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Munkaszünet 
A nagybani társaságának döntése – összhangban 

a kispiaci nyitva tartással –, hogy az általános 

munkarendváltozáshoz igazodva, hétfőn a 

nagybani is zárva lesz.  

 

FIGYELEM! 
A közelgő állami ünnepet megelőzően, 

augusztus 18-án és 19-én  
a nagybani piac zárva lesz! 

Nyitás: augusztus 20-án 21:15 órakor 

 

Előfordulhat, hogy egyesek figyelmét elkerüli a 

táblák, szórólapok felhívása és egyéb úton sem 

értesülnek a nyitva tatás ünnepi változásáról. 

Szükség lehet arra, hogy a piacosok is 

emlékeztetessék egymást és vevőkörüket a 

hosszú hétvégére vonatkozó zárva tartásról. 

 

Gyümölcsszezon tavaly és idén 
Még mindig a gyümölcsé a főszerep a nagybani 

áruválasztékában. Kétségtelen, hogy a nyári 

szezon egyik meghatározó áruféléje – ezzel 

nem kívánjuk kisebbíteni a zöldfélék kínálati 

szerepét – a gyümölcs. Különösen, hogy a tavalyi 

esztendő időjárása a gyümölcsös termesz-

téshez nem volt ideális. Tudomásunk van 

számtalan, nagybanin értékesítő termelőről, 

akik az elmúlt esztendő teljes termését 

elveszítették. Eladható áru hiányában ki kellet 

hagyniuk a tavalyi szezont. Nagy nehézségek 

árán tudták átvészelni a kudarcos esztendőt.   

 

Az idei nyár viszont kárpótlás a hiányzó tavalyi 

termésért. Bőséges a hozam és folyamatosan 

élénk a gyümölcs kereslete. Az árak pedig 

kedvezően alakulnak. Az ültetvényes gazdák 

panaszkodása is elmaradt az idei nyáron. Az 

időjárás ugyanis nemcsak a termesztéshez 

ideális, a fogyasztásra is ösztönző hatása van. 

 

Igaz, hogy a korai – áprilisi – hőség és az azt 

követő hűvös május kissé megbillentette a 

termés kívánatos körülményeit, de a nyár 

végéhez közeledve a gyümölcstermés elérte a 

kívánt hozamot, és a nagybanin jelentkező 

keresletet. A jelenlegi felhozatal 

minőségben, választékban és mennyiségben nem 

is lehetne különb, vagy kifogástalanabb.  

 

A nyári választék utolsóként megjelenő gyümöl-

cse a szőlő. A legkorábbi termés – néhány hete 

már piacon van – a fólia alatt nevelt primőr-cse-

megeszőlő. Az importszőlő minőségével és árá-

val vetekszik. Ez utóbbit a termelők kényte-

lenek tudomásul venni, de a kereslet-kínálat 

„törvénye” a hazai gyümölcs piacára is érvényes. 

Egyéb értékeik viszont - előző nap szüretelvén 

frissebb és zamatosabb – kelendővé teszik. 

 

Bár rendszertani besorolása szerint a dinnye 

nem minősül gyümölcsnek, mégis ebbe a téma-

körbe tartozónak tekinthetjük. A nagybani 

területén is egymás szomszédságban árusított 

portéka. Mennyiségi kínálata pedig ugyancsak a 

szezon meghatározója. Mint korábbi lapszá-

munkban, újból elmondhatjuk, hogy a termelők a 

szinte non stop árusítási lehetőséget biztosító 

dinnyepiac előnyeivel eredményesen és gazda-

ságosan tudtak élni. A fogyasztás, és így a 

kereslet alakulásában a többhetes „hőhullám” is 

a „kezükre” játszott.  

  

Ha a teljesség és szakmai elemzés igénye nélkül 

elmélyedünk az idei árakban, annyi mindenképp 

megállapítható, hogy a tavalyi szezon kínálati 

hiánya alig gerjesztett magasabb árakat, mint 

ahogyan az ideiek alakultak. Ezt elsősorban a 

csonthéjasokra és a dinnyére vonatkoztatva 

említjük meg. A tavalyi kínálati hiány miatt a 

jelenlévő importgyümölcs visszafogta az eset-

leg elszabaduló árakat. Maguk a termelők is 

elmondták, hogy tavaly sem tartották etikusnak 

a realitástól túlzottan elszakadó, magas árakat. 

A jövőre nézve is szükségük van állandó vevőkö-

rükre, régóta ismert vásárlóik keresletére.   

 
 

Nyári ellenőrzés 
Az idei szezon sem múlt el hatósági ellenőrzés 

nélkül. A közelmúlt vizsgálódása elsősorban a 

nyomon követhetőségre, a hazai zöldség-

gyümölcsáru szabályszerű forgalmazására és a 

számviteli előírások törvényes alkalmazására 
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koncentrálódott. Az ellenőrzés hivatalos vissz-

hangja, hogy a korábbiakhoz képest sokat ja-

vult a nagybani piacon árusító termelők és 

vállalkozások fegyelme. Kihágást, szabálytalan-

ságot alig találtak. Három termelői, kereskedői 

járművet - az áru származását igazoló doku-

mentumok hiánya miatt – hatóságilag zároltak, 

amit a bizonyítást követően feloldottak.   
   

Címkéznie kellene a termékeit? 

Sok vállalkozónak került súlyos pénzösszegbe a 

címke hiánya. 

Szolgáltatásunkkal megelőzheti a bírságot. 

Két lehetőséget kínálunk: 

   -Rendelje meg a szükséges címkét, s mi  

akár 24 órán belül elkészítjük Önnek! 

-Vásároljon most akciós áron     

címkenyomtatóinkból, és oldja meg 

végérvényesen a problémát! 

W-Ackermann Kft. 

1183 Budapest XVIII. (Pestlőrinc) 

Gyömrői út 82. 

Rendelésfelvétel: 1-294-7660; 30-268-4898 

Nyitva tartás: 8 – 17 óra 

www.ackermann.hu 

 

Ez valamennyi nagybanisnak jó hír, megítélésün-

ket erősíti.  A korrekt kereskedői tevékenység 

mindenki számára biztonságosabb árusítói, 

vásárlói minősítést nyújt. 
 

Áramszünet 
A BNP Zrt. körlevélben tájékoztatta a piac 

bérlőit, hogy 2013. augusztus 24-én, szombaton 

időszakos áramszünet lesz a piac egész terü-

letén. Az elektromos karbantartási munkálatok 

elvégzése kb. 2 – 3 órát vehet igénybe. Kérjük a 

bérlőket, hogy az áramszünetet követően elle-

nőrizzék berendezéseik, elektrotechnikai rend-

szerük működését, annak állapotát. Az eset-

leges hibák észlelését követően a javításáról, 

helyreállításáról maguknak kell gondoskodni. 
   

Javuló útviszonyok 
Végre elkezdődhet a régóta ígért és eddig a 

hivatalos eljárás fázisában lévő Nagykőrösi úti 

sávbővítés megvalósítása. Az új sáv szükséges-

ségéről, várhatóan kedvező hatásáról, a terve-

zetésről, a hatósági engedélyek beszerzésének 

folyamatáról több alkalommal is beszámoltunk 

már. 

 
A munkálatok szeptember hónapban elkez-

dődnek. Ha minden a terv szerint alakul, akkor 

még az idén befejeződik a Nagykőrösi út 

nagybani piac vevőparkolójához vezető, 

behajtási sávjának építése. Ennek jelentősége, 

hogy a behajtásra sorakozó vásárlói járművek 

kényelmesebben és biztonságosabban 

várakozhatnak, és a környék forgalmát sem 

tartóztatják fel, nem keletkezik forgalmi dugó. 

Egyébként is sokat javult az utóbbi években a 

várakozó vásárlók fegyelme, ami a forgalmat 

irányító biztonsági munkatársak érdeme is.   

 

Őstermelők figyelmébe 
A nagybanis termelőknek az idei – esetleg 

három - évre érvényesített őstermelői igazolvá-

nyokat a helyiséggazdálkodáson be kell mutatni. 

A havi, vagy negyedéves helybiztosítást igénylő 

termelőkkel évente több alkalommal is találko-

zunk, így számon kérhettük az érvényes igazol-

ványokat. Az éves helybiztosítások lekötésekor 

– január első napjaiban – a termelők túlnyomó 

többségének még nem volt lehetősége az idei 

évre érvényesített őstermelői igazolvány bemu-

tatására. Ám, közülük sokan a mai napig elmu-

lasztották ezt pótolni. A hiányosságra tele-

fonon hívtuk fel a figyelmüket, kérve, hogy 

személyesen, vagy e-mail útján, faxon küldjék 

meg az érvényesített őstermelői igazolványt.  

 
Egyesekben fölmerül a kérdés, hogy miért van 

szükség a hivatalos papírokra? A BNP Zrt. és a 

termelők bizonyítéka, hogy valós termelői 

tevékenységet folytatnak ez az igazolvány. 

(Emlékeztetünk az átfogó ellenőrzésekre.) Sok 

évvel ezelőtt – a belépőkártyák igénylésekor - 

igazolt státusz az évek során változhatott. Épp 

ezért van szükség a folyamatos, naprakész 

termelői nyilvántartásra. Itt emelnénk ki, hogy 

a nagybani piac társasága a nyilvántartásában 

szereplő ügyfelek adatait az adatvédelmi 

törvényben meghatározottak szerint kezeli, a 

másolt dokumentumokat ennek megfelelően 

őrzi.   
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