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Augusztus 20. körüli piaci munkarend 
 

A nagybani piac 

augusztus 19-én, szerdán zárva, 

augusztus 20-án, csütörtökön 

19:00 - 24:00 óra között nyitva, 

augusztus 21-én, pénteken  

 

Változás a piac működési rendjében 
Augusztus 1-től lépett életbe a nagybani piac új 

működési rendje. A kezdeti nehézségek – a 

több órát igénylő beléptetés, a környezetünk 

közlekedési útvonalain kialakult torlódás, a 

parkolás stb. – megoldódni látszik. A piac funk-

ciója a nagytételű értékesítés lehetőségének 

biztosítása saját infrastruktúráján belül. 

Tudomásul kell venni, hogy ezt nem terhelhetik 

a termelők és a vásárlók a környező – magán-

területnek számító – üzletközpontok parkolóira! 

Ezeken a helyeken a nagybanis járművek nem 

várakozhatnak, a parkolóiban történő üzlet-

kötés, áruátpakolás is tiltott!  
 

Az üzemeltetés módosítását a nagybani piac 

vezetése több szempontból is szükségesnek 

ítélte. Fontos szerepet játszottak a piaci 

résztvevőkkel folytatott egyeztetések, ame-

lyek segítették a különböző érdekeket és 

véleményeket összhangba hozni. Elsődleges 

célunk a várakozó (puffer) parkolóban a 

házirend szerint is tiltott kereskedelmi tevé-

kenység felszámolása, ezzel egyidejűleg a 

parkoló eredeti funkciójának helyreállítása.  
 

Már a piac nyitását követő években problémát 

okozott a környék úthálózatát leterhelő jármű-

forgalom. Ennek mérséklésére épült a puffer 

parkoló. Ide állították be a belépésre váró 

járműveket. Idővel a parkoló üzletkötés tere-

pévé vált. A köznyelv „piac a piacon belül” 

stigmát ragasztotta rá. Sokak – főleg a piacon 

helybiztosítással rendelkezők - sérelmezték a 

nem egyenlő értékesítési feltételeket.  
 

Az üzemeltetés módosítása nem mellékesen a 

nagybani területének jobb kihasználtságát és a 

termelők elsőként történő 

beléptetését is szolgálja.  Ezt követi a többféle 

jogosultságú vevői kör piacra való engedése. Az 

első belépők a „V5” kártyás vevők, akik öt tonna 

feletti járműveiknek fix rakodóhelyet 

biztosítunk. Ezután következnek a „V2” és „V4” 

kártyát használók, majd a „V3” kártya kisszámú 

tulajdonosai. A korábbi években kiadott, 

beszerzői és/vagy nagykereskedői kiszállítás 

lehetőségét biztosító kártyák eredeti célja 

bizonyos visszaélések miatt sérült, ezért a „V3” 

kártyák fokozatosan kivezetésre kerülnek.  

  

Kitűzött céljaink, az alapvető módosítások meg-

történtek. További változtatások a piaci részt-

vevők véleménye, javaslatai alapján lehetsé-

gesek. Köszönjük türelmüket és közreműködé-

süket. 

 

Új helybiztosításos termelők 
Augusztus 1-től a puffer parkolós termelők 

árusítási körülményei átalakultak. A legtöbben 

helybiztosítást kötöttek. Kérésükre igyekez-

tünk egymáshoz közeli árusítási helyeket 

találni, ami hosszabbítható. A heti rendszeres-

séggel piacra járóknak ez volt a legkézen-

fekvőbb lehetőség. Azoknak, akik ritkább 

látogatói a piacnak, érdemesebb a napi 

helybiztosítást választani. A számukra kijelölt 

értékesítési hely a beléptető rendszer vélet-

lenszerűen kiválasztott szektorszáma. A kez-

deti nehézségek után, már egymásra találnak 

termelők és korábbi vevőkörük, a felhozatal is 

gazdára lel, és az eltolódott „munkaidőhöz” is 

sikerül alkalmazkodni. 

 

Őstermelői igazolvány 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által 

működtetett www.nak.hu/ostermeloi-nyilvan-

tartas nyilvános portálon az őstermelői 

igazolvány száma alapján ellenőrizhető a mezőg-

azdasági őstermelő neve, az igazolványának 

hatályossága, érvényessége. Nyilvános továbbá, 

hogy az őstermelő milyen növénykultúrákat 

termeszt (milyen állatfajokat tart), valamint 

elérhető az általa értékesíteni kívánt növényi 

(illetve állati) eredetű termékek megnevezése. 

http://www.nak.hu/ostermeloinyilvantartas
http://www.nak.hu/ostermeloinyilvantartas


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A közel öt év óta használatban lévő kártyaalapú 

őstermelői igazolványok körül még most is 

vannak félreértések. Az őstermelői igazolvány 

(sor)száma a kártya elülső, címeres oldalának 

bal alsó sarkában található, kétszer hét 

karakterből álló szám. Ezen oldalon, fehér 

mezőben látható szám a kártya száma, melynek 

a tevékenység szempontjából nincs szerepe.  

 

A kártya jobb alsó sarkában szereplő dátum a 

kártya kiállításától számított öt év, amely 

határidő a kártya hatályossága. Nem szabad 

összetéveszteni az őstermelői igazolvány 

érvényességével. Ez utóbbit az adott évre 

kiváltott értékesítési betétlap évszáma 

érvényesíti. A kiadásért a falugazdászokat kell 

felkeresni. A kártya ötéves hatályossága alatti 

időszakban három évre is kérni lehet a kártya 

érvényesítését, azaz három évre kiváltani az 

értékesítési betétlapokat. Az igénylés végső 

határideje minden évben március 22. Aki ezt 

követően kéri az érvényesítést, adózási 

szempontból hátrányos helyzetbe kerülhet.  

 

A nagybani piac ügyfélnyilvántartásban aktuali-

záljuk az őstermelői kártyák érvényességét, 

annak hiányában a belépőkártyákat letiltjuk.   

 

Hasonló tapasztalatunk, hogy – egyre ritkábban 

ugyan de -, még mindig vannak, akik adószámuk 

megadásakor a személyes adóazonosítójukat 

használják. Az őstermelői tevékenység gyakor-

lásához minden termelőnek rendelkezni kell az 

adóhatóság által kiadott adószámmal.  

 

Nagybani „családtag” 
Gyakran nevezzük családnak a piacosok 

közösségét. Nem ok nélkül, hiszen a termelők 

jelentős része nyitás óta jár piacra, közel 

harminc éve árusítják nálunk portékájukat. 

Egymás környezetében segítőkész munkatársi, 

baráti kapcsolatok alakultak ki. Többen a 

„bosnyákon” kezdték, így ízig-vérig piacosok.  

 
„Ez egy életforma” – mondja Kothencz István, 

aki egyike a legrégebbi nagybanis ősterme-

lőknek. Gyerekkorban kezdte és a mai napig 

rendszeres látogatónk. Aki a piac különös 

atmoszféráját megérzi, az szívesen jön, minden 

egyes nap élmény, ha nem is mindig sikeres. A 

piaci élet nem könnyű, de szerethető és motivál. 

István egész éves piacosként elég tapaszta-

latot gyűjtött, átélve az időjárás megpróbál-

tatásait, a kereslet és az árak hektikus válto-

zásait és más egyebeket.  
 

A zsombói termőterületen gyökérfélét és bur-

gonyát termeszt. A homokos talajban szépen 

fejlett áru mutatós, de István fontosnak tarja 

az egységes és minőségi áru kínálatát. Nagygaz-

daságot tart fent, de önmagát egyszemélyes 

vállalkozónak vallja. A korábbi őszibarack 

ültetvényétől azért vált meg, mert ő is az 

utóbbi évek munkaerőhiányával küzdve, nem 

tudta művelni és saját igényességének megfe-

lelő gyümölcsöt kínálni. A szántóföldi termesz-

tés kevésbé kiszolgáltatott a kézi munka-

erőnek. Gépesített gazdálkodása biztosítani 

tudja, hogy a széleskörű vevői igényeket 

kielégítő (10 - 12) burgonyafajtával megrakott, 

átlagosan 700 – 800 (karácsony előtt 2 ezer!) 

rekesz burgonyát, sárgarépát piacra hozzon. Ez 

szinte teljes egészben előre rendelt áru. 
 

Arra a kérdésre, hogy mivel teremtett szakmai 

tekintélyt? Válaszában a termesztés és a 

felhozatal mindenkori korrektségét emelte ki. 

Továbbá „minden partnerrel meg kell találni a 

hangot, egészséges üzleti kapcsolatot kell kié-

píteni. Így a visszajáró vevőkre kínálati dömping 

idején is lehet számítani. A piacos viselkedés 

olykor enyhén szólva minősíthetetlen. Ezt is 

tudni kell kezelni.” 
 

Beszélgetésünk során arra is fény derült, hogy 

a jelenlegi piaci változás milyen mértékben 

érintette. Türelmes típusú embernek tarja 

magát. Másokat is arra int. Az elmúlt évtizedek 

során jó néhány piaci nehézséget leküzdöttek. 

Ennek tükrében véleménye szerint a mostani 

fennakadások is elsimulnak. Minden területen 

fontos a továbblépés, itt a nagybani piacon is - 

mondja. Köszönjük Kothencz Istvánnak, hogy 

megosztotta velünk piaci múltját és annak 

tapasztalatait.  


