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A BNP karácsonyi üdvözlete
Az év utolsó lapszámában a BNP Zrt. jókívánságait tolmácsoljuk. A nagybani piac valamennyi
ügyfelének, termelőjének, vásárlójának és
bérlőjének, továbbá munkatársainak Békés,
Boldog Karácsonyi Ünnepeket kíván.

Decemberi akció
Sok éves hagyomány társaságunk decemberi
kedvezménye, a „pénteki akcióként” meghirdetett vásárlási lehetőség. Decemberben pénteki
napokon a vásárló kereskedők, árubeszerzők
számára ingyenes a belépés, a Nagykőrösi úti
rakodóhelyet díjmentesen vehetik igénybe.

Fenyőkörkép
Az idei fenyővásár a „B” szektor termelőinek
áthelyezése miatt a gyümölcsszektor hátsó
soraiban és annak környezetében kapott helyet.
A fenyőpiac december 1-én megnyílt, ami a
rendes nyitva tartási időn túl 07:00 - 15:00 óra
között is látogatható. Itt említjük meg, hogy díjmentes belépéssel - lakossági vásárlókat is
fogadunk.
Fenyőpiaci körsétánk tapasztalata, hogy kb. 15
- 20 %-kal esett vissza a kitermelhető fa
mennyisége, a fenyőfelhozatal. Ez az elmúlt
néhány esztendő kedvezőtlen időjárásának
tudható be. A kínálatot jellemzően a luc, a
Normand, és az ezüstfenyő teszi ki. A
különleges fenyőfélék (Concolor, Duglász,
Colorádói fenyő) idén is jelen vannak a
választékban, és az óriás méretű (3 – 6 m) fák
iránti igény is kielégíthető. Az egyik régi

Megjelenik kéthetente
kedvenc, az erdei fenyő viszont
teljesen eltűnt az ültetvényekről,
fenyőpiacról is.
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a

Mivel a kevésbé mutatós, tűleveleit korán
elhullató lucfenyőt korábban csak „fillérekért”
lehetett értékesíteni, termesztése veszteségessé vált, ezért csökkent iránta a telepítési
kedv. Mára megfordult a piaci trend, nagyobb a
luc kereslete. Újból szempont az igazi fenyőillat varázsa, még akkor is, ha többe kerül. A 1,5
méteres lucfenyő ára 1500 – 1600 Ft/db.
A többi, közkedvelt faféle a Normand fenyő
méterenként 3.000 Ft, míg az ezüstfenyő
méteréért 2.000 Ft-ot kérnek. Az árak a megvásárolt mennyiség, és minőség függvénye. Kínálati csökkenés esetén – a termelők már most
jelzik, hogy - emelik az árakat.
A fenyő hazai kínálatát importáru egészíti ki. A
kínálati árakat a kereskedők a hazaival összhangban alakítják.

Helybiztosítás
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy a szezon
utolsó időszakában is teljesíteni kell az előírt
belépésszámot. A 2020. évi helyigényüket
legkésőbb december 20-ig jelezniük kell, vagy a
06-1-421-3611
telefonvonalon,
vagy
a
piac@nagybani.hu címre küldött e-mailben. A
termelői információkra a szabad termelői
árusító helyek kiadása miatt van szükség.
A jövő évi helybiztosítások kötése január 2–tól
9-ig, 18:00 óra és 23:30 óra között történik.
Az utolsó helybiztosítási nap, azaz január 9-e
már az új helyek igénylésére kijelölt nap.
Január 9-ig a 2019. éves, illetve decemberi
hónapra kötött helybiztosítások és a kiadott
szektorkártyák vannak érvényben, amit belépéskor a pénztárosoknak fel kell mutatni.
Figyelem! A főpénztára vasárnaptól csütörtökig
18:00 órától, 23:30 óráig tart nyitva! Pénteki
napokon zárva van, a helybiztosítási ügyintézés is szünetel.

A helybiztosítások jövő évi megkötésének
feltétele, az őstermelői igazolványok érvényessége. Amennyiben január első napjaiban még
nincs érvényesítve – tekintettel arra, hogy csak
később kezdődnek a hivatali ügyintézések –,
akkor a termelők, legkésőbb március végéig
kötelesek jelezni telefonon, vagy e-mailben az
érvényesítés tényét.
Az őstermelői igazolvány a kiállítása napjától a
kiállítást követő ötödik adóév utolsó napjáig
hatályos. Miután 2016-ban új igazolványokat
állítottak ki, azok még 2020. évben is
hatályosak. Az őstermelői igazolványnak részét
képezi az értékesítési betétlap. Értékesítési
betétlap csak azokra az évekre adható ki,
amelyekre az igazolvány hatályos, vagy az
ügyfél választása szerint egy adóévre (amely
évben az igazolványt kiadták), vagy legfeljebb
három adóévre. Ha a mezőgazdasági őstermelő
hatályos igazolvánnyal rendelkezik, akkor az
értékesítési betétlap az adóév első napjától
hatályos, ha azt az adóév március 20. napjáig
kérelmezik. Ha erre március 20-át követően
kerül sor, akkor csak a kiállítás napjától lesz
hatályos a betétlap.

hozható be az Európa Unió területén kívüli
országokból a magánszemélyek útipoggyászában
is! Kivétel az ananász, a banán, a datolya, a
durián és a kókusz termése, valamint a feldolgozott növényi termékek (aszalványok, szárított termékek, tartósított zöldségek és gyümölcsök), továbbá a Svájcból érkező növények,
növényi termékek. A növény egészségügyi bizonyítvány nélkül behozott növényeket, növényi
termékeket a hatóság megsemmisíti.

Ünnepi nyitva tarás

Fontos információ
Az alábbi információk a nagybani piacos
importőrök, de adott esetben a termelők
számára is fontos és felelősséggel járó
kötelezettség.
A növény egészségügyi szabályozás alatt álló
növényekkel, növényi termékekkel és egyéb
anyagokkal 2019. december 14-étől csak az a
vállalkozó folytathat gazdasági tevékenységet, aki szerepel a hatóság növény egészségügyi nyilvántartásában. Az érintettek a
megyei kormányhivatalok szakembereitől kérhetik nyilvántartásba vételüket.
Tudni kell azt is, hogy december 14. után minden ültetésre szánt növény (például cserepes
növény, vetőmag, szaporító anyag), termés
(például alma, mogyoró) és egyéb növényi
termék (például koszorú, friss fűszernövények)
csak növény egészségügyi bizonyítvánnyal

Online számlázás
Jövő év július 1-től életbe lépő jogszabály
szerint az online számla jelentés kiterjesztés
szerint minden adóalanynak az összes, belföldi
adóalanyok közötti ügyletről adatot kell
szolgáltatni, függetlenül az áfa összegétől.
Érdemes minél előbb felkészülni törvényi
kötelezettség technikai megoldására.

25 éves Soroksár
A Budapest XXIII. kerülete, Soroksár – ahol a
nagybani piac is működik - jubileumi rendezvénysorozattal ünnepelte 25 éves fennállásának
évfordulóját. A BNP Zrt. ez alkalomból sok
szeretettel köszönti a kerület újonnan megválasztott polgármesterét és a testület tagjait.
Külön köszöntjük Geiger Ferencet, aki 25 éven
át volt a kerület megbecsült polgármestere.
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