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Télre készülünk
A korábbi híradásunkat megerősítve, tájékoztatjuk a nagybani piacosokat - termelőket, kisés nagykereskedőket, bérlőket -, hogy a tél
beálltával valóban tervezett lépés a nyitva
tartás „téliesítése”. A BNP Zrt. megfontolásra
érdemesnek tartja a téli nyitva tartás menetrendjével kapcsolatos - régóta és sokak által
hangoztatott - ellenvéleményeket. A téli hajnalok embert és árut próbára tévő fagyos időjárása újragondolást igényel.

Címkéznie kellene a termékeit?
Sok vállalkozónak került súlyos pénzösszegbe a
címke hiánya.
Szolgáltatásunkkal megelőzheti a bírságot.
Két lehetőséget kínálunk:
-Rendelje meg a szükséges címkét, s mi
akár 24 órán belül elkészítjük Önnek!
-Vásároljon most akciós áron
címkenyomtatóinkból, és oldja meg
végérvényesen a problémát!
W-Ackermann Kft.
1183 Budapest XVIII. (Pestlőrinc)
Gyömrői út 82.
Rendelésfelvétel: 1-294-7660; 30-268-4898
Nyitva tartás: 8 – 17 óra
www.ackermann.hu
A zsúfolásig telített piac nyári kereskedelmének nagyjából a felére esik vissza a téli
kereslet-kínálat szabadtéri forgalma. Így a
piaci nyitva tartás esetleges rövidítése –
amennyiben a többség kívánsága volna - sem
okozhat gondot a naponta belépő kereskedői
járműforgalom
kezelésében,
irányításában.
Kisebb eséllyel keletkezik forgalmi dugó,
közlekedési akadály. A termelői szektorokban
szellősebben helyezkednek el a járművek, a
szektorok és azok közlekedési sávjai között
könnyebb az átjárhatóság.
A javasolt alternatívák a termelők, vásárlók és
a nagykereskedők képviselőivel novemberben
kerül megvitatásra. Az egyes piaci „szószólók”
környezetük véleményének tolmácsai, de a

Megjelenik kéthetente
végleges döntéshez saját ötleteivel
bárki hozzájárulhat. Ennek módja, hogy
javaslatát nagybani@nagybani.hu címre emailben
megküldi.
A
piacon
kérdőívek
kitöltésével is lehet véleményt nyilvánítani,
amiből a beléptető pénztáraknál lehet egy-egy
példányt kérni, vagy honlapunkról letölteni. A
nyomtatványon háromféle lehetséges nyitva
tartási rend szerepel, de egyéb - a nyitva
tartásra vonatkozó - javaslatot is lehet tenni.
A többcsatornás információk összefésülése
minden bizonnyal elősegíti a BNP társaság
döntését. A módosított nyitva tartás részleteit
ezt követően ismerhetjük meg. Addig semmi
valóságalapja nincs a piacon terjedő híreknek.
Mindenkit megnyugtathatunk, hogy időben
értesül majd a változásról.

Ünnepnapi zárva tartás
Az ünnep miatt az alábbiak szerint módosul a
piac nyitva tartási rendje:

FIGYELEM!
A nagybani piac
Október 23-án, szerdán
Zárva lesz!
Nyitás: október 24-én, 01:00 órakor
Előre jelezzük, hogy november 1-én, is zárva
tartunk. A társaság úgy határozott, hogy a
nagybani az ünnepet követően, november 2-án,
szombaton sem lesz nyitva. A döntés a
termelői, nagykereskedői, bérlői vélemények
alapján történt. Következő nyitva tartási nap:
November 4-e, 01:00 óra.

Elkezdődött
Az engedélyeztetés és pályáztatás procedúrája
után, a hónap elején elkezdődött a Nagykőrösi
útról a piachoz bevezető közlekedési sáv
építése. A munkálatok idejére a vevőparkolóba
érkező járművek – elkerülve a Nagykőrösi út
forgalmának akadályozását – folyamatosan a
bérlői parkolóba hajtanak be. Pénztárnyitásig
itt várakozhatnak.

A forgalmi rend ilyen módon történt szabályozása működőképesnek bizonyult. Úgy a vevők,
mint a közlekedést irányítók már az első napokban jól vizsgáztak. A vásárlók fegyelmezetten
vették tudomásul a megváltozott rendet. A
bérlői parkolóba való behajtást és a visszafordulási manővert gyakorlottan oldották meg.
Köszönjük a helyzethez való alkalmazkodásukat
és a továbbiakban is számítunk megértésükre.
A bérlői parkolót használók - az útépítés idejére - járműveikkel a piac más parkolási lehetőségeit vehetik igénybe, amit előre jelezniük
kellett. Az átmeneti helyzet kezeléséhez
bérlőink segítőkész magatartása is hozzájárult.

Nagybani WIFI
A nagybani piac szabad területén, a termelői
szektorokban is biztosított a helyi internet
szolgáltatás. A nyitva tartás alatt korlátozás
nélkül vehető igénybe. Egyre többen élnek a
lehetőséggel, hiszen gyakran laptoppal érkeznek és sokuknak van okos telefonja is. A helyi
internet (WIFI) használatával növelhetik saját
felhasználói kapacitásukat. Kérjük a WIFI-t
használókat, ha a szolgáltatásban bármilyen
hiányosságot, problémát, kimaradást észlelnek,
jelezzék a nagybani piac felé! Egyébként pedig
arra biztatunk mindenkit - akinek a piacon
alkalmas készüléke van -, éljen a lehetőséggel.

www.nagybani.hu
A BNP Zrt. hivatalos honlapja. Évről évre egyre
több fontos, hasznos információ forrása. Számtalan idegen látogató keresi fel web-oldalunkat,
hogy tájékozódjon rólunk, az árusítás lehetőségéről, feltételeiről. Az aktuális nyitva tartás,
piaci árak és a társaság adatai mellett archív
anyagok, fotók, videó- és referenciafilmek is
megtekinthetők. A nagybani értékesítési vérkeringésében tevékenyen résztvevők számára
pedig szakmai tudnivalók, rendeletek, törvények
stb. ismeretéhez nyújt segédeszközt.
Népszerűségünket statisztikai számok támasztják alá. Év elejétől havonta emelkedő
tendencia figyelhető meg, ami a nyári szezonban éri el a csúcspontot. Ilyenkor leggyakoribb
honlapunk látogatottsága. Június, július hóna-

pokban havonta 33 – 34 ezer látogató kereste
fel oldalunkat. Ezekben a hónapokban mintegy
130 ezer/hó találatban kapott „helyet” a
nagybani. Éves szinten ez a szám közel 9 millió.
Az érdeklődés irántunk a korábbi évekhez
képest is folyamatosan növekszik, mely az
internet használat elterjedésének természetes
következménye. Mint fenti írásunk is bizonyítja
a www.nagybani.hu akár a piac területén is
felkereshető és az információk itt, helyben
olvashatók. Az ügyintézésre várakozók pedig
híreinkről a nagybani recepcióján kihelyezett,
érintőképernyős számítógépen is értesülhetnek.

Bruttó, nettó
A nagybani piacosok pénzügyi gazdálkodásában
is egyre fontosabb szerepe van a fenti fogalmaknak. Elsősorban az árak, számlázás, bevétel,
áfa-fizetés tárgykörébe tartozó összefüggésben. Korábban a nagybanisok szinte kizárólag
bruttó árakban, összegekben adták, határozták
meg az árakat. Az utóbbi évek során egyre több
őstermelőből vállalkozó lett, vagy vállalkozást
alapított. Ennek előzménye, hogy a beszállítói
kapcsolatokat kiépítő, nagykereskedőket kiszolgáló gazdálkodók „kinőtték” az őstermelői keretet, tevékenységük nagyságrendje áfa körbe
került. Következményképpen áfát tartalmazó,
kötelezően kibocsátott számlák hitelesítik az
értékesítés. Ezen - többek között - forgalmi
adó is szerepel. Így a bruttó, és nettó árak
közötti különbség is értelmet nyer.
Amennyiben az értékesítési árakat bruttó – áfa
tartalmú – összegben adják meg, úgy számolni
kell azzal, hogy a visszaszámolt áfa adófizetési
kötelezettség. Ennek tudatában kell a kínálati
árakat kalkulálni. A kiadási oldal is nagyobb
súllyal kerül latba. A termelők egyéb kifizetéseik mellett, a nagybanis költségeket –
helybiztosítási és belépési, parkolási díjakat is beépítik a vállalkozási költségvetésbe. Leszögezzük; írásunkkal nem azt állítjuk, hogy a
termelők korábban számlaadást mellőzve
működtették gazdaságukat. Csupán arra utalunk, hogy a megengedett, forgalmiadó-mentes
keretek közé igyekeztek azt „beszorítani”. A
számlaadási kötelezettségre viszont ezúton is
felhívjuk a figyelmet!
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

