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Primőrök behavazva  
A behavazott primőrkínálat - a tavaszi szezon-

kezdés idején - több mint kellemetlen. A nagy-

banisok nemcsak a hóakadály okozta útviszo-

nyokkal küzdenek, de a hideg idő miatt fagy-

káruk keletkezhet, az elhúzódó termesztési 

ciklus, a költségek növekedése, valamint a 

későbbre tervezett utánpótlás csúszása 

további  problémákat okozhat. 

 

Nemcsak a primőrkertészetben, de a szabad-

földi termesztésben is számolni kell az időjárás 

következményeivel. A havazás a piaci árusítás 

körülményeit is nehezít, különösen az érzékeny 

friss zöldáru kínálatban. Újból előkerültek a 

védőtakarók és a melegítő sugárzók, hiszen a 

nehézkesen megtermelt primőrárut szállítás 

közben és az itt tartózkodás ideje alatt is óvni 

kell. 

 

FIGYELEM! 
A nagybani piac  

Március 30-án, szombaton 
01:00 órától 06:00 óráig lesz nyitva. 

Március 31-én és Április 1-én 
Zárva tart. 

Április 1-én 23:00 órától várjuk 
termelőinket. 

Nyitás: Április 2-án 01:00 órakor. 

 

A fentieknek ellentmondani látszik a jelenlegi 

mennyiségi, és választékban bőséges kínálat. 

Mindez a primőrösök szakértelmének és 

költséget, munkaráfordítást sem sajnáló ter-

mesztői gondviselésnek köszönhető. A törődést 

és az élénkülő húsvéti forgalom hatását az árak 

is tükrözik. Részben a hazai iránt mutatkozó 

érdeklődés, másrészt az importkínálat 

mérséklődése, vagy éppen konkurenciája, és 

egyes primőrök méretváltozása (darabosabbak, 

fejlettebbek) vezet némi áremelkedéshez. Ez 

persze viszonylagos, nem feltétlenül jelent 

drágulást. 

 

A hónapos retek pl. – amit a téli hónapokban 

sem kell nélkülözni – az ünnepet megelőzően 

keresettebb, pedig relatív drágább, 

200 Ft is lehet az extra méretű reteknek 

csomója. A primőr karalábé is inkább nagyobb 

mérete miatt kerül többe. A termőre fordult 

kígyóuborka ültetvények gazdái viszont egyre 

több, az importuborkával vetekedő, 540 – 560 

Ft-os-primőrrel készülnek a tavaszi ünnepre. A 

primőr paradicsom már jó ideje piacon van. A 

vásárlói igények általában a hazai felé húznak, 

még ha drágábban (560 – 700 Ft/kg) 

beszerezhető is, mint az olasz, vagy spanyol 

(480 – 560 Ft/kg) primőr.   

 

A koratavasz keresleti élmezőnyét a hazai TV 

paprika vezeti, bár még maradt az import-

termesztés téli kínálatából is. Jelenleg még 

ezer Ft-ot is ér az extra méretű, különösen 

mutatós hazai árunak kilója. Darabonkénti ára  

pedig 140 Ft is lehet.  

 

A behavazott piacon igencsak fura látvány volt, 

és nem kis meglepetést okozott a fóliában 

nevelt újburgonya (1200 Ft/kg), a primőr fejes 

káposzta (400 Ft/kg), és a bébitök (1000 

Ft/kg). Sokéves gyakorlat, hogy a termelők a 

húsvéti kereslet igényeire számítva időzítik az 

újdonságokat. Idén a Húsvét korai időpontja 

ellenére is sikerült. Jelenlegi felhozataluk olyan 

csekély, hogy csak hosszas keresgéléssel lehet 

a friss portékára lelni.  

 

Télből tavaszba 
Valamennyien bízunk abban, hogy az igazi tavasz sem 

várat sokat magára. A termelői előrejelzések szerint a 

primőrszezon - némi csúszással ugyan, de – az idén is 

áprilistól kezdődik. Legfeljebb a hónap elejére még 

kevesebb, később viszont annál több primőrre 

számíthatunk. „Ha az égiek is úgy akarják” – 

fogalmazódik meg sokak reménye.  

 

Az mindig meghatározó esemény, hogy a nagybanin 

mikor indul az éppen aktuális szezon. Már az 

időjárás alakulásából is sejteni lehet, hogy mi 

várható, ám a legbiztosabb prognózist a nagybani 

forgalmából lehet felállítani. Annál is inkább, mivel 

az ország minden régiója adottságaival, zöldség-

gyümölcs palettájával biztosítja a folyamatos 

ellátást.  Az ország minden szegletéből kerül áru 
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a piacra. Így a szakma valamennyi gondja, 

problémája, jó termés kilátása, vagy az 

esetleges terméshiány, a szezonális eltolódás 

stb. fennakad a nagybani piac kereskedelmi 

hálóján.  

 

Egyelőre úgy tűnik, hogy nem kell az utóbbi 

hetek rosszabbra fordult időjárása miatt 

aggódni. A gyümölcsösben még nem okozhatott 

kárt a hideg, a szántóföldek számára jól jöhet a 

megfelelő mennyiségű csapadék. A primőr-

féléknek pedig „jó” ára van. Rossz hír viszont, 

hogy a szamócások termését a márciusi fagy 

megtizedelte. 

 

Körültekintőbb ellenőrzés  
A nagybani piacon működő vállalkozásokhoz, 

nagykereskedőkhöz naponta érkeznek import, 

vagy hazai áruval megrakott szállítójárművek, 

kamionok. A piacra való behajtáskor az import-

szállítmányok kísérő dokumentumát, az un. 

CMR-t, adatgyűjtés céljából és az importáló 

cég beazonosításához, valódiságának ellenőr-

zéséhez be kell mutatni. Ez nemcsak a szállítási 

tranzakció fontos okmánya, de a nagybani piac 

áruforgalmának támpontja, továbbá a – NAV, 

illetve a minőségellenőrzést, nyomon követhe-

tőséget vizsgáló - hatóságok számára is adato-

kat szolgáltat. Azt is érdemes tudni, hogy uniós 

jelentési kötelezettségek alapjául is szolgál.   

 

Nagykereskedőinknek tudatában kell lenni, hogy 

az általuk rendelt szállítmányokért azonosít-

hatóságukkal is felelnek. Csak a nagybani piac 

által is ismert cégek, kereskedők fogadhatnak 

beszállítói járműveket. Előfordul – ha nem is 

gyakran -, hogy olyan cégek számára kiállított 

CMR-rel érkezik kamion, mely vagy egyáltalán 

nem ismert vállalkozás, vagy már nem jegyzett, 

megszűnt bérleti szerződésű nagykereskedé-

sek. Ez úgy a szállítmányozónak – adott esetben 

a kamion sofőrjének -, mint az exportőrnek 

komoly gondot jelenthet. Az érzékeny áru nem 

vesztegelhet, amíg kiderül a valós célállomás. A 

nagybani piac munkatársai ilyen esetekben a 

lehető legkörültekintőbben igyekeznek eljárni, 

szükség esetén telefonálni, faxolni, vagy 

nyelvtudásukkal a tanácstalan járművezető 

segítségére lenni. A nagy értékű rakományokért 

ugyanis átvételtől a lerakodásig a kamionsofőr 

felel. Nemcsak a nagybani piac követelménye a 

körültekintőbb import tranzakció, de a 

beszerző cég számára is elengedhetetlen. A 

valótlan adatoknak jogi, pénzügyi és esetleg 

adóhatósági következményei lehetnek. Nem 

árulunk el titkot – a fentiekben részletezett 

bonyodalmak kivédése érdekében -, hogy a 

nagybani piac társasága a jövőben még 

körültekintőbben lépteti be területére az 

importszállítmányokat  

 

2013. év fejlesztései 
A BNP Zrt. közgyűlése elfogadta az idei 

esztendő beruházási, fejlesztési tervét. Ebben 

szerepel a korábbi években már elkezdődött és 

a hatósági engedélyek kiadásának fázisáig 

eljutott terv megvalósítása. A Nagykőrösi út 

behajtási sávjának beruházásáról van szó. Az 

évek óta egyre sürgetőbbé vált útbővítés az 

idén a tervek szerint megvalósul. Az új lehajtó 

sáv igénybevételével lényegesen csökken majd a 

környékbeli forgalom szezonális zsúfoltsága. A 

beruházás az idén megvalósul. 

 

A beruházási tervben - a kultúrált árusítás 

biztosításának soron következő feladataként - 

a 10. számú épület komfortjának javítása is 

szerepel. A csarnok hosszanti oldaláról nyíló 

raktárak fölé előtető készül. A 11. számú 

épülethez hasonló konstrukció védettebb 

árukipakolásra ad lehetőséget, továbbá a 

beszállítást, árulepakolást, logisztikai feladatok 

ellátását is kényelmesebbé teszi. 

 

A higiéniai és a kultúrált piaci itt tartózkodás 

érdekében tovább szélesedik az illemhelyek 

hálózata, az „F” szektor közelében újabb lehe-

tőséggel bővül majd, az év második felében. 

 

A tavaszi időszak környezetünk szépülésének, és a 

zöld területek karbantartásának ideje is. Erre a 

nagybani társasága minden esztendőben nagy 

hangsúlyt fektet. Így az idén is biztosítja a 

megfelelő anyagi keretet rá. Bizonyos munkálatok 

elvégzése, virágok ültetése olykor hiábavaló, mert 

akadnak piacosok, akiknek olyannyira „tetszik”, hogy 

saját kertjüket díszítik vele.  Kitavaszodó park-

jainkra vigyázzunk mindannyian!  


