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Dinnyepiac
Az augusztus végi napokban úgy a hazai, mint az
import görögdinnyének még volt kereslete. A
hűvösebb, csapadékos időjárás azonban minden
bizonnyal véget vetett a dinnyeszezonnak. Sem
a görögdinnye szállítmányok, azaz a felhozatal,
sem a kereslet nem indokolja a napközbeni
értékesítés lehetőségét. Ezért vasárnaptól
(szept. 2.) megszűnt a szezonális dinnyepiac.
Ezután a helybiztosítással dinnyét árusító
termelők is csak a nyitva tartás szerinti időpontban érkezhetnek, állhatnak be az Eszektorba.

Idei dinnyeszezon
A dinnyetermelők belépése az idei szezonban
annyiban változott, hogy a nyitva tartási idő
előtti érkezést és a napközben működő dinnyepiacon való árusítást helybiztosításhoz kötöttük. A korábbi évek anomáliája, a lekötött
helyekre beálló helybiztosítás nélküli termelők
– egy-egy üresen maradó szektorhelyre való átirányítása naponta jelentkező problémát
okozott. Az ez évi intézkedéssel – amit a
termelők is hasznosnak ítéltek -, minden
dinnyésnek lehetősége volt a lekötés nélkül
maradt helyek közül, olyan szektorhelyet
választani, ahol vásárlóik felkereshették őket.
Kínálati oldalról az évad sikeresnek értékelhető. Az idei termés minősége, íze, zamata által
az utóbbi évek legjobbjának mondható. Az
égieknek ebben nagy szerepe volt. A jó időben
és megfelelő mennyiségben lehulló csapadék és
a napsütéses nyár a dinnyehozam legkedvezőbb
időjárási tényezője.
A tartós meleg, a kánikula a fogyasztásra is
ösztönző hatással volt, ezzel a kínálathoz
megfelelő kereslet párosult. Az idei ízletes
dinnye szívesen vásárolt termékké vált, ami a
fogyasztói igényt tovább növelte. A kínálat
teljessége érdekében augusztus közepétől
importáru fedezte a hiányt. Az olasz áru
minősége is megállta a helyét.

Megjelenik kéthetente
A szezon pozitív megítélésének,
illetve a dinnyések sikerének mércéje a
termelői befektetés megtérülése, azaz a dinnye
ára. Az idei szezon elején és végén a
görögdinnye 180 – 200 Ft-ot ért kilónként.
Legalacsonyabb kínálati ára a szezon csúcsán
(alig néhány napig) is közel száz Ft volt. A
legtöbben egyetértenek abban, hogy a
görögdinnye ilyen magas árat nagytételű
forgalmazásban, tartósan nem ért el.

Közlekedési felhívás
Valamilyen formában újból és újból tollhegyre
kívánkozó téma a piaci közlekedés. A legújabb
„fejlemény” a piaci motorkerékpárosok közlekedési morálja, akik a megengedett sebességet
jóval meghaladóan száguldoznak a piacon. Nem
ritka a gyalogos közlekedést, a kézikocsis áruszállítást veszélyeztető, hajmeresztő szlalomozás a szűk, járművekkel zsúfolt közlekedési
sávokban, a szektorok közötti utakon. Egyesek
fülsértő módon túráztatják járműveiket, ezzel
figyelmeztetnek a maguk okozta vészhelyzetre.
A KRESZ be nem tartása szabálytalan viselkedés, aminek súlyos következménye lehet. A
száguldozás veszélyes úgy a környezetre, mint
a motorosra nézve is. Felhívásunkat vegye minden motoros figyelmeztetésnek. A túlkapások,
netalán egy baleset okozása miatt a piac
területén megtiltjuk a motorkerékpár használatát!

Áramszünet
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
2018.
szeptember 8-án, szombati napon 8:00 órától
16:00 óráig az éves elektromos karbantartási
munkálatok miatt a piac egész területén
áramszünet lesz.
Kérjük bérlőinket, hogy az áramszünetet megelőzően tegyék meg a szükséges intézkedéseket, azt követően pedig ellenőrizzék berendezéseik, elektromos készülékeik, informatikai
eszközeik állapotát, működését. Megértésüket
előre is köszönjük.

Felhívásunk
A felhívásunkat bérlőinknek és azoknak a
társas vállalkozásoknak címezzük, amelyek a
piacon tevékenykednek. A nagybani piac
területén több száz azon vállalkozások száma,
amelyek társaságunkkal kötött szerződések
keretében, jogszerűen működnek. Akadnak
azonban olyan cégek, amelyek nem létező, azaz
korábbiakban felszámolásra került, megszűnt,
esetleg az adóhatóság intézkedése miatt
adószám nélküli vállalkozások. A nagybanin
gazdálkodást csak a cégbíróságon bejegyzett
cégek folytathatnak!
Egyúttal felkérjük az érintetteket, hogy a
társaságunk bérlőkkel kötött szerződéseiben
kikötött feltételnek megfelelve, gondoskodjanak a bérlemények felelősség biztosításáról.
Ennek elmaradása a bérleti szerződés felmondásával járhat. Nem beszélve egy gondatlanságból bekövetkező káreseményről, melynek
következményéért a bérlőt terheli felelősség.

Hűtők üzemeltetésének feltételei
A nagybani piac működésének elengedhetetlen
feltétele a zöldség, gyümölcs hűtése. Ennek
érdekében a BNP saját, és a piac hozzájárulásával, bérlői kivitelezésben épült több
hűtőkamra is.
A hűtőkamrák üzemeltetését és karbantartási
kötelezettségét több hatósági rendelet, előírás
szabályozza. A berendezések működését biztosító hűtőközeg – bár zárt rendszerben fejti ki
hatását – szabadba kerülve ózonlebontó
képességű. Ennek és az egyéb fluortartalmú
üvegház hatású gázoknak a szivárgását rendszeresen ellenőrizni kell.
Az épített hűtőberendezéseket és az év
közben elvégzett szivárgásellenőrzéseket be
kell jelenteni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak. Ennek elmaradását többek között a
Katasztrófa Védelmi Hatóság is folyamatosan
ellenőrzi.
Felhívjuk bérlőink figyelmét, hogy a saját
beruházásukban létesített hűtők rendellenessége esetében is végezhet előre nem bejelen-

tett ellenőrzést a Katasztrófa Védelmi Hatóság. Kerüljük el az esetleges hiányosságokból
fakadó bírságolást.

Termelők figyelmébe
A Magyar Közlöny ez évi 117. számában megjelent adótörvény módosítások, az őstermelői
tevékenységet folytató magánszemélyek adózását is érinti.
A mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozattétele esetén olyan kiadások vehetők
figyelembe, amelyek számlával igazoltak. Az
egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottaknak kifizetett bér azért nem
tekinthető ilyen kiadásnak, mivel erről nem
készül számla. 2019. január 1-től bevezetésre
kerülő módosítás, hogy a költségelszámolást
alkalmazó kistermelő nyilatkozatot tehet akkor
is, ha a felmerült kiadásról nem számlával,
hanem más bizonylattal rendelkezik.
A módosítás a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelőnél 2019. január
1-től a költségigazolásra alkalmas bizonylatként
nevesíti a számla mellett egyéb bizonylatot is.

T1 kártyatulajdonos felelőssége
A T1 kártya használatával járó felelősséget,
jogokat, és az előírásoknak megfelelő árusítás
feltételeit nyilatkozatban kell vállalni és aláírással hitelesíteni tudomásul vételét. Amenynyiben a termelői kártyát kölcsönbe adják, a
kártyatulajdonos felelőssége, hogy tájékoztassa termelő társát a T1 kártya használatának
feltételeiről.
Minden piacon értékesítőnek hitelt érdemlően
bizonyítani kell az árusítás jogosultságát, és
hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni minden
ezzel kapcsolatos dokumentumot.
Amennyiben a termelői kártyával lekötött
árusító helyet közösen használják, az előírt
belépésszám teljesítése a kártyatulajdonos
kötelezettsége. A következő helybiztosítás
kötésekor ellenőrizzük az előző időszak
belépésszámát, amit a termelőhöz kötött,
legfeljebb hat járművel lehet teljesíteni.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

