
 

 

XXIV. évf. 2. szám 2023. február 16.                Megjelenik kéthetente 

 

Nyitvatartás 
 

A Március 15-i Nemzeti Ünnep a nagybani piac 

nyitvatartását az alábbiak szerint módosítja: 

Március 14-én, kedden a piac ZÁRVA lesz, 

Március 15-én a szerdai üzemelési rend  

szerint, 14:00 órától 24:00 óráig lesz  

NYITVA 

 

Termelői helybiztosítás 
A márciusi hónapra történő helykötések 

időpontja: február 22-23-án, továbbá 26-28-án 

18:00 órától. A hónap végén már jelentősebb 

ügyfélforgalomra számítanak a helyiséggazdál-

kodás munkatársai. Az un. bonusz kötések feb-

ruár végéig érvényesek, így márciusra már ezen 

termelők és a tavaszi szezont kezdők is felke-

resik az irodát. Az utolsó kötési nap (február 

28.) az új helyigénylők számára kijelölt nap. 

Nehezíti a helyzetet, hogy vannak termelők, 

akiknek állandó kötésük is erre a napra marad.  

 

A helybiztosítás díját továbbra is lehet 

utalással a nagybani piac bankszámlájára fizet-

ni, a közleményrovatban a termelői kártyaszám 

feltüntetésével. Az utalásokat érdemes már a 

februárvégi napokban indítani, különösen, hogy 

két hétvégi nap ékelődik a kötési időszakba. 

Ilyenkor a befizetett összeg beérkezését a 

nagybani bankszámlájára, csak munkanapokon a 

reggeli órákban tudja a pénzügyi osztály kezel-

ni, a pénzösszeget a termelői kártyákra feltöl-

teni. A kiállításra kerülő számlák alapján lehet a 

szektorhelyeket lekötni.  

 

Az utalással történő fizetés praktikus a 

termelők számára, mert kikerüli a személyes 

ügyintézést, és az azzal járó időtöltést. 

Hiányossága a kötelező belépésszám kontrolja 

és az adott hónap(ok)ra kiállított szektorkár-

tyák átvétele. Konkrétabban: ha nincs meg a 

kötelező belépésszám nem lehet a termelőkkel 

egyeztetni, a hiányt pótolni. Másrészt a szek-

torkártyákért nem minden esetben keresik fel 

a helyiséggazdálkodási irodát. Ezúton is kérjük 

a termelőket, ha nincsenek pontosan tisztában 

a belépéseik számával kérjenek 

információt - akár a beléptető pénztáros 

munkatársaktól is. Másrészt szakítsanak időt a 

szektorkártyák felvételére, mert a piac terü-

letén ezzel lehet igazolni a hely jogos hasz-

nálatát. A helyiséggazdálkodás ügyintézői mun-

kanapokon 16:30-ig tartózkodnak az irodában.  

 

Belépődíj 
A Budapesti Nagybani Piac vezetősége a 

belépési díjak emelésének szükségszerűségéről 

döntött, előkészítése folyamatban van, az új 

tarifák április 1-től lesznek érvényben.  

 

A havi és negyedéves helybiztosítások díjának 

második ütemű emelése március 1-től lép 

életbe. A B-szektor havi helybiztosítási díja: 

bruttó 98.400 Ft, a vegyes szektorokba pedig 

bruttó 81.900 Ft-ért kötünk havi helybiz-

tosítást.  

 

Közbeszerzés 
A Budapesti Nagybani Piac Zrt. igazgatósága 

elindította a közbeszerzési pályázatot villamos-

energia és földgáz beszerzéshez. Reméljük, 

hogy a jelenlegihez képest - bérlőink nagybanin 

való működése érdekében - kedvezőbb árakon 

sikerül az energiát biztosítani.  

  

Importfölény 
Előző lapszámunk témáját folytatva, a piac 

klasszikus importszezonját – ami nagyjából 

ezekben a hetekben tetőzik -, elemezzük. A 

hazai primőráru (paradicsom, friss retekféle, 

fejes saláta) felhozatala szinte a minimumra 

esett vissza. A jelenlegi piaci kínálat primőr-

palettája teljes egészében import eredetű. 

Ebben nincs semmi újdonság, hiszen visszatérő 

jelenség a kora tavaszig kitartó importdömping. 

A mostani szezon azonban más. 

 

Az árak az idén túlságosan elhúztak még a 

decemberi szinthez képest is. Mi más lenne az 

ok, mint az infláció és a hazai fizetőeszköz 

gyengülése az euróhoz képest. Van ebben 

igazság, de az importbeszerzések és a hazai 

piacon megjelelő kínálati árak között sokkal 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

komplikáltabb a viszony, minthogy leegyszerű-

síthető volna. A szállítmányozók az energi-

aválság kapcsán és a kiszámíthatatlan árufor-

galom miatt hektikusan alakíthatják a fuvar-

árakat. A speditőrök igyekeznek az export-

import fuvarjaikat egyensúlyban tartani, gazda-

ságosan szállítmányozni. A hazai importbeszer-

zők pedig igyekeznek fix szállítási költségekben 

megegyezni. Az exportáló országok pillanatnyi 

piaci helyzete is formálja az árakat. Mire a 

külföldi áru a piacra ér kialakul a nagyke-

reskedelmi értéke, abból pedig a kínálati ára.  

 

Felmerül a kérdés, hogy mennyit bír el a kiske-

reskedelem. Egyelőre úgy tűnik, hogy megbir-

kóznak az importdrágasággal, annak árán, hogy 

egyenes következményét, az eladható mennyi-

ség csökkenését is tudomásul kell venni.  

 

A nagybanin vásárló kis és/vagy nagykeres-

kedőket faggatva, sokféleképpen kezelik, vagy 

magyarázzák a jelenlegi helyzetet. Akármilyen 

drágaság is van, a kialakított kínálati palet-

tájukat mindenképpen meg akarják őrizni, vevő-

körüket ezzel megtartva. Hozzászoktak, alkal-

mazkodnak a kiskereskedelmi vásárlói igények-

hez, néhány db-ot, vagy egy kg alatti mennyi-

séget is kiszolgának a vevők megtartása érde-

kében még akkor is, ha bizonyos termékeken 

alig marad kiskereskedelmi árrés.  

 

Hogyan alakulnak a februári importárak? Első-

ként érdemes megemlíteni, hogy széles spekt-

rumú árak képződnek. Ennek egyik oka, hogy a 

korábban importált portékának és a néhány 

napon belül érkezőnek kilónkénti beszerzési ára 

között akár 500 – 700 Ft is lehet a különbség. 

Az előző napokban még tudnak pl. valamilyen 

árut 1 – 1,2 ezer Ft-ért adni, a következő 

szállítmányban már 1.800 Ft-ot ér kilója. (A 

kereslet kínálat törvénye érvényesül) Ilyenkor 

az jár(hat) jobban, akinek még az előzőből jut. 

Másik ok az időközben bekövetkező minőség-

romlás, aminek manapság kevesebb az esélye,  

 

De nézzük a konkrétumokat. A primőr 

paradicsom jelenlegi ára 1.400 – 1.700 Ft/kg. A 

padlizsán most 1.800 – 2.2000 Ft kilónként. A 

cukkínit 1.000 – 1.300 Ft-ért, a kígyóuborkát 

1.350 – 1.700 Ft-ért „mérik”. A TV (tölteni való) 

paprika akár 2.200 Ft is lehet. A jégsaláta 

darabját kb. 2,5 kg importburgonya áráért, 

azaz 850 Ft-ért lehet megkapni. A gyümölcs-

frontra áttérve, van körte, aminek darabja 600 

Ft (!), a szőlő kilójáért fajtától és szárma-

zásától függően 1.600 - 2.200 Ft-ot kérnek. 

 

A déligyümölcs klasszikusa a narancs és a 

banán. A citrusok ára nagyon széles skálán 

mozog. A narancs ára 350 és 950 Ft közötti, a 

mandarin hasonló nagyságrendet képvisel. A 

vérnarancs kilója 1.000 Ft-nál több. A banán 

ilyekor mindig relatív drága. Most 680 – 750 Ft 

az ára. Vannak időszakok, amikor a klasszikus 

banánnagyhatalmak (Ecuador, Kolumbia, Costa 

Rica stb.) mesterségesen, a kínálat és az 

igények függvényében változtatnak a termelői 

áraikon. Amennyiben mi, magyar fogyasztók is 

igényeljük – és miért ne igényelnénk a közked-

velt déligyümölcsöt –, kénytelenek vagyunk a 

már az ültetvényekről drágábban elszármazó, 

drágább devizáért beszerzett, emelkedő 

üzemanyagáron ideszállított, 27%-os forgalmi 

adóval terhelt banánt fogyasztani. Ennek 

ellenére, még mindig a legnagyobb mennyi-

ségben forgalmazott áru a nagybani piacon.   

 

Elérhetőségeink 
Akár ügyfeleinknek, de azoknak az érdeklő-

dőknek is, akiknek a nagybaniról információra 

van szükségük érdemes a www.nagybani.hu hon-

lapot felkeresni. Leggyakoribb kérdés a piaci 

belépéssel kapcsolatban merül föl. A legfonto-

sabb információk a weboldal „Ügyfeleinknek” 

rovatban olvashatók, kártyaigénylő lapok letölt-

hetők. Az aktuális nyitvatartásról, az érvény-

ben lévő belépő, helyhasználati és parkolási 

díjakról is lehet tájékozódni. 

 

Honlapunkon az általános elérhetőség mellett a 

leggyakrabban keresett telefonszámok is 

szerepelnek. Az egyik fontos ügyintézés a 

helyiséggazdálkodáson zajlik, aminek közvetlen 

telefonszáma: 06-1-421-3611. A levelezési 

címe: piac@nagybani.hu Ezt külön hangsúlyoz-

zuk, mivel az utóbbi időben egyéb e-mail 

címekre is érkeznek megkeresések, ami késlel-

teti a mielőbbi intézkedést.  

http://www.nagybani.hu/
mailto:piac@nagybani.hu

