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  Húszéves a Piaci Hírek 
 

A Nagybani Piac Rt. vezetése 2000-ben elhatá-

rozta, hogy egy rendszeresen jelentkező kiad-

ványban tájékoztatja a nagybani közösségét, 

vásárlókat, termelőket, és az itt működő vállal-

kozásokat a piaci aktualitásokról, a piaci fejle-

ményekről, igazgatósági döntésekről stb. Ez 

húsz évvel ezelőtt sokkal nagyobb jelentős-

séggel bírt, mint napjainkban, hiszen az akkori 

kommunikációs csatornák igen szűkösek voltak. 

Legfeljebb az éjszakai piacon látható, olvas-

ható fényújság és az első években – kizárólag a 

koraesti órákban használható – hangosbemondó 

jelentett hírforrást. A nagybani húsz évvel 

ezelőtt honlappal sem rendelkezett, de az 

internet amúgy sem volt olyan széleskörű tájé-

kozódási, tájékoztatási eszköz, mint a későbbi 

években. Az írott szó terjesztéséhez a nyom-

tatott kiadás volt a legkézenfekvőbb eszköz.  

 

Az elhatározást megvalósítás követte, amiben 

Földesné kapta meg a kiadvány szer-

kesztésének, az aktuális témák, cikkek megírá-

sának feladatát. Természetesen a nagybani 

vezetőivel való egyeztetést követően. A húsz 

évvel ezelőtti megjelentetés érdekes, változa-

tos kihívást jelentett. A szerkesztő munkáját 

maximálisan segítette és a mai napig is segíti a 

nagybani piac mindenkori vezetőinek bizalma, 

útmutatása.  

 

Éppen húsz évvel ezelőtt, 2000. február 10-én 

debütált a nagybani piac hírlevele a Piaci Hírek. 

Azóta közel ötszáz számot adtunk ki. (2020. év 

decemberében kerül nyomtatásra az 500. 

lapszámunk.) Korábban kétheti rendszeres-

séggel, az utóbbi években havi egy alkalommal 

jelentetjük meg a PH-et. A hírlevél 300 

példánya a pénztárosok terjesztésével kerül a 

belépő piacosokhoz, de az igazgatósági 

recepción is megtalálható. A működő e-mail 

címmel rendelkezőknek elektronikusan levélben 

küldjük meg. A PH elérhetőségének forrása a 

www.nagybani.hu honlapunk is, ahol nemcsak az 

aktuális szám olvasható, hanem archívumból a 

korábbi számok is visszakereshetők.   

Mit írtunk első számunk 

beköszöntőjében? 

„Örülnénk, ha minél szélesebb körben olvasnák 

sorainkat….” – Nos, akkor magunk sem gondol-

tuk, hogy húsz év múlva is olvasni fogják.   

 

Miről írtunk húsz év alatt 900 oldalon, közel 

háromezer írásunkban? Lehetetlen felsorolni, 

hiszen minden egyes megjelent példányban vol-

tak aktuális, de visszatérő témák is. A teljes-

ség igényét mellőzve az alábbiakról;  

 

A piac áruforgalmáról, árukínálatáról, árakról, a 

piacon megjelenő különlegességekről, a zöldség-

gyümölcstermelőket, értékesítőket érintő 

újdonságokról, piaci aktualitásokról több tucat 

írás született. Alkalmanként szakmai hírek, vál-

tozások, ok-okozati összefüggések felderítése 

és kommunikálása is papírra került. 

 

Nagyon fontos tájékoztatási téma volt a BNP 

Zrt. beruházásainak, fejlesztéseinek előkészí-

tési, majd megvalósítási terve, kivitelezése. 

Mindig hely kaptak lapunk hasábjain a nagyba-

nisokat érintő, érdeklő törvények, jogszabályok, 

rendelkezések. A hírlevélben gyakran kértük, 

kérjük a piacosok közreműködését a nagybani 

működését, kulturáltságát, a szolgáltatás szín-

vonalát javító intézkedéseink megvalósításában. 

 

A lap szerkesztésében mindvégig kötelező 

szempont volt az aktualitás, a hitelesség, és a 

változatos, de minél tartalmasabb témaválasz-

tás. Folyamatos kapcsolatot ápoltunk a nagyba-

nisokkal. A velük való beszélgetés gyakran volt 

ihletője egy-egy írásnak. Minden termelőnek, 

nagykereskedőnek és vásárlónak köszönettel 

tartozunk a két évtizedes szakmai támoga-

tásukért, segítségükért. 

 

A mai interaktív világban, amikor újabb és 

újabb médiakiadványok születnek és szűnnek 

meg, a PH húsz éve komoly élettartamnak 

számít. A két évtized alatt kaptunk elismerést, 

és kritikát is, de mindez a lap fejlődését, az 

igényekhez való alkalmazkodást ösztönözte. Így 

válhatott ismert, igényes hírforrássá.  

 

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A BNP Zrt. új testületei 
December 12-én öt évre szólóan megválasz-

tották a Budapesti Nagybani Piac Zrt. igazga-

tósági és felügyelő bizottsági tagjait.  
 

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 
 

A bizottsági tagok január 22-én – szavazással - 

döntöttek az elnökök személyéről. A BNP Zrt. 

igazgatósági elnökének Dr. Bakonyi Tibort, a 

Felügyelő Bizottság elnökének Lázár Tamást 

választották. Megbízatásukhoz sok sikert 

kívánunk. 

 

Épülő „B” szektor 
Egyre látványosabban körvonalazódik a B-

szektor előtetővel való lefedése. Az acélszer-

kezet beállítása megtörtént, hamarosan elkez-

dődnek a tetőszerkezet szerelési munkálatai. 

Az építkezés a terveknek megfelelő ütemben 

halad. A beruházás várhatóan a március végére 

kitűzött határidőre elkészül. A termelők a 

korszerűsített szektort hamarosan birtokba 

vehetik. 

 

Növényegészségügyi szabályozás  
Korábban már beszámoltunk arról, hogy az 

Európai Unió területén termesztett és termé-

szeti környezetben élő növények védelme érde-

kében 2019. december 14-től valamennyi tagál-

lamban életbe lépett az új növényegészségügyi 

rendszer. Harmadik országokból az Unió terü-

letére történő behozatalhoz növényegész-

ségügyi bizonyítvány szükséges. 

 

A rendelet a behozható árukat három kategó-

riába sorolja. Az A. rész tartalmazza a 100 %-

ban vizsgálatköteles áruk körét, melyek csak az 

erre kijelölt határállomásokon hozhatóak be. A 

B. rész a szúrópróbaszerűen vizsgálandó növé-

nyek jegyzékét tartalmazza.  C. részében talál-

ható annak az öt fajnak a termése, melyek 

behozatalához nincs szükség növényegészség-

ügyi bizonyítványra. Ezek az ananász, a banán, a 

datolya, a durián és a kókusz. A külföldről 

hazatérő utazók ezentúl a csomagjaikban is 

csak szigorú előírások mellett hozhatnak be 

növényeket, kivéve a fenti ötféle termést. 
 

Az új szabályozás végrehajtási rendelete meg-

határozza többek között azon növények, növé-

nyi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, ame-

lyek esetében az Unión belüli szállításhoz, for-

galmazáshoz is növényútlevél szükséges. A 

növényútlevél olyan hatósági címke, amely azt 

igazolja, hogy a vele ellátott növények az EU 

összes növényegészségügyi követelményének 

megfelelnek. 

 

Környezetünk védelmében 
A média minden eszköze mindennapos témaként 

foglakozik a környezetvédelemmel, hiszen a 

közeli jövő létfontosságú ügye. Szigorú ren-

deletek, törvények szolgálják környezetünk 

védelmét.  

 

Társaságunk elkötelezett a környezettudatos 

magatartásban, felelősséggel igyekszik betar-

tani a jogszabályi előírásokat. Évek óta törek-

szik arra, hogy a leghatékonyabb módon és 

eszközökkel csökkentse a piacon keletkező 

hulladékmennyiséget, és annak kezelését, sze-

lektív gyűjtését is, aminek eszközrendszerét 

2019-ben új takarító- és hulladékkezelő beren-

dezések beszerzésével tovább korszerűsítette. 

 

Elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésre fóku-

szálunk, mivel ebben a témában kell előrelép-

nünk azzal, hogy a kihelyezett hulladékgyűj-

tőkbe az edényeken feltüntetett hulladék-

fajták kerüljenek. Nap, mint nap temérdek az 

eltakarításra, kezelésre váró hulladék. Kérjük a 

nagybanisok partnerségét a szelektív hulladék-

gyűjtés megvalósításában. Szeretnénk megta-

pasztalni a bérlők, a termelők, és a vásárlók 

hatékony közreműködésé 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1267934/Honlapra+-+N%C3%B6v%C3%A9nyeg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+hat%C3%A1r%C3%A1llom%C3%A1sok+list%C3%A1ja.pdf/8cb33570-04f6-5b79-81f5-256dddf66f90

