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Vevőre várva 
Az elfelejtett, piacon hagyott áru sorsáról 

olykor szükséges beszélni (írni), mivel meglepő 

gyakorisággal fordul elő. Több variációs esetek-

ről van szó, de mindegyik történet központi 

„szereplője” maga a zöldáru, gyümölcsáru, a 

piac területén maradó portéka. A termelői 

szektorokban, a bérleményeken kívül, a raktá-

rak mellett szabadon, de még letakarva sem 

maradhat áru. Részben, mert akadályozza a 

piac takarítását, másrészt sem sértetlenségük, 

épségük, sem maga az árutulajdon nem garan-

tálható. A BNP társaság jogosult záráskor a 

szabadtéri árusítóhelyeken felejtett árut - a 

tulajdonos költségére – elszállítatni, tárolni, 

vagy az áru állapotától függően megsemmisíteni. 

 

ELADÓ 
Működő vágott virág termelő kertészet  

- 6 ezer m² fólia flamingóvirággal és 4 ezer m² 

üvegház mini gerberával - betelepített 

állománnyal Kecskemét-Helvécián eladó!  

A virágkertészet a legkorszerűbb 

technológiával üzemelő – komplett vízkezelés, 

energiatakarékos tüzelés, automatikus 

klímaszabályozás stb. -,  

válogatóval, hűtőraktárral, és műhellyel 

kiegészítetett létesítmény.  

A vállalkozás a FLORA HUNGARIA  

nagybani virágpiacon 60 m²-es eladótérrel 

rendelkezik. 

Ugyanott eladó 3,8 ha területű  

konténeres Smaragd tuja telep 

További információ: 

Müller Jenő tel: 20-448-9956, 

e-mail: mullerjeno@t-online.hu   

 

Az említett esetek során a termelő konkrét 

igényre hoz piacra árut, és annak biztos 

tudatában hagyja árusítóhelyén azt, hogy a 

megrendelő időben elszállítja. Amennyiben az 

áru jogos tulajdonosa piaczárásig nem 

jelentkezik, akkor a fenti eljárással, intézke-

déssel számolhat. Zárás után a termelői 

szektorokban hagyott kisebb mennyiségű, de 

nagyobb tételű, súlyú, vagy kiterjedésű áruról 

is a piac rendjéért felelős 

munkatársak gondoskodnak, nyomtalanul nem 

tűnik el.   

 

A portékát gyakran még az esti órákban 

megvásárolják, vagy leelőlegezik, de elfelejtik 

felpakolni. A lelkiismeretes termelők pedig 

reggelig várják a vevőt. A piac felügyelőségén 

kérnek tanácsot, hogy ilyenkor milyen szabályok 

szerint járhatnak el. A vevő piaczárásig 

jelentkezhet, de azt követően a nagybani 

területét mindenkinek el kell hagyni. Ezért a 

hiába várakozó, türelmes árusnak semmiféle 

kötelezettsége nincs a nyakán maradt áruval 

kapcsolatban. Olyan történettel is találkoztunk, 

amikor a termelő a már kifizetett árut zárás 

előtt újból értékesíteni kényszerült, de az 

értékén jóval alacsonyabb, akciós áron. Később 

csak az árkülönbséggel számolt el a gondatlan 

üzletfelének. 

 

A feleknek többnyire sikerül megegyezni, de 

máskor konfliktus kerekedett belőle. Pl. amikor 

a feledékeny vevő legközelebb kéri a kifizetett, 

vagy megrendelt árut, de nem éri be a vissza-

hozott, értékcsökkent portékával, helyette 

frisset követel. A termelő pedig ragaszkodik a 

maga igazához, arra hivatkozva, hogy másnak 

már nem tudta, vagy nem akarta odaadni a 

zöldséget, vagy gyümölcsöt, de a kárt nem 

kívánja „benyelni”.  

 

A problémás eseteket a nagybani piac felü-

gyelőségének segítségével szeretnék elsimítani. 

A megoldatlan helyzetekben a BNP Zrt. nem 

tud, és nem kíván igazságot tenni. Nem jogosult 

hivatalosan eljárni, vagy vitás esetekben 

dönteni, de - mindkét felet meghallgatva - 

törekszik a megegyezést elősegíteni.   

 

Minőségi besorolás 
Az importszezon indulásával újból előhoza-

kodunk a nyomon követhetőség fontosságával. 

Míg korábbi számunkban – az átfogó hatósági 

ellenőrzés tanulságaképp – a LOT szám 

fogalmát igyekeztünk közérthetővé tenni, úgy 

most az áru minőségéről, osztályba sorolásáról 

és ezek árucímkén való jelölésével foglakozunk. 
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Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Köztudott (?), hogy az EU-n belül étkezési 

célra, csak a fogyasztási kategóriába sorolható 

áru forgalmazása engedélyezett. Az uniós 

minőségi osztályba sorolás szabványát az un. 

termék-specifikus (alma, körte, szamóca, 

csemegeszőlő, paprika, paradicsom, citrusfélék, 

kivi, salátafélék, őszibarack, nektarin, és a 

görögdinnye) árukra dolgozták ki, de valamennyi 

zöld-, és gyümölcsárura vonatkozik a minőségi 

kategória megjelölése. A NÉBIH azt is 

vizsgálhatja, hogy az áru címkén megjelölt 

minősége megfelel-e az előírt követelmé-

nyeknek.  

 

Hogy miért éppen az importidény kapcsán fog-

lalkoztat bennünket a kérdés, annak oka az 

egyik legkritikusabb termék, a kivi szezonális 

megjelenése. A piac nagykereskedői – egyre 

kisebb mennyiségben ugyan, de – műanyag-

kosaras apró kivit, és ami még rosszabb, defor-

mált alakú, közismert nevén „lepke” kivit impor-

tálnak. Mindkettő szabványon kívüli áru, csak 

ipari feldolgozásra hasznosítható déligyümölcs. 

Nos, ez az egyike azon áruféléknek, ami az 

ellenőröknek azonnal szembetűnik. Azt viszont -  

mint ebben a témában jelentős előrelépést - 

meg kell jegyeznünk, hogy a kereskedők 

többsége tisztában van a kötelezettséggel és 

ennek ismeretében gyakorolja tevékenységét. 

 

Burgonya napok 
Október 10 – 11 - én kerül megrendezésre a 

Kiskunhalasi Burgonya Fesztivál. Az eseményen 

burgonyanemesítők, kutatók, növényvédelemmel 

foglalkozó cégek is részt vesznek. Előadások-

kal, bemutatókkal, tanácsadással színesítik a 

burgonya napok rendezvénysorozatát.  

 

A program második napján a vállalkozó szellemű 

résztvevők gasztronómiai és szakmai vetélke-

désre is benevezhetnek. A burgonya étkezési 

kultúránkban betöltött központi szerepét lehet 

főzőverseny keretében, és burgonyás ételek 

bemutatójával bizonyítani. Ezenkívül a rendezők 

– értékes nyeremény fejében – keresik a 

legnagyobb burgonyagumó termelőjét.  

 

Nemcsak a térségben élő termelők, hanem a 

szakmában érdekelt nagybanisok figyelmét is 

felkeltheti az esemény. Részletek a 

www.bacsgazdacoopkft.hu honlapon olvashatók.  

 

„Cégér” 
A kereskedelmi egységeknek a vállalkozás, cég 

nevét kötelező – a nagybani piacon célszerűen a 

bérlemény bejárata fölé – kihelyezni. A BNP 

Zrt-vel kötött szerződés is, mint a nagybanin 

való árusítás egyik feltételét, előírja. Kérjük 

tehát a raktárakat, hűtőházat, sátras bérle-

ményeket üzemeltető nagykereskedőket, hogy 

cégnév változása esetén a cégtábláikat se 

felejtsék el kicserélni.  

 

A termelői értékesítés a nagybani piac szabad-

téri árusító szektoraiba kihelyezett, alkalmi 

kereskedelmi helyszín. Ennek értelmében itt is 

fel kell tűntetni az árusító – termelő, vállalkozó, 

vagy vállalkozás – nevét, vagy elnevezését és az 

áru származási helyét (települést). Alkalmilag a 

műanyag irattartóba bújtatott, olvasható 

betűtípussal kitöltött adattábla is megteszi. 

Szükség esetén ajánljuk a nagybani recepcióján 

díjmentesen kapható, kézzel kitölthető 

feliratozást. A piacosok közül már sokan - a 

szükséges adatokon kívül egyéb információkat 

is közlő – dekoratív műanyag, vagy fém „cégért” 

készíttettek és szereltek fel a jármű plató-

jának jól látható oldalára.  

 

112  

Az EU egységes segélyhívó száma: 112. Az unió 

veszélyhelyzetbe kerülő polgárai ezt, a bármi-

lyen készülékről, bármely országból ingyenesen 

hívható számot tárcsázhatják, és így juthatnak 

leggyorsabban a segélynyújtó állomáshoz. A 

104, 105, és 107 hazai hívószámok helyett is 

tárcsázható. Így csak egyetlen (a 112) telefon-

számot kell megjegyezni. 

 

Európa területén 1991-től működik az egységes 

rendszer, melyhez Magyarország is csatlako-

zott. A magyar fogadóállomásokon (Miskolc és 

Szombathely) a képzett operátorok nemcsak 

nyelvünkön, hanem angol, német, francia és a 

környező országok nyelvén fogadják a 

hívásokat. Szükség esetén a BNP Zrt. felügyelői 

és videós munkatársai az egységes hívószámon 

értesít(het)ik a segélyállomásokat.  
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