
 

 

XX. évf. 10. szám 2019. október 10.                Megjelenik kéthetente 
 
Őszi ünnepek nyitva tartása 
A közelgő ünnepek nyitva tartási rendje az 
alábbiak szerint alakul: 
 

 
 

Év végi nyitva tartás 
Idén az év végi ünnepek és a munkanapok áthe-
lyezése a nagybani piac nyitva tartását is érinti. 
A munkaszüneti napok figyelembe vételével kell 
kialakítani az üzemeltetési rendet. A kiske-
reskedelmi üzletek nyitva tartásához igazítva, 
és a piacosok igényeit is szem előtt tartva kívá-
nunk dönteni.  
 
Társaságunk e-mailban megküldte az év végi 
munkaszüneti napok körüli időszakra tervezett 
nyitva tartását. Kérjük, hogy esetleges 
észrevételeiket mielőbb küldjék meg a 
piac@nagybani.hu címre. Tegyenek javaslatot 
üzletmenetük szempontjából a legideálisabbnak 
tűnő nyitva tartásra. Azt is érdemes meg-
gondolni, hogy a december végi, ünnep-, és 
munkaszüneti napokat összevonva, hosszabb 
pihenőidőt lehet biztosítani a piacosok egész 
éves vasár-, és ünnepnapok délutánján kezdődő, 
éjszakába nyúló, megterhelő munkarendjébe.  
 

B-szektoros információk 
Hamarosan – egész pontosan november 4-én a 
reggeli órákban – megkezdődnek a B-szektor 
előtető építési munkálatai. Erre az időpontra 
fel kell szabadítani a területet, ami jövő év 
március végéig szigorúan munkaterület lesz.  

Sem napközben, sem a piaci nyitva 
tartás ideje alatt – az építkezés 
balesetveszélye miatt - senki nem tartózkodhat 
ezen a területen.  
 
A szektorban egész éves, vagy szezonális hely-
biztosítással rendelkezőknek ideiglenesen más 
lehetőséget biztosítunk. A legtöbb termelő e-
mailben, vagy telefonon, vagy a helyiség-
gazdálkodási irodában tájékoztatást kapott a 
kijelölt árusító helyekről. Felhívjuk a figyel-
müket, hogy ideiglenes helyükről minél előbb 
tájékoztassák vevőiket. 
  
Amennyiben az áthelyezéssel kapcsolatban kér-
dés merül fel, kérjük saját érdekükben keres-
sék meg a helyiséggazdálkodás munkatársait, 
vagy érdeklődjenek a 06-1-421-3611 telefon-
számon. Eddigi tapasztalatunk szerint minden 
termelőnk közreműködést tanúsítva, fegyel-
mezetten tudomásul vette, hogy egy másik 
szektorban, más helyen kell árusítani.    
  
Adomány 
A főpénztár előterében és az igazgatósági épü-
let recepcióján elhelyezett adománygyűjtő 
dobozokat a napokban kiürítettük. A két helyről 
összesen 90.300 Ft került a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesülethez, illetve általuk a rászo-
rulókhoz. Ezúton nyilvánítunk köszönetet a 
nemes célt támogató adományokért.  
 
Röviden 
Emlékeztetjük a piacosokat, hogy október utol-
só vasárnapján, azaz október 27-én 03:00 
órakor 02:00 órára állnak vissza az automatikus 
időmérő eszközök. A manuális átállítást legké-
sőbb a piacra indulás előtt kell megtenni, hogy 
senki ne érkezzen egy órával a nyitást mege-
lőzően.   
 
Mint azt korábban jeleztük, részt vettünk az 
OMÉK rendezvényen. A BNP Zrt. szeptember 
26 – 29 között - a FruitVeb egyik kiállítójaként 
– képviselte magát. Örömmel vettük, hogy sokan 
meglátogattak bennünket, több ismerős terme-
lő kereste fel standunkat. Szívesen adtunk tá-
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jékoztatást a szakmai és egyéb témában érdek-
lődőknek. Amennyiben tudtunk a piac lehetősé-
geivel is igyekeztünk az OMÉK látogatóinak 
útmutatást adni. Magunk részéről sikeresnek 
tarjuk a nagybani szakmai jelenlétét.  
 
Elsősegélyhely  
A nagybani piacon újból működő szociális szol-
gáltatás az elsősegélynyújtás, ami az igazga-
tósági épület orvosi szobájában kapott helyet. 
Nyitva tartási időben, 17:00 – 22:00 óra között 
szakképzett egészségügyi dolgozó teljesít szol-
gálatot. Sérülések, balesetek, vagy rosszullét 
esetén szakszerű ellátásban részesíti a rászo-
rulókat, vagy szükség esetén értesíti a mentő-
szolgálatot.   
 
A segélyhely telefonszáma: 06-1-814-5300-
1263. A műszakvezető felügyelőket pedig a 30-
688-4821 telefonszámon lehet, sőt kell a 
balesetről értesíteni. Mindenkinek ajánljuk a 
fenti számokat saját készülékükbe elmenteni. 
Soha nem lehet tudni, hogy kinek és mikor lesz 
szüksége gyors, szakavatott ellátásra. Kérjük, 
hogy minden piacos legyen egymás segítségére! 
 
Közösségi adómentesség 
Az unión belüli adómentes értékesítés szabályai 
2020. január 1-től változnak. A szabálymódo-
sítás következtében az adómentesség csak ak-
kor alkalmazható a másik tagállamba történő 
értékesítés esetén, ha a másik tagállami adó-
alany vevő közölte az adószámát az eladóval. 
További feltétele lesz az adómentes értékesí-
tésnek, hogy az eladó a belföldi összesítő 
nyilatkozatát nyújtsa be és abban hibátlanul 
szerepeltesse az ügyletet. 
 
Behajthatatlan követelések áfá-ja 
A jövőre életbe lépő áfa törvény definiálja a 
behajthatatlan követelés fogalmát és az adó-
alap csökkentés szigorú feltételeit, mely 
szerint pl. az eladónak értesítenie kell a vevőt 
és tájékoztatni a NAV-ot arról, hogy a köve-
telés az áfa szempontjából behajthatatlannak 
minősül. A feltételek teljesülését követően az 
eladó a soron következő bevallásában a 
korábban megfizetett adó összegét levonhatja 
és a vevő pedig köteles fizetendő áfa-ként 

bevallani. „Az áfa-rendszer semlegességét 
erősítheti a jövőre életbe lépő törvény, amely 
alapján az eladónak már nem kell adóterhet 
viselnie a nem fizető vevő helyett. A visszafize-
tés azonban nem automatikus, NAV ellenőrzést 
is vonhat maga után.  
 
Sajátosan őszi áru  
Alig kezdődött el az őszi szezon a nagybanin 
máris megjelentek a tipikusan telet idéző ter-
mények. Egyik ilyen a szelídgesztenye. Bár a 
közelmúltban debütált a közkedvelt csemege, 
de fogyasztási, felhasználási szerepe igencsak 
az év végi ünnepekhez kötődik.  
 
A hazai gesztenye legnagyobb termőterülete 
Zala és Somogy, ezekről az ültetvényekről kerül 
a legtöbb áru a nagybanira is. A magyar termés 
mellett azonban már az olasz importáru is 
kínálatban van. Termésméretük alapján az olasz 
származású gesztenye mutatósabb, láthatóan 
minőségi portéka. Ezt piaci ára is tükrözi. Míg a 
magyar termésű áru kilónként 1200 – 1500 Ft, 
úgy az olasz gesztenye 2600 – 3000 Ft.  
 
A másik szintén ünnephez köthető, tipikusan 
őszi áru a hallowen tök. Maga a halloween ünnep 
és a hozzá tartozó szokások az utóbbi évek 
során nálunk is népszerűek. Egyre több partit, 
mulatságot rendeznek amerikai „módra”. Holott 
a magyar népszokások között is megtaláljuk az 
október végi megemlékezést, mi több, nálunk is 
fontos szerepe van a töknek, mint szimbólum-
nak. A magyar tökünnep az őszi betakarítást, az 
éves termést köszönti.   
 
A hagyományokhoz a hazai termelők is felzár-
kóztak. A néhány évvel ezelőtt még ismeretlen 
tökfajta, a narancsszínű halloween tök is - ami 
kizárólag dekorációs célokra alkalmas -, fel-
került a kínálati palettájára. A termelők fan-
táziát láttak az amúgy igénytelen növény ter-
mesztésében. Sem méretre, sem formára nézve 
nincs szabvány, követelmény vele szemben. Ára 
150 Ft kilónként. Konténerekben, előre lemért 
mennyiségben, megrendelésre hozzák piacra. A 
nagybani kínálat sokszínűsége abban rejlik, hogy 
nemcsak fogyasztható, hanem díszítő tárgyak, 
kiegészítők is beszerezhetők.  


