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Húsvéti nyitva tartás
A Budapesti Nagybani Piac:
Április15-én, Nagypénteken és
Április 17-én Húsvét napján zárva tart
ezt követő nyitva tartási nap:
Április 18-a hétfő,
14:00 – 23:00 óráig
Zsendülés 2022.
A március 10-én, Szegeden immár hetedik alkalommal megrendezett Zsendülés Kertészeti
Konferenciának a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
nem csak résztvevője, hanem támogatója is
volt. A konferenciát a Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület szervezte és elnöke Rácz
József nyitotta meg.
A meghívott előadók és a kerekasztal beszélgetésen résztvevők - többek között - az agrárminisztérium államtitkára, a NAK, a FruitVeB, a
Takarékbank Agrárcentrum, a NÉBIH, a GFK
Hungária Kft., az Auchan Magyarország Kft.
részéről felelős vezetők, a BNP Zrt. képviseletében pedig Boros András. vezérigazgató.
A konferenciára delegáltak négy blokkban, az
alábbi négy fontos témában hallgathattak
előadásokat, majd kerekasztal beszélgetéseken
vitatták meg az elhangzott kérdéskört.
Az I. blokkban a kertészeti ágazat nemzetgazdasági jelentősége, makrogazdasági környezet
címmel tartottak előadásokat, illetve beszámolókat, melyekben kiemelt szerepet kapott az
EU közös agrárgazdasági politikája is.
A II. blokkban a villamos energiapiac alakulása,
a hazai munkaerőhiány a pandémiás hullám
hatásaival összefüggésben, és a kertészeti ágazat márkaépítése című előadás szerepelt.

Megjelenik négyhetente
A III. blokkban A zöldség-gyümölcs
kereskedelem
válaszai
a
változó
piaci
környezetre, a kereskedelmi és áruházláncok
szerepéről a zöldség-gyümölcs forgalmazásban,
a fogyasztóvédelem a hazai fogyasztási
trendek,
az
áruházláncok
kereskedelmi
üzletpolitikája volt a fő téma.
A IV. blokk vállalkozói gondolatébresztő céllal
került a konferencia tematikájába.
Az elhangzott előadások és előadók felsorolásából is kitűnik, hogy a zöldség-gyümölcstermesztésnek milyen szerteágazó az útja, amit
végig járva jut el a termény a termőterületről a
fogyasztó asztaláig. Továbbá, hogy komoly
szakmai hátteret foglalkoztat a minél hatékonyabb termesztés, fogyasztás és a köztes
folyamatok.

A 2022. év beruházási terve
A BNP Zrt. közgyűlése elfogadta a 2022. évi
üzleti tervet, melynek része az éves beruházási
koncepció.
Az épületek fejlesztésének és felújításának
előirányzatából az „A” szektor rekonstrukciós
munkálatait emeljük ki. Ezen belül 24 sátor
tetőponyva cseréje, áramellátása, a térburkolat
javítása, aszfaltfelületek karbantartása és a
térburkolati jelek festése a kiemelt feladat.
A fejlesztések között szerepel a 26-os
logisztikai épület tetőszigetelésének javítása.
Az épületek karbantartási munkái között van a
fából készült nyílászárók és automata ajtók
cseréje, szociális és higiéniai helyiségek felújítása, a 6. épület előtető javítása, hőszigetelése.
Az épületgépészeti berendezések korszerűsítése, cseréje a piaci világítás fejlesztése,
bővítése is említést érdemelnek.
A tervek megvalósításának fontos szempontja a
környezettudatos és gazdaságos megoldások
alkalmazása.

Tojásról
„Mint két tojás, olyan egyformák” – szól a
mondás, pedig a tojások nem egyformák. Két
alapvető minőségi kategóriába sorolhatók, az
„A” és „B” osztályba. A kereskedelemben
kizárólag „A” minőségű tojás forgalmazható. Az
étkezési tojásnak - tömegük és nagyságuk
alapján - négy méretfokozata van.
Ezek:
XL, nagyon nagy méretű, legalább 73 gr-os
L, nagy méretű, 63 – 73 gr súlyú
M, közepes méretű, 53 – 63 gr súlyú
S, kicsi, 53 gr-nál kisebb súlyú
Az élelmiszerek nyomon követhetőségének
megfelelve az étkezési tojást kötelező jelölni.
Az „A” minőségű tojás feliratozása, bélyegzése
tíz karakterből álló szám és betűkód.
Az első szám az állattartásra utal (biotojás,
ökológiai tartásból, szabadtartás, kifutós
tartási rendszerből, alternatív, vagy mélyalmos
tartási mód, ketreces tartásmód). Ezt követi az
országra utaló betűkód (HU), majd a következő
két számjegy a tartás megyei, illetve Bp-i
kódja. Ezután a megyén belüli állategészségügyi
kerület számjegye található, majd a „T” betű,
azaz a tyúktojás jelzése. Az újabb két szám az
állattartó telep sorszáma. Az utolsó szám
viszont az istállók számára utaló jelzés.

Húsvétra váró tojáskínálat
A hagyományos húsvéti étrend elengedhetetlen
kelléke a tojás. Joggal hihetnénk, hogy húsvét
előtt egyre több tojás fogy. A piacon értékesítők tapasztalata szerint azonban már évek
óta nem így van. Inkább csökkenő a kereslete.
Ennek korábbi okait csak találgatni lehet, de
bármely tipp megállja a helyét.
Többen azt gondolják, hogy az üzletláncok
akciói, vagy az olcsó importtojás kínálati fölénye lehet a mögöttese. Egyesek a változó ünnepi
szokásokat „teszik felelőssé”. Étkezési kultúránk valóban folyamatosan változó kategória.
Mások szerint az ünnepi hétvégére szervezett
családi programok, üdülések, kirándulások miatt
mellőzik a fogyasztást, aminek egyenes követ-

kezménye a tojás iránti kereslet csökkenése.
Van olyan állítás, miszerint bizonyos fogyasztói
réteg számára a tojás is drága portéka.
Most térjünk rá az idei rendkívüli keresletkínálati helyzetre. Történetesen, hogy olyan
ütemű tojásdrágulást, ami az utóbbi két hét
során bekövetkezett, még soha nem volt
tapasztalható. Ennek oka sajnálatos, főleg
azért, mert egy súlyos nemzetközi helyzet és a
hazai elégtelen tojásellátás miatt következett
be. Az ukrán és lengyel tojásexport, valamint az
uniós és arab felvevőpiac egyensúlyának megbillenése vezetett a dráguláshoz. Ehhez hozzájárul a termesztés és szállítás megemelkedett
költsége, de főleg a takarmányhiány. Ennek
összetett hatása, hogy a tojás darabára naponta több Ft-tal emelkedett.
A nagybani kínálatban jelenleg a tojásárak
nagyon egységesek. A felhozatal mennyiségben
elegendő, az árakat, ha fanyalogva is, a kereslet
egyelőre elfogadja. A jóslatok szerint még kb.
5 Ft-tal mennek feljebb a termelői árak.
Nagyjából azzal kerül egyensúlyba a kereslet
kínálat mérlege. Ebből adódóan nem lesz túl sok
tojás a húsvéti asztalokon. A tojásárak március
16-án:
-

XL méret:
L méret:
M méret:
S méret:
Fertőtlenített:

55 – 56 Ft/db
46 – 47 Ft/db
41 – 43 Ft/db
32 – 33 Ft/db
42 – 48 Ft/db

A tojás története, titka, praktikái
A tojás története Kr. e. 7500 évre tekint
vissza. A tyúk őseinek háziasítása kb. ekkor, és
Délkelet-Ázsiában történhetett. Az évezredek
folyamán eljutott Egyiptomba, görög földre és
lassan kiterjedt a világ minden részére.
A XX. század vívmányai: a keltetőgép és a
nagyüzemi tojástermelés, melyekkel lépést
lehet tartani a nagymértékű keresletbővüléssel.
A tojás számtalan elkészítési formája mellett a
cukrászat egyik nélkülözhetetlen alapanyaga.
Feldolgozásának vannak praktikái, melyeket
kötelező betartani.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

