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Október végi nyitvatartás 

 
A piac energiaellátása 
Sikeresen lezárult a közbeszerzési pályáztatás, 

melyet a BNP Zrt. írt ki a nagybani piac 2022. 

október 1. és 2023. szeptember 30. közötti 

időszak gázellátására. Az elmúlt időszakhoz 

képest a gázára mintegy duplájára emelkedett. 

 

A villamosenergia ellátására meghirdetett pá-

lyáztatás folyamatban van. Annak eredményéről 

tájékoztatjuk olvasóinkat. 

 

Óra visszaállítás 
Október utolsó hétvégéjén, azaz 30-án a hajnali 

órákban visszaáll az idő a téli időszámításra. 

Vasárnap hajnali 3:00 órakor 2:00 órára kell 

visszaforgatni az óra mutatóit! A téli-nyári 

időszámítás változásainak hazánkban is több 

évtizedes hagyománya van. A nagybani piac mű-

ködési rendjében – mivel vasárnapra időzített az 

átállás – nem okoz módosulást, de aki elmu-

lasztja, az az aktuális időhöz képest korábbi 

piacra érkezésre, fölösleges várakozásra 

kényszerül.   

 

Akciós kínálat 
A korábbi évek során többször is felmerült a 

vásárlói igény, hogy jó volna olyan piaci árusítási 

pont létrehozása, ahol a minőségi előírások 

határán lévő áruféle akciós áron lenne 

beszerezhető. Bár vannak reszortok, ahol olcsó 

portéka is kapható, de nem 

szervezett beszerzési lehető-

ségként működik, hanem random.  

Mivel a zöldség-gyümölcs árun nincs 

feltűntetve szavatossági dátum, ezért maguk a 

vevők döntik el, hogy további értékesítésre, 

vagy felhasználásra alkalmas-e. Van, akinek 

megéri dömping áron és tömegével az így 

megvásárolt zöldség-gyümölcsárut értékesíteni. 

 

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy garanciát 

senki sem vállal a selejt-közeli árura. A 

legfontosabb szempont pedig az, hogy a 

megvásárolt tételek származása hiteles-e, mert 

arról a kiskereskedői pultokon is számot kell 

adni, a számlákon fel kell tüntetni, a nyomon 

követhetőségnek megfelelőnek kell lenni.  

 

Piacra látogatók  

Rendszeresen fogadunk a nagybanin különféle 

érdekeltségű, nemzetiségű, szakmai csopor-

tokat. Legutóbb üzbég és grúz termelői látoga-

tók érdeklődtek piacunk iránt. De, nemrégiben 

jártak nálunk rendszeres látogatóink, a Szent 

István Egyetem Élelmiszertudományi Kar 

hallgatói is. 

 

A csoportok előzetesen egyeztetett időben és 

kisérettel tekintik meg a nagybanit. Első lépés-

ként a vendégeket a 27. csarnok tetőparkolójára 

kísérjük. Onnan rálátás van a nagybani 

területére. Megismertetjük őket a piac történe-

tével, az üzemeltetésével, a nagytételű érté-

kesítés sajátosságaival. Ezt követően körsétán 

mutatjuk be az árukínálat sokszínűségét, az 

árusítási kultúrát, a termelői szektorokat. Végül 

a nagybani piac korszerű és legmodernebb 

technológiával rendelkező létesítményeibe 

kísérjük a látogatókat. 

 

Ez utóbbiban a bérlők készséggel állnak rendel-

kezésére.  Beavatnak áruforgalmazásuk részle-

teibe, az importbeszerzések hátterét, a raktá-

rak, hűtők, banánérlelők használatát is bemu-

tatják. A csoportok minden alkalommal élmé-

nyekben, újabb ismeretekben gazdagon és gyak-

ran az árusoktól ajándékba kapott portékával 

távoznak. A BNP Zrt. és a látogatók nevében 
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megköszönjük úgy a bérlők, mint a piacon 

árusítók közreműködését abban, hogy segítenek 

a nagybani piac minden részletéről hű képet adni 

és ezzel jó hírünket öregbíteni.  

  

Sajátosan őszi áru  
Alig kezdődött el az őszi szezon a nagybanin 

máris megjelentek a tipikusan telet idéző termé-

nyek. Egyik ilyen a szelídgesztenye. Bár a 

közelmúltban debütált a sok célra alkalmas 

csemege, de fogyasztási, felhasználási szerepe 

igencsak az év végi ünnepekhez kötődik.  

 

A hazai gesztenye legnagyobb termőterülete 

Zala és Somogy déli vidéke. Ezekről az ültet-

vényekről kerül a legtöbb étkezési gesztenye a 

nagybanira is. A magyar termés mellett azonban 

már az olasz importáru is kínálatban van. Ter-

mésméretük alapján az olasz származású gesz-

tenye mutatósabb, láthatóan minőségi portéka. 

Ezt piaci ára is tükrözi. Míg a magyar termésű 

áru kilónként 1200 – 1500 Ft, úgy az olasz extra 

gesztenye 2200 – 2800 Ft.  

 

A másik szintén ünnephez köthető, tipikusan őszi 

áru a halloween tök. Maga a halloween ünnep és a 

hozzá tartozó szokások az utóbbi évek során 

nálunk is népszerűek. Egyre több partit, 

mulatságot rendeznek amerikai „módra”. Holott 

a magyar népszokások között is megtaláljuk az 

október végi megemlékezést, mi több, nálunk is 

fontos szerepe van a töknek, mint szimbólumnak. 

A magyar tökünnep az őszi betakarítást, az éves 

termést köszönti.   

 

A hagyományokhoz a hazai termelők is felzár-

kóztak. A néhány évvel ezelőtt még ismeretlen 

tökfajta, a narancsszínű halloween tök is - ami 

kizárólag dekorációs célokra alkalmas -, fel-

került a kínálati palettájukra. A termelők fan-

táziát láttak az amúgy igénytelen növény ter-

mesztésében. Sem méretre, sem formára nézve 

nincs szabvány, követelmény vele szemben. Ára 

150 - 200 Ft kilónként. Konténerekben, előre 

lemért mennyiségben, megrendelésre hozzák 

piacra. Nagy a keletje az apró színes dísztöknek 

is, amit olykor kosarakban is meg lehet vásárolni.  

 

A Mindenszentek ünnepi megemlékezéséhez is 

hozzájárul a nagybani piac kínálata. Már hetek-

kel korábban újból megjelennek a virágárusok a 

cserepes és vágott krizantém, koszorúk színes 

választékával. A nagybani kínálat sokszínűsége 

abban rejlik, hogy nemcsak fogyasztható, hanem 

– mint a fentiek is mutatják – ünnepi díszítő 

tárgyak, kiegészítők is beszerezhetők.  

 

Évadzárás 
Termelői helybiztosítások kötésének időpontjai: 

- október 24 – október 27. között 18:00 

órától és 

- október 30-án 18:00 órától 

Számos termelői ügyfelünk - akik általában hat, 

hét hónapra váltanak helybiztosítást - október 

végével zárják a szezont. Elsőként hozzájuk 

intézzük felhívásunkat, arra vonatkozóan, hogy 

nézzenek utána, telefonon vagy a fenti kötési, 

időpontban személyesen érdeklődjenek a helyi-

séggazdálkodási munkatársoknál a kötelező 

belépésszámuk teljesítéséről. Az év során volt, 

hogy nem lehetett háromhavi időszakot egyszer-

re lekötni, aminek átlagos belépésszámát 

vizsgáljuk. A félreértéseket elkerülendően fon-

tos tisztázni, hogy mely hónapokat érinti az 

összevonás. 

 

További teendő december 15-ig – ez minden 

piacosra érvényben lévő kötelezettség -, a jövő 

évi szezonkezdés bejelentése. Ennek több 

gyakorlati oka van: az árusítóhelyekkel való 

gazdálkodás, pénzügyi tervezés és a szektor-

kártyák beszerzésének ütemezése.  

 

Megemlítjük azokat a hiányosságokat, amit az 

ügyfélnyilvántartásunkban tapasztalunk. Olyan 

termelő nevén van érvényes T1 kártya, akinek 

nincs működő adószáma. Több alkalommal 

előfordult, hogy a nagybani piacnak be nem 

jelentett elhunyt személy kártyáját használták. 

Ezek nem, hogy szabálytalanok, de törvénybe-

ütköző visszaélések. Kérjük, hogy az ilyen módon 

megszerzett kártyákat adják vissza a 

helyiséggazdálkodásnak, illetve ne használják, 

különben nemcsak a kártya kerül bevonásra, de 

illegális használója a piacról kitiltásra kerülhet.  
 


