemcsak a keresleti
érdektelenség, de a túlkínálat is oka lehet az
eladatlan áru kényszerű megsemmisítésének.
Rosszul felmért telepítési sorrend, vagy időzítés, esetleg a fajtaválaszték miatt alakulnak ki
anomáliák. Ez minden szezonban, és minden
termék esetében előfordulhat, amit a gazdák,
ha keservesen is, de elkönyvelik deficitként.
A közeli jövő azonban nem annyira az éghajlati
körülményekről, vagy a termesztői stratégiáról,
az esetleges, amúgy kalkulálható veszteségekről szól, hanem a termesztés költségeinek
alakulásáról, ami számtalan összetevőből áll.
Már a tavalyi év végén érzékelhető volt, hogy a
mezőgazdasági szaporítóanyagok, magvak, vetőalanyok ára nem csak, hogy drágult, de folyamatosan változik, emelkedik. Az idei esztendőben pedig a termesztéshez elengedhetetlen

vegyszerek, kemikáliák, rovar és gombaölő
szerek, műtrágya és egyéb segédanyagok
áremelkedése nem mérhető %-ban, többszöröséről, sőt többtízszereséről (!) is szó lehet.
Ezek mellett számolni kell majd a szállítási
költségek várható növekedésével is. A már évek
óta fennálló és egyre nagyobb nehézségeket
okozó munkaerőhiányról nem beszélve.
A termelők elkeseredettségüknek adtak hangot, szinte valamennyien borúlátók. Az elhangzottak előrevetítik a zöldség-gyümölcsáru
további drágulását, annak érdekében, hogy a
hazai termelői „társadalom” talpon tudjon
maradni. Ennek ellenére mi bizakodók vagyunk,
hiszen a szakmájukban a legjobb gazdákra van
bízva a termelői áru nagybani felhozatala.

Felgyorsult üzletmenet
Közös tapasztalatuk, hogy a nagybanin az utóbbi években felgyorsult az értékesítés menete,
csökkent az üzleti tranzakciók időigénye. Rövidült az átrakodáshoz, az áru begyűjtéséhez
szükséges idő is. A vevők ugyanis - telefonon,
sms-ben, e-mail útján – előre jelzik áruigényeiket. A termelő már felrakodásnál elkülöníti a megrendelt áru-szortimentet.
Ugyanígy cselekednek a piaci nagykereskedők, a
nagybani nyitását megelőzően raklapokra fóliázzák a megrendelt tételeket és kiszállítják a
nagybevásárlói járművek számára kiépített
parkolóba. Ezt a korábbi évek fejlesztése
annyiban könnyíti, hogy bővült az erre a célra
elkülönített terület.
Elengedhetetlen feltétel a jól működő, üzletileg
bevált partnerkapcsolat. Hitelt teremtenek
maguknak a becsületes, megbízható termelők,
nagykereskedők, akik garantálják a minőséget,
a hiteles árumennyiséget, és adott esetben a
beígért árakat is tartani tudják. A másik oldalon a szavahihető megrendelő, beszerző, kiskereskedő áll. Ennek sarkalatos pontjai a fizetési
morál és a göngyölegek visszaszolgáltatása.
Összegzésként; valamennyi üzleti partnernek
szüksége van a korrekt kereskedésre, melyhez
adva van a BNP Zrt. szolgáltatása.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

