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Húsvéti nyitva tartás 
A húsvéti ünnepen az alábbi üzemeltetési rend 

lesz érvényben. 

 

Húsvéti ünnepek nyitva tartási rendje 

 

Májusi 1. előzetes 
 
Május 1., kedd a következő alkalom, amikor 

munkanap átrendezés lesz. Április 30-a (hétfő) 

munkaszünet, de a kereskedelemben nyitva 

tartási nap. Ez a nagybani piac működési 

rendjében is aktuális változást igényel. 

Társaságunk felhívja a nagybanisok figyelmét, 

hogy már jó előre gondolják át mely üzemelési 

rend lenne optimális napi feladataik ellátásához, 

üzleti tevékenységük gyakorlásához. Várjuk 

javaslataikat 2018. március 29-ig a 

piac@nagybani.hu e-mail címre megküldeni, hogy 

a többség igényei szerint dönthessünk.  

 

Nyári időszámítás 

 
Több évtizedes gyakorlat szerint március 

utolsó vasárnapjára esik a nyári időszámítás 

kezdete. Egészen pontosan idén március 25-én 

02:00 órakor egy órával előre, 03:00 órára kell 

állítani az időt. A mobiltelefonok, a számító-

gépek és egyéb informatikai eszközök automa-

tikusan módosítják az órát. 

 

 

Feltételezzük, hogy felesleges az időátállásra 

emlékeztetni. Aki azonban figyelmetlenségből a 

téli időszámításnak megfelelően indul és érke-

zik a piacra, egy órás késésben lesz. 

 

Megjelenik kéthetente 

 

Média megjelenésünk  
A www.nagybani.hu honlapunkon fontos infor-

mációkat, a piaci működéssel kapcsolatos tudni-

valókat, figyelemfelkeltő írásokat, aktualitá-

sokat publikálunk. Érdemes felkeresni hivatalos 

weboldalunkat. A facebook oldalunkat is aján-

lott figyelemmel kísérni. A 25 ezer követőnk-

nek - a sok érdekesség mellett – információval, 

a felvetett és általános érdeklődésre számot 

tartó kérdésekre válaszokkal szolgálunk. Társa-

sági oldalunkról a zöldség-gyümölcs szakmához 

köthető ismeretek, híranyagok, sőt gasztro-

nómiai tanácsok, receptek is letölthetők, nyitva 

tartási időben akár a piac ingyenes Wi-Fi 

szolgáltatásának használatával.  

 

Piaci munkálatok 
A hamarosan aktuálissá válik a rendszeres 

tavaszi karbantartási feladatok egyike, a piaci 

úthálózat javítása, a téli fagyok okozta hiányos-

ságok pótlása, a kátyúzás, majd azt követően a 

burkolati jelek felújítása.  

 

Kamarai tagdíj, regisztráció 
Felhívjuk a piaci nagykereskedők figyelmét, 

hogy akik a BKIK (Budapesti Kereskedelmi és 

Ipar Kamara) nyilvántartása szerint kamarai 

hozzájárulásra kötelezettek (melynek összege 

ötezer Ft) a befizetés törvény szerinti határ-

ideje március 31-ig!   

 

A piacosok túlnyomó többsége azonban a NAK 

(Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) tagja. A 

tagdíj bevallásra köteles tagok számára a NAK 

előírja a tárgyévi bevallás és a kamarai tagdíj 

fizetési határidejét. Előre is felhívjuk minden 

érintett nagybanis figyelmét, hogy kötelezett-

ségeiknek időben tegyenek eleget, különben az 

elmaradások – adott esetben bírság kiszabása 

mellett – adótartozásként behajthatók. 

 

Őstermelők figyelem!  
A félreértések elkerülése érdekében tisztázni 

kívánjuk, hogy az őstermelői kártyán feltűnte-

tett dátum (kiváltástól számított öt év) a 

Dátum Nyitás Zárás 

2018. március 29. 

(csütörtök) 
19:00 óra 24:00 óra 

2018. március 30. 

(Nagypéntek) 

Zárva tart 
2018. március 31. 

(szombat) 

2018. április 1. 

(Húsvét vasárnap) 

2018. április 2. (hétfő) 19:00 óra 01:00 óra 
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kártya hatályosságát jelenti. Az aktuális évre 

szóló érvényesítés az alábbiak szerint történik.  

Mint minden évben, az idén is március 20-i 

határidővel ki kellett váltani az aktuális adó-

évre (2018-ra) szólóan az értékesítési betét-

lapokat. Ezt annak érdekében kell megtenni, 

hogy az őstermelői jogviszony folyamatos le-

gyen. A március 20-ig történő érvényesítéssel 

(betétlapok kiváltásával) az őstermelői iga-

zolvány érvényessége (visszamenőleg) 2018. 

január 1-vel biztosítja a folyamatos őstermelői 

jogviszonyt.    

 

A fentiek részletes ismertető anyagát e-

mailban megküldtük azoknak a termelőknek 

szólóan, akik még nem rendelkeznek idei 

érvényes őstermelői igazolvánnyal. Kérjük, ha 

valaki még nem tett eleget ezen kötelezettsé-

gének, haladéktalanul intézkedjen és jelezze a 

helyiséggazdálkodás felé (06-1-421-3611 tele-

fonszámra, vagy piac@nagybani.hu levélcímre), 

hogy a nyilvántartási rendszerünket a friss 

adatokkal kiegészítsük. Érvényes őstermelői 

igazolványok hiányában a március végén 

esedékes helybiztosítási igényeket sem 

teljesíthetjük.  

 

Termőföld illeték 
„Az illetéktörvény több agrárcélú illeték-

kedvezményi, illetékmentességi rendelkezést is 

tartalmaz valamennyi illeték nemben, amelyek 

közül a legismertebb a földművesek termőföld-

szerzéséhez kapcsolódó visszterhes vagyonát-

ruházási illetékmentesség. Ez a szabályrend-

szer az utóbbi időszakban többször is módo-

sult, ezért érdemes áttekinteni a hatályos sza-

bályozást.” – olvastuk a www.adozona.hu honlap-

ról. A honlapon olvasható tájékoztató tovább 

részletezi az illetékmentesség alanyát, tárgyát, 

feltételeit, stb. Az érdekeltek figyelmébe 

ajánljuk a részletek tanulmányozását, értel-

mezését, ha szükséges szakmai hozzáértők 

bevonásával.  

 

Termelőinket kérdeztük 
Az egész hazai mezőgazdaságot – de elsősorban 

a gyümölcstermesztési ágazatot - érintő időjá-

rási anomáliákról kérdeztük termelőinket. A 

március első hetében érkezett fagy lesújtó 

következményeiről szólnak a beszámolók.  

 

Az elmondottak alapján úgy tűnik, hogy a legna-

gyobb veszteségeket a dél-alföldi gyümölcsösök 

szenvedték. Itt vannak az ország legnagyobb 

őszibarack ültetvényei. Bordány község kertjei-

ben végzetes a pusztulás. Szinte a teljes 

baracktermés elfagyott. A közeli településeken 

(Zsombó, Zákányszék, Szatymaz, Forráskút) 

talán kisebb a kár, de innen is az átlagtermés 

legfeljebb 20 %-a kerülhet piacra. A pillanatnyi 

helyzetkép legalábbis erre utal.   

 

Ezen a vidéken mínusz 20 – 23 C°-os hideget 

mértek, amit a gyümölcsfa nem bír ki. Főleg, 

hogy a rügykezdemények már a januári enyhe 

időjárás hatására „megindultak”. A kertészek 

szakmai tapasztalata, hogy a gyümölcsfák 

legfeljebb mínusz 16 C°-os hőmérséklet ellen 

képesek természetes módon védekezni. Kérdé-

sünkre, hogy a bevált módszerekkel - párásítás, 

füstölés – lehetett-e védekezni, nemleges volt a 

válasz. Ezeket az eszközöket csak a talajból 

sugárzó, és kevésbé hideg fagy esetén lehet 

bevetni. A márciusi, légköri hideg sokkoló 

hatása viszont végzetessé vált.   

 

A Kecskemét környéki termelők is nagyon rossz 

hírekkel szolgáltak. A sárgabarack őshazájából 

sem számíthatunk sok jóra. Az idei esztendő-

ben nagyon kevés, vagy nagyon drága barackból 

lesz lekvár. A korai fajták ültetvénye teljes 

egészében elfagyott.  

 

A Heves megyeiek kisebb károkkal számolhat-

nak. Ezen a vidéken nem mértek komolyabb 

fagypont alatti hőmérsékletet. A bogyósok, a 

cseresznye-, meggyültetvények, és a birs meg a 

naspolya úgy néz ki, nem szenvedett komoly 

károkat.  

 

Teljesebb lesz a helyzetkép a gyümölcsszezon 

kezdetén. Bízunk abban, hogy azokról a terüle-

tekről, amelyeket elkerült a pusztító fagy, vagy 

azokról a fákról, amelyeken még „alvó” állapot-

ban voltak a rügyek, érett gyümölcs szüretelhe-

tő majd.  
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