XV. évf. 25. szám 2014. december 4.

Decemberi akció
A korábbi évek hagyományát folytatva, a
nagybanira érkező vásárlók, beszerzők decemberben a szombati nyitva tartási napokon ingyenesen léphetnek piacra, illetve a Nagykőrösi
úti vevőparkolóban díjmentesen parkolhatnak.

Év végi piaci rend
A nagybani piac december végi nyitva tartása
az ünnepnapok, munkaszüneti napok miatt az
alábbiak szerint módosul, figyelembe véve a
termelői, nagykereskedői, vásárlói igényeket.
A piac 2014. december 24-én (szerdán) zárva
tart. 07:00 – 12:00 óra között kizárólag fenyőárusításra lesz nyitva.
A karácsonyi ünnepnapokon december 25-én és
26-án (szerdán és pénteken) zárva tartunk.
December 27-én (szombaton), azaz 26-án
(pénteken) 22:00 órától, 27-én 05:00 óráig
nyitva lesz a piac.
December 31-én (szerdán) kedd 22:00 órától,
szerdán 05:00 óráig lesz nyitva a nagybani.
Január 1-én és 2-án (csütörtökön, pénteken)
zárva leszünk. Január 3-án szombati nyitva
tartás szerint üzemelünk, azaz 2-án 22:00
órától, 3-án 05:00 óráig tart nyitva a piac.
Vásárlóinknak csak a fenti nyitva tartás szerint
lesz alkalmuk az ünnepek közötti és azt követő
napokra árukészleteiket feltölteni. Érdemes
lenne a vevői, a termelői és a nagykereskedői
ügyfeleknek előzetesen egyeztetni, hogy ebben
az időszakban számíthatnak-e egymásra.

EKAER
Újabb fogalommal és kötelezettséggel kell
megismerkedni a fuvarozásban, áruszállításban,
eladásban, vásárlásban érdekelteknek. Mégpedig az EKAER, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel.
Közúti fuvarozással járó tevékenységet a jövő
év január elsejétől csak olyan adózó folytathat,
aki rendelkezik EKAER számmal.

Megjelenik kéthetente
A rendelkezés értelmében kötelező
bejelentést
kell
tenni
unión
belüli
tagországokból be-, vagy kiszállításkor és
országon belüli fuvarozás esetében is, ha az
első
adóköteles
termékértékesítés
nem
végfelhasználó számára történik.
A bejelentést az EKAER elektronikus felületén
kell megtenni. Az állami adó-, és vámhatóság
minden bejelentéshez ad majd egy EKAER
számot, amely 15 napig lesz érvényes. Ezt a
számot az adott fuvarozásban érintett
személynek is ki kell adni, mert hatósági ellenőrzés során szükség lesz rá.
A kockázatos élelmiszerek és kockázatos termékek bejelentési kötelezettsége még szigorúbb feltételekhez kötött. Egyelőre ezen termékek köre, fogalma nem tisztázott. A jogszabály a kockázati biztosíték fizetésére is kitér.
A szabályok a 2015. január 1-én és az azt követően megkezdett fuvarozásokra vonatkoznak.
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget, az hatósági zárral, lefoglalással és
nagyon komoly mulasztási bírsággal számolhat.
A nagybani piacra fuvarozók, az export,és/vagy import nagykereskedők, az itt értékesítő vállalkozók, vállalkozások, teremlők is
alanyai lesznek az EKAER bejelentésnek. Ezért
– könyvelőiknél, szaktanácsadóknál - feltétlenül
tájékozódjanak a témakörben, tekintettel a
rövid, alig 30 napos bevezetési időpontra.
Igény esetén és a végrehajtási rendelet
ismeretében tájékoztatót szervezünk az
érdekelteknek.

Visszaköltöz(t)ünk
Mire a PH aktuális száma olvasóinkhoz kerül, a
recepció és a helyiséggazdálkodás visszaköltözik korábbi munkahelyére. Ügyfeleink a videós
megfigyelőrendszer
munkatársait
és
a
műszakvezető felügyelőket is újból a piac felöli
bejáraton át kereshetik fel.

Őstermelők figyelmébe!
FIGYELEM! Az alábbiakban részletezett
intézkedés a nagybanis őstermelők közül is
sokakat érinthet.
Azon termelőknek, akik 2009. január 1. és 2012.
december 31. között váltották ki az őstermelői
tevékenység folytatására jogosító okmányukat
(őstermelői igazolványt), azaz még a korábbi,
zöld színű papírral rendelkeznek, 2014.
december 31-ig kötelezően ki kell váltani az
új, barna színű őstermelői igazolványt! – Hívja
fel a figyelmet a Földművelési Minisztérium.
A mezőgazdasági őstermelői igazolványok kiadását, érvényesítését, cseréjét 2014. január 1jétől a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
végzi. Akik még nem cserélték le igazolványukat

számot tartó fajták - esztétikai, méret, vagy
lombtartó tulajdonságaik miatt találnak kisebbnagyobb mennyiségben vevőre.
A nagybanin árusítóktól arra a kérdésünkre,
hogy mekkora keresleti igényekre készültek, a
válasz eléggé egyöntetű; a korábbi évekhez
hasonló mennyiségben szállítanak karácsonyfának valót. A fenyőkitermelés költségei a
tavalyinál kisebb mértékben emelkedtek –
tudtuk meg az ültetvényesektől -, de az árakban nem tudják érvényesíteni. Most még az
előző évhez mérik az induló árakat, ami az
ünnep közeledtével változhat. A lucfenyő ára
darabonként ezer-kétezer, a normand fenyőé mérettől függően - négy-nyolcezer Ft lehet. Az
ezüstfenyő ára a két fenyőfajta között van. Az
óriás fákat, különleges fajtákat termelőink
egyedi áron értékesítik.

tevékenységük szabályszerű végzése érdekében
mielőbb, de legkésőbb 2014. december 31-ig

Fenyőkörkép

jelentkezzenek falugazdászuknál az új okmá-

A különleges fenyőfélék – bár nálunk is megteremnek -, általában más-más termővidék ország, vagy földrész jellegzetes fái. Ide sorolható a duglászfenyő, aminek alakja, sűrűsége a
lucfenyőhöz hasonló, tűleveleinek citrusillata
van, nálunk narancsfenyőként is ismerik. Gyors
növekedésű fajta. Az USA nyugati partján –
ahol őshonos – akár száz méterre is megnő.

nyok kiváltása érdekében - kéri a tárca. További információ a falugazdászok elérhetőségéről a
NAK honlapján (www.nak.hu) található.

Fenyőpiac a piacon
Megérkeztek az első árusok, hogy a nagybanira
„fenyőerdőt” varázsoljanak. A visszajáró fenyősök egyelőre az árusításhoz biztosított terület
egyharmadát foglalták el, de előrejelzések
szerint hétvégére benépesül a teljes „E”
szektor.
A fenyővásár a piac zárását (05:00 óra) követően, 10:00 órától újból várja a beszerzőket, de
17:00 óráig a területet el kell hagyniuk.
A felhozatal még nem teljes, de a választék önmagát ismétli. A lucfenyő mennyiségi kínálata,
az idén is jelentős, de ehhez az utóbbi években
a normann (normand)-fenyő iránti igény felzárkózott. Az ezüstfenyő a sorban a harmadik
legnépszerűbb fenyőfajta. Az ültevényesek
palettáján ez a három fenyő van túlsúlyban.
Kínálatukat különlegességek is színesítik. Az
erre
vágyók
egyedi
példányok
közül
választhatnak. Az ismert – de kisebb keresletre

A kolorádó (concolor) fenyőfélék is – elsősorban
– az amerikai földrészhez kötődnek. A fentebb
említett normann-fenyő - kaukázusi jegenyefenyőnek is mondják - hazája (a Fekete tenger
vidéke) már közelebb van hozzánk.
A közönséges jegenyefenyő Közép-Európa örökzöldje, nálunk a luccal és bükkel alkot erdőt.
Nemesített, ültetvényeken nevelt példányait a
nagybanin is árusítják. A szerb luc nevét tulajdonságainak a lucfenyőhöz való hasonlóság adta.
Az ezüstfenyő származási helye ugyancsak Délnyugat Amerika, de a várostűrő fajták nálunk is
meghonosodtak.
A terebélyes termetű erdei és feketefenyő a
lombtartó fenyők elterjedésével veszítettek
népszerűségükből
olyannyira,
hogy
mára
teljesen eltűntek a kínálatból.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

