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Külső körülmények 
A nagybani piac működését sem kerülhetik el a 

környezeti, gazdasági hatások. A BNP Zrt. üzleti 

tervének összeállításában, a tervek megvaló-

sításában a külső tényezőket azért nehéz 

számításba venni, felkészülni rá, tervezni velük, 

mivel hirtelen, nemvárt, kiszámíthatatlan ese-

mények sorozata, melyhez többnyire legfeljebb 

csak alkalmazkodni lehet. 

  
Ide sorolhatók pl. az időjárási események, 

korábban a járványhelyzet. Gazdasági vonatko-

zásban az energiahordozók, a rezsiköltségek 

drasztikus drágulása, az infláció, a devizaárfo-

lyam helyzete. Külső körülmény az ukrajnai 

háború és annak hazai és uniós következményei. 

 

Természetesen ezek a tendenciák a nagybanin 

értékesítőket és vevőket is ugyanúgy érintik, 

emiatt kereskedelmi tevékenységük nehezebb, 

mint akár a közelmúltban volt.  

 

A piac vezetősége számára fontos a nagybanisok 

közösségének boldogulása is, ezért felmérést 

végzett a termelői, nagykereskedői és vásárlói 

szegmensek jelenlegi piaci helyzetéről és 

tevékenységük áttervezéséről, mivel szembe-

tűnő, számokban mérhető a mindenkit érintő 

kereskedelmi forgalom visszaesése.    

 

Medvehagyma árusítás 
Az utóbbi néhány évben vált tavaszi sláger-

termékké a medvehagyma, azaz annak korai, 

zsenge levele. Nem is nemesített, még csak nem 

is termesztett növény, hanem a nedves, árnyas 

erdők aljnövényzete. Nevét is 

lelőhelyével kapcsolatban kapta, 

mivelhogy a barnamedvék kedvelt 

csemegéje.  

 

A friss leveleket gyűjtik, de hagymáját is 

fogyasztják. Ízletes salátakiegészítő, önálló 

ételekhez és gyógyászati készítmények előállí-

tásához is alkalmas. Amit fontos még tudni a 

medvehagyma leveleiről, hogy könnyen összeté-

veszthető a hasonló körülmények között élő, 

májusi gyöngyvirág levelével. Az ezzel való té-

vesztés súlyos következménnyel járhat, mivel az 

utóbbi emberi fogyasztásra alkalmatlan! Gyűjté-

sénél, de vásárlásakor is fontos meggyőződni a 

legjellemzőbb különbségről, a medvehagyma 

levelének erősen fokhagyma illatatáról!  

 
Árusításával egyre többen foglalkoznak a nagy-

bani piacon, aminek szigorú feltételei vannak. Az 

árusoknak be kell szerezni az igazoló dokumen-

tumot, mely szerint a gyűjtés legális.  

 
A kizárólag medvehagymát árusítóknak a terme-

lői kártya igényléshez nem kell a termesztői 

tevékenységet igazoló dokumentumokat bemu-

tatni, csak a gyűjtési engedélyt, amit a nagybani 

árusítás helyszínén a felügyelő munkatársak 

elkérhetnek.  

 

Húsvéti nyitvatartás 
Mivel a következő, április lapszámunk a Húsvéti 

Ünnepeket követően jelenik meg, ezért az ünnepi 

nyitvatartásról az alábbiakban közreadunk 

néhány információt. 

 
Mivel Nagypéntek is munkaszüneti nap, ezért 

április 7-én a piac zárva lesz. A hivatalos 

nyitvatartási rend gyakorlata szerint szombati 

napokon nem nyitunk ki, és Húsvét vasárnap, 

április 9-én sem. A következő nyitvatartási 

nap Húsvét hétfő 14:00 órától 23:00 óráig. A 

részletes üzemelési rendről a www.nagybani.hu 

honlapon is lehet tájékozódni.  

 

Nyári időszámítás 

 

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Több évtizedes gyakorlat szerint március utolsó 

vasárnapjára esik a nyári időszámítás pkezdete. 

Az idén március 26-án 02:00 órakor egy órával 

előre, 03:00 órára kell állítani az időt. A 

mobiltelefonok, a számítógépek és egyéb 

informatikai eszközök automatikusan módo-

sítják az órát. Feltételezzük, hogy felesleges az 

időátállásra emlékeztetni. Aki azonban 

figyelmetlenségből a téli időszámításnak megfe-

lelően indul és érkezik a piacra, egy órás késés-

ben lesz. 
 

 
Március 2-án nyolcadik alkalommal került 

megrendezésre Szegeden a Zsendülés Kerté-

szeti Konferencia. A rendezvénynek a BNP Zrt. 

nemcsak résztvevője, hanem támogatója is volt. 

A konferenciát a Kert-Ész Klub Magyarország 

Egyesület elnöke Rácz József nyitotta meg.   
 

A meghívott előadók és a kerekasztal beszélge-

tésen résztvevők - többek között – Dr. Nagy 

István agrárminiszter és államtitkára, a NAK, a 

FruitVeB, a K&H Bank elemzője, az MKB Bank, a 

NÉBIH, a GFK Hungária Kft., egyetemi előadók, 

üzletláncok (SPAR, Auchan, CBA) felelős 

vezetői, a BNP Zrt. képviseletében pedig Dr. 

Kovács László helyiséggazdálkodási igazgató. 
 

A konferenciára delegáltak négy blokkban, az 

alábbi négy fontos témában hallgathattak elő-

adásokat, majd kerekasztal beszélgetéseken 

vitatták meg az elhangzott kérdéskört.  
 

Az I. blokkban „A kertészeti ágazat nemzet-

gazdasági jelentősége” címmel tartottak előadá-

sokat, beszámolókat. Továbbá az ágazat kérdé-

sei, pályázati lehetőségek, tények, trendek 

kilátások a magyar gazdaságban.  
 

II. blokkban aktuálisan „Korunk stresszfaktorai 

– energia, háború, infláció, klíma” című témához 

kapcsolódó előadások hangoztak el.  
 

A III. blokkban „A zöldség-gyümölcs kereske-

delem válaszai a változó piaci környezetre” című 

előadás az üzletláncok szerepéről szólt. 

A felsorolásból is kitűnik, hogy a zöldség-

gyümölcstermesztésnek milyen szerteágazó az 

útja, amíg a termények a termőterületről a 

fogyasztó asztaláig eljutnak. Továbbá, hogy 

komoly szakmai hátteret foglalkoztat a minél 

hatékonyabb termesztés, fogyasztás és a 

köztes folyamatok.  

 

Termelői helybiztosítás 

Az áprilisi hónapra történő helykötések idő-

pontja: március 25-29-én, 18:00 órától. A ter-

melők a tavalyi szezont követően, a korábbi évek 

gyakorlatából kiindulva jelezték a helyiség-

gazdálkodásnak a márciusi helybiztosítási igé-

nyüket. Közülük azonban sokan kerestek fel 

bennünket azzal, hogy az áru piacképessége 

áprilisra tolódik.  

 
Ismét felhívjuk a helybiztosítási díjakat uta-

lással fizetők figyelmét, hogy időben indítsák az 

átutalást, mert a nagybani bankszámlájára 

érkezést követően vannak adminisztrációs fela-

datok, melyek késleltethetik a helykötés ügyin-

tézését.  

 
Az utalással fizető termelőknek a kötelezően 

előírt belépésszámok hiányát csak utólag van 

lehetőségük rendezni. Amennyiben valószí-

nűsíthető, hogy nem lesz meg a havi 12 belépés, 

akkor kérjék a helyiséggazdálkodás intézke-

dését. 

 

Piaci újdonságok 
Míg a három héttel korábbi lapszámunkban 

importfölényről írtunk most a hazai újdonságok 

kerülnek napirendre. Lehet, hogy ellent-

mondásos a fenti írás tartalmához képest – 

miszerint számos primőrös csak áprilisban kezd 

- tény, hogy a napokban megjelent a fólia -

sátorban termesztett, idei újburgonya, aminek 

1.800 – 2.000 Ft/kg a kínálati ára. Alig egy-két 

napja, hogy piacra került az első hazai primőr 

bébitök (1.500 Ft kilója) és a cukkíni (1.200 – 

1.300 Ft-ért). A magyar kígyóuborkát, már 

néhány hete árusítják, de ez idő alatt sem 

változott az induló ára, kilónként még most is 

1.500 – 1.600 Ft-ot kérnek.  


