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Érvényes őstermelői igazolvány 
Az őstermelői igazolvány kiadása a NAK megyei 

ügyintéző szervezetének hatáskörébe tartozik. 

Az őstermelői igazolványban feltüntetett idő-

pontot kell a mezőgazdasági őstermelői tevé-

kenység kezdetének tekinteni. Az igazolvány 

tartalmaz egyéb, a termelőre és a termelésre 

vonatkozó adatokat, a kiállítás keltét, hatályát, 

érvényességét. Az igazolványnak részét képezi 

az értékesítési betétlap. Az őstermelő igazol-

vány érvényesítését, az értékesítési betétlap 

kiadását ugyancsak a NAK végzi díjmentesen.  
 

Értékesítési betétlap csak azokra az évekre 

adható ki, amely évekre az igazolvány hatályos, 

vagy az ügyfél választása szerint egy adóévre, 

vagy legfeljebb három adóévre. Az igazolvány 

akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá 

tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg 

hatályos. Amennyiben az őstermelő igazolvány 

hatályos, akkor az értékesítési betétlap az 

adóév első napjától hatályos, amennyiben azt 

március 20-ig kérelmezik.  
 

Amennyiben ezt követően, akkor csak a kiállítás 

napjától lesz hatályos. A kérelmezés időpont-

jára érdemes odafigyelni, mert a fizetendő 

járulék összegét befolyásolhatja. Ha pl. az 

őstermelő az év végén lejárt őstermelői betét-

lapját csak májusban újítja meg, akkor a január 

1-től májusig szerzett jövedelmére vonatko-

zóan nem az őstermelőkre irányadó szabályokat 

kell alkalmazni. Ezalatt az időszak alatt 

szerzett jövedelem önálló tevékenységből 

származó jövedelemnek minősül. A járulékok is 

az önálló tevékenységhez kapcsolódó szabályok 

szerint fizetendőek. 
 

Arra kérjük azokat a termelőket, akik a januári 

helybiztosítások kötésekor még nem rendelkez-

tek 2019. évre értékesítési betétlappal érvé-

nyes őstermelői igazolvánnyal, hogy a 2019. 

éves érvényesítést követően 06-1-421-3611 

telefonszámon, vagy a piac@nagybani.hu e-mail 

címen értesítsék a helyiséggazdálkodás munka-

társait. A NAK naprakész nyilvántartás alapján 

le tudjuk ellenőrizni, melyet követően saját 

adatbázisunkban rögzítjük.   

Március 15-i nyitva tartás 
Értesítjük ügyfeleinket, hogy a nagybani piac:  

 

 

Húsvéti nyitva tartás 
A tavaszi ünnepig még tíz hét van hátra, de 

időben szeretnénk megtervezni nyitva 

tartásunk rendjét. Ismeretes, hogy 2017-óta a 

Nagypéntek is ünnepnap, ezért az idei Húsvét 

előtti pénteken, április 19-én a piac zárva lesz. 

Szombati napokon nem nyitunk ki, és Húsvét 

vasárnap sem. A Húsvét hétfői nyitás a 

piacosokkal való egyeztetést követően kerül 

meghatározásra. 

 

A nagybanisokat kérjük, hogy - saját és 

ügyfeleik, üzleti partnereik érdekeit képviselve 

- február 22-ig jelezzék javaslataikat, amit a 

piac@nagybani.hu e-mail címünkre kérünk meg 

küldeni.  

 

Várakozó kamionok 
Évente 12 – 13 ezer áruszállító kamion lép be a 

piacra. Vannak olyan időszakok – különösen a téli 

hónapokban -, amikor nagypiaci napokon több, 

mint száz kamion szállít árut a bérlőknek. Gyak-

ran ugyanazon importcéghez több, akár 4 – 5 

nagyméretű, 20, vagy több tonna áruval meg-

rakott jármű érkezik közel egy időben, egymást 

követően. Egyik nagykereskedőnek sem áll mód-

jában, hogy egyszerre szedjenek le négy-öt 

kamionnyi árut. Ezért kirakodásig a járműveket 

a bérlemények közelében sorba állítják. A 

várakozó kamionok gyakran gátolják a köz-

lekedést, mi több a szomszédos bérlők mun-

káját, kiszállításaikat, és zavarják a vásárlóik 

kiszolgálását is.  

Dátum Nyitás Zárás 

2019. március 14 -

én (csütörtök) 

19:00 

óra 

24:00 óra 

2019. március 15 -

én (péntek) 

Zárva 

2019. március 16 -

án (szombat) 

Zárva 

2019. március 17 -

én (vasárnap) 

19:00 

óra 

24:00 óra 

mailto:piac@nagybani.hu
mailto:piac@nagybani.hu


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

A gyakran ismétlődő esetek miatt egyre több a 

panaszos megkeresés, de magunk is szembe-

sülünk a logisztikai, közlekedési akadályokat 

okozó helyzettel. Társaságunk a nagybani piac 

zavartalan működése érdekében mielőbb sze-

retné megoldani ezt az anomáliát. Kérjük a 

bérlők együttműködését abban, hogy egyszerre 

csak egy járművet fogadjanak arra az időre, 

amíg – lehetőleg minél előbb - leszedik a 

szállítmányt. Az időközben érkező további 

kamionokat vagy a banánérlelő mögött kiala-

kított, vagy a nemrégiben nagyjárművek 

számára az „F” szektor mögött kiépített vára-

kozó helyek egyikére állítsák félre. A nagybani 

piacon hosszabb időre nem tudunk kamionpar-

kolást biztosítani. Ha nem lehet az érdekel-

tekkel együttműködve megoldást találni, akkor 

a kamionok itt tartózkodását kénytelenek 

leszünk 8 – 10 órára korlátozni és parkolási díj 

fizetését bevezetni.   

 

Burgonyahelyzet 
Ha nem is válságos, de felkapott téma a burgo-

nyahelyzet. Naponta megjelenő írások, cikkek, 

riportok foglalkoznak - leginkább a kínálati árak 

megközelítéséből - a hazai tavaly termett és 

betárolt, de idei forgalmazású alapvető élelmi-

szerünkkel.  

 

Az árak 50 – 70 %-os emelkedése, a nagyobb 

mennyiségben megjelenő importburgonya indo-

kolja, hogy keressük az okait a kialakult hely-

zetnek. Magunk részéről a termelőktől szárma-

zó információkra és a helyi tapasztalatainkra 

hagyatkozva tudunk beszámolni a hazai és az 

importáru piaci kereslet-kínálati viszonyáról.  

 

Az importburgonya minden évben már a kora 

őszi hónapokban megjelenő külföldi áru. A hazai 

termésű burgonya felhozataltól függően szep-

tember közepétől, de legkésőbb novemberig 

kínálatba kerül az importáru, jellemzően fran-

cia, lengyel, de az elmúlt ősszel szerb termésű 

is. A szezon elején választék kiegészítő céllal 

hozzák be a nagykereskedők.  

 

A hazai burgonyatermés nagyobb hányada is 

közvetlenül betakarítás után piacra kerül. A 

tárolási lehetőségek hiánya, esetleg a kevésbé 

tárolható fajták termesztése sürgeti a mielőb-

bi értékesítést. A szántóföldi termények hoza-

mának növelése, a vetésterületek bővítése, 

illetve annak megművelése jelentős beruhá-

zással érhető el. A termőföld előkészítése, a 

vetés, a megművelés, az ültetvény vegysze-

rezése, a betakarítás csak nagy teljesítményű 

gépekkel, berendezésekkel gazdaságos. Nem 

beszélve az időjárási körülményekről, ami a 

szabadföldi termesztést érzékenyen érint, 

annak ellenére, hogy korszerű technológiák 

(öntözés, fagykárok elhárítása) állnak ma már 

rendelkezésre.  

 

A minőségmegőrző tárolás is sokba kerül. A 

fogyasztói piacra szánt árut mosni, szárítani, 

kell. További kötelezőségek a nyomon 

követhetőségnek és a burgonyára vonatkozó 

egyéb előírásoknak megfelelő csomagolás. A 

termelők évről évre visszatérő és egyre súlyo-

sabb terhe, hogy a költségek mindig nagyobb 

ütemben növekednek, mint a kitároláskor, 

értékesítéskor kérhető árak.  

 

A fentieket minden pontjában alátámasztja a 

tavalyi év termése, azaz terméskiesése és 

annak az idei esztendőben lecsapódó következ-

ménye. A tavalyi aszály csökkentette a 

hozamot, de az is tény, hogy csökkent a vetés-

terület is. Ez utóbbi okai között van, hogy a 

családi gazdaságok felnövekvő generációja nem 

a mezőgazdaságot választja hivatásaként. 

Másoknak nincs anyagi lehetőségük a legszük-

ségesebb (öntözés és tárolási kapacitás 

növelés) beruházásokhoz. Vannak, akik vagy nem 

tudják, vagy nem akarják a drága, de jó 

minőségű szaporítóanyagot, vetőburgonyát 

megfizetni, ami bizony minőségi károkat okoz, 

és terméshozam csökkenéssel jár. 

 

Az idei esztendőben kialakult piaci helyzet 

miatt az eddiginél is nagyobb az importáru irán-

ti igény. A behozott burgonyának most hiány-

pótló szerepe van. Megbízható szakmai infor-

mációk szerint a burgonya dráguláshoz az unión 

belül is tapasztalható vetésterület csökkenés 

és a hazaihoz hasonló aszályos időjárás is hoz-

zájárult. Jelenleg a hazai burgonya kilónként 

140 – 160 Ft, az import 180 – 220 Ft/kg. 


