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A piacok és a piaci tevékenység megőrzését célzó törekvések 
tekintetében mindenképp a hagyományos, szabad kereskedelmet 
évszázadokon át képviselő termelői piacok kínálatában szereplő ter-
mékek értékeinek a hangsúlyozása, kiemelése kell hogy legyen a leg-
fontosabb szempont, és ez különösen fontos a koronavírus-járvány 
következtében előállt rendkívüli körülmények között. Kétségtelen, 
hogy a termelői piacok a kezdetektől a mai napig fontos eleme a la-
kosság friss, minőséges és biztonságos élelmiszerekkel való ellátá-
sának.  A XXI. században a piacok fokozottabban hangsúlyozzák a 
hazai, regionális jellegű termékek értékeit, és az egyetlen olyan ér-
tékesítési csatornának számítanak, amely a kistermelők és kereske-
dők számára könnyen elérhetők, gazdaságilag kifizetődők, a vásárlók 
számára pedig napi szinten elérhetővé teszik a hazai élelmiszereket. 

A mind hangsúlyosabb társadalmi változások, amelyek nyomán 
a vásárlók körében új szokások és igények alakulnak ki, a folyama-
tosan fokozódó verseny és a kereskedelem egyéb formái képviselte 
konkurencia következtében elengedhetetlenné vált,  hogy a piacok 
gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjanak a kor követelményeihez.  

Ennek egyik módja a piacok kínálatában megtalálható  élelmi-
szerek címkézése, jelölése és reklámozása, ami egyrészt az élelmi-
szer-vállalkozók kötelezettsége, másrészt viszont messzemenően 
szükséges ahhoz, hogy a vásárlók, különösen az újak számára hang-
súlyozzuk a piaci árukínálat eredetét, minőségét és értékeit. 

(folytatás a 2. és 3. oldalon)

Élemiszerek címkézése, jelölése és 
reklámozása 

HANGSÚLYOZZUK A PIACI ÁRUKÍNÁLAT 
EREDETÉT, MINŐSÉGÉT ÉS ÉRTÉKÉT

Kronavírus-járvány 

VEGYÜK FEL A VÉDŐOLTÁST!
A városi válságkezelő törzs 2021. január 12-én  újabb 

rendeletet hozott a járvány terjedésének megfékezése cél-
jából. A piaci tevékenység tekintetében az addig érvényben 
levő intézkedések nem változtak, így a termelői piacokon 
továbbra is kötelező a védőmaszk viselése és a védőtávolság 
megtartása.  A Szabadkai Piacok Közművesítési Közvál-
lalat folyamatosan alkalmazza a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy megóvja a piaci bérlők és a vásárlók 
egészségét. 

Szabadka polgármestere, Stevan Bakić a vakcináció 
megkezdése kapcsán január 22-én közleményt adott ki, 
amelyben arra kéri a szabadkaiakat, regisztráljanak a ko-
ronavírus elleni oltásra. A közleményben többek között a 
következő áll: “A szabadkaiak magas fokú tudatosságról és 
felelősségről tettek tanúbizonyságot nem csak a saját egészsé-
gük, hanem országuk iránt is. A legmagasabb fokú hazafias-
ság, hogy azok a polgárok, akik nem estek át a COVID 19 be-
tegségen, úgy döntöttek, hogy felveszik a védőoltást. Ezzel a 
mi Szerbiánkat segítik, hogy minél előbb visszatérjen a nor-
mális életbe, valamint a gazdaság, a kultúra és mindazon 
területek intenzív fejlesztésébe és előmozdításába, melyeket 
a járvány lelassított. Kérem polgártársaimat, hogy továbbra 
is jelentkezzenek az immunizációra az eUprava portálján a 
https://imunizacija.euprava.gov.rs/  linken, vagy telefonon a 
0800 222 334-es számon.”
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A hazai élelmiszer-termelők, akik termékeiket a piacokon értékesí-
tik, meg vannak róla győződve, hogy a vásárlók ezt a termékfajtát ahhoz 
kötik, aki árusítja, illetve ennek alapján ismerik fel és értékelik. Ez így 
is van! Igaz ugyan, hogy nem teljes mértékben, de mindenképp a piacok 
egyik sajátságos ismérve. Valószínűleg egyben a legfontosabb is, mert a 

piacok a történelem során mindig is a szervezett kereskedelem egyetlen 
olyan formája voltak és maradtak a mai napig, ahol a vásárló és a terme-
lő személyesen találkoznak egymással. Ellenben a mind hangsúlyosabb 
társadalmi változások, amelyek nyomán a vásárlók körében új szokások 
és igények alakulnak ki, a folyamatosan fokozódó verseny és a kereske-
delem egyéb formái képviselte konkurencia következtében elengedhe-
tetlenné vált, hogy a piacok gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjanak 
a kor követelményeihez.  Ebben a folyamatban a vásárlónak abszolút 
elsőbbséget kell élveznie. Folyamatosan arra kell törekedni, hogy meg-
nyerjük a régi vásárlókat, akik már kialakult szokásokkal rendelkeznek, 
és egyértelmű véleményük van arról, milyen előnnyel jár a piacokon vá-
sárolni, de az újakat is. 

A piacok fennmaradásának és fejlesztésének kulcsa a fiatalok ke-
zében van 

A piaci vásárlók struktúrájáról és szokásainak változásáról szóló 
újabb kutatások sora egyértelműan arról tanúskodik, hogy a piaci pul-
tokról rendszeresen vásárló populáció évről évre “öregszik”. A piaci vá-
sárlók átlag életkora több mint 50 év, míg a 25-35 év közötti korosztály 
kimondottan a szupermarketekben szereti beszerezni a friss gyümöl-
csöt, zöldséget és más élelmiszereket. 

Egyszóval, a piacok és a piaci tevékenység fennmaradásának és 
fejlesztésének egyik “kulcsa” a fiatalok kezében van! Ők azok, akikből 
potenciális piaci vásárló válhat, ezért rendkívül fontos, hogy az utóbbi 

AZ ÉLEMISZEREK JELÖLÉSÉBEN 
HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK JELENTÉSE 

A termékcímke a termékről a fogyasztó számára készített 
tájékoztatás, amely minden lényeges információt tartalmaz, 
lehet szöveges, ellátható képpel, ábrával, egyéb jelöléssel. Az 
élelmiszerjelölés fontos eszköze,  az élelmiszeren, annak csoma-
golásán vagy az élelmiszerhez egyéb módon rögzített eszközön 
megjelenő bármilyen, az élelmiszerre vonatkozó információ. 

Az élelmiszerre vonatkozó kötelező információnak te-
kintjük azokat az adatokat, amelyeket a végső fogyasztó számá-
ra biztosítunk összhangban az egyes élelmiszerek forgalmazá-
sát szabályzó külön rendeletekkel és szabályzattal. 

Összetevőnek minősül mindazon anyag, az adalékanyago-
kat és enzimeket is beleértve, amelyet az élelmiszer előállításá-
hoz használnak fel, akkor is, ha az megváltoztatott formában 
van jelen a végtermékben. A maradékanyagokat nem tekintjük 
összetevőknek. 

Leíró név az élelmiszerről és szükség szerint annak felhasz-
nálásáról leírást adó név, amely kellően világos ahhoz, hogy a 
fogyasztó megismerhesse annak valódi jellegét, és megkülön-
böztethesse más termékektől, amelyekkel esetleg össze lehetne 
téveszteni. 

Szokásos nevek azok, amelyek használata közismert, a fo-
gyasztók által elfogadottak és nem igényelnek további magya-
rázatot. 

Előre csomagolt élelmiszer a végső fogyasztónak vagy 
a vendéglátóknak, illetve közétkeztetőknek való eljuttatás-
ra szánt olyan egység, amely az élelmiszerből és az élelmiszer 
csomagolásából áll. A csomagolás, amely minimális védelmet 
biztosít az élelmiszernek, lehet pl. alátét, vákuum fólia. Ezekről 
az élelmiszerekről a végső fogyasztó közvetlenül az árustól kap-
hatja meg a szükséges tájékoztatást. 

Nem előre csomagolt élelmiszer az értékesítés helyszínén 
a fogyasztó kérésére, a fogyasztó fizikai jelenlétében, vagy köz-
vetlen értékesítés céljára becsomagolt élelmiszer. Látómező a 
csomagolás összes olyan felülete, amely egy nézőpontból olvas-
ható. 

Olvashatóság az élelmiszerre vonatkozó, a vásárlók szá-
mára látható információ fizikai kinézete, amelynek különböző 
elemei vannak, például a betűnagyság, a betűközök, sorközök, 
színek fajtái, betűforma, betűszélesség, betűmagasság, a csoma-
golóanyag felülete, a szöveg és a háttér közötti kontraszt, stb. 

Élemiszerek címkézése, jelölése és reklámozása 

KÖTELEZŐ ÉS SZÜKSÉGES! 
Az élelmiszerek címkézése mellett, ami a termelőnek és a forgalmazónak kötelezettsége, fontos mozzanat a márkaépítés is, mivel 

mindkettő lehetővé teszi a piacokon értékesítésre kerülő hazai termékek minőségének és értékének kiemelését a konkurenciával való 
összehasonlításban. 
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tíz évben egyre fokozódó versengésben a piaci árusoknak és a piacra 
termelőknek arra törekedjenek, hogy erősítsék az úgynevezett értéke-
sebb áruk, a hazai élelmiszerek (zöldség, gyümölcs és a belőlük készült 
feldolgozott termékek, tejtermékek, stb.) kínálatát, amelyek a szuper-
marketekben nem kaphatók. 

Annak érdekében, hogy ez a folyamat sikeresebb legyen, a címké-
zés, termékjelölés és reklámozás a piacokon is egyre fontosabbá válik. A 
gyakorlatban ezt annyit jelent, hogy az élelmiszerek címkézése mellett, 
ami a termelőnek és a forgalmazónak kötelezettsége, fontos mozzanat a 
márkaépítés is, mivel mindkettő lehetővé teszi a piacokon értékesítésre 
kerülő hazai termékek minőségének és értékének kiemelését a konku-
renciával való összehasonlításban. Tehát, Az élelmiszerek címkézésé-
ről, jelöléséről és reklámozásáról szóló szabályzat alkalmazása, amely 
ezt a kérdéskört szabályozza, egyszerre kötelezettség és szükséges. 2020. 
március 1-jén lépett hatályba, de a koronavírus-járvány miatt nem volt 
nagy sajtóvisszhangja. Ez okból a Közlöny aktuális számában röviden 
áttekintjük ennek a jogszabálynak a legfontosabb rendelkezéseit, ame-
lyek a hazai élelmiszer-termelők számára érdekesek lehetnek. 

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásának álta-
lános feltételei 

A szabályzat az előre csomagolt és nem előre csomagolt, valamint a 
közétkeztetési létesítményekben a végső fogyasztóknak értékesített élel-
miszerekre egyaránt vonatkozik. 

A jelölésnek olyannak kell lennie, amely nem vezeti félre a fogyasz-
tót, ezért nem állíthatja vagy sugallhatja, hogy az élelmiszer valamilyen 
különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha az a tudományos isme-
retek szerint ilyen tulajdonságokkal nem rendelkezik. Az élelmiszer 
csomagolásán jól olvashatóan, közérthető módon kell feltüntetni a fo-
gyasztók tájékoztatásához és az ellenőrzéshez szükséges jelöléseket. Je-
lölésnek minősülnek az adott élelmiszerre vonatkozó szavak, számok, 
védjegyek, képek, ábrák és jelek, amelyeket az élelmiszer csomagolásán, 
címkéjén, gyűrűjén, fémrészén, gyűjtőcsomagolásán helyeznek el.

A belföldi forgalomba kerülő élelmiszer csomagolásán szerb nyel-
ven kell feltüntetni a fogyasztók tájékoztatásához szükséges jelöléseket, 
de a többnyelvű jelölésre is van lehetőség. A jelölésnek közérthetőnek, 
láthatónak, olvashatónak kell lennie, a címke szövegének nem szabad 
letörlődnie, illetve nem szakíthatja meg és nem fedheti más szöveg vagy 
ábra. 

Az előre csomagolt élelmiszer jelölésének tartalmaznia kell az élel-
miszer pontos megnevezését; az élelmiszer előállításához felhasznált 
összetevőket és azok mennyiségét; a nettó tömeget; az élelmiszer minő-
ségmegőrzési időtartamának lejárati időpontját; a minőség megtartásá-
hoz szükséges különleges tárolási feltételeket, felhasználási javaslatokat, 
amennyiben az az élelmiszer minőségmegőrzési időtartamát, illetve 
felhasználhatóságát döntően befolyásolja; Fel kell tüntetni az élelmiszer 
előállítójának vagy a Szerb Köztársaságban bejegyzett forgalmazójának 
nevét vagy cégnevét és címét,. Szintén fel kell tüntetni a felhasználá-
si javaslatokat (amennyiben ennek hiányában a terméket nem lehetne 
megfelelően felhasználni), alkoholos italok esetében kötelező jelölni az 
1,2% feletti tényleges alkoholtartalmat, a termék tápértékére vonatkozó 
információt, a termék sorozatszámát vagy tételszámát, valamint a mi-
nőségi kategóriát azoknak a termékeknek az esetében, amelyeknek az 
osztályozása kötelező. 

A nem előre csomagolt élelmiszerek jelölése
A meghatározás szerint a nem előre csomagolt élelmiszer az érté-

kesítés helyszínén a fogyasztó kérésére vagy közvetlen értékesítés céljá-
ra becsomagolt vagy csomagolás nélkül értékesített élelmiszer. A nem 
előre csomagolt élelmiszerek jelölése valamivel egyszerűbb, esetükben 
kötelező feltüntetni: a termék nevét, az allergén összetevőkre vonatkozó 
információt, valamint a terméket az eladás helyén csomagoló cégre vo-
natkozó információkat. Ezeket az információkat láthatóan, olvasha-

tóan kell feltüntetni az értékesítés helyén vagy a külön csomagoláson, 
amennyiben az értékesítés helyén a terméket ilyen csomagolásban 
tárolják. 

A többi adatot, amelyek a csomagolt élelmiszerekre vonatkoznak 
(Az élelmiszerek címkézéséről, jelöléséről és reklámozásáról szóló sza-
bályzat 8. szakasza) minden olyan esetben, amikor ez lehetséges, fel kell 
tüntetni a kísérő dokumentumban, amely a leszállítás előtt vagy köz-
vetlen a leszállításkor kíséri az élelmiszert. Ezekbe az adatokba a végső 
fogyasztó kérésre betekintést nyerhet. A jelölésen szereplő terméknév az 
élelmiszer előírt hivatalos elnevezése. Előírás hiánya esetén a név, amely 
alatt a termék forgalomba kerül, lehet szokásos név vagy leíró név. 

Az élelmiszer nevét nem helyettesítheti szellemi tulajdonként védett 
név, márkanév vagy fantázianév. 

Az előre csomagolt élelmiszer címkéjén szereplő adatok hitelé-
ért az a gazdasági szereplő felel, amelynek neve illetve cégneve alatt 
az élelmiszer forgalomba kerül, amennyiben pedig az illető élelmi-
szer-vállalkozó nincs bejegyezve a Szerb Köztársaságban, ez az im-
portőr felelőssége. A nem előre csomagolt élelmiszerekre vonatkozó 
adatokért az az élelmiszer-vállalkozó felel, aki a terméket az értékesí-
tés helyén csomagolja a végső fogyasztónak. 

MIKOR NEM KELL JELÖLNI AZ 
ÖSSZETEVŐKET 

A piacokon legyakrabban értékesítésre kerülő 
árucikkek között meglehetősen sok olyan termék 
van, amelyeknek esetében nem kötelező az összete-
vők felsorolása. Ezek a következők: 

 friss gyümölcs és zöldség, beleértve a nem há-
mozott, nem szeletelt vagy más hasonló kezelésnek 
alá nem vetett burgonyát; 
 sajt, vaj, savanyú tej- és tejszínkészítmények, 

amennyiben az előállításukhoz a tejeredetű alap-
anyagon, enzimeken, mikrobatenyészeten, továbbá 
a friss és ömlesztett sajttól eltérő sajtok esetében 
az előállításhoz szükséges étkezési són kívül más 
anyagot nem használtak fel; 
 egyetlen alapanyagból álló élelmiszer, amely-

nek megnevezése a felhasznált anyaggal azonos, 
illetve megnevezése alapján a felhasznált anyag jel-
lege egyértelműen azonosítható. 
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Amit nem tudtál a zöldségekről - Piaci kínálat 
más szemszögből

BROKKOLI
A világ legnagyobb brokkoli és karfiol termelői Kína és India. 

Becslések szerint ez a két legnépesebb ország a legjelentősebb brok-
koli termelő, amely a világtermelés csaknem háromnegyedét (73%-
át) biztosítja.

A brokkoli (latinul bracchium) a káposztafélék családjából 
származó zöldség, amelyhez a káposzta, a karfiol, a kelkáposzta 
és még sok más mezőgazdasági jelentőségű növényfaj tartozik. A 
brokkoli a karfiol közeli rokona, és az elágazó száron lévő zöld 
virághajtások miatt termesztik. Megjelenésében a karfiolhoz áll 
a legközelebb, de a rózsája (virágzatkezdeménye) zöld színű. Az 
utóbbi időben a brokkoli, mint egészséges táplálék, egyre inkább 
jelen van étrendünkben. A fogyasztók körében közkedvelt, mert 
alacsony a kalóriaértéke, ugyannakkor bővelkedik ásványi anya-
gokban és vitaminokban. A konyhaművészetben nyers vagy főtt, 
hőkezelt étel formájában használják.

Eredete, története, termelése

A brokkoli Kis-Ázsiából származik. Úgy tartják, hogy ezt az 
egyre népszerűbb zöldséget már időszámításunk előtt a hatodik 
században ismerték. A Római Birodalom idején a brokkolit már 
rendszeresen fogyasztották, mind nyersen, mind pedig párolva. 
Neve az olasz broccolo szóból származik, amelynek jelentése: ká-
poszta hajtás. A történelmi feljegyzések szerint Medici Katalin a 
16. században brokkolit küldött Franciaországba, ahonnan „olasz 
spárga” néven átkerült Angliába. Két évszázaddal később, a 18. 
században Thomas Jefferson amerikai elnök a brokkolit kísérleti 
növényi kultúraként iktatta be Amerika mezőgazdasági terme-
lésébe.

A világ legnagyobb brokkoli és karfiol termelői Kína és In-
dia. Becslések szerint ez a két legnépesebb ország a legjelentősebb 
brokkoli termelő, amely a világtermelés csaknem háromnegyedét 
(73%-át) biztosítja.

Európában a brokkolit leginkább a Földközi-tenger nyugati 
partvidékén termesztik, legismertebbek Olaszországban a Verona 
környéki kertek. Közép- és Észak-Európa országaiban ezt a zöld-
séget ritkán termesztik, mert nem tűri az alacsony hőmérsékletet.

Termesztés

Hőmérsékleti optimuma 14-19° C. A virág kialakulásához a 
brokkolinak egy bizonyos időszakban 10°C alatti hőmérsékletre 
van szüksége. Ellenkező esetben a növény dús lombozatot és ki-
sebb virágzatokat termel. Az elvetett maggot alaposan kell öntöz-
ni, és ásványi trágyázásra is szükség van. A talajjal és az éghajlat-
tal kapcsolatos igényei kisebbek mint más káposztaféléknek, de a 
talajnak enyhén savasnak vagy semlegesnek (pH 6,0-6,5) kell len-
nie, és jó kell hogy legyen a vízelvezető képessége, mert a brokkoli 
nem tolerálja a felesleges vizet. A vetésforgóban a zeller, a bab, a 
hagyma, a fokhagyma, a korai burgonya, a saláta és a spenót után 
terem a legjobban. Ugyanazon a területen nem ajánlott ismételten 
brokkolit termeszteni legalább 3-4 évig.

A brokkoli egészségvédő hatásai

A brokkoli gazdag ásványi anyagokbam, mint például a 
kalcium, foszfor, cink, nátrium, kálium, valamint B1-, B2-, B6-, 
C- és egyéb vitaminokban, emiatt egészségvédő élelmiszernek 
tartják. Antioxidáns hatású, és méregtelenítést segítő funkciója 
van, vagyis segíti a szervezetet abban, hogy megszabaduljon a 
rákkeltő anyagoktól . Ezen tulajdonságai miatt a brokkolit aján-
latos beiktatni az étrendbe, mert segít megelőzni az emésztőszer-
vi betegségeket és a vastagbélrákot. Alacsony a kalóriatartalma 
(100 grammja mindössze 28 kalóriát tartalmaz), klorofillban és 
rostokban gazdag, emellett tartalmaz különféle biológiailag ak-
tív összetevőket is, valamint bővelkedik C-, A- és B6-vitaminban, 
illetve pantoténsavban és riboflavinban, de olyan ásványi anya-
gokban is mint például kalcium, magnézium, vas, foszfor stb. A 
táplálkozási szakértők a brokkolit elhízott embereknek, magas 
vérnyomásban és magas koleszterinszintben szenvedőknek, cu-
korbetegeknek és mindazoknak ajánlják, akik számára a táplál-
kozás fontos az egészségük megőrzésében.


