Tájékoztató az őstermelői piacok helyzetéről Borsod-AbaújZemplén megyében,
különös tekintettel a kialakult jó helyzetre

Megyénk helyzetétől és az elmúlt időszak társadalmi mozgásaiból adódóan
őstermelői tevékenység és a felesleg piacon történő értékesítése kialakulóban van. A
termőterülettel rendelkezők fokozatosan a multik által hagyott rések mentén a
kínálatukat vizsgálva, illetve az áraikat figyelemmel kisérve kezdték kialakítani
termelési szerkezetüket és kínálatukat. A fogyasztási szokások is megváltoztak a
primőrök megjelentek a bevásárlóközpontokban és évszaktól függetlenül a kínálatuk
teljeskörű. A megyénk ipari jellegéből adódóan és termelőtevékenységet végzők
kiöregedése miatt hosszú folyamat kell ahhoz, hogy a meglévő adottságokat kitudják
használni a termelők. A lakosság összetétele sajátosan alakul, ami a
termelőtevékenységet végzők létszámát tekintve hosszú távon szűküléshez vezet
annak okán, hogy lakosság gyarapodó rétege nem mutat affinitást a
termelőtevékenység irányába, de a termelést vállalók nagyobb árú alapot igyekeznek
előállítani. A kertészeti és állattartó tevékenység sajátos ismeretet és készségszintű
gyakorlatot és a megfelelő eszközök meglétét feltételezi, ha ezek együtt
rendelkezésre állnak szükséges a piaci tevékenység ismerete, ezeken túl a
vonatkozó jogszabályok által meghatározott mozgástér felismerése.
Az alábbi termelői piacok nyíltak az elmúlt időszakban:
megnevezés
Piac
Boszorkány termelői piac
Helyi termelői piac
Piac
Zöldség piac
Élelmiszer és Virágpiac
Belvárosi piac
Tarcali piac
Helyi Termelői piac
Piac
Helyi termelői Piac
Helyi termelői Piac
Helyi termelői Piac

település
Erdőbénye
Tolcsva
Arnót
Pálháza
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szikszó
Tarcal
Tiszalúc
Tokaj
Harsány
Szentistván
Alsóvadász

cím
873/2
049 hrsz.
Veörös S. Iskola előtt
Perlit út 9/1.
2360 hrsz
2594;2596;2597 hrsz
Pázmány P. tér
Fő út 74. 660/3 hrsz
Sportköz 947/3 hrsz
291 hrsz
Hunyadi út 1.
Hunyadi út 27/A.
Beloannisz u. 3.

A nem kiemelt piacok sajnos nem töltik be eredendő funkciójukat, de ha az okokat
megvizsgáljuk a településeken élők megtermelik a hasonló árut és így potenciális
vevőként nem jelentkeznek, de meghatározó az is, hogy a vevői bázis olyan
alacsony, hogy az időt és a költségeket nem termeli ki a piacozás. Megjegyzendő az

is, hogy időszakonként a speciális szaporítóanyagból paradicsom, paprika, zeller
plánta piaci igénye nagy. Ezekre piacterekre jellemző még, hogy néhány gyümölcs
érése idején mint a cseresznye, szamóca, meggy, kajszi mivel mindenki nem termel,
ezek megjelennek a piacon.
A fenti táblázatban a nyilvántartott piacok némelyike, már nyitás után megszüntette a
tevékenységét. Sem eladó sem vevő nem jelentkezett.
A nagyobb településeken és bizonyos önszerveződés okán, az áruk összetételét
tekintve, kevés, de hatékony reklám eredménye képen széles vásárlói kör alakult ki
ami folyamatosan bővül. Ezeket a vásárhelyeket az alábbi táblázatban mutatom be.

Miskolc Vasgyári Piac
Tokaj Hegyaljai Piac
Mezőkövesdi Piac csarnok
Mezőkeresztesi piac
Mini piac
Községi Piac
Kazincbarcika Városi Piac
Élelmiszer és Virágpiac
Piac
Élelmiszer Piac és Csarnok
Piac
Piac
Kistermelői Piac
Biovásár

Miskolc
Mezőzombor
Mezőkövesd
Mezőkeresztes
Megyaszó
Kesznyéten
Kazincbarcika
Encs
Abaújszántó
Tiszaújváros
Szerencs
Ózd
Miskolc
Miskolc

Andrássy út 47.
02061 hrsz
Rákóczi u. 1017,1021 hrsz
Dózsa Gy. Út 2.
Alkotmány út 6.
Szabadság u.7.
Mátyás király út 2.
276/1 hrsz
Jászai tér
Szent István út 982/21
Kisvásártér 1457/5
Nemzetőr út.
Búza tér 1.
Görgey út; Technika háza előtt

Ebben táblázatban régen bevezetett nagy múltú piacok találhatók. A Búza téri piac
rendelkezik kimondott őstermelői részleggel, ami kiváltság a környék termelőinek a
vállalkozókkal szemben, itt csak saját termék árusítható.
A többi piactér bizony a vállalkozók piaca a termelők szerény választéka miatt.
Jellemzően meg kell említeni azt, hogy a megyénkben kevés a termelő, még
kevesebb a piacozó termelő. A pici árusok kiemelt napokon, de hétvégeken
jellemzően a szomszéd megyék hagyományosan zöldség-gyümölcs termelő
árusítóiból kerülnek ki, akik nagy választékkal nagy tömeggel és mérsékeltebb
árakkal jönnek a piacokra. Az elmúlt időben rendkívül alacsony áron, de kiváló
minőségben a környező országok termelői, kereskedői is megjelennek a piactereken
komoly konkurenciát teremtve. A tavaszi palánta dömping és néhány keresett
gyümölcs értékesítésén túl, kevés leveszöldség hétvégi kínálata sajnos csekély rés a
zöldség, gyümölcs igények kielégítésére, de megjegyzendő, hogy a kerti virág és
balkonvirág kínálata említésre méltó.

Megyénkben működik heti rendszerességgel bio piac is ahol a tanúsító szervezet
által ellenőrzött egészséges zöldség, gyümölcs, feldolgozás után ezek tartósított
változatai és kuriózumként említhető mangalica termékek is kaphatók. A bio
termékekre szerény igény mutatkozik, ennek a csekély igénynek a kielégítésében is
részt vesznek más megyék bio gazdái is. A termelői piacokon egyre több a
feldolgozott termék, amit savanyítással, aszalással állítanak elő.
A háztáji tehéntartás szigetszerűen, de éledezőben van. A termelők a kifejt tejen
kívül túrót, vajat, gomolyát, sajtot kínálnak eladásra a vevők nagy örömére.
A juh- és kecske - tenyésztők a jövedelmük növelése érdekében fejik az
állományukat és kiváló házias sajt, gomolya kerül tőlük a piacra.
A kimondott mezőgazdasági termékek mellett a piactereken egyre több a kézműves,
akik a mártott bonbonokon, más édességeken kívül csodálatos saját gyártású
igényesen művészi mindennap használatos tárgyakat ajánlanak a vevő részére.
Megyénk az ónodi Országos Állat és Kirakodóvásár havi megtartásával több
megyére terjedő hírnévvel büszkélkedhet, hiszen itt, ami mezőgazdasági jellegű itt
gazdát cserélhet, de ezen túl vannak kézművesek, olcsó munkaruha, régiség árusok
is.
A virtuális piac is kialakulóban van. Gazdálkodók összefogva a nagyobb árualap
megteremtése érdekében internetes vásárlói kört alakítottak ki. Ez a piacra jutási
forma várhatóan terjedni fog, hiszen a megtapasztalt kiváló árualap akkor és oda
rendelhető ahová a vevő óhajtja.

