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A World Union of Wholesale Mar-
kets (WUWM) jövő évi világta-
lálkozójának tervezett időpontja: 

2015. május 27–29., témájául pedig a nagy-
bani piac és a  kiskereskedelmi piacok 
együttműködése, népszerűsítése szolgál. 
A rendezvényt a Budapesti Nagybani Piac 
Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat Csarnok 
és Piac Igazgatósága közösen szervezi.
Az esemény Budapest számára egy remek 
promóciós lehetőséget kínál: a konferen-
cia programjába tervezett látogatások 
lesznek beiktatva a világ számos pont-
járól érkező piaci szakemberek számá-
ra. Ennek keretében bemutatásra kerül 
az agglomerációt ellátó Budapesti Nagy-
bani Piac és a tavalyi évben Európa leg-
jobb piacának megválasztott Nagycsar-
nok is. Ezenkívül választható program-
ként megtekinthetőek a városban üzeme-
lő kiskereskedelmi piacok, így a Bosnyák 
téri és a Fehérvári úti Vásárcsarnok is.
A konferencia egyik apropóját adhatja, 
hogy a CNN Travel a Budapest egyik fő 
turisztikai látványosságát jelentő Nagy-
vásárcsarnokot választotta Európa leg-
szebb és legjobb piacának.

A WUWM szerepe
A világ nagybani piacainak szövetségét 
1958-ban alapítottak Németországban, 
azzal a céllal, hogy a nemzetközileg szá-
mos piacot veszélyeztető tényezőket a 
legpontosabb módon ki tudják szűrni, 
és közös erővel lépjenek fel a nagybani/
fogyasztói piacok megmentése érdeké-
ben. Céljai közé tartozik a tagságot alko-
tó piacok megismerése, a tapasztalatok 

megosztása és a kereskedelmi rendszer-
ben, lakossági fogyasztásban, elosztásban 
elfoglalt központi szerepük 
hangsúlyozása. A WUWM 
jelenleg 45 ország közel 200 
tagszervezetével működik.
Feladata a közös programok 
támogatása mellett az Euró-
pai Unió hatáskörébe tarto-
zó, piacokat érintő szabályo-
zások figyelése, valamint a 
lobbitevékenység. Az 1990-
es évektől kezdve a szerve-
zet számos konferenciát ren-
dez a világ több pontján, elő-
segítve ezzel az egyes piacok közötti in-
formációáramlást, eszmecserét. Minden 
egyes konferenciának meghatározott té-
mája van, melyet a világ különböző pont-
jain lévő piaci vezetők értékelnek, meg-
vitatnak, valamint megosztják tapasz-
talataikat.

Védnök és támogató: a Főváros
„WUWM Retail Section” név alatt a nagy-
bani piacok mintájára épülő, de kiske-
reskedelmi piacokat tömörítő szekciót 

2008-ban alapították meg a WUWM szer-
vezetén belül. Célja a világ híres, hagyo-

mányos élelmiszerpiacainak 
összefogása, a technológiai, 
üzemeltetési, környezetvé-
delmi tényezők és a szaktu-
dás megosztása. A Budapesti 
Nagybani Piac Zrt. 1991-ben, 
míg a Fővárosi Önkormány-
zat Csarnok és Piac Igazga-
tósága 2009. évben csatlako-
zott a szervezethez.
A WUWM-konferenci-
ák évente kétszer kerülnek 
megrendezésre a tagorszá-

gok által biztosított helyszíneken. Egy-egy 
rendezvényen 120-180 résztvevő van je-
len az általában háromnaposra tervezett 
eseményen.
A 2015. évben megrendezésre kerülő 
WUWM-találkozón társaságainknak 
lehetőségük lenne az elmúlt időszak be-
ruházásain, fejlesztésein keresztül a ré-
gió, szélesebb körben az EU és a világ ve-
zető országai előtt „öregbíteni” jó hírne-
vüket, bemutatni országunk fővárosát, 
amelyre méltán lehetünk büszkék.  n

Budapesten gyűlnek össze 
a világ nagybani piacosai

A magyar fővárosban rendezi meg 2015. évi  
konferenciáját a WUWM, a nagybani piacok 
nemzetközi érdekvédelmi szövetsége. A mindig 

más helyszínen megtartott eseménysorozat rendkívüli lehetőséget biztosít az adott 
nagybani/fogyasztói piac és a vendéglátó város/ország bemutatkozására.

 The world’s wholesale markets will meet in Budapest 
Budapest will be the host of the World Union of Wholesale Markets’ (WUWM) next meeting on 27-29 May 
2015. The event will focus on cooperation between wholesale and retail markets and on how to pop-
ularise them. Budapest Wholesale Market Zrt. and the Hall and Market Directorate of the Municipality 
of Budapest will organise the conference together. The event offers a great promotional opportunity to 
Budapest as participants will visit the Budapest Wholesale Market, and the Great Market Hall – voted 
Europe’s best marketplace last year – and other marketplaces in Budapest. WUWM was established in 
Germany in 1958 and its objectives include sharing experiences and emphasising the role marketplaces 
play in the retail trade system and in consumption in general. Currently WUWM has nearly 200 members 
from 45 countries. WUWM’s Retail Section was founded in 2008 and its goal is to unite the world’s famous 
traditional food markets to share their knowledge and expertise. The Budapest Wholesale Market has 
been a member since 1991 and the Hall and Market Directorate of the Municipality of Budapest joined in 
2009. WUWM organises conferences twice a year with 120-180 participants at the usually 3-day events.  n
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