
 

 

XV. évf. 12. szám 2014. június 5.              Megjelenik kéthetente 
 
Bérlőinknek információk 
A PH korábbi számaiban már megjelentetett 
írásaink tartalmához térünk vissza.  
 
1./ Az élelmiszerlánc felügyeleti díj beval-
lásának határideje május 31-én lejárt. Azok a 
nagykereskedői vállalkozások, akiket érint 
bizonyára – remélhetően – ennek a határidőnek 
eleget téve, bevallásukat a NÉBIH felé 
továbbították. Amennyiben nem, úgy mielőbb 
pótolják, és egyúttal tájékozódjanak az 
esetleges következményekről. A díj mértéke a 
tavalyi év eredményének (árbevételének) 
függvénye. A felügyeleti díj első részletének 
megfizetése, július 31-i határidővel, a NÉBIH 
célszámlájára való átutalással történik.   
 
Előző lapszámunkban érintőlegesen, egy 
korábbi, 2012. június 7-i lapszámunkban, - a 
www.nagybani.hu honlapunkról a piaci hírek 
rovatból letölthető - alaposabban foglalkoztunk 
a felügyeleti díj kötelezőségével. Néhány 
olvasónk – elsősorban termelők - számára nem 
volt egyértelmű, hogy mennyiben érinti őket a 
jogszabály. Ezért az információt újabb, a rájuk 
vonatkozó  bekezdéssel egészítjük ki: 
 
„Mentesülnek az élelmiszer felügyeleti díj 
bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági 
kistermelők, vagyis azok az őstermelők, 
akiknek az e tevékenységéből az adóévben 
megszerzett, támogatással csökkentett árbe-
vétele nyolc millió Ft-ot nem haladja meg.” 
 
A pontosabb értelmezéshez ajánlott a 2013. évi 
CCL. (117. és 128. §) módosított élelmiszer-
törvényt tanulmányozni, vagy a 
www.nebih.gov.hu honlapról az idevonatkozó 
részleteket elolvasni. 
  
2./ Az un. behajtási átalány (40 €) fogalmáról 
és gyakorlati alkalmazásáról is írtunk már. A 
2014. május 8-i lapszámunkban emeltük ki a 
legfontosabbakat. 
 
A Ptk. 6:155 § (2) bekezdése alapján a 2013. 
július 1. napjától megkötött, vagy módosított 
szerződések esetében érvényesíthető az 

átalány, így előfordulhatott, egyes 
szerződő felek szembesülhettek a 40 € átalány 
követelésével. Másfelől maguk is élhetnek már 
ennek lehetőségével. Amennyiben ez ideig nem 
ismerték a behajtási átalány jelentőségét, 
lényegét, érdemes konzultálni könyvelőjükkel és 
a gyakorlatban alkalmazni. 
 
3./ Kérjük bérlőinket, termelőinket, ügyfe-
leinket, hogy elektronikus levelezési (e-mail) 
címüket pontosítsák a nagyban@nagybani.hu e-
mail fiókra elküldött levélben. A fontos infor-
mációk gyors megküldésében egyformán érde-
kelt úgy a küldő, mint a fogadó. A meglévő e-
mail bázis folyamatos frissítésére szükség van.   
 

FIGYELEM! 
A nagybani piac 

június 8-án – pünkösdvasárnap – és   
9-én – pünkösdhétfőn –  

ZÁRVA lesz! 
Nyitás: Június 9-én, 21:15 órakor  

  
Dinnyeszezonról előzetesen 
Minden primőr és szántóföldi zöldségféle és 
idénygyümölcs korábban kerül idén piacra. A 
szektorhelyek június havi lekötése előrevetíti, 
hogy a dinnyeszezonra is előbb kell számítani.  
 
A visszatérő, dinnyét termelők állandó szektor-
helye erre az évadra is biztosított. Közülük 
sokan már júniusban helybiztosítást kötöttek. 
Rajtuk kívül egyre többen kívánnak élni a 
dinnyeszektor helybiztosítási lehetőségével. 
Újabb és nagyobb terület – több szektorhely - 
igényével keresik fel a helyiséggazdálkodást. A 
hónap közepétől először sárga-, majd görög-
dinnye jelentős mennyiségű felhozatalára 
készülnek Az előjelek bőséges dinnyetermésre 
engednek következtetni, ami a nagybani 
részéről is átgondolt intézkedést igényel. 
 
A hagyományos helyszín, az „E” szektor felké-
szülten várja a termelőket. A dinnye árusítása 
eltér az egyéb termelői értékesítéstől. Terüle-
tileg elkülönül a zöldség-gyümölcs árutól. A 
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felhozatal sem napi szintű, hiszen folyamatos 
szállítást, utánpótlást igényel. Más esetben 
viszont - a teljes tétel eladásáig - maradásra 
„kárhoztat”.  
 
Az un. dinnyepiac megnyitásától pedig folyama-
tos az értékesítés lehetősége, ami azt jelenti, 
hogy a piac nyitva tartásán túl is, 12:00 és 
18:00 óra között - kizárólag dinnyebeszerzésre 
- a nagybani nyitva áll.  
 

Minden, ami a zöldség-gyümölcsáru 
csomagolásához kell! 

Öntapadó, felfűzhető, varrható 
címkék nyomtatása helyben, 

akár azonnal! 
Csomagolóanyagok: 

habtálcák, gyümölcskosarak, tálkák, 
necc zsákok, hálók, raklapfólia 

Csomagológépek 
a nagybani piac 1-es épületének 

üzletsorán  
minden piaci napon nyitva vagyunk!  

Tel: 70 – 778 – 2404  
  és 70 – 778 – 2406  
www.tamas-pack.hu  

 
Az előzetes tervek szerint - amennyiben a na-
gyobb tételű szállítmányok beérkezése is indo-
kolja - július elejétől működik majd a 
dinnyepiac.  
 
Előre felhívjuk a dinnyét árusítani szándékozók 
figyelmét, hogy az „E” szektorban kijelölt terü-
leten kizárólag magyar árut szabad forgalmazni. 
A szállítmányokon az előírásszerű árujelö-
léseket - a forgalmazó nevét, címét, a görög-
dinnye megnevezést, minőségi osztályba soro-
lását, származási helyét és a színét, ha nem 
piros - alkalmazni kell! A sárgadinnye csomago-
lásán a forgalmazó neve, címe, az áru megne-
vezése, a származási hely jelölése „elégséges”. 
 

A dinnyeszezonnal összefüggésben kívánjuk 
felhívni valamennyi itt árusító termelő figyel-
mét, hogy az ideális időjárás várható következ-
ménye a jobb terméseredmény, a szezonális 
árubőség. A nagybani áruforgalmában ez piaci 
zsúfoltságot, kínálati többletet, konkurencia 
helyzetet teremthet.  
 
A piaci értékesítésben rendkívül összetett az 
érdekeltek és érintettek köre, sokrétű és 
sokszínű a forgalmazás. A különböző rétegek 
között a kínálati egyensúlyt megteremteni, a 
versenyhelyzet kialakulását meggátolni nem 
lehet. A BNP Zrt. azonban törekszik - a lehe-
tőségek korlátain belül - az egyenlőség elvét 
betartva, a feltételeket mindenki számára 
biztosítani. Ehhez azonban a piaci nyitva tarás 
részletes „órarendjét”, az üzemeltetési rendet 
mindenkinek be kell tartani!   
  
Megjelenésünk 
A BNP Zrt. saját tevékenységén kívül a 
termelők és bérlők piacon való megjelenését is 
- többféle marketingeszköz igénybevételével -
igyekszik népszerűsíteni. Az interaktív világ 
elérhetővé tesz mindent és mindenkit. Ezért a 
nagybaninak is szüksége lehet – van – a 
változ(tat)ásra.   

A BNP Zrt. hivatalos honlapjának 
www.nagybani.hu korszerűsítése is folya-
matban van.  A cél - a legújabb technikai, infor-
matikai, grafikai megoldások alkalmazásával - a 
könnyebb, egyszerűbb kezelhetőség, és minél 
több információ elérése. Hamarosan egy 
megújult, dekoratív, felhasználóbarát honlapon 
üdvözölhetjük úgy a szakmai közönséget, mint a 
civil érdeklődőket.  


