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Ünnepi nyitva tartás 
A Pünkösdi Ünnepek alatt, május 14-én 01:30 

órától, 16-án 20:00 óráig a nagybani zárva 

lesz.  

 

FIGYELEM! 
A nagybani piac május 15-én  

zárva lesz!  

Nyitás: május 16-án este  

20:00 órakor 

 

Készül az új szektor 
Nyári szezonban a nagybani piac termelői árusí-

tóhelyei szinte száz százalékban kihasználtak, 

majd az összes szektorhely helybiztosítással 

lekötött. Legnagyobb igény a gyümölcsárusítási 

helyekre van. A szezonálisan - május, június 

hónapokban – jelentkező, jellemzően földiepret 

termelők számára helybiztosítást kötni, már 

évek óta csak az E szektor igénybevételével van 

módunk.  

 

A „van” hamarosan múlt idővé válik, mivel a 

gyümölcsszektor bővítése várhatóan júniusban 

elkészül. A beruházás befejezését követően 

leghamarabb júliusra tudunk helyigényeket 

fogadni, helybiztosításokat kötni.  

 

Máris jelentős a termelői érdeklődők száma, 

akik meghosszabbítható helybiztosítást szeret-

nének kötni a nyári szezonra. Ők a korábbi 

években hat, vagy több hónapos – kényszerűen 

más és más helyre kötött – helybiztosítással 

rendelkeztek. Az új árusítóhelyekkel bővülő 

szektorban biztosítottak lesznek további 

(állandó) helyigények is.   

 

A helyiséggazdálkodás már regisztrálja a 

jelentkezőket és elektronikus levelezési címü-

ket, hogy időben tudjanak tájékoztatást adni 

az új helyek lekötésének lehetőségéről, felté-

teleiről. A részleteket a PH-ben is ismertetjük, 

és a www.nagybani.hu web-oldalunkon is közzé 

tesszük. A jelentkezéseket viszont a 

helybiztositas@nagybani.hu e-mail 

címre kérjük elküldeni. Az információkat 

ugyanis e-mail formájában adunk majd.   

 

V2 vásárlóink figyelmébe 
A korábbi években kiadott vásárlói kártyák 

2015. év áprilisában megújításra kerültek. Ezek 

a kártyák idén április végéig voltak érvényben. 

Helyettük – a kártyahasználat feltételeinek 

ellenőrzésével – újabbat adtunk ki. Még mindig 

vannak nagykereskedők, akik nem tettek eleget 

a megújításhoz szükséges dokumentálásnak. 

Ezért ismételten felhívjuk a figyelmüket, 

pótolják a hiányokat, hogy újból érvényes 

kártyával rendelkezhessenek. A továbbiakban 

pedig azt kérjük a vásárló nagykereskedőktől, 

hogy kísérjék figyelemmel kártyáik érvényes-

ségének idejét, ami a kiadástól számított egy 

év, és a kártya jobb alsó mezőjében olvasható.   

 

Az új kártyák átvételekor nyilatkozatban kell 

megerősíteni a piaci nyitva tartás előírásai-

nak betartását.    

 

Útburkolatfestés 
A nagybani piac úthálózatának burkolati jeleit - 

az éves karbantartás keretében - újrafestik. 

Egyidejűleg a termelői szektorokat is újraszá-

mozzák. A munkák májusban elkezdődnek és a 

hónap végéig tartanak. A felfestést nappal 

végzik majd, ami az éjszakai üzemelést nem 

zavarja. A burkolatfestés korszerű technoló-

giával, gyorsan száradó festékanyaggal törté-

nik, így az egyik nap még alig látható szektor-

számok, burkolati jelek másnapra látványosan 

megújulnak. 

 

Fontos információk 
Írásunkat a mezőgazdaságban, zöldség-

gyümölcstermesztésben érdekelt termelőknek, 

gazdálkodóknak, gazdaságoknak érdemes elol-

vasni. Az információkat a KSH, a NAK, az 

Önadózó szaklap online fórumáról vettük át. 

 

A KSH mintegy 600 ezer címen térképezi fel 

Magyarország mezőgazdaságát május 15. és 

július 15. között. 

http://www.nagybani.hu/
mailto:helybiztositas@nagybani.hu


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Az adatfelvétel két szakaszban történik 

elektronikus úton, 2016. május 15 - 29-e között 

van lehetőség a válaszadásra egy online 

felületen, majd ezt követően a kérdőívek 

összeírók közreműködésével − tablettel vagy 

laptoppal − történő kitöltésére 2016. június 1. 

és július 15-e között kerül sor.  

 

„A KSH szeretné felhívni az Agrárium 2016. 

mezőgazdasági összeírásban érintettek figyel-

mét arra, hogy kiemelten ügyeljenek a pontos 

adatszolgáltatásra, hiszen a hazai és Európai 

Uniós döntéshozók a keletkezett eredmények 

alapján tudnak olyan új támogatási formákról 

dönteni vagy a meglévőket bővíteni, amelyek a 

hazai gazdálkodók számára kedvezőek” – 

mondta el Tóth Péter a KSH Vidékfejlesztési, 

mezőgazdasági és környezeti statisztikai 

főosztályvezető szakértője. Részletekért az 

alábbi honlapra kell kattintani.  

http://www.ksh.hu/agrarcenzusok 

 

Május végégig kell beadni az élelmiszerlánc-

felügyeleti díj bevallását. A díj a múlt évi 

nettó árbevétel egy ezreléke. Az első részlet 

befizetési határideje július 31. a bevallást a 

Nébih honlapjának elektronikus ügyintézés 

felületén kell feltölteni. Az élelmiszerlánc-

felügyeleti díjat tavaly nyáron brüsszeli döntés 

nyomán az eredeti, egykulcsos mértékre kellett 

visszaállítani a sávos díjmegállapítás helyett. 

 

Tavaly óta egyre több agrártámogatási formá-

hoz vált szükségessé a gazdálkodási napló 

vezetése, amely már a termelők mintegy 

kétharmadát érinti. A különböző támogatási 

formákhoz korábban különböző gazdálkodási 

naplót kellett alkalmazni, ezeket azonban 2016. 

január 1-től egységesítették. 

  

Az agrárkamara ingyenesen használható szoft-

verrel segíti a gazdákat a gazdálkodási napló 

kitöltésében. A program nem csak a napló 

kitöltésében segíti a gazdálkodókat. A 

programban rögzített adatok alapján a szoftver 

elkészíti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalnak (MVH) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalnak (Nébih) kötelezően 

benyújtandó adatszolgáltatásokat is.  

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) meg-

hosszabbította a jégkár sújtotta mezőgaz-

dasági termelők részére az Agrár Széchenyi 

Kártyában biztosított magasabb összegű 

támogatás igénybevételi határidejét. A korábbi 

2016. március 31-i határidő helyett 2016. június 

30-ig van lehetőség a teljes hiteldíj-

támogatást biztosító hitelszerződés megköté-

sére, a hitelszerződés hatályba léptetésére. 

 

A hét slágerei 
A tavaszi felhozatal szinte naponta újabb és 

újabb primőrfélével egészíti ki a kínálatot. A 

közelmúltban debütált előbb a zöldbab, majd a 

zöldborsó is. Induló áraik meghaladták a 

kilónkénti ezer Ft-ot, ami legfeljebb néhány 

napig volt tartható. 

 

Hagyományos étkezési kultúránk egész évben 

igényli a hüvelyeseket. Az évad elején a 

zöldborsó és zöldbab, későbbi az un. fejtenivaló 

bab a sláger. Télvíz idején pedig a szárazáru 

kerül porondra. A babnak szántalan fajtája 

ismert. Elég végigtekinteni a piaci kínálaton, az 

öt kilós műanyagtasakok látványos tartalmán. 

De mellette a sárga és zöldszínű száraz borsó 

és a különféle méretű lencse is helyet kap.  

 

A nyári zöldbabfélék közül a kevésbé 

szálkásodó fajták a kedveltek, közöttük is a 

vajbab, és a zöld színű ceruzabab. A másik 

májusi kedvenc a zöldborsó, melyből legfino-

mabb a korai zsenge borsó. A zöldborsó ipari 

feldolgozása is a korai érettségi állapotában 

történik. Ennek legfontosabb feltétele, hogy a 

betakarítást követő néhány órán belül kerüljön 

mélyhűtésre, vagy egyéb tartósításra.  

 

Mint a hüvelyes terményeknek, a babnak és 

borsónak is magas a tápértéke (legfeljebb zöld 

állapotban valamivel alacsonyabb), és vitami-

nokban is gazdag. Gyógyhatásukat pedig sokféle 

módon, formában fejtik ki.    

 

Mindkét hüvelyesre jellemző, hogy eredetileg 

száraz állapotban fogyasztották és termesztési 

kultúrájuk 4 – 5 ezer évre tekint vissza. A bab 

Amerikából, a borsó viszont, feltételezések 

szerint, Közép-Ázsiából került Európába.  

http://www.ksh.hu/agrarcenzusok

