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Ünnepi zárva tartás
A közelgő állami ünnepnap a nagybani piac nyitva
tartását az alábbiak szerint módosítja:

Figyelem!
A nagybani piac
augusztus 20-án zárva lesz.
Nyitás: augusztus 21-én, 20:00 órakor
Piaci belépés
Több mint másfél évtizede annak, hogy a nagybani piac beléptető rendszere informatikai
alapon működik. Évek során az újabb igények
kielégítésének érdekében folyamatos frissítésre volt szükség.
A korszerűsítések nem öncélúak, a nagybanisok
érdekeit is szolgálják. A jelenleg folyamatban
lévő programfejlesztés a piacra történő
beléptetés automatizálását segíti a járműérkezések jogosultságának megfelelően. A
különböző céllal, vagy szándékkal érkező
járművek a megfelelő kapukon, vagy közlekedő
sávokon való mozgása meghatározott. Így pl. a
szállítólevéllel, vagy CMR-rel fuvarozó tehergépjárművek, kamionok kizárólag az 1-es kapun
át léphetnek piacra.
A termelői járművek is csak a nyitva tartásban
kikötött – helybiztosítással rendelkező termelők piaci napokon 16:00 órától, a helybiztosítás
nélkül piacra igyekvők pedig 14:30 órától hajthatnak át a pénztársor kapuin. Lekötött
hellyel nem rendelkezők 21:00 órakor léphetnek
piacra, addig a puffer parkoló a számukra
kijelölt várakozási terület. Ugyanez vonatkozik
azokra a beszerzőkre, vevőkre is, akik a
nagybani piac területére járműveikkel behajtva
kívánják vásárolásaikat bonyolítani.
Ismételten felhívjuk a nagybaniról távozók
figyelmét, hogy kihajtáshoz a főbejárat
melletti kapun kívül más lehetőségük is van. A
gyümölcs szektor kibővített területe mögött a
piac nyitva tartási ideje alatt használható,

Megjelenik kéthetente
kétsorompós – két irányba történő
kilépést biztosító - kapu létesült. Nemcsak
azért érdemes igénybe venni, mert ezzel
gyorsabb a kilépés, hanem erre egyszerűbb
felhajtani az M5 autópályára, illetve Gyál felé
távozni.

EKÁER
Az EKÁER - a legutóbbi változtatás kapcsán ismét napirendre került a termelők, de a
vásárlók körében is. Gondolunk itt a megrakott
gépjármű 3,5 tonnás tömegre kiterjesztett
kötelezettségre. Nyilván nem minden ebbe a
kategóriába
sorolható
termelői
(esetleg
vásárlói) jármű érintett. Az őstermelőket
annyiban nem érinti, hogy tevékenységük (az
áfa-beli szabályok miatt) nem felel meg az
EKÁER hatálya alá tartozó adóköteles
termékértékesítésnek. Ezért jármű kategóriától függetlenül szállítmányaikat nem kell a
rendszer felé jelenteni.
Vállalkozóként, vagy vállalkozások számára a
nagybani piacra történő áruszállítás is csak
értékesítést követően lehet bejelentésre
kötelezett, amennyiben az értékesítésre kerülő
áru mennyisége meghaladja a bruttó 500 kg
tömeget és/vagy az értéke több mint nettó
egymillió Ft. Ilyen esetben akár az eladó, akár a
vásárló köteles bejelentést tenni. Ebbe a körbe
sorolhatók azon tételek is, amit a termelői
vállalkozások megrendelésre, mint beszállítók a
nagybani piacra hoznak.
Az EKÁER bejelentés elektronikus úton
történik. Akik egyszer már regisztráltak, azok
számára egyszerű az ügymenet, csak az adott
szállítmányra vonatkozó konkrét adatokat kell
rögzíteni. Az EKÁER kitér a kockázati biztosítékra is, melyet a szállítmányok értékével
arányosan kell letétbe helyezni. Ez alól
mentességet kap(hat)nak a köztartozás mentes
adóalanyok. Érdemes a megbízható minősítésű
kategóriába
bekerülni,
bejegyeztetni
a
vállalkozást. Ez nemcsak a kockázati biztosíték
alól mentesít(het), de a NAV eljárások során
számos előnnyel jár.

Nagybani Facebook oldal
Facebook oldalunknak több ezer követője van.
Követőnk között ott vannak a piacosok, és ismerőseik is. Jó olvasni, látni, hogy sokan kedvelnek
bennünket.
Az oldalunkon hirdetéseket, közérdekű információkat, eseményeket is közreadunk. Színes
képekkel illusztrált szakmai érdekességek,
ételreceptek is olvashatók.

A Kuhn Rakodógép Kft. ajánlatából
Kiváló állapotú, gázüzemű
Komatsu targonca
teherbírás: 1,5 tonna,
emelési magasság: 3300 mm
garanciával: 1,55 millió Ft + áfa
további részletek: Bodor Gábortól,
telefon: 30-507-9944,
e-mail: bodor.gabor@kuhn.hu

hiába a temperált termelési körülmény, a tervezett hozam érdekében nyáron erre ventillációval is rá kell segíteni. A nagyobb gombapincék rendelkeznek ilyen, miden körülményhez
bevethető beruházással. A kisebb vállalkozások
viszont nem, ezért csak a szezonális időszakban
töltenek be kínálati szerepet. Ezen tényezők
összhatásaként felborulhat a gomba nyári
egyenlege, mégpedig a mennyiségi kínálat
rovására.
Azt gondolnánk – legalábbis kívülállóként -, hogy
a kínálati hiánnyal szemben az árak teremtik
meg az egyensúlyt, vagyis amit a gombatermelők elvesztenek a mennyiségen, megnyerik
az árakon. De ez nem így van. Talán a gombások
közössége az – annál fogva, hogy egy elhatárolt
területen értékesítenek -, amely legegységesebb árakat diktál. Más felől állandó vevőkörüket gombahiány esetén sem terhelik magasabb árakkal, mert ínségesebb időkben is
számítanak keresletükre. Legfeljebb a „beeső”
vásárlóknak kerül drágább áru a kosarába, ha a
napi felhozatalból egyáltalán marad még.

Korai gyümölcsszezon
A gyümölcsfajták egymást követik a termesztés sorrendjében, biztosítva a folyamatos és
lehetőleg elégséges kínálatot. Ami - nem úgy,
mint a primőrnél – kevésbé befolyásolható,
hiszen a gyümölcsösök telepítése hosszú évekre
meghatározója lesz a kínálatnak.

Gombakínálat
A gombafelhozatal mennyisége a nagybani
teljes áruforgalmához viszonyítva nem jelentős
tétel. Választék kiegészítőként mégis fontos
kínálati szerepe van. A külön kategóriába sorolható élelmiszer minden szezon nagy kedvence,
de igazán az őszi-téli idényben a legkeresettebb áru. Termesztői megfigyelés, hogy a
kora nyári zöldfélék, különösen a zöldborsó,
primőr karalábé megjelenéséig tart főszezonja.
A gombatermesztők a nyári telepítéseiket
visszafogják, csökkentik a gomba felhozatalát,
igyekeznek megteremteni a kereslet, kínálat
összhangját. De nemcsak az időzített telepítések szabályozzák a piacra kerülő gombamennyiséget. A nagy pincészetekben ugyanis

A gyümölcstermelők tapasztalata, hogy az idei
szezon korábbra „jár”. Előbb érik a gyümölcs
egy-egy fajtája. Ezzel felborulni látszik a
folyamatos ellátás, ami a hétköznapi fogyasztót, de a kereskedőket sem foglalkoztatja,
amíg van elég barack, szőlő, szilva a piacon. Már
a kora nyári hónapokban eldőlt, hogy azok a
gyümölcsfélék és fajták, amelyek hűtőbe
betárolhatók - kielégítendő az őszi keresletet , máris leértek. Amennyiben az „összefutott”
fajtakínálat mennyiségét a kereslet még
felveszi nem okoz kínálati többletet. A
továbbiakban azonban szezonális hiányra lehet
számítani. Még egyszer kihangsúlyozva; a
termelők
véleménye,
prognózisa
alapján
jegyeztük le ezeket a sorokat.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

