
 

 

XXI. évf. 1. szám 2020. január 9.              Megjelenik kéthetente 
 
Boldog Új Évet Kívánunk 
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. nevében 
valamennyi üzletfelünknek, bérlőknek, terme-
lőknek, nagybanin vásárló kereskedőknek, és az 
itt dolgozók népes csapatának, továbbá a 
www.nagybani.hu honlapunkat olvasóknak és 
Facebook oldalunkat követőknek 2020-ra 
sikeres, eredményekben gazdag évet kívánok.  
 
Mindenekelőtt szeretnék visszatérni az egy 
évvel korábbi köszöntőre, amiben hangsúlyo-
zottan állást foglaltunk a zöldség-gyümölcs 
termesztés fenntarthatósága és annak követel-
ményei mellett, kiemelve a nemzetközi, de főleg 
az európai trendekhez való felzárkózás fontos-
ságát. Utaltunk továbbá a környezetvédelem 
szempontjainak megfelelő gazdálkodás, értéke-
sítés, exportálás jelentőségére. Reméljük, hogy 
ajánlásaink, sikeresen támogatták a nagybani-
sok 2019-es esztendejét.  
 
A zöldség-gyümölcs termesztés eredményeiben 
jelentős tényező a mindenkori időjárás. Még a 
primőrkertészetben is, de a szántóföldi gazdál-
kodásban különösen. Az éghajlati változások 
egyes termények, növényi kultúrák szezonját is 
befolyásolják, piaci megjelenésüket időben 
módosíthatják. A szélsőségektől az idei eszten-
dő sem volt mentes, ami úgy a választékban, 
mint a felhozatalban, és ennek következménye-
ként az árakban is nyomon követhető.  
 
A kertészet is - mint minden üzletág - a meg-
változott körülményekhez és a felgyorsult 
technológia és technikai változásokhoz alkal-
mazkodni kényszerül. A termelői tevékenység 
fejlesztésében elengedhetetlen az újabb ter-
ményfajták megismerése és honosítása, továb-
bá a földművelés technológiai fejlesztése, bár 
olykor költséges beruházással jár. Aki ennek 
jelentősségét mielőbb felismeri, előnyre tehet 
szert. 
 
A nagybani piac társaságának a kereskedelemi 
gyakorlat befolyásolásában korlátozottak a 
lehetőségei. Ám az információátadás eszközeit 
felhasználva igyekeztünk - és a jövőben is meg-
teszünk mindent - a frissen megjelenő rendel-

kezésekről és törvényekről mielőbb 
tájékoztatást adni.  
 
A piacon értékesítő termelők, termelői vállal-
kozások és a BNP Zrt. kapcsolatának promo-
tálási szándékával jelen volt az OMÉK 2019. 
rendezvényen. Társaságunk aktív résztvevője 
volt a Zsendülés V. Kertészeti Konferenciának 
is. A nagybani piac működésének egy másfajta 
szemszögből való bemutatásaként pedig újból 
és ismét sikeresen megrendeztük a „Piac 
Éjszakája” programot. Ezen több száz nem 
szakmabeli érdeklődő ismerhette meg a nagy-
bani piac működésének mindennapjait.  
 
Mindemellett egyéb, kiemelt fontosságú felada-
taink is voltak és vannak, amit közösen - mind a 
BNP Zrt.-nek, mind a nagybanin működő vállal-
kozásoknak - kell megvalósítani. Az idei eszten-
dő vezérelveként is a környezetbarát, környe-
zetkímélő tevékenységet emelném ki. A koráb-
biakban is igen fontos feladat volt a tetemes 
mennyiségű hulladék előírásszerű kezelése, 
eltakarítása, aminek eszközrendszerét 2019-
ben új takarító- és hulladékkezelő berendezé-
sek beszerzésével tovább korszerűsítettük. 
Mindezzel a környezeti zajterhelést is jelen-
tősen mérsékelni tudtuk. A BNP Zrt. minden 
erőfeszítése egymagában kevés, szükség van 
arra, hogy a piacosok is hasonlóan vélekedjenek 
és segítsék a tudatos környezetvédelmet.  
 
Nagyberuházásunkat, a „B” szektor előtetővel 
való lefedésének megkezdését a 2019. év jelen-
tős sikereként értékeljük, ami újabb lépés a 
nagybani piac szolgáltatási színvonalának javítá-
sában. Mindeközben továbbra is nagy hangsúlyt 
kívánunk fektetni a piac működését szolgáló 
egyéb fenntartási, karbantartási feladatokra.  
 
Tavalyi köszöntőmet azzal zártam: „Reméljük, 
hogy a nagybani szereplői megtanulnak a változó 
piaci körülményekhez alkalmazkodni”. Bízom 
benne, hogy mindez sikerül, és kívánom, hogy 
üzleti célkitűzéseik a 2020-as esztendőben 
teljesüljenek.  

          Házi Zoltán 
Vezérigazgató 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A BNP Zrt. új testületi tagjai 
December 12-én öt évre szólóan megválasz-
tották a Budapesti Nagybani Piac Zrt. igazga-
tósági és felügyelő bizottsági tagjait. A megvá-
lasztott tagok – szavazással - maguk döntenek a 
bizottsági elnökök személyéről. 
Társaság Igazgatósági tagok: 

- Dr. Bakonyi Tibor 
- Ferencz István 
- Pétervári Judit 
- Dr. Futó Péter György 
- Balogh József 

Felügyelő Bizottsági tagok: 
- Ollero Marco 
- Dr. Enyedi Krisztián 
- Horváth Gyula 
- Lázár Tamás 
- Dr. Lévai István Zoltán 
- Karli Róbert 

Megbízatásukhoz sok sikert kívánunk. 
 
Épülő „B” szektor 
Látványos szakaszba került a B-szektor előte-
tővel való lefedése. Az alapozási és közműépí-
tési munkák jelentős része elkészült. Megkez-
dődött az acélszerkezet beállítása. A munká-
latokról a nagybani piac Facebook oldalán - 
fotókkal illusztrálva – is adunk tájékoztatást. 
Az építkezés a terveknek megfelelő ütemben 
halad. A beruházás várhatóan a március végére 
kitűzött határidőre elkészül. A korszerűsített 
szektort a termelők áprilistól birtokba vehetik. 
 
Utóhangok 
Az év végi forgalom értékelése minden eszten-
dőben aktuális témát szolgáltat hírlevelünknek. 
Általánosságban elmondható, hogy az óesztendő 
nem búcsúzott csalódást maga után hagyva. 
Minden kereskedői réteg elégedetten nyugtáz-
ta az ünnepek előtti, és közötti forgalmat. 
Igaz, a „régi szép esztendőket” a vélemények 
többsége mindig felidézi. A karácsonyi roham 
azonban tavaly decemberben sem maradt el. 
„Bár minden héten ünnepre készülne a fogyasz-
tói réteg” – fogalmazták meg tömören a nagy-
bani kívánságot. 
  
Az ünnep hazai és importválasztéka hasonló 
volt, mint a korábbi években, legfeljebb a kü-

lönlegességek mennyiségi kínálata utalt arra, 
hogy az egzotikumokra kisebb az érdeklődés, 
kevesebbet költenek.  
 
Információnk szerint a nagybani fenyőpiac is 
sikeresen fejezte be a szezont. Az árusoknak 
szinte valamennyi fenyőt sikerült értéke-
síteniük. Az induló árakat tartani lehetett, ami 
az előző évhez képest magasabb volt.   
 
Úgy tűnik, hogy a fenyőpiac új területre áthe-
lyezése sem okozott nehézséget. A szerződött 
árusok egyébként vállalásuknak eleget téve 
tisztán, hulladékmentesen, a megmaradt fákat 
elszállítva hagyták maguk után a fenyőszektort.  
 
2020. évi helybiztosítás 
Január első munkanapján elkezdődött 2020. 
helybiztosításaink lekötése. Akik esetleg nem 
értesültek róla, a főpénztár minden nap 18:00 
órától 23:30 óráig van nyitva és ezen időpontok 
között zajlik a helyek kötése is. Január 9-ig 
belépési jogosultsággal bír a termelők tavalyi 
éves, illetve a december havi szektorkártyája. 
Aki ezt követően (január 10-től) piacra kíván 
jönni, azok számára a végső lekötési határidő 
január 9.  
 
A kötéskor elhangzó szóbeli kérésünket ezúton 
is megerősítjük. A nagybani piacon (is) csak 
érvényes őstermelő igazolvánnyal, azaz a 2020. 
esztendőre kiváltott értékesítési betétlap 
birtokában lehet árusítani. Ezt elsősorban az 
egész évet lekötő termelők felé hangsúlyozzuk, 
mivel velük a helyiség gazdálkodáson legköze-
lebb egy év múlva találkozunk.  Kérjük, hogy az 
ez évi betétlapok kiváltását - melynek 
hivatalosan megjelölt határideje március 20. - a 
06-1-421-3611 telefonszámon, vagy a 
piac@nagybani.hu e-mail címen jelentsék be. 
Amennyiben ez nem történik meg, később a T1 
kártyák letiltásra kerülnek.  
 
Tarifaváltozások 
Azok a piacosok, akik az idén már beléptek, 
tájékozódhattak a belépési tarifák változásá-
ról. Akit a piaci díjszabás részleteiben is érde-
kel, a nagybani www.nagybani.hu honlapján az 
árak rovatban megtekintheti.   


