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Az EKAER fejleményei 
A BNP az EKAER témában tartott korábbi, nagy 

érdeklődést kiváltó rendezvényét követően, 

ismét tájékoztató fórumot szervezett a BKIK 

közreműködésével. Az „EKAER legújabb 

változásai” címmel meghirdetett programra 

2015. március 3-án került sor. Az e-mailban 

küldött meghívásra közel százan jelentkeztek 

és vettek részt a fórumon. A nagybani piacosok 

előzetesen, írásban több kérdést, és gyakorlati 

problémát is felvetettek.   
 

A fórumra dr. Funtek Zsolt főosztályvezetőt és 

dr. Szentléleki László főosztályvezető-

helyettest, a NAV munkatársait hívtuk meg.  
 

A jogalkotók az EKAER jogszabály február 27-i 

módosításával igyekeztek a felhasználói oldal 

kötelezettségét egyértelművé tenni, és meg-

könnyíteni. Mégis egy sor kérdés maradt 

nyitott és újabbak is felmerültek, holott a 

rendszer március 1-től már élesben működik. 
 

Az egyik legfontosabb változás, hogy az EKAER 

fogalmait egyszerűsítették. A közúti szállítmá-

nyozásnak csak két szereplője van. „Feladó”-

ként az áru küldőjét nevezi meg, a „címzett” 

pedig az, akihez az áru érkezik. Több gyakorlati 

kérdést is tisztáz a jogszabályváltozás. Pl. a 

nagybani értékesítésben is előforduló helyzet, 

a bizományosi értékesítés esete. Ilyenkor az 

eladótól a bizományosi értékesítőhöz való 

közúti szállítás EKAER kötelezett. Egy másik, 

az egymást követő – közúti szállítást nem 

igénylő, pl. a nagybanin mozgó áru – értéke-

sítésénél kell-e EKAER számot igényelni. A  

jogszabályi magyarázat úgy szól, hogy a sorban 

az a kötelezett, aki az áru első közúti szállítója.   
 

A súly és értékhatárok is emelkedtek.  Nem kell 

EKAER számot kérni, ha a kockázatos élelmi-

szer és egyéb kockázatos termék sem a bruttó 

500 kg-ot, sem a nettó egy millió Ft-ot nem lépi 

át. Nem kockázatos élelmiszer esetén ez a 

súlyhatár 2500 kg, és az értékhatár ötmillió Ft. 

Az EKAER bejelentés után az áru megneve-

zését és VTSZ számát csak a szállítás megkez-

déséig lehet módosítani. A bruttó 

tömeg, az ár, és a fuvarozást végző jármű 

rendszáma az EKAER szám lezárásáig 

változtatható.  

 

További változás a kockázati biztosíték 

számítása, ami 60 napról 45 napra csökkent. A 

kockázati biztosíték határideje március 11. 

Ennek egyéb részleteiről előző lapszámunkban 

is lehet olvasni, a www.nagybani.hu honlapunk 

Piaci Hírek archívum menüpontjában.  Az 

EKAER-ben április 1-től, illetve június 1-től 

újabb változások lépnek életbe. Erről és egyéb 

kérdésekről a NAV információs lehetőségeit 

érdemes igénybe venni, a www.ekaer.nav.gov.hu, 

akaer@nav.gov.hu, illetve telefonon a 06-40-

42-42-42 számon lehet tájékozódni.  

 

A fórum végén a jelenlévők konkrét kérdé-

seikre, konkrét válaszokat kaptak. Az előadás 

anyaga megtekinthető a www.nagybani.hu 

honlapon.  

 

HIRDETÉS     

 
professzionális vetőmagok 

termelőknek 

Válogasson honlapunkon, rendeljen e-

mailben vagy telefonon, a 

profivetomag.hu web-áruházban 

kapható több ezer zöldségvetőmag- 

fajtából! 

Akciók, Kedvezmények! 

profivetomag.hu 

telefon: (36-30) 370-5150; 

(36-42) 420-112; 

(36-30) 983-5265 

e-mail: vetomag@profivetomag.hu 

 

Ünnepnap 
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Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A közelgő nemzeti ünnep, március 15-e 

munkaszüneti napra, vagyis vasárnapra esik. A 

féle változást nem okoz.  

 

A nagybani piac 

március 15-én, vasárnap  

a szokásos rend szerint nyit, vagyis  

hivatalosan 22:00 órától kezdődik a piac  

hétfői munkanapja. 

 

A március 15-től életbe lépő, kötelező vasárnapi 

zárva tartás a nagybani piac működését, nyitva 

tartásának rendjét nem érinti.  

 

Szelektív hulladékkezelés 
A takarékosság, a higiénia, és a piaci kultú-

ráltság ügye iránt senki sem lehet közömbös. A 

BNP Zrt. környezettudatos működésre 

törekszik, kötelességének tartja - többek 

között - a hulladékkezelés feladatát is. A 

szemételszállítás költsége a társaság kiadá-

sának jelentős tétele. Az utóbbi időben 

megnövekedtek a hulladékkezeléssel és a szállí-

tással kapcsolatos kiadások.  

 

Társaságunk a kiadások mérséklése érdekében 

újabb költségcsökkentő lépéseket kíván tenni. 

A jövőre vonatkozóan, a környezetvédelmi 

szempontból nagyon fontos – amúgy már működő 

- rendszer továbbfejlesztését tervezi.  A 

keletkező hulladék szelektív módon történő 

kezelésébe a piaci résztvevőket - aktív közre-

működésükre számítva -, szeretné még hatéko-

nyabban bevonni.  

 

A kívülről behozott hulladék, használaton kívüli 

eszközök, tárgyak lepakolása naponta előfor-

duló esetek, amelyek akár környezetvédelmi 

pótdíjjal is szankcionálhatók. Ha már az idegen 

származású hulladékról van szó, akkor feltét-

lenül meg kell említeni a termelők észrevétele-

zését is, ami a vásárlóktól cseregöngyölegbe 

csomagolt „visszáruról” szól. Növényi (szerves), 

valamint csomagolóanyagok, fa, papír, műanyag 

hulladék a tartalom. Mivel a piaci forgatagban a 

termelőknek nincs ideje minden egyes ládát, 

rekeszt átnézni, otthon szembesülnek a tete-

mes halom szeméttel. Nekik is Ft-ban mérhető 

a vevőiktől származó szemét megsemmisítése, 

elhelyezése. Legtöbbször még arra sem derül 

fény, hogy kitől származik az „ajándék”. A 

kultúrált kereskedelem alapja a kölcsönös 

bizalom lenne, amibe a cseregöngyöleg épsége, 

hulladéktól és a korábbi címkézéstől való 

mentesítése, megtisztítása is beletartozik.  

  

Élelmiszer-lavina program 
Az egyik tekintélyes vetőmagot és egyéb 

szaporító anyagot, és növényvédő szereket 

forgalmazó vállalatot  a nagybani piac termelői 

is jól ismerik. Meghívást kapnak promóciós 

előadásaikra, és részt vesznek az évente meg-

rendezett road-show programjaikon. A 

forgalmazó évek óta gyakorolt módszere, hogy 

nagyobb felhasználóiknak, vevőkörüknek, 

kísérletezésre vállalkozó termelőknek az új 

fejlesztésű vetőmagvakból ingyenes mintát 

adnak. Ezzel a termelők - a maguk hasznára 

szerzett tapasztalatokon túl -, a forgalmazónak 

is fontos felhasználói véleményekkel szolgálnak.   
 

Ez a cég viszont nemcsak termelői berkekben 

ismert és elismert vállalkozás, hanem a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesülettel közösen indított 

„Élelmiszerlavina programk”-nak is aktív részt-

vevője.  Önkormányzatok és civil szervezetek 

számára – pályázat útján -, idén is több millió 

Ft értékű zöldség-vetőmagot biztosítanak. 

Olyan tevékeny pályázókat, közösségeket 

látnak el ingyenes vetőmagokkal, akik vállalják, 

hogy a földjeiken, szakmai felügyelettel a 

felkínált vetőmagból élelmiszernövényeket 

termelnek a rászorulók aktív bevonásával, majd 

a terményeket odaadják a környéken élő 

hátrányos helyzetűeknek, időseknek, fogyaték-

kal élőknek.  

A program kezdeményezői fontosnak tartják, 

hogy a családok a jelenleg kihasználatlan 

kiskertekben ismét egészséges élelmiszer-

növények termesztésébe kezdjenek.  A több 

éve működő program célja, hogy a benne 

tevékenykedők megtanulják saját kertjük 

hasznosítását.  Fontos lenne, hogy a jelenleg 

kihasználatlan kiskertekben ismét egészséges 

élelmiszernövények termesztésébe kezdjenek a 

családok. 


