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Elköszönünk 
Házi Zoltán vezérigazgató, Kékedi Tibor 

helyiséggazdálkodási igazgató nyugdíjba vonu-

lása, és Klucsik Zoltán marketing és műszaki 

igazgató más megbízatása miatt 2020. április 

30. napjával távozik a Budapesti Nagybani Piac 

Zrt-től. 

 

A management 2003. október 1-én került a 

Budapesti Nagybani Piac Zrt. élére. A több, mint 

tizenhat esztendős igazgatásuk alatt a nagybani 

piac sikeres nagyvállalkozássá nőtte ki magát. 

Nevükhöz köthető a piac korszerűsítése, 

fejlesztései, beruházásai, amelyek az értéke-

sítési, szociális és környezeti kultúrát szol-

gálták. Társaságunk vezetői beírták nevüket a 

nagybani piac történetébe, amiért köszönettel 

tartozunk. Házi úrnak és Kékedi úrnak jó 

egészséget, tevékeny nyugdíjas éveket, Klucsik 

úrnak új kihívásaihoz sok sikert kívánunk.  

 

Május 1. nyitva tartás   
 

 
 

Intézkedés a helybiztosításról  
A koronavírus járvánnyal összefüggésben 

társaságunk a helybiztosítás rendjéről is intéz-

kedéseket vezetett be, ami visszavonásig 

érvényben marad. A legfontosabbakat az 

alábbiakban foglaljuk össze. A helybiztosítással 

rendelkező termelők, termelői vállalkozások 

banki átutalással, vagy 

bankszámláink valamelyikére.  

OTP: 11720025-20186272 

CIB:  10700024-27301809-

51100005 

történő befizetéssel tudják T1 kártyájukat a 

helybiztosításhoz szükséges pénzösszeggel 

feltölteni. 

Az egy hónapos helybiztosítás díja 66.700 Ft, a 

három hónapos 200.101 Ft   

 

Nagyon fontos, hogy a közleményrovatban 

tüntessék fel a kártyatulajdonos nevét, a T1 

kártya számát. A banki utalást, befizetést 

követően a kártyára kerülő összegből a helyeket 

lekötjük. A májusi szektorkártyák sem kerülnek 

kiadásra. Az átutalást követően a termelőknek 

további teendőjük nincs. A befizetések 

számláit postai úton megküldjük.   

 

Javasoljuk, hogy a belépési tarifa megfizeté-

séhez a helybiztosítás összegénél több pénzzel 

töltsék fel kártyáikat. Ez csökkenti a járvány 

készpénzforgalommal járó kockázatát, de 

gyorsítja a beléptetést is.  

 

A május hónapra jelentkező új helyigénylőket 

április utolsó munkanapján, április 30-án 18:00 – 

23:30 óra között fogadjuk. A jelentkezési listát 

április 30-án, 17:00 órakor az igazgatósági 

épület bejáratánál függesztjük ki.   

  

Az új helyigénylők egyenként léphetnek az 

előtérbe, ahol kizárólag egy ügyfél tartóz-

kodhat. Belépéskor mindenképpen használják a 

fertőtlenítőszeres kézmosót, viseljenek védő-

maszkot és kesztyűt. A bejárat előtti várako-

zásnál kérjük, tartsák be a 1,5 – 2 méteres távol-

ságot. 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a helyiség-

gazdálkodási irodán a személyes ügyintézés 

szünetel. Munkatársaink kizárólag telefonon, a 

06-1-421-3611 telefonszámon, vagy a 

piac@nagybani.hu levelezési címen tudnak 

rendelkezésre állni.  A nagybani piac főpénztára 

a hónap utolsó öt munkanapján lesz nyitva. Az 
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Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

elkészült kártyák átvétele ugyanitt, vasárnaptól 

csütörtökig, 21:00 és 22:00 óra között. 

Koronavírus járvány   
A nagybani piac továbbra is zavartalanul 

működik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 

(NNK) állásfoglalása szerint a koronavírus 

járvány okozta körülmények között is kiemelten 

fontos a termelői piacok működése, azok áru-

ellátása így a nagybani piacon való árubeszerzés, 

elosztás is.   

 

Április 27-től a Budapesti Főpolgármester dön-

tése értelmében a közösségi közlekedés járatai 

mellett a budapesti üzletekben, piacokon, bevá-

sárlóközpontokban, taxikban kötelező lesz az 

arc maszkkal való eltakarása a koronavírus-

járvány megfékezése érdekében. A döntéseket 

az a cél vezérelte, hogy megfékezzék a korona-

vírus járvány terjedését.  

 

A főpolgármester döntése a nagybani piac 

működésére is érvényes. Április 27-től tehát a 

nagybanira érkezők – termelők, nagykereskedők, 

árubeszerzők, alkalmazottak stb. – kizárólag 

védőmaszkban tartózkodhatnak a piacon. Ennek 

hiányában május 3. után a nagybani piac a belé-

pést megtagadja. 

 

Felhívjuk a figyelmet a gyakori kézmosásra, akár 

a piac területén elhelyezett fertőtlenítős kéz-

mosók igénybevételével. (Kérjük, hogy mindenki 

tartózkodjon ezek rongálásától, eltulajdonításá-

tól). A személyes érintkezés, és a készpénz 

kezelése miatt fontos a védőkesztyű viselése. 

Az egyszer használatos műanyag kesztyűket is 

érdemes gyakran váltogatni, a tartósabb 

anyagokból készült védőeszközt pedig kimosni.  

 

Hangulatjelentés a B-szektorból 
A március végi határidőre elkészült a B-szektor 

lefedése, a termelők április 1-én már az állandó 

árusítóhelyeikre álltak be. 

 

A szektor korszerű szerkezeti kialakításával, 

praktikumával, világításával és látványával min-

denki tetszését elnyerte. A helybiztosításos 

termelők elégedetten, lelkesen vették birtokba 

az új létesítményt. „Megváltozott a közér-

zetünk, kényelmesebb körülmények fogadnak, 

védettek vagyunk úgy mi magunk, mint vevőink és 

az áru is az időjárás kellemetlenségeitől. A 

fénytechnika kedvez az áru megjelenésének, 

kiemeli a portéka színét, és az adminisztrációs 

teendők (számlaírás, pénzszámlálás) szempont-

jából is kiváló.” Tömören így fogalmazták meg az 

első benyomásaikat. 

 

Az ideális körülmények láttán több termelő is 

szívesen váltana a megújult szektorban helyet, 

de a lehetőség véges, mivel a B-szektor fősze-

zonban 100 %-os kihasználtsággal üzemel.  

 

Ünnep után, között, előtt  
Az egymást követő tavaszi ünnepek miatt az 

áruforgalom és az árak hektikusak. A primőrösök 

igyekeznek a tavaszi ünnepek keresletéhez iga-

zítani a szezonkezdést. Áprilisban szinte 

valamennyi hazai primőr piacra került. Előző 

lapszámunk megjelenése óta egy sor idei 

termékkel egészült ki a választék. Közöttük van 

az idei káposzta, karfiol, fokhagyma, kaliforniai 

és Kápia paprika. Kapható már hazai padlizsán is, 

sőt a napokban a bogyiszlói paprika és a csomós 

gyökérfélék is megjelentek. A közelmúltban 

kezdtek a spárgások, a zöldfűszert termelők. A 

gyümölcsszektorban pedig kezdetét vette az 

eperszezon.   

 

A húsvéti ünnepeket megelőzően a vártnál is 

nagyobb mértékben élénkült a kereslet, drágult 

az áru. Azt követően a vásárlói, beszerzési 

igények visszaestek, miközben a primőrszezon 

lendületet vett. A két piaci esemény együttes 

hatására a primőr olcsóbb lett. Árakat az előző 

év hasonló időszakához viszonyítani nagyon 

összetett és elemző feladat. Nem mindig nyújt 

reális képet, de némi információval szolgálhat.  

2019. áprilisban a primőrárak szinte azonosak 

voltak az ideivel. Kivétel a kaliforniai paprika, 

ami tavaly átlagosan 600 Ft/kg volt, idén a 

duplája. A primőrparadicsom pedig kilónként 100 

– 150 Ft-tal került kevesebbe, mint napjainkban. 

A 18. héten – a három napos munkaszünet miatt 

-, újból nagyobb kereslet mutatkozik.  

 

Érdemes megemlíteni, hogy a járvánnyal terhelt 

piaci áruforgalom továbbra is egyenletes és a 

szezonra jellemző szinten jegyezzük.  


