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Tavaly december végén a Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízgazdálkodási Minisztérium meghozta azt a régóta várt 
szabályzatot, amely január 1-jétől előírja, a kistermelői 
(mezőgazdasági őstermelői) élelmiszer-termelés, -előállítás 
és piaci, kiskereskedelmi, háztáji forgalmazás és házhoz 
szállítás feltételeit. A szabályzat azzal a céllal készült, hogy 
megkönnyítse azoknak  a gazdáknak a tevékenységét, akik 
kis mennyiségű, alaptermékből előállított állati eredetű 
élelmiszerek termelésével és forgalmazásával  foglalkoznak 
közvetlenül a végső fogyasztók ellátása céljából. Emellett 
felsorolja azokat a feltételeket is, amelyek a kistermelők 
esetében eltérnek a szabványoktól. A dokumentum azzal 
a céllal készült, hogy megkönnyítse a kistermelők számára 
a termelést, valamint a rájuk érvényes külön feltételek ala-
pján csökkentse a termelő üzemek létesítésének, felszere-
lésének és berendezésének anyagi költségeit és elhárítsa az 
esetleges adminisztratív akadályokat. Azzal a céllal, hogy 
ösztönözze a mezőgazdasági kistermelői élelmiszer-ter-
melést a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Mi-
nisztérium bejelentette, hogy a vidékfejlesztére vonatkozó 
intézkedések útján 2018-ban az állam a kistermelői üzemek 
berendezését és felszerelését legkevesebb 50%-os mérték-
ben szubvencionálja, de azt is tervezi, hogy az említett 
létesítmények építésében és felújításában is segítséget nyújt. 

Bővebben a 2. oldalon

Elkészült az állati eredetű élelmiszerek kis mennyiségben történő előállításáról szóló szabályzat 

AZ ÁLLAM ÖSZTÖNZI AZ ÉLELMISZER-
TERMELÉST A MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKOKON

Piaci kínálat más szemszögből

ARÓNIA VAGY FEKETE TÖRPEBERKENYE
Gyógyhatása és egészségünk megőrzésében betöltött 

fontos szerepe miatt az aróniát gyakran nevezik a jövő 
élelmiszerének is. Igen hatékony antioxidáns, gátolja a sza-
badgyökök kialakulását, ezáltal kivédi azok káros hatását 
az egészséges sejtekre, lassítja az öregedés folyamatát és a 
krónikus betegségek kialakulását.  

Bővebben a 4. oldalon
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A tavaly december végén meghozott sza-
bályzat január 1-jei hatállyal lépett életbe, 
és előírja, a kistermelői (mezőgazdasági ős-
termelői) élelmiszer-termelés, -előállítás és 
piaci, kiskereskedelmi, háztáji forgalmazás, 
valamint házhoz szállítás feltételeit. Emellett 
felsorolja azokat a feltételeket is, amelyek a 
kistermelők esetében eltérnek a szabványok-
tól. Törvényes keretek közé helyezi azon kis-
termelők tevékenységét,  akik kis mennyi-
ségű, alaptermékből előállított állati eredetű 
élelmiszerek termelésével és forgalmazásával  
foglalkoznak közvetlenül a végső fogyasztók 
ellátása céljából. 

A dokumentum meghatározza az alap- és 
feldolgozott termékmennyiséget, amelyet a kistermelők a he-
lyi piacokon értékesíthetnek. Helyi piacnak számítanak azok 
a piacok, amelyek abban a községben működnek, amelyben a 
birtok be van jegyezve, valamint az azzal szomszédos községek 
piacai.  Ez alól kivételt képeznek a tej- és hústermékek (kivéve 
a baromfihúsból és a nyúlfajták húsából készült termékeket), 
amelyek a Szerb Köztársaság egész területén értékesíthetők. 

A szabályzatot a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdál-
kodási Minisztérium dolgozta ki a vonatkozó úniós szabályza-
tok mintájára azzal a céllal, hogy megkönnyítse a kistermelők 
számára a termelést, valamint a rájuk érvényes külön feltételek 
alapján csökkentse a termelő üzemek létesítésének, felszerelésé-
nek és berendezésének anyagi költségeit és elhárítsa az esetleges 
adminisztratív akadályokat. A múlt év végén Branislav Nedi-
mović miniszter bejelentette, hogy a vidékfejlesztésre vonatko-
zó intézkedések útján 2018-ban az állam a kistermelői üzemek 
berendezését és felszerelését legkevesebb 50%-os mértékben 
szubvencionálja, de azt is tervezi, hogy az említett létesítmé-
nyek építésében és felújításában is segítséget nyújt. 

Ellenőrzés és felelősségvállalás az üzemeltetők részéről 

Termelői tevékenységet olyan jogi személy vagy vállalkozó 
folytathat, aki állatokat tart vagy nevel, közvetlenül árusít vagy 
szállít le alaptermékeket a szabályzatban előírt mennyiségben, 
illetve olyan természetes személy, aki saját gazdaságában nyers 
tejet és tejtermékeket állít elő, a vonatkozó állategészségügyi tör-
vényes előírásokkal összhangban. 

A szabályzat értelmében a kistermelők hetente 200 liter te-
jet, 200 kiloramm tejterméket, 500 tojást  és 100 kilogramm 
hústerméket állíthatnak elő, illetve 100 darab házi tyúkfélét 
vághatnak és értékesítehtnek. 

A termelő, illetve kistermelő az élelmiszer-termelés és for-
galmazás során “ felelős az általa megtermelt és forgalmazott 

élelmiszerek biztonságáért és minőségéért, ezért 
be kell tartania a vonatkozó egészségügyi és élel-
miszer-biztonsági előírásokat, illetve a szabály-
zat és a törvény által előírt külön feltételeket. 
Emellett évente legalább kétszer vagy a meg-
felelő időben, illetve termelési ciklusonként 
egyszer köteles biztosítani a mintavételt, feltéve 
hogy a termékek bizonságát nem veszélyezeti 
semmi. Pozitív minta esetén a mintavételt ad-
dig kell ismételni, amíg az negatív eredményt 
nem mutat.  

Élelmiszeripari üzemi helyiségek kialakítása 
és felszerelése 

Azoknak a kistermelőknek, akik élelmiszer-előállítással és 
forgalmazással foglalkoznak és minderre hagyományos mód-
szereket használnak, a törvény megenged bizonyos eltéréseket a 
szabványoktól az üzemi helyiségek kialakítása, berendezése és 
felszerelése, valamint az állati eredetű élelmiszerek kezelésének 
általános és külön higiénés feltételei tekintetében. 

Az eltérések az üzemi helyiségek kiépítésére, a helyiségek 
beosztására és nagyságára; a padozat, falak, mennyezet, nyílás-
zárók anyagára és felületére; a termelésben használt eszközökre 
és berendezésekre; a takarításra és fertőtlenítésre, valamint a 
takarítás és fertőtlenítés során használt eszközök és felszerelés 
tárolására, tisztántartására és fertőtlenítésére vonatkoznak. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a termelő részlegek pa-
dozatai, falai, mennyezetei és nyílászárói készülhetnek olyan 
természetes anyagból, amelynek felülete nem sima, nem víz-
taszító és nem korrózióálló, beleértve a természetes falakat, 
mennyezeteket és padozatokat. 

A szabályzat a berendezésekkel és a termelés során használt 
eszközökkel kapcsolatban is tartalmaz könnyítéseket, így ezek-
nek nem kell okvetlenül sima felületűeknek, könnyen tisztít-
hatóknak, korrózióállónak lenniük, amilyenek például a fából, 
kőből és más olyan anyagokból készült eszközök, amelyek ha-
gyományosan a termékek előállítása, érlelése, szárítása és rak-
tározása során nyernek alkalmazást. Ellenben a termelés során 
használt eszközöket rendszeresen kell karbantartani, tisztítani 
és szükség esetén fertőtleníteni annak érdekében, hogy elejét 
vegyük az élelmiszer bármilyen szennyezésének. A szabályzat 
kimondja, hogy “az üzemi helyiségek takarításának és fertőt-
lenítésének idejét és gyakoriságát össze lehet hangolni a ter-
meléssel, tekintetbe véve azok természetes környezeti flóráját 
azzal a feltétellel, hogy a takarítás és fertőtlenítés által a termelő 
biztosítani tudja a törvény által előírt élelmiszer-biztonsági fel-
tételeket.”

A szabályzat értelmében a kistermelők hetente 200 liter tejet, 200 kiloramm tejterméket, 500 tojást és 100 kilogramm 
hústerméket állíthatnak elő, illetve 100 darab házi tyúkfélét vághatnak és értékesítehtnek. 

A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium meghozta a kistermelői 
élelmiszer –előállításról szóló szabályzatot  

TERMELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS A TÖRVÉNNYEL ÖSSZHANGBAN 
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Legalább egy héttel azelőtt, hogy január 14-én megkezdő-
dött a fabódék szétszerelése a kis korzón, a hetedik  Winterfest 
résztvevői már pontosan tudták, mekkora bevételt jelentett 
számukra az, hogy termékeiket bemutatták a karácsonyi vásá-
ron. Az árusok nagy része az utolsó héten rövidítve dolgozott, 
és voltak olyanok is, akik már január 1-jén kiürítették standju-
kat. Minden árus, akivel sikerült szót váltanunk, egyöntetűen 
azt nyilatkozta, hogy kisebb volt a forgalom mint az előző év-
ben, de a többség elégedett. 

A tény, hogy a megszólaltatott árusok búcsúzáskor azt 
mondták, “Viszontlátásra a következő Winterfesten” bizo-
nyítja, hogy a szabadkai karácsonyi és újévi vásárnak heted-
szerre is megvolt a közönsége. A résztvevők legérdekesebb és 
valószínűleg legtöbbször elhangzott észrevétele a rendezvény 
időtartamára vonatkozott.  Egyes árusok szerint ugyanis a vá-
sárnak nem kellene húsz napnál tovább nyitva tartania, mert 
az érdeklődés az új év első napjaiban lényegesen megcsappant.  
Mindezt azzal indokolják, hogy a szabadkai Winterfest lénye-
gesen tovább tart nyitva, mint a más városokban megtartott 
hasonló rendezvények. Ezzel szemben lényegesen több részt-
vevő gondolja úgy, hogy nincs szükség arra, hogy a szervezők 
módosítsák a vásár kezdetének és befejezésének időpontját, 
mert az egyrészt Szabadka sajátosságait tükrözi, másrészt ta-
vaszig a városban nem szerveznek hasonló utcai rendezvénye-
ket. 

A résztvevők és látogatók számából ítélve a Winterfest újra 
bizonyította, hogy olyan rendezvénnyé nőtte ki magát, amely 

nélkül a szabadkaiak szinte el sem tudják képzelni a karácso-
nyi és újévi ünnepeket.  Amellett, hogy a helyi lakosság kö-
rében mindig nagy az érdeklődés a vásár iránt, mind többen 
látogatnak Szabadkára kimondottan azzal a céllal, hogy meg-
tekintsék a Winterfestet, amely a város turisztikai kínálatát is 
gazdagítja. 

A hetedik Winterfesten, amely a 2017. december 5. és 2018. 
január 13. közötti időszakban került megrendezésre, mintegy 
nyolcvan kiállító, vállalat, vállalkozó, bejegyzett mezőgazda-
sági birtok, iparos és egyesületi tag képviseltette magát.  

A rendezvényt a Szabadkai Piacok Kommunális Közválla-
lat szervezte a helyi önkormányzattal karöltve. 

A résztvevők és látogatók számából ítélve a Winterfest újra bizonyította, hogy olyan rendezvénnyé nőtte ki 
magát, amely nélkül a szabadkaiak szinte el sem tudják képzelni a karácsonyi és újévi ünnepeket.  

Zárult a hetedik karácsonyi és újévi vásár

VISZONTLÁTÁSRA A KÖVETKEZŐ WINTERFESTEN

IN MEMORIAM
Sa tugom i žaljenjem obaveštavamo čitaoce 

Informatora da je 

Dević Boško
(1953 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője életének 
65. évében elhunyt. 

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM
Mély fájdalommal értesítjük a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Csordás György
(1959 – 2018)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője életének 
59. évében elhunyt. 

Nyugodjék békében!



ellen. Kedvezően befolyásolja a szív,-és érrendszeri betegségek számos 
kockázati tényezőjét. Ilyenek az ér falának védelme, továbbá a vérlemez-
kék összecsapódásának gátlása (anti-trombocita hatás).

Számos kutatás bizonyítja, hogy a feketeberkenye magas tannin és 
flavonoid tartalmának hála,  kiváló antioxidáns, meggátolja a szabadgyö-
kök képződését és azok káros hatását az egészséges sejtekre,  és ezáltal 
lassítja az öregedés folyamatát és a krónikus betegségek kialakulásának 
esélyét. Emellett kedvezően hat a vérkeringésre, napi rendszeres hasz-
nálata bizonyítottan csökkenti a koleszterin és vérzsír szintet, védi az 
érfalakat. Immunerősítő hatásának hála megakadályozza a gyulladásos 
folyamatok kialakulását, a káros baktérumok és vírusok elszaporodását 
a húgyutakban, megkönnyíti az epe és a máj működését. Külön érdekes-
ségnek számít, hogy a csernobili katasztrófát követően az arónia termését 
a sugárfertőzött betegek panaszainak enyhítésére használták.  

A szupergyümölcs kifejezés alatt természetesen nem azt értem hogy 
mindent gyógyító, miután olyan csak a mesében létezik. Viszont ebben a 
növényben sokkal nagyobb mennyiség van azokból az egészségre pozi-
tív hatással bíró  anyagokból, amelyeket már  a szőlőmag, vagy a fekete 
áfonya kapcsán megismertünk,   és kertészeti oldalak tanúsága szerint 
aránylag kis odafigyeléssel termeszthető Magyarországon is.

Aronia melanocarpa (Rosaceae) vagyis fekete berkenye  Észak-Ameri-
ka keleti partvidékein honos. A XIX. században jelent meg a kereskedelem 
segítségével Európa északi részein, Skandináviában, Lengyelországban és 
Oroszországban. Különösen   ismert Németországban ahol gyümölcsle-
veket, szirupokat, lekvárt zseléket készítenek belőle, és használják például 
joghurtok színezésére -ízesítésére isCsúcs és oldalrügyeiből sátorvirágza-
tok nyílnak április végén. Egy virágzat 14-20 virágból áll.  Termése július-
ban érik, 7-15 mm átmérőjű, sötétlila, szinte fekete színű. Túléretten sem 
potyog le és egészen a fagyokig a növényen hagyható. A gyümölcs illatos, 
de fanyar ízű, ezért legtöbbször más gyümölcsökkel párosítva használják.

Mi található benne
Vitaminok:C-vitamin, a B-vitaminok széles skálája ( B1,- B2,- B5,- B6 

-vitamin, niacin, folsav,), kisebb mennyiségben E-vitamin
Ásványi anyagok: nagyobb mennyiségben kálcium,  magnézium és 

kálium, valamint  vas, cink és nátrium kisebb mennyiségben
Szerves savak: citromsav, almasav és sikimisav, klorogénsav
Különböző karotinoidok, antocianinok és procyanidin vegyületek
Valamint   megtalálható benne az az amigdalin is amelyet laetril-

nek  is neveznek, és egyes cikkek különleges tumorellenes tulajdonsággal 
ruházzák fel.

Összességében a fekete berkenye egy alacsony rost és alacsony fehér-
jetartalmú gyümölcs  fanyar cukros ízzel, és  viszonylag nagyon magas 
antocianin és procianidin tartalommal.  Ezek a vegyületek állnak azok-
nak az állításoknak a hátterében amelyek  az áfonya és a  szőlőmag kivo-
nat esetében már bizonyítottak.
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Az arónia, amely az egyik legerősebb gyógyhatással rendelkező gyü-
mölcs, Oroszországból és Ukrajnábók került hazánkba. Ma már vidékün-
kön is rendszeresen termesztik. 

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott nálunk kevéssé ismert gyü-
mölcs. magassága eléri az 1,5-2,5 métert.  A fekete törpeberkenye vagy 
más néven aróniaként ismert  bogyós gyümölcsöt termő  növény évelő, 
lombhullató cserje, 1-3 méter magas bokrokká fejlődik. 

Bogyós termése sötétkék, kerekded formájú, leginkább az áfonyára 
emlékeztet. A rózsafélék (Rosaceae) családjába, a  Maloideae alcsaládba 
tartozik. Létezik fekete, piros és bíbor színű arónia. Az emberi táplálko-
zás szempontjából a fekete arónia a legfontosabb,  ugyanis az rendelkezik 
a legerősebb gyógyhatással. 

Eredete 
Az arónia eredeti hazája Észak-Amerika keleti része, ahol a nedves, 

mocsaras erdőkben terem. Az indiánok, akik régóta ismerik értékes nö-
vényi táplálékként és gyógyhatású növényként egyaránt. A múltban leg-
inkább szárítva és őrölve, húshoz vagy liszthez keverve fogyasztották, a 
friss bogyókat pedig elsősorban gyomorpanaszok, hasmenés és megfázás 
esetén alkalmazták.  A leveléből vérzéscsillapító balzsamot készítettek. 
Az arónia a huszadik század elején került Oroszországba és Németor-
szágba, majd elterjedt Európa szerte.  Egyes források szerint először az 
angolkirályi udvarban készítették belőle teát. Sokáig a legjobb minőségű 
teának számított, ezért csak az előkelőségek fogyaszthatták. Mivel ki-
mondottan hideg- és fagytűrő növény, akár  a mínusz 47°C-t is elviseli 
károsodás nélkül. Elsősorban  Oroszországban, illetve Szibériában ho-
nosodott meg, itt terem a legnagyobb mennyiségben. A szibériai áfonya 
elnevezés is innen ered. 

Termelés
Hideg éghajlaton terem a legjobban, olyan vidékeken, ahol a téli idő-

szak 5-6 hónapig tart, a nyarak pedig enyhék és a hőmérséklet nem ha-
ladja meg a plusz 20°C-t. Ezért Oroszországban Lengyelországban, Finn-
országban és Svédországban a legelterjedtebb. Igénytelen, szárazságtűrő, 
élőskodőkkel, szennyezéssel és betegségekkel szemben ellenálló, így ki-
mondottan alkalmas organikus termesztésre. Európában Lengyelország 
termeli a legtöbb aróniát: az évi átlag termelés 55.000 tonna fagyasztott 
gyümölcs és 5.000-6.000 tonna arónialé. Az arónia Oroszország és Uk-
rajna közvetítésével került hazánkba, és mára már Szerbiában is termesz-
tik néhány nagyobb ültetvényen. zasadon. A hazai piacon számos, hazai 
és behozatali aróniából készült termék kapható. 

Egészségügyi hatása 
A fekete berkenyét sokan szupergyümölcsnek nevezik, elsősorban 

antioxidáns kapacitása miatt, amely az eddig vizsgált bogyós gyümöl-
csök között a legmagasabb. Az arónia antocianinokban gazdag kivona-
ta  gátolja a humán HT-29 vastagbél rákos sejtek növekedését, valamint 
elősegíti ugyanezen sejtek  apoptózisát. Állatokon végzett kísérletek ki-
mutatták, hogy az arónia kivonat csökkenti a vesében és májban a toxikus 
kadmium és más nehézfémek lerakódását. Ezek alapján talán azt mond-
hatjuk, a berkenye fogyasztása  védő hatású lehet a környezeti ártalmak 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről

- Piaci kínálat más szemszögből

ARÓNIA VAGY
FEKETE TÖRPEBERKENYE


