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Ünnepi jókívánság 
Minden ügyfelének, a piacon működő vállalko-

zásoknak, vállalkozóknak, a termelőknek és nem 

utolsó sorban az árubeszerzés céljából ide-

látogató vásárlóknak, külön kiemelve az unió 

országaiból érkezőket:  

 
Kellemes, egészségben eltöltött Karácsonyi 

Ünnepeket, és vidám, bizakodó óév búcsúz-

tatót kívánnak a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

vezetői. Kívánják továbbá, hogy pihenjék ki az 

egész éves munka fáradalmait, töltődjenek 

fel, hogy frissült erővel kezdjék a 2022. 

esztendőt a nagybani piacon.        

 

Decemberi nyitvatartási rend 

 

 
 

30 éves a nagybani piac 
Az idei jubileumi évben indított sorozatunkat az 

egyik árusító sátorban tevékenykedő munka-

társsal, Biránnéval készült beszélgetéssel zár-

juk. Ő is, mint korábbi riportalanyaink több mint 

25 éve tagja a nagybani családjának. Fiatal-

asszonyként került a piacra és 2012-ig 

nagykereskedők alkalmazottjaként dolgozott. 

Jelenleg is az Elise Fruit Kft. önállóan kereskedő 

munkatársa. Nyugdíjazásáig férje is a nagybanin 

tevékenykedett. Birán Marcsi – mindenki így 

ismeri – immár az időközben felnevelt gyerekei  

 

 

közreműködésévével folytatja az 

importkereskedést.  
 

Szép, minőségi áruval kiszolgálni a vőket - ez a 

hitvallása. A korábbi lapszámunkban bemutatott 

Elise Fruit Kft. tulajdonosa is megbízik Birán 

Marcsi szakmai tudásában, lelkiismeretében. Az 

évek, sőt évtizedek óta visszatérő, állandó 

vevőkörük is ezt bizonyítja. Beszélgetésünk 

idején épp egy olyan kiskereskedőt szolgáltak ki, 

aki a piac nyitása óta a nagybani vásárlója.  
 

A Birán család számára nem kérdés, hogy minden 

szabályt, előírást kötelezően be kell tartani. A 

targoncák rendszeres karbantartásától kezdve, 

annak vezetéséhez szükséges jogosítvány meg-

szerzését, vagy a munka és tűzvédelmi előírások 

betartását stb. Fontos nekik a vevők teljeskörű 

kiszolgálása. Nem volna feladatuk, de a megvá-

sárolt árut Marcsi fiai szállításra előkészítik, a 

vevők járművéhez kiszállítják és a berakodásban 

is segítenek. Megbízhatóságuk bizonyítékaként 

említjük a korrekt elszámolást úgy az áru 

megvásárlását, mint az eladását illetően. Spányi 

Erzsébet az Elise Kft. cégvezetője a vele 

készült riportban említette, hogy régi, szorgal-

mas munkatársakkal dolgozik. Birán Marcsi is 

közéjük tartozik.  
 

Fenyővásár nagyban 
A december 1-én megnyílt fenyővásárra az 

ország dél-dunántúli régiójából, Somogyból, 

Zalából, Vas megyéből kamionszám érkezik a fa. 

A visszajáró árusok - akik saját ültetvényeikről 

termelik ki a karácsonyfának valót –, fenyőerdőt 

telepítettek az E- és F-szektorokba.  
 

Érdeklődésünkre elmondták, hogy nagyjából a 

tavalyihoz hasonló mennyiségű fával készültek a 

karácsonyi ünnepekre. Vannak termelők, akik a 

felhozatalt igény szerint pótolják. Mások az 

éves kitermeléssel érkeztek, amin mielőbb 

szeretnének túladni, és szezont zárni. 
 

Évek telnek el, mire a csemetéből ünnepi díszbe 

öltöztetett karácsonyfa lesz, azaz a fenyő-

termelők ráfordítása megtérül. Az ültetvények 

 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

telepítése, gondozása fáradtságos munka. 

Minden egyes fát szeretni, nevelni, kell – 

mondják a fenyősök. A kisebb fák környezetét 

gyomtalanítani kell, amit többnyire kézi mun-

kával végeznek. Később „csak” a gombásodástól 

és a kártevőktől kell vegyszeresen védekezni. 

Feltűnt, hogy a hazai fenyők is egyre inkább sza-

bályos, szimmetrikus formára nevelt fák. Az 

ültetvényesek elmondták, hogy a metszés is a 

gondozás része, amit főleg a fák esztétikai 

megjelenésének érdekében végeznek el.  

 

Az idei esztendő nehézségeiről megtudtuk, hogy 

a covid járvány ezt az ágazatot is utolérte. Az 

idén még nehézkesebb volt megbízható napszá-

mosokat találni és ez nem pénz kérdése. A 

termesztés, a kitermelés és a szállítás költségei 

is mind növekvő ráfordítással jártak. A fenyősök 

ezeket a költségeket a kínálati árakban nem 

tudják érvényesíteni, mivel az induló árakat a 

korábbi évhez viszonyítva szabják.  

 

A hagyományos Luc mellett idén is a normann és 

ezüstfenyőknek van a legnagyobb keletje. A 

ritkábban keresett Colorado és Duglas fenyők 

pedig kisebb szortimentben kitermelt, válasz-

tékbővítőnek szánt fajták. 

 

A fenyőszektorokban nemcsak nagytételben 

adják a karácsonyfának-valót, egyedi igényeket 

is kiszolgálnak. A piacra járóknak, az alkalma-

zottaknak és a környékbeli lakosoknak is érde-

mes a család fenyőfáját itt beszerezni.  

 

A fenyőpiac a nagybani nyitvatartásán túl is 

üzemel, hétfőtől vasárnapig 9:00 – 12:00 óra 

között van nyitva. Vásárlók belépése az érvé-

nyes díjszabás szerint. A személygépkocsival 

érkező lakossági vevők belépése díjtalan.   

 

A mi karácsonyi vásárunk 
A nagybani ünnepi készülődés legszemléletesebb 

bizonyítéka a szaloncukorvásár, aminek 

kínálatából 60 - 80 fajta szaloncukor közül lehet 

(már aki egyáltalán dönteni tud) válogatni. Az „A” 

(iparcikk) szektorban amúgy is érdemes néze-

lődni, a temérdek ünnepi portékából válogatni. 

Csokoládé-függelék, apró sós- és teasütemény, 

beigli és kuglóf, mind egyhelyen megvásárolható. 

Asztali és karácsonyfadíszek, szebbnél szebb 

adventi koszorúk, ajtó és ablakfüggők színesítik 

a választékot. Az ünnepi díszcsomagolás is 

olcsón megoldható a nagybani „kelléktárból”. 

 

A termelők is kitesznek magukért. Mutatós szép 

áru kerül piacra. A hagyományos karácsonyi 

ételek alapjául szolgáló áruból nagyságrendekkel 

több fogy ezekben a hetekben. Így természe-

tes, hogy legnagyobb keletje a savanyított és 

vöröskáposztának, a lencsének, a diónak, mák-

nak, gesztenyének és a méznek van.  

 

Az importáru-kínálat is felkészült a karácsonyi 

kihívásra, de mi sem természetesebb, mint a 

nagybanisok mindenkori törekvése a keresleti 

igények teljes körű kiszolgálása. Az import-

kereskedők ünnepi kínálatában a klasszikus déli-

gyümölcs – narancs, mandarin, banán – arzenálja 

mellett különleges zöldség- és gyümölcsfélék 

szerepelnek. Decemberben a távoli termőterüle-

tekről származó, egyébként nyári gyümölcs 

(cseresznye, málna, ribizli, szeder, őszibarack) 

egzotikumként kínált áru.  

 

Évvégi információk termelőknek  

A helyiséggazdálkodási igazgatóság által kiadott 

tájékoztatóból – amit minden e-mai címmel ren-

delkező termelőnek megküldünk – az alábbi 

fontos pontokat emeljük ki. 

 

A helybiztosítás rendje alapvetően nem változik. 

Azon termelők számára, akik 2021-ben ugyan-

azon szektorhelyen legalább hat hónapon 

keresztül árusítottak, 2022-ben is biztosított 

annak igénybevétele. A termelőknek, akik a 

következő évben is élni kívánnak a helybiztosítás 

lehetőségével, legkésőbb december 20-ig jelez-

nie kell, telefonon a 06-1-421-3611 számon, vagy 

a piac@nagybani.hu levelezési címen.  

 

A szektorkártyákkal igazolt 2021. helybiztosí-

tások 2022. január 10-i érvényesek. A 2022-es 

helykötések időpontja: január 2-tól 6-ig 18:00 és 

24:00 óra között. Az új helyigényekkel január 9-

én 18:00 órától, ezt követően január 10-én 8:00 

órától lehet a helyiséggazdálkodási irodát 

felkeresni. Minden őstermelőnek helybiz-

tosításkor meg kell adni a FELIR számát!  

mailto:piac@nagybani.hu

