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Húszéves a Budapesti Nagybani piac

Születésnapi piaci parti

1991-ben nyílt meg, idén 
húsz éves a Nagykőrösi úton 
Budapest – és egyben az or-
szág legnagyobb – nagybani 
értékesítésre épült friss zöld-
ség-gyümölcs piaca. Ezzel a 
létesítménnyel a főváros több 
évtizedes hiányt pótolt, hiszen 
előtte a „Bosnyákon”, a vásár-
csarnok mellett, sokkal kisebb 
helyen, rossz, zsúfolt közleke-
dési viszonyok mellett találkoz-
tak a termelők és a kereskedők 
nap mint nap.

Most tehát a jó infrastruktúrával 
rendelkező, optimális helyen ki-
alakított, egyre fejlődő Budapesti 

Nagybani Piac (BNP) ünnepelte 
szeptember 29-én a születésnapját 
úgy, hogy a folytonos továbblépés 
jegyében az impozáns 28/D csar-
nokot is felavatták, miközben a 
verőfényes őszi napsütés is végig 
rámosolygott a BNP csapatára és a 
meghívottakra.

Minden irányból szinte minden
Az ünnepi tájékoztató alkalmával 
elhangzott, hogy honnan hová 
tart ez a fantasztikus méretű ta-
lálkozóhely. Mint Házi Zoltán 
igazgatótól hallhattuk, a beruhá-
zás előkészítése 1989-ben kez-
dődött, és az épülő nagybani piac 
helyének kiválasztásánál az egyik 
döntő érv volt, hogy az M5 autó-
pálya, valamint az M0 körgyűrű 
közelsége miatt kitűnőek a közle-
kedési kapcsolatok, és a városszéli 
elhelyezkedés szintén minden 
irányból javítja az elérhetőséget. 
Különösen a fő termőterületről, 
az Alföldről érkező termelők szá-
mára kedvező a piac fekvése. Te-
rülete a nyitáskor tíz hektár volt, 
ami azóta, tudtuk meg az igazga-
tótól, közel három és félszeresére 
növekedett.

Találkozás a tulajdonossal
A nagybani piac többségi tulaj-
donosa a Fővárosi Önkormányzat 
(62%-ban), emellett magyar be-
fektetők tartoznak a tulajdonosi 
körbe. Egyik képviselőjük, dr. Futó 
Péter a születésnapi fogadás köz-
ben elmondta, 2004 óta tartozik a 
BNP tulajdonosai közé, akkoriban 
200 millió forint volt a társaság 
éves bevétele, mára ez az összeg 
megháromszorozódott. A sikeres 
működés legfőbb magyarázata, tet-
te hozzá egy kérdésre a pénzügyi 
szakember, a professzionális mó-
don működő menedzsment, ame-
lyet a társaság megalapítása idején 
még segítettek szakmai tanácsok-
kal, azóta azonban egyedül viszi a 
cég ügyeit, és a legnagyobb nyuga-
lommal lehet ezt a munkát rábízni. 
Egy-két havonta igazgatósági ülést 
tartanak – ennyi felügyeleti munka 
bőven elegendő.

Magyarország terített asztala
Ha mód van az ünnepi fogadás 
idején a terített asztal mellett be-
szélgetni a társaság egyik tulajdo-
nosával, kihagyhatatlan a kérdés: 
a sikeres múlt, a profitot termelő 
jelen után mit hozhat a jövő? Dr. 
Futó Péter szerint a legfőbb cél a 
Nagykőrösi úton lévő BNP-n, hogy 
a kis- és közepes méretű termelők 
hosszú távú értékesítési lehetőségét 
zavartalanul biztosítsa.
A létesítmény további sikeres mű-
ködtetése és fejlesztése mellett 
mindent megtesznek azért, hogy 
a Magyarországon termelt zöld-
ség-gyümölcs áruból a környező 
országokba is kerüljön – román, 

szlovák kereskedelmi egységet kí-
vánnak majd létrehozni a határok-
hoz közel. Elmondta még, hogy a 
zöldség-gyümölcs termelés egész 
Európában visszaesett, nálunk vi-
szont a kedvező időjárási feltételek, 
a magyar föld adottságai, a kiváló 
hazai szakemberek tudása mind 
biztosíték arra, hogy igazi zöldség-
gyümölcs nagyhatalommá váljunk. 
Végül a hazai vendéglátás kiszol-
gálása kapcsán megtudhattuk, 
hogy a BNP e téren elkötelezett 
abban, hogy igazi vendéglátásbarát 
koncepciót alkalmazzon: odafi-
gyel arra, hogy egyre több legyen 
a konyhakész, fogyasztóbarát alap-
anyag – meghámozott krumpli, 
zöldség –, természetesen olyan ki-
szerelésben, amilyenre a vendéglá-
tásban igény van. (x)

A számok magukért 
beszélnek

A BNP 2010. évi áruforgal-
ma meghaladta a 400 ezer 
tonnát. Egy-egy forgalma-
sabb napon az áruszállító 
kamionok száma meghaladja 
a 150-et. Tavaly több mint 
185 ezer termelő érkezett a 
nagybanira. Az év legforgal-
masabb napján csaknem há-
romezer, termelői árut szállí-
tó jármű jön a piacra. Az idei 
évi bővítést követően az 511 
beállóhellyel rendelkező ve-
vőparkolót is igénybe vehetik 
a Horeca-ágazat képviselői a 
vásárlás időtartamára. Az el-
múlt tíz évben a beruházási 
kiadások teljes összege 5197 
millió forint volt, ami éves 
átlagban 520 millió forintot 
tesz ki. A társaság egyébként 
valamennyi fejlesztését saját 
erőből finanszírozta.


