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Vásárló nagykereskedők figyelmébe
A (V2) vásárlói kártyák cseréjének április 30-ra
kitűzött határidejét társaságunk módosítja.
Számos ügyfelünk vállalkozásában - a kártya
kiadása óta eltelt időszak alatt – törén(het)tek
változások. Mivel ezeket a nagykereskedők
többsége nem jelezte, így a V2 kártya használata bizonyos esetekben nem előírásszerű.
(Előrebocsátjuk, hogy a jövőben a vállalkozásokban bekövetkezett változásokat nyolc
napon belül be kell jelenteni!) A változások
bejegyzéséhez szükséges iratok bemutatása, a
nagybani piac ügyfélbázisába való bejegyzése
és az új kártyák kiadása meglehetősen
időigényes feladattá vált. Nem beszélve a
késlekedő vásárló nagykereskedőkről.
Ezért a nagybani helyiséggazdálkodási igazgatósága a V2 jelű vásárlói kártyák érvényességét
2015. május 31-ig meghosszabbította. A
2014. április 30-a előtt kiadott kártyák
cserére kerülnek. A meglévő és az új kártyák
érvényességi ideje: 2016. április 30. Az
érvényesítés díja bruttó ötezer Ft.
A két héttel korábbi – egyébként szórólapokon
olvasható, e-mailban is megküldött – információkat megerősítjük. Ennek értelmében V2
kártya igénylésének és kiadásának egyik feltétele, hogy a vásárló kereskedőknek zöldséggyümölcsáru nagykereskedői tevékenységet kell
igazolni, vállalkozásától függően vállalkozói
engedéllyel, vagy friss cégkivonattal. Ezenkívül
a beszerzéshez használt járművek eredeti forgalmi engedélyét is be kell mutatni a társaság
f.sz. 1. irodában. A vásárlói kártyával rendelkezők ugyanis azt csak regisztrált – saját
tulajdonú – járművel vehetik igénybe.
Amennyiben meghibásodás, vagy egyéb okok
miatt a V2-es kártya tulajdonosa más járművel
érkezne piacra, úgy azt előre be kell jelenteni a
nagybani piac helyiséggazdálkodásán, vagy a
videó-szoba ügyeletén (tel: 1-421-3611, vagy 1421-3628), a jármű forgalmi engedélyének
másolatát pedig az 1-814-5353 faxszámra el
kell küldeni. Ebben az esetben a jelzett jármű

Megjelenik kéthetente
egyszeri alkalommal, a V2 kártyával
történő belépési tarifával beléphet.
Továbbra is előírás, hogy a belépési díj kizárólag a V2 kártyára feltöltött pénzösszegből
fizethető ki. Egy kitöltött űrlap leadását
követően a belépő kártyák pénzzel való
feltöltése átutalással is történhet a következő
bankszámlaszámra:
10700024-2730180951100005.

Pünkösdi előzetes
Előre jelezzük, hogy a május 24 – 25, vasárnapi
és hétfői napokon, a pünkösdi ünnepen a
nagybani piac zárva lesz. 24-én, szombaton - a
nyitva tartási rendnek megfelelően - 04:30
órakor van zárás. Nyitás: május 25-én, hétfőn a
szokásos időpontban, azaz 21:00 órakor.

„WUWM conference”
A Nagybani Piacok Világszervezete (WUWM)
soron
következő,
idei
konferenciájának
helyszínéül Budapestet választották. A május
27 – 29 közötti eseményre a Budapesti
Nagybani Piac Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat
Csarnok
és
Piacigazgatósága
közös
rendezésében kerül sor.
A szakmai programsorozat keretén belül – a
közel kétszáz résztvevő – a nagybani piacon is
látogatást tesz. Ennek lebonyolítása – a nagy
létszámra tekintettel – alapos előkészületet
igényel. A résztvevők tömeges jelenléte a
nagybani piac mindennapjaihoz képest feltűnő
lesz. Előre is kérjük a jelenlévők türelmét, és
fegyelmezettségét. Kérjük, hogy a nagybani
piac pozitív megítéléséhez közösségünk minden
jelenlévő tagja járuljon hozzá. A vendégek
között lesznek, akik egy-egy standnál, termelőnél érdeklődnek majd. Kérjük, hogy a látogatás alatt mindvégig legyenek közreműködők.
A háromnapos programsorozatnak egyéb más
eseményei is lesznek. Akik kíváncsiak a
rendezvény részleteire, megtekinthetik az
alábbi linken www.wuwmconference.org.

Őstermelők EKAER kötelezettsége
1. Kell-e az őstermelőknek EKAER számot
igényelnie, ha kompenzációs felár illeti meg?

feletti mennyiségben, vagy 1 millió Ft-ot
meghaladó értékben – EKAER számot kell
igényelni.

A kompenzációs felárra jogosult mezőgazdasági
termelőnek nem kell EKAER számot kérni. A
mezőgazdasági termelők tevékenysége ugyanis
az arra vonatkozó különös áfa-beli szabályok
miatt nem felel meg az EKAER hatálya alá
tartozó adóköteles termékértékesítésének.

Ennek technikai lebonyolításához - saját eszköz
híján - a nagybani piac Nagykőrösi úti személyi
portájánál, illetve a főkapu melletti épületben
kiépített 3 – 3 terminál egyikét igénybe lehet
venni.

2. Mely szempontok mentén szükséges a
bejelentési kötelezettséget teljesíteni, amenynyiben az adózó nagybani piacon, illetőleg ahhoz
hasonló értékesítési körülmények közepette
szerez be terméket?

Az alábbiakban Ledó Ferencnek, a Magyar
Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi
Szervezet
(FruitVeB) elnökének az MTI részére adott
rövidített nyilatkozatát adjuk közre.

A rendelet 2. §-ának 13. pontja alapján
termékértékesítés alatt az általános forgalmi
adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés értendő, amely szerint a termékértékesítés megvalósulása független attól, hogy
melyik fél fuvaroz, fuvaroztat, valamint, hogy a
tulajdonjog mikor száll át a vevőre. A Rendelet
3. § (2) bekezdése is egyértelművé teszi, hogy
amennyiben 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 amennyiben az eladó nagybani piacon
értékesít és az első belföldi áfa köteles nem
végfelhasználó részére történő értékesítésnek
minősül, vagy az EU más tagállamába történő
értékesítés és súly, vagy értékhatárok is
adottak, úgy az bejelentési kötelezettség alá
esik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha
az eladó a telephelyéről értékesít előzetes
megállapodás nélkül.
A fentieket a www.ekaer.gov.hu honlapról a
termelők kérdéseire adott válaszok közül
idéztük, de érthetőbb formában, a magunk
módján igyekszünk a fentieket értelmezni.
Ha a nagybani piacon áfa fizetésre kötelezett
értékesítők
(őstermelők,
vállalkozók,
vállalkozások) EKAER számhoz kötött árut
adnak el – rendeletben meghatározott 500 kg

A zöldség-gyümölcs ágazat

Ledó úr szakmai véleménye szerint a következő
6 - 8 évben a magyar zöldség-gyümölcs termesztés fejlesztésébe mintegy 160-180 milliárd forintot kellene beruházni a termékek
piaci versenyképessége érdekében. Technikai,
technológiai fejlesztésekre van szükség. Az
alapanyag-termelésben

mintegy

100

-

120

milliárd forintos, míg a feldolgozás területén
további mintegy 60 milliárd forintos befektetésre van szükség.
A 700 ezer és 1 millió tonna körüli mennyiségi
növekedést elősegítő fejlesztések finanszírozása fele-fele arányban történhetne uniós és
nemzeti forrásból. Ennek következményeként
növekedhet az élelmiszerbiztonság, emelkednének a hozamok és tovább javulna az áru
minősége, a termesztés hatékonysága.
Az elmúlt évben a zöldség-gyümölcs ágazat
teljesítménye csaknem elérte a 3 millió tonnát,
ami elsősorban a kedvező időjárásnak volt
köszönhető, és főként a gyümölcstermés
mennyiségi növekedését eredményezte.
A fentiekben ismertetett nyilatkozatot a nagybani piacon értékesítő termelők tapasztalata,
beszámolója és véleménye is alátámasztja. A
nagybani piac tavalyi termelői felhozatala is
mennyiségi növekedést mutat. Annak ellenére
van így, hogy a nagybanis gazdák csökkenő
keresletről számolnak be.
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