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30 éves a Nagybani Piac 
Az évfordulóra készülő sorozatunkat egy tős-

gyökeres piacos bemutatásával folytatjuk, aki a 

nyitása óta részvevő termelője, szakmai 

tekintélye, közösségi szószólója a piacnak. Végh 

Józsefről van szó, kevesen vannak, akik ne 

ismernék. 

 
A Nagybani Piac indulásáról faggattuk őt. 

Beszámolóját 1991. július 28-ával, a piac első 

napjával kezdi. A környékbeli utak telítve 

voltak a piacra tartó termelők és vásárlók 

akkoriban kisebb (Barkas, Zsuk, Aro, és 

személyautókkal vontatott utánfutó) jármű-

veivel. A nyitás napján - ami vasárnapra esett - 

a termelői járművek beállítását a pici szek-

torhelyekre „kocsirendezők” intézték. 

Egyszerre léphettek be a termelők és a 

vásárlók. Az első hetekben még nagy volt a 

zűrzavar. Néhány hét kellett a Nagybani 

működésének kialakításához.  

 
A piacra érkezők a belépési tarfifát manuális 

módon fizették. Végh József visszaemlékezé-

sének érdekes momentuma, hogy a járművek 

után megsaccolt súly alapján 50 – 100 Ft-okat 

kellett fizetni a jegyszedőknek a főkapunál az 

előre nyomtatott nyugták ellenében.  

 
A Nagybani Piac 30 év alatt rengeteget válto-

zott, bővült. Először négy, A,B,C,D-vel meg-

jelölt szektorban lehetett árusítani. Riport-

alanyunk évtizedek óta a B-1 helyet fogalja, 

amit a 2004-óta működő informatikai 

rendszerben az elsőként kiadott (2111111) 

kártyával kötött le. Emlékei szerint nyitáskor 

ezen a helyen még virágágyás volt. Akkoriban is 

kialakultak zsúfolt időszakok, aminek nem 

feltétlenül a szezonális telítettség volt az oka, 

rengeteg hordárkocsi akadályozta a 

közlekedést. Józseffel a régi idők emlékeiről 

hosszasan beszélgettünk, ennek leírása több 

hasábot tenne ki. 

 

Filmet forgattunk 
Az évfordulóhoz kapcsolódóan filmet forgat-

tunk a Nagybanin, megszólítva Házi Zoltán urat, 

aki 2003 - 2020 között 

vezérigazgatóként irányította a Budapesti 

Nagybani Piac Zrt-t és Kékedi Tibort, 

ugyancsak 2003 – 2020 között a 

helyiséggazdálkodási igazgató megbízatásnak 

tett eleget. Mindketten nagy szakmai múlttal 

rendelkeztek mielőtt a Nagybani Piac vezetését 

átvették és szívesen nyilatkoztak az itt töltött 

évekről. Jelenlegi vezérigazgatónkat Nagy I. 

Zsoltot pedig a piaci jövőről, a továbblépés 

lehetőségeiről kérdezte a riporter.  

 

Az évfordulóra készülő filmben bérlőink, nagy-

kereskedőink, a vásárlók és a termelők is fele-

levenítették a 30 éves piaci emlékeiket, élmé-

nyeiket. A riportok alapkoncepciója az ember-

öltőnyi idő alatt felnőtt új szakmai nemzedék, a 

piacos generációváltás. 

 

Úgy a termelők, mint a bérlők gyermekei közül 

sokaknak a pici tevékenység, a szülők gazdasá-

gának, cégének vezetése, fejlesztése a jövőbeli 

céljuk. A sok fiatal már kisgyermekként látoga-

tója a piacnak és most már felnőttként aktívan 

részt vesznek a termesztésben és a nagybani 

kereskedelemben. A piacokok fogalmazásában: 

„akit a piac hangulata, varázsa megérintett, 

azokat beszippantja és a jövőjüket jelentheti”.   

 

A riportfilm hamarosan a Nagybani honlapján, a 

facebook és az Instagram közösségi média-

felületünkön megtekinthető.  

 

Családi gazdaságok 
A családi gazdaságok témája fenti írásunk 

folytatása. Csak a korrekt, becsületes és elő-

írásoknak megfelelő árutermelés, és a mögötte 

húzódó vállalkozás állja meg a helyét. Ezt 

vallják maguk a termelők is Abban egyetér-

tenek, hogy nagyon küzdelmes feladat manapság 

a termesztés és az értékesítés. Most még in-

kább szükség van a családi összefogásra, mun-

kamegosztásra. Kevesebben tudják ugyanis a 

bérmunkát megfizetni és megbízható munka-

erőt is nehéz találni. 

 

A Nagybani Piac árusítói között vannak szép 

számmal családi vállalkozók, nagyban gazdál-
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kodók. Említhetjük az alsónémedi Szarka 

családot, a Bugyin termelő Nagy Sándor családi 

vállalkozását vagy Bimbó Sanyi bácsit, aki jóval 

80 éves kora után is ikonikus szereplő volt a 

Nagybanin. Ő még a Haller utcai piacra járt, 

majd a Bosnyák téren is árusított. Két évvel 

ezelőtti haláláig aktív részese volt a családi 

vállalkozásuknak.   

 

A termelői tevékenység ma már nemcsak 

„parasztemberek” munkája, hanem sokrétű 

szakmai ismereteket igénylő, a családtagokat is 

mozgósító feladat. Jó, ha jártasok a növény-

védelem, a talaj-előkészítés, a szaporító anyag 

vegyészi, biológiai ismereteiben. Talajmegmun-

káláshoz egy kicsit geológusoknak, a munka- és 

feldolgozógépekhez, járművekhez gépészeknek 

is kell lenni. Árusításhoz kereskedői vénával kell 

rendelkezni, a jövő megtervezéséhez, a gazdál-

kodás irányításához kicsit közgazdászi véna is 

szükséges lehet. Nem utolsó sorban a gazdálko-

dásnak rendkívül fontos feltétele a környezet-

tudatosság. Fontos a szabályzók, előírások, 

törvények ismerte és alkalmazása is. Természe-

tesen mindennek vannak tematikus szakértői, 

akiknek a segítségét igénybe vehetik. A modern 

gazdálkodás elengedhetetlen feltétele az infor-

matikai háttér. Az utóbbi időben hatványo-

zottan bővült azoknak a köre, akik a világháló 

segítségével találnak munkaerő gépet, jármű-

vet. Ma már jelentős a szerepe annak, hogy 

ezeken a csatornákon intézik a kereskedelmi 

ügyleteiket is és a Nagybani legfontosabb 

tudnivalóit is internet segítséggel tölthetik le a 

www.nagybani.hu honlapról, továbbá a 

piac@nagybani.hu levelezési címen tudnak a 

helyiséggazdálkodási irodával kapcsolatot 

tartani. A felmerülő piaci költségeket pedig 

internetes banki átutalással rendezhetik. Ez 

utóbbiaknak különösen a pandémia alatt volt 

jelentősége.  

 

Felkészülés a főszezonra  

A Nagybani Piac működésében, működtetésében 

a nyár jelenti a legnagyobb megterhelést. A 

főszezonban a termelői belépések száma 

megnő, a hazai árufelhozatal összmennyisége az 

év egyéb időszakának többszöröse. A bővülő 

árukínálattal párhuzamosan a beszerzői érdek-

lődés, a kisebb-nagyobb mennyiségben vásárlók 

belépése is megszaporodik. A jelentős 

járműforgalom a piaci úthálózatot nagyobb 

mértékben terheli. Ebben az időszakban a piac 

üzemeltetése többletfeladattal jár, amire jó 

előre fel kellett készülni. Példaként említjük, 

hogy a piaci bekötőútra vezető körforgalomban 

– különösen nagyforgalmú napokon – felügyelői 

forgalomirányításra is szükség van.  

  

Az üzemeltetés napi feladatai mellett a piacon 

és a környezetünkben elvégeztük a gyom- és 

parlagfűírtást, továbbá az esedékes kaszálást. 

A nyári hőségben a piaci higiénia megteremtése 

nagyobb fontossággal bíró feladat. Ennek 

érdekében a takarítást végző munkagépek 

karbantartására, felújítására volt szükség. 

 

Ha már a piaci tisztaság írásunk része, fontos 

megemlíteni, hogy ezekben a hónapokban megnő 

az illegális szemét és hulladék piacon történő 

lerakása. Ezt most már nagyobb hatékonysággal 

tudjuk nyomon kísérni. Már csak ezért sem 

érdemes idegen szemetet és hulladékot nálunk 

elhelyezni, mert szankcióval terhelhető.   

 

Figyelem! Fegyelem!  

Szükség van mindkettőre, különösen a nyári 

szezonban. Ismét előfordultak – szerencsére 

kisebb kárral járó - közlekedési balesetek, amit 

a piacosok egymás között rendezni tudtak. 

Nemcsak a közlekedésben lehetnek balesetek, 

hanem az árurakodás, átpakolás is okozhat 

kisebb nagyobb sérüléseket, de adódhatnak 

rosszullétek is. Ennek apropójából figyelmez-

tetjük a nagybanisokat, hogy legyenek figyel-

mesebbek és fegyelmezettebbek a zsúfolt 

piacon. Szükség esetén a piaci felügyelőket a 

06-1-421-3628, vagy a 06-30-688-4821 

telefonszámon lehet hívni. 

 

Figyelmeztetjük a nagybanisokat az iskolai 

vakáció közeledtére, amikor megszaporodik a 

kisiskolás gyermekek száma a piacon. Nekik a 

Nagybanin tartózkodni egy izgalmas kirándulás. 

A felnőtteknek viszont tudatában kell lenni, 

hogy koránt sem az. A gyerekkel érkezők fele-

lőssége, hogy élményekkel gazdagodva, de 

épségben vigyék őket haza.  

http://www.nagybani.hu/
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