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Sikeres Újesztendőt  
Hagyományunkhoz híven a PH újévi első 

lapszámának hasábjain kívánunk valamennyi 

ügyfelünknek, bérlőnknek, a termelőknek és 

minden nagybanin dolgozó munkatársnak 

eredményes, boldog újesztendőt.  

 

A 2016. évet hasonló jókívánságokkal köszön-

töttük. Bízunk abban, hogy az óév a nagybani 

kereskedelemben érintettek számára sikerrel 

zárult. A BNP Zrt. eredményes évet tudhat 

maga mögött. Elsősorban azokra az eredményes 

döntésekre, intézkedésekre utalnék, melyekkel 

a nagybani piac működését tudtuk javítani, 

kultúráltabbá tenni, a piaci résztvevők számára 

kényelmesebb kiszolgáló létesítménnyé fej-

leszteni. 

 

A tavalyi év legnagyobb beruházása az „F” 

szektor bővítése volt. A gyümölcsfelhozatal 

nagyságrendje mind mennyiségben, mind az 

árusítóhelyek iránti igényt illetően túlnőtte a 

szektor nyújtotta lehetőségeket. Különösen a 

nyári szezonban vált kritikussá a helyzet. A 

nagyberuházás átadására július elején került 

sor. A hónap első napjaiban már közel száz 

termelői hellyel kibővített szektor adott 

lehetőséget a szezonális kínálat elhelye-

zéséhez. Ezzel sokéves értékesítési problémát 

számoltunk fel. 

 

Másik jelentős esemény a nagybani piac 25. 

éves működésének méltó megünneplése volt. 

Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek jó hangulatban 

telt a születésnapi rendezvény. Meglepe-

tésekkel, ajándékokkal, médiaszereplők meg-

hívásával, zenei programmal, kívánságműsorral 

tettünk emlékezetessé a negyed százados 

évfordulót.  

 

A nagybani piac beléptető rendszerének 

korszerűsítése nagy lépés volt a piacon 

tapasztalt szabálytalan kártyahasználat meg-

szüntetésében. A rendelkezés elsősorban a be- 

és kilépés időigényét rövidíti, továbbá egységes 

eljárást tesz lehetővé a piaci rend 

megvalósításában. Továbbra is szándékunkban 

áll, hogy a nagybani szerteágazó 

feladatköréből, az itt zajló kereskedelmi 

tevékenység sokrétűségéből adódó igényekhez 

igazítsuk a hatékonyabban ellenőrizhető be-, és 

kiléptetést, a szabályos piacon való tartóz-

kodást.  

 

Az év kezdetével a jövőre vonatkozó terveink 

megfogalmazódnak és törekszünk a megva-

lósításukra.  A zöldség-gyümölcstermesztési 

szakma folyamatos átalakulásának értékesítési, 

logisztikai vetülete a BNP társaságot is 

foglalkoztatja, a továbblépés irányához meg-

valósítandó feladatokat támaszt. Pl. a beruhá-

zásokkal párhuzamban a marketing és média 

tevékenységünk fejlesztésére is nagyobb hang-

súlyt kell fektetnünk.  

 

A nagybani piac komfortosabbá tétele, a 

kultúrált árusítási körülmények fejlesztése, 

érdekében fogalmazódnak meg a jövő évi 

tervek. Elsőként a „B” szektor lefedésének 

beruházását emelnénk ki. A kivitelezést a 

tervezés, az engedélyezés, a közbeszerzési 

eljárás, és a munkálatok előkészítése előzi meg. 

A hivatalos eljárás időigénye miatt az átadásra 

2018. évben kerülhet sor. Másik jelentős 

beruházási célunk a nagykereskedői járművek 

számára újabb, rakodásra alkalmas helyek 

kialakítása. 

 

Az idei esztendőben is fontosnak tartjuk, hogy 

szakmai fórumok keretében segítsük a 

piacosokat az őket érintő jogszabályi, törvényi 

előírások, újdonságok értelmezésében, és alkal-

mazásában. Országos szintű szakmai 

rendezvényeken továbbiakban is igyekszünk 

képviselni a nagybani piac érdekeit, nép-

szerűsíteni a kereskedelemben betöltött 

szerepét, a nagybani piacon való beszerzések 

előnyét, kényelmét, a kínálat sokrétűségét és 

annak garanciáját.   

 

A BNP Zrt. nevében a 2017. év közös sikerének 

reményében kívánok Önöknek Eredményes, 

Boldog Újévet. 

Házi Zoltán 

vezérigazgató 
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Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Ez évi helybiztosításról 
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy csak 

január 8-ig érvényesek a tavalyi szektor-

kártyák, helybiztosítások. A belépéskor a 

pénztárosoknak fel kell mutatni a tavalyi 

szektorkártyákat. Január 9-étől már az éves, 

vagy a januárra lekötött helybiztosítások 

lesznek érvényben. Akik tehát januárban piacra 

akarnak járni, azoknak legkésőbb január 8-án az 

állandó helyükre meg kell kötni helybiz-

tosításukat. A 2017-re érvényes éves hely-

kötések végső határideje február 18-a.   

 

A helybiztosítás a pénztári befizetést 

követően a helyiséggazdálkodási irodában 

történik, 19:00 órától másnap 02:00 óráig.  

 

Figyelem! A nagybani piac főpénztára vasár-

naptól csütörtökig 19:00 órától, másnap 01:00 

óráig tart nyitva! 

 

Fontos információ, hogy minden helybiztosí-

tással lekötött árusító helyet legfeljebb hat 

jármű vehet igénybe. Ezeknek a járműveknek a 

forgalmi engedély másolatát a helybiz-

tosításkor le kell adni! Továbbá az 

érvényesített őstermelői igazolványt is be kell 

mutatni! Ennek hiányában a helyek lekötése nem 

lehetséges. 

 

Felhívjuk a termelők figyelmét arra – amit 

egyébként ezeken a hasábokon is több 

alkalommal lejegyeztünk -, hogy december 31-

ével azok az őstermelői igazolványok is 

érvényüket veszítették, melyeket kiadáskor 

2017-re, vagy esetleg 2018-ra is érvénye-

sítettek. A jogszabály értelmében ezek helyett 

is új, kártyalapú igazolványokat kellett 

igényelni, melynek határideje 2016. december 

31-e volt. Azok az őstermelők, akik ezt 

elmulasztották, mielőbb pótolják, mert a 

személyi jövedelemadózás szempontjából 

fontos, hogy a termelői tevékenység jogfoly-

tonos meghosszabbítására kerüljön.  

 

V2 vásárló tájékoztatás 
A nagybani piac beléptető rendszerének 

korszerűsítésével megvalósult az automatizált 

piacra való beengedés. Ez a V2-es, kiemelt 

vásárlói kártyával rendelkező vevőket annyiban 

érinti, hogy a továbbiakban minden teher-

gépkocsijukhoz külön V2 kártya szükséges, 

amelyeket meg kell igényelni. A korábbiakkal 

ellentétben, csak az adott kártyához rendelt 

járművel lehetséges a belépés, és az egyes – 

ugyanazon vásárló nagykereskedő nevére 

kiadott - kártyák sem cserélhetők fel. Kérjük, 

hogy kiemelt vásárlóink a meglévő V2 

kártyájukhoz válasszák ki azt a járművet, 

melyhez a kártyát kapcsolni kívánják, a további 

járművekhez pedig igényeljenek új kártyákat. 

Azokat a járműveket, melyek nincsenek 

kártyához rendelve, töröljük a rendszerből. 

 

Év végi, újévi kínálat  

A karácsonyi ünnepeket megelőző piaci kép az 

óév búcsúztatását követően alaposan megvál-

tozik. A nagykereskedők importkészletei lea-

padnak, és a termelői áru kínálati mennyisége is 

csak lassan, napról napra bővül. Sokéves 

tapasztalat, hogy kevés termelő veszi a 

fáradtságot az újév első piaci napjára áruval 

készülni, és útnak indulni. A nagykereskedések 

egy része is zárva marad. Így volt az idén is, az 

újév első hetében a kínálat szerényre sikerült. 

Igaz, a kereslet sem mozdult még ki ünnepi 

tunyaságából. A vendéglők és közüzemi, iskolai 

étkeztetők is csak a hét közepén kezdtek újból 

működni. Lassan indul meg a piaci vérkeringés.   

 

A jelenlegi kínálat jellemzője, hogy a friss 

zöldáru többsége import  portéka. Ez most nem 

sérti a hazai érdekeket, hiszen a magyar 

primőrfélék szezonja legfeljebb az ünnepekig 

tartott ki. Bizonyos zöldfélékben – cukkíni, 

padlizsán, kígyóuborka, salátaféle -, az 

importkínálat sem bővelkedik. Így a magas árak 

az ünnepek után sem mérséklődnek. A magyar 

gazdák számára az viszont már sajnálatosabb 

jelenség, hogy a tavaly betárolt terményeik – ha 

nem is éles – versenyhelyzetben vannak az 

importáruval. Közöttük a burgonya, a 

hagymafélék és a zeller.  

 

A december végi vásárlási dömping évről, évre 

kisebb méreteket ölt, és igencsak az ünnepeket 

megelőző napokra csúcsosodik ki. A „régi szép 

idők” emlegetése az idén sem maradt el. 


