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F-szektor bővítéséről 
Az F-szektor száz új beálló hellyel kiegészült 
beruházása a tervezett időpontra befejező-
dött, az árusítóhelyek felfestése elkészült. Át-
adásra, hasznosításra (helybiztosításra) vár, 
melyre nagy az érdeklődés. A termelők e-
mailban kaptak tájékoztatást a részletekről. 
Azon termelőknek, akik helycserére jelentkez-
nek a június 26-án kezdődő helybiztosítási idő-
szaktól lehetséges a helyfoglalás. Az új hely-
igénylőket június 30-án, 20:00 órától fogadjuk. 
  
A korábbi szektorhelyek is átszámozásra kerül-
tek. Az állandó helybiztosításos termelők a 
megszokott, de más sorszámmal jelölt helyre 
állnak. Azon termelőknek, akik teljes évre 
kötöttek, vagy jelenleg még érvényes három 
hónapos helybiztosítással rendelkeznek, új 
szektorkártyákat adunk ki. A havi kötésre 
jelentkezők viszont a már újra számozott 
helyekre kapnak szektorkártyát.  
 
A beruházás tárgyát képező két új, 28 méteres 
torony július közepétől fogja a piac új szekto-
rának működtetéséhez szükséges fényt biztosí-
tani. Addig ideiglenes jelleggel működik a 
térvilágítás. 
 
Új illemhelyek kiépítésének lehetőségére is 
adott volt a beruházás. Ez újabb lépés a higi-
éniai körülmények javításához. (Ennek ellen-
tétele, hogy használatuk is kultúrált legyen!)  
 
A nagybani közlekedését - az új létesítménnyel 
egyetemben - egy, a Bevásárló útra vezető ki-
hajtási kapu létesítésével kívánjuk javítani. Ezt 
kizárólag a piac elhagyásához lehet használni. 
 
Nyári óvintézkedések 
A nagy hőség, a forróság fokozottan igénybe 
vesz bennünket. A mezőgazdaságban, kerté-
szetben tevékenykedőket még inkább veszé-
lyeztető időszak, és körülmény. Ennek kapcsán 
felhívjuk a gazdálkodók figyelmét a munkavé-
delmi előírások betartására. Bizonyára előírá-
sok nélkül is óvják a munkavállalóikat, de aján-
latos a munkaügyi hatóságok esetleges ellenőr-

zésére is felkészülni, a vonatkozó 
jogszabályoknak utánanézni, annak megfelelni. 
 
A piac területén is nagy a hőség, kiváltképp a 
piacra érkezés délutáni óráiban, amikor a 
felforrósodott betonburkolatú szektorokba be-
állnak a termelők. Ez eggyel több ok a túl korai 
érkezés elkerülésére. A koradélutáni órákban 
nem érdemes az árut sem – vagy csak mutató-
ban - kipakolni.  
 
Balesetre hivatkozunk, 
és újból a közlekedési szabályok betartására 
figyelmeztetünk. A legforgalmasabb nyári 
napok túlzás nélküli statisztikája, hogy akár 
háromezer jármű is belép a piac területére. 
Ezért még fokozottabban szükség van az óva-
tosságra, különösen a haladási irány és a tiltott 
parkolásra figyelmeztető KRESZ betartására. 
 
A szabályok ellen vétő járművezetők, targon-
cával közlekedők az eddigiekben alkalmazott 
eljárásnál is szigorúbb intézkedésre számít-
hatnak. 
 
Újból EKAER  
Az EKAER az áru nyomon követését célzó, és az 
adókötelezettség teljesítését biztosító rend-
szer. Ugyanakkor lehetőséget nyújt az adóelle-
nőrzések lefolytatására is.  
 
Az EKAER-hez kapcsolódó ellenőrzéseket a 
közutakon az adóellenőrökből és pénzügyőrök-
ből álló csoport irányítja, melyhez a bűnügyi 
szervek, továbbá a nébih munkatársai is 
társulnak és szoros  együttműködésben dolgoz-
nak. A pénzügyőrök állítják meg a járműveket 
és annak szállítmányának adatait a NAV hivatali 
diszpécserszolgálatához továbbítják.  A munka-
társak a szállítmány adataiból és az adóigaz-
gatási rendszerben rendelkezésre álló, és az 
internetről begyűjthető nyilvános adatokból 
kockázatelemzést végeznek. Ezután döntenek a 
szállítmánnyal kapcsolatos további intéz-
kedésekről. A helyszíni ellenőrzések során 
kiemelt figyelemmel kell kísérni azokat a 
szállítmányokat, amelyek élelmiszerbiztonsági 
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szempontból kiemelt kockázatot képviselnek. 
Ha a kockázati tényezők indokolják akár ható-
sági zár alá is vehetik a szállítmányt. A hatósági 
zár megsértése esetén a fuvarozó is bírságol-
ható, sőt a járművezető is. 
 
Az eljárásról már egynéhány nagybanis terme-
lőnek is vannak tapasztalatai. Az ellenőrök a 
nagybani piacra való szállítmánnyal állították 
meg őket. Az un. kockázati eljárás 3,5 – 4 órá-
val késleltette a piacra való érkezésüket.  
 
Ez év augusztus 1-étől új rendelkezések lépnek 
életbe. Ezeken a hasábokon nem áll módunkban 
részletesen beszámolni, de az egyik jelentős 
változást megemlítjük. A törvénymódosítással 
az EKAER kötelezettség kiterjesztésre ke-
rült a nem kockázatos termékek nem útdíj 
köteles járművel történő fuvarozási eseteire is, 
ha a megrakott gépjármű tömege a 3,5 ton-
nát meghaladja. 
 
Gyakori termelői kérdések 
„A nagybanira érkező termelőknek kell-e 
EKAER számot igényelni, ha kompenzációs felár 
illeti meg?” Nekik nem kell! A mezőgazdasági 
termelők tevékenysége ugyanis az arra 
vonatkozó különös áfa-beli szabályok miatt nem 
felel meg az EKÁER hatálya alá tartozó 
adóköteles termékértékesítésének. 
 
„Mely szempontok mentén szükséges a beje-
lentési kötelezettséget teljesíteni, amennyiben 
az adózó nagybani piacon, illetőleg ahhoz 
hasonló értékesítési körülmények közepette 
szerez be terméket?” 
 
A rendelet egyértelművé teszi, hogy amennyi-
ben a terméket értékesítik, akkor a bejelentési 
kötelezettség – az egyéb feltételek teljesülése 
esetén – fennáll, akár az eladó, akár a vevő, 
akár bármelyikük megbízásából fuvarozzák el 
közúton a terméket. Következésképpen ameny-
nyiben az eladó nagybani piacon értékesít és 
az első belföldi áfa köteles nem végfelhasználó 
részére történő értékesítésnek minősül, és a 
(bruttó 500 kg) súly-, vagy (nettó egymillió 
Ft) értékhatárok is adottak, úgy az bejelen-
tési kötelezettség alá esik. Részletes és 

hivatalos információkért ajánlott a NAV 
ekaer.nav.gov.hu linkjét követni. 
 
Megbízható adózó 
A cégjegyzékbe bejegyzett adózók és az áfa-
regisztrált adóalanyok besorolása a június 30-i 
állapot alapján történik, a vállalkozások a koc-
kázatos, vagy a megbízható kategóriákba kerül-
nek.  
 
A megbízható minősítés egyik feltétele, hogy a 
vállalkozás adótartozása a negyedév végén ne 
haladja meg az 500 ezer forintot. Az esetleges 
tartozást érdemes rendezni, hiszen a minősítés 
számtalan előnnyel jár a NAV-eljárások során.  
Az első minősítés eredményéről az ügyfélkapun 
keresztül tájékozódhatnak a vállalkozások.  
 
Tűzvédelmi ellenőrzés 
A BNP Zrt. bérleményei területén tűz-, és mun-
kavédelmi ellenőrzés volt. Ennek tapasztalata, 
hogy több raktár területén tárolnak gázpalac-
kot, eltorlaszolják a tűzcsapszekrényeket, tűz-
védelmi berendezéseket. Éghető anyagot, gön-
gyöleget nem az előírásoknak megfelelően tá-
rolnak. (A rendelkezések szerint éghető anyag 
és az épület között legalább hat méter távol-
ságot kell tartani.) A targoncák használatának 
biztonsági előírásait nem tarják be.  
 
Társaságunk a bérlők részére felhívást tesz 
közzé, amely a fentiek mellett más szabály-
talanságra, illetve azok megszüntetésére, kikü-
szöbölésére figyelmeztet. Továbbá, hogy az 
érvényben lévő munka és tűzvédelmi jogszabá-
lyok betartása minden jogi személyre, és gaz-
dálkodó szervezetre kötelező érvényű. 
 
Figyelem!  
A mezőgazdasági őstermelők adatairól 2016. 
július 1-től az élelmiszer-lánc felügyeleti infor-
mációs rendszer elektronikus hozzáférést 
biztosít. A részletekre következő lapszámunk-
ban visszatérünk.  


