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Tavaly április óta Szerbia szerte a nagy eladóláncok megkezdték a műanyag 
zacskók megfizettetését, és ennek következtében hazánkban használatuk 
70%-kal csökkent. Szakértők véleménye szerint Szerbiában évente mintegy 
2 milliárd nehezen lebomló, erősen környezetszennyező anyagból készült 
zacskó kerül felhasználásra.

Előreláthatólag az illetékesek hamarosan a termelői piacokon is korlátozzák 
vagy teljesen betiltják a műanyag zacskók és szatyrok használatát. Hazánk 
környezetvédelmi minisztériuma már hozzálátott a Műanyag göngyölegről és 
műanyag göngyölegből származó hulladékról szóló törvény kidolgozásához. 
Az új törvény várhatóan már idén elfogadásra kerül, ami azt jelenti, hogy 
tilos lesz a műanyag zacskók és szatyrok használata.  

Belgrád város közgyűlése tavaly szeptemberben határozott arról,  hogy 
Szerbia fővárosában 2020. január 1-jétől betiltja a műanyag zacskók használatát.

Higiénia fenntartása a termelői piacokon 

A HULLADÉKOT RENDSZERESEN EL KELL TÁVOLÍTANI 
Április elejétől a Szabadkai Piacok KKV szigorítja a napi higi-

éniai feltételek betartását a Tejpiacon. A cél az, hogy a piac teljes 
területe tiszta és rendezett legyen, így biztosítsa a vásárlók szá-
mára a zavartalan, biztonságos vásárlást. Ennek érdekében a tisz-
taságfelügyelő a nyitva tartás során körbejárja az árusítóhelyeket 
azzal a céllal, hogy az árusokkal együtt minél hatékonyabban el-
távolítsák az eladás során felgyülemlett hulladékot.  

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri a bérlőket, hogy támogassák 
ezt az újítást, és segítsék a tisztaságfelügyelő munkáját azzal, hogy 
az eladás során felgyülemlett hulladékot mielőbb bedobják a mozgó 
konténerekbe, hogy a teljes árusítóhely, különösen a gyümölcsös és 
zöldséges pultok környéke, mindig tiszta és rendezett legyen. 

A higiénia fenntartásának módját a termelői piacokon A pia-
cok igazgatásáról szóló határozat szabályozza, amelyet Szabadka 
város közgyűlése fogadott el az elmúlt év végén.  A határozat a 
piaci kereskedelemben részt vevők számára kötelező érvényű, de 
egyben a sikeres kereskedelem előfeltétele is, mert csak a tiszta, 
rendezett piacok számíthatnak a vásárlók bizalmára. 

A szóban forgó határozat értelmében többek között tilos 
szétdobálni vagy a piaci szeméttárolón kívül lerakni a szeme-
tet, illetve bármilyen módon szennyezni a piac területét (példá-
ul gyümölcs és zöldség tisztításával a pultok mellett, folyadékok 
kiöntésével).  Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, 

folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb esz-
közökkel elfoglalni tilos. 

Higiéniáról lévén szó, a határozat előírja, hogy az árusok kö-
telesek az árusítóhelyen megfelelő öltözéket viselni, amely megfe-
lel az egészségügyi követelményeknek , valamint azt, hogy a hely-
használó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a 
piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot, gön-
gyöleganyagot és egyéb szemetet az üzemeletető által biztosított 
konténerekbe lerakni.   Emellett a munkaidő végén, illetve a piac 
zárásakor az árusok kötelesek elhagyni az árusítóhelyeket és el-
takarítani a megmaradt árut. A piac zárása után a pultokon és a 
piac területén maradt árut, amely akadályozza a takarítást, a Sza-
badkai Piacok KKV takarító személyzete eltávolítja és elszállítja 
a szemétlerakóba. 

A fent említettek mellett a határozat többi rendelkezése egy-
formán érvényes minden piacra, amely a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatása alatt áll, és amennyiben a bérlők megszegik őket, a vál-
lalat felbonthatja a velük megkötött bérleti szerződést. 

Mivel a higiénia fenntartása mind a bérlők, mind pedig a 
piacigazgatás közös érdeke, a Szabadkai Piacok KKV további lé-
péseket tesz ezen a téren. Tervei között szerepel, hogy biztosítsa a 
szelektív szemétgyűjtéshez és újrahasznosításhoz szükséges felté-
teleket.

A higiénia fenntartásának módját a termelői piacokon A piacok igazgatásáról szóló határozat írja elő, amely a piaci kereske-
delemben részt vevők számára kötelező érvényű, de egyben a sikeres kereskedelem előfeltétele is, mert csak a tiszta, rendezett 
piacok számíthatnak a vásárlók bizalmára.

HAMAROSAN A PIACOKRÓL IS ELTŰNNEK A NEJLONZACSKÓK 
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A március 21-én Kraljevón megtartott ülésen a Szerbiai 
Piacok Egyesületének közgyűlése elfogadta az előző évi mun-
kaügyi jelentést és a folyó évi munkatervet, valamint megvá-
lasztották az új elnökséget az elkövetkező kétéves periódusra. 

Az egyesület közgyűlésének határozata értelmében az 
igazgató bizottságban a belgrádi Gradske pijace KKV elnököl 
majd, a közgyűlésben a kraljevói Pijace KKV, az ellenőrző bi-
zottságban pedig a zombori Prostor KKV. A Szabadkai Piacok 
KKV képviselője tölti be az elkövetkező két évben az igazgató 
bizottság elnökhelyettesének tisztségét, a szabadkai vállalat 
pedig a Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok elnevezésű pro-
jektet koordinálja majd. 

Az egyesület fő feladatainak egyike az elkövetkező idő-
szakban az lesz, hogy részt vesz a Nagybani Piacok Világszö-
vetségének (World Union of Wholesale Markets) konferenci-
áján, amelyet 2019. május 15. és 17. között tartanak meg Belg-
rádban, de fontos szerepet kap a Szavatoltan hazai – Szerbiai 
piacok  projekt is. Az egyesület indítványozza majd, hogy a 
termelői piacok és vásárok  kerüljenek fel a Szerb Köztársaság 
immateriáis kulturális örökségének listájára, és további lépé-
seket tesz a piacok tevékenységének törvényes rendezésével 
kapcsolatban. A Nagybani Piacok Világszervezetének konfe-
renciáját első ízben tartják Szerbiában, témája pedig a Kihívá-
sok a friss élelmiszer-ellátási láncokban. A szervező, a belgrádi 
Gradske pijace KKV, arra számít, hogy a konferencia három 
programegységében várhatóan a világ nagybani piacainak és 
termelői piacainak több mint száz képviselője vesz majd részt.  
Az értekezleten új, teljes jogú tagként vesz részt a Szerbiai Pi-
acok Egyesülete, amelynek kötelékébe hazánk 23 piaci tevé-
kenységgel foglalkozó vállalata tartozik.  

A termékek, illetve azon termelők, mezőgazdasági birto-
kok, iparosműhelyek és vállalkozók tanúsítása, akik közvetle-
nül a termelői piacokon értékesítik termékeiket, azzal a céllal 
történik, hogy kiemelje a hazai termelés fontosságát, kihang-
súlyozza a hazai termékek minőségét és gazdagabbá tegye a 
piaci kínálatot.  A Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok elneve-

zésű projekt hozzájárul majd ahhoz, hogy a piacok, amelyek a 
friss élelmiszerek értékesítésének fontos csatornái, továbbra is 
fennmaradjanak, főleg a nagyvárosokban. 

A Szerbiai Piacok Egyesülete 2019-ben indítványozza, 
hogy a termelői piacok és vásárok felkerüljenek Szerbia im-
materiális kulturális örökségének listájára. Vidékünkön a ter-
melői piacok több évszázados múltra tekintenek vissza, ezért 
méltó helyük lenne az ország kulturális örökségében.  

A termelői piacok sajátságos vásárlási kultúrát ápolnak, 
amely biztosítja, hogy a vásárlók közvetlenül a termelőktől 
szerezhetik be az árut közvetítő nélkül, és ez az, ami a legin-
kább megkülönbözteti őket a vásárlás egyéb formáitól – hang-
zott el a Szerbiai Piacok Egyesületének 21. ülésén, amelyet 
Kraljevón tartottak meg. 

Az egyesület a 2019-es esztendőben is figyelemmel kíséri 
az illetékes törvényhozó szervek tevékenységét a termelői pia-
cok vonatkozásában. Az év elején elkészült A piaci tevékeny-
ség végzéséhez szükséges minimális feltételekről szóló rende-
let szövegének javaslata, és ennek a tevékenységnek a törvé-
nyes szabályozása továbbra is elsődleges fontosságú marad.  

MENNYIT KÖLTÜNK A TERMELŐI PIACOKON? 
A Köztársasági Statisztikai Hivatal becslése szerint Szer-

biának 2018 végén mintegy 7 millió (7.001.444) lakosa volt. 
Hazánkban 2.607.508 háztartást regisztráltak, amelyeknek át-
lagban 2,7 tagja volt. Az egy háztartásra jutó havi átlag bevé-
tel pénzben és termékekben kifejezve 62.275,00 dinárt, illetve 
éves szinten 747.300,00 dinárt tett ki.  

Egy átlagos háztartás jövedelmének a 36,3%-át költi éle-
lemre és alkoholmentes italokra (statisztikai kategória), ami 
havonta 22.605,00 dinárnak felel meg, éves szinten pedig 
271.260,00 dinárt tesz ki. 

Szerbiai Piacok Egyesülete 

MEGÓVNI ÉS FEJLESZTENI A PIACOKAT 
A termelői piacok sajátságos vásárlási kultúrát ápolnak, amely biztosítja, hogy a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerzik be 

az árut közvetítő nélkül, és ez az, ami a leginkább megkülönbözteti őket a vásárlás egyéb formáitól – hangzott el a Szerbiai Piacok 
Egyesületének 21. ülésén, amelyet Kraljevón tartottak meg. A Szabadkai Piacok KKV-t választották a Szavatoltan hazai – Szerbiai 
Piacok elnevezésű projekt koordinátorává. 

NÉHÁNY TÉNY A SZERBIAI PIACOKRÓL 
A megkötött bérleti szerződések számával és a bérleti díj 

megfizettetésével kapcsolatos adatok szerint a Szerbiában be-
jegyzett mintegy 400 piacon közel 80.000 mezőgazdasági bir-
tok, termelő, iparos és kereskedő értékesíti termékeit napi szin-
ten.

A 2018-as évben Szerbia termelői piacain 37 milliárd 637 
millió dinár értékben értékesítettek mezőgazdasági terméke-
ket, ami folyó árakban kifejezve 5,8%-kal haladja meg a 2017-es 
évi értéket (a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján).

2018-ban hazánk termelői piacai 18,55%-os arányban vet-
tek részt a mezőgazdasági termékek felvásárlásában és értékesí-
tésében, ami 0,29%-kal kevesebb a 2017-es esztendőhöz képest.
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Egy átlagos szerbiai háztartás ezen adatok szerint évente 
14.434,00 dinárt, illetve havonta 1.202,00 dinárt költ a termelői 
piacokon, ami a teljes éves jövedelmének  1,93%-a, illetve az éle-
lemre és alkoholmentes italokra szánt éves költségek 5,32%-a.

Az egyes termékcsoportok tekintetében, amelyeket a ház-
tartások a termelői piacokon szereznek be, az arányok a követ-
kezők: zöldségek (32,2%) vagy 4.647 dinár; gyümölcs és szőlő 
(16,6%) vagy 2.396,00 dinár; tej és tejtermékek (16,2%) vagy 
2.338,00 dinár; baromfihús és tojás (13,3%) vagy 1.919,00 di-
nár, egyéb termékek (21,7%) vagy 3.132,00 dinár.

SZAVATOLTAN  HAZAI – SZERBIAI PIACOK
A Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok elnevezésű projekt 

azon mezőgazdasági termelők tanúsításával foglalkozik, akik 
termékeiket közvetlenül a piacokon forgalmazzák.  Tanúsított 
termékek azok a mezőgazdasági termékek, amelyeket tanú-
sítvánnyal rendelkező gazdaságában állítanak elő, és amelyek 
minőségét az illetékes felügyeleti szervek a hatályos tanúsítási 
szabályzattal összhangban ellenőrzik. A tanúsítás célja, hogy 
hozzájáruljon a hazai termelés értékének kiemeléséhez, hang-
súlyozza a hazai termékek minőségét, valamint minőségeseb-
bé és gazdagabbá tegye a kínálatot a termelői piacokon. 

A tanúsítványt a Szerbiai Piacok Egyesülete adja ki a pi-
acigazgatóságokkal együttműködésben, azt egy független 
szervezet ellenőrzi, a tanúsított termékek pedig a Szavatoltan  
hazai - Szerbiai piacok felirattal ellátott címkét viselik. A ta-
núsítványra és a védjegyre (logo) pályázhatnak azok a terme-
lők, akik termékeiket (friss gyümölcsöt és zöldséget, tejtermé-
keket, friss húst, füstölt és szárított hústermékeket, gyümölcs-
ből és zöldségekből készült termékeket) közvetlenül a szerbiai 
piacokon értékesítik.

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat Felügye-
lő Bizottságának 2019. 01. 29-én meghozott 209/2019 szá-
mú határozata alapján a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat igazgatója 

NYILVÁNOS ÁRVERÉST HIRDET
JÁRMŰ ELADÁSÁRA 

I
A Szabadkai Piacok KKV nyilvános árverésen bocsátja 

áruba az alábbi szolgálati személygépkocsit:
A gépkocsi adatai: Škoda Octavia A5 Elegance 1.9; 

rendszámtábla szám SU 049-IE; motor teljesítménye /
űrtartalma 77 kW/ 1.896 cm3; gyártási éve 2007.; futás-
teljesítménye 147.252 km; A kikiáltási ár - a személygép-
kocsi becsértéke hozzáadottérték-adóval (PDV) együtt - 
503.618,00 dinár.

II
A gépkocsit, illetve annak műszaki dokumentációját 

2019. 03. 29-étől 2019. 04. 04-éig lehet megtekinteni a vál-
lalat irodáján Szabadkán, a Đuro Đaković utca 23/I. szám 
alatt, munkanapokon 8-12 óráig.  A járművet kipróbált, 
megtekintett állapotban lehet megvásárolni. A vásárlónak 
utólagos reklamációra nincs joga,  a járművet pedig az a 
személy vásárolhatja meg, aki a legtöbbet kínál érte. 

III
A nyilvános érverést a Szabadkai Piacok KKV Đuro 

Đaković utca 23/I. szám alatti  irodahelyiségében tartják 
meg 2019. 04. 05-én 12 órai kezdettel. 

IV
Az árverésen azok a jogi és természetes személyek ve-

hetnek részt, akik az árverés kezdetéig letétként befizetik az 
árverés tárgyát képező jármű becsértékének 10%-át a Sza-
badkai Piacok KKV-nak az UniCredit bank  (banka UniC-
redit AD Beograd) által vezetett 170-0030042488000-72 
számú számlájára DEPOZIT megjelöléssel. 

A letétként befizetett összeget beszámítják az eladási árba. 
Az árverésen részt vevő természetes és jogi személyek-

nek az árverés napján legkésőbb 11 óráig be kell mutatniuk 
a letét befizetését igazoló nyugtát a bizottságnak, és meg 
kell adniuk saját számlaszámukat, amelyre az eladó vissza-
utalja a letét összegét. 

Az érdekeltek a Szabadkai Piacok KKV-tól kaphatnak 
részletes tájékoztatást az árverés kapcsán, személyesen 
a vállalat  Đuro Đaković utca  23/I. szám alatti irodáján, 
illetve telefonon  a 024/555-013-as számon munkanapon 
8 - 12 óráig.

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY: Karlo Rumenjako-
vić, a vállalat műszaki részlegének illetékes munkatársa 
(telefon: 024/555 – 013; 065/5288057).

Dejan Ljubisavljević, okl. közgazdász, s.k.
a Szabadkai Piacok KKV igazgatója



4

Bár az egész világon édesburgonyának nevezik,   neve 
ellenére a batáta nem  burgonya. Ellentétben a hagyományos 
burgonyával, amely a Solanaceae családba tartozik a para-
dicsommal, paprikával,  kék padlizsánnal és dohánnyal együtt, 
az édesburgonya a Convolvulaceae családba  tartozik. A bur-
gonyára  csupán gyökérgumójának alakja szempontjából ha-
sonlít, valamint abban, ahogy el szoktuk készíteni. Sokak 
szerint sokkal egészségesebb, mint a hagyományos burgonya. 

Az édesburgonya (latin neve Ipomoea batatas) a Con-
volvulaceae családba tartozó évelő trópusi növény. Külalalkja 
a répára emlékeztet, és a hosszúkás és szabálytalan formája 
és fehér, narancssárga, lila, valamint - egyes fajok esetében 
sárga és piros - színe miatt úgy tűnik, mintha  a burgonya 
és a sárgarépa keresztezéséből jött volna létre.  Íze édeskés,  
összetétele pedig hasonló a hagyományos vörös vagy fehér 
burgonyáéhoz. Trópusi vidékeken évelő növényként, azok-
ban a régiókban pedig, ahol a fagymentes időszak legalább 
5-6 hónapig tart, egyéves növényként termesztik. Bár az egész 
világon édesburgonyának nevezik, neve ellenére a batáta 
nem  burgonya. Ellentétben a hagyományos burgonyával, 
amely a Solanaceae családba tartozik a paradicsommal, pa-
prikával,  kék padlizsánnal és dohánnyal együtt, az édesbur-
gonya a Convolvulaceae családba tartozik. A burgonyára 
csupán  gyökérgumójának  alakja szempontjából hasonlít, 
valamint abban, ahogy el szoktuk készíteni. Sokak sze-
rint sokkal egészségesebb, mint a hagyományos burgonya. 

Származás és termelés

Az édesburgonya (batáta) Közép- és Dél-Amerikából szár-
mazik. Ázsiában, Amerikában és Afrikában,  ahol a legel-
terjedtebb gyökérgumós növénynek számít,  már több mint 
5 ezer éve termesztik,  de Európában is egyre népszerűbb. A 
világ legnagyobb batáta termelője Kína  az édesburgonya  ter-
melés mintegy 80% -ával, utána pedig Indonézia és Uganda 
következik a sorban.

A vidékünkön uralkodó éghajlati és agroökológiai 
feltételek mellett  a termesztése csak akkor jár sikerrel, ha a 
hőmérséklet 4 hónapnál rövidebb ideig esik nulla alá.  Ezért 
nálunk ültetéséhez május közepe vagy vége a legmegfelelőbb 
időszak, amikor  kisebb a fagy előfordulásának és a talaj  
lehülésének a veszélye.

Termesztés

Ez  a növényfaj  a mély, termékeny, nedves, napsütötte ta-
lajban terem a legjobban,  emiatt a mi körülményeink között 
gyakran öntözésre  is szükség van.  A legnagyobb hozamot 

Amit nem tudtál a zöldségekről  – Piaci kínálat 
más szemszögből

AZ ÉDESBURGONYA 
(BATÁTA)

laza talajon adja, vetésforgóként pedig  a gabonafélék jöhetnek 
szóba, kivéve a kukoricát.

Kizárólag palántáról ültessük, azokban a hónapokban, 
amikor a fagyok veszélye elmúlik, szedését pedig időzítsük 
szeptember végére és októberre, mielőtt beállnának a fagyok 
és az esős időszak. Az édesburgonyát sötét, meleg helyen 
tároljuk, ahol a hőmérséklet nem süllyed 10 fok alá, és sem-
miképen se tegyük hűtőszekrényekbe vagy hűtőházba, mert 
alacsonyabb hőmérsékleten rothadásnak indul.

Egészség

Kevés olyan konyhakerti növény létezik, amely az édesbur-
gonyával vetélkedhet.  Rendkívül gazdag rostokban, amelyek 
miatt ideális emésztésjavító, és nagyon hasznos a szív- és 
érrendszeri betegségek, valamint bizonyos típusú rosszindu-
latú daganatok megelőzésében.

Az édesburgonya  magas energiatartalmú élelmiszer. Nagy 
mennyiségben tartalmaz keményítőt, de kevés benne a cukor, 
zsírt pedig egyáltalán nem tartalmaz. Gazdag vitaminokban 
(A-, B6-, C-, E-), ásványi anyagokban (K, Ca, Mg, Fe) és szén-
hidrátokban.

Alacsony glikémiás indexe miatt, amely biztosítja a glükóz 
lassabb felszívódását, az édesburgonya különösen alkalmas  
cukorbetegek számára. A nagy mennyiségű rost ebben a 
tápanyagokban gazdag gyökérben csökkenti a vércukor szin-
tet és szabályozza a vérzsír szintjét.


