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Ünnepi nyitva tartás 
A március 15-i ünnephez igazított munkanap- 

áthelyezés a nagybani piac nyitva tartását is 

módosítja. Március 14-i munkanapot munkaszü-

neti nappá nyilvánították, ezért március 13-án 

este a piac sem nyit ki. Március 15-én, kedden, 

a jelenlegi nyitva tartás szerint 20:00 órakor 

kezdődik a következő (szerdai) piaci nap.  

 

FIGYELEM! 
A nagybani piac március 14-én és 15-én 

(a hétfői és a keddi piaci napon)  

zárva lesz! 

Nyitás: március 15-én este  

20:00 órakor 

 
Előre jelezzük a húsvéti munkarend és nyitva 

tartás változását. Ennek megfelelően március 

27-én (vasárnap) este nem nyitunk ki. Követ-

kező nyitva tartási nap március 28-a. A 

működési rend szerint ez azt jelenti, hogy a 

piac 28-án, hétfőn 20:00 órakor nyit.    

 

A nagykereskedői kiszállításokat és más 

logisztika feladatok elvégzését a zárva tartás 

nem akadályozza. 

 

Folyamatban és befejezve 
Sürgető feladattá vált a piaci úthálózat 

bizonyos szakaszainak felújítása. A jármű-

forgalom súlyos terhelése miatt meglehetősen 

rossz állapotba került a beléptető pénztársor 

mellett húzódó behajtó sáv, valamint a 11. 

raktár és a banánérlelő épület közötti 

útszakasz.  

 

A felújításra a kivitelező közbeszerzési eljárás 

keretében kerül kiválasztásra. A tényleges 

munkák várhatóan április hónapban kezdődnek. 

 

A 11. épület férfi-női mosdóinak tisztasági 

festése is elkészül, a hiányzó higiéniai felsze-

reléseket, eszközöket pótoltuk, az ajtók - 

kártyával való – automatikus - nyitásának 

lehetőségét is biztosítottuk. A 

helyiség korábbi kultúrálatlan, esetenként 

illetéktelen használata ezzel megszűnik, és 

bérlőink igényeit maximálisan kiszolgáló 

illemhellyé minősül.   

  

Nagybani nyár a télben  
Drágul az importáru – foglalhatjuk össze 

röviden a nagybani kínálatában tapasztalható 

árváltozásokat. Ez a megállapítás úgy a primőr-, 

mint a szabadföldön termesztett árufélékre, 

de a déligyümölcsre, banánra is érvényes. A téli 

szezon kezdetével fokozatosan emelkedik az 

importáru részesedése a nagybani piac forgal-

mából. Ez azért természetes, mert a hazai 

árukínálat – elsősorban primőrfélék, de az 

utóbbi években a szántóföldön termő árufélék – 

jelentős része évvégéig kifut. Év elején néhány 

salátaféle, hónapos retek, csemegehagyma, és 

valamennyi hegyes erős paprika képviseli a 

magyar primőrfelhozatalt.  

 

A szűkös hazai kínálat importból való pótlására 

a fogyasztói igény számot tart. Az import-

primőr ára a realitásoktól nem szakad el, mert a 

kereslet megfékezi. A hazai fogyasztó nem 

mindenáron akar primőr paradicsomot, paprikát 

vásárolni. A drága uborka, cukkíni, padlizsán is 

kikerül az átlagfogyasztói kosárból. 

 

Az importáru minőségére, külső jegyeire már 

csak azért sem lehet kifogás, mivel uniós 

előírás kötelezi a forgalmazót (exportőrt), hogy 

a közösség bármely országába kizárólag első 

osztályú árut indíthat útnak. A friss áru 

minőségével, osztályba sorolásával tehát nem 

lehet baj. A hosszú raktározási idő alatt, a 

többszöri ki-, betárolás miatt azonban a tartós 

minőség nem garantált. A nagybani piac nagy-

kereskedőinek forgalmazási gyakorlatába egyre 

kevésbé fér bele a minőségi, származási 

„hamisítás”. Nem elsősorban a jogszabályi meg-

felelés által, hanem az igényes kiszolgálású, 

megbízható áru értékesítésétől motiválva.    

 

Az áru minőségének, áralakulásának témaköré-

hez választék is párosul, amihez a rendkívül 

színes és bőséges jelzők illenek. A nyári 
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klasszikusok importszármazású téli kínálata 

mellett salátafélék arzenálja, salátamix, mini 

zöldségek, fűszernövények, mini-saláták, csírák, 

dinnyefélék, borsóhüvely, zöldbabfélék stb. 

nyújtanak káprázatos látványt az árusító 

csarnokokban.  

 

Piaci tallózásunk során nemcsak nyári zöldekre, 

hanem gyümölcsökre is akadtunk. A pénztárca-

kímélőnek egyáltalán nem nevezhető árufélék 

gyakran messzi földrészekről, több ezer km-ről 

elszármazó termékek. Ezek pl. a Peruból, Chilé-

ből, Costa Ricából, Argentínából, Dél-Afrikából, 

Brazíliából importált őszibarack, nektarin, 

cseresznye, bogyósok, csemegeszőlő, vagyis a 

nyár gyümölcsei a télben.  

 

Szezonális déligyümölcs 
A téli hónapok domináns termékei a banán, a 

citrusfélék, és az egyéb déligyümölcsfélék. A 

nyári bőség után az európai fogyasztók számára 

jól jön a mediterrán országok citrusféléje, a 

dél-amerikai országok banánja. Valamiképpen a 

karácsony hangulatával is összefonódtak, jel-

képpé, tradícióvá nőve ki magukat. Keresletük 

ezért is fokozódik az év végi ünnepek előtt. 

 

A tél előre haladtával lassan kifogy az európai 

citrusfélék készlete. Még nincs nyár, és még 

nincs kontinentális gyümölcs. Vitaminpótlásnak 

marad a déligyümölcs, a banán. Ezáltal a keres-

let továbbra sem lankad. Az importigényt, a 

forgalmat felpörgeti, ugyanakkor emeli az 

árakat is. A dupla befolyás hatása, hogy a nagy-

bani kínálatában most egy karton banán ára 

7.200 Ft is lehet, ami kilóra vetítve 400 Ft, és 

a narancsért kilónként 360 Ft-ot is kérhetnek.  

 

A fentebb vázolt piaci helyzet évenként 

visszatér, amit a nagybani piac egyik nagykeres-

kedőjétől kapott információ is alátámaszt. A 

banánárakat nemcsak a kereslet, hanem a 

közép-amerikai banánültetvényeket ilyenkor 

legjobban veszélyeztető időjárás is befolyásol-

hatja, csökkenti a kínálatba (behajózásra) 

kerülő mennyiséget. 

 

A drága banán időszakát (kb. áprilisig 

elhúzódóan) tartják a banánexportálók, és a 

hazai nagykereskedők a banánüzlet rentábilis 

szezonjának. Az év egyéb időszakában kevésbé 

nyereséges vállalkozás. Importjának legfeljebb 

kínálat-kiegészítő szerepe van.  

 

Fogyasztói kultúránk is határt szab a banán és 

déligyümölcs-forgalomnak. Az irántuk való igé-

nyünk csak hiánypótlás. A több ezer év alatt 

kialakult táplálkozási szokásaink nem a távoli 

(közép és dél-amerikai) terményekre vannak 

berendezkedve.  

 

Látogatás a nagybanira 
Amennyiben az importáru színes palettája, az 

ezernyi különleges termék felkelti az olvasók 

szakmai érdeklődését, úgy azt ajánljuk keres-

senek fel bennünket a honlapunkon megtalál-

ható nyitva tartási időben.   

 

A nagybani piacra gyakran látogatnak szakmai 

csoportok, külföldi szakemberek, diákok. A 

vendégeket tájékozott munkatársaink fogadják, 

piaci körsétára kísérik. A látogatókat, 

delegációkat azonban csak előzetes 

bejelentkezéssel tudjuk fogadni. 

 

A nagytételű vásárlás lehetőségei, vagy a 

speciális termékek iránt érdeklődőknek 

javasoljuk, hogy a nagybani piac, 

www.nagybani.hu web-oldalán tekintsék meg – 

az egyéb, fontos információkon kívül - az itt 

tevékenykedő nagykereskedők listáját. A 

vállalkozások egyben a nagybani piac bérlői is. A 

cégek listáján bérleményeik helye is szerepel, 

amely a nagybani piac térképén beazonosítható.  

 

Támogatások 
A február 10-i MTI forrásból származó 

információ szerint a Vidékfejlesztési Program 

keretében a pályázóknak több tízmilliárd Ft-os 

összeg áll rendelkezésre különböző infrastruk-

turális fejlesztésekhez, kompenzációs kifize-

tésekre.  

 

A mezőgazdasági vállalkozásban érdekelteknek 

érdemes utánanézni a részleteknek.   

 

A www.nebih.hu honlapon is lehet hasznos és 

fontos aktualitásokat olvasni. 

http://www.nagybani.hu/
http://www.nebih.hu/

