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Változik a nyitva tartás 
A nagybani piac nyitva tartási rendje december 

4-étől módosul. Vasárnap este már az új 

üzemelési rend szerint nyit a piac. A változás 

nem jelentős, a jelenlegi rendhez képest 30 

perccel előbb nyitunk és egy órával előbb 

zárunk be.  

 

A nagybani piac vasárnaptól péntekig 19:30 

órakor nyit, hétfőtől péntekig 01:00 óráig, 

szombaton 00:00 óráig tart nyitva. (A 

mindenkori nyitva tartási rend a honlapunkon 

olvasható.)  

 

Decemberi akció 
A sok éves decemberi hagyomány az idén is 

folytatódik. Újból meghirdetjük a belépési díj 

fizetése nélküli vásárlást, amely az alábbiak 

szerint érvényes: 

 

Vásárlók figyelem! 
A nagybani piacra vásárlási céllal érkezők 

pénteken 15:00 órától,  24:00 óráig  

ingyenesen léphetnek a piac területére és a 

Nagykőrösi úti vevőparkolóba. 

 

Fenyővásár 
A december 1-től működő fenyőpiac a rendes 

nyitva tartási időn túl, minden nap 07:00 órától 

15:00 óráig látogatható. A lakossági vevők 

személygépkocsival – ideértve a terepjárókat is 

– a fenyővásár teljes nyitva tartásának ideje 

alatt díjmentesen hajthatnak a piacra, de kizá-

rólag fenyővásárlási célból.  

 

A rendszeresen visszajáró fenyősök bejelent-

keztek és készülnek a kitelepülésre. Ha nem is 

teljes felhozatallal, de vasárnap estétől már 

várják vevőiket. Az első napok amúgy sem az 

értékesítésről szólnak, a kiskereskedők előbb 

csak tájékozódnak, keresik a korábbi 

kapcsolatokat, felmérik a kínálatot. 

 

Sok éves tapasztalat, hogy a fenyősök az adott 

szezon árait az előző év leggyakoribb árához 

szabják, ami a hónap során 

természetesen változhat. Előfordul, hogy az 

ünnepek előtti kínálati helyzet felülírja az 

induló árakat.  

 

Karácsonyi előzetes 
Hamarosan kigyúlnak a nagybani piac karácsonyi 

fényei. A nagykereskedők ünnepi készülődése is 

kezdetét veszi, de a kereslet részéről ennek 

még előszelét sem érezni. A november végi 

napokon túljutva lassú élénkülésre lehet 

számítani. 

  

Fokozatosan nő az igény a citrusfélék, de még 

inkább a banán iránt. Az igazi gesztenyeszezon 

ideje is eljött. Választéka árban és méretben 

változatos, de jelenleg csak az importárura 

lehet és szabad számítani. (A hazai szelíd-

gesztenye legfeljebb ipari feldolgozásra 

alkalmas.) A spanyol, olasz és kínai import 

azonban bőven kielégíti a minőségi igényeket. 

 

Az import primőrfélék porondján viszont 

drámai a helyzet. A kígyóuborka ára ugyanis 

700 Ft/kg(!). A padlizsán kilója 900 – 1100 Ft, 

és a cukkíniért is elkérnek minimum 580 - 600 

Ft-ot, de a Kápia és kaliforniai paprika sem 

olcsóbb 600 – 720 Ft-nál. A még porondon lévő, 

minőségben is értékes hazai primőrök közül 

legfeljebb a paradicsom (450 – 550 Ft/kg) 

képes a spanyol árut (420 – 470 Ft/kg) 

kordában tartani. 

 

Hamarosan megjelennek a nyári gyümölcsfélék 

távoli termőterületekről elszármazó tételei is. 

Még csak görög földieper került a sokszínű 

kínálati palettára, az sem olcsón. A hónap 

közepén kilója még 3,5 ezer Ft volt, ami kicsit 

szelídült, jelenleg „csak” 2,5 – 2,8 ezer Ft.  

 

A nagybani ünnepi készülődés legszemlélete-

sebb bizonyítéka az iparcikk sátrak szalon-

cukorvására. Több kereskedő kínálatából, 80 - 

100 fajta szaloncukor közül lehet (már aki 

egyáltalán dönteni tud) válogatni. A válasz-

tásban a kilónkénti ár lehet a szűrő, melynek 

szélső határai 880 Ft és 2550 Ft.  



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Tájékoztató  
Az őstermelői igazolványról szóló, ez év január 

1-jétől hatályos kormányrendeletnek megfele-

lően a 2016. előtt kiváltott, jelenleg még hatá-

lyos, papír alapú - barna színű - igazolványok ez 

év december 31-én hatályukat vesztik. Azon 

termelőknek, akik még ilyen őstermelői igazol-

vánnyal rendelkeznek, az év végéig meg kell 

igényelni az új, kártya alapú igazolványt!  

 

Mivel a december 31-i határidő elérhető közel-

ségben van, társaságunk a témával kapcsolatban 

nyilvános tájékoztató fórumot rendez.  

 

A BNP Zrt. meghívja a termelőket a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamarával való együttműködés 

keretében szervezett tájékoztató előadásra. 

Ennek időpontja: 2016. december 8-án (csütör-

tökön), 15:30 óra, helyszíne: a nagybani piac 

konferenciaterme. A rendezvény témája: az 

őstermelő igazolványok kiváltásával kapcsolatos 

eljárási rend. A rendezvényt dr. Péter Mihály a 

NAK Pest-megyei és Fővárosi Szervezetének 

elnöke nyitja meg. 

 

Az előadáson résztvevő termelők ezen a napon 

14:30 órától léphetnek be a piac területére. A 

téma fontosságára való tekintettel, érdemes az 

előadást meghallgatni, a nyitott kérdésekben 

segítséget kérni, még azon termelőknek is, akik 

már rendelkeznek új őstermelői kártyával.  

 

Nagybani WiFi 
A kommunikáció – mint mindenhol, így a 

nagybanisok kereskedelmi tevékenységében is – 

egyre inkább eltolódik a digitális technika 

irányába. EKAER szám igényléséhez, megren-

delésekhez, értesítésekhez, az egymás közötti 

információkhoz a nagybanisok is a legegysze-

rűbb csatornákhoz nyúlnak.   

 

A nagybani piac területén működő wifi hálózat a 

túlságosan megszaporodott igényeket már nem 

tudja maradéktalanul kiszolgálni. Felmerült a 

felhasználók részéről a bővítés igénye. A BNP 

társaság jövő éves fejlesztési programjában 

kívánja beépíteni a digitális szolgáltatás 

színvonalának javítását. 

 

Nagybani tojásár 
A nagybani kínálatában a tojásnak választék 

kiegészítő szerepe van. Az értékesítés nagy-

ságrendje nem számottevő, de ünnepeket 

megelőző hetekben nagyobb eséllyel kerülhet 

fókuszba ez az árucikk, vagy szolgálhat 

említésre érdemes témával. Mint pl. az utóbbi 

hetekben kialakult kínálati helyzet, vagyis a 

tojásárak drasztikus változása.  Az elmúlt két 

hét során darabonként 2 - 3 Ft-tal drágult a 

tojás, és a további áremelkedés sem kizárt.  

 

Ennek okait felkutatva kezdtünk nyomozásba, 

és kerestünk választ a jelenségre. A piacosok 

szerint ez elsősorban a lengyelországi export – 

minden bizonnyal átmeneti – szünetének követ-

kezménye.  

 

Az információt Földi Péter – a Magyar 

Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők 

Szövetségének elnöke - is megerősítette. Véle-

ménye szerint az ünnep előtt várható keresleti 

élénkülés és a madárinfluenza miatt megti-

zedelt baromfiállomány is az okok között 

szerepelhet.  

 

A drágulás valódi hátterében azonban az a 

hatmillió szalmonellával fertőzött lengyel 

tojótyúk megsemmisítése állhat, ami az európai 

tojásellátásból kiesett. A magyar tojástermelők 

szűkösen tudják a hazai igényeket kielégíteni. A 

jelenlegi helyzet az áremelésre valós ürügyként 

szolgál. Jól jön a hazai tojást termelőknek a 

keresleti piac, némileg kompenzálja a deficites 

hónapokat. „Egy év tíz rossz hónapját azonban 

nem lehet két hónap alatt behozni” – idézzük az 

egyik vállalkozó szavait.  

 

Hogy szemléletesebbé tegyük a tojáshelyzetet, 

jelenleg a nagybani piac kínálatában a 

méretenkénti ár az alábbiak szerint alakul: 

XL méret  35 – 37 Ft/db 

L méret  30 – 32 Ft/db 

M méret  28 – 30 Ft/db 

S méret  20 – 22 Ft/db  

 

Avatatlanok számára lehet információ, hogy a 

fentiek a 360 db-os kartondobozokban forga-

lomba kerülő tojás bruttó árai.   


