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Pénteken nyitva tartunk 
A jövő hétre érvényes munkarend-változást a 
nagybani piac nyitva tartása nem követi. A 
péntekre áthelyezett munkaszüneti napon a 
vásárlói igények a nyitva tartást indokolják. A 
nagybani piac üzemeltetésében bekövetkező 
változásokat minden esetben körültekintő 
felmérés előzi meg, így a javaslatok és 
vélemények figyelembevételével most nyitva 
tartás mellett döntött a BNP vezetése.  
 

FIGYELEM! 
November 1 – én, csütörtökön 

a nagybani piac zárva tart! 
November 2-3-án a szokásos 

(péntek-szombati)  
nyitva tartás szerint üzemel! 

 
Természetesen a fenti napokat követő vasárnap 
is zárva vagyunk, majd hétfőtől kezdve minden 
visszaáll a szokásos menetrendre. 
 
Információk röviden 
- Óra visszaállítás 
Október utolsó hétvégéjén, azaz 28-án a hajna-
li órákban visszaáll az idő a téli időszámításra. 
Vasárnap hajnali 3:00 órakor 2:00 órára kell 
visszaforgatni az óra mutatóit! A téli-nyári 
időszámítás változásainak hazánkban is több 
évtizedes hagyománya van. A nagybani piac mű-
ködési rendjében – mivel vasárnapra időzített 
az átállás – nem okoz módosulást, de aki elmu-
lasztja, az aktuális időhöz képest korábbi 
piacra érkezésre, fölösleges várakozásra 
kényszerül.   
   
- Egészségügyi szolgálat 
A nagybani piacon újból működik az éjszakai 
egészségügyi szolgálat. Szükség esetén szak-
szerű elsősegélyt nyújt, esetleg gyógyszerrel, 
kötszerrel is ellátja a hozzá fordulókat, súlyo-
sabb esetben mentőt hív Pilinyi Ildikó egész-
ségügyi asszisztens. Tanácsoljuk a piacosoknak, 
hogy jegyezzék fel, vagy mobil készülékükbe 

mentsék el a 06-1-814-5300/12-63 
telefonszámot!  
 
- Defibrillátor 
Újabb életmentő készülékkel bővült a nagybani 
egészségügyi szolgáltatása. Ez dupla 
biztonságot jelent az esteleges szívelég-
telenségek pillanatnyi kezelésében, a szakszerű 
orvosi ellátás megérkezéséig. A készülékek 
elérhetőségét a piacon kihelyezett táblák is-
mertetik. Az egyik életmentő gép a piac videó 
szobájából (0:00 – 24:00 óra között), az újabb 
készülék pedig a piac teherportája melletti 
konténerirodából (0:00 – 24:00 óra között) 
vehető igénybe. Az előbbi telefonszáma: 06-1-
421-3628, az utóbbi 06-1-814-5300-1206. 
Szükség esetén itt kérhető segítség. A 
készülék nem igényel szakértelmet, 
gyakorlatot, mivel az életfunkciókat és a defib-
rillátor alkalmazását automatahang ismerteti. 
Reméljük nem lesz rájuk szükség!  
 
- Piaci Házirend 
A nagybani piac házirendje a közelmúltban 
módosításra került. Alapjaiban, főbb irányel-
veiben nem változott, de bizonyos pontjait a 
megváltozott jogszabályokhoz kellett igazítani. 
A kiegészített házirendet e-mail fiókkal ren-
delkező ügyfeleihez (bérlőkhöz, termelőkhöz, 
kiemelt vásárlókhoz) a BNP Zrt. elektronikus 
levélben eljuttatta, de a www.nagybani.hu hon-
lapon is olvasható a minden piacosra érvényes 
házirend. Érdemes figyelmesen tanulmányozni. 
 
- Szezonzárás 
A legtöbb aktuális termelői kérdés a jövő 
szezonra vonatkozó bejelentési kötelezett-
séggel kapcsolatban merül fel. Ebben a témában 
– mint hagyományosan évek óta - annyi teendője 
van a termelőknek, hogy az utolsó piacon töltött 
napokban jelezni kell a következő évi szándé-
kot, mikortól kívánnak újból piacra jönni stb.  
Ezt akár személyesen - a nagybani piac f.sz. 18-
as irodájában -, akár telefonon - a szektor-
kártyán található számon - is megtehetik. Erre 
a szabad termelői árusító helyek – biztos 
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információk ismeretében való - kiadása miatt 
van szükség.  

- Címkézés 
Minden hónapban akadnak új és újabb termelők, 
akik egyelőre kevésbé jártasak a piaci követel-
mények rendszerében. Számukra új információ 
lehet, hogy a piacon kizárólag címkével, feli-
rattal ellátott áru értékesíthető! Kézírással 
kitöltendő címkék a műszakvezető felügyelőnél, 
önköltségi áron beszerezhetők.  
 
- Beszállítói felelősség 
Azoknak a termelőknek, akiknek - az őstermelői 
árusítás mellett - nagykereskedőkhöz is van 
beszállítási megállapodásuk, korrekt és tisztes-
séges magatartást vár el a nagybani piac. Konk-
rétabban fogalmazva, a szállítólevelekkel való 
beszállítás kizárólag a nagykereskedőknek lea-
dott tételekre vonatkozhat, és elkülönítendő a 
termelői szektorokban értékesített árutól! A 
szállítólevél is szigorú számadású bizonylat, 
amivel visszaélni tiltott! A nagykereskedőknek 
beszállításra kerülő áru kizárólag a szállítólevél 
szerinti szortiment és mennyiség lehet, továb-
bá a beszállítást követően a járműnek el kell 
hagyni a piac területét! Akik visszaélnek a 
beszállítóként történő belépés ingyenességével, 
azok szankciókra számíthatnak! Azt is tudni 
kell, hogy a nagybani piac beléptető rend-
szerében a nagykereskedők szerződés alapján 
fogadhatnak beszállítót.   
 
Őstermelők és vásárlóik figyelmébe 
Az alábbi sorokat elsősorban az őstermelők és 
vásárlóik figyelmébe ajánljuk. Őstermelőknek 
minden szezonkezdés előtt (évente) kötelező az 
őstermelői igazolványt érvényesíttetni. A ter-
melők zöme eleget tesz az előírásnak. A piaci 
árusítók között (is) vannak, akik hanyagságból, 
vagy figyelmetlenségből elmulasztják, vagy kés-
lekednek vele. Ezek az őstermelők - amikor fel-
vásárlói jegyet írnak alá saját tevékenységük 
igazolásával - akarva, akaratlanul is kárt okoz-
hatnak vevőkörüknek. A nem érvényesített 
őstermelői igazolvány a felvásárlói bizonylatot 
is érvényteleníti, amit a vevő nem könyvelhet le, 
a kompenzációs felárat nem vételezheti 
levonásba, sőt adózási kötelezettségére is 
kihatása lehet. 

Mivel a nagybani piacon számos termelő a 
szükséges adatok bemondásával igazolja az áru 
hitelességét, ezért felhívjuk a figyelmüket, 
hogy kizárólag valós adatokkal szabad a felvá-
sárlási bizonylatokat ellátni, aláírni. Amennyi-
ben a felvásárlók a papírlapra, jegyzettömbbe 
felírt adatokkal megelégszenek, az bizalmi 
kérdés. Bizonyára az ismert termelők leelle-
nőrzött adataiban megbízhatnak, de előfor-
dulhat, hogy valótlan, vagy csupán téves számok 
kerülnek a szigorú számadású bizonylatra, ami 
törvénybe ütköző! Jogszabályi előírás szerint a 
vásárlóknak a felvásárlási bizonylat mellé az 
érvényesített őstermelői igazolványról másola-
tot kellene csatolni évente és termelőnként 
legalább egy-egy alkalommal. 
 
A nagybani piacra való belépéshez jogosító T1 
kártyák igényléséhez – több okmány mellett – a 
tárgyévre érvényesített őstermelői igazolvány 
másolatát is mellékelni kell. Ezzel bizonyított a 
valós őstermelői tevékenység. Ennek évente 
történő megújítása  az őstermelő felelőssége. 
Továbbá az is, hogy belépőkártyáját más ter-
melőnek használatra átadja. Felhívjuk a figyel-
met, ha az illetékes hatóságok ellenőrzése, vagy 
esetleges bejelentés alapján fény derül az 
érvénytelen őstermelői igazolvány használatra, 
mindenkor az a személy kockáztatja belépési 
lehetőségét, állandó árusítási helyét, akinek a 
nevére a nagybani piac a T1 típusú kártyát 
kiállította!  
 
Akciós kínálat 
Sok évvel ezelőtt már felmerült a vásárlói 
igény, hogy jó volna olyan piaci árusítási pont 
létrehozása, ahol a minőségi előírások határán 
lévő (import)-áruféle, az akciós áru olcsóbban 
beszerezhető. Az utóbbi évek során kialakultak 
ilyen reszortok, ahol kizárólag olcsó portéka 
kapható. Mivel a zöldség-gyümölcs árun nincs 
feltűntetve szavatossági dátum, ezért maguk a 
vevők döntik el, hogy továbbértékesítésre, vagy 
felhasználásra alkalmas-e. Van akinek megéri 
dömping áron és tömegével az így megvásárolt 
zöldség-gyümölcsárut értékesíteni. A 
legfontosabb szempont, hogy a megvásárolt 
tételek származása hiteles-e, mert arról a 
kiskereskedői pultokon is számot kell adni.  


