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Termelők 2013  
Az elmúlt héten a nagybani piacra belépő 
termelők - a pénztáraknál és a helyiséggazdál-
kodáson - tájékoztató szórólapot kaptak. A 
BNP Zrt. minden évben hasonló ismertetőben 
tájékoztatja a termelőket a termelői kártya-
igénylésről, a helybiztosítás lehetőségéről, 
kedvezményekről, a jövő évre vonatkozó 
kötelezettségekről stb.  
 
Az idei szórólap sem merőben új, hiszen a 
legfőbb tudnivalók nem módosultak, legfeljebb 
a törvényi, jogszabályi változásokkal kiegé-
szültek. Amiben azonban eltér – a szórólapon is 
kiemelt szövegrész írja le -, hogy 2013. janu-
ártól kezdődően helybiztosítást csak a névsze-
rinti kártyatulajdonos köthet személyesen. A 
helybiztosítás megkötéséhez be kell mutatni az 
2013. évre érvényesített őstermelői igazol-
ványt, vagy érvényes mezőgazdasági vállalkozói 
igazolást kell felmutatni. Vállalkozások (Bt., 
Kft.) esetén aláírási címpéldánnyal kell az 
aláírásra való hitelességet igazolni. A jövőben 
helybiztosítást csak azok köthetnek, akik 
aláírásukkal vállalják majd a törvényszerű 
nagybani árusítást, a jogszabályoknak és a 
piac házirendjének való megfelelést.    
 
Azok a termelők, akik 2012-ben folyamatosan 
hat, vagy annál több hónapon keresztül ugyan-
azon árusító helyet foglalták, és havonta lega-
lább 12 alkalommal igénybe is vették, lehető-
séget kapnak, hogy 2013-ban is itt árusítsanak. 
Ezt azonban előre – a jövő szezon várható 
kezdési időpontjának megjelölésével – jelezni 
kell! A 12 havi helybiztosítással rendelkezőknek 
pedig  azt kell december 22-ig bejelenteni, 
hogy a következő esztendőre egész éves hely-
biztosítást kívánnak kötni, vagy a január-febru-
ár hónapokra a kedvezményes (100,- Ft + áfa) 
költséggel váltható helybiztosítást választják. 
 
A jövő évi helyek lekötésére – mint korábban is 
– január első hetében lesz lehetőség. Az idei, 
vagy decemberi szektorkártyák 2013. január 8-
ig lesznek érvényben. Felhívjuk a termelők 
figyelmét, hogy akár január elején, akár ké-
sőbb, szezonálisan kezdenek, érdemes min-

denkor aktuális információkért a 
www.nagybani.hu honlapunkat felkeresni! 
 

Minden, ami a zöldség-gyümölcsáru 
csomagolásához kell 

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

habtálcák, gyümölcskosarak, 
strech fólia, raklapfóliázók, 

csomagológépek - 
megrendelhetők az alábbi 

telefonszámokon:  
Tel: 70 – 940 – 2168  
  és 70 – 940 – 2166  

WWW.TAMASPACK.HU 

 
Ellenőrzési visszhang  
A legutóbbi összefogott ellenőrzés tapaszta-
lata, hogy a nagybani piacosok fegyelmezett-
ségében, az előírások és törvények betartásá-
ban határozott javulás tapasztalható, kevesebb 
szabálytalanság volt tetten érhető. Pozitív 
előjellel minősíthető a kereskedelmi fegyelem 
változása a piacon.  
 
A BNP Zrt. sajnálatosnak tartja, hogy a korábbi 
évek – propagandába, felhívásokba, tájékoz-
tatásokba fektetett – erőfeszítései kevesebb 
hatékonysággal bírtak, mint a drasztikus, folya-
matos hatósági ellenőrzések, amelynek jó néhá-
nyan – de csökkenő számban - látták kárát. A 
nagybani társaságának továbbra is kitűzött 
célja, hogy mindenki – a közös, de legfőképpen 
saját érdekében - betartsa a szabályozott 
kereskedés elveit, a piaci etikát, és ennek szel-
lemében árusítson! A nagybani piac hitelessége, 
korábbi hírnevének megőrzése és vezető 
szerepe ezt kívánja, és elvárja! 
 
Vigyázat! Méreg! 
„A Világbank előrejelzése szerint 2050-re az 
egy főre jutó mezőgazdasági terület egyötöd 
hektárra csökken. Ez világméretű élelmezési 
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problémát vet fel, melyet jórészt a mezőgaz-
daságnak kell megoldani. Ez a termékek minősé-
gének javításával és azok mennyiségi fokozásá-
val oldható meg. Megbízható felmérések sze-
rint a kultúrnövényeket károsító élő szerveze-
tek (állati kártevők, rovarok, mikroorganiz-
musok) napjainkban, világszerte 35 százalékkal 
csökkentik a mezőgazdasági terméshozamokat. 
A növényvédelem feladata, hogy kiküszöbölje 
ezt a káros hatást, biztonságossá tegye a 
termelést. Napjainkban már a XXI. század 
korszerű, a környezetet lehető legkevésbé 
károsító készítmények állnak rendelkezésre” - 
idézzük egy agrokémiai cég honlapját. 
 
A mezőgazdaságban is alkalmazott vegyszerek 
növényvédelemre való felhasználását szigorí-
tott (2008. évi XLVI.) törvény írja elő. Kor-
látozza azon személyek körét, akik a mérge-
zőnek minősített szereket kiszórják, perme-
tezik, kezelik stb. 
 
A különféle növényvédő szerek forgalmazási és 
felhasználási szempontból három kategóriába 
sorolhatók. 
I. kategóriába tartozó növényvédő szerek csak 
felsőfokú növényvédelmi képesítéssel (növény-
védő mérnök, növényorvos) rendelkező személy 
által forgalmazhatók, árusíthatók (pontos for-
galmazási, átvételi kimutatások vezetése 
mellett), vásárolhatók és használhatók fel. Ide 
az emberre erősen mérgező (T+) és kifeje-
zetten veszélyes készítmények sorolhatók. 
II. kategóriába tartozó növényvédő szerek 
legalább középfokú növényvédelmi képesítéssel, 
vagy külön jogszabályban meghatározott tan-
folyam elvégzése alapján kiadott engedéllyel 
rendelkező személy forgalmazhatja, árusít-
hatja, illetve használhatja fel. Ide az emberre 
mérgező (T) és esetleg a környezetre 
veszélyes készítmények sorolhatók.  
III. kategóriába tartozó növényvédő szerek 
képesítés nélkül felhasználhatók a csomagolási 
címkén részletezett előírások betartásával.  
Méregerősség szempontjából legfeljebb „ár-
talmas” veszélyességi osztályba tartozó „Xn” 
veszélyjelű szer sorolható ebbe a kate-
góriába. 
 

A II. kategóriába tartozó szerek alkalmazásá-
hoz előírt tanfolyam 80 tanórában elvégezhető. 
Ajánlatos felkeresni a www.magisztermene-
dzser.hu honlap támogatott képzések rovatát, 
ahol bővebb információk is olvashatók, és a 
tanfolyamra is lehet jelentkezhetni.   
 
Kiegészítés 
Előző lapszámunkban közzétett, „Őstermelők 
és vásárlóik figyelmébe” című írásunkat az 
alábbi, szakszerűbben megfogalmazott sorokkal 
egészítjük ki: „A törvényi feltételeknek nem 
megfelelő őstermelői igazolvány a kompenzációs 
rendszer alkalmazását is kockázatossá teszi, 
melynek kihatása lehet a vevő-eladó adózási 
kötelezettségére (felvásárlási okirat ÁFA tör-
vény szerinti adattartalommal alkalmazandó). 
 
Árszélsőségek 
Jelenleg a gyümölcsszektorban állapíthatók 
meg a legszélsőségesebb árhatárok. Legna-
gyobb tömegben kínált szezonális gyümölcsünk 
az alma, így ezek minőségi, méretbeli és árkü-
lönbségeiről van szó. Az őszi kínálati árak – 
extra és első osztályba sorolható almafélék 
összességében – 120 – 270 Ft/kg között változ-
nak. Meglehetősen széthúzott skála, ami fajtá-
tól is függ. Mivel az alma osztályba sorolása 
nem írja elő az alma méretét – csak alakját és 
fejlettségét a fajtára jellemzőként határozza 
meg –, így a kisebb és az extra méretű alma is 
lehet első rendű. Fontos azonban, hogy egy cso-
magolási egységen belül a gyümölcs méretbeli 
különbsége - extra osztályú kategóriában – nem 
lehet több 5 mm-nél. Az I. és II. osztályú alma 
- ha sorolva kerül rekeszekbe -, legkisebb és a 
legnagyobb gyümölcsátmérője sem lehet 
nagyobb 5 mm-nél. Az első osztályú ömlesztett 
(a nagybanin M30-as ládákban árusított) 
gyümölcs átmérőkülönbsége 10 mm-ig megen-
gedett.  
 
A vásárlók nem hoznak magukkal gyümölcssab-
lon, de ránézésre megállapítják, hogy egyön-
tetű, minőségi árut vesznek-e? Sem etikailag, 
sem az árucímkén feltűntetett osztályba 
sorolás valódisága érdekében nem megenged-
hető, hogy a csomagolás alján, közepén vegyes 
minőségű, méretű áru legyen „rejtve”! 


