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Média érdeklődés 
Gyakori vendég nálunk a média. Az elmúlt 

napokban a piacosok is találkozhattak a Duna 

televízió forgatócsoportjával. Madártávlatból 

drónfelvételek készültek a nagybaniról. Ezzel 

egyidőben a termelői szektorokban műsor-

vezetői irányítással az értékesítés menetéről, 

az árusítási kultúráról, a színes választékról 

film és vágóképek készültek. A nagybani bemu-

tatása része lesz egy kulturális műsornak, 

amely az alapélelmiszerek útját kiséri végig 

termesztéstől a fogyasztásig. 

 

Másik esemény egy rádió csatorna műsorában 

hallható szakmai beszélgetés volt. Ebben szó 

esett a nagybani piac értékesítési láncban 

betöltött szerepéről, továbbá a hazai zöldség-

gyümölcsáru nagybani árainak a korábbi évek 

hasonló időszakához viszonyított változásáról, 

és a KSH által százalékban mért drágulásával 

összehasonlítva. 

 

A drágulás oka sokösszetevős, elkerülhetetlen, 

és sajnos kilátástalan következményei lehetnek. 

A megoldással kapcsolatosan még csak tapoga-

tózni lehet. Egyelőre úgy tűnik – időközben 

számos befolyásoló tényező is kifejlődhet -, 

hogy a tartalékokkal és gépesítéssel rendelkező 

nagyobb gazdaságok könnyebben tudnak kihívá-

sok elé nézni, mint a kisvállalkozások.  

 

Piaci biztonság 
A nagybani piacot sem kerülik el az enyhén 

szólva is tisztességtelen, amúgy büntetendő 

cselekedetek. Nem volt jó napjuk az egy héttel 

korábbi eset elkövetőinek. Történt ugyanis, 

hogy egy vásárló kereskedő járművéből a több, 

mint másfél millió Ft-ot tartalmazó táskáját 

egy óvatlan pillanatban kiemelték. Maga a kár-

vallott vette észre, hogy a tolvajok az ő táská-

jával igyekeznek távozni. Az ezt követő néhány 

percben a sértett maga, a biztonsági szolgálat 

munkatársai és a nagybani piac felügyelője kör-

bevette a tetteseket és a gyorsan kiérkező 

rendőrségnek átadták őket. A kereskedő 

vásárló vallomásában elmondottak bizonyíték-

ként szolgáltak a bűntény elkövetői, 

a bűnözők ellen, akiket bilincsben vittek el 

kihallgatásra. 

 

Dicsérettel nyugtázzuk, hogy a piacon szolgá-

latban lévő munkatársak a helyzet magaslatán 

voltak, gyorsan és jogszerűen cselekedtek, 

megvédve a kereskedőt a következményektől. 

 

Ez a történet szerencsésen végződött, de 

felhívjuk a figyelmet, hogy még rövid időre sem 

szabad nyitva hagyni a járműveket! Mindenki 

vigyázzon értékeire! A legutóbbi eset is arra 

figyelmeztet, hogy a zsúfolt piacon több a tör-

vénytelen cselekmények esélye. 
  

Óvatos piaci közlekedést kérünk 
A piacon belül való közlekedés is óvatosságra 

int, amit valamennyi nagybanin tartózkodó sze-

mélytől elvárunk. Közhely, de igaz, hogy egy 

pillanat kell ahhoz, hogy bekövetkezzen a baj, 

mint a közelmúltban meg is történt.  

 

A figyelmetlen közlekedés volt az oka annak, 

hogy egy targonca áruszállító járművel ütkö-

zött. Az esetnek súlyos anyagi következményei 

lettek, személyi sérülés nem történt. A két fél 

szerencsére megegyezett.  

 

Minden ilyen esetet haladéktalanul jelezni kell a 

piacfelügyelőknek. Az ő kötelezettségük az 

intézkedés, az érintettek meghallgatása és a 

videókamerával, továbbá jegyzőkönyvben rögzí-

tett eseményről a BNP Zrt. vezetői felé beszá-

molni. Amennyiben sérülés történik a mentő-

szolgálatot is ki kell hívni, és szükség esetén a 

rendőrséget is. A hivatalos intézkedést a felü-

gyelőség kezdeményezi, hogy a mentők, a rend-

őrség, netán a tűzoltóság sürgős behajtását 

biztosítani tudják.  

 

A nagygazdaságok jövője 
A hazai termékekkel való élelmiszerellátásban 

nélkülözhetetlen áru a gyümölcs, melynek egyik 

kereskedelmi állomása a nagybani piac. Évente 

több tízezer tonnányi a termelői felhozatala.  



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A kereskedelmi láncban a kiskereskedelmi és 

fogyasztói szint következik, amelyet kizárólag 

a minőségi áru és annak az ára érdekel. A 

mögöttesét – főleg a városi fogyasztók – nem 

ismerik, legfeljebb a média ad több-kevesebb 

érdeklődésre számot tartó információt. Nincs 

tudomásuk arról, hogy milyen óriási teljesít-

ményt nyújtó gazdaságok működnek a termelői 

háttérben. 

 

 

Népgazdasági fogalom, hogy ezen gazdaságok 

képesek a jövő útjára lépni. Azok, akik mindig 

előbbre jártak, mint az aktuálisan ismert és 

alkalmazott technológia, a fajtaválaszték, a 
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Erről beszélgettünk Barabás Enikővel, a 

nagybani piac ismert, agilis gazdálkodójával, A 

méltán büszkeségre okot adó birodalmuk Nagy-

réde határában, egy 25 ha-on elterülő cseresz-

nyeültetvény.  

 

„Nem becsvágyból építettük az egyre nagyobb 

gazdaságot, telepítettünk és a mai napig is 

keressük a legnemesebb alanyokat, hanem hogy 

export minőségű áruval lépjünk piacra. Szá-

munkra – meggyőződésem szerint sok más 

ültetvényes, vagy földtulajdonos számára is – a 

jövőt biztosító lehetőség az előre „menekülés”, 

a gazdaság bővítése, fejlesztése. A legújabb 

cseresznyeültetvényünk alanyai Olaszországból 

származnak és olasz szakemberek útmutatásai 

alapján telepítettük. Olyan modern technológiát 

alkalmazunk - az ültetvény hálóval való lefedés-

ével -, ami a fagytól a jégtől és a nem kívánt 

csapadéktól megóvja a fákat. Tudomásunk 

szerint Magyarországon ilyen korszerű telepí-

téssel még nem rendelkeznek.  

Mögöttünk sok éves tapasztalat, szakmai tudás 

és a jövőbe vetett hitünk áll. Az sem titok, 

hogy óriási befektetési költségekkel tudtuk ezt 

a gyümölcsöst megvalósítani. A terület gondos 

kiválasztása után következett az infrastruk-

túra kiépítése, az ültetvény bekerítése és 

korszerű, kamerarendszerrel való védelme, a 

csepegtető öntözőrendszer telepítése stb. A 

nagy teljesítményű gépek beszerzésével 

könnyítjük a termesztési műveleteket, a föld-

munkákat, a szüretelést.” – fejezi be Enikő. A 

gondoskodás iskolapéldája, hogy a gyümölcsös 

szomszédságában elterülő erdős, ligetes terü-

letből is vásároltak egy sávot, hogy az onnan 

érkező viharos szelektől védjék a cseresznyést. 

 

A cseresznyén kívül termelnek még csemege-

szőlőt, birsalmát, körtét, és szilvátis. De, nem-

csak közvetlen fogyasztásra, hanem ipari célra 

is jut belőlük. Talán azzal kellett volna kezdni a 

riportunkat, hogy Nagyréde településre érkez-

ve szembetűnő a „Barabás” cégjelzésű elegáns 

tárgyalóval, irodával és négy nagy teljesítményű 

hűtőtárolóval működő bázis. A család szezon 

után a hűtőházból kitárolt gyümölcsöt érté-

kesíti a nagybanin 

 

Mit tehetnénk még hozzá? Csak gratulálni 

tudunk és példaként írni róla. 

 

Itt felejtett áru 
Gyakori eset, aminek minimum kettő, de a 

nagybani piac üzemeltetését végző munkatár-

sakat is bevonva, három érintettje is lehet. A 

kifizetett, de itt felejtett áruról van szó. A 

nagybani piac házirendje nem rendelkezik az 

ilyen esetek megoldásáról. Ez az érintett üzlet-

felekre tartozik. A BNP részéről igyekszünk, 

hogy az értékesítő és vásárló megegyezésre 

jusson. A területünkön maradt árut a nagybani 

piac tárolójába szállítjuk és néhány napos vára-

kozás után semmisítjük meg.  

 

Fordított eseményben is kellett már intézkedni. 

A vásárló kifizette a portékát, és mikor 

felpakolta volna, az árunak és az eladójának is 

hűlt helye volt. Ilyen esetben a termelő kilété-

nek felderítése felügyelői intézkedést igényel.  


