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Dinnyeszektor  
Előző lapszámunk egyik kiemelt témája volt a 

dinnyeszezon. Azóta még inkább aktuálissá vált 

az árusítás, a helybiztosítás, a feliratozás 

szigorú előírásai, és a velük kapcsolatos köte-

lességek. A dinnyeárusítás kijelölt helye - több 

éve már -, az „E” szektor gombások melletti 

területe.  

 

A dinnyések körében is egyre népszerűbb a 

helybiztosítás lehetősége. A dinnyésplaccra 

visszajáró termelők bejáratott árusítóhe-

lyeiket az idén is biztosíthatják. Ennek felté-

tele, hogy árusítási szándékukat időben jelez-

zék, és helybiztosításukat kössék meg.   

 

A piacon belüli dinnyepiacot ebben az évadban 

is megnyitjuk. Az idei dinnyepiac július 15-

ével veszi kezdetét és a dömping időszak 

lecsengésével zár majd. A sokéves, jól bevált 

gyakorlat lehetővé teszi, hogy a szokásos nyitva 

tartási időn túl, a piaczárást követően, 12:00 – 

18:00 óra között is folytatható lesz a dinnye 

árusítása. 

 

Mindig akadnak, akik először hallanak a dinnye 

jelölésével, minőségi követelményeivel kapcso-

latos tudnivalókról. De nemcsak az ő figyel-

müket kívánjuk felhívni az alábbiakra. 2011. év 

óta hatályos a VM rendelet, mely a görögdinnye 

minőségi osztályának kritériumait fogalmazza 

meg. Leírja a minősítés minimumkövetelményeit, 

melyek külső megjelenésre, érettségre, for-

mára, méretre, színezettségre vonatkozó elő-

írásokat tartalmaznak. Ennek megfelelve, a 

dinnyét árusító járművek rakodási terében, jól 

láthatóan tájékoztató táblát kell kihelyezni, 

melyen az alábbiakat kell feltűntetni:   

- termelő, forgalmazó nevét, címét 

- görögdinnye megnevezést 

- származási helyét 

- minőségi osztályba sorolását 

- a dinnyehús színét, amennyiben nem piros 

Javaslatunk – úgy az időjárás elleni védelem 

miatt, mint az esztétikai igényesség jegyében – 

hogy készíttessenek hosszabb használatra 

alkalmas táblákat.  

A sárgadinnye értékesítésénél is ki 

kell helyezni a termelő (forgalmazó) nevét és az 

áru származási helyét. 

A dinnyéseknek is be kell tartani a közegész-

ségügyi előírásokat! Árusító helyükön nem hagy-

hatnak hátra félbevágott, megrepedt, romlott 

árut. A kidobásra szánt dinnyét (is) a szerves 

hulladék kezelésére kihelyezett, narancsszínű 

konténerekben kell elhelyezni!  

 

A nagybani piac házirendje és a származással, 

jelöléssel összefüggő rendeletek értelmében a 

hazai termésű zöldség-gyümölcs számára 

kijelölt területen importból származó árut 

árusítani tilos! Az importdinnye árusítása 

kizárólag a saját bérleményekben – 

raktárcsarnokban, sátorban, vagy 

árusítóhelyeken – engedélyezett.  A 

termelőknek biztosított területen csak hazai 

dinnye kerülhet forgalomba!  

  

Hazai dinnyeprognózis 
Általában még a szezont megelőzően 

megindulnak – bármilyen primőrre, szántóföldi 

terményre vonatkozóan is – a számolgatások, a 

szakmai realitás és a terméseredmények latol-

gatása. Mit és mennyit hozhat a szezon, mire 

kell készülni, stb. A dinnyével kapcsolatos 

várakozások, elvárások a jó terméshez fűződő 

remények mind időjáráshoz köthetők. Bőséges 

csapadékra, elegendő napfényre és meleg 

klímára van szükség, de megfelelő időben, 

mennyiségben és sorrendben. Ez azonban nem 

kívánságlista alapján dől el. Az idei évben korán 

volt hőség, majd alacsony hőmérséklettel kísért 

temérdek csapadék.  

 

A sárgadinnye fóliavédelem alatt vészelte át a 

klimatikus zűrzavart, de a görögdinnyéseknek 

volt miért aggódni.  Az induló évad némi időel-

tolódása  azonban  a  hónap közepére 

behozható lesz, a dinnyetermés utoléri magát. 

A hagyományos jó minőség és bőséges piaci 

felhozatal garanciája a kiváló  fajtákkal 

büszkélkedhető szakmai háttér, és az utóbbi 

napok, valamint a következő  időszak változóan 

kedvező időjárása.  

 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

dinnye az egyik legnagyobb tételben exportra 

kerülő magyar termék. A környező országok 

mellett a legnagyobb felvevő piac Németország, 

Oroszország, és a Baltikum, de távolabbi pia-

cokra is jut belőle. Ezért továbbra is fontos a 

hazai termelők hírnevének megőrzése, öregbítése.  

 

A nagybani dinnyeaktualitása, hogy a héten került 

piacra az első magyar görögdinnye szállítmány. 

Induló ára a tetemes mennyiségű – olasz és 

görög – importhoz igazodva, 120 – 150 Ft/kg. 

Mint ismeretes, a dinnyefogyasztást motiváló 

tényező a nyárias időjárás, még inkább a 

kánikula. A termelők bizakodnak abban, hogy a 

keresletet növelő időjárás lesz a nyári szezon 

végéig. 

 

Kártyaigénylés 
A nyári idényben megszaporodik az őstermelői 

kártyaigénylők száma. Sokan közülük visszatérő 

piacosok, ám az utóbbi évek során nem látogatták a 

nagybanit. Sok esetben csak a belépéskor 

szembesülnek a megváltozott körülményekkel, 

feltételekkel.  

 

Mások, mint újoncok szeretnének nagyban 

kereskedni. Ők azok az ügyfelek, akik legalább 

érdeklődnek, a tájékoztatás szerint járnak el, és 

igényelnek T1 belépőkártyát. Nemcsak kártya-

igénylőknek, hanem akiknek a piac nyitva 

tartásával, vagy a vásárlási, árusítási lehető-

ségekkel, kötelezettségekkel kapcsolatban 

kérdése merül föl, ajánljuk, hogy informálódjanak 

telefonon, vagy tekintsék meg a www.nagybani.hu 

honlapunkat, mert ott minden tudnivalót 

részletekbe menően letölthetnek.   

 

Itt felejtett áru  

Naponta előfordul, hogy egyes kereskedők, 

beszerzők az éjszaka folyamán megvásárolt, 

leelőlegezett, esetleg kifizetett árut elfelejtik 

felpakolni, elvinni. Ezzel piaczárásig várako-

zásra kárhoztatják az eladó termelőt, keres-

kedőt. Azok a gazdák, akik elunják a hiábavaló 

várakozást, a kifizetett portékát a szektorban 

hátrahagyva távoznak. A magára maradt áru 

nem biztos, hogy jogos tulajdonosához kerül. 

Bottal ütheti nyomát termelő a portékának, vevő a 

pénzének. A türelmesebbek végtelenségig 

(piaczárásig) várnak feledékeny vevőikre, de hiába. 

Ezek a termelők a legközelebbi piacra ugyan vissza-

hozzák a csökkent minőségű árut, de ügyfelük a 

korábban kifizetett pénzükért már frisset 

szeretne. Nos, ezekből lesz később vita, amit az 

érintettek egymás között nem tudnak rendezni, a 

piac felügyelőségét hívják segítségül.  

 

Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdekében 

tanácsos, ha az eladó termelő legalább 

telefonszámot kér az ismeretlen vásárlótól. Szóban 

közli, hogy a leelőlegezett, vagy félrerakott árut 

meddig tartogatja, vagy mikor kíván hazaindulni. A 

nagybani piac házirendje (állásfoglalása) szerint a 

termelő, vagy nagykereskedő a piac zárásáig köteles 

a kifizetett árut megtartani. Az esetleges viták 

rendezéséhez csak a tényállás jegyzőkönyvi 

rögzítését tudja a felügyelőség megtenni. 

 

Parkolás a piacon 
Személyautóval korlátozottan van lehetőség a 

piac területére belépni, csak az erre kiadott 

belépőkártyával megengedett. A belépő 

személygépkocsik parkolása is csak előírt 

módon és helyen megengedett.  A járművek 

tulajdonosai sok esetben – bár a 27-es 

raktárcsarnok tetőparkolóján állíthatnák csak 

le járműveiket – bérleményeik közelében 

parkolnak. Ezzel az áruszállító, és a vásárló 

járművek rakodását, közeledését 

lehetetlenítik el. A jövőben fokozottan fogják 

ellenőrizni a szabálytalan helyen tartózkodó 

személygépkocsikat, amely a belépőkártya 

visszavonását is maga után vonhatja. 

 

A parkolási  szabályok betartatásához 

többszöri felhívásunk sem bizonyult igazán 

hatékony módszernek. A piac társaságnak 

viszont a kereskedelmi tevékenységhez, az áru 

be-, és elszállításához  szükséges feltételeket 

miden ügyfeléhez lojálisan viszonyulva kell  

biztosítani. A nagybanisoknak is tiszteletben  

kellene tartani egymás piaci  részvételét, és  

elfogadó magatartással, fegyelmezetten 

kezelni,  nem akadályozni azt. Amennyiben a 

BNP Zrt. kérésének továbbra sem lesz 

foganatja, úgy  kénytelen lesz a piaci parkolásra 

jogosító kártyák kiadását megszigorítani.   

http://www.nagybani.hu/

