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Kamarai regisztráció
A mezőgazdasági, termelői vállalkozók, vállalkozások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarák
(NAK) kötelezően regisztrált tagjai és kamarai
tagdíjat fizetnek. A NAK alapszabálya értelmében a kamarai tagok önbevallás útján,
elektronikus úton nyilatkoznak arról, hogy
melyik tagdíjfizetési osztályba tartoznak.
A NAK tagjainak kamarai ügyfélkapujára
februárban töltötte fel a „Tagdíj megállapító
bizonylatot” és az „Egyenlegközlőt”, melyről a
tagok e-mailben is kaptak értesítést. Az
agrárgazdasági kamara tagjai a részleteket a
www.nak.hu honlapról tölthetik le, olvashatnak
részletes információt.
A kamarai tagok – tagdíj, illetve kamarai
hozzájárulás megfizetése ellenében – törvényben meghatározott (tanácsadás gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresésben és pályázatfigyelésben) térítésmentesen vehetnek szolgáltatásokat igénybe.

Húsvéti ünnep
A közelgő húsvéti ünnepen a nagybani piac zárva
lesz.

FIGYELEM
A nagybani piac
április 5-én, húsvét vasárnapján és
6-án húsvét hétfőjén
ZÁRVA lesz.
Nyitás: április 6-án,
hétfőn 22:00 órakor
Vasárnapi munkavégzés tilalma
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. év CII
törvény – a törvényben meghatározott kivételekkel – a kiskereskedelmi tevékenységre
terjed ki.

Megjelenik kéthetente
A törvény 1.§ (2) bekezdése
határozza meg azokat a tevékenységeket,
amelyekre a törvény nem terjed ki. Így –
többek között – „a piacon, továbbá helyi
termelői
piacon
folytatott
kereskedelmi
tevékenyre”, és „a kereskedelmet kiszolgáló
szolgáltató tevékenységre” sem. (Ez utóbbi
tevékenység
a
kereskedelmi
törvényben
meghatározott fogalom szerint piac, vagy vásár
üzemeltetését, az ott forgalmazott áruk raktározásával, szállításával összefüggő, vagy
egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások
nyújtását foglalja magában.)
A Magyar Közlönyben március 17-én került
kihirdetésre
a vasárnapi munkavégzés
tilalmától eltérő nyitva tartás engedélyezése,
annak feltételeiről szóló kormányrendelet.
A nagybani piac tevékenységére annyiban sem
vonatkoztatható a vasárnapi munkavégzés tilalma, hogy nem végfogyasztók részére történik a
kiszolgálás, azaz a nagybanin működő vállalkozások tevékenysége nagykereskedelmi értékesítés. Egyébként a piac hivatalos nyitva
tartásának kezdete minden előző nap 22:00
óra. A vasárnap esti nyitás a hétfői piaci nap
üzemkezdetének tekintendő.
A fentieket és a törvény részleteinek tanulmányozását azon vállalkozásoknak, vagy vállalkozóknak ajánljuk, akik kis üzleteket (is) működtetnek, vagy kiskereskedelmi tevékenységet is
gyakorolnak.

Gázpalackok tárolása
A targoncák üzemeléséhez használatos gázpalackok tárolásának tűzrendészeti szempontból szigorú előírásai vannak. A targoncák
cserepalackjait tilos a bérleményekben tartani!
Biztonságos és szabályszerű tárolásra a nagybani piac területén, erre a célra elkülönített,
zárható rekeszekkel ellátott, tárolót lehet
(ajánlott) igénybe venni. A megszaporodott
igények kiszolgálására újabb gázpalack-tároló

létesült. A tárolási kapacitás bővítése további
lehetőséget kínál a palackok tűzrendészeti
szempontból szabályos és díjmentes tárolására.

importpótlást a fejes, vörös-, és kelkáposzta,
idén már februárban szükségét láttuk. A
jelenlegi árak – indokoltan – magasabb szinten
állnak, mint az előző év hasonló időszakában.

Amennyiben az új létesítményben kívánnak
bérlőink gázpalackot tárolni, akkor nyitva
tartási időben a nagybani piac műszakvezető
felügyelőjéhez kell fordulni telefonon:
a 06-30-688-4821 felügyelők számán, vagy
a 06-30-688-4819 videó szolgálat számán,
vagy személyesen felkeresni.

A tavaszi szezon a primőrökkel indul, azaz a
paradicsommal valamint a kígyóuborkával, és a
retekfélékkel, bébitökkel, cukkínivel folytatódik. A primőrösök a termelői árak miatt – év,
mint év - keseregnek, nem tudják a növekvő
költségeket az árakban érvényre juttatni. Ennek akadálya – csak részben, és nem feltétlenül
- a kínálatot kiegészítő és olcsóbb importáru.
Ellenpélda a hazai primőrparadicsom, ami magasabb árakon – idén közel ezer Ft-os átlaggal debütált, közel kétszer drágábban, mint a
párhuzamosan kínált importáru értéke volt.

Elérhetőségeink
Ügyfeleinknek – bérlőknek, termelőknek, vásárló kereskedőknek - szeretnénk segítségére
lenni abban, hogy adott témában, közvetlenül az
adott feladatkörrel megbízott munkatársainkhoz forduljanak. Az elektronikus levelezési
címmel rendelkezőknek társaságunk hamarosan
megküldi a munkatársak - tevékenységi körük
megjelölésével – telefonos és e-mail elérhetőségét.
A nagybani piac www.nagybani.hu honlapról is
számos információ tölthető le. Többek között
e-mail levelezési címünk, központi telefon és
fax-számunk, de közvetlen (visszaigazolt)
elektronikus levelezési opciót is igénybe venni.

A hazai TV paprikát ugyan a téli választék nem
nélkülözi, de csak nyomokban lelhető fel. Több
évtizedes a hagyomány - amit a hazai
importőrök építettek ki -, a déli országokban
való termeltetés. Bár ezzel magyar paprikafajta kerül hazai piacra, származását tekintve
importnak számít. Áraikat viszonyítva; az itthon
termett portéka kerül fölénybe.

A nagybani árukínálatának összehasonlítását,
viszonyításokat sok szempontból lehet tenni, de
csak aktuális tényekre szabad hivatkozni. Szakmai, vagy statisztikai elemzést készíteni
rendkívül összetett feladat és nem hivatásunk.
A piac rendkívül színes termékpalettája azonban alkalmat ad olykor arra, hogy szezonálisan
bizonyos következtetéseket vonjunk le, vagy a
nagykereskedői választék, a termelői felhozatal, és a kínálati árak alakulására magyarázatot keressünk, indoklással szolgáljunk.

Az elmúlt évtizedben - fogyasztási szokásaink
változása, az egészséges életmód követése, a
déli országok étkezési kultúrájának megismerése által - a salátaféléknek egyre nagyobb a
kultusza. A téli, kora tavaszi salátakínálatban
egyelőre az importált zöldfélék választéka és
mennyisége dominál, de a tavaszi évad végére
hazaival bővül a kínálat. A mediterrán országok
termesztési körülményei költségkímélőbbek a
miénknél. A hagyományos választék is szélesebb
körű, mint amivel a hazai termelők korábban
foglalkoznak. Az utóbbi években viszont egyre
több salátaféle kerül föl a hazai termékpalettára. Ma már primőröseink sem elégszenek
meg a szezonális lehetőségekkel.

Az idei, tavaszváró kínálaton végigtekintve az
alábbiakról számolhatunk be. A tavaly ősszel
betárolt készletek – különösképp a káposztafélék - kifutóban vannak. Ugyanakkor az – olasz
és holland - importkínálat sem bővelkedik
belőlük. Tavaly április közepétől igényelt

A primőr cukkíni hírnökeként a bébitök megjelenéséről is beszámolhatunk. Kínálati mennyisége nem számottevő, de induló ára annál
inkább. A jövő szezonra nézve, a vállalkozó
kedvűek számára, ösztönző lehet az ezer Ft-os
áron piacra kerülő primőr termesztése.

Kínálati párhuzam

Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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