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Sikeres újesztendőt kívánunk 
Az újesztendő sokakat ösztönöz arra, hogy 

számvetést készítsenek, értékeljék a múltat és 

elhatározással, fogadalmakkal alapozzák meg a 

jövőt.  Bizonyára Önök is tartottak évértéke-

lést és terveket is készítenek 2023-ra.  

 

A Budapesti Nagybani Piac Zrt. a 2022. évet - a 

nehézségek és problémák ellenére – sikeresen 

zárta, az üzleti tervét teljesítette. A hibákból, 

a kisebb-nagyobb kudarcokból igyekeztünk a 

tanulságokat levonni és közös hasznunkra 

fordítani.  A kitűzött célok megvalósításában 

jelentős segítséget, támogatást kaptunk Önök-

től, amit ezúton is köszönünk. Köszönjük 

megértésüket, helytállásukat, közreműködé-

süket. 2023. évben erre alapozva építkezhetünk 

tovább.  

 

Egyúttal valamennyi üzletfelünknek, bérlőnknek, 

a termelőknek, az itt vásárló kereskedőknek, a 

nagybani piac sokrétű közösségének, lapunk, 

valamint Web-oldalunk valamennyi olvasójának 

sikeres üzleti esztendőt és magánéletükben 

boldog újévet kívánunk.  

 

Jókívánságunk a szkeptikusabbak számára talán 

udvarias gesztusnak tűnik, különösen egy gazda-

ságilag nehéz év után. Az előttünk álló év sem 

ígérkezik könnyűnek, hiszen az energia drágu-

lása, a termelők valamennyi költségének jelen-

tős emelkedése, a vásárló nagykereskedőknek 

(is) az üzemanyagköltség, és az importkeres-

kedők számára a magas devizaárfolyam jelenti a 

legnagyobb kiadást, és okoz bizonytalanságot.  

 

A súlyos százalékszámokban mérhető infláció 

kisebb, vagy nagyobb mértékben mindenkit 

érint, volt, akiket felkészületlenül ért.  

 

A közelmúltban a termelőkkel készült interjúk 

során viszont megbizonyosodtunk arról, hogy 

már ők is keresik a kiutat. A korábbi 

költségcsökkentő beruházásokat folytatni 

kívánják, a termesztés önköltségét az eddig 

alkalmazott drága energiaforrások kiváltásával, 

a piacképes áru késleltetésével, termékvál-

tással igyekeznek mérsékelni a kiadásokat. 

 

A magunk részéről azt tanácsoljuk 

minden piacosnak, hogy bízzanak saját 

magukban, szakmai tudásukban, tapasztalataik-

ban. Sorainkat annak reményében zárom, hogy 

az elkövetkező időszakot átvészelve, stabilabb, 

biztatóbb, sikeres 2023. évet zárjunk. 

    Boros András  

a BNP Zrt. vezérigazgatója 
 

Forgalmirend változás 
Előző lapszámunkban a BNP Zrt. vezetősége 

arról tájékoztatott, hogy 2022. december 31-

ét követően a piacra történő behajtás megvál-

tozhat, ami a BNP Zrt-től független okokra 

vezethető vissza.  

 

Most szerencsére arról számolhatunk be, hogy 

a menedzsment megállapodásának eredménye-

ként erre nem került sor, a forgalmi rend nem 

változik.   

 

Tárolni, vagy kitárolni? 
Sajnos azt nem lehet mondani, hogy sok burgo-

nyatermelő számára dilemma a fenti kérdés. A 

legtöbb hazai gazda ugyanis már az ősszel 

túladott termésének teljes egészén. A beta-

karított burgonyát vagy gyenge minősége miatt 

nem volt érdemes tartogatni, vagy a ráfordított 

befektetésből a termelők mielőbb bevételhez 

akartak jutni. Ezért csak keveseknek van betá-

rolt burgonyájuk. Egyelőre még számukra is 

kérdéses a jövő. Nem tudni, hogy az „ársapka” 

hogy fog rájuk hatni, állandó vevőkörükről nem 

akarnak lemondani az esetleges áremelésből 

származó többletbevétel reményében.  

 

Részben kiszámíthatatlan, hogy hogyan alakul 

tavaszig a kereslet-kínálat, másrészt bizony-

talan lehet a hazai burgonya versenyképessége 

a jó minőségű, télálló, és egységesre válogatott 

importburgonyával szemben. Vannak, akik a 

folyamatos, de mérsékelt kitárolás mellett dön-

tenek, és akadnak, akik egy lapra teszik fel a 

még biztonságos körülmények mellett tárolt  

maradék készleteiket. A tények - a nagybani 

piac adatai – szerint csökkenőben van a hazai 

kínálat, míg az importbeszerzések emelkedő 

tendenciát mutatnak. Az árak folyamatos emel-
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kedése is kínálati hiányt tükröz. Jelenleg a 

legdrágább importburgonya kilója akár 330 Ft 

is lehet. A hazai burgonya 230 – 280 Ft/kg. 

Jóslatok szerint a tavaszi hónapokig folyamatos 

áremelkedésnek leszünk tanúi.   

 

Termelői információk   
Hónap elején a 2023. éves, háromhavi és a két 

hónapos un. bónusz helybiztosítások 

értékesítését megkezdtük. Az éves kötésekre 

legkésőbb február 15-ig van még lehetőség. Jó 

tudni, hogy a következő, január 25 – 31 közötti 

helybiztosítási időszak előtt és azt követően, 

csak a nappali munkaidőben van termelői ügyin-

tézés.  

 

Fontos! Akik átutalással rendezték a hely-

biztosítások díjfizetését, kérjük vegyék át 

szektorkártyáikat a helyiséggazdálkodáson, 

akár személyesen, vagy megbízott által.  

 

Árlista   

A nagybani piac árinformációs adatbázisa több, 

mint húsz éves adatokat őriz. Az adatgyűjtés 

heti két alkalommal történik a jellemző hazai és 

importtermékek árait mérve. Összeírásának 

kidolgozott tematikája van, de nem statisztikai 

módszer. Az adatszolgáltató személye, vagy a 

vállalkozás kiválasztása alkalomszerű.  

 

A kínálati árlista a nagybani piac adatbázisában 

kerül rögzítésre. Ennek alapján készül az aznapi 

Excel tábla, amit szolgáltatói szerződésünknek 

megfelelve megküldünk a megrendelőknek.  

 

Az árak az adott napra jellemző minimum – 

maximum bruttó, nagytételben árusított zöld-

ség-gyümölcsárak. A széles spektrumú adatbá-

zisunkból egyéni igényeknek megfelelő árin-

formáció is lekérdezhető. 

 

Az aktuális árak tételes listáját megrendelők 

között áruházláncok, beszállítók, közbeszerzési 

pályáztatók és termelők is vannak. A teljes napi 

porfólión kívül lehetőség van szűkített termék-

lista áradatainak igénylésére is. 

Az adatbázisunkból történő lekérdezések 

lehetőségét gyakran veszik igénybe a hatóság 

(NAV, rendőrség, igazságügyi szakértők, 

ügyészség stb.) 

 

Az egy héttel korábbi árlista az éves helybiz-

tosítással rendelkező ügyfeleink számára díj-

mentes szolgáltatás. A termékek, árufélék ára 

visszamenőleg is tájékoztató jelleggel bírhat-

nak pl. utólagos elszámoláshoz, vagy az aktuális 

hét áraihoz viszonyítási alap lehet.  

 

A www.nagybani.hu honlapunkon az árlistát 

egyszerűsített és egy héttel korábbi adatokkal 

töltjük fel. Aki ennek alapján kíván tájékozódni, 

érdemes a feltöltés dátumát megtekinteni.  

 

Aktuális importkínálat 
Ha már fenti írásunk az árgyűjtés témájában 

készült, térjünk ki az importtermékekre, annak 

kínálatára, árára. (Azért nem a hazai kerül 

górcső alá, mert a téli hónapokban jellemzően 

importpiac van.) 

 

Nem várt jelenségre lettünk figyelmesek az 

elmúlt hónapokban. Az ünnepeket megelőzően 

jelentős forgalmat bonyolítottak a nagy-

kereskedők, annak ellenére, hogy a kínálati árak 

soha nem látott magasságokat értek el. 

Legnagyobb keletje most is a déligyümölcsnek, 

a banánnak és a citrusféléknek volt, de nagy 

tételben vettek egzotikumot és primőrárut is a 

vásárló kereskedők. Vagyis az ünnepi forgalom 

„elbírta” a drágaságot.  

 

Az év első heteiben – jelenleg is – tart a 

kereskedelmi lendület. Úgy tűnik, hogy a kínálat 

választékos és keresletet követő. Az import-

nagykereskedők óvatosabban rendelnek, azaz 

ritkábban – főleg a vasárnapi nagypiacra idő-

zítve – fogadnak külföldi áruval érkező kamio-

nokat. Így alkalmanként akár áruhiány is elő-

fordul, mint legutóbb karfiolból, cukkíniből. A 

banánról nem beszélve, melynek kínálata és 

magas ára a karácsonyi keresleti piac óta 

stagnál.  

 

Összefoglalva, a korábban kialakult drága 

árakat a jelenlegi keresleti – kínálati összhang 

tartja fent.     

http://www.nagybani.hu/

