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Beszámoló a termelői piac működéséről 
 

 
A Piac 2012-ben kezdte meg működését, idén immáron 8 éves fennállását ünnepli. 

Kialakult törzsvásárlói körrel rendelkezik, akiknek köre egyre bővül.   

 

Kérem a tisztelt Bizottság tagjait, fogadják el a beszámolót. 

 

Biatorbágy, 2019. június 13. 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Tarjáni István s.k. 
   polgármester 

 
 
 
 
 
 

Melléklet: beszámoló 
 
az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka 
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Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
Településfejlesztési Bizottságának 

 
/2019. (VI. 27.) határozata 

 
 

A termelői piac működéséről 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja a termelői piac működéséről készült beszámolót 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
 
 

Kecskés László 
elnök 

 
 



 
  

 

  

 

 

Tájékoztató 

Biatorbágyi Termelői Piac 

2019. évi beszámoló 

 

A Termelői Piac mára egy rendszeres és egy állandósult programmá, rendezvénnyé 
nőtte ki magát az évek alatt.   

2012. őszén nyílt meg először a piaci forgalom a biatorbágyi lakosság előtt és idén 
ünnepli 7 éves fennállását. 

A Piac fenntartása és folyamatos szervezése 2015. közepétől a Kumbatmo Kft. feladata, aki 

végzi a fenntartást és üzemeltetést mind a mai napig.  

Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján már berögzült és kialakult Nyitvatartási rend 

van életben, amely minden héten szombaton reggel 7.00 órától déli 12.00-13.00 óráig tart 

rendszeresen visszajáró vásárlókkal, szerződéssel biztosított termelői eladókkal. Az 

üzemeltető cég tulajdonosa egyrészt mint biatorbágyi lakos, másrészt mint a családi 

„tűzhelyet” fenntartó Családanya, nagyon fontos szempontnak tartja az állandó kiváló 

minőségű és megbízható árúk beszerzésének lehetőségét. Folyamatosan figyelemmel 

kísérjük a jogszabályi előírásokat, valamint a hivatalos egészségügyi szabályokat is. Ennek 

eredményeként sajnos az évek alatt voltak olyan termelők, akiktől el kellett búcsúznunk, de 

mára már biztonsággal elmondhatjuk, hogy valóban magas színvonalú, jóminőségű és 
megbízható termékekkel van tele a Termelői Piac.  

Továbbra is a legfontosabb szempont, hogy valóban termelői piac legyünk, vagyis a saját 

készítésű, saját feldolgozású egészséges, jó minőségű, megbízható „otthoni” termékeket és 

terményeket biztosítjuk, amelyek minőségét, megbízhatóságát állandó felügyelettel és 

ellenőrzéssel tartjuk fenn.  

A termékeket és árukat illetően továbbra is széles és gazdag a kínálat mind a zöldség-, 

gyümölcs-, savanyúságtól kezdve a hús-, és füstölt hazai termékeken át egészen a 

malomipari, háztáji tojás vagy kistermelői, őstermelői szörpökön és egyedi 

ételkészítményeken át, sőt az évek alatt ez egyre bővül és bővül. Lassan a helyhiány 

problémáját is meg kell majd oldanunk, de ez örömteli feladat lenne, mert azt jelenti, hogy 

mind az Eladók, mind a Vásárlók részéről nagy az érdeklődés és az igény a Piac 

fenntartására és bővítésére is. 

 

 

 



 

 

A kezdeti nehézségek mind a gépkocsi forgalom-, mind a gépkocsi parkolás és a 

személyforgalom elrendezése terén már megoldottnak látszik, mivel a lakosság már 

hozzászokott a szombat reggeli „forgalom-korlátozáshoz” és a gépkocsik parkolása is 

kialakult, így mára elmondható, hogy magas színvonalon és kialakult rendben működik a 

Termelői Piac. 

Továbbra is célunk a Piac mind szélesebb lakossági körben való népszerűsítése és ehhez 

már több helyi folyóirat és kiadvány is segít bennünket. 

Büszkén mondhatjuk el, hogy már rendszeres, visszajáró „törzs-vásárlóink” is vannak, akik 

száma hétről hétre nő! 

 

A beszámolót készítették:  

Nagy Attila és Nagyné Bánka Mónika (piac üzemeltetők)  

 

Biatorbágy, 2019. június 18. 
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