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500. lapszámunk
Az olvasók a ma megjelent Piaci Hírek 500.
lapszámát tartják kezükben, olvassák a
www.nagybani.hu honlapunkon, vagy névre szóló
e-mailben kapták meg.
A hírlevelünkön keresztül a 2000. februári
indulása óta ezer oldalon, számtalan témában,
hozzávetőlegesen, 2 000 írásban informáltuk az
olvasókat a nagybani mindennapjairól, aktuálisan
tájékoztattunk piaci, szakmai, témákban, közvetítetve a BNP Zrt. intézkedéseit. Beszámoltunk a beruházásokról, korszerűsítő, felújító
munkálatokról. A nagybani piac társaságágának
kérését, előírásait, felhívásait tolmácsoltuk. Új
törvényekről, rendeletekről írtunk és segítettük azokat értelmezni.
A piaci árakat, és a kereslet-kínálat tendenciáit
időről időre elemeztük, próbáltunk saját eszközeinkkel, szakmai ismereteinkkel ezekre aktuálisan magyarázatot adni. A nagybani piac működésében, működtetésében felmerülő problémákról, helyzetekről is készültek írások.
Bízunk abban, hogy a PH 500. számát követő
példányai is fontos, hasznos, érdekes információkat közvetítenek majd.

Egészségünkért
A nagybani piac naponta ezrek által látogatott
létesítmény. A hideg hónapokban való árusítás
normális körülmények között az influenzás
járványok idején akár előnyös is lehetett.
Az idei koronavírusos szezonban - amikor
naponta jutnak el hozzánk a megbetegedésekről
szóló információk – sehol nincs egészséges
körülmény. A hétről-hétre változó helyzet, a
kormányzati intézkedések azt bizonyítják, hogy
egyre vészterhesebb a járvány nálunk is. Annak
ellenére így van, hogy a nagybanin – a szabadban
való értékesítés révén - a fertőzések lassúbb
terjedésére lehet számítani. Ettől függetlenül
az óvatosság ebben a közegben is nagyon
fontos! Legyünk tekintettel az itt megforduló
tömegek biztonságára! Betegen ne látogassuk a

Megjelenik négyhetente
piacot! Manapság nem lehet semmi
fontosabb, mint a fertőzés megelőzése és az
ellene való hatékony védekezés, a járvány
elkerülése érdekében kiadott intézkedéseink
betartásával.
Társaságunk a vírus elleni védekezés jegyében
mindent megtesz, de figyelmeztetünk arra,
hogy nagyon fontos saját magunk védelme is.
Maszk használata kötelező, védőkesztyű viselése ajánlott. Értékesítés közben is ügyeljenek az előírt távolság betartására!
A járványhelyzettel is összefüggésbe hozható
intézkedésünk, hogy a piacra belépő árubeszállítói és/vagy termelői járművek kilépését is
regisztrálnia kell az informatikai rendszerünknek, azaz az időkorlátok betartása követhető legyen. A gyakorlatban annyit jelent, hogy
a kilépő járművek egyenként hagyják el a nagybanit, várják meg a sorompó lezárását, ezt
követően az ismételt felnyitást. (A köznyelv
szerint ne vonatozzanak!) Amennyiben a belépés
rögzítését nem követi kilépés, piacon maradóként kezeljük a járművet. Ezáltal a külső,
árubeszállító gépkocsik parkolási díjkötelezettek, a termelői járművek pedig egyéb szankcióval szembesülhetnek. Természetesen előfordulhat maradásra kényszerítő műszaki hiba,
vagy egyéb körülmény, amit a felügyelőség, vagy
a helyiség gazdálkodás munkatársainak jelezni
kell!

Termelői információk 2021. évre
Év végéhez közeledve a termelői helybiztosításokkal kapcsolatos tájékoztatás, a kötelezettségek és lehetőségek ismertetése, vagy
ismétlése újból aktuálissá válik. A fontosabb
tudnivalókról az idén is készül tájékoztató
szórólap, e-mailban is megküldjük, továbbá a
honlapunkon publikáljuk.
2021. éves helybiztosítások kötése – akár havi,
negyedéves, vagy éves – január elején kezdődik.
A díjfizetés is csak januárban lehetséges. A
kötések az év első munkanapjától kezdődően a
későbbiekben meghatározott időpontig zajlanak

majd – csakúgy, mint a korábbi években -, addig
az idei szektorkártyák lesznek érvényben.

szigorított ellenőrzések, a vírushelyzet erősen
befolyásoló tényezők.

Fontos! December közepéig minden érintett
termelőnek jeleznie kell, hogy a 2021. évben
éves, vagy havi, illetve negyedéves helybiztosítást kívánnak kötni.

Fenyővásár

Importfölény
Mennyiségben és választék oldalról is látványos
az importáru jelenlegi kínálata. A tél közelségével ez egyáltalán nem szokatlan, ilyenkor
kezdődik a klasszikus importidény.
A sokéves szakmai tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkező, a kínálati hiányra azonnal
reagálni képes nagykereskedők már a legutóbbi
hetekben is kész tényekkel (importáruval) szolgáltak a hazai kígyóuborka, cukkíni, padlizsán és
kelkáposzta, karfiol pótlására. A közelmúltban
megjelent a francia burgonya és az Ausztriából
származó vöröshagyma. A származási országok
körét szélesíti Olasz-, Spanyol-, Görög-, és
Törökország, de lengyel és holland portékát is
kínálnak nagykereskedőink.
Gyümölcsfronton is feltűnő az import túlsúlya.
A hazai csemegeszőlő mellett újból előtérbe
került az olasz áru. A magyar alma és körte
választékában és minőségében is szerény, elkel
mellettük a drágább, de igényesebb importgyümölcs.
Az importklasszikusok, a déligyümölcsfélék sora
is bővült. A narancs ugyan még távoli, dél-afrikai küldemény, de a citrom török, sőt a termési
sorban következő spanyol citrusfélék is porondon vannak. A mandarin méretében és ezzel
összefüggően árában meglehetősen széles skálán kínált déligyümölcs. A nagykereskedők bővülő választékában egyre több a kuriózum, az
egzotikus gyümölcs és a különleges zöldféle. A
zöldfűszer- és a salátafajták teljes arzenálja
várja vevőkörét.
Az importárakról fontos megemlíteni, hogy a
tavalyihoz képest minden külföldről behozott
áru lényegesen drágább. A devizaárfolyam, a

Az idei fenyővásár - csakúgy, mint a korábbi
esztendőkben – az E-szektorban kap helyet.
Nyitás: december 1.
A fenyőpiac nyitva tartási időn túl is látogatható. Az árusok zöme már jó előre bejelentette
részvételi szándékát. A fenyőárusításra jelentkezők igényeit Bodzási Zsolt munkatársunk
gyűjti, koordinálja, biztosítva a visszajáró
fenyősök korábbi évek során bérelt területeit.
Telefonos elérhetősége: 30-688-4821.
Az árusítási hely használatának feltételeit
megállapodásban rögzítjük. Ennek értelmében a
fenyősök kötelesek az árusítás befejezését
követően a bérelt területet kiürítve, a megmaradt fenyőt, a hulladékot elszállítva a
nagybani piac képviselőjének átadni. Ezen feltételek betartásával a szerződésben rögzített
óvadék visszajár.

Gesztenyeszezon
Az ünnepre való készülődés nyitánya a gesztenye megjelenése. Hetekkel ezelőtt debütált a
hazai, de itt van az olasz és a spanyol áru is.
A szelídgesztenye fogyasztási értéke a
jelentős mennyiségben felhalmozott természetes keményítő-, cukor- és ásványianyagtartalmában van. Igazi ünnepi csemege. A
nálunk honos termény minden bizonnyal török
közvetítéssel terjedt el. Az olasz származású,
nagy szemű gesztenye a maróni. Ez nemcsak a
fajta neve, hanem egyben minőségre is
garanciát jelentő elnevezés.
A nagybani induló árak - amelyek rögtön stabilizálták is az idei fel/behozatalt -, meglehetősen
szélsőségesek. A spanyol kilója 2000 – 2200 Ft,
a méltán szakmai tekintélyt szerző olasz
(maróni) 2500 – 2800 Ft, míg a hazai 800 –
1000 Ft. A magyar termésű szelídgesztenye
kínálata néhány hétnél tovább nem tart ki,
ellenben – a kereslete miatt - az importgesztenye a kora tavaszi hónapokban is kapható.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

