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Még egyszer WUWM 
A Nagybani Piacok Világszervezete (WUWM) 

Budapesten tartotta idei kongresszusát. A 

szervezésben és lebonyolításban fontos szere-

pe volt társaságunknak is. Az előkészületek jó 

egy éve megkezdődtek, de az utóbbi egy 

hónapban értek a finisbe. A WUWM program-

sorozata a nagybani piacra is „elhozta” a 

résztvevőket. A látogatásra május 28-án az 

esti órákban került sor. Azóta többen 

érdeklődtek – korábban nem értesülve a prog-

ramról -, hogy kik voltak a vendégeink. 

Számukra információ, hogy akikkel megis-

mertettük a piac működését, megtekintettük a 

termelői szektorokat, bejártuk a 28-as épület 

raktárait és a 27-es árusító csarnok egységeit, 

meglátogattuk velük a hulladékudvart is, ők az 

említett szervezet 35 tagországának delegált-

jai voltak. 
 

A látogatók csoportjait vezetők (felügyelők, 

munkatársak) a piac múltjáról és jelenéről rövid 

ismertetőt tartottak a nagybani piac zöldség-

gyümölcskereskedelemben betöltött szerepé-

ről, az áruforgalom összetételéről, nagyság-

rendjéről, amit számadatokkal támasztottak 

alá.  
 

A kongresszus visszhangja pozitív volt és a 

nagybani is – a piacon tett látogatás alapján - 

igen kedvező benyomást keltett. Vendégeinknek 

tetszett az árubőség, a kultúrált kiszolgálás és 

a piaci résztvevők készséges megnyilvánulása. A 

csoportok érdeklődőek, a piaci tevékenység 

részleteire – érkezéstől a távozásig – kíván-

csiak voltak. Rákérdeztek a beléptető rendszer 

működésére, a belépés és itt tartózkodás 

lehetőségeire, a termelői és nagykereskedői 

árusítás feltételeire és költségére, még a 

különböző belépőkártyákra is.    
 

Ezúton köszönjük meg a nagybani résztve-

vőinek, hogy a látogatás során felelősen repre-

zentálták tevékenységünket, és készségesen 

segítették a csoportokat kísérők munkáját. 

Áruikat bemutatták, a kérdésekre szakszerű 

válaszokat adtak stb.   

A WUWM budapesti kongresszusa 

mindvégig a média érdeklődésének fókuszában 

volt. Televíziós felvételeken és írott formában 

interjúk, beszélgetések készültek, amelyek a 

www.nagybani.hu honlapunk dokumentum rovatá-

ban hamarosan láthatók, hallhatók lesznek. 

 

Kedvező fogadtatása volt az egyes nagykeres-

kedők és termelők által, a rászorulók részére 

felajánlott zöldség és gyümölcsadománynak is 

amelyért ezúton mondunk köszönetet. 

 

FAO-WUWM memorandum  

A világ ételhulladékának csökkentése 

érdekében a budapesti kongresszuson a 

WUWM és az ENSZ Élelmezésügyi és Mező-

gazdasági Világszervezete (FAO) partnerségi 

megállapodást írt alá.  

 

A WUWM igazgatótanácsának tagja nyilat-

kozatában elmondta, hogy a tervek szerint a 

nagybani piacok elsajátítják a hulladékcsök-

kentés legjobb módszereit. 

 

A budapesti nagybani piac is fontosnak tartja 

az élelmiszer hulladék kezelésének kérdését, és 

a nemzetközi gyakorlatot követve alakítja ki 

saját megoldásait. Erre a legutóbbi, szelektív 

hulladékkezelési előírások megvalósítása az 

egyik példa. 

 

Kétezren nem lehetnek elsők 
A legforgalmasabb nyári napokon akár kétezren 

is piacon vannak. Fenti címünk erre a helyzetre, 

illetve a nyitva tartási anomáliákra utal. A piac 

nyitásának időpontja, az itt tartózkodás hosszú 

időtartama, piaczárás, a piacra érkezés stb., 

mind olyan témák, amelyek a nagybani társasá-

gának címezve gyakran felvetésre kerülnek.  

 

Az egyik, nyári évadhoz köthető termelői 

panasz, hogy alig fejeződik be a napi értékesí-

tésre szánt termény előkészítése, a legmel-

egebb órákban pakolni, és még a hőségben kell 

útra kelniük. Ez a távolabbi termelőknek jelent-

het nagyobb gondot. Ennek ellenére sokan jóval 

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

a piaci bekötőútra való behajtáshoz előírt 

időpont (19:00 óra) előtt érkeznek, csakhogy az 

elsők között léphessenek be. Természetes, 

hogy alkalmanként portékájuk sínyli meg a 

szükségesnél korábbi indulást.  

 

A vásárlók egy része is már kora délután a 

Nagykőrösi úton sorakozik. Mióta a lehajtó sáv 

megépült, kisebb forgalmi akadályt okozva 

ezzel. A V2 kártyával rendelkező nagykeres-

kedők is a piac hivatalos nyitása előtt beszer-

zőkörútra indulnak. Mindezen jelenségek össze-

tetten generálják a korábbi kapunyitást, a 

termelők idő előtti beléptetését stb. Azért 

érthetetlen ez a beidegződés, mert a nagyba-

nisok jelentős többsége már évek, évtizedek 

óta jár ide árusítani, vásárolni. Éppen nekik 

kellene ismerni a piaci működés buktatóit, amit 

saját maguk gerjesztenek. Tudomásul kell ven-

ni, hogy kétezer piacost nem lehet egyidejűleg 

beengedni, nem lehet mindig mindenki az elsők 

között. Kérjük a nyitva tartás rendjéhez 

igazodva induljanak útra.  

 

Rendszerhiba 
Nem mentegetőzünk, elnézést kérünk a BNP 

társaság nevében az elmúlt két alkalommal a 

beléptető rendszerben bekövetkezett műszaki 

hiba miatt. Első ízben a beléptető rendszer 

teljes funkciójában „lefagyott”. A termelői 

beléptetést lassította az előrenyomtatott 

bizonylatok kiadása, a járművek forgalmi 

engedélyének bemutatása.  

 

További problémát az egyik legforgalmasabb 

helybiztosítási nap kimaradása okozott. Ez 

utóbbit másnap, korábbi ügyintézéssel részben 

kompenzálni lehetett. Voltak azonban termelők, 

akik legközelebb csak vasárnap, azaz június első 

napján jöttek piacra. A helybiztosításuk hiányát 

a beléptető pénztárosok rugalmasan kezelték.  

 

A múlt vasárnap esti leállás csupán néhány per-

cig tartott, de egyeseknek okozhatott prob-

lémát.  A problémákat megoldottuk és alapos 

kivizsgálást követően megtettük a szükséges 

intézkedéseket, hogy a későbbiekben még 

inkább minimalizálni tudjuk a rendszerhibákat.  

 

A leállások alkalmával tanúsított türelmet és 

megértést ezeken a hasábokon köszöni meg a 

nagybani piac vezetése. 

 

Közelgő dinnyeszezon  
A dinnyeárusítás állandó területe, az „E” 

szektor a júniusi helybiztosítások megkötésével 

folyamatosan töltődik. Az árusítás a sárga-

dinnye korai tételeivel veszi kezdetét. Időjá-

rásfüggő, hogy a terméskilátások hogyan, 

milyen időzítéssel realizálódnak. Addig is tör-

ténhet vészesen, vagy kevésbé súlyos időjárási 

trauma (az elmúlt napok jégveréséhez hason-

lóan). A termelők prognózisa szerint az első 

görögdinnye szállítmányokra június harmadik 

hetétől lehet számítani.  

 

A dömpingkínálat megjelenésével a nappal is 

nyitva tartó dinnyepiac szolgálja majd ki a 

vásárlókat. A fejleményekről folyamatos tájé-

koztatást szórólapokon, a PH-ben adunk, de 

érdemes figyelni a www.nagybani.hu honlapunkat 

is, ami aktuális információkkal naponta frissül.  

 

Bármikor szükség lehet a nagybani piac főka-

puja mellett, fedett helyen található hídmér-

legre, amit díjmentesen igénybe lehet venni. 

Akár dinnye, vagy bármilyen más áru érté-

kesítése - tekintettel az 500 kg fölött kötelező 

EKAER szám igénylésre - megkívánhatja a 

mázsálást.  

 

Kirakodási határ 
A napokban fejeződik be a raktárak, csarnokok 

körüli kirakodás határvonalainak felfestése, 

ezzel jól láthatóan, egyértelművé téve a bérlők 

szabadtéri területhasználatát. Kérjük, hogy az 

engedélyezett – a bérleményhez tartozó – terü-

leteket senki se lépje túl. Amennyivel a kipako-

lásra megjelölt határokat túllépik, annak 

arányában pótdíjat számítunk fel.   

 

A nagybanin található, szelektív hulladékkeze-

lésre kihelyezett konténerek állandó helye is 

jól láthatóan jelölve van. Ezeket a gyűjtőket 

tilos a helyükről elmozdítani, saját hulladék 

elszállítására használni. Bérlőinknek továbbra is 

külön szemétgyűjtőket kell e-célra igényelni. 

http://www.nagybani.hu/

