
 

 

XX. évf. 3. szám 2019. március 7.                Megjelenik kéthetente 
 
Március 15-i nyitva tartás 
Értesítjük ügyfeleinket, hogy a nagybani piac:  
 

 
 
Húsvéti nyitva tartás 
Kérjük a nagybanisokat, hogy saját és ügyfe-
leik, üzleti partnereik érdekeit képviselve, 
jelezzék a húsvéti nyitva tartással kapcsolatban 
javaslataikat, amit a piac@nagybani.hu e-mail 
címünkre szíveskedjenek megküldeni. 
  
Mivel Nagypéntek is munkaszüneti nap, ezért 
április 19-én a piac zárva lesz. A hivatalos 
nyitva tartási rend gyakorlata szerint szombati 
napokon nem nyitunk ki, és Húsvét vasárnap 
sem. A Húsvét hétfői nyitás a kérdéses, amit a 
piacosokkal való egyeztetést követően határo-
zunk meg. 
 
A szántóföldi termények, gyümölcs, déligyü-
mölcs keresletével előre lehet kalkulálni úgy a 
termelőknek, mint a nagykereskedőknek. Figye-
lembe kívánjuk venni azonban a primőrtermelők 
igényeit is. Az időjárás kedvez az idei primőr-
nyitánynak, ezért várható, hogy a zöldfélék 
felhozatala az elkövetkező hetekben megsok-
szorozódik. A Húsvéti ünnepre már a gyümölcs-
szektorban is bőven lesz primőrszamóca. 
Számítani lehet a korai termények dömping-
kínálatára.  
 
Fontolóra kell venni tehát, hogy az utolsó 
(április 18, csütörtöki) nyitva tartási napot 
követően a negyedik (április 22-i), vagy az 
ötödik (április 23-i) munkanapon kezdődjön a 
piaci hét. A frisspiaci árusításban ez utóbbi 
hosszú intervallum lehet. Várjuk vélemé-
nyeiket. 

Nyári időszámítás 
Több évtizedes gyakorlat szerint március 
utolsó vasárnapjára esik a nyári időszámítás 
kezdete. Egészen pontosan idén március 31-én 
02:00 órakor egy órával előre, 03:00 órára kell 
állítani az időt. A mobiltelefonok, a számító-
gépek és egyéb informatikai eszközök automa-
tikusan módosítják az órát. Aki azonban 
figyelmetlenségből a téli időszámításnak 
megfelelően indul és érkezik a piacra, egy órás 
késésben lesz. 
 
Őstermelői tevékenység 
Az utóbbi lapszámainkban figyelemfelkeltő 
írásokkal emlékeztettünk arra, hogy az őster-
melői igazolványok csak az adott évre kiváltott 
értékesítési betétlapokkal együtt jogosítnak 
őstermelő tevékenység folytatására.  
 
Mint minden évben, az idén is március 20-i 
határidővel ki kell váltani 2019. évre szóló be-
tétlapokat. A március 20-ig történő érvénye-
sítéssel (betétlapok, akár három évre szóló ki-
váltásával) az őstermelői igazolvány érvényes-
sége (visszamenőleg) 2018. január 1-vel bizto-
sítja a folyamatos őstermelői jogviszonyt.    
 
Ha valaki még nem tett eleget ezen kötelezett-
ségének, haladéktalanul intézkedjen. Érvényes 
őstermelői igazolványok hiányában a március 
végén esedékes helybiztosítási igényeket nem 
teljesíthetjük.  
 
Környezetünk védelme 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium - 
az uniós szabályozás alkalmazásaként – a 
műanyag zacskók és a vendéglátásban elterjedt 
eszközök termékdíjának drasztikus emelésével 
kívánta csökkenteni, illetve megszüntetni 
tömeges használatukat. A tervezetet egyelőre 
elvetették. A környezetünk fenntartható fejlő-
dése érdekében azonban alternatív megol-
dásokat kell keresni. 
 
Környezetre ártalmas, nem lebomló hulladék a 
nagybani piacon is jelentős mennyiségben 
keletkezik. Ezért arra kérjük a nagykere-
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kedőket, vevőket, hogy amennyire lehet, tevé-
kenységük során mellőzzék a műanyag fóliát, 
csomagolóanyagot, vagy ilyen eredetű eszközök 
használatát. Amennyiben nem tudják kiküszö-
bölni – a környezetvédelemre tekintettel – lega-
lább ne hagyják szétszórva a piacon, hanem 
szelektív módon helyezzék el a műanyaggyűj-
tésre megjelölt konténerekben. Erősen szeles 
időben a nagybani területét, sőt az egész kör-
nyéket elborítja az itt hagyott műanyag fólia. 
Nemcsak a napi takarítást nehezíti, hanem a 
közeli területeket is meg kell szabadítani a 
piacról származó hulladéktól. Ez jelentős több-
letmunkával jár.  
 
Beszerzések, felújítások 
Társaságunk igazgatósági ülése a napokban 
elfogadta egy nagy teljesítményű takarítógép 
beszerzési pályázatának meghirdetését, illetve 
a B-szektor lefedésére irányuló közbeszerzési 
pályázat ismételt kiírását is. Az eredményekről 
folyamatos tájékoztatást adunk. 
 
Létesítményeink felújításának következő fela-
data az 1-es és 10-es épületek irodai szintjén a 
folyosók és a mosdók tisztasági festése lesz.  
 
Megkezdődik a piaci úthálózat hibáinak felmé-
rése és a javítás, kátyúzás munkálatainak ver-
senyeztetési kiírása. Az utak karbantartása, az 
útburkolati jelek felfestése a nyári szezon 
megkezdése előtt befejeződik. Tervezzük az 
egybefüggő útfelület – IV. ütemben történő – 
felújítását is.   
 
Ilyenkor van ideje nagybani piac területén is a 
kertészeti munkálatoknak. A téli időjárás okoz-
ta károk helyreállítása, a növények pótlása, a 
zöldterületek felfrissítése, kezelése is hamaro-
san aktuálissá válik. Reméljük nem öncélú lesz 
környezetünk szépítése, megújítása, hanem a 
nagybanis komfortérzethez is hozzájárul. 
Szeretnénk, ha megbecsülnék az erre irányuló 
erőfeszítéseinket és az anyagi ráfordításokat.  
 
Primőrpiac 
A kora tavaszi időjárás egyelőre a primőr-
fejlődéshez alkalmas arculatát mutatja. Nem 
mellesleg az enyhe idő csökkenti a fűtési 

költségeket is. A zöldfélék első tételei az 
utóbbi két hétben kerültek kínálatba. Kígyó-
uborkát kissé korábban, február elején láttunk 
először piacon, a TV paprika szezonja később, a 
hónap közepén kezdődött, a primőrparadicsom 
pedig a napokban debütált. Az induló árak 
nagyjából hasonlóak a tavalyi évhez, de a 2017. 
esztendő áraihoz is viszonylag közeliek. Leg-
feljebb az idei paradicsomárak (1100 – 1300 
Ft/kg) rugaszkodtak el a korábbi évek jellemző 
áraihoz képest. A nagybani piacon elsősorban a 
kereslet-kínálat határozza meg az árakat. Hogy 
az egyik, vagy a másik áruféle piacra érését, 
árát milyen tényezők befolyásolják, annak 
mindig sokrétű az összetevője.   
 
Tény, hogy a primőr paradicsom idei kezdőára 
ilyen szintet nem ért még el. Mégis igény van 
iránta, pedig az import ára nagyjából fele a 
hazainak. Vannak, akik beérik az olcsóbb olasz, 
vagy spanyol áruval. A többi hazai primőr is 
drágább a külföldinél. A magyar frissebb, 
zamatosabb, az importáru olcsóbb, ezért kelen-
dő. Ennélfogva a hazai primőrpiac telítődéséig 
fennáll a kínálati egyensúly.   
 
Zsendülés 2019. 
Ötödik alkalommal kerül megrendezésre Szege-
den a Zsendülés Kertészeti Konferencia. A 
kertészeti ágazat nemzetgazdasági jelentő-
sége, eredményei, a hazai zöldség-gyümölcsáru 
értékesítése nagybani piacokon és a kiskeres-
kedelemben, a magyar termékek külpiaci megje-
lenése lesznek a konferencia legfontosabb 
programpontjai. 
 
Az agrárminisztérium államtitkára, a NAK elnö-
ke, üzletláncok képviselői, gazdasági kutatók, 
vállalkozói szakértők stb. vannak a vendégek és 
előadók között. A BNP Zrt. nemcsak résztve-
vője, hanem támogatója is az eseménynek.  
 
A felsorolásból is kitűnik, hogy a konferencia 
témakörei felölelik a zöldség-gyümölcsáru útját 
a termőterületektől a fogyasztó asztaláig. Jó 
tudni azt is, hogy komoly szakmai hátteret 
foglalkoztat a minél hatékonyabb termesztés, 
az igényes, egészségtudatos fogyasztás és a 
köztes (piackutatás, marketing) folyamatok.  


