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Őstermelői igazolvány 2016. 
Minden év elején – a helybiztosítási ügyintézés 

feltételeként – termelőinknek be kell mutatni 

az aktuális évre érvényesített őstermelői 

igazolványokat, vagy annak másolatát. A terme-

lők egy része három évre érvényesített igazol-

vánnyal rendelkezik, de ezeket is év végéig 

kártya alapú őstermelői igazolványra cserélik.  

Erre az évre igényelt igazolványok ideiglenesen 

kiállított okmányok. Az őstermelők adatait a 

NÉBIH jogosult nyilvántartásba venni, amit egy 

elektronikus felületen a Nemzeti Agrárgaz-

dasági Kamara falugazdászai rögzítenek. 

 

A 2016. évre igényelt őstermelői igazolványok 

már a megváltozott jogszabály szerint sokkal 

több és részletesebb adattartalommal készül-

nek. A korábbi igazolványokon „csak” név, cím, 

adószám és a vállalkozás körébe tartozó 

termények felsorolása került bejegyzésre. Az 

új őstermelői igazolványokon feltűntetik a 

termelő születési helyét, idejét, anyja nevét, az 

adóazonosító számát, a tevékenység adószámát, 

ezenkívül még ügyfél és őstermelői azonosító 

szám is szerepel. Bejegyzik továbbá az őster-

melő agrárkamarai nyilvántartásának számát is. 

„Egyéb” rovatban pedig a választott adózási 

módot tűntetik fel. A közös őstermelői igazol-

ványba a családtagok részletes adatai is 

bekerülnek. A kártya alapú őstermelői igazol-

ványok szerepe – többek között -, hogy a kibő-

vített adatokat elektronikus formában rögzít-

se, és tartalmazza. majd. 

 

Őstermelő ügyfeleink adatai a nagybani piac 

nyilvántartásában is regisztráltak. Az adatvál-

tozásokat, így az őstermelői igazolványok - 

érvényességük lejárta utáni - megújítását is 

jelezni kell. Már csak azért is, hogy naprakész 

nyilvántartásunk hitelesen bizonyítsa, a 

nagybani piacon értékesítő termelők, vállal-

kozók, vállalkozások igazoltan őstermelői tevé-

kenységet folytatnak.  

 

Éves helybiztosítás  

Felhívjuk termelőink figyelmét, hogy az egész 

éves helybiztosítások lekötésére már csak két 

hét áll rendelkezésre, ennek 

határideje február 17-én lejár. 

 

Az aktuális helybiztosítások megkötésére idén 

is a hónap utolsó négy munkanapján lesz lehe-

tőség. A hosszabbítások a hónap utolsó négy 

munkanapját megelőző este 22:00 órai kezdés-

sel, másnap 06:00 óráig tartanak. Az új hely-

igénylők pedig a tárgyhónap első munkanapját 

megelőző nap 22:00 órától kereshetik fel 

ügyfélszolgálatunkat. Ezt követő termelői 

ügyintésre csak a helyiséggazdálkodási iroda 

munkaidejében van lehetőség. Munkatársainkkal 

a 06-1-421-3611 telefonszámon lehet időpontot 

egyeztetni. Emlékeztetőül felhívjuk a 

figyelmet, hogy a befizetési pénztár 

(főpénztár) vasárnaptól csütörtökig 21:00 

órától másnap 03:00 óráig tart nyitva.  

 

Nyomon követhetőség 
Mielőtt írásunk címében foglalt – visszatérő – 

témát az utóbbi napok eseményeivel aktua-

lizálnánk, előző lapszámunk „Tudatos vásárló” 

című írásunkra utalunk. Ezek a sorok többek 

között arról szóltak, hogy a nyomon követ-

hetőség előírásai a nagybani piacon szinte 

teljességgel megvalósultak, amire a hatósági 

ellenőrzéseknek is ösztönző ereje volt. 

 

A napokban lefolytatott NÉBIH ellenőrzés 

azonban fenti állításunk alól kivétel volt. Újból 

kisebb szabálytalanságra derült ugyanis fény. A 

NÉBIH a vizsgálódás végeredményeként közel 

négy tonna importárut – narancsot és Kápia 

paprikát - foglalt le, ami a nagybani hulladék-

udvarában a NÉBIH felügyelete mellett 

megsemmisítésre került. A szabálytalanság 

ténye a kötelező tartalmú árujelölés, illetve az 

un. LOT szám hiánya volt. Mindkét előírás a 

feladó kötelezettsége, jelen esetben az 

exportcégé. Ugyanakkor az importőrnek – 

történetesen a nagybanis nagykereskedőnek – 

kell garantálni, hogy az átvett áru a nyomon 

követhetőség minden feltételének megfelel. 

Szabálytalanság esetén ugyanis „csak” az 

ellenőrzés helyszínén forgalmazó vállalkozás 

vonható felelősségre, bírságolható meg.  

 



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A zöldség-gyümölcsárut már feladásakor áru-

jelölő címkével kell ellátni, amely tartalmazza 

az áru megnevezését, osztályba sorolását, szár-

mazását, adott esetben a termény fajtáját, 

méret-kategóriáját és a termelői vállalkozást, 

valamint annak címét. A hazai forgalmazó nevét 

is - az áru megérkezésekor, de még értékesí-

tést megelőzően - fel kell tüntetni.  
 

Az áru útra bocsátásának másik fontos előírása 

az un. LOT szám. Ennek a kódszámnak – nem 

meghatározott sem a karakterszáma, sem 

formátuma - az árut értékesítő cég nyilvántar-

tásában szereplő és az azonosításra alkalmas 

számsornak kell lenni. Ezt a rakomány egyes 

tételein (raklapokon), a számlán, az exportárut 

kísérő okmányokon, CMR-en, minőségi tanúsít-

ványon szerepeltetni kell. A hazai beérkezést 

követően pedig a raktározás bizonylatain, a 

továbbértékesítés számláin is fel kell tüntetni 

a LOT számot. Ez biztosítja a nyomon követhe-

tőséget, vagyis az áru útja a származásától a 

kiskereskedői forgalmazásig végig kísérhető.  
 

Hatósági ellenőrzésekre továbbra is számítani 

lehet. Kisebb-nagyobb szabálytalanságok bármi-

kor előfordulhatnak. A NÉBIH - legutóbbi 

ellenőrzésének tapasztalata - szerint a nagy-

bani piacon határozottan javult a jogkövető 

magatartás, csökkent a szabálysértési ügyek 

száma. A megsemmisítésre ítélt árumennyiség 

kevésbé számottevő, ami a kiszabható bírság 

nagyságrendjét is mérsékli.  
 

Az ilyen és hasonló esetek a híradások, a média 

rossz kommunikációja miatt ronthatják a nagy-

bani piac és az itt működő vállalkozások meg-

ítélését, csorbát ejthet a közös erőfeszítéssel 

kivívott jó hírnevünkön.    
 

Hulladék-ügy 
Nem lehet teljes sikerként elkönyvelni az 

elmúlt évben bevezetésre került szelektív hul-

ladékgyűjtési programunkat. Bizonyos előre-

lépés ugyan tapasztalható, de messze még a 

kívánt eredmény. A nagybani területén elhelye-

zett, a hulladék elválasztására alkalmas konté-

nereket ugyanis a piacosok nem a felirato-

zásnak megfelelve alkalmazzák. Válogatás nélkül 

össze-vissza dobálnak szemetet, hulladékot a 

gyűjtőkbe. Amennyiben a környezetvédelmi, és 

költségkímélő hulladékkezelő módszerünk sike-

resen működne, az bérlőinknek is megtakarítást 

eredményezhetne.  

 

A szemét elszállítása, a nagy mennyiségben 

keletkező hulladék kezelése egyre nagyobb 

terhet ró ugyanis a nagybani piacra. A közüzemi 

szemétszállító (FKF társaság) 2013. júniusában 

a szállítási díjakat drasztikusan – a kommunális 

szemétszállítást 61 %-kal, a komposzthulladék 

díját háromszorosára - megemelte. A közüzemi 

társaság sajnálatosan újabb áremelést készül 

érvényesíteni.  

 

A sokszorosára növelt költségeket társaságunk 

ez-idáig nem hárította át a bérlőkre, és az 

üzletfelekre. Amennyiben a FKF által tervezett 

díjemelés érvénybe lép, úgy a nagybani társaság 

is kénytelen a hulladékkezelés megnőtt terhei-

nek egy részét a bérlők felé érvényesíteni. A 

hulladék elszállítás díjának közeljövőben terve-

zett emeléséről, annak mértékéről, bevezeté-

sének időpontjáról az érintett ügyfeleinket 

levélben tájékoztatjuk. 

 

Elkezdődött 
Az F-szektor bővítésének munkálatai a napok-

ban megkezdődtek. Jelenleg a munkaterület 

előkészítése zajlik, de az építkezés hamarosan 

látványos szakaszba kerül. Reményeink szerint 

a terepen történő munkafolyamat a piaci 

működését nem akadályozza. Minden igyeke-

zetünk ellenére azonban kialakulhatnak olyan 

helyzetek, aminek feloldásához a piacosok 

segítségét, megértő hozzáállást kérjük. Türel-

müket előre is köszönjük.  

 

A tervezett átadásra a nyári szezonban kerül 

sor. Reméljük, hogy az aktív területünket több 

mint száz szektorhellyel és tíz vásárlói jármű 

várakozására alkalmas parkolóhellyel bővítő 

beruházás nagyban hozzájárul majd a piac 

szezonális zsúfoltságának enyhítéséhez. Átadás 

után pedig a termelők birtokba vehetik a 

gyümölcsárusításra kijelölt szektor újonnan 

kiépített területét.   


