
 

 

XV. évf. 21. szám 2014. október 9.              Megjelenik kéthetente 
 
Importszezon 
Az október 7-i híradások információja szerint a 
földművelésügyi miniszter elrendelte, hogy a 
szeptember végétől március közepéig tartó 
déligyümölcsszezon alatt a hatóság (NÉBIH) 
kiemelten ellenőrizze a déligyümölcs-termékek 
minőségét. A hír előző lapszámunk „Minőségi 
besorolás” című írásának folytatása, vagy kiegé-
szítése is lehetne. Ebben felhívtuk a nagy- és 
kiskereskedők figyelmét a minőségi osztályba 
sorolásra, a kiemelt (termék specifikus) zöld-
ség-gyümölcsáru szabványban előírt minőségi 
követelményeire és ezek árujelölő címkén való 
feltűntetésére. A fokozottabb ellenőrzések 
lehetőségét is előrevetítettük, amire – a most 
napvilágot látott közlemény szerint – sor kerül.  
 
Az ellenőrzések alkalmával a hatóság elsősor-
ban a citrusféléket (mandarin, narancs, grép-
frút), az avokádót és a kereskedők polcain egy-
re nagyobb mennyiségben megjelenő egzotikus 
gyümölcsöket (mangó, ananász) vizsgálja. A mi-
niszteri utasítás értelmében a szabvány szerin-
ti valamennyi minőségi paramétert vizsgálni kell. 
  

Figyelem! 
A nagybani piac  

Október 23 – i nemzeti ünnepen 
ZÁRVA lesz! 

Nyitás: október 23-án 21:15 órakor 

 
A citrusféle, ha penészes, romló hibás, esetleg 
fagyott, nem megfelelő a lé-tartalma, héjhibás 
stb.; az avokádó esetleg éretlen, vagy túlérett, 
romló hibás; a banán túlérett, vagy az érlelés 
során elkövetett hibák miatt ízetlen, zöld 
lehetnek azok a minőségi hibák, amelyek elle-
nőrzés során hatósági intézkedésre adhatnak 
okot.  

A nem megfelelő minőségű termékek árupiacról 
történő kivonásának célja, hogy a vásárló jó 
minőségű és élelmiszer-biztonsági szempontból 
kifogástalan termékekből választhasson. A for-
galmazónak gondoskodni kell a folyamatos 
áruleválogatásról, a megfelelő tárolási körül-

ményekről és a nyomon 
követhetőség biztosításáról. A NÉBIH a 
szezonális ellenőrzések eredményeiről és 
tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja 
majd a nyilvánosságot. 
 

Nyitva tartásról 
Átállás – az időjárási körülményekre és az áru-

felhozatal nagyságrendjére tekintettel – 
novemberben lesz. A váltás időpontját és a 

nyitva tartás menetrendjét a www.nagybani.hu 
honlapunkon és a PH hasábjain is közzé tesszük. 

 
Ügyfélszolgálat 
Valamennyi ügyfelünknek igényes, gyors, 
hatékony szolgáltatást kívánunk nyújtani. A 
helyiséggazdálkodás munkatársai általában 
napközben érhetők el. A jelenlegi nyitva tartás 
miatt az ügyfelek közül jó néhányan az éjsza-
kai, vagy a kora reggeli órákban szeretnék 
ügyes-bajos dolgaikat rendezni. Ezért minden 
munkanapon – hétfőtől péntekig – 05:00 órától 
a konferenciaterembe ideiglenesen kihelyezett 
helyiséggazdálkodáson ügyeletet tartunk.  
 
Bizonyos információkkal a beléptető pénztáros, 
a főpénztáros, és a műszakvezető felügyelők is 
szolgálhatnak, de belépőkártyákkal, helybiztosí-
tással, bérlettel kapcsolatos ügyekben célszerű 
közvetlenül a helyiséggazdálkodáshoz fordulni, 
azt személyesen, vagy 06-1-421-3611 számon 
telefonon felkeresni. Kártyaigényléseket, doku-
mentumokat stb. az 1-814-5353 faxszámra 
és/vagy a helybiztositas@nagybani.hu levele-
zési címre is el lehet küldeni.  
 
A helybiztosítások intézésre kijelölt napokat 
követően is van lehetőség másik, vagy új hely 
lekötésére, de csak ügyeleti, vagy munkaidőben. 
 
Helybiztosításhoz a termelői kártyák 
díjösszeggel való feltöltése és egyéb befizetés 
is csak a főpénztárban lehetséges. Ezért 
fontos a nagybani piac főpénztárának nyitva 
tartásáról is tájékozódni. A jelenlegi üzemelési 
rend szerint a főpénztár 00:30 órától, 07:00 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 
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óráig van nyitva, de az ügyfeleknek legkésőbb 
06:45 óráig lehet a főpénztár ügyfélfogadó 
előterét felkeresni. A befizetéseket ne a 
nyitva tartás utolsó perceire időzítsék, mert a 
főpénztárt ügyviteli szempontból 07:00 órakor 
zárni kell.  
 
Közelgő tél 
A piaci kereskedés még a kellemes időjárás 
nyújtotta kényelmet élvezheti, betakarítási 
szempontból is ideális ez az időszak. A terme-
lőket azonban már a téli hónapokhoz való alkal-
mazkodás, a betárolás és az árusítás mosto-
hább körülményeire való felkészülés foglal-
koztatja. A közelgő tél nehézségei kerülnek 
felszínre, közöttük saját maguk és az áru 
hidegtől, fagytól való megóvása. Ennek egyik 
eszköze a gépjárművek platóján elhelyezett 
gázsugárzó, ami tűz-, és munkavédelmi szem-
pontból veszélyes!  
 
A nagybani piac egész területén kötelező a 
tűzrendészeti és munkavédelmi előírásokat be-
tartani. A nagykereskedői vállalkozások veze-
tőinek felelőssége azok betartatása. A gázüze-
mű targoncák cserepalackjait is kizárólag vé-
dett helyen szabad tartani, raktárakban, 
irodákban tilos! Erre legmegfelelőbb a nagybani 
területén kialakított, zárható, térítés nélkül 
igénybe vehető tároló.   
 
A tél közelségével a fűtési szezon is napirenden 
szerepel. Az utóbbi évek fűtéskorszerűsítési 
beruházásaival energiatakarékos módon bizto-
sított az árusító csarnokok és raktárak 
temperálása, az irodai bérlemények fűtése. A 
nagybani piac üzemeltetése hetek óta kész a 
szezonkezdésre.  
 
Árak nagyban 
A piac napi kínálati árai sok-sok összetevő 
függvénye. Elsősorban a kereslet-kínálat (mint 
klasszikus kereskedelmi törvény) szabja meg, 
(át) az adott piaci napon jellemző árszintet.  
 
Az állandó, sztenderd zöldáru, vagy gyümölcs 
árának hirtelen változásával nemigen kell 
számolni. Téli időszakban a betárolt szántóföldi 
áru (káposztafélék, burgonya, vöröshagyma) és 

az alma sorolható ebbe a kategóriába. Legfel-
jebb a tartós időjárás – fagy, nagy mennyiségű 
csapadék – okozhat a kitárolás során, vagy 
betakarítási időszakban átmeneti áruhiányt. A 
kínálati árak alapja a korábbi napokban jellemző 
árszint. Az alkalmi túlkínálat sem csökkenti az 
árakat, hiszen a tartós áru minőségét a több-
szöri oda-visszaszállítás nem befolyásolja. For-
dított esetben, a pillanatnyi keresleti igény-
növekedéssel viszont a termelők nem élnek 
vissza, nem emelik az árakat, különös tekintet-
tel állandó vevőkörükre. 
 
A primőráru érzékenyebben reagál a kereslet-
kínálatra és az időjárásra. Áraik többnyire nem 
viszonyíthatók az előző napihoz.  Már a bekö-
tőúton való várakozás során felmérhető a 
felhozatal és a kereslet. Irányadó információ 
hiányában a termelők - hogy képbe kerüljenek -, 
végiglátogatják a konkurenseket és közvetlen 
forrásból tájékozódnak.  
 
A kínálati árakat természetesen befolyásol-
(hat)ja, hogy mennyire sürgető az értékesítés. 
Kisebb tétellel nem érdemes itt maradni, amit a 
gazdák vagy hazavisznek, vagy ismerősökre 
bíznak. Végső soron akciósan eladják.  
 
A nagybani kereskedésben is ismert, elfogadott 
az áralku. A termelők többsége hajlik arra, 
hogy a nagykereskedelmi tételekre jelentős 
engedményeket adjon. Tudomásul kell venni 
azonban, hogy van az a lélektani határ, ami alatt 
etikátlan az alkudozás.  
 
A nagyobb termelői vállalkozások nagykeres-
kedői hálózatot építenek ki, nagykereskedések, 
üzletláncok közvetlen beszállítói. Nekik a 
nagybani piac – olykor hektikusan változó - napi 
árai legfeljebb irányadók. Szerződéseik koráb-
ban meghatározott értékeken köttetnek.  
 
A piaci kereskedés egy hányada bruttó, azaz 
áfá-t, vagy kompenzációs felárat tartalmazó 
árakon történik. Amennyiben a termelői, vagy a 
nagykereskedői értékesítés során az árszabás, 
vagy az áralku feltételeként felmerül a számla 
nélküli ügylet, az nemcsak tisztességtelen, de 
törvénytelen is! 


