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Mennyiségek tükrében 
A budapesti nagybani piacon zajló kereskedés 
mennyiségi forgalma több szempontból is fon-
tos adat. Nagyságrendje országos statisztikai 
mutatók alapja lehet, a BNP Zrt. gazdasági 
(szolgáltatói) tevékenységének bázisadatai, de 
a piacon árusító termelők és nagykereskedők 
tevékenységére is jellemző forgalmi számok. 
Ezért a piacra beérkező áru - úgy a termelői 
felhozatal, mint a nagykereskedői beszállítások 
- mennyiségének számszerűsítésére feltétlenül 
szükség van. 
 

B ú c s ú z u n k 
Szomorú kötelességünknek teszünk eleget, 
azzal, hogy méltó búcsút veszünk Groszman 
János elhunyt kollégánktól, aki az „A” szek-
torban biztonsági őrként teljesített szolgá-
latot. Szakmai hozzáértéssel, kiváló feladat-
megoldó képességgel segítette - immár ne-
gyedik éve - a piac biztonságos üzemelését, 
a rend fenntartását. Augusztus 22-én, éle-
tének 58. évében, munkavégzés közben érte 
utol a halál. János tragikus hirtelenséggel 
távozott a nagybani piacosok családjából. 
Fájó búcsút veszünk tőle barátai, munka-
társai nevében is. Emlékét megőrizzük.   

 
A nagykereskedői árubeszállítások nagyság-
rendjéről a belépéskor bemutatásra kerülő 
szállítólevelek és árukísérő dokumentumok ad-
nak pontos, számszerű információt.  
 
A termelői felhozatal korábbi felmérése 
aprólékos, minden járműre és termékre 
kiterjedő, napi menynyiségi adatgyűjtés volt. 
Ezt váltotta fel az utóbbi évek módszere. 
Statisztikai mintavétel alapján történik a 
termelői árufelhozatal nagyságrendjét 
meghatározó számítás. A nagybani piac erre a 
feladatra kijelölt munkatársai a piacra érkező 
(naponta nem több mint 20 – 25) termelőtől 
gyűjtenek információt. Az aznapi értékesítésre 
felhozott áru mennyisége és az áruféleség 
felírása történik meg. Feljegyzésre kerül 
továbbá a járművek rendszáma is. Ez utóbbira 

azért van szükség, mert a jármű 
kategóriákra átlagos súlyokat képeznek. A 
havonta belépő járműszám és az átlagos áru-
mennyiség szorzata megközelítőleg pontos adat 
a nagybani piac összes termelői 
árufelhozatalára vonatkozóan. Az adatgyűjtés 
fontosságára való tekintettel, az alkalmanként 
megkérdezett termelői járművek tulajdonosait 
arra kérjük, hogy a valóságnak megfelelő 
információkkal segítsék a nagybani piac 
munkáját. Az adatok névtelenül kerülnek 
feljegyzésre.  
 
A statisztika lehetőséget ad a korábbi évek 
összehasonítására is. Ebből az is kiderült pl., 
hogy a tavalyi felhozatal mennyisége nagyjából 
a sok éves átlagszámokkal megegyező, azaz az 
éves áruforgalom (piaci beszállítás mennyisége) 
nem csökkent. Ha azonban a belépések számá-
nak tükrében vizsgáljuk az éves teljes mennyi-
séget, akkor arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a termelők tavaly gyakrabban jártak piac-
ra, és alkalmanként kevesebb volt az árufel-
hozatal. A megtermelt árumennyiség kisebb té-
telekben értékesíthető. Ki kell hangsúlyozni azt 
a tényt is, hogy csak a beszállított árura vonat-
kozóan vannak adataink. Arra nézve, hogy a napi 
valós értékesítés mekkora nagyságrendű (meny-
nyi a megmaradt áru) nem készül kimutatás. 
 
Az ez évi adatok első hat hónapját az utóbbi 
három év első félévével párhuzamba állítva 
derül ki, hogy az idei árufelhozatal némileg 
elmaradt a korábbi évek első feléhez képest. 
Az átlagosan jellemző 70 – 75 ezer tonnányi 
felhozatallal szemben az idén január – június 
hónapokban 66 ezer tonnára tehető a 
statisztikai módszerrel meghatározott termelői 
árufelhozatal. Minden különösebb és 
részletesebb értékelést mellőzve, annyit azért 
érdemes a csökkenő felhozatali számok 
indoklásaként elmondani, hogy a februári 
kíméletlen fagyos időjárás mérsékelte a 
termelői áru - különösen a nagyobb távolsá-
gokból érkezők – felhozatalát. Továbbá idén 
júniusban a termelői járművek belépésszáma is 
visszaesett. Az értékelés egyelőre az első fél-
évre készül(hetet)t el. A hátralévő, 
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forgalmasabb hónapok „szépíthetnek” még az 
éves eredményen. 
Átfogó hatósági ellenőrzés II. 
Előző lapszámunkban megjelent, hatósági elle-
nőrzésről szóló írásunk folytatásaként, ha úgy 
tetszik második részeként jegyezzük le az 
alábbi sorokat. Az elmúlt hetekben a hatóságok 
jelenléte szinte folyamatossá vált a piacon. 
Összehangolt, több hatóság együttműködésével 
történő vizsgálódás fókuszába került a piaci 
értékesítés. 
 

Figyelem! 
A nagybani piac műszakvezető felügyelőjétől 

előírásszerű, kézzel kitölthető 
Árujelölő címkék 

önköltségi áron beszerezhetők!  

 
A nagybani csak és kizárólag a törvényesen 
meghatározott keretek között üzemelhet! 
Korábbi, sorozatos felhívásaink ellenére is akad 
szabálytalanság, pedig a belépő kártyák, bérleti 
szerződések, az árusítás lehetőségeinek bizto-
sítása stb. mind a nagybani feltételeihez kötőd-
nek! Pl. termesztési, vagy nagykereskedői tevé-
kenység igazolása, regisztrációs szám bemuta-
tása, adószám megléte, számlaképes kereske-
dés gyakorlása, az áru követhetőségének elő-
írásszerű jelölése, az élelmiszerhigiénia (per-
metezési napló vezetése) betartása, vállal-
kozások működési engedélyének megléte, stb.  
 
Az ellenőrzések során is ezeknek, a fentebb 
felsorolt követelményeknek kell megfelelni. Ezt 
azonban sokan nem vették kellőképpen komo-
lyan. A kormányprogram által kiemelten kezelt 
zöldség-gyümölcs forgalmazás legális 
kereskedésének megteremtése a kitűzött cél. 
Kérünk mindenkit, hogy a jogszabályok 
betartásával az előírásoknak megfelelve a 
feltárt hiányosságokat kiküszöbölve, a korrekt 
kereskedés szellemében végezze munkáját! 
Felmerülő kérdéseivel keresse a piac 
felügyelőit, vagy/és a helyiséggazdálkodási 
igazgatóságot. 
 
Felhívás 
2012. augusztus 1-én hatályba lépett a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesz-
tési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. 

Ennek alapján a hazai agrártermelői és élel-
miszer szektor szereplői – a gazdasági társa-
ságoktól az őstermelőkig – kötelezően tagjává 
válnak a jövő év elején létrejövő agrár köztes-
tületnek. Minden belföldi lakhellyel, illetve 
székhellyel, telephellyel rendelkező természe-
tes személy (őstermelő, vállalkozó) és gazda-
sági társaság (szövetkezet, egyesülés, egyéni 
cég, stb.) a törvény hatálya alá tartozik. 
 

Minden, ami a zöldség-gyümölcsáru 
csomagolásához kell 

- öntapadó, és felfűzhető, varrható 
címkék nyomtatása rövid határidővel, 

habtálcák, gyümölcskosarak, 
strech fólia, raklapfóliázók, 

csomagológépek - 
megrendelhetők a nagybani piacon, 

B szektor 207 árusító helyen, 
hétfői, csütörtöki és pénteki  

piaci napokon! 
Tel: 70 – 940 – 2168  
  és 70 – 940 – 2166  

WWW.TAMASPACK.HU 
 
Az agrárkamarai tagságra kötelezetteknek a 
jogszabály hatályba lépését követő hatvan na-
pon belül be kell jelentkezniük a nyilvántar-
tásba, és ötezer Ft egyszeri kamarai hozzá-
járulást kell fizetni! Aki igazolja, hogy a keres-
kedelmi és iparkamara részére már korábban 
befizette a regisztrációs költséget, mentesül a 
díjfizetés kötelezettsége alól. Felhívjuk a 
nagybani piacosok (termelők és bérlők) 
figyelmét, hogy fenti jogszabályt és 
mellékleteit tanulmányozzák át, mert a 
tételesen meghatározott tevékenységi körök 
adnak eligazítást illetve segítséget arra, hogy 
tevékenységük, főtevékenységük alapján a 
jogszabály hatály alá tartoznak e. 
 
Befejeződött 
A nagybani piac úthálózatának aszfaltjavítása 
befejeződött. A munkálatok szinte 
észrevétlenül zajlottak, semmiféle fennakadást 
nem okoztak az üzemelésben. A piac rendszeres 
látogatói a végeredményt megtapasztalták, 
biztonságos, sima útfelületeken közlekedhetnek 
a jövőben. Mindenkinek köszönjük a türelmet.   


