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Párhuzamok 
Párhuzamos kínálatra szinte egész esztendőben 

akad példa, májusban azonban összetettebb a 

piaci kínálat, mint bármikor. Egyszerre van 

jelen az előző év termése, az idei primőr-, és az 

importból származó áru. 

 

A jelenlegi választékban is megtalálható a 

tavalyi káposzta-, hagymaféle, sárgarépa és 

burgonya. Az ősszel betárolt készlet a nyári 

szezon elején kifut, elfogy, vagy a hosszas 

tárolás során tönkremegy, minőségvesztés 

miatt eladhatatlanná válik. A szűkös kínálatot 

importáru egészíti ki. A primőrfélék szezonális 

megjelenése pedig további színt visz a zöldség-

gyümölcs palettára.  

 

Gyakori a termelők felvetése, ami a külföldről 

származó áru párhuzamos jelenlétét kifogá-

solja. Arról nem beszélve, hogy egyesek a BNP 

Zrt-nek tulajdonítják az import engedélye-

zését.(?) Ezek a hiedelmek hiányos jártasságot 

feltételeznek, hiszen a piac kereskedelmére - 

sem kínálatra, sem keresletre, sem választékra 

- a nagybani társaságának nincs ráhatása, 

befolyása. A kínálatot az igények generálják, 

ami legalább olyan összetett, mint a piaci 

választék sokrétűsége. A piaci helyzetet úgy a 

termelők, mint a nagykereskedők igyekeznek 

kihasználni, áraikat hozzá igazítani. 

 

Ha már az áraknál tartunk, ezek információs 

értéke is megérdemel néhány sort.  Leginkább 

azért, mert a májusi kínálat kissé fejtetőre 

állította a logikus árviszonyokat. A friss 

zöldáru, a primőr – főleg a termesztési 

költségek és a korai megjelenés értéknövelő 

hatására – drágább, mint a tavalyi termés. A 

szóban forgó termékek sokszínű kínálatának 

azonban „árfordító” hatása is lehet, és van. 

Példaként említjük az idei és tavalyi, valamint a 

primőr fejes káposzta árát. Mindhárom 100 – 

130 Ft/kg között kínált zöldség. Az 

árkülönbség kissé tágabb (160 – 250 Ft/kg) a 

kel- és vöröskáposzta kínálati árában, de 

tendenciáját tekintve hasonló a piaci kép. A 

napokban a burgonyaárak is egy szintre 

kerültek. Korábban a hazai árak az importhoz 

képest alul maradtak, de a hét 

elején a hazai, a külföldről származó és a 

primőr (új) burgonya ára között nincs jellemző 

különbség, azaz kilójuk 110 – 140 Ft. Bár a hazai 

vöröshagymakészlet már jó néhány hete 

kifogyott, de az import és az idei, alig beszá-

radt héjú vöröshagyma ára a 130 – 160 Ft/kg 

határok közé illeszthető be. A sárgarépa árak 

is kiegyenlítettek. A tavaly betakarított hazai, 

a belga import, és a magyar primőrzöldség 

kilónként ára egyformán 140 – 180 Ft/kg. 

 

A primőráru „leértékelődésének” okaira a 

termelői tapasztalatok és a vevői igények 

összefoglalása adhat magyarázatot. Az éttermi, 

nagykonyhai, de a lakossági fogyasztók körében 

a tavalyi áru feldolgozása – a drága primőr 

megjelenése után is – még egy jó ideig 

előnyösebb. Ízben, szárazanyag tartalmában 

kedvezőbbek a tulajdonságai. A primőráru 

magasabb vitaminértékével, újdonságával leg-

feljebb szezonkezdéskor lehet „értékesebb” 

portéka. Magasabb nedvességtartalmából - 

feldolgozás során - sokat veszít, így kevésbé 

gazdaságos. A hetek múlásával azonban a 

primőrből szabadföldi áru lesz. Kínálati – import 

- versenytárs nélkül marad, a szezon során 

viszonylag stabil árakkal. 

 

Változó szabályok 
Alábbi írásunkkal a témában érdekelt bérlőink, 

ügyfeleink figyelmét kívánjuk felhívni a 2014. 

július 1-től megváltozó, időszakos elszámolás alá 

eső ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó 

áfa szabályokra. Az új rendelkezések értel-

mében fő szabály, hogy a teljesítési időpont az 

adott elszámolási időszak utolsó napja lesz, 

szemben a jelenlegi szabállyal, amely szerint a 

teljesítési időpont a fizetési határidő. 

 

A módosítás következtében az ügyletek tel-

jesítési időpontja elválik a fizetési határidő-

től, ezáltal alkalmazni kell az előlegre vonat-

kozó szabályt. 

 

A gyakorlatban az olyan időszakos elszámolású 

ügyleteknél, ahol a díjfizetés előre történik, 

(így pl. ingatlanbérlet, szolgáltatás) az elszámo-



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

lási időszak utolsó napja előtti fizetési határidő 

esetén először díjbekérő (proforma számla) 

kerül kiállításra a fizetéshez, majd fizetéskor 

a fizetett összeggel azonos előlegszámla és a 

tárgyidőszakot követően számla kibocsátása 

történik. 

 

A hatályba lépő új számlázási szabályok ér-

telmezéséhez, alkalmazásához ajánlatos min-

den vállalkozásnak könyvelőjével egyeztetni. 

 

A BNP Zrt. az egyszerűsítés és gyorsabb 

ügyintézés érdekében tervezi a proforma 

számla e-mailban történő megküldését. 

 

Minden, ami a zöldség-gyümölcsáru 

csomagolásához kell 

- öntapadó, és felfűzhető, varrható 

címkék nyomtatása rövid határidővel, 

habtálcák, gyümölcskosarak, 

strech fólia, raklapfóliázók, 

csomagológépek - 

megrendelhetők az alábbi 

telefonszámokon:  

Tel: 70 – 940 – 2168  

  és 70 – 940 – 2166  

WWW.TAMASPACK.HU 

 

Felügyeleti díj 
Figyelem! A végső fogyasztó számára 

értékesítő mikro-vállalkozások (kistermelők, 

őstermelők, egyéni vállalkozók, társas vállal-

kozások) élelmiszerlánc-felügyeleti díjat 

kötelesek fizetni, melynek bevallási határ-

ideje 2014. május 31! A díjat két részletben 

kell befizetni július 31-ig, és a következő év 

január 31-ig. Idei változás, hogy a mikro-

vállalkozások a tételes bevallás helyett választ-

hatják a 20 ezer Ft-os átalány megfizetését. 

Részletek: www.nebih.gov.hu/aktualitasok/felir, 

 

Tapasztalatok 

Idén a nyári nyitva tartási rend a tavalyinál 

előbb, közel egy hónapja érvényben van. Ez idő 

alatt leszűrhetők a nagybanisok viszonyulása az 

új üzemelési feltételekhez, időpontokhoz. 

 

Azok a termelők, akik helybiztosítás nélkül a 

„puffer” parkolóban várakozhatnak, hogy 23:15 

órakor a piacra belépjenek, a 17:00 órára jelölt 

behajtási időpont előtt már órákkal a nagybani 

bekötő útján sorakoznak. A kocsisor feltor-

lódik, ami idő előtt történő beléptetést indukál. 

 

A helybiztosításos termelők is igyekeznek 

kibújni a korábban általuk kezdeményezett és 

vállalt kipakolási rend alól. Még mindig akadnak, 

akik szektorhelyeikhez képest nagyobb jármű-

vel érkeznek, olyan területeket használnak – 

áru, göngyöleg elhelyezésére -, ami a mögöttük 

álló járművek árusító helye, vagy közlekedési 

sáv, esetleg vásárlói tehergépkocsik parkolá-

sának környéke.  

 

A vásárlók közül sem mindenki tartja be a rájuk 

érvényes belépés időpontját. Igyekeznek – a 

zárt kapuk ellenében is -, minél előbb bejutni, a 

többi vevőhöz képest előnyt szerezni.  

 

A BNP Zrt. kéri a nagybanisok – köztük a 

nagykereskedők - fegyelmezett magatartását 

a piaci nyitva tartás mindenki számára köte-

lező betartásában!  

 

Elkészült 
Befejeződött a nagybani piac 10. raktárának 

előtető építése. Jelenleg a műszaki átadás-

átvétel szakaszában van a bérlők és alkal-

mazottaik, vásárlóik számára kultúráltabb, kom-

fortosabb árusítási, árubemutatási lehetőséget 

nyújtó szerkezet. A tető a közelmúltban debü-

tált ellenállva a szélviharok viszontagságának.  

 

A múlt hét mostoha időjárása, a folyamatosan 

hulló csapadék hátráltatta a piac útburkolati 

jeleinek újrafestését.  A munkálatokat nem 

sikerült a tervezett határidőre befejezni. 

Hamarosan – a régi megkopott helyett – már 

frissen festett jelek adnak útmutatást a forga-

lomnak, a közlekedésnek, tiltják a szabálytalan 

megállást, várakozást, mutatják a kötelező 

haladási irányt stb. Most már „csak” be kell 

tartani! Idézőjel nélkül: kötelező betartani! 

http://www.nebih.gov/aktualitasok/felir

