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Pünkösdi nyitva tartás 
 

 
 

30 éves a nagybani piac 
A 30. évfordulóra készülve megszólaltatunk 

termelőket is, visszaemlékezve a kezdetekre. 

Borosi Zoltánné Pirikével beszélgettünk, aki 

nyitás óta látogatója a nagybaninak.  

  

„30 esztendő alatt sok tekintetben változott a 

piac – kezdjük a beszélgetést – a nyitvatartás, 

az árusítási, a parkolási körülmények, a szolgál-

tatás minősége, az árukínálat, a kereslet stb. Az 

első években még nem rendelkeztünk állandó 

hellyel, akkoriban még nem is működött a 

rendszer. Amint lehetőségünk nyílt lekötöttük a 

B-97 szektorhelyet és a mai napig ott árusítunk, 

szezonnyitás után a visszatérő vásárlók ezen a 

helyen keresnek bennünket.   

 

Csányban élünk és működtetjük a gazdaságunkat, 

ami az évtizedek alatt ugyancsak sokat 

fejlődött. Harminc évvel ezelőtt a primőruborka 

termesztését – ami azóta is fő profilunk - 

mindössze négy fóliasátorban kezdtük. Mára 12 

– 14 sátorra bővítettük az ültetvényt. Egy-egy 

szezonra való felkészülés nagyon sok munka, 

tervezés, előkészítés, palántázás stb. A 

technológiai körülményekhez tartozik a megfe-

lelő klimatikus állapot biztosítása, szükség 

szerinti fűtés, vagy, ha kell a szellőztetés. A 

munkánkat ma már modernebb eszközök, beren-

dezések segítik, mint 25 – 30 évvel ezelőtt. A 

növényvédelem, a vegyszerezés és annak felü-

gyelete is sokkal szigorúbb feltételekhez 

kötött. Persze ezzel arányosan a költségek is 

emelkedtek, ugyanúgy, mint más kultúrák 

előállítása során. Közben a keresleti 

igény is megváltozott. Ma csak 

minőségi, mutatós kiszerelésű árut 

lehet jó pénzért eladni. Mi magunk is 

erre törekszünk, már csak saját szakmai 

tekintélyünk és a vevőink megtartása érdekében 

is. 

 
30 év alatt a kertészetünkben és az értékesí-

tésben is történtek személyi változások. Már a 

fiunk végzi a termelői munka oroszlánrészét és 

irányítja a gazdaságot. Felesége, Brigitta pedig 

– informatikusi munkája mellett - a nagybani 

értékesítést vállalja hetente két-három alka-

lommal. De tovább megyek, az unokám Bernadett 

is most ismerkedik a szakmával, miközben 

biomérnöknek készül a Szent István Egyete-

men.” – Ezekkel a mondatokkal zártuk Pirikével a 

beszélgetést, aki szemléletesebben nem is tudta 

volna a primőrkertészet generációváltását 

bemutatni.    

 

Újra nyitva 
A kormány intézkedése szerint újból kinyit-

hattak az éttermek, ami a nagybani piac vendég-

látóinak is jó hír. Korábban – az előírások korrekt 

betartásával – kizárólag elvitelre szolgálták ki 

vendégeiket a piaci büfék.  

 
A jelenleg fennálló rendelkezések szerint a 

vendéglátóhelyeket oltási igazolással lehet láto-

gatni. Ezt figyelembevéve tartózkodhatnak a 

nagybani éttermeiben, büféiben is vendégek. 

Kérjük a piaci fogyasztókat, hogy tartsák be az 

előírásokat, különben szabálysértés miatt a 

vendéglátókat vonhatják felelősségre. A vendé-

geknek a maszk használata nem kötelező, de a 

kiszolgáló személyzetnek szigorúan viselni kell.  

 

Őstermelői nyilvántartás 
2021. január 1-től megváltozott az őstermelők 

és őstermelői gazdaságok nyilvántartása. Az idei 

év elejétől kezdve a mezőgazdasági őstermelők 

és családi gazdaságok adatait a NÉBIH, azaz az 

élelmiszerbiztonsági hivatal a FELIR-ben tartja 

nyilván, amely rendszer törvényileg közhiteles-

nek minősül.     

 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A fenti rendszert követve a BNP Zrt. őstermelői 

nyilvántartását is át kellett alakítani. Most már 

a termelői kártyaigényléseken az őstermelői 

igazolvány száma helyett a FELIR számot kérjük 

megadni.  

 

Nem mellesleg kitérnénk az un. NÉBIH számra 

is, amely minden őstermelő, vagy őstermelői 

gazdálkodás testreszabott tevékenységére kia-

dott azonosító. A törvény szerint a mezőgaz-

dasági őstermelő kizárólag olyan terméket 

értékesíthet, amit az őstermelői nyilvántartásba 

bejelentett.  
 

Az értékesítés helyszínén a „saját őstermelői 

tevékenységből származó termék” feliratot, 

továbbá a FELIR számot, és a NÉBIH 

azonosítót fel kell tüntetni!  
 

Magyar eper 
Mindig kardinális kérdés a nagybani szamóca-

helyzet. Egyfelől, mert a szezon első hazai 

gyümölcse, másfelől, mert sokan termelik, és 

igényelnek árusítási lehetőséget. A média 

számára is felkapott téma a szamóca meg-

jelenése, kínálata, ára, származása. Ez utóbbi 

ürügyén foglalkoznak a legtöbben, a legtöbbet az 

földieperrel.  
 

Egyes hírforrások tudni vélik és hangoztatják, 

hogy a kora tavaszi hónapokban még nincs 

magyar szamóca. Ez a hazai termelők szakmai 

önérzetet sérti, a téves médiainformációk meg-

kérdőjelezik a hazai áru valódiságát, pedig az 

üvegházi termés már március elején megjelenik 

a nagybani termelői kínálatában.  
 

Az igazi eperszezon májusban indul és 

időjárástól függően július elejéig kitarthat. Az 

idei szezon sem mentes az anomáliáktól. Jelenleg 

a hűvös időjárás akadálya a szezon beindu-

lásának. A felhozatal ugyan folyamatos, de 

kevés. A földieper kínálati ára minőségtől, és 

mérettől függően 1400 – 2200 Ft/kg. Ennél 

olcsóbb a még piacon lévő importáru, aminek 

kilóját 800 – 1000 Ft-ért adják.  
 

Az eper fogyasztási értékei, megjelenése, íze, 

zamata is gyakran kerül fókuszba. Véleményünk 

szerint nem érdemes összehasonlításokat tenni. 

Számtalan fajtát termesztenek úgy a hazai, 

mint a külföldi termelők, amelyek más-más tulaj-

donságokkal rendelkeznek. De akármilyen is az 

eper fajtája vagy származása, van közöttük 

ízletes gyümölcs és kevésbé jó ízű, szemre-

valóbb és apró, olcsóbb és drágább, fóliában 

nevelt, és szabadföldi. Olyan széles a nagybani 

választék, hogy sokféle vásárlói, fogyasztói 

igényt ki tud elégíteni.  

 

Fagykárok 
Az idei immár az egymást követő harmadik év, 

amikor súlyos fagykár érte a hazai gyümölcs-

ültetvényeket. A legnagyobb kárososdást a 

barackosok szenvedték el, de a szilva és a korai 

cseresznye egy része is elfagyott. A Dél-alföldi 

területek nagy részén 100 %-os a veszteség. 

Egyelőre a károk bejelentésénél tartanak a ter-

melők, később történik majd a hatósági kár-

felmérés és a fagykár mértékének megállapí-

tása, amit határozatban kapnak majd meg az 

érintettek.  

 

A nagybani piac helyiséggazdálkodására sorra 

érkeznek a termelői információk a fagykárok 

tényéről. Akinek akkora a vesztesége, hogy a 

piaci felhozatalban jelentős visszaesés prog-

nosztizálható, minél előbb jelezze felénk. A 

bejelentésekben kérjük megjelölni a piaci belé-

pések csökkentésének, vagy a helybiztosítások 

idei felfüggesztésének igényét. A megüresedő 

árusítóhelyeket ugyanis a szezonban ideigle-

nesen hasznosíthatjuk, igény szerint kiadjuk. A 

helyiséggazdálkodási igazgató jóváhagyásával 

vesszük figyelembe a kárigényeket, adunk helyt 

az egyes termelői kéréseknek. Biztosítjuk a 

termelőket, hogy a következő szezonban állandó 

árusítóhelyeiket újból igénybe vehetik. 

 

Hírek az A-szektorról 
A BNP Zrt. idei fejlesztési koncepciója az „A” 

szektor átépítése, a területén – két sátorsor 

elbontásával - vásárlói parkoló kialakítása. A 

sátrak bérlőivel elkezdődtek az egyeztetések. 

Még a terület lebontását megelőzően biztosítani 

kívánjuk a bérlői igényeknek megfelelő kulturált, 

állandó árusítási lehetőséget.  

 


