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Boldog Újévet Kívánunk 
Hírlevelünk idei első számát a Budapesti Nagy-
bani Piac Zrt. újévi jókívánságaival nyitjuk. A 
sokéves hagyományt folytatva, társaságunk 
idén is az ó-esztendő eredményeit, tapaszta-
latait, tanúságait összefoglalva, és új 
reményekkel ötvözve azt kívánja, hogy mindenki 
bizakodóan tekintsen a jövő elé.  
 
Az utóbbi esztendők végén mindig a gazdasági 
környezetünk negatív hatásaira hivatkoztunk és 
ennek tükrébe állítva számoltunk be a piacosok 
eredményeiről. Ebben az évben szakítunk a 
gyakorlattal és a nagybani 2013. évét úgy érté-
keljük, hogy a 2014. esztendő legyen jobb, de 
semmi esetre sem rosszabb.  
 
Az aktuális időjárásnak erőteljes a befolyása 
szakmánk sikerére, az áruforgalomra, az árak 
és a kereslet-kínálat alakulására. Ezzel hozható 
összefüggésbe a nagybani termelői felhoza-
talának 2013. évi alakulása. Az első félévben a 
piac hazai áruforgalma kicsit „gyengélkedett”. 
A kereslet, de vele párhuzamosan a kínálati 
árumennyiség, a vásárlók belépésének gyako-
risága mind-mind a 2012. év termésered-
ményének visszaesését tükrözte. A tendencia a 
második félévben megfordult és a nagybani 
árufelhozatala megközelítette az előző év 
szintjét. 
 
A BNP Zrt. is sikeres évet tudhat maga mögött, 
amit a hatékonyabb gazdálkodás mellett a 
nagybanin (együtt) működő vállalkozásoknak, a 
termelőknek és nem utolsó sorban a kis- és 
nagykereskedő vásárlóknak, árubeszerzőknek 
köszönhet. A társaság ezt saját eszközeivel 
igyekszik viszonozni. Bár az utóbbi évek meg-
szorításai, és a költségtakarékosság miatt nem 
dicsekedhetünk újabb nagyberuházásokkal, de 
kisebbekkel igen. Az elmúlt évben is közel száz-
millió Ft összegű fejlesztéssel járultunk hozzá 
a nagybanisok közérzetének jobbá tételéhez, 
környezetünk szépítéséhez, létesítményeink 
korszerűsítéséhez, és karbantartásához, a 
hamarosan használatba vehető Nagykőrösi úti 
sávbővítéssel pedig a vásárlók kényelméhez.   
 

Tudomásul kell venni, hogy a 
nagybani tevékenységét (is) a kínálati piac jelző 
illeti. A kereskedelmi gyakorlatán mindenkinek 
változtatni kell, hogy vevőinket minél kedve-
zőbb körülményekkel, gazdag árukínálattal és 
lehetőség szerint elfogadható árakkal piacra 
csábítsuk. Ne mondjunk le arról a szerepünkről, 
hogy az ország legnagyobb piacának kínálati 
szereplői vagyunk. Mint tudjuk a hazai és 
import zöldség-gyümölcsáru tetemes hányada a 
nagybanin kerül értékesítésre. A főváros 
mellett az ország nagyvárosainak, nyáron a 
Balaton és más üdülőhelyek megnövekvő 
igényének kielégítése továbbra is a nagybani 
lehetősége. Éljünk vele! Legyen közös a feladat 
és a megvalósítás sikere is!  
 
A 2014. évhez fűződő reményeink egyike, hogy 
a nagybanisok egymás közötti kapcsolata 
tovább javul és kevesebb lesz az érdekellentét. 
Bérlőink belátják, hogy a nagybani költségek 
minimális emelése nem ellenük szóló intézkedés, 
sokkal inkább a továbblépés lehetősége és a 
fejlesztések alapja. A költségek teljesítésének 
sürgetése sem önös érdek, hanem az adósokat 
sújtó, külön bírságok elkerülését is szolgálja. 
 
Társaságunk a jövőben is törekedni fog, hogy 
minél hatékonyabban üzemeltesse a tulajdo-
nosok által rábízott létesítményeket, a piaci 
infrastruktúrát de úgy, hogy valamennyi piaci 
érdekszféra a lehető legelégedettebb lehessen. 
Az eddigi kompromisszumos törekvésünket a 
jövőben is szeretnénk gyakorolni, éppen ezért 
igyekszünk lehetőleg mindenkivel egyforma 
arányban közös nevezőre jutni. Nem kell 
bizonygatni, hogy a szándék nemes, korrekt, de 
a megvalósítást éppen a sokszínűség, a sokféle 
érdek és azok ellentéte teszi nehézkessé.   
 
A BNP Zrt. nevében ígérem, hogy az újesz-
tendőben is igyekszünk olyan döntéseket hozni, 
hogy együttes tevékenységünk zökkenőmentes 
legyen. Ehhez kívánok elsősorban Önöknek, de 
magunknak is kitartást, egészséget, sikert és 
eredményeket a 2014. esztendőre.  
     Házi Zoltán  
       vezérigazgató 
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A nagybani piacosok kívánsága 
Megkérdeztünk néhány nagybani piacost, hogy 
milyen kívánsággal, vágyakkal léptek át az 
újesztendőbe? A realitások talajához kötődő 
termelők egyik hőn óhajtott kívánsága az 
időjárás szerencsés alakulása.  A másik, hogy a 
vásárlóerő valóban erő legyen. A mindenki 
számára oly fontos egészség a termelők 
számára is az, de a nehéz, megterhelő munka 
eredményességének még inkább záloga.   
 
A piacosok zöme mi mást is kívánhat, mint az 
árbevétel költségarányos alakulását, mivel az 
előbbi növekedési üteme jócskán lemarad az 
utóbbitól. A kiadások terhei évről évre 
nyomasztóbbak.  
 
A nagykereskedők alacsonyabb devizaárfo-
lyamban bíznak, hogy kiszámíthatóbb és üte-
mezhetőbb áruforgalommal bővíthessék a piac 
sokszínű kínálatát. 
 
A vásárlók továbbra is széles választékot, 
„barátságos” árakat és kevésbé zsúfolt, 
akadálymentes beszerzési lehetőséget szeret-
nének.  
 
A nagybanin működő vállalkozások munkatársai 
jól fizető, biztos munkahelyet és biztonságos 
körülményeket kívánnak maguknak.  A szabad-
ban dolgozók, árusítók pedig szeretnék, ha az 
újesztendő „emberbarát” időjárással segítené  
a munkakörülményeiket.  
 
2014. évi helybiztosítás 
A havi helybiztosítás megszokott rendje 2014-
ben sem módosult, azaz a hosszabbításokra a 
tárgyhót megelőző négy munkanap van kijelölve, 
az új helyek igénylése pedig a tárgyhó első 
munkanapján lehetséges. A helyiséggazdálkodás 
munkarendje a piac nyitva tartásához 
alkalmazkodik. Jelenleg 05:00 órától várja a 
termelői ügyfeleket. Ugyancsak 05:00 a 
nagybani pénztárnyitás időpontja, ahol 09:30 
óráig lehet befizetni a helybiztosítási díjat. 
 
A helybiztosítás korábbi feltételei sem 
változtak. Azok a termelők igényelhetnek éves 
helybiztosítást, akik 2013-ban legalább 11 hóna-

pon keresztül ugyanazon az árusító helyen, 
folyamatos helybiztosítással rendelkeztek. 
Azok a termelők, akiknek 2013-ban 12 hónapos 
helybiztosításuk volt, és nem kívánnak az éves 
kötés lehetőségével élni, azok január, február 
hónapra kedvezménnyel – bruttó: 140,- Ft/hó – 
összegű helybiztosítási díjjal köthetik le 
árusító helyüket. A – havi, vagy negyedéves – 
helybiztosítás az időszak leteltével meghosz-
szabbítható, ha a termelő a kötelezően előírt 
belépésszámot teljesítette. A helybiztosítások 
megkötésének tényét továbbra is a szektor-
kártya igazolja, ezért azt ellenőrzéskor 
kötelező felmutatni! 
 
Január első munkanapján az idei helybiztosí-
tások kötése - a fentiek szerint - elkezdődött. 
Azon termelőknek, akik tavalyi éves, illetve 
december havi szektorkártyával rendelkeznek 
január 8-ig belépési jogosultságuk van. Aki ezt 
követően (január 9-től) piacra kíván lépni, 
január 8-ig helybiztosítást kell kötni. Az éves 
helybiztosítások még februárban is leköthetők. 
  
A legalább hat hónapos, vagy annál hosszabb 
időre, állandó árusító helyre kötött helybiz-
tosítások lehetősége, hogy a következő 
esztendőben – az előre jelzett időponttól – 
újból igényelhetők. A termelőknek ez évre 
vonatkozó szándékukat tavaly december 20-ig 
kellett jelezni.    
 
Azon termelőknek, akik 2013-ban nem váltottak 
2014-15 évre érvényes őstermelői igazolványt, 
vagy elmulasztották bemutatni, azoknak az idei 
helybiztosítás megkötésekor a hiányosságot 
feltétlenül pótolni kell! 
 
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy az un. T1 
termelői kártyára a helybiztosítás díját kívül 
nagyobb összeg is befizethető, ami belépődíj 
megfizetésére is felhasználható, azaz a 
beléptető pénztáraknál készpénzt helyettesít. 
 
A közlekedési sávokra kinyúló járművek akadá-
lyozzák a forgalmat. Ezért a termelők csak a 
lekötött árusítóhelyüknek megfelelő méretű 
járművel érkezhetnek. (A jármű hossza az 
emelőhátfallal együtt értendő.) 


