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25 év  
A 25 éves nagybani jubileumi ünnepségére szep-

tember 21-én került sor a piacon. A délutáni 

órákban kezdődő programokkal kívántuk emlé-

kezetessé tenni a negyed százados évfordulót.   

 

A nagybanisok számára meglepetés volt a ren-

dezvény, melynek részleteiről nem szivárogtak 

ki információk. Mit sem sejtve érkeztek piacra 

a termelők, vásárlók és mindazok, akiket napi 

munkájuk a piachoz köt.  

 

Az első ünnepi meglepetés belépéskor érte a 

piacra igyekvőket. Ezen a délutánon (estén), 

minden belépés 25 %-os díjkedvezményben 

részesült. A pénztárosok apró ajándékokkal (a 

25. évforduló logojával díszített kitűzővel, 

léggömbbel) várták a nagybanisokat.  Társasá-

gunk valamennyi munkatársa, dolgozója – a 

nagybani piac zöld színébe öltözve – segéd-

keztek a program lebonyolításában.  

 

A főbejárat mellett felépített pódiumon 18:00 

órától szórakoztató zenei program futott, 

melynek házigazdája a Class FM kereskedelmi 

rádióból ismert műsorvezető, Garami Gábor 

volt. Ő köszöntötte fel a 25. születésnapját 

ünneplő Budapesti Nagybani Piacot, és az itt 

dolgozó, értékesítő és vásárló közönséget. 

 

Társaságunk megbízásából a nyitás óta ismert, 

tiszteletben álló piacosokkal – termelőkkel, 

nagykereskedőkkel, beszerzőkkel - interjúk 

készültek. Közben élő kívánságműsorban kér-

hetett bárki zeneszámot és küldhetett üze-

netet, amit a színpadról a műsorvezető 

továbbított. Meglepően sok „megrendelés” 

érkezett. A jókívánságokat hozzá illő, külön-

böző „évjáratú” zenei aláfestéssel kérték 

továbbítani. Az alkalmi DJ extra kívánságokat 

is teljesített, de készült egy válogatás is, ami 

az 1991-es év slágereinek kigyűjtött listája 

volt.  25 éves slágerekből is lehetett stíl-

szerűen választani. A kívánságműsor legmeg-

hatóbb momentuma volt, hogy az első zene-

számot a nemrégiben elhunyt Szancsóra 

emlékezve kérték.  

A születésnapi program részeként, 

ismert előadóművészek is meghívást kaptak. 

Bangó Margit nótaénekes és Varga Győző, az 

Irigy hónaljmirigy zenei formáció énekese az 

esti órákban látogatott ki a piacra. Ezen 

alkalommal nem énekelni jöttek hozzánk, hanem 

a nagybani kereskedelem „amatőr” résztve-

vőiként adtak, vettek, válogattak, kínáltak a 

piac egész területére kihangosított mikrofo-

nokkal a kezükben. 

 

Az ünnepre számos média is meghívást kapott, 

amelyek több mint harminc tudósítót, újságírót 

delegáltak. A sajtótájékoztató után a média-

képviselők elektromos járművekkel járták 

körbe a piacot.  

 

Az est fénypontja, a tűzijáték és a záróak-

tusként az egyszerre felengedett ötszáz, led-

fénnyel világító léggömb igazán impozáns 

látványt nyújtott. 

 

Az ünnepségsorozat ezzel még nem ért véget. 

Szeptember 22-én ugyanis az Európa rendez-

vényhajóra invitált vendégek számára fogadást 

tartott a nagybani társasága. A résztvevők 

közül dr. Kerényi Géza, az igazgatóság elnöke 

köszöntötte a meghívottakat. Zsigó Róbert, 

földművelésügyi államtitkár az évforduló 

alkalmát megragadva, méltatta a nagybani piac 

szerepét és tevékenységét. Végül dr. Bagdi 

Gábor, Budapest Főváros főpolgármestere 

helyettes jókívánságainak is hangot adva, 

üdvözölte a jelenlévőket, és a társaságunkat. 

 

A prominens személyek mellett meghívást 

kapott számos, nyitás óta a piacon értékesítő 

termelő, vállalkozó, a régi bérlők közül is 

többen, valamint a BNP azon dolgozói, akik sok 

éve alkalmazottként végzik munkájukat annak 

érdekében, hogy a nagybani színvonalas szolgál-

tatást nyújthasson. 

 

A nagybani 25. évfordulójának programsoro-

zatán - kézi és drónkamerával - felvételek 

készültek, amelyekből hamarosan a nagybani 

honlapján is megtekinthető film lesz látható. 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Az ünnepség piaci visszhangja, fogadtatása 

nagyon kedvező volt. Köszönjük a nagybanisok 

dicsérő, elismerő szavait, gratulációit.  A 

szándék – miszerint méltón kívántuk a 25. 

születésnapot megünnepelni, a nagybanisoknak 

meglepetést szerezni – úgy kitűnik, hogy 

sikerült. A következő 25. év sikerében bízva 

köszöntöttek bennünket és köszöntjük mi is a 

nagybanisok nagy családját.  

 

Szeptemberi versenyhelyzet 
Az őszi váltás látványosan átalakítja a termelői 

szektorok tartalmát, színeit, sőt a hangulatát 

is. A gyümölcskínálatban egyre jelentősebb az 

alma felhozatala. Nyári évad után nagyobb 

keletje lehetne, de még nem az „igazi” – vallják 

a termelők. A hazai nyári gyümölcs maradéka az 

alma számára versenyhelyzetet teremt. Erre az 

ismét importból kiegészült őszibarack-, és 

nektarin kínálata is ráerősít. Egyelőre nagy még 

a vásárlói igyekezet a kifutó gyümölcsfélék 

végét – elfogadható beszerzési áron – elcsípni.  

 

De mi a helyzet a csemegeszőlővel, a körtével, 

és a szilvával? Mivel ezek is őszi áruként 

jelennek meg a piacon, a szeptemberi kínálatot 

inkább erősítik, kiegészítik.  

 

A zöldségszféra is átalakult. Egyes primőrök 

felhozatala visszaesett. A szántóföldi termesz-

tésű, téli árufélék növekvő tételei mellett 

kevésbé uralják a termelői kínálatot. Lassan 

kifutnak a nyár zöldleveles gyökérféléi, a tök-, 

és uborkafélék, néhány paprikafélének is lejár a 

szezonja. A hazai termesztésű dinnye is 

kifogyott a piacról. Ha nem is pótolják a 

fentieket, de a zöldségszektor kínálat-

váltásának közelségét jelzi, hogy jelentős a 

sütőtök, a fekete retek, a torma és a cékla 

felhozatala. Kínálatukkal párhuzamosan 

keresletük is erősödik. 

 

Az őszi piaci paletta másik jellemzője az import 

kiteljesedő választéka. Igaz, hogy a robbanásra 

majd csak az év végéhez közeli hónapokban 

lehet számítani, mégis a szeptemberi aján-

latban jelentős mennyiségű az importáru.  

 

A termelői és nagykereskedelmi árak változása 

természetes velejárója a mindenkori kereslet-

kínálat alakulásának. Nem helytálló megálla-

pítás, hogy a verseny letörheti az árakat. Sőt, 

olykor épp ellenkezőleg. A hiánypótlás, a 

választékbővítés erősítheti a kereskedői szféra 

árbevételét.  Ezt támasztja alá az egyszerre 

jelenlévő hazai és importáru árának viszony-

lagos azonossága, vagy legalább minőségben és 

külsőségekben tetszetősebb áru értékaránya.  

 

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 szektorban hátrahagyva a kifize-

tett portékát, távoznak. A magára maradt áru 

nem biztos, hogy jogos tulajdonosához kerül. 

Bottal ütheti nyomát termelő a portékának, 

vevő a pénzének. A türelmesebbek végtelen-

ségig (piaczárásig) várnak feledékeny vevőikre, 

de hiába. Ezek a termelők a legközelebbi piacra 

ugyan visszahozzák a csökkent minőségű árut, 

de ügyfelük a korábban kifizetett pénzükért 

már frisset szeretnének. Nos, ezekből lesz 

később vita, amit az érintettek egymás között 

nem tudnak rendezni és a piac felügyelőségét 

hívják segítségül.  

 

Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdeké-

ben tanácsos, ha az eladó termelő legalább 

telefonszámot kér az ismeretlen vásárlótól. 

Szóban közli, hogy a leelőlegezett, vagy félre-

rakott árut meddig tartogatja, vagy mikor kíván 

hazaindulni. A nagybani piac házirendje (állás-

foglalása) szerint a termelő, vagy nagykeres-

kedő a piac zárásáig köteles a kifizetett árut 

megtartani. Az esetleges viták rendezésében 

csak ajánlással élhet a felügyelőség, de nem 

dönthet egyik, vagy másik fél javára. Az adat-

védelem előírásait betartva címet, telefon-

számot sem szolgáltat ki. A rögzített videofel-

vételek megtekintése is csak indokolt esetben 

engedélyezett. 


