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Kívánjuk, hogy legyen békés, boldog 
karácsonya a nagybani piac 

közösségének! 
Töltsék pihenéssel, kikapcsolódással az 

ünnepnapokat, hogy feltöltődve 
térhessenek vissza hozzánk! 

  BNP Zrt. 

 

Fenyővásár 
December 1-én megkezdődött a nagybani 

fenyővásár. A fenyőidény közepén a felhozatal-

ról, a fajtaválasztékról, a termesztési kultú-

ráról beszélgettünk a tradicionálisan nagybanin 

értékesítő vállalkozókkal. 

 

A fenyőfa termesztése is, mint egyéb kultúrák 

követik a trendeket. A régi idők klasszikusa, a 

lucfenyő azonban a mai napig is az egyik ked-

venc. Főleg jellegzetes fenyőillata miatt kere-

sik, pedig tűlevelei érzékenyek a szobahőmér-

sékletre.  A karácsonyfák kínálatának egyre 

kisebb részét teszi ki a luc és koránt sem olyan 

nagy árkülönbséggel kínált termék, mint a 

nemesebb fenyők. 

 

A hazai felhozatal bővelkedik drágább, de 

szobahőmérsékletre kevésbé érzékeny, lomb-

tartó tulajdonságuk révén preferált fajtákban, 

mint pl. a normand-, és ezüstfenyők. A külön-

leges fafélék a concolor, a szerb, vagy a görög 

és a colorádó jegenyefenyők legfeljebb válasz-

tékbővítők és csak különleges igényekre érde-

mes termelni, kitermelni. A kevésbé gazdaságo-

san nevelhető és szállítható hosszú tűlevelű 

erdei-, és feketefenyők a nemesebb fák elter-

jedésével elvesztették korábbi lombtartó kizá-

rólagosságukat. Mára teljesen kiszorultak a 

kínálatból.   

 

A fenyőkitermelés környezetet károsító hatása 

tévesen rögzült a köztudatban. Szerencsére 

egyre kevesebben vannak, akik nincsenek 

tisztában azzal a ténnyel, hogy a fenyőnevelés 

vállalkozásszerű tevékenység. A somogyi, zalai 

vidékeken számtalan család 

megélhetési forrása.  

 

A nagybani fenyősök néhány részlet erejéig 

beavattak bennünket a termesztésbe is. A 

mutatós, igényes karácsonyfának valók nem 

maguktól fejlődnek. Nagyon sok törődést, gon-

dozást igényelnek, mire elérik a kívánt méretet. 

Az ültetvényeken 20 – 30 cm-es csemetékből 

nevelik a fákat. A telepítéstől a kivágásig folya-

matos talajmunkát, vegyszerezést, metszéssel 

való formázást, sőt olykor öntözést is igényel-

nek. Sok a tennivaló, miközben a költségek 

évről-évre emelkednek.  

 

A fenyőértékesítés nehézségei, a keresleti 

igények változása is szóba került. A nagybanis 

fenyőárusok tapasztalata, hogy ma már kizá-

rólag minőségi fenyőt szabad kitermelni, mert 

az import és az egyre népszerűbb műfenyő kon-

kurenciája így is nyomasztó. Legnagyobb 

kereslete a 1,5 – 3 m közötti fenyőfáknak van. 

Az árak a fenyő fajtájától és méretétől, vala-

mint a megvásárolni kívánt mennyiségtől függ. 

   

Az ültetvényes gazdák sokéves munkájának 

„gyümölcse” az alig egy hónapra szűkülő fenyő-

szezonban érik be.  Kívánjuk, hogy kivágott 

tételeik mielőbbi értékesítésével elégedetten 

zárják az évadot. Jövőre is számítunk rájuk. 

 

Ünnepi fény, ünnepi készülődés 
Kigyúltak az adventi fények a nagybani piacon. 

Ünnepi díszvilágítás fogadja a főkapu felől 

érkezőket.  

 

Ünnepre készülnek a nagybanisok is. A szabad-

téri sátrak, az árusító-raktárcsarnokok re-

szortjai, sőt egyik-másik termelői jármű alkalmi 

dekorációja is a közelgő karácsonyi ünnepekre 

utal. Saját logo-val ellátott, karácsonyi jelké-

pek, apróságok kerülnek a piacosok standjaira, 

amelyek állandó vevőknek szánt ajándékok. 

 

Az „A” szektorban javában zajlik az ünnepi 

vásár, a készletek feltöltése folyamatos. Az 

alkalomra készült édességek, szaloncukor, 

adventi koszorúk, asztal-, és ajtódíszek, kará-
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csonyi csomagolóeszközök választékos kínála-

tával várják vásárlókat az iparcikk sátrak 

kereskedői.  
 

Forgalmirend változás 
A BNP Zrt. vezetősége tájékoztat vala-

mennyi nagybanis résztvevőt, hogy 2022. 

december 31-ét követően a piacra történő 

behajtás megváltozhat. A közlekedési rend 

módosítása a BNP Zrt-től független okokra 

vezethető vissza. A forgalmi helyzet válto-

zása remélhetően átmeneti lesz. A nagybani 

vezetése megteszi a szükséges lépéseket a 

megszokott forgalmi rend visszaállítása 

érdekében, addig is türelmet és megértést 

kér. A változtatás pontos részleteiről hama-

rosan tájékoztatást kapnak a nagybanira 

belépők. 

 

Spanyol delegáció 
Ismét piaci látogatókat fogadott a BNP Zrt. 

november 29-30 spanyol szakmai delegáció 

érkezett. A Barcelonából a helyi nagybani piac 

ügyvezető igazgatója, a spanyol nagykereskedők 

szövetségének alelnöke és exportmenedzsere, 

továbbá a spanyol zöldség-gyümölcstermesztő 

nagyvállalkozások képviselői kerestek fel ben-

nünket. 

 

November 29-én piaclátogatásra vártuk a ven-

dégeket. Körsétánkon gyakorlatban mutattuk 

be a nagybani piac működését. A hazai termelői 

felhozatallal, a szezonális kínálattal ismerked-

tek és egyúttal ízelítőt kaptak a piaci árusítási 

kultúrából is. A spanyolokat érdekelte a saját 

exporttermékeik magyarországi, kereslet-kíná-

lata, a spanyol áru fogadtatása. 

 

November 30-án délelőtt a BNP Zrt. közve-

títésével üzleti találkozóra is került sor, melyre 

a nagybani piacon működő kereskedőket hívtuk 

meg. A programon belül a spanyolok Boros 

András vezérigazgató előadásában betekintést 

kaptak a nagybani piac 31 éves történetébe, 

fejlődésébe. A nagybani piac hazai zöldség-

gyümölcs forgalmazásban betöltött szerepéről, 

valamint üzleti eredményeinkről is szóesett. 

 

Ezt követően a spanyol küldöttség a Barcelonai 

nagybani piacról készül referenciafilmmel 

mutatkozott be. A spanyol és a budapesti nagy-

bani piac működésében sok a hasonlóság, de van 

különbözőség is, pl. a spanyol nagybanin virágot 

és húsárut is forgalmaznak.  

 

A kétnapos program a haza és spanyol keres-

kedők export-import relációban kialakítható 

kapcsolatépítésével fejeződött be.    
 

December 23-án, pénteken: 14:00 – 22:00 

December 24-én, szombaton: kizárólag 

fenyőárusításhoz 8:00 – 12:00 

óra között lesz NYITVA a nagybani piac. 

December 25-én, 26-án, Karácsony ünnepen: 

ZÁRVA tart. 

December 27 – 29 között a szokott 

nyitvatartás szerint ÜZEMEL a nagybani. 

December 30-án, pénteken: 14:00 – 22:00 

óra között NYITVA vagyunk. 

December 31-én, szombaton és 

2023. január 1-én, vasárnap 

ZÁRVA lesz a nagybani. 

Az újév első nyitvatartási napja: 

január 2. 14:00 – 22:00 óra között. 

 

Termelői információk   
A termelők hamarosan megkapják 2023. év 

fontosabb tudnivalóiról készült ismertető szó-

rólapot, amit e-mailban is megküldünk, továbbá 

publikáljuk a www.nagybani.hu honlapunkon is.  

 

A 2023. évi helybiztosításokról röviden tájé-

koztatjuk a termelőket, miszerint a kötéseket 

január 2-ától hat munkanapon, 18:00 órától kez-

dődően lehet a helyiséggazdálkodáson intézni. 

Ezt követően csak nappali munkaidőben van 

termelői ügyintézés. Az idei szektorkártyák 

2023. január 9-ig lesznek érvényben.    

 

A díjak megfizetése történhet átutalással, vagy 

a főpénztárban készpénzben is. Kérjük, hogy az 

átutalásokat lehetőleg 2023. január hónapban 

indítsák. A közlemény rovatban a termelői 

kártya számát feltüntetve. 

http://www.nagybani.hu/

