
 

 

XV. évf. 22. szám 2014. október 23.              Megjelenik kéthetente 
 
Ünnepi zárva tartás 
A közeli ünnepnapokon a nagybani piac az 
alábbiak szerint lesz nyitva: 
 

Figyelem! 
A nagybani piac az 

Október 23 - i nemzeti ünnepen, 
csütörtökön és 

November 1-én, szombaton  
ZÁRVA lesz! 

Nyitás:  
október 23-án 21:15 órakor, és a 
Mindenszentek napját követően, 

november 2-án 21:15 órakor 

 
A termelők „piacnaptárja” szerint október 22-
én és október 31-én este a nagybani piac kapui 
zárva lesznek, az ünnepnapi kereskedés 
szünetel.  
 
V2 kártyával belépőknek 
A V2 vevőkártya kiadásának egyik feltétele, 
hogy a belépési díjakat vásárló nagykeres-
kedőink kizárólag a belépőkártyára befizetett 
pénzösszegből egyenlíthetik ki. 
 
Ezen ügyfeleink - nagyobb távolságról, öt tonna 
feletti gépjárművel érkeznek és – tömeg-
étkeztetési konyhák, vagy üzletláncok 
beszállítói. Azért kérnek és kapnak V2 kártyát, 
hogy a korábbi belépés által beszerzéseiket 
mielőbb befejezzék és a teher-gépjárművel 
való mozgásuk a piaci közlekedést ne zavarja. A 
kártyájukra való befizetés azért okoz nehéz-
séget, mert a jelenlegi - 00:30 órai - pénztár-
nyitást nem tudják megvárni. A nagybani társa-
sága ennek áthidalására az átutalással történő 
fizetés lehetőséget kínálja. Az érintettek a 
közelmúltban egy adatlapot kaptak, amit kitölt-
ve vissza kell juttatni a helyiséggazdálkodás-
nak, vagy a pénztárosoknak.   
 
A kiadott űrlapon a beszerző vállalkozás ada-
tait (név, cím, adószám, stb.) kell feltűntetni. 
Az átutalt összegről ennek alapján készít 
számlát a nagybani piac pénzügyi osztálya. Az 

átutalást a BNP Zrt. CIB 
10700024-27301809-51100005 számlájára kell 
kezdeményezni. A V2 kártyaszámot az átutalás 
közlemény rovatában feltétlenül fel kell 
tüntetni! A kiadott űrlap felhívja a figyelmet 
arra – ezennel mi is -, hogy az átutalási 
tranzakció és a befizetett összegnek a 
feltűntetett kártyaszámon való megjelenése 
között két munkanapnyi az átfutás.  

Számlázó programok, bejelentése  

2014. október 1-től letölthető a SZAMLAZO 
nyomtatvány és kitöltési útmutatója a NAV 
honlapjáról. A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 
11. §-a előírja az adóalanyok részére az általuk 
használt számlázó programok, illetve online 
számlázó rendszerek bejelentési 
kötelezettségét. A számlázó program 
bejelentésének az adóalany által használt 
számlázó program alábbi adatait kell 
tartalmaznia:  

név, azonosító, a program fejlesztőjének nevét 
(adószámát), értékesítőjének, rendelkezésére 
bocsátójának nevét (adószámát), a program 
rendeltetésszerű használatbavételének idő-
pontját A rendelet előírja, hogy ugyanezen 
adatokat és az időpontját is be kell jelenteni a 
használatból kivonás esetén. 

Az online számlázó rendszert használó adó-
alany köteles bejelenteni az állami adóható-
sághoz: az online számlázó rendszer nevét és 
elérhetőségét, az online számlázási szolgálta-
tást nyújtó nevét, adószámát, az online számlá-
zási szolgáltatás igénybevételének kezdő idő-
pontját. A számlázó rendszernél is további 
kötelezettség, hogy az online számlázó rend-
szert használó adóalany köteles a rendszer 
igénybevételének befejezésekor ugyanezen 
adatokat, valamint az online számlázási szolgál-
tatás igénybevétele befejezésének időpontját 
bejelenteni az adóhatósághoz. 

A Rendelet ezen előírása 2014. október 1-én lép 
hatályba. 

A 2014. szeptember 30-át követően 
használatba vett programokat, számlázó 
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rendszereket a használatba vételtől számított 
30 napon belül kell bejelenteni az 
adóhatósághoz, illetve a kivonást is a program 
használatból történő kivonásának időpontját 
követő 30 napon belül kell az állami 
adóhatósághoz bejelenteni.  

A 2014. október 1-jét megelőzően 
beszerzett, és 2014. október 1-jén még 
használatban lévő számlázó programok, 
igénybevett online számlázó rendszerek, 
továbbá használatba vett saját fejlesztésű 
programokat az adóalany 2014. november 15-éig 
köteles bejelenteni. 

Azon adózókat, akik sem számlázó programot, 
sem online számlázó rendszert nem használnak, 
nem terheli bejelentési kötelezettség. 

Fenti írásunk a rendelkezés pontos szövegét 
csak részben, és nem teljes terjedelmében tar-
talmazza. A nagybanis vállalkozásoknak, egyéni 
vállalkozóknak figyelmébe ajánljuk, hogy a 
részletekről tájékozódjanak, és az előírásoknak 
megfelelően intézkedjenek!  

Szezonzárás 
Év végéhez közeledve a helybiztosítással idény-
szerűen piacra lépő termelőink többségének 
szezonja is lejár. A nagybani értékesítést 
október-november hónapokban befejezik.  
 
Nekik (is) – a termelői árusítóhelyekkel való 
tervezés érdekében - az évadzárást és a jövő 
évi szezonkezdés várható időpontját a 
helyiséggazdálkodáson be kell jelenteniük. A 
bejelentéseket csak a szezonzárást követően 
fogadjuk. A termelők ezt akár személyesen az 
iroda ideiglenes helyén, akár az 1-421-3611 
telefonszámon, vagy az 1-814-5353 fax-számon 
(amely számok a szektorkártya alsó sávjában is 
megtalálhatóak), esetleg e-mailban a 
helybiztositas@nagybani.hu levélcímen is 
megtehetik.    
  
Az éves, vagy december hónapban helybiz-
tosítással rendelkezőknek december 1 – 20 
között (korábban nem) lehet jelezni 2015. évi 
szándékukat. A havi, vagy negyedéves helybiz-
tosításos termelőknek az év utolsó etapjában is 

teljesíteni kell a kötelező belépésszámot. Az 
éves helybiztosításhoz rendelt 120 belépést 
nemkülönben. Az aktuálisan rögzített belépés-
számokról - a fenti elérhetőségeken - ajánlatos 
tájékozódni, mert hiánypótlására az év végét 
követően már nincs lehetőség.   
 
Fenyő-előzetes   
Bár a fenyőszezon még egy jó hónap múlva 
indul, de idei árusítási szándékukat állandó ügy-
feleink közül már többen jelezték. Ezt a 
továbbiakban is Bodzási Zsoltnál, a fenyő-
árusítással kapcsolatban intézkedő felügyelő 
30-688-4821 mobil-hívószámán, vagy írásban a 
nagybani@nagybani.hu e-mail címen tehetik 
meg.  
 
Előzetesen tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy az árusítás helyszíne az idén is az „E” 
szektor lesz. A korábbi fenyőárusoknak is 
jelezni kell a több éve használt, megszokott 
árusító helyükre vonatkozó igényüket.  
 
WI-FI jelszó nélkül 
A nagybani piac termelői szektoraiban a nyitva 
tartás ideje alatt ingyenesen használható 
internet szolgáltatást társaságunk annyiban 
egyszerűsítette, hogy alkalmazásához a jövőben 
jelszóhasználat nem szükséges.   
 
ATM nélkül  
A nagybani piac közössége a hónap közepétől 
készpénzfelvevő automata nélkül maradt. Az 
OTP - gazdaságossági okokra hivatkozva - a 
berendezést leszerelte. Bizonyára vannak, és 
egy ideig lesznek olyan ügyfelek, akik - nem 
értesülve az automata leszereléséről -, hoppon, 
vagyis készpénz nélkül maradnak. Segítségként 
ajánljuk, hogy az alábbi, közelben található 
bank-automaták közül válasszanak:  
 
- Auchan 06:00 – 22:00 óra 
- Tesco 00:00 – 24:00 óra 
- Pestszentimre Nagykőrösi út – Dózsa György 
út sarok: UNICREDIT és Budapestbank 00:00 – 
24:00 óra 
- Pestszentimre Nagykőrösi út – Nemes utca 
sarok OTP 00:00 – 240:00 óra 


