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Köszöntő 

Kedves fiatal és kezdő vállalkozók! 

A következő fejezetek abban szeretnének segíteni, hogy rálátást, ötletet és indíttatást kapjatok 
vállalkozásotok megindításához vagy sikeresebbé tételéhez. A teljesség igénye nélkül próbáltunk 
feldolgozni néhány olyan témakört, amellyel egy mezőgazdasági vagy élelmiszer alapanyagot előállító 
vállalkozó találkozni fog. Az anyag egyébként mindenki számára hasznos lehet, hiszen az ezt elkészítő 
szakemberek gyakorlati szaktanácsadással is foglalkoznak. Azt szeretnénk, hogy ez az anyag egy kiinduló 
pont legyen, amely gondolkodásra serkent benneteket és amennyiben kérdésetek van, ezt feltehetitek az 
Irodánk honlapján feltüntetett e-mail címen (agrarii.senta@gmail.com). 

Mindenkinek hasznos tájékozódást és sikeres vállalkozást kívánunk! 

az Agrárinnovációs Iroda munkatársai 
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Jogi-gazdasági témák és a lehetséges buktatók 
(Szerző: Dobranić Aranka) 

 

Kedves olvasó, szeretném, ha a következő szöveg nem egy nehéz, filozófiai mű lenne, hanem egy hasznos 
útmutató számodra, amelyet többször fel fogsz lapozni, elolvasni és az átadott tudásból gyarapítod majd a 
földed és nyájad. 

Mit kell tudni egy agrárvállalkozónak?  

Ismernie kell a pénzügyeket és az agrárvilág törvényes hátterét?  

A válaszom: igen. 

Ismernie kell a jogot és a pénzügyet is, annyira, hogy elboldoguljon minden nap a hivatalokkal és 
bankokkal, valamint hogy ennek eredményeképpen a kemény munkájából pénzt is sikerüljön teremtenie a 
családja számára. 

A magyar ajkú agrárvállalkozónak megnehezíti a boldogulását az is, hogy a hivatalokban, bankokban 
általában csak szerb nyelven tudnak ügyeket intézni, az űrlapok és a törvények is szerbül vannak, a magyar 
fordítás sok esetben hiányzik vagy nehezen elérhető. Ezért igyekszem majd minden fontosabb kifejezést 
zárójelben szerb nyelven is feltüntetni. 

Az első kérdés, amire választ kell adnunk, az az, hogy ki lehet bejegyzett mezőgazdasági termelő? 

Bejegyzett mezőgazdasági termelők (magyarországi megfelelője: őstermelő) Szerbiában lehetnek: 

1. magánszemélyek – földművesek és a családi mezőgazdasági vállalkozás tagjai (fizička lica – 
poljoprivrednici zajedno sa članovima svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) 

2. mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalatok (preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne 
proizvodnje); 

3. földműves szövetkezetek (zemljoradničke zadruge); 

4. mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalkozók (preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne 
proizvodnje) és 

5. mezőgazdasággal kapcsolatos tudományos-kutatómunkát végző szervezetek (naučno-istraživačke 
organizacije iz oblasti poljoprivrede). 

Miért legyek bejegyzett mezőgazdasági termelő? 

Csak a bejegyzett mezőgazdasági termelők/gazdaságok használhatják a Szerb Köztársaság költségvetéséből 
kifizetett prémiumokat, szubvenciókat és kedvezményes hiteleket. A mezőgazdasági termelők/gazdaságok 
bejegyzése önkéntes jellegű, ingyenes és nincs határidőhöz kötve. A tanácsadó szolgálatok szolgáltatásait is 
csak ők vehetik igénybe. 

Fontos tudnivalók a bejegyzés előtt 

Mezőgazdasági termelőnek/gazdaságnak bejegyeztethető az a gazdaság, amely a Szerb Köztársaság 
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területén legalább 0,5 hektár szántófölddel rendelkezik, a föld területe kisebb is lehet, amennyiben ezen a 
területen állattenyésztéssel, baromfitenyésztéssel, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoznak, 
melegágyakban zöldségeket termesztenek, illetve halat, csigát tenyésztenek, gombát termesztenek, vagy 
méhészettel foglalkoznak s teszik ezt a rendelettel összhangban.  

Mezőgazdasági területnek (poljoprivredno zemljište) számítanak: a szántók, kertek, gyümölcsösök, 
szőlősök, legelők, mezők, halastavak, nádasok, mocsarak és egyéb földterületek, amelyeket természetes és 
gazdasági feltételeinél fogva mezőgazdasági termelésre lehet felhasználni. 

A mezőgazdasági termelők/gazdaságok székhelye a mezőgazdasági termelők/gazdaságok üzemeltetőjének 
lakhelyén vagy székhelyén van, attól függetlenül, hogy hol található az a termőföld, amit művel, vagy a 
birtok, melyen gazdálkodik. 

A nyilvántartást a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumában, az Adóhivatalban vezetik. 

A Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának, az Adóhivataloknak az elérhetőségei a Vajdaság területén: 

1. Újvidék / Novi Sad, Modene 7, tel.: 021/48 01 500 

2. Titel / Titel, Glavna 1, tel.: 021/86 00 34 és 021/86 21 18 

3. Zsablya / Žabalj, Nikole Tesle 45, tel.: 021/83 11 76 és 021/83 05 00 

4. Petrőc / Bački Petrovac, M.Tita 5-7, tel.: 021/78 00 20 

5. Szabadka / Subotica, Korzo br.5, tel.: 024/55 28 38 

6. Magyarkanizsa / Kanjiža, Glavni trg br.1, 024/87 94 12 

7. Törökkanizsa / Novi Kneževac, Kralja Petra 1, 0230/83 587 

8. Nagybecskerek / Zrenjanin, Trg dr.Zorana Đinđića 4, 023/55 08 41 

9. Begaszentgyörgy / Žitište, Cara Dušana 15, 023/82 13 09 és 023/82 19 29 

10. Szécsány / Sečanj, Vožda Karađorđa 59, 023/84 18 71 

11. Pancsova / Pančevo, Masarikova 2, 013/34 16 80 

12. Antalfalva / Kovačica, M.Tita 50, 013/66 11 62 

13. Ópáva / Opovo, Borisa Kidriča 10, 013/68 19 75 

14. Mitrovica / Sremska Mitrovica, Trg Kralja Petra I 44, 022/61 12 14 

15. Zombor / Sombor, Staparski put 2, 025/42 26 78 és 025/42 31 56 

16. Versec / Vršac, Feliksa Milekera 17, 013/83 32 39 

17. Alibunár / Alibunar, Trg Slobode 4, 013/64 12 73 

18. Fehértemplom / Bela Crkva, Jovana Popovića 58, 013/85 12 05 

19. Zichyfalva / Plandište, Vojvode Putnika 38, 013/86 10 56 

20. Ruma / Ruma, Železnička 5-7, 022/47 93 42 

21. Pecsince / Pećinci, Slobodana Bajića 5, 022/43 62 33 

22. Ürög / Irig, Nikole Tesle 4, 022/46 10 03 
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23. Palánka / Bačka Palanka, Trg Kralja Petra I 14, 021/75 51 306 

24. Bács / Bač, Trg Zorana Đinđića 2, 021/77 19 14 

25. Nagykikinda / Kikinda, Trg Srpskih dobrovoljaca 34, 0230/42 12 03 

26. Magyarcsernye / Nova Crnja, JNA 110, 023/81 51 20 

27. Ópázova / Stara Pazova, Svetosavska 11, 022/36 72 00 

28. Óbecse / Bečej, Danila Kiša 5, 021/69 14 240 

29. Törökbecse / Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 11, 023/77 17 19 

30. Pétervárad / Petrovaradin, Nikolajevska 2, 021/47 20 376 

31. Belcsény / Beočin, Trg Cara Lazara 8a, 021/87 11 77 

32. Karlóca / Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 6, 021/88 10 20 

33. Temerin / Temerin, Novosadska 326, 021/84 37 56 

34. Verbász / Vrbas, Palih boraca 18c, 021/79 53 800 és 021/79 53 801 

35. Szenttamás / Srbobran, Trg Republike 2, 021/73 55 60 

36. Topolya / Bačka Topola, M.Tita 486, 024/77 21 11 

37. Kis Hegyes / Mali Iđoš, M.Tita 32, 024/73 04 68 

38. Kevevára / Kovin, JNA 5, 013/74 22 62 

39. Hódság / Odžaci, Jurija Gagarina 21, 025/57 43 265 

40. Kúla / Kula, M.Tita 258, 025/75 41 14 

41. Apatin / Apatin, Srpskih vladara 29, 025/77 30 45 

42. Zenta / Senta, M.Tita 14, 024/81 29 15 

43. Ada, Lenjinova 8, 024/85 13 18 

44. Csóka / Čoka, Potiska 20, 0230/71 305 

45. Inđija, Vojvode Stepe 16, 022/56 10 01 

46. Sid / Šid, Kneza Miloša 2/2, 022/71 07 71 

A nyilvántartásba vétel után az Adóhivatal bizonylatot ad ki a mezőgazdasági termelők/gazdaságok 
bejegyzéséről és egy igazolványt. Az igazolványt a kérvény benyújtásától számított 10 napon postázza az 
adóhivatal, a kérvényben előzetesen feltüntetett címre. 

Minden évben február 1-je és március 31-ke között fel kell újítani a bejegyzést, a megfelelő 
formanyomtatványon. 

Az adózási kérdésre és az Adóhivatallal való együttműködésre majd még visszatérünk. 

A következő néhány oldalon arról tudnak tájékozódni, hogy mire lehet szüksége egy magánszemélynek 
vagy egy jogi személynek a gazdaság bejegyzéséhez. Itt lehet arról is olvasni, hogy számodra mi a 
legmegfelelőbb gazdasági forma, melyiket találod legmegfelelőbbnek önmagad és a gazdaságod számára. 
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A magánszemélyek – mezőgazdasági termelők (fizička lica – poljoprivrednici) 

Azok a magánszemélyek, akik megfelelnek, a törvény által előírtaknak bejegyezhetik magukat 
mezőgazdasági termelőnek. A törvény, ahogyan fent megjegyeztem a következőket írja elő: a Szerb 
Köztársaság területén legalább 0,5 hektár szántófölddel rendelkeznie kell, a föld területe kisebb is lehet, ha 
ezen a területen állattenyésztéssel, baromfitenyésztéssel, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoznak, 
melegágyakban zöldségeket termesztenek, illetve halat, csigát tenyésztenek, gombát termesztenek, vagy 
méhészettel foglalkoznak a rendelettel összhangban. 

A mezőgazdasági termelők/gazdaságok tagjainak tekinthetők a háztartás nagykorú tagjai, akik együtt élnek 
és dolgoznak a birtokon. A kiskorúak is lehetnek tagjai a gazdaságnak, szülői beleegyezéssel.  

A magánszemélyeknek – mezőgazdasági termelőknek a kitöltött űrlapokkal a következő okmányokat kell 
beadniuk: 

1. a mezőgazdasági termelők/gazdaságok üzemeltetőjének személyi igazolványáról fénymásolat. Az 
eredeti személyigazolvány kötelezően felmutatandó a kérvény átadásakor - lična karta nosioca 
porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i orginal na uvid); 

2. a mezőgazdasági termelők/gazdaságok azon tagjainak személyi igazolványáról fénymásolat, akiket 
feltüntettek a 2-es űrlapon. Az eredeti személyigazolvány felmutatandó a kérvény átadásakor. Abban az 
esetben, ha kiskorú személy van feltüntetve a 2-es űrlapon és a kiskorúnak nincs személyigazolványa, a 
kiskorú személy anyakönyvi kivonatának fénymásolatát kell átadni, az eredetit pedig bemutatni (lične 
karte članova domaćinstva koji su prijavljeni na istom prebivalištu i koji su dali izjavu da su članovi 
porodičnog poljoprivrednog gazinstva (fotokopija i orginal na uvid), u slučaju da je član maloletno lice i 
da ne poseduje ličnu kartu, prilaže se izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija i orginal na uvid)); 

3. az ingatlan-nyilvántartási kivonat minden mezőgazdasági területre, amelyet be akar jelenteni a kérvény 
átadója. Az ingatlan-nyilvántartási kivonat szükséges abban az esetben is, ha saját tulajdonról, esetleg 
bérbevett területről vagy pedig díjmentesen használt területről van szó - izvod iz katastra nepokretnosti 
(prepis lista nepokretnosti). 

4. a mezőgazdasági terület bérbevételéről szóló hitelesített szerződés, illetve a terület díjmentes 
használatba adásáról készült hitelesített szerződés (eredeti vagy a hitelesített fénymásolat) - overen 
ugovor o zakupu ili ustupanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje (orginal ili overena kopija); 

5. ha a terület a birtokrendezés folyamatának része volt, akkor a birtokrendezésről szóló határozatnak a 
kivonatát kell bemutatni vagy annak a hitelesített fénymásolatát, ebben az esetben nem kell átadni az 
ingatlan-nyilvántartási kivonatot - rešenje – izvod o raspodeli komasacione mase (orginal ili overena 
kopija); 

6. a bankban nyitott elkülönített célú számla, banki igazolásának/bankkártyának/ egyéb banki dokumentum 
fénymásolata, ahol egyértelműen fel van tüntetve a bankszámlaszám - dokaz o otvorenom namenskom 
računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i 
subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice). 

Mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalatok (preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne 
proizvodnje) 

A vállalatbejegyzési menete és helye 
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A gazdasági társaságot (Privredno društvo) a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél (Agencija za 
privredne registre - APR) kell bejegyezni.  

A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség web oldalán lehet megtalálni az összes információt ahhoz, hogy 
eredményesen véghezvihető legyen a folyamat. 

A weboldalon lehet tájékozódni arról, hogy hogyan lehet vállalatot alapítani, milyen formában és milyen 
dokumentumokat kell hozzá átadni. A web oldal arról is ad információt, hogy a cégekben megtörtént 
változásokat, hogyan kell bejegyezni, és ha bezárásra kerül sor azt hogyan lehet véghezvinni. A Gazdasági 
Nyilvántartási Ügynökségnek kötelessége, hogy ingyen jogi segítséget nyújtson a bejegyzésénél vagy a 
bejegyzett adatok változtatásánál.  

Ha valaki nem biztos abban, hogy egyedül le tudja bonyolítani a bejegyzést, a környezetükben lehet találni 
ügyvédet, vagy könyvelőt, aki ebben tud segíteni. 

A bejegyzés folyamatában jobban meg tudják ismerni a leendő ügyvédüket és/vagy a könyvelőjüket. A 
tapasztalatuk alapján döntést hozhatnak, hogy szeretnének vagy a továbbiakban nem kívánnak velük együtt 
dolgozni. Ha nem elégedettek azzal, ahogyan megoldották az első feladatukat, inkább az elején keressenek 
másikat. 

Arra bátorítalak titeket, hogy kérdéseket tegyetek fel ezeknek az embereknek. Az ő feladatuk, hogy érthető 
nyelven válaszoljanak ezekre és ezzel segítsenek nektek a döntések meghozatalánál (pl. áfa kötelesek 
legyetek vagy sem). Arra is fel kell készülnötök, hogy ezeket a szolgáltatásokat az ügyvédi irodák vagy a 
könyvelői irodák meg fogják fizettetni. 

Könyvelőre minden esetben szükség lesz, ugyanis a cégeknek kötelességük a Könyvelési Törvény szerint, 
minden gazdasági változást lekönyvelni. Természetesen ez alól is lehet kivétel. A cégnek lehet saját 
munkása vagy pedig részlege, amely gazdasági kérdésekkel foglalkozik. Ebben az esetben nem lesz 
szüksége külső könyvelési irodára. Az utóbbi eset akkor képzelhető el, ha a cég már közepes- vagy 
nagyméretű, a mikro- és a kisvállalatok esetében a saját könyvelőség gyakran túl drága.  

Milyen formája lehet a szerbiai törvények szerint egy cégnek? 

1. A közkereseti társaság (Ortačko društvo) - A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági 
szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük 
mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni 
hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. Tehát a közkereseti társaság jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság. 

2. A betéti társaság (Komanditorno društvo) - A közös (legalább két tag) vállalat olyan gazdasági társaság, 
amely kötelezettségeiért elsősorban vagyonával felel. Ha a vállalat vagyona a tartozásokat nem fedi, egy 
tag a vállalat teljes tartozásaiért felel, a másik pedig csak a be nem fizetett törzsbetét magasságáig. Az 
alapításánál a szerepeket meg kell osztani, ki felel csak a törzsbetét magasságáig, ki pedig a teljes 
vagyonával. 

3. A korlátolt felelősségű társaság - Kft. (Društvo sa ograničenom odgovornošću - DOO vagy d.o.o.) - A 
korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű 
törzsbetétekből álló törzstőkével /jegyzett tőke/ alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal 
szemben csak a törzsbetétjének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. 
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4. A részvénytársaság - Rt. (Akcionarsko društvo - AD vagy a.d.) - A részvénytársaság olyan gazdasági 
társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével /jegyzett 
tőkével/ alakul, és amelynél a tag /részvényes/ kötelezettsége a társasággal szemben a részvény 
névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért 
a részvényes nem felel. 

Földműves szövetkezetek (zemljoradničke zadruge) 

Külön törvénnyel szabályozott terület. A földműves szövetkezet tagja lehet olyan magánszemély, akit 
tagságukba felvesz a szövetkezet, vagy pedig olyan személy, aki a szövetkezet alapítója. Amikor a 
szövetkezetből valaki ki akar lépni, azzal a vagyonnal lép ki, amellyel belépett a szövetkezetbe. 

A szövetkezetnek az a célja, hogy a tagjaik egymást segítség. 

Földműves szövetkezetek bejegyzésének menete és helye 

A földműves szövetkezeteket (zemljoradničke zadruge) a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél 
(Agencija za privredne registre - APR) kell bejegyezni. A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség a 
szövetkezeteket is a Gazdasági szereplők jegyzékében tartja nyilván (Registar privrednih društava). 

A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség web oldalán lehet megtalálni az összes információt ahhoz, hogy ezt 
a folyamatot eredményesen véghez is vigyétek. 

A folyamat hasonló mint a cégek bejegyzésénél. Itt mindenképpen javaslom a jogi és a gazdasági segítséget.  

A mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalkozók (preduzetnici registrovani za obavljanje 
poljoprivredne proizvodnje) 

A vállalkozás bejegyzésének menete és helye 

Vállalkozást (Preduzetništvo) a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél (Agencija za privredne registre - 
APR) kell bejegyeztetni.  

A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség web oldalán lehet megtalálni az összes információt ahhoz, hogy 
eredményesen befejezzétek. 

A web oldalon lehet tájékozódni arról, hogy hogyan lehet alapítani vállalkozást és milyen dokumentumokat 
kell hozzá átadni. A web oldal arról is ad információt, hogy a vállalkozónál bekövetkezett változásokat, 
hogyan kell bejegyezni, és ha bezárásra kerül sor, azt hogyan lehet véghezvinni. A Gazdasági Nyilvántartási 
Ügynökségnek kötelessége ingyen jogi segítséget nyújtani a bejegyzésénél vagy a bejegyzett adatok 
változtatásánál.  

A vállalkozó, az magán személy, amely bevételszerzés céljából gazdasági tevékenységet végezhet. 

Hasonlóan mint a cégeknél, a vállalkozásoknál is lehet meghatározott és meghatározatlan időre bejegyezni.  

A vállalkozó saját vagyonával felel, az összes kötelezettségért, amelyet vállalkozóként felvállalt a 
vállalkozás bezárása után is. A korlátolt felelősségű társaság vagy pedig a részvénytársaság bejegyzése 
esetében ez nem áll fenn. 

Vállalkozó a saját vállalkozását át tudja alakítani gazdasági társasággá, ha azt a későbbiekben jobb 
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megoldásnak találja. 

Mezőgazdasággal kapcsolatos tudományos-kutatómunkát végző szervezetek (naučno-istraživačke 
organizacije iz oblasti poljoprivrede) 

Ilyen szervezetek magányszemélynek mint mezőgazdasági vállalkozónak vagy cégtulajdonosnak inkább 
partnere lehet. Emiatt nem fogjuk tárgyalni ezt a fajta szervezkedési lehetőséget. 

A felszámolás, illetve a végelszámolás 

Különböző okok miatt megtörténhet, hogy egy gazdasági társaságnak meg kell szűnnie. Cégek esetében ezt 
a folyamatot hívhatjuk felszámolásnak (prinudna likvidacija privrednog društva) vagy pedig 
végelszámolásnak (redovna likvidacija privrednog društva).  

A végelszámolás egy önkéntes eljárás, amely arra irányul, hogy a cég jogutód nélkül megszűnjön. Fontos, 
hogy a végelszámolás megindításának kizárólag abban az esetben van helye, ha a cég fizetőképes. 
Végelszámolás esetén a cég tagjai (tulajdonosai) által erre választott személy végzi el a végelszámolást és - 
amennyiben a cég vagyonnal rendelkezik - méri fel a cég vagyonát és abból az esetleges tartozások 
kiegyenlítését követően a tagoknak járó vagyont, a tagoknak kiadja. A végelszámolás elhatározását 
követően a tagok bármikor dönthetnek úgy, hogy a céget mégsem szüntetik meg, hanem annak 
tevékenységét tovább folytatják. Ebben az esetben csak akkor lehet befejezni a folyamatot, ha a hitelezők, 
különösen az állam iránt az összes tartozás ki lesz egyenlítve. 

A felszámolás szintén a cég jogutód nélküli megszűnését jelenti, fontos azonban, hogy felszámolási eljárás 
esetében fizetésképtelenségi helyzetről beszélünk. A felszámolási eljárást - bár amennyiben az adós érzékeli 
a fizetésképtelenséget maga is benyújthatja - a legtöbb esetben a cég hitelezője kezdeményezi. 
Felszámolásban az adós vagyonának számbavételét, és annak a jogosultak közötti szétosztását a bíróság 
által kijelölt, erre feljogosított felszámoló végzi el, amelynek kiválasztásába a cég tagjainak 
(tulajdonosainak) nincs beleszólása. A felszámolással kapcsolatban - szabály szerint a cég tulajdonosai nem 
dönthetnek arról, hogy mégsem kívánják a cég megszüntetését.  

A vállalkozó is be tudja zárni a vállalkozását. Ennek hasonlóan, mint a cégek végelszámolásánál az a feltétel 
(ebben az évben változott a szabály), hogy a hitelezők, különösen az állam iránt az összes tartozás ki legyen 
egyenlítve. 

Legyen könyvelésem? Átalányadót fogok fizetni, vagy sem? 

A vállalkozók esetében fel lehet tenni azt a kérdést, hogy átalányadót lehet-e fizetni vagy pedig kötelező a 
könyvelés. Ha nem lehetséges az átalányadó havi fizetése, akkor a könyvelés kötelező. 

2014. január 1-től kötelező könyvelést vezetnie minden magánszemélynek, aki mezőgazdasági tevékenység 
folytán jut bevételhez és mint a vállalkozók az adóhivatalnak átadta a PPDG-1-es adóbevallási 
formanyomtatványt, vagy pedig hivatalosan is vállalkozó. A könyvelés kötelező akkor is, ha regisztrálta 
magát az Általános forgalmi adó regiszterében. 

Az a rendelet, amely az átalányadóval való megadóztatást szabályozza néhány kivételt engedélyez. Ezek 
pedig a következő kategóriák: 
1. Gyógynövények, erdei termények és hasonló kategóriák gyűjtése 
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2. Mezőgazdasági és más termékekből főzéssel, sütéssel és más módon előállított termékek utcai 
kiárusítása 

3. Virágtermesztéssel foglalkozó vállalkozók 
4. Föld olyan felhasználása, amely nem mezőgazdasági célra történik 
5. Szárnyasok inkubátoros keltezése 
6. Mezőgazdasági gépekkel folytatott szolgáltatások, amelyek nem állandó jellegűek 

Amit az adózásról fontos tudni 

Olyan magányszemély, aki bevételhez jut mezőgazdasági tevékenységéből nem köteles könyvelni a 
gazdasági változásokat (nem adja át a PPDG-1 adóbevallási formanyomtatványt). Ezek a szabályok azokra 
is vonatkoznak, akik bejegyezték a gazdaságukat és azokra is, akik nem jegyezték be. Ezek a személyek 
nem kötelesek jövedelemadót fizetni az államnak. De, és nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, kötelesek 
nyugdíj-, egészségügyi- és munkanélküli biztosítás céljából járulékot fizetni, ha a helyi nyugdíj és 
egészségügyi biztosítási alapnál be vannak jelentve mint mezőgazdasági termelők. 

Olyan mezőgazdasági termelők, akik vállalkozók, cégtulajdonosok, rájuk már az személyjövedelem-adó és 
a társadalombiztosítási járulékok szempontjából azok a szabályok vonatkoznak mint az összes vállalkozóra 
illetve gazdasági társaságra Szerbiában. 

Áfa kérdése 

Az áfa (általános forgalmi adó) - PDV (porez na dodatu vrednost) olyan adó, amely szinte minden termék, 
áru és szolgáltatás árában jelen van. Szerbiában az áfa értéke a nettó árnak a 20% (kedvezményes 10%), 
Magyarországon pedig 27% (kedvezményes 18% és 5%-os).  

Fontos megérteni az áfás árnak (bruttó árnak) az összetételét ismerni kell mindenkinek, aki fizetéseket 
bonyolít le. 

Nettó ár + áfa = Bruttó ár 

Nettó ár + Nettó ár x Áfa kulcs (%) = Bruttó ár 

Mezőgazdaságban ez másképpen működik. 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 34. szakasza foglalkozik a mezőgazdasági termelők helyzetével. 

Azok a magányszemélyek, akik a törvény értelmében bejegyzett mezőgazdasági termelők vagy pedig tagjai 
ilyen gazdaságnak, azokat megilleti az áfa illetménye. Az áfa illetmény az átadott mezőgazdasági termény 
(erdei termény vagy pedig mezőgazdasági szolgáltatásra is érvényes) értékének a 8%. Átadáskor, a termény 
átvevője számolja ki, dokumentumot - nyugtát (priznanica) állít ki róla és kötelessége befizetni a 
mezőgazdasági termelő magánszámlájára. 

Olyan mezőgazdasági termelő, akinek a 12 havi összforgalma 8 000 000 dinár alatt van (az áfa illetményt 
nem lehet beleszámítani ebbe a forgalomba, csak a termékek/szolgáltatások nettó árát), nem köteles áfát 
felszámítani, fizetni vagy pedig az áfát külön kimutatni - bevallást készíteni.  

A mezőgazdasági termelő, formanyomtatvány kitöltésével bejelentkezhet az adóhivatalnál vezetett 
áfajegyzékbe. Ebben az esetben 2 évig ebben a jegyzékben marad, nem léphet ki a rendszerből és rá 
egyenlően kötelezőek az áfa témájával feldolgozó törvények és szabályok. 
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Ezek a mezőgazdasági termelők kitudják használni a termelésükhöz megvásárolt cikkekre kifizetett áfát, és 
kivonni abból az áfából, amelyet kötelesek az államnak kifizetni. Ha nincsenek az áfa jegyzékben, akkor ezt 
nem tehetik meg. 

Állami juttatások 

Minden évben a kormány a törvény értelmében rendelet formájában meghatározza a prémiumokat, 
szubvenciókat és kedvezményes hiteleket. 

A mezőgazdasági termelők részére kiemelnék néhányat, a maximális direkt juttatások közül: 

1) tej prémium 7 din/l; 

2) a növényi termelésre az alapösztönzés 2000 din/ha; 

3) a műtrágya vásárlására kijelölt ösztönzés 2000 din/ha; 

4) 40%-át a tárolási költségének a visszatérítése. 

Ajánlom, hogy egyedül, vagy pedig a könyvelőjük segítségével kísérjék ezeket és a hasonló rendeleteket, 
ugyanis bejegyzett mezőgazdasági termelőként/gazdaságként jogosultak ezekre a juttatásokra.  

Mire kell odafigyelni egy vállalkozás/cég létrehozásánál? 

Mielőtt belefognánk a mezőgazdasági vállalkozásunkba (vagy bármilyen másik vállalkozásba) ajánlom a 
következő kérdésekre őszintén saját maguknak válaszoljunk. A sikerhez ez nagyon fontos. 

1. Mi a célotok? Itt definiáljátok az ötleteteket, terméketeket, szolgáltatásotokat. 

2. Mekkora a felvevő piac? 

3. Ki az, aki megveszi? Kik a vevők? Miért érdekli őket, az ötletetek, terméketek, szolgáltatásotok? 

4. Mi új az ötletetekben? Mi az, ami különlegessé teszi a ti ötleteteket? 

5. Kik a vetélytársak? Konkurenciát fel kell térképezni, megismerni. Erre nem szabad azt mondani, hogy 

ilyen nem létezik, mindig létezik valamilyen vetélytárs. 

Ha sorban válaszoltunk a kérdésekre, akkor fel kell tudnunk mérni, hogy milyen formában szeretnénk az 
ötletünket megvalósítani. Mennyire érett és hol kell még rajta dolgozni. 

Ajánlott lépések a mezőgazdasági gazdaság alapításánál: 

1. Válaszolni az 5 kérdésre 

2. Eldönteni, hogy milyen formában szeretnénk dolgozni: magánszemélyként és a családi mezőgazdasági 
vállalkozóként, mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalatként, földműves szövetkezetekben; 
mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalkozókként. 

3. Gazdasági képet kell alkotnunk magunknak az ötletünkről 

4. A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél kell bejegyezni abban a formában a gazdasági 
társaságunkat/vállalkozásunkat/szakszervezetünket, amely szerintünk a legmegfelelőbb vagy nem, ha 
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magánszemélyként szeretnénk folytatni a munkát. Ez a státusz változhat idővel, nem örökre választanak 
gazdálkodási formát. 

5. Végül az Adóhivatalnál be kell jelenteni a mezőgazdasági termelői/gazdasági státuszt 

Most az olvasó valószínűleg dühöng magában: Persze, hogyan alkothatok én gazdasági képet a 
mezőgazdasági vállalkozásomról. A következő fejezetben próbálunk erre is válaszolni. 

Gazdasági kérdések 

A legfőbb gazdasági kérdés az, hogy meg tudunk-e élni belőle vagy sem. Mindenki közülünk tudja, hogy 
mekkora az a minimális pénzeszköz, amellyel számolnia kell havonta. 

Ha valaki beleindul egy mezőgazdasági vállalkozásba bármilyen formában számolnia kell azzal, hogy még 
egy “párhuzamos családot” - gazdasági egységet kapott az életében. 

Ennek a gazdasági egységnek lesznek bevételei a termelésből, támogatásokból és egyéb bevételi formákból. 
Természetesen lesznek ráfordításai is. A ráfordítások erednek majd a működésből, adókötelezettségből, 
rezsiköltségből és hasonlókból. A bevételek is és a ráfordítások is természetesen sokban különböznek a 
mezőgazdasági gazdaság formájától, tevékenységétől és nagyságától. 

Két közepesen nagy, vállalkozói vagy Kft. formájú mezőgazdasági termelőnek a bevételeit és ráfordításait 
próbálom nektek táblázatban rendszerezni.  

Bevételek 

Bevételek tervezésénél mindig igyekezzetek megtervezni külön a termék árát és annak mennyiséget. A 
bevételt mindig pesszimistán kell tervezni. Ez nem azt jelenti, hogy alul kell tervezni. Hanem a reális 
tervezés keretében, mindig a legalacsonyabb lehetséges bevételt tervezzük. Ha így tervezünk, akkor kevés 
meglepetés érhet minket. 

Ha többfajta bevételi forrás van, külön-külön kell megtervezni őket, de nem kell elveszni a részletekben. 

Hasonlóan, ha többfajta támogatás van kilátásban, akkor a támogatás sort ebben a példatáblázatban fel lehet 
osztani. Ebben az esetben a terv megvalósítása során, vagy abban az évben egyszerűbb lesz kísérni, hogy a 
tervhez képest mit csináltunk meg. 

 

BEVÉTELEK (€)  
 2016 

Eladott XXXX termék száma  
Az XXXX termék átlagos eladási ára  

Az XXXX termékből összesen bevétel 0.00 

Eladott YYYY termék száma  
Az YYYY termék átlagos eladási ára  

Az YYYY termékből összesen bevétel 0.00 

Eladott ZZZZ termék száma  
Az ZZZZ termék átlagos eladási ára  

Az ZZZZ termékből összesen bevétel 0.00 
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Támogatások  
Egyéb bevétel  

Összesen bevétel (€) 0.00 

Hasonlóan fel lehet osztani az egyéb bevételeket is, ha kilátásban van több egyéb bevétel, olyan bevétel, 
amely nem a fővállalkozásnak az eredménye. 

A tervet, ahogyan a bevételeket, úgy a ráfordításokat is lehet tervezni euróban is és dinárban is. A dinárban 
való tervezést akkor ajánlom, ha a hazai piac a felvevő piacuk, ha inkább külföldön értékesítik a 
termékeiket, akkor célszerűbb euróban tervezni. 

Ráfordítások 

A következő táblázatban fel vannak tüntetve olyan ráfordítások, amelyek egy mezőgazdasági termelésben 
valószínűleg megjelenhetnek. Természetesen, ha fel szeretnétek, használni saját termelésetek esetében sokat 
kell majd hozzáadni, pontosítani. A ráfordítások erősen ágazatfüggőek és évről évre változnak annak 
függvényében, hogy a mezőgazdász ép mit termel abban az évben. Nagyban függ még a mezőgazdasági 
termelő gazdasági formájától is. 

A ráfordítások tervezésénél, legjobb, ha úgy tervezünk, hogy a legrosszabb forgatókönyvet gondoljuk végig.  

 

RÁFORDÍTÁSOK (€)  
 2016 

Eszközök a munkához (kések….)  
Tisztítási szerek, eszközök  

Áram  
Víz  

Egyéb anyagköltségek  
Anyagköltségek 0.00 

Állatorvosi szolgáltatások  

Vágás után fennmaradt maradékok elszállítása és megsemmisítése   
Gyártási és adminisztratív helységek bérlése  

Egyéb szolgáltatások, amelyek a vágóhídi gyártást kíséri  
Igénybevett szolgáltatások költsége 0.00 

Biztosítás  

Könyvelői és adminisztratív költségek, ügyvédi költségek, munkahelyi 
biztonsággal kapcsolatos szolgáltatások, tisztítás, takarítás   

Műszaki és egyéb tanácsadás  
Egyéb szolgáltatások költsége 0.00 

Éves személyi jellegű költségek   
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Egyéb fent meg nem említett költségek  
  

Egyéb költségek 0.00 

ÖSSZES KÖLTSÉGEK (€) 0.00 

 

Az első táblázat egy vágóhíd (amely csak szolgáltatásként vág, nem vásárolja fel az állatokat) ráfordításait 
próbálja feltérképezni, a második pedig mezőgazdasági termelés - gabonatermelés ráfordításait kísérelte 
összefoglalni. 

Az anyagköltségek magukban foglalnak olyan költségeket, amelyek a vágóhídi munkához 
nélkülözhetetlenek. Ezek lehetnek különböző eszközök, tisztítási szerek, áram, víz, fűtési illetve hűtési 
energiahordozók költségei.  

Az igénybe vett szolgáltatások költsége olyan költségek, amelyek nem a vágóhídon keletkeznek, vágás 
közben, hanem a gyártási folyamat működése miatt. Példa a vágóhíd esetében az állatorvosi szolgáltatások, 
állati maradékok elszállítása és hasonlóak. 

Egyéb szolgáltatások költsége olyan szolgáltatások, amelyek nélkül az alaptermelés megvalósul, de mégis 
szükség van rájuk. Ezek nem termelés függőek. Ezek közé tehetők a biztosítás, könyvelés, ügyvédi 
költségek, műszaki és egyéb tanácsadás költségei. 

Személyi jellegű költségeket legegyszerűbb havi szinten tervezni. Itt tervezzük a bruttó béreket, különböző 
más személyi jellegű ráfordításokat (pl. útiköltséget a munkásnak). 

 

RÁFORDÍTÁSOK (€)  
 2016 

Műtrágya  
Üzemanyag  

Vetőmag  
Áram  

Víz  
Egyéb anyagköltségek  

Anyagköltségek 0.00 

Termeléssel kapcsolatos tanácsadás  

Földterület és adminisztratív helységek bérlése  
Igénybe vett szolgáltatások költsége 0.00 

Biztosítás  

Könyvelői és adminisztratív költségek, ügyvédi költségek, tisztítás  
Egyéb szolgáltatások költsége 0.00 

Éves személyi jellegű költségek  
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Egyéb fent meg nem említett költségek  
Egyéb költségek 0.00 

ÖSSZES KÖLTSÉGEK (€) 0.00 

 

A második táblázat, megkísérli a gabonatermelés ráfordításait feltérképezni. Ezek a táblázatok csak 
emlékeztető jellegűek, ugyanis ti ismeritek legjobban a termelésetek folyamatát és szükségleteit. 

A felső táblázat használatánál, lehet még részletesebben is felbontani a tételeket. Pl. az üzemanyag 
tervezésnél hány liter üzemanyagot fog elfogyasztani egy év alatt, milyen fajtát, mennyibe kerül 1l 
üzemanyag. Hasonlóan le lehet bontani a többi ráfordítást is. 

Befektetések 

Befektetések tervezése bonyolultabb számításokkal párosulnak. A tervezésük függ a befektetések értékétől, 
gyakoriságától és hozamától. Ebben az esetben mindenképpen ajánlom, hogy szakmai tanácsot kérjenek.  

Az állam által meghirdetett kedvezményes kölcsönök, banki kölcsönök, részben vissza nem térítendő 
támogatások feltételeinek és határidejének a követése miatt fontos.  

Bármilyen kölcsön felvétele előtt, legjobb, ha konzultálni tudnak, nem csak a bank munkatársaival, akiknek 
az érdekükben áll a termékük eladása, hanem egy független személlyel, aki reálisan fel tudja mérni, hogy 
képesek lesztek-e a visszafizetni a kölcsönt.  
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Felhasznált törvények: 

Zakon o privrednim društvima - A gazdasági társaságokról szóló törvény 

Zakon o zadrugama - A szövetkezetektől szóló törvény 

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - A mezőgazdaság és vidékfejlesztés ösztönzéséről 
szóló törvény 

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju - A mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló törvény 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu – A mezőgazdasági földről szóló törvény 

Zakon o porezu na dodatu vrednost - Általános forgalmi adóról szóló törvény 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji - Adózás rendjéről és az adó hivatal szervezetéről 
szóló törvény 

Zakon o porezu na dobit preduzeća – Nyereségadóról szóló törvény 

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju – Nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény 

Zakon o zdravstvenom osiguranju – Egészségügyi biztosításról szóló törvény 

Zakon o osiguranju u slučaju nezaposlenosti – Munkanélküli biztosításról szóló törvény 

Felhasznált szabályzatok és rendeletek: 

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan 
status poljoprivrednog gazdinstva “Sl. glasnik RS”, broj: 17/13, 102/15 i 6/16) 

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na 
prihode od samostalne delatnostiSl. glasnik RS br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 
76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 

Hasznos linkek: 

http://www.apr.gov.rs/ - Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél (Agencija za privredne registre) 

http://www.purs.gov.rs/ - Adóhivatal (Poreska uprava) 

http://www.pio.rs/lat/  - Nyugdíj- és rokkantbiztosítás Köztársasági Alapja (Republički zavod za penzijsko i 
invalidsko osiguranje) 

http://www.rfzo.rs/ - Egészségügyi Biztosítás Köztársasági Alapja (Republički fond za zdravstveno 
osiguranje) 
  

http://www.apr.gov.rs/
http://www.purs.gov.rs/
http://www.pio.rs/lat/
http://www.rfzo.rs/
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Agrármarketing – elméleti és gyakorlati tudnivalók kezdő vállalkozóknak 

(Szerző: Dr. Muhi B. Béla) 

Bevezető 

Az elmúlt évtizedben világszerte jelentős változások történtek a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban 
egyaránt. A fogyasztási szokások is átalakultak, az élelmiszer már nem a közvetlen létfenntartási 
szükségletek kielégítésére szolgál, mint egykor, hanem mindinkább az élvezetek forrása. Miközben a XX 
században főként még az élelmiszerhiány okozott gondokat, addig mára sokkal inkább az egészségtudatos 
táplálkozás, illetve az élelmiszerek összetétele került a figyelem középpontjába (sajnos ma is a világ 
bizonyos pontjain éhezők és alultápláltak milliói várják a megoldást a fennálló élelmiszer és ivóvíz 
hiányának orvoslására). Ugyanakkor a fejlett és fejlődő országokban a kínálat egyre nagyobb, a piaci 
verseny fokozódik, a kereskedelem nemzetközivé, sőt globálissá vált, hódítanak a hatalmas üzletláncok, az 
export-import cégek, a nagy- és kiskereskedők, így az érvényesülés is egyre nehezebb. Manapság a 
fogyasztók bőséges kínálattal állnak szemben, válogathatnak a különböző termékek közül minőség, ár, 
termékjellemzők, csomagolás vagy márkajelzés szerint. Az agrárszektorban tevékenykedő hazai vállalatok 
így komoly versenyben és komoly kihívások előtt találják magukat. A talpon maradáshoz fejlesztésekre, 
beruházásokra, trendkövetésre és nem utolsósorban intenzív marketingtevékenységre van szükség. 
Vonatkozik ez úgy a meglévő, már működő agrárvállalatokra, mint a kezdő, most induló vállalatokra 
egyaránt.  

1. Miért kezdjünk agrárvállalkozásba? 

Az elmúlt években nagy számban jelentek meg az új vállalatok, sok estben ún. kényszervállalkozásról volt 
szó. Tekintettel országunk gazdasági helyzetére, a munkalehetőségek az állami és a magán szférában is 
szűkösek, így sokan saját vállalkozás beindítása mellett döntöttek. A legtöbb esetben a megfelelő szaktudás, 
tapasztalat, ötlet, kitartás hiányzott, így a létrejött vállalatok java része nem tudott talpon maradni.  

Amennyiben vállalkozás beindítása mellett döntünk sok mindent figyelembe kell venni. Mérlegelni kell a 
lehetőségeinket, a veszélyeket, kihívásokat a környezetből, a versenytársakat, a piaci tendenciákat és 
trendeket. Pozitívumként említehető meg, hogy az utóbbi néhány évben egyre több pályázati lehetőség, 
különböző anyagi támogatás, hitel, szakmai, tanácsadói és egyéb segítség áll a kezdő vállalkozók részére. 
Több helyen tanfolyamokat, szemináriumokat, képzéseket szerveznek a kezdő vállalkozók részére. Persze, 
tudni kell, hogy ez mind nem elég garancia a sikerre, kész megoldások sehol sem kaphatók, ez csakis 
kitartó, elszánt munkával valósítható meg.  

Szem előtt kell tartani, hogy a vállalatok azért versenyeznek, hogy minél többet tudjanak termékeikből, 
szolgáltatásaikból értékesíteni. A verseny a piac minden szereplőjére ösztönző erővel hat, a talpon 
maradáshoz viszont nélkülözhetetlen a piac működésének, szerkezetének, jellemzőinek ismerete, a 
versenytársak elfogadása. Ahogy mondani szokás: a piacon ott vannak a vevők, mint központi kulcsfigurák 
szükségleteikkel, igényeikkel és a pénzükkel! Ők döntik el, hogy melyik vállalkozás lesz sikeres, és melyik 
bukik meg. Fontos ismerni a potenciális vásárlókat, a piaci mozgásokat, trendeket, versenytársainkat (hány 
versenytársunk van, melyek az erős illetve a gyenge pontjaik és ez alapján meg kell próbálni 
válaszlépéseinket kitervezni). A versenytársaink nem ellenségeink, tanuljunk a hibájukból és próbáljunk 
fölénybe kerülni. Ehhez meg kell találni gyenge pontjaikat, így rájöhetünk, hogy mi az, amit mi tudunk és a 
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konkurencia nem. Igyekezzünk alacsonyabb árakat kialakítani versenytársainknál. Kezdőként gondoljunk 
arra, hogy a piaci belépés stratégiája általában alacsonyabb árakat feltételez. Figyeljünk a kereslet-kínálat 
alakulására, hiszen ha nagy a kereslet, lehet az ár is magasabb. Partnereinknek adjunk ingyenes 
reklámcsomagot, tegyük érdekelté az eladásban üzletkötőinket, tervezzük meg, mire vállalunk garanciát stb. 
A sikerhez vezető úton ne felejtsük el terveinket, céljainkat ellenőrizni, szükség esetén módosítani. Fel kell 
készülni arra is, hogy érnek majd olyan negatív hatások, melyeket nem láthatunk előre. Amennyire lehet, 
készüljünk fel a nehézségekre, de ne csak anyagi erőforrásokat tartalékoljunk, hanem ötleteket, 
lehetőségeket, megoldási javaslatokat is. 

2. Mi szükséges egy jó vállalkozáshoz? 

Sokan felteszik a kérdést: Mi szükséges egy jó vállalkozáshoz? A legtöbb szakértőtől a következő választ 
kaphatjuk: Nem kell más, mint egy jó ötlet, tőke, szaktudás és egy kis szerencse. Ez az utóbbi talán a 
legkiszámíthatatlanabb, pedig sokszor nem így van. A szerencsét meg is lehet alapozni, elsősorban sok és 
kitartó munkával, gondos előkészítéssel, elérhető célokkal, tervezéssel, megalapozott döntésekkel. Ennek 
tükrében elmondható, hogy kell egy alaptervet, üzleti tervet készítenünk, amire a vállalkozást építhetjük. 
Minél nagyobb körültekintéssel, alapossággal, minél részletesebben készítjük el a tervet, annál több 
esélyünk lesz a sikerre. Ez magába foglalja részletezve a marketing tervet, a működési tervet, az értékesítési 
tervet, a finanszírozási tervet, és mindezek megvalósításához a legjobb módszereket. A végleges döntés előtt 
végezzünk piackutatást, ne az ötleteinkben gyönyörködjünk. Nem az a fontos, hogy nekünk mennyire 
tetszik az elképzelésünk, hanem az, hogy a vásárlók hogyan fogadják majd. 

Sokszor egy-egy életképes ötlet bukásának oka a gondos tervezés hiánya. Fontos megemlíteni, hogy 
folyamatosan kell tervezni, hogy ne csak a kezdet legyen sikeres, hanem sokáig fennmaradjon a vállalat. 
Legyünk rugalmasak, ha a vevők, azaz a piac mást kíván, alkalmazkodjunk ehhez, módosítsuk terveinket. 
Ha erre képesek leszünk, számíthatunk a sikerre. Fogadjuk el azt, hogy a vevő irányít, ő választ, ő dönt, és ő 
fizet! 

A vállalkozásban a bizonytalanság és a kockázat mindig jelen van, és a vállalkozók gyakran szembesülnek a 
bukás lehetőségével. A kudarcra is fel kell készülni. Számítani kell a negatív gazdasági és társadalmi 
változásokra és ezek várható hatására. Megjelenhetnek új versenytársak, lehet alacsony a termelékenység, 
csökkenhet a kereslet, nőhet a kamatláb (amennyiben hitelt vettünk fel). Ilyen és hasonló események mindig 
lesznek, de ha időben felkészülünk rá, a kockázat csökkenthető. A vállalkozói bukás kérdésével foglalkozó 
kutatók általában a következő hátráltató tényezőket emelik ki: rossz üzleti modell, tapasztalatlanság, piaci 
ismeretek hiánya, illetve a felelősségvállalástól való félelem. Ugyanakkor a kutatók kiemelik, hogy nem az 
az eredményes vállalkozó, aki kezdettől fogva képes megtervezni egy hatékony vállalati formát, hanem az, 
aki úgy alakítja azt, hogy a vállalkozás fogékony legyen új információk befogadására, illetve nyitott legyen 
új lehetőségek kiaknázására. 

Sokszor a legapróbb dolgokon múlik egy vállalkozás sikere. Mielőtt bármilyen vállalkozásba is 
belevágnánk mérlegeljük az előnyöket, a hátrányokat, adottságainkat és a lehetőségeket. Adottságaink közül 
az alábbiakra összpontosítsunk: határozottság, elszántság, kitartás, kockázatvállalás, kommunikációs 
képesség és képesség gyors döntések meghozatalára. A kutatók számos vizsgálatot végeztek arra 
vonatkozóan, ki lesz vállalkozóként sikeres és ki vall kudarcot. Timmons (1994) csaknem háromezer 
vállalkozónál hat általános tulajdonságot mutatott ki: (1) elkötelezettség és határozottság; (2) vezetői 
képesség; (3) kihívások iránti megszállottság; (4) a kockázat, a kétértelmű helyzetek és a bizonytalanság 
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megfelelő kezelése; (5) kreativitás, önbizalom és alkalmazkodási képesség; és (6) a kiemelkedő 
teljesítményekre való motiváltság. 

 

Inkább próbálkozom a sikerrel, és kudarcot vallok, mint nem próbálkozom semmivel, és ebben sikeres 
vagyok.  

Keith DeGreen 
 
A vállalkozási tevékenység eredményes megvalósítása komoly kihívás. Az üzletek többnyire kockázatosak, 
hiszen a vállalkozók számos akadállyal, kihívással, de ugyanakkor lehetőséggel is szembesülnek. Számos 
könyvben le van írva, hogy a vállalkozók olyan emberek, akikben magas a teljesítmény igénye, és ez 
versenyszellemmel, erős önbizalommal, független problémamegoldó képességgel, valamint 
kockázatvállalási hajlandósággal párosul. Az egyének tudásukban, képességeikben, motivációikban és 
egyéb adottságaikban eltérőek, ezért különböznek egymástól abban, hogy milyen ötleteket tudnak és 
akarnak megvalósítani, továbbá különböznek abban is, hogy milyen alkalmakat tudnak és akarnak 
megragadni, illetve hogyan élnek velük. 

Joseph Schumpeter jelentős munkájában (Theory of Economic Development), mely a távoli 1934-ben került 
kiadásra, a dinamikus gazdaságot említi, mely az innovációk bevezetésén keresztül hatalmat ad a vállalkozó 
kezébe. Schumpeter szerint ennek megfelelően a vállalkozói tevékenység az új termékek és üzleti modellek 
kialakításával és elterjesztésével „kreatív rombolást” kényszerít a piacokra és iparágakra, azaz a régit új 
helyettesíti. Schumpeter szerint új, innovatív, minőséges és hozzáférhető termékek előállítására kell 
törekedni. Ez a feltevés mely több mint nyolcvan évvel ezelőtt fogalmazódott meg, ma is érvényes, és 
nyugodtan állíthatjuk hogy vonatkozik a most induló agrárvállalkozásokra is. A piacon olyan termékekkel 
kell megjelenni, amelyekre igény van, amelyek jobb, minőségesebb, hozzáférhetőbb, egészségesebb stb. 
jellemzőkkel bírnak. Schumpeter szerint a vállalkozók innovációs erőfeszítése hoz gazdasági nyereséget. A 
vállalkozókat jövőkép vezérelte változásirányító ügynökként írja le, akiket az a vágy ösztönöz, hogy jólétet 
építsenek fel. Schumpeter számára a vállalkozó nem szükségszerűen olyan valaki, aki kezdőtőkét fektet be, 
sokkal inkább olyan kezdeményező, aki valamilyen innovatív üzleti ötlettel rendelkezik. A vállalkozói 
tevékenység révén tehát valami újnak (vagy jobbnak, olcsóbbnak stb.) kell a piacra kerülnie, amely a 
vásárlóknak új választási alternatívát kínál fel, továbbá kihívást jelent a meglévő piaci szereplőknek és 
ugyanakkor új belépőket is vonz követőként. 

3. A marketingről általában 

Az első marketingre, ezen belül is reklámra utaló kifejezés kertészekkel, pontosabban a borral kapcsolatos. 
A Vezúv kitörése i.e. 79-ben pusztította el Herculeanum városát. Itt maradt ránk néhány ókori reklámszöveg 
is. A legismertebb így szól: „A nálunk fogyasztott kitűnő bor forróbbá teszi a szerelmet”. 

A marketing szó angolszász eredetű. A market piacot, az -ing toldalék pedig valamilyen aktivitást jelent, így 
a marketing szó fordítása piaci aktivitás lenne, de általában a marketing kifejezést univerzálisan használják 
világszerte, nem fordítják le. Röviden: az eladó és a vevő közötti kapcsolat kiépítését és ápolását szolgáló 
feladatok összessége a marketing. Az Amerikai Marketing Szövetség a következőképpen fogalmaz: A 
marketing mindazon üzleti tevékenységeket foglalja magába, amelyek irányítják a termékek és 
szolgáltatások áramlását a termelőtől a fogyasztóig. 
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A marketing nem más, mint a vevők támogatásának megszerzése és megtartása 
Theodore Levitt  

 
Az 1900-as évek elejéig a gazdasági rendszerek általában gyártásorientáltak voltak. Az ipar kevesebbet 
tudott termelni, mint amennyire szükség lett volna. Ezért a termelékenység növelése lett a fő célkitűzés, 
minél kevesebb előállítási költséggel. Ez a termékorientáltság jellemezte a legtöbb szocialista gazdaságot is. 
A nyugati piacokon a gyártók egyre jobban kényszerültek a marketing módszereit alkalmazni, hiszen 
termékeiket el kellett adni a konkurencia mellett. Így kifejlődött egy agresszív reklám és eladás centrikus 
marketing szemlélet. Rövid idő alatt azonban rájöttek, hogy a nyereség növelésének nem ez a legjárhatóbb 
útja. Ekkor fordultak a fogyasztók felé, és minél pontosabban igyekeztek felmérni azt, hogy a vásárlók 
valójában mit akarnak és mi az, amiért fizetni is hajlandók. Ez a marketing orientáció határozza meg a mai 
modern szemléletet és a vállalati tevékenységet is. 

A marketing tehát nem a reklámozás és az egyéb eladási módszerek együttese, ahogyan sokan tévesen 
értelmezik. Nem arról szól, hogy a nem kívánt árut is el kell adni. A marketing azért felelős, hogy a 
vállalkozás minden tagját vevő- és piacorientált szemléletűvé tegye. A marketing tehát egy olyan rendszeres 
és elmélyült folyamat, mely a piacban gondolkodik és a piacra tervez. Piackutatással kezdődik, melynek 
eredményeként kielégítetlen vagy lappangó szükségleteket talál. A piacot szegmentumokra bontja, majd 
megkeresi azt a célpiacot, amelyet a vállalkozás a leghatékonyabban tud ellátni. 

 
Az üzletben két funkció létezik: a marketing és az innováció. 

Milan Kundera 
 
Az elmúlt években a világpiacon végbement változások komoly szemléletváltást eredményeztek a 
marketing területén is. Néhány meghatározó tendencia: 

- A minőség, az érték, a vevő elégedettsége lett a meghatározó 
- A kapcsolatteremtés és a vevőmegtartás szerepe kiemelkedett 
- A vállalat minden részlegében, valamennyi dolgozónál ki kell alakulnia a marketing szemléletnek 
- Globális gondolkodás, de lokális, a térség, régió, a nemzet kultúrájának megfelelő cselekvés szükséges 
- Hazai és nemzetközi partneri rendszerek, stratégiai szövetségek, klaszterek, együttműködési hálózatok 

kiépítése, amely versenyelőnyt jelent a partnerek számára 
- A direkt és az online marketing növekvő szerepe 
- A megfelelő, magas szintű üzleti kommunikáció jelentősége 

A globalizáció egyre több országot érint, a világkereskedelem fejlődik, a nemzetközi piaci verseny 
robbanásszerűen növekszik. Ma már egyetlen ország, régió, vállalat sem maradhat elszigetelve a 
világgazdaságtól. A technológiai fejlődés talán még nagyobb hatással van a változásokra. Az utóbbi 
években jelentősen megnőtt az információk mennyisége, gyorsult a kommunikáció. Mind a globalizáció, 
mind a technikai fejlődés sok új lehetőséget tárt fel. A technológia fejlődésének köszönhető az online 
marketing megjelenése, a multimilliárdos online vállalatok létrejötte (Google, Facebook, Amazon stb.) 
Ezzel egyidőben régi iparágak haltak ki és számos vállalat jutott csődbe. Ebben a kiélezett 
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versenyhelyzetben csak azok a vállalatok tudnak megmaradni, amelyek képesek megfelelni a modern üzleti 
környezet követelményeinek, azaz olyan termékeket és szolgáltatásokat tudnak előállítani, illetve felkínálni 
amelyeket a vásárlók piacképes értéknek tekintenek és hajlandóak megvásárolni. 

4. A vállalati marketing tevékenység 

Napjaink globalizált világában a piacokra általánosságban a túlkínálat jellemző. A telített piacokon kiemelt 
szerepet kap a vállalati marketing tevékenység. Minden vállalkozás feladata az, hogy a nyereség mellett 
termékeivel és szolgáltatásaival a vevők igényeinek megfelelő értékeket, előnyöket szállítson a piacra. A 
marketing célja tehát nem más, mint hogy megismerje és kielégítse a fogyasztói igényeket és 
szükségleteket. A fogyasztók igényeinek, preferenciáinak és vásárlási magatartásának tanulmányozása vezet 
a komplex fogyasztói magatartás megértéséhez.  

A fent említettek tükrében az agrárvállalkozóknak sajátos marketing-módszerek és stratégiák szükségesek. 
Ezek magában kell hogy foglalják azokat a feladatokat, melyek a termékek piacra jutási lehetőségeire, 
illetve a fogyasztás növelésére vonatkoznak. Külön figyelmet igényel maga a termék kivitelezése, 
csomagolása, védjegyek alkalmazása, az ár kialakítása, a promóciós tevékenységek, az értékesítési 
csatornák stb.  

A marketing eszközök az elmúlt években robbanásszerű változásokon mentek keresztül. A korábbi, 
tradicionális marketing stratégiák helyébe modern és figyelemfelkeltő ötletek léptek, majd napjaink 
legnépszerűbb vívmányaként az internetes marketing is teret hódít. A webes megjelenések olyan új 
távlatokat nyitottak meg, amelyek a marketing teljes mechanizmusát átrendezték. Az Internet szerepének 
átalakulása ma már olyan korszakalkotó marketingmódszereknek adott otthont, melyek segítségével az 
eddigieknél sokkal könnyebben érhetjük el emberek (potenciális vásárlók) millióit, vonatkozik ez 
természetesen az agrárvállalkozásokra is. A tradicionális közvetítést az interaktivitás váltotta fel, hiszen egy 
új világ van kibontakozóban, melyben a fogyasztók saját maguk igényeik szerint alakíthatják az őket 
körülvevő környezetet, az Internet végtelen tárháza segítségével kényükre válogathatnak termékek és 
szolgáltatások között. Eldönthetik mit és mikor vásárolnak, milyen reklámra kíváncsiak, keresgélhetnek 
weboldalak között, nincs rájuk kényszerítve semmi. 

 
„Az vagy, amit a Google mond rólad!” 

Internetes közmondás 

5. Az agrármarketing fontossága a kezdő vállalkozóknak 

A hazai termelők, agrárvállalkozók az elmúlt időszakban kevésbé foglalkoztak a piaci problémákkal, az 
ahhoz kapcsolódó piackutatással, márkaépítséssel, a marketing tevékenységekkel általában.  

Ahhoz hogy egyáltalán marketing tevékenységet folytassunk az agrárvállalkozásunkban és stratégiákat 
dolgozzunk ki ismernünk kell önmagunk, munkatársaink, vállalatunk, illetve versenytársaink erősségeit és 
gyengeségeit, saját és a konkurencia versenyelőnyeit, megkülönböztető jegyeit. A vevőkről szerzett pontos 
információkra van szükség, hogy képesek legyünk a vásárlói csoportokra fókuszálni. Ahhoz, hogy 
megismerjük a vevőket, beszélni kell velük és meg kell hallgatni őket. Piackutatást kell végezni. Ismernünk 
kell a piaci szabályokat, a jogi és gazdasági hátteret. Létfontosságú, hogy a piac változásait állandóan 
figyelemmel kísérjük és időben reagáljunk rájuk. Növelni kell a lehetőségek számát, nem kizárni hogy új 
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területeken, új piacokban is lehetséges gondolkodni és cselekedni. Ismerni kell a versenytársak termékeit és 
megtalálni a módját, hogy a vevők ne a versenytársét válasszák, hanem a mi termékünket. A vásárlóknak 
olyan különleges előnyöket kell nyújtani, amelyek egyediek. A versenytársakat minőségben vagy árban kell 
utolérni.  

Egyre inkább jellemző tendenciaként jelenik meg, hogy a fogyasztók a magasabb hozzáadott értékkel 
rendelkező termékeket keresik. Például az élelmiszerek esetében egyre többen ismerik fel a vegyszerek, a 
mesterséges adalékanyagok ártalmasságát több krónikus betegség okozójaként. A táplálkozási betegségek 
megelőzésében fokozottabb szerephez jutnak az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek. Szerbia, 
illetve Vajdaság kedvező földrajzi elhelyezkedése, klimatikus viszonyai, jó termőtalajának köszönhetően 
alkalmas kiemelkedő minőségű öko-bio termékek előállítására.  

 
A marketinget megtanulni napok kérdése. Mesterévé válni - egy életen át tart.  

Philip Kotler 
 

6. A marketing eszközrendszere az agrárvállalkozások esetében 

6.1. Logó, márka, design 

Miután sikeresen bejegyeztettük agrárvállalkozásunkat el kell gondolkodni egy logó megtervezésében is, 
mely azonosítani, illetve megkülönböztetni hivatott vállalatunkat a versenytársaktól. Sok esetben a vásárlók 
a vállalat nevét nem is jegyzik meg, viszont a logó a vizuális hatásnak köszönhetően az emlékezetükben 
marad. A logó tehát a vállalat (és termékeinek) azonosítására, megkülönböztetésére szolgáló egyedi, jól 
felismerhető jel. A logó elsődleges célja tehát a megkülönböztetés a piac szereplői között. A logó lehet 
valamilyen grafikai ábra, embléma kombinálva szöveges felirattal, akár szlogennel. Magát az ábrát 
használhatjuk önmagában is, a nevet elhagyva, hiszen egy kellően bejáratott, ismertté tett logó a cég 
nevének feltüntetése nélkül is egyértelmű.  

 
Kép 1., 2., 3. - Ismert logók a vállalat nevének feltüntetése nélkül (Apple, Nike, Shell)  

                     
 
forrás: http://www.apple.com, http://shell.com, http://www.nike.com  
Mivel a logó a vállalatot „univerzálisan” jelképezi, meghatározza az arculatát, így komoly marketingértéke 
van. A nagy vállalatok igen komoly összegeket költenek a cég logójának és arculatának megterveztetésére. 
Kezdő agrárvállalkozóként valószínű nem áll rendelkezésünkre túl nagy összeg a logó megtervezésére, 
nincs lehetőségünk logót rendelni az erre szakosodott design cégektől, viszont számos lehetőség áll előttünk 
és akár egy kis ötletességgel és kreativitással magunk is tervezhetünk logót.  

Ügyelni kell arra, hogy a logó végigkíséri a vállalatot élete során, nem célszerű folyamatosan újabb és újabb 

http://www.apple.com/
http://shell.com/
http://www.nike.com/
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logóval előrukkolni, ez komolytalannak tűnhet a vásárlók és az üzleti partnerek szemében is. Az interneten 
számos erre szakosodott weboldalon tervezhetünk magunknak logót (pl. www.logomaker.com -  nagyon 
egyszerűen kezelhető, viszonylag sok vázlatot is tartalmaz, www.templatesbox.com, www.free-
logodesign.com - számos ingyenesen letölthető logó található az oldalon). 

 

Kép 4. és 5. - Logótervezés a logomaker és a free-logodesign honlapon 

   
Forrás: http://www.logomaker.com, http://www.free-logodesign.com  
 
A logót vagy jogi nyelven ábrás védjegyet (ha szöveget is tartalmaz, kombinált védjegyet) mint megjelölést 
védjegyoltalom alá lehet helyezni. A védjegyjogosultnak (tulajdonosnak) kizárólagos joga van a védjegy 
használatára, vagy másnak használati engedélyt (licencia) adására.  

Akárcsak a logót, úgy a márkajelzést is le kell védeni, így elkerülhető annak másolása, utánzása. 
Országunkban a bejegyzési, levédési folyamatot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 
kezdeményezhetjük (Zavod za intelektualnu svojinu, http://www.zis.gov.rs). Az EU Védjegyhivatala a 
spanyolországi Alicante-ban működik. Egyetlen regionális védjegybejelentéssel lehet oltalmat szerezni az 
Európai Unió tagállamainak területére. Az EU védjegyek bejegyzése igen költséges, de az összes EU 
országra vonatkozik. Emellett minden tagországban külön védjegytörvény van életben. 

Egy vállalat ugyanakkor több márkanevet is bejegyezhet, amennyiben termékeinek különböző 
márkaneveket tervez adni. A márkanév és a logó is elsősorban arra szolgál, hogy a vásárlók felismerjék és 
emlékezzenek a vállalatra és termékeire. 

Nem könnyű feladat megfelelő márkaneveket találni, és ezeket regisztrálni. A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának honlapján ellenőrízhetjük, hogy használatban van-e már a márkanév, illetve a logó. Ugyanezen 
a holapon nagyon hasznos tanácsokat, illetve különböző segédanyagokat találunk az adott témában.  

Néha a legegyszerűbb megoldás hozza meg a sikert. A márkanév legyen rövid, megkülönböztető, frappáns, 
könnyen megjegyezhető, kiejthető. Persze nem egyszerű ilyent kitalálni. Vannak olyan esetek amikor 
komoly sikert tudtak befutni olyan márkanevek, melyekről aligha hitték volna az emberek, hogy sikeresek 
lesznek. Ilyen például a Good Belly márkanév (jó has, jó a hasnak lehetne a fordítás), melyet a NextFoods 
cég egészséges, cukormentes, probiotikus italjai esetében regisztrált. Magyarországon népszerű a Mizo tej. 
A márkanév a cégtulajdonosok nevéből állt össze: Mi(klós) és Zo(ltán). 
 

http://www.logomaker.com/
http://www.templatesbox.com/free-logo-templates
http://www.free-logodesign.com/
http://www.free-logodesign.com/
http://www.logomaker.com/
http://www.free-logodesign.com/
http://www.zis.gov.rs/
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Kép 6. és 7. – Good Belly termékek 

  
Forrás: http://goodbelly.com   
 
A piacon tapasztalható kiéleződő verseny azt eredményezi, hogy egyre több olyan termék jelenik meg, 
amely egy adott fogyasztói szükséglet kielégítésére alkalmas. Az egyre nagyobb kínálat és szélesebb 
termékválaszték a fogyasztó bizonytalanságát növeli. Emiatt a vevők olyan kapaszkodókat keresnek, 
amelyek segítik őket a termékek közötti választásban, írja Kárpáti és Lehota (2007). Régebben a termékek 
jellemzően márkajelzés nélkül kerültek piacra. Mára azonban a márkaépítés annyira megerősödött, hogy 
szinte minden terméket márkáznak a vállalatok. A piacon egyre kevésbé sikeresek az ún. névtelen termékek, 
amelyek identitás (márkanév) nélküliek, és nincs jól megkülönböztető „karakterük”. A fogyasztók jól ismert 
termékeket, azaz márkákat vásárolnak, amelyek csökkentik a döntés bizonytalanságát. 

Manapság a vásárlók szinte rabjai az ismert márkaneveknek, vonatkozik ez minden termékkategóriára, így 
az élelmiszerekre is. Sok esetben hajlandóak magasabb áron is vásárolni, ezzel is jutalmazva kedvenc 
márkáikat.  

 
Aki nem különbözik, az helyettesíthető. 

Ismeretlen szerző 
 
A márkanevet sok esetben úgy jellmezik, mint a fogyasztó tudatában lévő imázs, benyomások összessége, 
egyben érték. Az erős márkák által hordozott érték gyakran a vásárlási kockázat csökkenésében, a bizalom 
formájában jelenik meg. Legendássá vált a két nagy üdítőipari cég terméktesztje. A „vak” terméktesztek 
egyértelmű előnyt mutattak a Pepsi Cola javára a Coca-Colával szemben, de amikor feltüntették a márkát, a 
preferencia elsöprően a Coca-Colához vándorolt. 

Ahogy említettük is a márkanevek kialakítása nem egyszerű feladat, sok időt, energiát és persze anyagi 
befektetést igényel. A hatásos és a termékhez jól illeszkedő márkanév megtalálása az egyik legnehezebb 
feladat a vállalat számára. A kezdő agrárvállalkozók komoly kihívás elé néznek. Már a kezdettől fogva 
szem előtt kell tartani, hogy a piacra szánt termékeket márkanévvel kell ellátni, jól hangzó, frappáns, egyedi 
névvel és persze ehhez a megfelelő, tetszetős, figyelemfelkeltő csomagolásnak is párosulnia kell.  

http://goodbelly.com/
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A vállalatnak számos lehetősége van a márkázásra. A legkézenfekvőbb megoldás az, ha a termelő (gyártó) 
saját nevét szerepelteti a termékein (termelői márka). A márkázás másik módja az egyedi márkanév 
használata. Ennek lényege, hogy a gyártó minden egyes termékének egyedi márkanevet ad. A módszer 
előnye, hogy egy termék esetleges bukása esetén a vállalat többi márkája sértetlen imázsú marad, vagyis 
nem következik be negatív imázs-transzfer. A vállalatnak lehetősége van minden egyes termékének a lehető 
legalkalmasabb márkanevet felkutatni. Ugyanakkor ez a márkázási stratégia többletköltségekkel is jár, 
hiszen az egyes márkákat külön-külön kell bevezetni a piacra, majd megismertetni a kereskedőkkel és a 
fogyasztókkal. 

A szakértők szerint a jó márkanév kritériumai a következők: utaljon a termék előnyeire; utaljon a termék 
sajátos hatására; legyen könnyen kiejthető, azonnal felismerhető, könnyen megjegyezhető; legyen 
megkülönböztető. Vannak sikeres külföldi és hazai példák is a márkázásra. Az egyik ilyen a Zdravo 
márkanév melyet a selenčai Zdravo Organic vállalat vezetett be. A márka megismertetése a fogyasztókkal 
komoly marketingtevékenységet igényelt és persze komoly befeketetést is, de a siker nem maradt el. A 
zdravo szó szerb nyelvről fordítva egészségeset jelent, tehát már maga a márkanév a termék egészséges 
voltát teszi előtérbe. A vásárlók első találkozása az új márkával rögtön az egészséges, természetes, 
vitamindús asszociációkat indítja be. A sikeres márkanévhez a megfelelő csomagolás és szlogen is tartozik, 
ezt is kiválóan alkalmazza az említett vállalat. A lenti képeken a márka vizuális megjelenése, a csomagolás 
és a szlogen is látható (Prirodno & Zdravo = Természetes és egészséges). Egyébként a vállalat számos díjat 
is kapott különböző szakmai kiállításokon a csomagolás, a design és egyéb kategóriákban. 

 
Kép 8. és 9. - A Zdravo termékek logóval és szlogennel 

  
forrás: http://www.designed.rs  

6.2. A csomagolás mint marketingeszköz 

A fogyasztóknak szánt információ biztosításának egyik kiemelten fontos módja a megfelelő csomagolás, 
illetve a címke alkalmazása a termékeknél. A csomagolás a fogyasztót nem csak általános mennyiségi, 
hanem minőségi információval is ellátja vizuálisan tetszetős módon. A csomagolás kommunikációs célja a 
tartalom szimbólumszerű bemutatása. A csomagolás jelentősége akkor növekszik meg, amikor sok hasonló 
tartalmú és árú termék kapható egy kategóriában. Ekkor már számít az a kis plusz, amitől a termék nem 
hétköznapi, szürke lesz. A csomagolás jelentősége az utóbbi években nagyban megnőtt, számos hasonló, 
szinte identikus termék küzd a vásárlók kegyeiért (pénzéért). A nagy üzletláncok elterjedése és az óriási 
árukínálat felerősítette ezt a folyamatot, a csomagolásnak így az értékesítés számos funkcióját kell ellátnia 

http://www.designed.rs/
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(megkülönböztetés, figyelemfelhívás, információnyújtás). 

Philip Kotler, napjaink egyik legismertebb marketing szakértője a terméket úgy definiálja, mint a piacon 
figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás vagy fogyasztás céljából felkínált dolgot, amely valamilyen 
szükségletet elégít ki. Tehát a figyelemfelkeltést rögtön az első helyre helyezi a termék meghatározása 
esetében. A termék kivitelezése, külalakja, csomagolása (a figyelemfelkeltés eszközei) ugyanolyan fontos 
mint annak összetétele, minősége, ára.  

Fontos megemlíteni, hogy a csomagolás eltérő funkciói jelennek meg kereskedelmi és marketing 
szempontból. Mivel a kereskedelem legfontosabb feladata a termék eljuttatása a felhasználóhoz, ezért a 
csomagolásnak is ezt a célt kell szolgálnia. Ezek közé sorolható a termék fizikai védelme, a könnyű 
szállíthatóság, valamint a raktározással és a készletezéssel összefüggő funkciók sora. Marketing 
szempontból viszont a csomagolás legfontosabb szerepe a fogyasztói érdeklődés kiváltása a termék (márka) 
iránt. Ennek megfelelően funkciója a figyelemfelkeltés, a termékjellemzők leírása, a versenytársaktól való 
megkülönböztetés. Természetesen a csomagolás színvonalának egyensúlyban kell lennie a termék árával és 
minőségével is. 

A mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek esetében a csomagolás fő funkciója az áruvédelem, a szállítás, a 
raktározás és a készletezés megkönnyítése. De ugyanolyan fontosak a fogyasztói szempontok 
(információnyújtás, szép, esztétikus megjelenítés). A csomagolásnak ebben a rendszerben szinte át kell 
vennie az értékesítés funkcióját, azaz fel kell hívnia a fogyasztók figyelmét a termékre, le kell írnia a 
termékjellemzőket, megkülönböztetőnek és vonzónak kell lennie, vagyis „néma eladóként” kell működnie. 

A termék csomagolásának (vagy a terméken lévő árucímkének) tartalmaznia kell a termék megnevezését, 
gyártójának, forgalmazójának nevét, címét, származási helyének megjelölését. Az árucímkének információt 
kell adnia annak méreteiről, nettó mennyiségéről, az előállításához felhasznált összetevőkről, 
használhatóságának vagy minőségmegőrzésének várható időtartamáról, a környezetre gyakorolt hatásról. A 
hátoldali címkézésen az élelmiszerek esetében általában a legfontosabb nyolc információ szerepel: az 
energia, a fehérje, a szénhidrát, a cukor, a rost, a zsír, a telített zsír, a transzzsír, és a só tartalom 100 
gramm/100 ml termékben. 

Az Európai unió külön rendeletben határozta meg az élelmiszerek címkézését, amely alatt adatok, jelek, 
termelői és kereskedelmi márkák és védjegyek, ábrák és egyéb jelölések alkalmazását értik a csomagoláson 
és a termék dokumentációkban. 

A csomagolás marketing szerepét tovább erősítik a következő tényezők (Kárpáti és Lehota, 2007): 

- Fogyasztói jólét: A vevők hajlandók többet fizetni a színvonalas csomagolásért, annak kényelméért és 
presztízsértékéért. 

- A vállalati és márka-imázs: Sok vállalat már felismerte, hogy a jól tervezett csomagolás hatásosan járul 
hozzá a cég márkáinak elismertetéséhez (pl. a Coca-Cola palack jellegzetes formáját, vagy a Milka 
csokoládé lila színét szinte minden fogyasztó azonnal felismeri). 

- Újítási lehetőség: Az innovatív csomagolás a vevőknek értékes előnyöket, a gyártóknak pedig nyereséget 
hozhat.  
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Kép 10. és 11. - Innovatív csomagolási megoldások (tojástartó) 

 
Forrás: http://jayce-o.blogspot.com/2012/10/60-best-food-packaging-designs-inspiration.html  

 
Kép 12. és 13. - Innovatív csomagolási megoldások (zöldség, gyümölcs) 

  
Forrás: http://www.emlii.com  

 
Kép 14. és 15. - Innovatív csomagolási megoldások (méz) 

  
Forrás: http://www.emlii.com  

http://jayce-o.blogspot.com/2012/10/60-best-food-packaging-designs-inspiration.html
http://www.emlii.com/
http://www.emlii.com/
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Kép 16. és 17. - Innovatív csomagolási megoldások (lekvár) 

  
Forrás: http://www.jennamcbride.com/Packaging és http://www.emlii.com  
 
Marketingszempontból a csomagolás legfontosabb szerepe a fogyasztói érdeklődés kiváltása a termék 
(márka) iránt. Ennek megfelelően funkciója a figyelemfelkeltés, a termékjellemzők leírása, a 
versenytársaktól való megkülönböztetés. Egyértelmű a feladat tehát a hazai agrárvállalkozók számára a 
megfelelő, innovatív, figyelemfelkeltő csomagolás alkalmazása, amely által kellőképpen ki lehet mutatni pl. 
a hagyományos, öko, bio és tájjellegű élelmiszerek megkülönböztető jellegét. 

A csomagolás színvonalának egyensúlyban kell lennie a termék árával és minőségével is. Az innovatív 
csomagolás a vevők szemében értékes előnyt jelenthet. A szép, esztétikus, praktikus és egyedi csomagolás 
sokszor meg tudja győzni a potenciális vevőt az adott termék megvásárlására. Ahogy szokás mondani: egy 
áruházban a csomagolás számára a másodperc tört része áll a figyelem felhívására. Segítenek a feltűnő 
színek, grafikai elemek használata, viszont a túl sok szín, a zsúfolt összkép rontja a termék 
észrevehetőségét. Fontos kiemelni a környezetbarát csomagolás jelentőségét is (pl. újrahasznosított 
papírból), ami komoly hozzáadott értéknek számít manapság. 

6.3. Új termék, termékfejlesztés 

A most induló agrárvállalkozások egy idő után, ha leküzdötték a kezdeti nehézségeket, akadályokat 
folyamatosan az újításokon kell gondolkodniuk (új termékek, új marketing stratégiák, új értékesítési 
csatornák stb. bevezetésen). A siker egyik alappillére, ha a vállalat időről időre új termékekkel jelenik meg a 
piacon. A vevők változó ízlése, a technológiai fejlődés és a versenykényszer mind azt jelenti, hogy a vállalat 
nem engedheti meg magának, hogy ne újítson, és a régebbi termékei sikerére építsen. A termékfejlesztés 
iránti igény különösen az érett (telített) piacokon gyorsul fel, ilyenkor a vállalatok többletnyereségre 
elsősorban az újítások révén tehetnek szert. A termékfejlesztés jelentős kockázatokkal is jár. Ezt támasztja 
alá a kudarcot vallott új termékek magas aránya a piacon. Felmérések szerint az új termékek 75-80%-a már 
a piaci bevezetés stádiumában megbukik. Egy amerikai kutatás arról számol be, hogy 600 ötletből 100 
termék éri el a fejlesztés szakaszát, ebből 87 kerül a tesztpiacra, 40-et vezetnek be a piacon és ezek közül 
általában 30 bizonyul sikeresnek. A fogyasztási cikkek piacán 3-5%-ra becsülik az ötletekből megvalósuló 
sikeres termékek számát. Értelemszerűen minél nagyobb a piaci verseny, annál nagyobb a bukási arány is. 

A jó ötletek legfőbb forrása maga a vevő. Ennek alapján a termékötletek származtathatók a fogyasztói 
igények változásából, a változó piaci lehetőségekből, illetve a versenyviszonyok módosulásából. 
Természetesen az új ötletek nemcsak kívülről, hanem belső forrásokból is származhatnak (alkalmazottak, 

http://www.jennamcbride.com/Packaging
http://www.emlii.com/
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vállalati kutatórészleg, gyártóegységek, értékesítési részleg információi stb.) Miután a vállalat kidolgozott 
néhány új termékötletet, ellenőriznie kell, hogy azokat kereskedelmi szempontból érdemes-e bevezetni. Az 
ötletszelektáláskor a vállalatnak két hibát kell elkerülnie. Az egyik a korai elutasítás, amit akkor követ el, 
amikor az egyébként jó ötletet elutasítja a kezdeti nehézségek vagy információhiány miatt. A másik 
hibatípus amikor a szegényes ötletek kifejlesztésének és piaci bevezetésének is szabad utat engednek. 
Természetesen ez a hibalehetőség mindig benne van a fejlesztési folyamatban, és részben ez okozza az új 
termékek magas bukási arányát. 

 

Ahhoz, hogy elindulhass a gazdagság felé vezető úton, elég, ha a termékeid és a szolgáltatásaid csak 10%-
al jobbak, mint a versenytársaidé.  

Brian Tracy 
Kép 18. és 19. – Új termékek, termékváltozatok (csomagolási egységek)  

 
Forrás: https://www.kashi.com  

Kép 20. és 21. – Új termékek, termékváltozatok (új ízek)  

      
Forrás: http://hammerandtuffys.com  
 

https://www.kashi.com/
http://hammerandtuffys.com/
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6.4. Milyen áron értékesítsünk? 

Egy jó terméket a fogyasztó elérhetőségi körébe kell juttatni, a fogyasztó figyelmét fel kell hívni a termék 
kedvező tulajdonságaira (marketing kommunikációs lépések), így a fogyasztó értékítéletén múlik a termék 
megvásárlása. Ehhez segít egy olyan ár megállapítása, amely a fogyasztók viszonylag széles körének teszi 
lehetővé a vásárlást (Kárpáti és Lehota, 2007).  

Talán a legfontosabb befolyásoló tényező az élelmiszerek vásárlása során az ár. Az alacsonyabb jövedelmű 
fogyasztók számára a középpontban a kielégítő mennyiségű élelmiszer beszerzése áll, míg a magasabb 
jövedelműek a megfelelő minőség biztosítására fókuszálnak. Például a bio-öko termékek a hozzáadott 
értékből és egyedülállóságból adódóan ár szempontjából az átlag feletti, bizonyos esetekben prémium 
kategóriákba pozícionálhatók.  

Az ár kialakításakor több szempontot kell figyelembe venni: a gyártási költségeket, a fogyasztói 
értékítéletet, a versenytársak árait. Sok esetben a termelők az önköltség alatti árban kénytelenek felkínálni a 
termékeket. Az árengedmények is gyakoriak, melyek a vásárlási hajlandóságot erősíthetik. Azonban ügyelni 
kell arra, nehogy ez rombolja a termékről kialakult pozitív imázsképet. 

 

A piac csak akkor tűri el egy új termék bevezetését, ha az többet, vagy mást ad, mint a meglévő 
termékek…vagy olcsóbb 

  Kereskedői mondás 
 

A gyártási költségeken alapuló megközelítés szerint a piaci árakban nemcsak az előállítási költségeknek, 
hanem a nyereségnek is meg kell jelenni. Így alakul ki a termelői ár, amely a termék közvetítési 
költségekkel (pl. nagy- és kiskereskedők) és az ÁFÁ-val növelve adja meg a fogyasztói árat. A fogyasztó 
ezek után eldönti, hogy a termék tulajdonságai arányban vannak-e az árával, és ez alapján dönt a vásárlásról. 

A fogyasztói értékítéleten alapuló megközelítés szerint a fogyasztó a piacon összeveti az ott található 
termékek tulajdonságait azok áraival, és dönt a vásárlásról. A végső árat tehát a fogyasztói döntés adja meg. 
Ezt az előállítási költségekkel összevetve eldönthetjük, hogy az így adódó jövedelem kedvező-e számunkra, 
és ennek megfelelően döntünk a termelés-gyártás megindításáról, vagy ennek elvetéséről. 

Az ármegállapításnál fontos figyelembe venni a következőket is: 

1. Ha a termék árát alacsonyan állapítjuk meg, akkor várhatóan nagyobb értékesítésre számíthatunk, 
azonban az egy termékegységre jutó nyereségünk is várhatóan csökkenni fog, feltételezve a termelési 
költségek változatlanságát. 

2. Ha a termék árát magasabban állapítjuk meg, úgy az egységnyi termékre jutó nyereségünk növekedhet, 
ugyanakkor várhatóan csökkenni fog az értékesített mennyiség. 

Az árpolitikai döntéseknél (is) számos kérdést kell megválaszolni és mérlegelni. Ugyanakkor hiába a 
megfelelő ár, ha az értékesítési csatorna nem működik hatékonyan és kellően alacsony költségekkel, 
továbbá ha a potenciális vevők nem ismerik (kellően) termékünket (reklám, promóció hiánya).  

6.5. Hogyan értékesítsünk? 

Évekkel ezelőtt a közvetlen értékesítés volt a jellemző a kereskedelemben (ami friss zöldség és gyümölcs 
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esetén ma is igen közkedvelt hiszen a termelőtől való közvetlen vásárlás alacsonyabb árat eredményezhet, 
az alkudozás lehetőségét is magába foglalja, nem is beszélve arról, hogy mekkora szerepe van ilyenkor a 
kölcsönös ismeretségnek és bizalomnak), azonban a gazdasági fejlődéssel, a piac bővülésével, a kereslet és 
a kínálat sokszínűvé válásával (differenciálódásával) párhuzamosan a termelők és a felhasználók, illetve a 
fogyasztók térben és időben egyre inkább elkülönültek egymástól. A térbeni és időbeni elkülönülés 
áthidalására a termelő és a fogyasztó közé közvetítő vállalatok, feldolgozók és forgalmazók ékelődtek be. 

A fogyasztó és a termelő közötti kapcsolatot biztosító vállalatokat és a köztük lévő kapcsolatokat együttesen 
disztribúciós (elosztási) rendszernek nevezzük. A disztribúciós rendszer alapvetően két részből áll: egyrészt 
az értékesítési csatorna, másrészt a fizikai elosztás (logisztika) alrendszeréből. 

Az értékesítési csatorna fajtái és jellemzői: 

- Termelő-fogyasztó: Ez a legközvetlenebb csatorna, a termék a legrövidebb úton jut el a fogyasztóig. Pl. a 
termelő gyümölcsöt árul.  

- Termelő-kiskereskedő-fogyasztó: Az eladásban közvetítő a kiskereskedő, aki először vásárol, majd elad.  

- Termelő-nagykereskedő-kiskereskedő-fogyasztó: Még egy elosztó kapcsolódik az értékesítési láncba, a 
nagykereskedő.  

 

Egy jó cég jó dolgozókból és jó szerződésekből áll! 
gazdasági közmondás 

 
A mezőgazdasági termékek, élelmiszerek fogyasztókhoz való továbbjutásában résztvevő vállalatok 
viszonylag sokszínűek aszerint, hogy az áruhoz hogyan viszonyulnak és milyen szerepet töltenek be az 
árucserében. Ilyenek a következők: 

- Közvetítő kereskedők: nagykereskedők, kiskereskedők, külkereskedők 
- Közvetítő ügynökségek: ügynökök, alkuszok, bizományosok 
- Feldolgozók, egyéb, ún. elősegítő szervezetek 

A közvetítő kereskedők tulajdonosai és birtokosai az adott terméknek. Saját hasznukra (saját számlára) 
adnak, illetve vesznek. Alapvető feladatuk az áru közvetítése a fogyasztók felé. Általában az áru 
tulajdonságain már nem, vagy csak kis mértékben változtatnak. Két nagy csoportja létezik: a nagy- és a 
kiskereskedők. A két csoport között a leglényegesebb különbség abban van, hogy kik a vevőik. A 
nagykereskedők általában más nagykereskedőknek, kiskereskedőknek, illetve ipari felhasználóknak adják el 
az árut, nem vagy csak kis mértékben értékesítenek a végső fogyasztóknak. A nagykereskedő alapvető 
funkciója a nagytételben való beszerzés. A kiskereskedők a végső fogyasztóknak értékesítenek. A 
nagykereskedők, aszerint is megkülönböztethetők, hogy a hazai vagy külső piacra értékesítenek. A 
nagykereskedelem szerepe és funkciója az idők folyamán lényegesen változhat. A piaci résztvevők 
koncentrálódásával párhuzamosan a termelő-, a feldolgozó vállalatok, illetve a kiskereskedelmi cégek is 
végezhetnek nagykereskedelmi feladatokat. 

Az értékesítési csatorna résztvevőinek másik nagy csoportja a közvetítői ügynökségek és ügynökök. A 
közvetítői kereskedelemmel szemben a leglényegesebb eltérés, hogy az áru nem kerül a közvetítő 
ügynökségek, illetve ügynökök tulajdonába, így a kockázatot sem ők viselik. Ezek a szervezetek az eladók 



 

33 
 

és a vevők között összekötő kapocs szerepét játsszák. A közvetítő ügynökök általában valamely feldolgozó, 
vagy nagykereskedelmi, illetve kiskereskedelmi vállalat megbízásából keresik fel az eladókat. A fizikai 
árumozgatással általában nem foglalkoznak, csak az üzlet létrejöttében segédkeznek. A közvetítő ügynökök 
másik nagy csoportja a bizományosok, akik a termékeket szintén nem vásárolják meg, hanem az eladó 
számára vevőt keresnek. Általában ők végzik az áruk kezelését is. Sikeres közvetítés esetén a bizományost 
ügynöki, illetve bizományosi díj illeti meg. Árucserével kapcsolatos kockázatot ők sem vállalnak. 

A feldolgozók mezőgazdasági termékeket elsődlegesen azért vásárolnak, hogy azokat új formájú termékké 
alakítsák át. A feldolgozók szerepe a csatornán belül gyakran nemcsak a feldolgozási feladatokra 
koncentrálódik, hanem közvetítői funkciókat is elláthatnak a beszerzési és az értékesítés területén. A 
felvásárlás vagy értékesítés keretében saját ügynöki csapattal rendelkezhetnek. Az értékesítési csatornában 
közvetlenül az áru mozgatásában közreműködő szervek mellett ún. kisegítő szervezetek is léteznek. Ezek 
közé a szállítmányozók, a bankok, a finanszírozók, a terménytőzsdék és egyéb szervezetek tartoznak. 

Fontos kiemelni az Internet és az elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) növekvő szerepét. Az e-
kereskedelem nagy előnye, hogy a partnerkeresés, a közvetítés gyorsabb, a költségek alacsonyabbak. Javul 
az információellátottság, csökkennek a piacra lépés korlátai és kockázatai. Az internet segítségével a vevői 
kapcsolatok gyorsabbak és közvetlenebbek, a vállalat és a vevő közötti útvonal lerövidül.  

Az Internet nyitott és globális, szerkezete és mérete lehetővé teszi a globalizációs folyamatot. Bárhol, 
bármikor elérhető, ezen jellegéből fakadóan egyre jobb kommunikációs lehetőséget biztosít a vevők és a 
vállalatok számára. Ma már az Interneten is elérhető szinte az összes hagyományos „off-line” piaci 
kínálatban fellelhető termék és szolgáltatás, megvásárolhatunk számos fogyasztási cikket, katalógusokból 
rendelhetünk, ezen kívül kereskedhetünk is. A költségeket tekintve egyrészről nagyban lecsökkennek az 
értékesítési csatorna kiadásai, másrészről viszont újak is jelentkeznek, hiszen az online infrastruktúra 
kialakításához és fenntartásához új ráfordítások szükségesek, de ettől függetlenül költséghatékony 
megoldásnak nevezhető az online értékesítés.  
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Kép 22. – Magro.hu, online piactér  

 
Forrás: http://www.magro.hu  
 
A kezdő agrárvállalkozónak meg kell fontolnia, hogy termékeinek értékesítése közvetítő kereskedők, 
nagykereskedők, kiskereskedők, külkereskedők, közvetítői ügynökségek, ügynökök által vagy közvetlenül a 
termelőtől történik és alkalmazza-e az e-kereskedelem eszközeit.  

Érdekes megemlíteni, hogy számos országban egyfajta trendként terjed az ún. „szedd magad!” értékesítés, 
melynek során a fogyasztók a gazdaságokban önállóan takarítják be a terményeket, majd a begyűjtött árut 
(részben vagy egészben) hazaviszik. A fogyasztók sok esetben hajlandók igénybe venni ezt az értékesítési 
formát, mivel az áru garantáltan friss, eredete igazolható, valamint szórakozást és kikapcsolódást is biztosít, 
elsősorban a városi családok számára. Ebben az esetben a termelő helyett a fogyasztók látnak el bizonyos 
tevékenységeket (pl. szedés, tisztítás). 

Az út mellett felállított értékesítési standok tovább csökkentik a disztribúciós költségeket, mivel nincs 
szükség szállításra, az értékesítés a termelés helyén történik (pl. zöldség- és gyümölcsárusítás a hazai utak 
mellett igen elterjedt). 

A közvetlen értékesítés sokszor összekapcsolódik a szórakozással, a kikapcsolódással, a vidéki turizmus 
különböző formáival is. Az iskolai túrák szervezése a gazdaságokba, az állatok simogatása, az ünnepi 
rendezvények, a vendéglátás, mind növelik a hozzáadott értéket, egyúttal többlet-jövedelmet biztosítanak a 
termelőnek. Így a vállalkozó nemcsak a termékeit adja el, hanem lehetőséget biztosít a fogyasztóknak a 
kikapcsolódásra, szórakozásra is. 

http://www.magro.hu/
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6.6. Hogyan reklámozzunk? A reklám kommunikáció jelentősége 

A piac szereplőinek kommunikálniuk kell egymással, potenciális vásárlóikkal, tehát nem elegendő a 
terméket kifejleszteni, azt a megfelelő áron kínálni és a fogyasztóhoz optimális módon eljuttatni. A 
marketingkommunikáció segít eladni a terméket, megkönnyíti a fogyasztó számára a termék megismerését, 
elfogadását. Célja a tájékoztatás, meggyőzés, befolyásolás, figyelemfelkeltés, emlékeztetés, a jó hírnév 
megalapozása. A marketing terminológia ezt kommunikációs mix-nek nevezi. A járható útjai nagyon 
változatosak, inkább az ötletességre épülnek. Sokszor egy kevésbé költséges megoldás is lehet rendkívül 
gyümölcsöző és hatékony. 

A kommunikációs céloknak három különböző, de a gyakorlatban el nem választható célját lehet megjelölni, 
melyek egymásra épülnek. Ez a tájékoztatás, a meggyőzés, az emlékeztetés. 

- A tájékoztatás: informálás különösen jellemző a termék piaci bevezetése során. A vevőket tájékozatjuk az 
új termék/szolgáltatás piaci megjelenéséről, az új felhasználási módról, az árváltozásról, vagy a termék 
működéséről. 

- A meggyőzés: a márkahűség a márkapreferencia, a kedvező márka imázs kialakítását szolgálja. Elsősorban 
a termék/szolgáltatás piaci fejlődésének, érésének szakaszában alkalmazzuk. Célja, hogy bizonyos márka 
iránt szelektív keresletet alakítson ki. 

- Az emlékeztetés: szerepe különösen a termék életgörbe érettségi szakaszában jelentős. Pl. a fogyasztó 
emlékeztetése arra, hogy a közeljövőben szüksége lehet a termékre vagy arra hogy, hol vásárolhatja meg a 
terméket. 

A kommunikáció kibocsátója a termelő, a vállalat vagy a megbízott reklámügynökség. A kibocsátó üzenetet 
akar eljuttatni a fogyasztókhoz, a befogadóhoz. Az üzenet vonatkozhat új termékre, márkára vagy a vállalat 
bemutatására. Az üzenetet kódolják a célcsoport (pl. fiatal korosztály, nők vagy férfiak) ízlésének és 
szokásainak megfelelően. A hirdetésben a lehetséges fogyasztók szín- és formavilágát használják fel, 
megkeresik a megfelelő kifejezéseket, kiválasztják a célcsoporthoz legjobban illeszkedő zenét stb. A reklám 
kommunikáció során az információt reklámformába öntik és reklámhordozón (média) közzéteszik. 

A marketingkommunikáció hagyományosan négy területet foglal magában: 

- a reklám tevékenységet 
- a public relations (PR) tevékenységet 
- az értékesítés-ösztönzést és 
- a személyes eladást 

A reklám személytelen, egyirányú kommunikáció, melyet a reklámozók fizetett reklámeszközökön keresztül 
juttatnak el a célcsoporthoz. A reklám tehát egy nyilatkozat azzal a céllal, hogy az áru értékesítését 
előmozdítsák, vagyis gazdasági szándékkal tett nyilatkozat. A reklám mindig tömegesen jelenik meg, az élet 
minden területén jelen van (televízióban, rádióban, napilapokban, folyóiratokban, kirakatokban stb.)  

A reklám üzenet egyik alapvető kritériuma az, hogy egyszerű legyen, annak ellenére, hogy sok munkával és 
kifinomult módszerekkel alakítják ki. Gyakori hiba, hogy a reklámozó túl sok mondanivalót akar 
belegyömöszölni néhány sorba, vagy másodpercbe. Ez olyan, mint amikor egyszerre sok labdát dobunk 
valakinek, az valószínűleg egyet sem fog elkapni. A jó reklám mondanivalója „egyből beugrik” a célcsoport 
tagjainál. A kivitelezés során ügyelni kell a reklám egyediségére, ötletességére, tetszetősségére, 
humorosságára. Vevői oldalról annyit jelent, hogy ilyet szívesen látna újból az ember. 
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A reklám megtervezésének lépései, szakaszai:  

- a célközönség meghatározása 
- a kommunikációs cél meghatározása 
- az üzenet megtervezése 
- a kommunikációs csatorna kiválasztása 
- a költségvetés megállapítása 
- az eredményeinek mérése, értékelése 

A reklámhordozók különböző szempontok szerint csoportosíthatók. A leggyakoribb csoportosítás az 
érzékszervekre való hatás alapján történő csoportosítás. Érzékelhetőség alapján megkülönböztetjük a 
következő reklámhordozókat: 

- vizuális: látásra ható (plakát, újsághirdetés, prospektus), 
- auditív: hallásra ható (rádió), 
- audiovizuális: látás és hallás útján érzékelhető (tv, reklámfilm), 
- kombinált: egyéb érzékszervekre ható (illatminták, kóstoló). 
 

„Nem egyszerű sós kekszet árulunk. Amit árulunk, az a boldogság sós, zsíros illúziója.”  
Az Onion keksz reklámszlogenje 

 
A reklámhordozók jellemzői (előnyök és hátrányok): 

Napilapok 

Előnyök: rugalmasság, folyamatosság, tömeges elérés, gyorsaság, időszerűség, gazdaságosság, helyi 
irányíthatóság, széleskörű ismertség. 

Hátrányok: rövid élettartam, zsúfolt reklámoldalak, alacsony a kézről kézre való továbbadás, kevés a 
„betévedt” közönség. 

Heti- vagy havi lapok 

Előnyök: jó minőségű reprodukció, presztízs, vizualitás, hosszú élet, tartósság, nagy a kézről kézre való 
továbbadás, erős szelektivitás. 

Hátrányok: korlátozott rugalmasság, hosszú lekötési idő, költséges, kis példányszám. 

Televízió 

Előnyök: erős figyelemfelkeltés, kedveltség, tömeges elérés, audio-vizualitás, látványosság. 

Hátrányok: zsúfoltság, rövid hatásidő, illékony üzenet, ismétlési igény, korlátozott szelektivitás. 

 

Rádió 

Előnyök: erős figyelemfelkeltő hatás, nagy közönségméret, széles publicitás, kisebb konkurencia. 

Hátrányok: csak rövid, tömör üzenetek, korlátozott szelektivitás, korlátozott emlékezeti hatás. 
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Internet 

Előnyök: jó elérhetőség, színvonalas megjelenítés, rugalmasság, visszajelzési lehetőség. 

Hátrányok: korlátozott fogyasztói kör, alacsony hitelesség. 

Minden médiumnak vannak előnyei és korlátjai, nem lehet általánosságban meghatározni, melyik a 
leghatásosabb eszköz. Mindig a kitűzött céloknak leginkább megfelelőt kell kiválasztani vagy kombinálni a 
különböző médiumokon való reklámozást. 

Vigyázni és kerülni kell a megtévesztő reklámok alkalmazását (káros manipuláció, a fogyasztói döntések 
tisztességtelen befolyásolása). A reklámtörvény értelmében tilos megtévesztő hirdetést közzétenni, tilos a 
fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolása. Pl. nem mond igazat: az objektív valóságnak nem megfelelő 
tényeket közöl a reklám, terméket nem igazolható tulajdonsággal ruház fel. 

Az agrártermékkel kapcsolatos információkat a legcélszerűbb ott elérhetővé tenni, ahol maga a termék is 
megjelenik pl. az eladás helyén, helyi újságban, televízióban. A legfontosabb a termékek kiemelkedő 
minőségét, egészséges voltát ismertetni a reklám tevékenység által, valamint azt, hogy a vásárlással a helyi 
termelőket is támogatják a fogyasztók.  

Az agrártermékek keresletösztönzését, eladásösztönzését, promócióját, reklámozását egy-egy kezdő 
vállalkozó, termelő nehezen tudja megoldani (magasak a reklámköltségek), így e téren elengedhetetlen a 
kollektív-közösségi marketing.  

Az értékesítés-eladás ösztönzés olyan rövid távú, közvetlen promóciós eszköz, mely valamilyen külön 
értéket kínál a vevőnek, és így képes indító lökést adni a vásárláshoz. Az értékesítés-ösztönzés során 
valamiféle plusz értéket kínálnak fel a vásárlónak, hogy „rávegyék” arra, hogy most vásároljon, illetve a 
megszokottnál többet vásároljon. Az eladásösztönzés irányulhat a fogyasztókra és a kereskedőkre egyaránt. 
Az eladásösztönzés kiváló eszköze a házhoz szállítás, a tanácsadás, a bolti bemutatók szervezése, 
vásárokon, kiállításokon, fesztiválokon való szereplés, előadások, prezentációk, a termék kipróbálása, 
kóstolók, árukapcsolás (egyet fizet, kettőt kap), törzsvásárlói rendszer kialakítása. 

A többletvásárlás elérésére a következő eszközöket lehet alkalmazni: 

- Az áruminta a termék kipróbálását segíti elő, melyet elsősorban új termék piaci bevezetése, 
megismertetése során alkalmaznak (pl. a száraztészta mellé egy új tésztaszószt kap ajándékba a vevő). 

- A kuponok, kis értékű vásárlási utalványok, melyet többnyire újságokban helyeznek el, arra jogosítják a 
vásárlót, hogy bizonyos termékek megvásárlásakor kevesebbet fizessen. 

- Az ingyenes árupróba során a vásárlóval kipróbáltatják a terméket, abban a reményben, hogy azt 
megvásárolják (pl. üzletekben, szupermarketekben felállított standokon). 

- Nyereményátékok, sorsolások esetében azoknak, akik a terméket megvásárolták, esélyük van további 
nyereményre egy sorshúzás kapcsán (pl. élelmiszerek esetén gyakori a vonalkód-gyűjtő akció, vagy 
üdítőitaloknál a kupak vagy a termék címkéjének gyűjtése, amiből megfelelő mennyiségűt ajándékokra 
válthatnak be. 

- A kereskedőkre irányuló ösztönzés célja, hogy rávegye a kereskedőt, hogy a gyártó termékét felvegye 
kínálatába. Fontos cél az is, hogy a szokásosnál nagyobb mennyiséget vásároljon a kereskedő, illetve, hogy 
ajánlja vásárlóinak az adott terméket. A kereskedői ösztönzés eszközei pl. ingyenes termékkipróbálás, 
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jutalmak, reklámajándékok, eladási versenyek, kereskedelmi bemutatók. 

 
„Aki felhagy a reklámozással, hogy ezzel pénzt spóroljon meg, ugyanígy megállíthatja az óráját, hogy időt 

takarítson meg.”  
Henry Ford 

6.7. A közösségi (kollektív) marketing 

Az agrárszektorban a szakértők szerint nagy jelentősége van a közösségi (kollektív) marketingnek. A 
közösségi marketing olyan marketingtevékenység, amely túllép az egyéni, vállalati marketing 
tevékenységen, és egy adott ágazat, termelői csoportosulás számára, annak szereplőivel együttműködve 
végez el marketingfeladatokat, pl. piaci partnerek megtalálása, a piaci követelmények megismerése, az 
imázs-építés, a termékek bemutatása, ismeretségének erősítése, a piaci megjelenés elősegítése, közös 
fellépés különböző szakmai kiállításokon, bemutatókon, reklámozás, versenyképesség és márkaorientáció 
erősítése, a márkaépítés, valamint az új piaci trendek és tendenciák időbeni felismerése. 

Ott van szükség közösségi marketingre, ahol a vállalatok, termelők mérete kicsi, a piaci viszonyok gyorsan 
változnak és nagy a termékek helyettesíthetősége a hasonló termékekkel. Ez különösen vonatkozik az agrár 
szektorra. Országunk közeledése az Európai Unióhoz azt eredményezte, hogy megszűntek a jogi korlátok az 
importtermékek beáramlása előtt, így nagyon komoly versenytársakkal néznek szemben a már működő és 
most induló agrár vállalkozások. 

A közösségi marketing kiválóan működik a klaszetereken belül is. A klaszter az egymással kölcsönösen 
összekapcsolt vállalatok, szervezetek, intézmények, termelők földrajzi koncentrációja. A klasztereknek 
világszerte jelentős szerepük van a gazdasági fejlődésben. A klaszterek létrehozása versenyelőnyt jelent, 
mely által növekszik a tagok termelékenysége, innovációs képessége és további új partnerek csatlakozására 
ösztönöznek.  

7. Vállalkozói kihívások, veszélyek, lehetőségek Szerbiában 

A kezdő agrárvállalkozók hazánkban számos kihívás, lehetőség, de ugyanakkor veszély előtt állnak. 
Országunk az elmúlt években komoly lépeseket tett az Európai Unió tagságába vezető úton. Ugyanakkor 
kedvező gazdasági együttműködés alakult ki a „keleti” országokkal is (Oroszország, Fehéroroszország stb.) 
A hazai mezőgazdasági termékek nagy része kerül kivitelre az orosz piacra, elsősorban a gyümölcs (szilva, 
málna, alma stb.) illetve a tejtermékek. Az EU tagállamaiba is exportálunk mezőgazdasági termékeket. 
Szerbia agrárkivitele a 2015-ös évben 2,8 milliárd dollárt tett ki. Szerbia EU tagállammá válása a jövőben 
lehetőségeket és veszélyeket is rejt a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek versenyképességének 
megőrzése szempontjából. A beáramló importtermékek sokaságával kell felvenniük a versenyt a hazai 
termékeknek. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után a hazai élelmiszergazdaság termékei egy 450 
millió főt számláló egységes belső piacra kerülnek, amely jelentős vásárlóerővel, hatalmas kereslettel bír. 
Az Európai Unió világméretben a feldolgozott élelmiszertermékek legnagyobb előállítója és fogyasztója, 
megelőzve az Amerikai Egyesült Államokat is. Az egységes belső piacra kerüléssel a termékek forgalmának 
útjában álló kereskedelmi korlátok lebomlanak. Ugyanakkor a korábban részben védett hazai piac teljesen 
nyitottá válik, ahol a hazai élelmiszeripari termékeknek a többi tagállam termékeivel kell versenyezniük.  

Az EU telített piacán csak kiváló minőségű és különleges termékeinkkel felelhetünk meg. Ilyen speciális 
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termékek lehetnek pl. a földrajzi helyhez köthető és a hagyományos élelmiszerek. A helyi természeti 
adottságokra épülő, különleges és hagyományos élelmiszerek előállítását az állam is támogatja. A piaci 
versenyképesség fokozása érdekében ezért egyre inkább előtérbe kerül a különleges minőséget garantáló 
védjegyek és földrajzi árujelzők alkalmazása. A francia minőségi jelek (AB, AOC, IGP, Label Rouge) 
kialakult hagyományaira építve alakították ki a kilencvenes évek elején az EU új minőség és védjegy 
politikáját. A megkülönböztető minőségi jel hozzájárul a versenyképesség növeléséhez. 

Az Európai Unió kiemelt hangsúlyt fektet a vidékfejlesztésre, ezért a közös agrár- és vidékfejlesztési 
reformprogramjának részeként jelent meg 1992-ben a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredet-
megjelöléseinek és földrajzi jelöléseinek védelmével foglalkozó rendelet. A rendelet a mezőgazdasági 
termékek és élelmiszerek földrajzi jelöléseinek (geographical indications) és eredet megjelöléseinek 
(designations of origin) védelmével foglalkozik. A földrajzi árujelzők, illetve a hagyományos, különleges 
termékek oltalmának rendszere az Európai Unió minőségpolitikájának két alapvető pillérét jelenti. Létezik 
továbbá a hagyományos különleges termék kategória is. Oltalom megszerzésére irányuló bejegyzési 
kérelmet - szinte kizárólag - ún. csoportosulások nyújthatnak be, melyek a termékpálya minél több 
résztvevőjét hivatottak tömöríteni. Az oltalom ugyanis minden előállítót megillet, aki az adott területen a 
termékleírás betartásával állítja elő a terméket. A csoportosulás bemutatása éppúgy a kérelem részét képezi, 
mint ahogyan az ún. egységes dokumentum, a termékleírás és annak mellékletei. Egyetlen természetes vagy 
jogi személy akkor nyújthat be kérelmet, ha az érintett személy az egyetlen termelő a meghatározott 
földrajzi területen. 

 

Kép 23. – EU-s eredet-megjelölések 

     
Oltalom alatt álló eredetmegjelölés (Protected Designation of Origin) 
 

       
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (Protected Geographical Indication) 
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Hagyományos különleges termék (Traditional Speciality Guaranteed) 
Forrás: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/logos/index_en.htm 
 

Kép 24. Hazai védjegyek 

 
Forrás: www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs  
 
Fontos elgondolkodni a vajdasági agrárvállalkozóknak is, hogy milyen termékekkel jelenjen meg a piacon. 
A telített és igényes EU piacán a kiváló minőségű, hagyományos, földrajzi helyhez köthető és különleges 
termékekkel felelhetünk meg. A termékek versenyképességének fokozása érdekében egyre inkább előtérbe 
kell helyezni a minőséget garantáló védjegyek és földrajzi árujelzők alkalmazását. 

A piaci siker egyik lehetséges módja olyan piaci rések keresése, ahol a termékek különleges tulajdonságaik 
révén sikerrel megcélozhatnak egy speciális célcsoportot. Ilyen termékek lehetnek pl. az ökológiai 
gazdálkodásból származó termékek, melyek iránt fokozatosan növekszik az igény világszerte. Egyre inkább 
jellemző tendenciáként jelenik meg, hogy a fogyasztók a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező 
élelmiszereket keresik. Egyre többen ismerik fel a vegyszerek, a mesterséges adalékanyagok ártalmasságát 
több krónikus betegség okozójaként.  

A vevők számára elérhető élelmiszerválaszték kiszélesedett, a választás szabadsága eredményeként a 
táplálkozási szokásokban a fogyasztói magatartás által determinált tendenciák jelentek meg, mint pl. 
egészségtudatosság, házon kívüli étkezés, félkész-, késztermékek iránti növekvő igény, újdonságok 
kipróbálása. 

A globális kínálat a fogyasztó számára a vásárlói szabadságot jelenti: bármilyen élelmiszert megvásárolhat 
évszaktól függetlenül. Ez a lehetőség azonban jelentheti a hasonlóság, egyformaság érzését és kialakul a 
fogyasztóban a különleges iránti vágy, amely jelentheti a helyi sajátosságú (lokális) vagy hagyományos 
termékek iránti érdeklődés erősödését is. E téren is tudnának a hazai vállalatok, termelők intenzívebben 
gondolkodni. 

Érdemes megemlíteni Rützler (2005) termékcsoportjait (élelmiszerek), ahol növekvő keresletet látott előre a 
fogyasztók részéről: 

- Health Food: Az egészségtudatos fogyasztók kiszolgálására kialakított termékcsoport (pl. 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/logos/index_en.htm
http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/
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bioélelmiszerek), az egészségügyi és a minőségbiztonsági szempontokra egyaránt nagy hangsúlyt kell 
helyezni. 

- Anti-Fat-Food: A túlsúlyos fogyasztók egyre bővülő körét célozzák a rostanyagokban gazdag, alacsony 
szénhidráttartalmú termékek, diétás készítmények  

- Naturfood: Elvárásként jelenik meg a fogyasztók egy részéről, hogy az élelmiszerek természetesek, 
egészségesek és minőségesek legyenek,  

- Whole Food: Az USA-ból induló trend középpontjában azok a friss termékek állnak, amelyek gyorsan 
elérhetőek, elkészíthetőek és fogyaszthatóak („fresh & new”). Az Egyesült Államokban e trend jegyében a 
hipermarketek egy része előre elkészített zöldség- és gyümölcsételeket (pl. saláták széles skáláját) kínál az 
időhiányban szenvedő, de egészséges élelmiszerre vágyó vásárlói számára. 

- Mood Food: Az evés terápiás funkcióját használja ki ez a trend, amely az élelmiszerek kedélyjavító, 
frissítő és az étkezés feszültségoldó sajátosságain alapszik. Tipikus példája a csokoládéfogyasztás, amelyet 
nem csak kellemes íze miatt, hanem a jobb kedélyállapot elérése reményében fogyasztunk. 

- Hand Held Food: A szabadidő hiánya miatt az e-mail-en, sms-ben, telefonon megrendelhető ételek egyre 
bővülő célcsoport számára jelentik a gyors étkezés megoldását. Míg korábban szinte csak pizzát 
rendelhettünk házhoz, napjainkban már az éttermek széles köre készételek bőséges kínálatát kínálja 
házhozszállításra a különböző ízlésű és igényű fogyasztók számára. 

- Fast Casual Food: Azok sem szeretnének lemondani az evés élvezetéről, akiknek csak kevés idejük marad 
a táplálkozásra, ezért nő az igény az egészséges, finom, különleges ételek gyors elkészítéséhez. A kínai és 
olasz konyha kedveltségéhez hozzájárul, hogy ételeik könnyen és gyorsan elkészíthetőek és egyben 
különlegesek is. 

- Sensual Food: Elvárásként jelenik meg, hogy az élelmiszerek érzéki örömöket nyújtsanak, felkeltsék a 
vágyat a termékek ízének megismerésére. Mindez kreatív ötleteket, fantáziadús, játékos design-t vár el az 
élelmiszergyártóktól. Ezen a területen az édességgyártók élen járnak fantáziadús termékeikkel. 

- Slow Food: A globalizáció hatására a nemzeti specialitások a világ minden tájára eljutottak, és sokak által 
elérhetővé váltak. A fogyasztók egy szegmense különös érdeklődést mutat az olyan élelmiszerek iránt, 
amelyek ritkaságnak számítanak, adott területeken őshonosak, vagy amelyek már letűnőfélben vannak.  

- Ethic Food: A táplálkozással kapcsolatban felmerülő lelkiismereti problémák elkerülése miatt a 
fenntarthatóságot szolgáló élelmiszereket védjegyekkel látják el. Az élelmiszerek etikai szempontú 
megközelítésének több évszázados/évezredes hagyománya van (pl.: a zsidóságnál). Napjainkban más 
aspektusból, elsősorban a szociális és fenntarthatósági szempontokkal összekapcsolódva vetődnek fel az 
etikai kérdések. Jellemző példaként említhetőek a nyugat-európai országok élelmiszerkereskedelmi 
láncaiban megjelenő „fair trade”-logós termékek, amelyek a méltányos kereskedelemből származó 
termékeket jelölik, és ígéretük az, hogy egy igazságosabb világ megteremtése érdekében cselekszik 
vásárlása során a vásárló („shopping for a better world”).  
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Nyomonkövetés 

(Szerző: Dr. Kovács Vilmos) 

Élelmiszer-biztonság és a nyomonkövethetőség jelentősége 

Az élelmiszer-előállítás és tartósítás elsődleges célja az emberek megfelelő mennyiségű élelmiszerrel 
történő ellátása volt. A megfelelő mennyiségű élelmiszer biztosításának a központi jelentősége még a 
közelmúltban is tetten érhető volt, hiszen a történelmi forrásokból jól ismerjük a „jegy-rendszert” a második 
világháború időszakában. A társadalom, a mezőgazdaság, az ipar és a technológiák fejlődésével az 
élelmiszeripari termékek mennyisége mellett mindinkább azok minősége került előtérbe.  A 
minőségfókuszú termelés megvalósításának a céljából jöttek létre a termékszabványok, amelyek a minőség 
részeként tekintenek az élelmiszerek egészségügyi szempontú biztonságosságára.  

Manapság térségünkben az élelmiszerek megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre. A globalizáció 
hatására, valamint az élelmiszerláncok megjelenésével az árukínálat jelentősen megnőtt. Ezzel egy időben 
az élelmiszerláncot nem láncként kell elképzelnünk, hanem élelmiszerhálóként, ahol az élelmiszerek 
alapanyagai és csomagolóanyagai több kontinensről érkezhetnek. Az élelmiszer előállító és fogyasztó térben 
és időben elkülönültek. Amíg a fogyasztó régen ismerhette az élelmiszeralkotók előállítóit, addig ma már 
erre gyakorlatilag alig van példa, hiszen még ha termelői piacon is vásárolunk feldolgozott élelmiszert, az 
élelmiszer előállítása során felhasznált anyagok egy része minden valószínűség szerint egy élelmiszeripari-, 
vagy az élelmiszeriparnak gyártó csomagolóanyag üzemben készült. 

A XXI. században a fogyasztók élelmiszerrel való ellátása a mennyiségi, illetve minőségi szükségletek és 
igények szempontjából rendkívül összetett feladat. Manapság a fogyasztók részéről elvárásnak tekinthető 
az, hogy az élelmiszerek megfelelő mennyiségben és minőségben álljanak rendelkezésre, szezonalitástól és 
előállítási helytől függetlenül. Élelmiszer-biztonsági szempontból alapfeltételnek tekinthető, hogy minden 
embernek joga van olyan élelmiszert fogyasztani, amely nem okoz egészségkárosodást (Kiss, 2006).  

Annak ellenére, hogy az egyes országok jogi szabályozása egyre kialakultabbá és szabályozottabbá vált, az 
élelmiszerlánc bonyolultsága miatt számos visszaélés, szándékos- vagy véletlenül bekövetkezett károkozást 
és megbetegedést kiváltó élelmiszer-eredetű megbetegedés látott napvilágot. A XXI. században az 
élelmiszer-eredetű botrányok (pl. magyarországi fűszerpaprika magas alfatoxin tartalma-, a kínai tejpor 
melanin tartalma-, vagy a dioxinnal szennyezett guargumi körül kialakult botrány) rávilágítottak az 
élelmiszer-biztonság jelentőségére. E botrányok már nem csak egy bizonyos régiót érintettek, hanem 
országhatárokon, sőt kontinenseken átívelő problémát okoztak a fogyasztók és a hatóságok számára. A 
fogyasztók ráébredtek az élelmiszerek biztonságosságának a jelentőségére. 

Az élelmiszer-biztonság paradox módon akkor kezdett az érdeklődés homlokterébe kerülni egyrészt a 
fogyasztók, másrészt az ellenőrző hatóság részéről, amikor már magától értődővé kellett volna válnia. Az 
élelmiszer feldolgozási, technológiai folyamatok erőteljes fejődése, a higiéniai feltételek javulása, a 
nemzetközi figyelem és az egyre szigorodó jogi szabályozás, valamint az erőteljes hatósági ellenőrzés nem 
hozta meg a remélt szintű javulást. Ezt alátámasztja az a tény, hogy azon fejlett országokban, ahol az 
élelmiszer-biztonság formailag megfelelő, újabb és újabb botrányok keltik azt az érzést a fogyasztóban, 
hogy kiszolgáltatottak és nem részesülnek megbízható védelemben sem a termék biztonságát, sem a 
minőségét, sem pedig a nyomonkövethetőséget illetően (Szeitzné, 2008). A szerbiai folyamatokra ez 
hatványozottan érvényes, mivel a szerbiai élelmiszer-biztonsági kockázatokról, eltérésekről sok esetben 
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csak a bulvár sajtó számol be. A média ma már egyre nagyobb szenzációként kezel egy-egy élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos ügyet, viszont térségünkben a 80-as és 90-es években nem volt ekkora 
sajtóvisszhangja egy-egy élelmiszer eredetű problémának vagy akár megbetegedésnek sem. A média 
meglátta a botránykeltés lehetőségét az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos vészhelyzetekben, 
kockázatokban és incidensekben. Az információ-technológia fejlődésével nagyszámú fogyasztót érnek el, 
amely számos esetben a kárenyhítésben és a fogyasztók informálásakor hasznos szerepet játszhat, viszont az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos vészhelyzeteknél és incidenseknél akár túlzott mértékű botrányt és 
pánikot is kelthetnek. 

Leszögezendő, hogy a legfontosabb elvárás az elfogyasztott élelmiszerek esetében a minőség mellett az, 
hogy azok biztonságosak legyenek (Szabó, 2011). A fogyasztó számára nem lehet kétséges a termék 
egészségügyileg biztonságos volta.  

Az élelmiszer-biztonság definícióját a Codex Alimentarius által megjelentetett Általános élelmiszer-
higiéniai irányelvek megnevezésű dokumentum „fogalom meghatározásai” között található, amely a 
következőképpen hangzik: „Az élelmiszer-biztonság annak biztosítása, hogy az élelmiszer nem okoz 
egészségügyi ártalmat a fogyasztónál, ha azt a szándékolt felhasználásnak megfelelően készítik és 
fogyasztják el” (Szeitzné, 2007). A fogyasztóhoz csak élelmiszer-biztonság szempontjából kifogástalan 
élelmiszer kerülhet, ennek biztosítása pedig csak úgy valósulhat meg, ha az élelmiszerlánc minden 
szereplője alkalmazza és betartja az élelmiszer-biztonsági előírásokat és szakmai útmutatókat. 

Az élelmiszer, akár nyersen, akár feldolgozott formában fogyasztjuk, az egyik legfontosabb olyan 
kapcsolódás az ember és a külvilág között, melyen keresztül a környezeti szennyezések az emberi 
szervezetbe is bejuthatnak. A nem megfelelően kezelt, feldolgozott vagy tárolt élelmiszeripari 
nyersanyagokba, élelmiszerekbe bejutott szennyeződések, kórokozók különféle, általában negatív élettani 
elváltozásokat, megbetegedéseket indíthatnak el (Molnár, 2002).  A növényi eredetű élelmiszerek 
(zöldségek, gyümölcsök, különböző magvak és csírák) az egészséges táplálkozás alappillérei. Jótékony 
hatásuk mellett azonban kockázatot is jelenthetnek: kórokozó ágensek és toxikus anyagok hordozói 
lehetnek. A szennyeződések a termesztés, a betakarítás, a tárolás vagy a szállítás bármelyik szakaszában 
bekövetkezhetnek (Cseh, 2011). E kockázatok jelentősége még nagyobb abban az esetben, ha az 
élelmiszerlánc szereplői nem beazonosíthatóak, nem ismertek az általuk végzett kezelések, műveletek. A 
növényvédőszer-maradványokat, illetve a toxinokat a fogyasztó szemrevételezéssel nem tudja észlelni. 

Az emberi egészséget veszélyeztető szennyező, fertőző anyagok elsőként magából a környezetből 
kerülhetnek az élelmiszerbe, illetve az élelmiszerláncba. A szennyezés 70%-át magával az élelmiszerrel, 
20%-át az itallal, míg a fennmaradó 10%-át a beszívott levegővel juttatjuk a szervezetünkbe. Az 
élelmiszeripari nyersanyagok életciklusuk során fokozatosan veszik fel a különböző szennyező anyagokat: a 
növények már magából a talajból, az állatok a takarmánnyal, míg a feldolgozás során az élelmiszerbe a 
termelő berendezésekről, esetleg a csomagolóanyagokból is juthatnak élelmiszer-biztonságilag 
kifogásolható szennyező anyagok. Az élelmiszert károsító, szennyező anyagok egy része magából a 
természetből származik, ilyenek lehetnek a talajlakó mikroorganizmusok vagy a növényeken élősködő 
rovarok, míg az élelmiszer-feldolgozás során elsősorban ipari anyagokkal (adalékokkal, 
csomagolószerekkel) érintkezik a félkész vagy a késztermék (Kovács et al., 2003). Ezért az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos szemléletnek az egész élelmiszerláncban meg kell valósulnia. 

Manapság a húságazatban a minőségi és az élelmiszer-biztonsági megfontolások jelenleg kiemelt 
figyelemben részesülnek (Lang, 2011). A hűtést igénylő élelmiszerek száma napjainkban több ezerre tehető. 
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Választékuk, forgalmuk dinamikusan növekszik. A termékek döntő hányada viszonylag gyorsan romlandó 
nyersanyag, alapanyag, félkész- és késztermék vagy előzetesen kíméletesen tartósított áru, ezért a szállítás, a 
kereskedelmi forgalom és a fogyasztás során minőségük megóvása kiemelt figyelmet igényel és csak 
megfelelő nyomon-követhetőséggel biztosítható az, hogy a fogyasztóhoz csak biztonságos élelmiszer 
kerüljön (Sáray, 2006). Ezért az Európai Unió élelmiszertörvényének egyik alapelve a termékek 
nyomonkövetése (traceability) a farmtól az asztalig, azaz az élelmiszerlánc kezdeti pontjától egészen a 
fogyasztóig (Szeitzné, 2007). A nyomonkövetés nem egy különálló rendelet keretében értelmezhető, hanem 
az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos jogi szabályozás részeként jelenik meg a hatályos joganyagban.  

Az élelmiszerek, ételek fogyasztásra való alkalmasságát és a minőségét jellemző táplálkozás-biológiai, 
élvezeti és használati értéke mellett alapvetően az egészségügyi biztonságuk határozza meg (Farkas, 2006).   

Az élelmiszer-biztonság és a nyomonkövetés kéz a kézben járnak, hiszen a nyomonkövetés igazi jelentősége 
akkor nyilvánul meg, amikor az élelmiszer-biztonság egyes aspektusai hiányoznak, ezért szükség van arra, 
hogy megismerjük a termék (élet) útját, alapanyagait. 

A fogyasztó számára nem lehet kétséges a termék egészségügyileg biztonságos volta. Ezt a tényt támasztja 
alá és az élelmiszerbiztonság élelmiszerláncban elfoglalt helyének a fontosságát hangsúlyozza a 
magyarországi Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 2011-ben közzétett „Élelmiszerlánc 
felügyeleti jelentés” megnevezésű dokumentum. Ebben a következőképpen fogalmaznak: „az elmúlt 
időszakban az élelmiszer-biztonság középpontba kerülése rámutatott arra, hogy különös figyelmet kell 
fordítani azon folyamatokra (tevékenységekre), amelyeknek hatása van, vagy lehet az élelmiszerekre. Ez 
viszont azt jelenti, hogy nemcsak az élelmiszerre közvetlenül ható folyamatokat, mint magát az élelmiszer-
előállítást, élelmiszer-forgalmazást, hanem a hatásukat közvetve kifejtő folyamatokat, például 
növényvédőszerek felhasználását, takarmány-előállítást stb. is számításba kell venni. E felismerés vezetett a 
„szántóföldtől az asztalig” elv megfogalmazásához, majd az élelmiszerlánc fogalom használatához” 
(NÉBIH, 2011). Ahhoz, hogy a termékek életútja visszakövethető legyen, az élelmiszerlánc miden 
szereplőjének (már a mezőgazdasági termeléstől kezdődően) dokumentálnia kell a nyomonkövetéssel 
kapcsolatos információkat. 

Ahogyan Novákné (2012) megfogalmazza: az élelmiszer-biztonság, a minőség javítása és a fogyasztói 
bizalom erősítését szolgáló minőségellenőrzés hangsúlyozottan érvényesítendő folyamat kell, hogy legyen. 
A higiéniai viszonyok javításával és a termékek nyomonkövetésének fejlesztésével csökkenthető az 
élelmiszer-fogyasztáshoz és a -feldolgozáshoz kapcsolódó kockázat, megvalósítható a lakosság egészséges 
és biztonságos élelmiszerekkel történő folyamatos ellátása.   

A globalizálódó kereskedelem hatására a véletlenszerűen bekövetkező, élelmiszer-biztonsági eredetű 
problémák eseményei igazolták, hogy a kifogásolt tétel, szennyezett élelmiszer rövid idő alatt a világ 
csaknem minden pontjára eljuthat, sokféle termékbe bedolgozásra kerülhet és képes tömegek 
megbetegítésre is (Cseh−Szeitzné, 2009). E határokon átnyúló problémák kezelése csak hatékony 
nyomonkövetési technikák alkalmazásával és azok ellenőrzésével valósítható meg. 

Azonban az élelmiszer-biztonságot garantálni csak abban az esetben lehetséges, ha a jogi szabályozás és 
ellenőrzés megfelelően lefedi a teljes élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatát, a mezőgazdasági 
alapanyagok előállításától kezdődően az egész élelmiszerláncban a végső fogyasztóig (Szeitzné, 2006). Ez 
azonban olyan komplex megközelítésmódot tesz szükségessé, amely során az egyes országok jogi 
szabályozása és az azt alkalmazók szoros együttműködésére és tudatosságára van szükség, egy 
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folyamatosan a hibáiból tanuló, szigorú ellenőrzési rendszer alkalmazása mellett. 

Élelmiszertermelésünk fenntarthatóságának, minőségügyének, versenyképességének jövője nemcsak az 
egyes résztvevők hatékonyságától, hanem azok integráltságától, összesített hatékonyságától is függ. Ezért 
szükség van az egész rendszert felölelő, átfogó szervezési gondolkodásra, amely minden lényeges 
szempontot figyelembe vesz (Somogyi, 2011). Amennyiben az élelmiszerláncban minden szereplő ismeri és 
betartja az „egy lépést előre és egy lépést hátra” elvet, abban az esetben a teljes élelmiszer-vertikumban 
nyomonkövethetőek a termékek. Az egy lépést előre és egy lépést hátra elv tulajdonképpen azt jelenti, hogy 
egy adott termék esetében tudjam azt, hogy mely beszállítóktól származnak az alapanyagok és kiknek 
értékesítettük a készterméket.  

Ezt az első látásra egyszerű feladatot azonban a gyakorlatban nem egyszerű megvalósítani. Gondoljunk csak 
bele, hogy például ha egy sertésmáj pástétomot nézünk, akkor hány állat belső szervei és húsa kerülhet a 
termékbe és mennyi beszállító szállíthatta be megannyi tételben a további alap-, segéd vagy járulékos 
anyagokat. Ennek ellenére, ha esetleg a máj toxin tartalmával kétségek merülnének fel, a feldolgozónak 
egyértelműen kell tudnia igazolni azt, hogy mely cég melyik tételéből származik a máj. Ezt követően a 
beszállítónak/vágóhídnak kell egyértelműen igazolnia azt, hogy ki volt az adott élőállat(ok) beszállítója. Az 
élőállat előállítójának, kétséget kizáróan bizonyítani kell azt, hogy mely keveréktakarmány tételt 
fogyasztotta(ák) el a sertések és azt, hogy kitől vásárolta a keveréktakarmányt. Így a nyomonkövetés tovább 
gyűrűzik a keveréktáp gyártóhoz, akinek tudnia kell azt, hogy azt a tételt, amit a sertések elfogyasztottak, 
mikor gyártotta, mely alapanyagokból és az alapanyagot kik szállították be. 

A következő ábra jól szemlélteti hogy mennyire szövevényes is az élelmiszer kereskedelem, amely a 
globalizáció és a korszerű logisztika következtében szinte az egész világot behálózza, bekapcsolva a közúti, 
vasúti, folyami, tengeri és a légi szállítást is. 

 
1.ábra Országok élelmiszer-kereskedésének ábrázolása a ComTrade 2006-os adatai alapján.  

Forrás: http://www.matud.iif.hu 
A pontok országokat reprezentálnak, nagyságuk arányos az országra jellemző éves import+export dollárban 
mért összértékével. Az élek hasonlóan értelmezendők. Az egyszerűség kedvéért csak azok az országok 
szerepelnek az ábrán, amelyek forgalma egy adott szint felett volt 2006-ban. (www.matud.iif.hu) 
Tulajdonképpen a nyomonkövetés alapját a megfelelően kialakított eljárások és feljegyzések képezik, ahol 

http://www.matud.iif.hu/
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kiemelkedően jelentős az, hogy a dolgozók precízen feljegyezzék a nyomon-követéssel kapcsolatos 
információkat. Ez olyan adatok feljegyzését jelenti, amelyekre alapvetően akkor van csak szükség, ha 
élelmiszer-biztonsági kételyek vagy problémák jelentkeznek az élelmiszerek vagy takarmányok 
vonatkozásában. 
Hatékony nyomonkövetés  nélkül nem valósítható meg a termékek visszahívása sem.  Szerbia jogi 
szabályozása és gyakorlata tartalmazza az élelmiszerek nyomonkövetését, valamint a visszavonást, azonban 
az élelmiszer-előállítók gyakorlatában számos kivételtől eltekintve még mindig nem elég súllyal jelenik 
meg. Fordulat akkor várható, amikor a hatósági gyakorlatban a nyomonkövetési dokumentumokkal nem 
rendelkező termékek elkobzása rutinszerűvé válik. 
A hatékony nyomonkövetés tehát csak egy megfelelő jogi alapokkal rendelkező társadalomban valósulhat 
meg kellőképpen, ahol az ellenőrző szervek rendszeresen és módszeresen ellenőrzik a rendszer gyakorlati 
megvalósulását. 

Jogi szabályozás 

Európai Unió 

A HACCP (Hazard Analisys Crtical Control Point/ Veszélyelemzés Kritikus Kontroll Pont) alkalmazását 
először a 93/43/EGK rendelet írta elő. Ez jelentős lépés volt az élelmiszer-biztonság szavatolásban. 
A fogyasztók bizalmának visszaszerzése érdekében határozta el az Európa Tanács, hogy a biztonságos 
élelmiszerek és takarmányok előállítása és szabadpiaci forgalmazásának az elősegítésére és egységes 
értelmezésére megalkotja a teljes élelmiszer láncra érvényes (a farmtól az asztalig) Európai Élelmiszer 
Törvényt, amely a 178/2002/EK Törvényben kapott jogi megfogalmazást. Az Általános Élelmiszer Törvény 
által előírtak egységes értelmezésére, az élelmiszerek biztonságával kapcsolatos újonnan felmerülő kérdések 
tudományos vizsgálatára megállapították az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatalt. Az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (EFSA) egy átfogó program részeként jött létre annak érdekében, hogy javítsa az Uniós 
élelmiszer-biztonságot, biztosítsa a fogyasztók jogainak magas szintű védelmét, helyreállítsa és fenntartsa 
az Uniós élelmiszerellátásba vetett bizalmat. Az EFSA független tudományos tanácsokat ad az élelmiszer-
biztonságot közvetve vagy közvetlenül érintő témákban. Feladatkörébe a következők tartoznak: élelmiszer- 
és takarmánybiztonság, táplálkozás, az állatok egészsége és jóléte, növényvédelem és a növények 
egészsége. A hatóság nyitott és átlátható módon tárgyalja az esetleges kockázatokat. (EFSA, europa.eu) 
Tulajdonképpen szaktanácsadói háttérként működik, amely segíti a tagállamok élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos munkáját. Az EU-s tagországokban az élelmiszer-biztonsági hivatalok az EFSA mintájára 
jönnek létre. 

A 178/2002/EK Rendelet 

Az élelmiszer-lánc egyes elemei (talaj-növény-állat-ember) annál intenzívebben hatnak egymásra, minél 
kisebb földterületen kell egyre több, jobb minőségű és biztonságosabb élelmiszeripari nyersanyagot 
előállítani. A WHO (World Health Organization - Egészségügyi Világszervezet) és FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations - Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezete) ajánlásokban és programokban hangsúlyozzák a tápláléklánc egészének a 
fontosságát az élelmiszer-biztonság és a teljes, mindenre kiterjedő nyomonkövethetőség megvalósításában. 
Az alapanyag előállítás, termelés, feldolgozás, kezelés, forgalmazás teljes vertikumában érvényesülni kell 
az élelmiszer-biztonságot szolgáló előírásoknak, szabályoknak. Az Európai Parlament és az Európai Unió 
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Tanácsa 178/2002/EK Rendelete az európai élelmiszerjog elveinek és követelményeinek 
megfogalmazásakor hangsúlyozottan kiemelte, hogy a teljes élelmiszer előállítási folyamatban az 
élelmiszer-lánc folyamatos egészében érvényesülni kell az élelmiszer-biztonságnak (Kovács-Bíró, 2003).  

A 178/2002/EK Rendelet tartalmazza a következő élelmiszerjogi alapelveket: 
1. fő cél a fogyasztók egészségének és érdekeinek a védelme, 
2. élelmiszerlánc-szemlélet, 
3. az élelmiszer-biztonságért az elsődleges felelősség az élelmiszervállalkozót terheli, 
4. nem biztonságos élelmiszer nem kerülhet forgalomba, 
5. nyomonkövethetőség,  
6. kockázatosságon alapuló intézkedések (Szeitzné, 2009).  

A 178/2002/EK Rendelet a következőképpen fogalmazza meg a nyomonkövethetőséget: „lehetőség arra, 
hogy nyomonkövethető legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan 
anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, illetve amelynél ez 
várható, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában”. 
A rendelet 18. pontja írja elő a nyomonkövethetőség alkalmazását az élelmiszer és takarmányiparban részt 
vevő vállalkozások részére. 

RASFF rendszer 

Az Európai Unióban működő, takarmányokra és az élelmiszerekre (nyersanyagok, félkész termékek, 
késztermékek) vonatkozó RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) gyorsvészjelző rendszer 
létrehozását a 178/2002/EK Rendelet írta elő. A Bizottság 2011. január 11-én az EU Hivatalos Lapjában 
megjelent 16/2011/EU rendelete (2011. január 10.) „az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási 
rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról” a rendszer működtetésének szabályait 
tartalmazza. Az EU-s tagállamok élelmiszer-biztonságot ellenőrző hatóságai haladéktalanul jelentik a 
Bizottságnak a sürgősségi riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az 
emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt. 

Az RASFF rendszer egy hatékony gyorsriasztási rendszerként működik megkönnyítve az élelmiszer eredetű 
problémák azonosítását, a kifogásolt tételek zárolását. Győri (2012) szerint a jövő kiemelt feladatai közé 
tartozik az RASFF rendszer még hatékonyabb működésének biztosítása, elősegítve ezzel az emberéleteket 
követelő termékek forgalomba hozatalának megakadályozását.  

Az élelmiszer-biztonság szempontjából kifogásolható élelmiszerek keletkezhetnek egy tagországban, a 
következményei viszont más tagországokban is érezhetőek. A riasztás a potenciálisan nem biztonságos 
takarmányokról vagy élelmiszerekről, amelyek veszélyt jelenthetnek a fogyasztók egészségére az RASFF 
gyorsriasztási rendszer segítségével történik (Aćin, 2013). Mindez valós időben, megfelelő hatékonysággal 
minden tagországban.  

Az RASFF rendszer az információ cserére szolgál az illetékes hatóságok között az Európai Unióban abban 
az esetben, ha fennáll a kockázata annak, hogy a termékek veszélyeztetik a fogyasztó egészségét, illetve ha 
termékvisszahívás vagy a forgalmazás megtiltása történik (Smajlović et.al, 2011). Az RASFF rendszert és 
annak információit az úgynevezett „harmadik országok” is felhasználhatják az esetleges élelmiszer-
biztonsági vészhelyzetek esetén, így a szerbiai hatóságok is tudnak intézkedni egy RASFF gyorsriasztás 
esetén a tételek szerbiai zárolásában, valamint egy EU-s tagország élelmiszer-biztonsági hivatalán keresztül 
bejelentést is tehetnek az RASFF rendszerbe. 
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Szerbia 

Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések hatáskörei 

Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos hatósági hatáskörök felosztása a következőképpen alakul 
Szerbiában: 

Az elsődleges termelésben az állati eredetű termékeket az Állategészségügyi Felügyelőség, a növényi 
eredetű termékeket a Növényegészségügyi Felügyelőség végzi.  

A feldolgozás és a nagykereskedelmi forgalmazás, export és import esetén az állati eredetű termékeket az 
Állategészségügyi Felügyelőség, növényi eredetű termékek és üdítőitalok esetén a Mezőgazdasági 
Felügyelőség (kivéve a borokat, amelyek a Mezőgazdasági Felügyelőség hatáskörébe tartozik) ellenőrzi. 

Vegyes élelmiszerek exportja esetén az Állategészségügyi és Mezőgazdasági felügyelőség, még vegyes 
élelmiszerek importja esetén az Állategészségügyi- és a Növényegészségügyi Felügyelőség megosztva 
végzi az ellenőrzést. 

Az egészségügyi felügyelőség hatáskörébe tartozik az új élelmiszerek, diétás termékek, babatápszer, diétás 
étrendkiegészítő, emberi fogyasztásra és adalékokhoz a só, aromák, nem állati eredetű enzimek és 
segédanyagok, palackozott víz (ásványvíz, forrásvíz), közfogyasztásra szánt ivóvíz feldolgozásának és 
szállításának az ellenőrzése. 

A kiskereskedelemre vonatkozó élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ellenőrzési jogkör nem került 
meghatározásra az Élelemiszer-biztonsági törvényben.  

A csak állati eredetű termékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységekben (hentesüzlet, tejtermékeket 
értékesítő diszkont, halas üzlet), ahol csak tőkehúst, tejet, tojást, mézet, halat, vadhúst értékesítenek az 
Állategészségügyi Igazgatóság írásos utasítása alapján, csak a Jó Kereskedelmi Gyakorlat és a Jó Higiéniai 
Gyakorlat alkalmazását követeli meg (www.minpolj.sr.gov.yu, 2011). A dokumentációnak tartalmaznia kell 
a nyomonkövetésre vonatkozó feljegyzéseket és dokumentumokat is. 

Vélhetően mivel az állategészségügyi hatóság az Élelmiszer-biztonsági Törvénnyel ellentétben nem követeli 
meg azt, hogy legyen kinevezve az élelmiszer-biztonságért felelős személy, valamint nem kötelezi a 
kiskereskedőket a nyomonkövetés alkalmazására sem, ezért a termékek nyomonkövetése nem valósulhat 
meg teljes körűen. A bor és alkoholos italokat értékesítő kiskereskedések esetében a mezőgazdasági 
felügyelőség a felelős az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ellenőrzések lefolytatásáért. 

A takarmány-biztonsággal kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket az Állategészségügyi Hatóság végzi az egész 
takarmányláncban, kivéve a kizárólag növényi eredetű takarmányokat és nyersanyagokat, melyek a 
Növényegészségügyi Hatóság ellenőrzési hatáskörébe tartoznak. 

Szerbiában GMO növények termesztése nem megengedett, importból származó termékek forgalomba 
hozatala külön engedélyhez kötött. A GMO termékek esetében az élelmiszer vertikumban a 
Növényegészségügyi Felügyelőség végzi az ellenőrzést, míg takarmányok esetén az Állattegészségügyi 
Felügyelőség hatáskörébe tartozik az ellenőrzés. 

Állategészségügyi Törvény  

Az Állategészségügyi Törvény (Zakon, 2005) hatályba lépése Szerbia hivatalos közlönyében történő 
megjelenésére tehető, azaz 2005. november 2-ra. A törvény 82. cikkelye, amely a „HACCP program” 
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alkalmazására vonatkozik, 2009. január 1.-től tette kötelezővé az állati fehérjét feldolgozó cégek számára a 
HACCP rendszer, valamint a Jó Higiéniai- és Jó Gyártási Gyakorlat alkalmazását és ezzel együtt a 
nyomonkövetést is. A törvény 2010-ben és 2012-ben módosításra került, amelyet a törvény megnevezése 
után feltüntetett hivatalos közlönyszám jelez.  A Mezőgazdasági Erdőgazdasági és Vízügyi Minisztérium 
2005 és 2008 között pályázati források biztosításával ösztönözte a HACCP rendszerek bevezetését és 
alkalmazását a szerbiai élelmiszer-előállító vállalkozások számára. A pályázatban együttesen lehetett 
pályázni a HACCP és az ISO 9001 szabvány bevezetési költségeinek és egyben a tanúsításának a 
részfinanszírozására. Ez nagyban elősegítette élelmiszerláncban a nyomon-követési gyakorlat megismerését 
és elterjedését. 

Az Állategészségügyi Törvény volt az első olyan törvény, amely kötelezővé tette a HACCP alkalmazását 
Szerbiában az állati fehérjét feldolgozó üzemek számára (takarmányipar, húsipar, tejipar), ugyanakkor e 
törvény keretében jelenik meg először a nyomonkövetés mint jogszabályi követelmény.  

Az Állategészségügyi Törvény a HACCP-vel kapcsolatban így fogalmaz: „Azon jogi személyeknek és 
vállalkozóknak, akik állatok vágásával, állati eredetű termékek előállításával, forgalmazásával, valamint az 
állati eredetű melléktermékek összegyűjtésével, feldolgozásával, megsemmisítésével foglalkoznak, 
rendelkezniük kell élelmiszer-biztonsági rendszerrel, amely a Jó Higiéniai Gyakorlaton, a Jó Gyártási 
Gyakorlaton és a veszélyelemzés a kritikus szabályzási pontokon alapul a gyártásban (HACCP program).” 

Az Állategészségügyi Törvény nem részletezi a HACCP-re és a nyomonkövetésre vonatkozó elvárásokat, 
csupán megemlíti azt, mint kötelezően alkalmazandó eszközt. 

Élelmiszer-biztonsági Törvény 

A törvény (Zakon,2009) általános követelményeket fogalmaz meg az élelmiszer-biztonságra és az állati 
takarmányokra vonatkozóan. Leírja az élelmiszert előállítók és kezelők felelősségét és kötelezettségét, 
valamint a gyors értesítési és riasztási rendszert, a reagálást a vészhelyzetre, továbbá meghatározza az 
élelmiszer higiéniájával és minőségével kapcsolatos elvárásokat. Az Élelmiszer-biztonsági Törvény 
kötelezővé teszi az egész élelmiszerlánc számára a HACCP alkalmazását (kivéve a mezőgazdasági 
termelésben). 
A törvény meghatározza az élelmiszerek felosztását és az élelmiszer eredete alapján a következő 
csoportokra különíti el: 

• állati eredetű élelmiszer; 
• növényi eredetű élelmiszer; 
• vegyes élelmiszer, amely tartalmaz növényi és állati eredetű alapanyagokat is; 
• sem nem növényi, sem nem állati eredetű termékek (pl. ásványi anyagok, só); egyéb élelmiszer (új 
élelmiszer, genetikailag módosított élelmiszerek, genetikailag módosított takarmányok). 

Nyomonkövethetőséggel az Élelmiszer-biztonsági Törvény 32. cikkelye foglalkozik. A törvény értelmében 
az élelmiszer és takarmány előállítás, feldolgozás és a forgalmazás minden fázisában biztosítani kell a 
nyomonkövethetőséget.  

Ennek értelmében az élelmiszert és állati takarmányt előállító, illetve forgalmazó vállalkozásoknak 
kötelezően azonosítaniuk kell minden beszállítót, valamint azokat, akiknek értékesítenek élelmiszert vagy 
takarmányt, emberi fogyasztásra szánt állatot, vagy bármilyen anyagot, amely várhatóan bedolgozásra kerül 
az élelmiszerbe vagy a takarmányba. A jogszabály a továbbiakban előírja azt, hogy az élelmiszert előállító, 
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illetve forgalmazó vállalkozásoknak nyomonkövetési rendszert kell működtetniük és a nyomonkövetést 
előíró eljárással kell rendelkezniük. A működtetett nyomonkövetési rendszer segítségével adatokat kell 
tudniuk szolgáltatni a nyersanyagokról, a félkész és kész termékekről, valamint a felhasznált segéd- és 
járulékos anyagokról. A jogszabály a csomagoló anyagokkal kapcsolatosan nem tesz említést a 
nyomonkövetési kötelezettség tekintetében. 

Azon élelmiszerek és állati takarmányok, amelyeket Szerbiában forgalomba hoznak, illetve fennáll a 
valószínűsége, hogy forgalomba fognak hozni, megfelelő jelöléssel kell, hogy rendelkezzenek és 
nyilvántartásba kell venni az azonosíthatóságuk és nyomonkövethetőségük céljából. 

A törvény értelmében létre kell hozni a szerbiai gyorsértesítési és riasztási rendszert mint értesítési 
hálózatot, amely a közvetlen illetve a közvetett emberi egészséget veszélyeztető élelmiszer vagy takarmány 
eredetű veszélyek esetén lép működésbe.  

A gyors jelző és riasztó rendszernek a Mezőgazdasági Minisztérium hatáskörébe kell tartoznia, de részt vesz 
a munkában az Egészségügyi Minisztérium és a Nemzeti Referencia laboratórium is. A munkában részt 
kellene vennie egy szakmai tanácsadó szervezetnek is. Az Élelmiszer-biztonsági Törvényben előírt rendelet 
a gyorsértesítési és riasztási rendszerről, amelyet a Mezőgazdasági Minisztériumnak és az Egészségügyi 
Minisztériumnak kellene megalkotnia még nem készült el. 

A jogszabály 47. cikkelye írja elő a HACCP rendszer, valamint a Jó Gyártási- és Jó Higiéniai 
Gyakorlatkötelező alkalmazását minden élelmiszert előállító és forgalmazó létesítményre vonatkozóan. A 
mezőgazdasági és az egészségügyi miniszternek a feladata elkészíteni az önellenőrzés folyamatát tartalmazó 
rendeletet, amely a törvény 2009-es megjelenése óta nem készült el, habár ezt előírta a jogszabály. 

A jogszabály előírja a Jó Gyártási- és a Jó Higiéniai Gyakorlat alkalmazását, de annak tartalmi 
követelményeire nem készült jogszabályi erővel bíró rendelkezés, csupán általános útmutató. 

Egyéb élelmiszerként a jogszabály az új élelmiszereket, a genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó 
élelmiszereket és takarmányokat értelmezi. 

Szabályzat az élelmiszer higiéniáról  
2010-ben jelent meg az Élelmiszerhigiéniás szabályzat. A jogszabály elsőként foglakozik a HACCP 
rendszer bevezetésével. A rendelet hatodik szakasza foglalkozik a Veszélyelemzéssel és a Kritikus 
Szabályzási Pontokkal. A szabályzat értelmében az élelmiszerrel foglalkozóknak a gyártás valamennyi 
szakaszában (kivéve az elsődleges termelést) be kell vezetni, végre kell hajtani és folyamatosan karban kell 
tartani egy eljárást, illetve olyan eljárásokat, amelyek a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszeren alapulnak 
(Pravilnik, 73/10). 
 
Rendelet a központi nyilvántartásról  
 
Az Élelmiszer-biztonsági Törvényben leírt növényi eredetű termékeket, illetve vegyes élelmiszereket 
előállító üzemek regisztrációja és adatbázisba történő rögzítése és a Mezőgazdasági Minisztériumba történő 
eljuttatására 2011 júniusa volt a határidő. A továbbiakban minden élelmiszer előállítónak kötelessége 
jelentenie a telephelyen, illetve a tevékenységben történt változásokat. E központi nyilvántartás szolgál az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos hatóságok számára adatokkal az ellenőrzések lefolytatására (Pravilnik, 
2010). A nyilvántartás naprakészsége kulcsfontosságú (lenne) a hatékony hatósági ellenőrzések lefolytatása 
céljából, hiszen számos tevékenység idényjellegű, szakaszosan működő vagy változó a tevékenység 
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végzésének a helye. Ilyenek például a bérraktároztatás, a vásárok, a fesztiválok és más ideiglenes 
rendezvények. 

Jelölés  

A hatályos szerbiai jogi szabályozás (Pravilnik, 85/13) értelmében a néhány kivételtől eltekintve a 
csomagolt élelmiszerek címkéjének tartalmaznia kell a termék tételét. Ez a tétel jelzi azon forgalomba 
hozott élelmiszereket, amelyek azonos előállítási, feldolgozási vagy csomagolási körülmények között jöttek 
létre. A tételt az az előállító vagy forgalmazó határozza meg és végzi el a jelölést, amely első alkalommal 
hozza forgalomba az adott élelmiszert. A tétel jelölésének számokból kell állnia, amely előtt az „L” betűnek 
kell szerepelnie. A jelölést a csomagoláson vagy a termékcimkén szükséges elhelyezni. Nem csomagolt 
élelmiszerek esetében a tételszámot arra a csomagolóanyagra kell elhelyezni, amelyben a termék 
elhelyezkedik, vagy ha a tároló edényzet nem alkalmas a jelölésre, a terméket kísérő dokumentumnak kell 
tartalmaznia (ilyen például a liszt ömlesztett szállítása). Az „L” betű mellőzhető abban az esetben, ha a 
jelölés világosan elkülöníthető és egyértelmű a többi adattól. 

A tétel megjelölése nem szükséges a következő esetekben: 
1. mezőgazdasági termények, amelyeket rövid távú tárolás-, előkészítés vagy csomagolást követően eladásra 

szánnak és amelyeket közvetlenül az előkészítés és tovább-feldolgozás helyén gyűjtenek 
2. amennyiben a terméket a fogyasztó számára csomagolatlan formában kínálják eladásra, vagy a fogyasztó 

kérésére az eladás helyszínén történik meg a termék csomagolása  
3. amennyiben az élelmiszer csomagolásának a legnagyobb felülete nem haladja meg a 10 cm2 -t 
4. a gyűjtőcsomagoláson, amennyiben az egyedi csomagolások tartalmazzák a tételszámot 
5. amennyiben a termék szavatossági ideje tartalmazza a napot, hónapot és az évet. 

Allergének  

Az élelmiszer-biztonsági kockázatok tekintetében szükséges figyelembe venni a kémiai kockázatok között 
az allergének jelenlétét, illetve az azokkal történő keresztszennyeződés lehetőségét. 

A táplálékallergia különböző tünetekkel járó, egyes esetekben pedig az életet is veszélyeztető állapot. 
Rendkívül fontos az élelmiszerek teljes és megbízható jelölése, fel kell tehát tüntetni, milyen összetevőket 
használtak fel a készítés során. Az európai uniós országok többsége az allergének ellenőrzését prioritásként 
kezeli, amelyet jelez a RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed - az EU élelmiszerekre és 
takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszere) rendszerbe történő bejelentések száma is (2005:12 db; 
2006:28 db; 2007:63 db; 2008:48 db) (Szeitzné, 2010). A nem megfelelően nyomonkövethető nyersanyagok 
és félkész termékek esetén nagy a keresztszennyeződés kockázata az allergént is tartalmazó 
nyersanyagokkal, ezért e tekintetben a nyomonkövetés szó szerint életbevágóan fontos. 

Az emberek többsége képes a különböző élelmiszereket bármilyen kellemetlen hatás nélkül elfogyasztani, 
míg mások különböző enyhébb tüneteket észlelnek, de akár komolyabb megbetegedést is okozhat egy-egy 
élelmiszer-összetevő, például az immunrendszer, valamint az emésztőrendszer abnormális működését 
idézheti elő. Az előbbit élelmiszer allergiának, az utóbbit élelmiszer-intoleranciának nevezzük. Az Európai 
Unió jelenleg 14 olyan élelmiszer-alapanyagra vagy összetevőre ír elő jelölési kötelezettséget, melyek az 
élelmiszer fogyasztással kapcsolatba hozható túlérzékenységi reakciók túlnyomó többségének kiváltásáért 
felelősek (Török et. al., 2011). A mai innovatív élelmiszeriparnak köszönhetően nagyon sok új termék kerül 
piacra, amelyek már sokszor a hagyományostól eltérő és nem megszokott összetevőkből készülnek. A 



 

53 
 

gyártóknak alaposan ismerniük kell az általuk felhasznált alapanyagok eredetét, esetlegesen azok előállítási 
helyét és technológiáját ahhoz, hogy megállapítsák, az adott felhasznált alapanyag tartalmaz(hat)-e 
valamilyen allergént. 

Az allergénmentességet a gyártóknak a nyersanyagok nyomonkövetéséből származó információkkal, 
valamint a HACCP-re alapozott Jó Gyártási Gyakorlattal kell biztosítaniuk (Takács−Gelencsér, 2012). A 
célnak megfelelően kidolgozott és alkalmazott Jó Gyártási Gyakorlat (GMP - Good Manufaktural Practies) 
(amely magába foglalja a nyomonkövetést is) segítségével csökkenthető az a kockázat, amely akkor fordul 
elő, ha a gyártó nem tünteti fel a termék jelölésén azt, hogy a termék esetlegesen allergént is tartalmaz(hat).  

Az élelmiszer-allergiában szenvedők egyetlen esélye a tünetek kialakulásának megelőzésére az, hogy teljes 
mértékben elkerülik a számukra allergén tulajdonsággal rendelkező táplálékot. Ebből a szempontból 
számukra az élelmiszerek valósághű jelölése ad leginkább segítséget. Ez tulajdonképpen az egyetlen 
tájékozódási eszköz az élelmiszer allergiások számára a konkrét élelmiszerről. E tényezők miatt szükséges 
az élelmiszerek teljes és megbízható jelölése, valamint a készítés során felhasznált összetevők pontos 
feltüntetése. Mindezek mellett sem zárható ki természetesen annak a lehetősége, hogy az élelmiszer az 
előállítás vagy a csomagolás során keresztszennyeződik valamilyen allergénnel (Szeitzné, 2008). Ezért 
szükséges feltüntetni, hogy az adott termék akár nyomokban is tartalmazhat allergént. 

A pontos jelölésnek és az allergének nyomonkövetésének kiemelt fontosságot kell tulajdonítani az egész 
élelmiszer-vertikumban annak érdekében, hogy a fogyasztó pontos információt kaphasson az általa 
megvásárolt, illetve fogyasztott termék összetevőiről. 

Ennek az érdekében az élelmiszerek jelelölésén fel kell tüntetni az allergiát vagy intoleranciát okozó 
élelmiszer-összetevőket, még ha azokat az élelmiszer nyomokban is tartalmazza vagy tartalmazhatja. (Ez 
alól kivételt képeznek azon élelmiszerek, amelyeknek például neve egyértelműen utal az intoleranciát vagy 
allergiát okozó anyagra. Ilyen például a tej.) A jelölésnek egyértelműnek kell lennie, más betűtípust vagy 
vastagon szedett betűtípust szükséges alkalmazni. 

Ételallergia esetében a szervezet immunválaszt ad a bevitt élelmiszerre (ez a válaszidő igen gyors is lehet), 
míg intolerancia esetén az élelmiszer emésztése során következnek be rendellenességek (Pravilnik, 85/15). 

A 1169/2011 EU Rendelet II. Mellékletében találhatóak azok az anyagok felsorolva, amelyek veszélyt 
jelenthetnek az ételallergiában vagy intoleranciában szenvedőknek.  Ezen rendelet betartása 2014. december 
13-tól kötelező az Európai Unió területén. A hatályos szerbiai jogi szabályozást ennek a rendeletnek a 
figyelembe vételével határozta meg a szerbiai jogrend (Pravilnik, 85/15). 

Az intoleranciát vagy allergiát okozó 14 élelmiszercsoport, amelyek jelenétét, illetve potenciális 
jelenlétét kötelező feltüntetni a termékek csomagolásán: 
1. Glutént tartalmazó gabonafélék, azaz búza (például tönkölybúza), rozs, árpa, zab illetve hibridizált 
fajtáik, valamint a belőlük készült termékek, kivéve: 

• búzából készült glükózszirup, beleértve a dextrózt is 
• búzából készült maltodextrin 
• árpából készült glükózszirup; 
• alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt 

gabonafélék. 
2. Rákfélék és a belőlük készült termékek 
3. Puhatestűek  és a belőlük készült termékek 
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4. Tojás és a belőle készült termékek 
5. Hal és a belőle készült termékek, kivéve: 

• vitaminok vagy karotinoid készítmények hordozójaként használt halenyv; 
• a sör és a bor derítőanyagaként használt halenyv vagy vizahólyag 

6. Földimogyoró és a belőle készült termékek 
7. Szójabab és a belőle készült termékek, kivéve: 

• teljes mértékben finomított szójabab olaj és zsír; 
• szójababból származó természetes vegyes tokoferolok (E306), természetes D-alfa tokoferol, 
természetes D-alfa tokoferol-acetát, természetes D-alfa tokoferol-szukcinát; 
• szójabab olajából nyert fitoszterolok és fitoszterol-észterek; 
• szójabab olajából nyert szterolokból előállított fitosztanol-észter. 

8. Csillagfürt és a belőle készült termékek 
9. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt), kivéve: 

• alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt tejsavó; 
• laktitol 

10. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia- vagy 
queenslandi dió és a belőlük készült termékek, kivéve az alkoholpárlatok – így például mezőgazdasági 
eredetű etil-alkohol – készítéséhez használt csonthéjasok 
11. Zeller és a belőle készült termékek 
12. Mustár és a belőle készült termékek 
13. Szezámmag és a belőle készült termékek 
14. Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter össz-koncentrációt 
meghaladó mennyiségben; a számítást a fogyasztásra kész termékekre vagy a gyártó utasítása alapján 
elkészített termékekre vonatkozóan kell elvégezni. 

Egyes élelmiszerkereskedők a jelöléssel párhuzamosan piktogramokkal is segítik fogyasztókat a 
tájékozódásban. 
 

A menedzsment és élelmiszer-biztonsági rendszerek nyomonkövetéssel kapcsolatos kívánalmai 

ISO 9001:2015 

Az ISO 9001 szabvány kritériumai között szerepel a tevékenységi körre vonatkozó aktuális jogszabályok 
ismerete, valamint a vevői igények valamit a releváns érdekelt felek igényeinek a figyelembe vétele. Az 
elvárások az élelmiszeripar területén a termékek minőségének a biztosítása mellett az élelmiszer-biztonság 
szempontjából is megfogalmazásra kerülnek. Ennek megvalósításához kulcsfontosságú a beszállított 
termékek és szolgáltatások precíz és alapos ismerete, amelyet a szabvány követelmények is 
megfogalmaznak. 
A szabvány 8.5.2 pontja foglalkozik az azonosítással és nyomonkövethetőséggel: „a szervezetnek 
szabályoznia kell a kimenetek egyedi azonosítását, és meg kell őriznie a nyomonkövethetőség 
fenntartásához szükséges dokumentált információt”. Ez azt jelenti, hogy a nyomonkövetéssel kapcsolatos 
feljegyzéseket a szervezetnek tartósan meg kell őriznie, hogy az szükség esetén rendelkezésre állhasson 
(ISO 9001:2015). 
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ISO 22000:2005 

Az ISO 22000 szabvány összhangban van az ISO 9001 szabvány kritériumaival, tartalmazza a HACCP hét 
alapelvét és jól alkalmazható az egész élelmiszerláncban.  

A nyomonkövetésnek a szabvány 7.9 pontja alapján alkalmasnak kell lennie az úgynevezett „egy lépést 
előre és egy lépést hátra” elv megvalósítására. A szervezetnek minden beszállított alap- és segédanyagot, 
valamint csomagolóanyagot azonosítania kell, továbbá dokumentálnia kell az általa a vevőknek átadott 
félkész vagy késztermékeket is. 

A nyomonkövetést szabályzásánál figyelembe kell venni azokat a tevékenységeket, amelyek hatással 
lehetnek a rendszer bonyolultságára úgy, mint a nyersanyagok típusai és számuk, a termék visszaforgatása, 
a termékkel érintkező egyéb anyagok, a tételenkénti vagy folyamatos termelés és egyesített tételek. A 
vállalkozásnak figyelembe kell vennie azt is, milyen mélységű nyomonkövetési rendszerrel azonosíthatók 
azok a nem biztonságos termékek, amelyeket esetleg vissza kell hívni a piacról (ISO 22000:2005). 

A szabvány kritériumai közé tartozik a 7.10.3 pontban található potenciálisan nemmegfelelő termékek 
kezelése kritérium, amely alapján a nemmegfelelő terméket el kell különíteni és jelölni kell, az értékesített 
tételek visszahívását pedig kezdeményezni kell. 

A szabvány 7.10.4 pontjában a visszavonások tekintetében definiálni kell azt, hogy kik azok a felelős 
személyek, akik dönthetnek a visszavonások megkezdéséről valamint a felelős személyeket, akik elvégzik a 
termékek visszavonását. A szabvány a felelősök definiálása mellett próbavisszahívásokat is előír, amellyel 
igazolható a nyomonkövethetőség hatékonysága a szervezetnél. 

FSSC 22000 

Mivel a GFSI nem tartotta kielégítőnek az ISO 22000 szabvány követelményeit, ezért bővítették ki a 
szabványt előbb a PAS 220 követelményeivel, majd azt felváltva, az ISO/TS 22002:2009 követelményeivel.  
Az ISO 22002-1:2009 az előfeltételi programokra (PRP) fektetett hangsúly mellett, a gyártás specifikus 
követelményei mellett újabb követelményként megjelenik az újrafeldolgozás, a termékvisszahívás, a 
raktározás, a termékinformáció és vele együtt a fogyasztók tájékoztatása, valamint a termékvédelem is. 
 E követelmények hozzájárulnak az allergén anyagok kereszt-szennyeződésének a megelőzéséhez és a 
hatékonyabb nyomonkövethetőség megvalósulásához. 

IFS 

Az IFS szabvány 4.18.-as pontja foglalkozik a nyomonkövethetőséggel. A szabványpont megnevezése: 
Nyomonkövethetőség (beleértve a GMO és az allergén nyomonkövetést is). A szabvány a következőképpen 
rendelkezik: „Nyomonkövetési rendszert kell létrehozni, mely képes a késztermékek és az ahhoz 
kapcsolódó nyersanyag tételek, a közvetlen érintkező csomagolóanyagok és a tervezetten vagy nem 
tervezetten közvetlenül érintkezésbe kerülhető csomagolóanyagok azonosítására. A nyomonkövetési 
rendszernek tartalmaznia kell minden vonatkozó gyártási és disztribúciós feljegyzést. A 
nyomonkövethetőséget biztosítani és dokumentálni kell a vevőnek történő átadásig. A visszairányú 
nyomonkövetési feljegyzéseknek (a gyártási helyektől a vevőkig) elérhetőeknek kell lenniük. A 
dokumentumok átvizsgálási időkeretének összhangban kell állnia a vevő elvárásaival. A nyomonkövetésnek 
alkalmasnak kell lennie a késztermék tételek és a termékjelölések összekapcsolására. A nyomonkövetési 
rendszert kellő gyakorisággal, de legalább évente és bármilyen nyomonkövetési változásnál tesztelni és 
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dokumentálni, valamint ahol szükséges, aktualizálni kell a mindkét irányú nyomonkövethetőség igazolására 
(alapanyagtól a kiszállított termékig, a kiszállított terméktől az alapanyagig), beleértve a mennyiségi 
nyomonkövethetőséget is. A teszt eredményét dokumentálni kell. A nyomonkövethetőséget a gyártás 
minden fázisában biztosítani kell, beleértve a folyamatban lévő gyártást, az utókezeléseket és a 
visszadolgozásokat is. A félkész vagy késztermékek jelölését akkor kell elvégezni, amikor a termék 
ténylegesen csomagolásra kerül, biztosítva a termék világos nyomonkövethetőségét. Amennyiben a 
termékeket egy későbbi időpontban látják el jelöléssel, akkor az átmenetileg tárolt termékeket speciális 
tételjelöléssel kell ellátni. Az eltarthatósági időt mindig az eredeti gyártási dátumtól kezdve kell 
megállapítani. Ha a vevő igényli, a gyártási tételt reprezentáló, azonosított mintákat kell megfelelő 
állapotban megőrizni a termék eltarthatósági idejéig (fogyaszthatósági/minőség-megőrzési idejéig) és 
szükség esetén azon túl is egy meghatározott ideig” (IFS ver.6). 

Az IFS ver.6. szabvány 10, úgynevezett „KO” pontot határoz meg, amelyek amennyiben nem teljesülnek, a 
tanúsító audit sikertelen eredménnyel zárul le és egy új, megismételt auditra van szükség. 

A 10 KO pontból 5 érinti a nyomonkövetés témakörét, amelyek a következőek:  
• alapanyag specifikációk; 
• receptúrák megfelelősége; 
• idegenanyag kezelés; 
• nyomonkövetési rendszer; 
• termék kivonás és termék-visszahívás. 

Az IFS szabvány nagy hangsúlyt fektet a termék nyomonkövetésének a dokumentáltságára és annak 
gyakorlati alkalmazására. 

A szabvány 4.19 pontja előírja a GMO termékek nyomonkövethetőségének dokumentálását a vevői 
elvárások és a cél ország jogszabályai alapján. 
 
 

BRC 

A BRC szabvány 3.9. szabványpontja szerint a szabványt alkalmazó vállalkozásnak olyan rendszerrel kell 
rendelkeznie, amely alkalmas valamennyi alapanyag és csomagolóanyag nyomonkövetésére a termelés és a 
kiszállítás teljes folyamatában a fogyasztóhoz történő eljuttatásáig. 

A 3.9.1. szabványpont részletezi azt, hogy a nyersanyagok, a csomagoló anyagok, a segédanyagok, a köztes 
termékek és a vizsgálat alatt lévő termékek esetében is biztosítható legyen a nyomonkövethetőség.  

A nyomonkövetés tesztelését a 3.9.2. szabványpontja határozza meg. Több termékcsoportra kell elvégezni a 
tesztelést a nyersanyagoktól a késztermékekig (és fordítva is), mennyiségi ellenőrzéssel (áru mérleggel) 
egybekötve. Ezeket a teszteket évente kell elvégezni és a tesztelésnek négy óra alatt meg kell valósulnia. 

A visszadolgozott termékek esetében is szükséges a nyomonkövethetőség biztosítása. 

A BRC szabvány 3.11. pontja értelmében a vállalkozásnak rendelkeznie kell eljárással az élelmiszer-
biztonsággal és a minőséggel kapcsolatos incidensek és a potenciálisan veszélyes helyzetek kezelésére.  

A vállalkozásnak dokumentált eljárással kell rendelkeznie a termékvisszahívás, illetve a termék visszatartás 
esetére is.  
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Ki kell nevezni a termékvisszahívási csoportot, amely tagjainak pontosan szabályozott feladatokkal kell, 
hogy rendelkezzenek. A termékvisszahívást évente tesztelni kell.  

Valós termékvisszahívás esetén három napon belül értesíteni kell a tanúsítványt kiállító tanúsító testületet. 

GLOBALG.A.P. 

A GlobalG.A.P. szabvány az elsődleges termelésen belül régiónkban a friss zöldség és gyümölcs ágazatban 
terjedt el. 

A GlobalG.A.P. szabvány Opció 1. változata egyéni (ős)termelőkre vonatkozik, míg az Opció 2 csoportos 
tanúsítást tesz lehetővé. Az Opció 2. esetében a teljes minőségirányítási rendszer (QMS) alkalmazását teszi 
kötelezővé. 

A szabvány az AF Minden gazdaság alapmodul 12. szabványpontjában és alpontjaiban foglalkozik a 
nyomonkövethetőséggel, de csak abban az esetben, ha a gazdaság termeszt, tárol vagy felvásárol más, nem 
GlobalG.A.P. rendszerben előállított termékeket is. 

A szabvány Növénytermesztési moduljában a CB 1. pontban az „egy lépést előre és egy lépést hátra” elvet 
követeli meg a szabványt alkalmazó gazdálkodóktól. A betakarítási információknak összekapcsolhatóaknak 
kell lenniük a termék nyilvántartásokkal. Az Opció 2. esetében a nyomonkövethetőség mellett árumérleget 
is kell készíteni, amely alapján igazolható a teljes tétel nyomonkövethetősége. 

A GlobalG.A.P kiemelten kezeli a termékek nyomonkövethetőségét. A termelőknek/szervezeteknek a 
nyilvántartásba vételük során egyedi kódszámot osztanak ki. Ez a GGN (GlobalG.A.P. number) szám nem 
egy alkalomra vonatkozik, hanem ez a szám tartósan jelöli a termelőt/szervezetet. Amennyiben a termelő 
úgy dönt, hogy kilép a termelésből ezt a számot nem kaphatja meg más termelő. 

Amennyiben a csomagolás során több termelőtől származó gyümölcs vagy zöldség kerül egy kínáló tálcára, 
fel szükséges tüntetni a termelők GGN számát, ahogyan a következő kép bemutatja. 

 
 

 
 

1. kép: GlobalG.A.P GGN jelölése 
Forrás: Fekete András, 2016.02.15. Global.G.A.P. konferencia 

 
A fogyasztók gyorsabb és precízebb informálásának a céljából a szervezet kialakított egy QR kód családot: 
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2. kép: GlobalG.A.P QR kódjai 
Forrás: Fekete András, 2016.02.15. Global.G.A.P. konferencia 

 
A QR kód leolvasásával a fogyasztók teljes körűen informálódhatnak a termékkel kapcsolatosan. 
 

 
3. kép: GlobalG.A.P QR kódjainak használata 

Forrás: Fekete András, 2016.02.15. Global.G.A.P. konferencia 
 

A termék nyomonkövetésében alkalmazott rendszerek 

GS1  

A GS1 (vonalkód rendszer) a globális szabványok, a globális szabványosítás területén 40 éves múlttal 
rendelkező független szervezet. A GS1 központja Brüsszelben található, azonban a szervezet a világ 111 
országának nemzeti tagszervezetei, az úgynevezett GS1 tagszervezetek hálózata révén működik. A GS1-et 
eredetileg az élelmiszer- és más fogyasztási cikkek szektorainak gyártói és kiskereskedői alapították az 
elosztási lánc hatékonyságának fejlesztése céljából. 1973. április 3-án néhány iparági vezető aláírt egy 
megállapodást, amelynek értelmében ugyanazon szabvány mellett tették le a voksot a termékek azonosítása 
terén. Ez nem volt más mint a vonalkód. (Kétszeri, 2013). 

EAN. UCC 

Az EAN. UCC rendszer élelmiszer nyomonkövetésben történő alkalmazásának és sikerének oka, hogy 
megfelelő választ kínál a nyomonkövetés elvei által támasztott kihívásokra: 
1. Globálisan alkalmazható egyedi azonosítás és jelölés: a nyomonkövetett egységek egyértelmű, egyedi 

azonosítása és jelölése az élelmiszer ellátási láncon belül. 
2. Adatközlés és adattovábbítás: a nyomonkövetés megköveteli az előre egyeztetett adatok, információk 

rögzítését, tárolását és továbbítását. 
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3. A kapcsolódási és megfeleltetési pontok kezelése: az ellátási lánc egészében gondoskodni kell a 
kapcsolódási és megfeleltetési pontok helyes menedzsmentjéről. 

4. Nyomonkövetési adatkommunikáció: A nyomonkövetés alapvető feltétele, hogy a termékek fizikai 
mozgásával egyidejűleg, a rájuk vonatkozó adatok, információk is szabadon áramoljanak (Kétszeri, 
2005). 

Az EAN-13 felépítése (4. kép): 

- Rendszerkód, az első két vagy három számjegy, általában az ország azonosítója, amiben a gyártót 
bejegyzik (nem szükségképpen ahol a terméket ténylegesen gyártják). 10-jegyű ISBN esetén a kód 978 vagy 
979 vagy ISSN kód esetén 977. 
- Gyártókód, négy, öt vagy hat számjegyből álló kódsor, ami a rendszer hosszától vagy az országkódtól 
függ. 
- Termékkód, öt számjegyből áll. 
Ellenőrző számjegy, egyetlen kód a végén, egy ellenőrzőszámjegy. Az ellenőrző számjegyet a modul 10 
alapján kiszámítják, ahol a súlyok az ellenőrzőszám számításban 1-et és 3-at váltogatnak. 
 

 
4.kép Az EAN kód- és kódjelrendszer  

Forrás: www.agr.unideb.hu  
 

 Az EAN kód- és kódjelrendszer felépítése 

a/az ország azonosító kódja; 
b/a vállalat azonosító kódja; 
c/a termék azonosító kódja; 
d/ellenőrző szám;  
e/biztonsági üres mező, 
f/szélső (lezáró) jelek; 
g/középső elválasztó jel 

RFID technológia 

A vonalkód rendszerek felváltására a rádiófrekvenciás azonosító rendszerek (RFID) kínálják az egyik 
alternatívát. Az RFID rendszerekben a termékre vonatkozó információkat egy kis címkében digitálisan 

http://www.agr.unideb.hu/


 

60 
 

tárolják. Ez egy különleges öntapadós matrica, amely egy 0,3 mm vastagságú „mini chipet” és egy beépített 
antennát tartalmaz. Ha a mikrochip egy erre a célra kifejlesztett, elektromágneses mezővel körülvett 
leolvasó berendezés közelébe kerül, rádióhullámokon keresztül automatikusan kommunikálni kezd vele és 
elküldi a rajta tárolt információt: az elektronikus termékkódot képező numerikus adatsort. A leolvasó 
berendezés ezredmásodpercek alatt fogadja az információt, majd továbbítja egy szerverre, ahonnan az 
adatok elektronikus úton az arra jogosultak számára elérhetővé tehetők (Salga−Füzesi, 2008). 

 
5.kép Azonosíthatóság az RFID segítségével 

Forrás: www.agr.unideb.hu  

Termékvisszahívás 

A 178/2002 EK Rendelet 19. cikkelye azoknak a problémáknak a mérséklését szolgálja, amelyek akkor 
adódnak, amikor az élelmiszer-biztonsági követelményeknek nem megfelelő élelmiszerek kikerülnek az 
élelmiszer-ipari vállalkozás ellenőrzése alól (europa.eu), ebben az esetben a vállalkozásnak haladéktalanul 
meg kell kezdenie a kifogásolt tételek visszahívását. 

A nyomonkövethetőség és a termék visszahívás azért fontosak, mert lehetővé teszik az élelmiszeripari 
vállalkozások számára, hogy gyorsan reagáljanak az élelmiszerek biztonságát/minőségét érintő 
incidensekre, ezáltal biztosítva az érintett termék fogyasztókra gyakorolt hatásának megelőzését vagy 
minimalizálását. (eufic.org). A megfelelően kialakított és dokumentált nyomonkövetési rendszer segítséget 
nyújt a gyors és hatékony termékvisszahívás megvalósításában. A megfelelő információk alapján elégséges 
csak a kifogásolt tétel visszavonása, a biztonságos tételek pedig a kereskedők polcain maradhatnak. 

A termékek visszahívása már nem az ellenőrző hatóság hatálya alá tartozik, hanem az élelmiszert előállító 
vállalkozás feladata és kötelezettsége (Szeitzné, 2011). A szakszerű és a teljes körű termékvisszahívás 
megvalósításához megfelelően képzett, feladatait pontosan ismerő csoportra van szükségük az 
élelmiszeripar szereplőinek. 

A megfelelően alkalmazott és dokumentált nyomonkövetés legnagyobb előnye a gyors és hatékony 
termékvisszahívás lehetősége (GS1, 2013), amely jól alkalmazható egy élelmiszer-biztonsági kockázat vagy 
vészhelyzet kezelésére.  

http://www.agr.unideb.hu/
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Minőség a szerbiai agráriumban 

(Szerző: Dr. Kovács Sárkány Hajnalka) 

Kitekintés 

A mezőgazdaság az egyik legősibb emberi tevékenység, a közelmúltig az emberiség zöme jellemzően 
földműveléssel és az állattenyésztéssel foglalkozott. Az iparosodás következtében ez mára már jórészt 
megváltozott, sőt a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységek is átalakultak. Amíg régen a tevékenység 
fő célja a kevés többlettermelés mellett a család fogyasztási igényeinek a kiszolgálása volt, addig manapság 
a termelés fő célját az értékesítés képezi. Ezt az átalakulást, az emberiség számának ugrásszerű 
megnövekedése hozta létre, hiszen 1804-ben csupán 1 milliárd ember élt a földön, addig 2012-ben már 7 
milliárd. Az ENSZ (2015) népesség előrejelzése szerint 2054-ben 9 milliárd ember él majd a Földön, ami az 
élelmiszerek iránti kereslet további erősödésével jár majd.  

Ezzel párhuzamosan az élelmiszerek potenciális egészség-károsító hatásának a jelentősége egyre 
intenzívebbé válik. Manapság már az élelmiszerek biztonságosságának (egészségre nem ártalmas voltának) 
a fogalma különvált azoktól a fogalmaktól, amelyek az élelmiszerek olyan minőségi jellemzőit írják le, mint 
a beltartalmi értékek és az érzékszervi jellemzők.  

Amíg régen egy-egy élelmiszer eredetű megbetegedés elsősorban az élelmiszereket előállítókat sújtotta, 
manapság a megtermelt mennyiség és a globális árukereskedelem révén az egészségkárosító hatás jóval 
túlmutathat a lokális szinteken. Az élelmiszerlánc jelentősen átalakult, ma már nem élelmiszer-láncként, 
hanem „élelmiszerút szövevényként” kell értelmezni.  A mezőgazdasági termelés során a növénybe vagy az 
állatba került kémiai jellegű egészségkárosító anyagot az élelmiszer-feldolgozási technológia nem képes 
ártalmatlanítani, ezért az élelmiszer-biztonság meglétének a garantálása a növénytermesztésben és 
állattenyésztésben kulcsszerepet játszik.  

Könnyen belátható az, hogy a termesztést és az élelmiszer-feldolgozást szabályozásokhoz célszerű kötni 
annak érdekében, hogy a folyamat szabályozottá és átláthatóvá váljon. Nyilvánvalóan a szabályozás első 
bástyáját az egyes országok jogszabályi rendszere jelöli ki, azonban nem tekinthetünk el attól, hogy a 
kereskedők és a fogyasztók elvárásai is megjelentek a globális élelmiszer-kereskedelmi porondon. A vevői-, 
vagy fogyasztói elvárások között szerepel az élelmiszer-biztonsággal és menedzsmenttel kapcsolatos 
szabványok alkalmazása és tanúsíttatása, sőt ebbe a csokorba tartozik a különböző védjegyek és árujelzők 
alkalmazása is.  

A termelők piaci elkülönülését teszik lehetővé a különböző szabványok alkalmazása, mivel 
versenyelőnyhöz juthatnak általuk. A termékek egyediségét hirdetik a földrajzi védelem, a BIO (organikus) 
tanúsítás vagy a különböző védjegyeknek történő megfelelés.  Ez manapság nagyon fontos, hiszen az 
élelmiszerek vásárlásakor a termelő és a vásárló időben és térben mind jobban elkülönül, az eladó 
személyébe vetett bizalom áttevődik az élelmiszer- kiskereskedelemben a résztvevőkbe vetett hitbe. A 
kiskereskedelmi láncok jól átgondolt stratégiájának a része az, hogy az élelmiszer-biztonság és minőség 
terén maximális szigorral lépjenek fel a mezőgazdasági terményeket és az élelmiszereket hozzájuk 
beszállítókkal szemben. Ennek megvalósítási eszközei legtöbb esetben a különböző szabványok. 

Manapság a mezőgazdászoknak és az élelmiszer-előállítóknak stratégiát kell választaniuk a termesztés és 
feldolgozás jellegét illetően: vagy nagy volumenben termesztenek (elsősorban ipari feldolgozás céljából), 
vagy kis volumenben termesztenek, de ebben az esetben speciális értékesítési csatornát kell választaniuk az 
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értékesítéshez (pl. termelői piac, internetes eladás). Bárhogyan is döntenek, a hatékonyságuk kérdéskörének 
kulcsszerepet kell játszania. A számszerűsített bevételek és kiadások döntik el a tevékenység jövőjét. 
Ahhoz, hogy hosszútávon megélhetést tudjon biztosítani, a mezőgazdasági tevékenységet is vállalkozásként 
szükséges kezelni.  Tudni kell azt, hogy a fejlett országokban az élelmiszerforgalom 70-80%-a mintegy 
tucatnyi élelmiszer-kereskedelmi szervezet kezében van. Az élelmiszer-előállító cégeket ezek az élelmiszer-
kereskedelmi szervezetek erős árversenybe kényszerítik bele, ami nyilvánvalóan az élelmiszerárak 
csökkenését vonja maga után. Az árverseny, az egyre fokozódó élelmiszer-biztonsági követelményrendszer 
és az élelmiszer-forgalmazó igénye a nagy mennyiségű élelmiszer iránt, a feldolgozóipar erős 
koncentrációját és modernizációját idézte elő. Míg Szerbiában az átlagos parcellaméret 2012-ben 8 hektár 
körüli, addig Buday-Sántha (2011) adatai alapján a dániai átlagos parcellaméret 2010-ben például 59,3 
hektár volt. (Ami húsz évvel ezelőtt 35,1 ha volt.) Ez Dániában 20 év alatt mintegy 168%-os 
területnövekedést jelentett.  

A fentiekből egyértelműen következtethető a mezőgazdasági és az élelmiszer-feldolgozó ágazatok további 
koncentrációja térségünkben. Akkor hogyan tovább, mit kell megfontolniuk térségünk mezőgazdasági 
termelőinek és a jogalkotóknak? "Az agrárágazat nemzetközi versenyképességét az biztosítja, ha a termékeit 
a piac által igényelt mennyiségben és elvárt minőségben a versenytársakénál kisebb költségekkel állítja elő, 
vagy legalább a termékek egy részében olyan magas árfekvésű, sajátos minőségű árut termel, amely iránt 
határozott piaci kereslet nyilvánul meg" (Buday-Sántha, 2011).  

Ehhez a különböző előírások és szabványok alkalmazása nagymértékben segítségül szolgálnak.  

Jogszabályi megfelelés 

A különböző előírásoknak és jogszabályoknak történő megfelelés első lépése a hatályos jogszabályoknak 
való megfelelés. Ebben a kontextusban azokra a jogszabályokra is gondolunk, amelyek azokban az 
országokban érvényesek, ahol majd az élelmiszer eladásra kerül. Szerbiában az illetékes minisztérium 
minden évben a honlapján megjelenteti az engedélyezett növényvédelmi és ápolási (vegy)szerek listáját.  
Egy-egy mezőgazdasági termény nem tartalmazhat a megengedettnél nagyobb mértékű növényvédőszer-
maradékot vagy nehézfémet sem. A vásárlók számos esetben erről a termesztési napló átvizsgálásával és a 
terményből vett mintán elvégzett akkreditált laboratóriumi vizsgálat jegyzőkönyvének a megállapításai 
alapján bizonyosodnak meg. 

A termékek nehézfém tartalma a talaj nehézfém tartalmából is származhat, ezért érdemes a termőterület 
ilyen jellegű feltérképezése. (Térségünkben például a mák és a spenót kadmium tartalmával merülhetnek fel 
kétségek, ugyanis ezek a növények összegyűjthetik és kumulálhatják a talaj kadmium tartalmát.) 

A termelői élelmiszer-előállítás elsődleges feltétele a mezőgazdasági gazdaság jegyzékbe vétele 
(regisztrációja). 

A Szerb Köztársaság Államkincstárának honlapja alapján a Mezőgazdasági Erdészeti és Vízgazdálkodási 
Minisztérium 2004-ben kezdte el a (mező)gazdaságok jegyzékbe vételét (Kovács, 2014). 

A mezőgazdasági gazdaságok jegyzékbe vételének az volt az elsődleges célja, hogy az állam megismerhesse 
a mezőgazdasági gazdaságok pontos számát, a termelési struktúráját és a kapacitását (Buday-Sántha, 2011). 
A jegyzékbe vétel nem kötelező a mezőgazdasági terményeket előállítók és az állattartók számára, azonban 
előfeltétele az állami támogatások igénylésének.  
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A jegyzékbe vételt a termelők a mezőgazdasági gazdaságok jegyzékbe vételéről és annak megújításáról 
szóló szabályzattal összhangban tudják megtenni minden év február 1.-től március 31.-ig terjedő 
időszakában. Szántóföldi növénytermesztés esetén csak 0,5 hektárnál nagyobb földterülettel rendelkezők 
jogosultak a regisztrációra. A regisztráció alkalmával a mezőgazdasági gazdaságok egyéni azonosító számot 
kapnak. A regisztráció során a termelőknek csak a termesztett növényfajtákkal és a tenyésztett állatfajtákkal 
kapcsolatosan szükséges adatot szolgáltatniuk (Szabályzat, 17/13; Rendelet, 119/08). Azzal kapcsolatban, 
hogy végeznek-e valamilyen élelmiszer-feldolgozási tevékenységet, vagy esetleg raktározzák-e a 
terményeiket nem szükséges nyilatkozniuk. 

A mezőgazdasági termelőknek az élelmiszer-biztonságra vonatkozó jogszabályok betartása mellett 
(Pravilnik, 72/2010) lehetőségük van néhány mezőgazdasági termék feldolgozására és árusítására is. 

Szerbia területén az Állategészségügyi Törvény értelmében a mezőgazdasági termelők csak jegyzékbe vett 
élelmiszer-feldolgozó létesítményekből származó állati eredetű termékeket (jelen esetben tejet és abból 
készült termékeket) értékesíthetnek az előállítás helyén, illetve a helyi piacokon. Ezzel együtt a törvény 
kijelenti azt, hogy az házi állatok vágását csak az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott vágóhidakon 
lehet elvégezni (Zakon, 91/2005). Az állategészségügyi és közegészségügyi feltételekről, az állati eredetű 
élelmiszerek általános és különleges feltételéről, valamint az állati eredetű termékek higiéniájáról szóló 
szabályzat határozza meg a szerbiai őstermelők számára azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy higiénikus módon tudják előállítani a tejtermékeket (Pravilnik, 25/2011). 

A tejtermékek, tojás, tészta, méz a szárított zöldségek és gyümölcsök előállítási jogát a jogi szabályozás 
nem mondja ki egyértelműen, csupán azok eladásával kapcsolatosan rendelkezik a következőképpen: 

1. A piacoknak elkülönített területet kell biztosítaniuk a tejtermékek, tojás, tészta és méz árusításához, a 
nem eladótérből történő árusítás higiéniai feltételeiről és annak ellenőrzési módjáról szóló szabályzat 
értelmében (Pravilnik, 25/2011). 

2. Az áruforgalmazás, szállítás és az azzal kapcsolatos szolgáltatások minimális műszaki követelményeiről 
szóló szabályzat megfogalmazásában a zöldségpiacokon a szárított zöldségek, gyümölcsök és tojás 
kiskereskedelme folyik. (Pravilnik, 47/96). 

A termelői növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatban a 
termelőknek és a feldolgozóknak számos jogszabályt figyelembe kell venni és alkalmazni kell. Ilyenek 
például az Állategészségügyi Törvény (Zakon, 91/2005) vagy az Élelmiszer-biztonsági Törvény (Zakon, 
41/2009), de ide tartozik az élelmiszerek higiéniájára vonatkozó szabályzat is (Pravilnik 73/2010), amely az 
elsődleges termelés kivételével az élelmiszer előállítók számára előírja a HACCP rendszer kialakítását és 
alkalmazását. 

HACCP- Hazad Analysis Critical Control Point- Veszélyelemzés, Kritikus Kontroll Pont 

A HACCP alkalmazása az egész élelmiszer-láncban kötelező (előállítás, szállítás, nagykereskedelem, 
vendéglátás, kiskereskedelem). Ez alól a jogi szabályozás felmenti az elsődleges termelésben résztvevőket 
(növénytermesztőket és állattartókat), viszont mindazok számára, akik manapság elsősorban friss zöldséget 
és gyümölcsöt szeretnének beszállítani egyes multi-, vagy transznacionális kis- és nagykereskedelmi láncba, 
ez a rendszer képezi a működésük sarokpontját. Ez a rendszer alkotja minden élelmiszer-biztonsággal 
kapcsolatos szabvány alapját is. 

A HACCP alatt tulajdonképpen a Codex Alimentarius Bizottság által megjelentetett „Élelmiszer-higiéniai 
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alapelvek (General Principles Of Food Hygiene) CAC/RCP 1-1969”, megnevezésű dokumentumot és 
mellékletét érjük, amelyet először 1997-ben, majd 1999-ben és 2003-ban módosítottak.  

A Codex Alimentarius története 1891-ig nyúlik vissza. E dokumentum az 1897 és 1911 közötti periódusban 
az Osztrák–Magyar Monarchiában előállított élelmiszerek széles körének termékleírását, valamint 
szabványait tartalmazó Codex Alimentarius Austriacus után kapta nevét. (Kovács, 2014).   

„A HACCP-t (rendszert) egy élelmiszer-biztonsági konferencián mutatták be, majd 1969-ben a HACCP 
rendszer a Codex Alimentarius részévé vált. 

Az Európai Unió a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmazását rendelet formájában írta elő a 
tagországoknak (A Tanács 93/43/EGK Irányelve (1993. június 14.) az élelmiszer-higiéniáról). Ezt a 
rendeletet a tagországoknak be kellett építeniük a jogrendjükbe, és alkalmazniuk kellett 1995. december 14-
től, azaz 1996. elejétől. Ez a rendelkezés nem vonatkozott az elsődleges termelést folytatókra. 

Szerbiában az Élelmiszer-biztonsági Törvény előírja, hogy az élelmiszeripari szereplők élelmiszer-
biztonsági rendszert kötelesek bevezetni az előállítás és forgalmazás minden fázisára (kivéve az elsődleges 
termelést), amely a felügyeletük alatt áll, a jó gyártási és higiéniai alapelvekkel, illetve a Veszélyelemzéssel 
és a Kritikus Szabályzási Pontokkal (HACCP) összhangban.  A HACCP mibenlétét némileg a Szabályzat az 
élelmiszerhigiénia feltételéről megnevezésű szabályzata magyarázza meg” (Kovács, 2014).   

A HACCP alapelvek a szabályzat értelmében a következőek: 

1. alapelv: minden veszély megállapítása, amelyeket ki kell küszöbölni, megszüntetni vagy elfogadható 
szintre csökkenteni; 

2. alapelv: a kritikus szabályzási pontok megállapítása azon a helyen vagy helyeken, ahol fontos az 
ellenőrzés a veszély megakadályozásához, eltávolításához, illetve az elfogadható szintre történő 
csökkentéséhez 

3. alapelv: kritikus határértékek megállapítása a kritikus szabályzási pontokon, amelyek elválasztják az 
elfogadhatót a nem elfogadhatótól, a veszélyek megelőzése, megszüntetése vagy csökkentése céljából; 

4. alapelv: a kritikus szabályzási pontok hatékony megfigyelési (monitoring) eljárásainak létrehozása és 
végrehajtása; 

5. alapelv: helyesbítő tevékenységek meghatározása, amikor a felügyelet (monitoring) azt jelzi, hogy egy 
kritikus ellenőrzési pont nincs ellenőrzés alatt; 

6. alapelv: rendszeresen végrehajtandó eljárások kidolgozása, amelyekkel igazolni lehet, hogy az 1. alapelv 
és az 5. alapelv eljárásai hatékonyan működnek; 

7. alapelv: olyan dokumentáció létrehozása és alkalmazása, amely megfelel az élelmiszeripari vállalkozás 
fajtájának és nagyságának, és amellyel bizonyítani tudja ezt az alapelvet a megelőző alapelvek hatékony 
alkalmazásával (Kovács, 2014).   

A szakirodalom számos módon írja le a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert és próbálja egyértelművé 
tenni annak mibenlétét: 

- A HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer olyan módszer, amely az élelmiszer-előállítás minden 
szakaszában a veszélyeket szisztematikus módon értékeli annak a meghatározása, hogy mely területeket kell 
ellenőrzés alá vetni. Ez a technika a kritikus tevékenységek ellenőrzésére irányul az élelmiszer-biztonság 
biztosítása érdekében  

 - Maga a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer egy eszköz/technika a veszélyek értékelésére és olyan 
szabályozó rendszer felállítására, amely inkább a megelőzésre összpontosít, elsősorban nem a végtermék 
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ellenőrzésére épül  

- A HACCP olyan élelmiszer-biztonsági rendszer, amelyet a nemzetközi élelmiszer-biztonsági közösség is 
elismer és világszerte iránymutatást nyújt az élelmiszer-biztonsági veszélyek szabályzásában (Kovács, 
2014).   

A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelvének értelmében, 
(amelyet az Európai Unió által kiadott Élelmiszer-higiéniai alapelvek irányelvével összhangban alakítottak 
ki és a szabványok is ezt a struktúrát ismerik el) a HACCP rendszernek hét alapelve és 12 kialakítási lépése 
van:   
1.   lépés: A HACCP-munkacsoport összeállítása 
2.   lépés: A termék leírása 
3.   lépés: A tervezett felhasználás meghatározása 
4.   lépés: A folyamatábra szerkesztése 
5.   lépés: A folyamatábra helyszíni megerősítése 
6.   lépés: Veszélyelemzés végzése. 1. alapelv 
7.   lépés: A Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban CCP) meghatározása. 2. alapelv 
8.   lépés: A kritikus határérték(ek) megállapítása. 3. alapelv  
9.   lépés: A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása. 4. alapelv  
10. lépés: Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, amit akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, 

hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt. 5. alapelv  
11. lépés: Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCP-rendszer 

hatékonyan működik. 6. alapelv  
12. lépés: Olyan dokumentáció létrehozása, amely minden eljárást és nyilvántartást tartalmaz ezekhez az 

alapelvekhez és alkalmazásukhoz (Erdeji, 2012; Ehiri-Morris,1995; Süllős, 2010). 

Ahogyan azt a WHO 1999-es tanácskozásáról szóló jelentésben olvashatjuk, a HACCP bevezetésének 
világos előnyei vannak: 
I. A fogyasztók számára biztosított előnyök: 

- az élelmiszer eredetű betegségek kockázatának a csökkenése; 
- az alapvető higiéniával kapcsolatos fokozódó figyelem; 
- fokozott bizalom az élelmiszer-ellátás irányában, és 
- jobb életminőség elérése (egészségügyi és társadalmi-gazdasági).   

II. Előnyök az ipar számára: 
- fokozott fogyasztói és/vagy kormányzati bizalom; 
- csökkentett jogi és biztosítási költségek; 
- fokozott piacra jutás; 
- a termelési költségek csökkentése (kevesebb élelmiszer-visszahívás); 
- jobb termék-megfelelőség; 
- az alkalmazottak kifejezettebb elkötelezettsége az élelmiszer-biztonság iránt,  
- az üzleti kockázatok csökkentése. 

III. Előnyök a kormányok részére: 
- jobb közegészségügy; 
- hatékonyabb és célzott élelmiszer-ellenőrzés; 
- csökkentett közegészségügyi költségek; 
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- a kereskedelem megkönnyítése, valamint 
- fokozott bizalom a közösségi élelmiszer-ellátás irányában. 

A közhiedelemmel ellentétben, a HACCP nem csupán abból áll, hogy a feldolgozó helyiségek berendezése 
kialakítása, magassága vagy elrendezése megfelelő legyen (ezt a hatályos jogi szabályozás minden esetben 
pontosan meghatározza), hanem ettől sokkal több. A lényege abban áll, hogy a tevékenységi folyamatot a 
kockázatbecslés tükrén át vizsgáljuk meg, és kizárjunk minden olyan tényezőt, amely az élelmiszerek 
rendeltetésszerű elfogyasztása során számunkra egészségkárosító lehet. 

A szabályozás megfelelő kialakításának a létrehozására (amelynek majd részei lesznek a Jó Gyártási 
Gyakorlat és a Jó higiénia Gyakorlat is) országunkban két útmutató található meg, amelyeket az 
élelmiszerek mikrobiológiai megfelelőségére vonatkozó útmutató egészít ki. Ezek a következők: 
1. Útmutató a HACCP alapelvei és az előfeltételi programok kialakítására és alkalmazására az élelmiszer 

előállításban. Ezt a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 
az Állategészségügyi Igazgatósága jelentette meg 2009-ben. Az állati eredetű fehérjéket feldolgozó 
üzemek számára alakították ki.  

2. Útmutató a GMP, GHP és HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) rendszer alkalmazásához, 
ellenőrzéséhez és önellenőrzéséhez, amelyet a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi 
Minisztériuma adta ki 2011-ben a nem állati fehérjét feldolgozó üzemek részére.  

3. Útmutató az élelmiszerek mikrobiológiai feltételéhez, amelyet a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, 
Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma jelentetett meg 2011 májusában. (Kovács, 2014). 

A HACCP csoport által kialakított HACCP dokumentáció jellegét tekintve több kategóriába sorolható: 
1. tényfeltáró és meghatározó (termékleírás elkészítése, a felhasználás meghatározása, a folyamatábrával 

kapcsolatos tevékenységek) 
2. kockázatbecslő (veszélyelemzés) és 
3. előíró (a veszélyek szabályozása és felügyelete, helyesbítő tevékenység, jó gyakorlatok) 
4. bizonyító (az elvégzett tevékenységek és intézkedések feljegyzései). 
A HACCP dokumentáció felépítése a leggyakrabban a következőképpen alakul: 
- Kézikönyv 
- HACCP terv 
- Eljárások és utasítások (jó gyakorlatok) 
- Feljegyzések. 

A HACCP a mikrobiológiai, biológiai, kémiai és fizikai eredetű veszélyek előfordulásának a megelőzésére 
fókuszál. Mivel csak abban az esetben lehetünk szinte egészen biztosak abban, hogy egy élelmiszer 
egészségre ártalmatlan, ha a terméket megvizsgáltatjuk egy erre akkreditált laboratóriumban. Csakhogy 
ebben az esetben a vizsgálat következményeképpen nem marad fogyasztásra alkalmas mennyiségű 
élelmiszer, mivel a vizsgálat csak a vizsgálati tételre vonatkozik. A hiba tényének a megállapítására csak a 
végtermék vizsgálatakor van lehetőség. Ez azért is okoz gondot, mert számos esetben az élelmiszert 
korábban elfogyasztják mint ahogyan elkészülnek a laboratóriumi vizsgálatok.  
Ennek a dilemmának a feloldására alkalmas az a hozzáállás, hogy nem elég a terméket megvizsgáltatni, a 
tevékenységet (ez esetben a gyártást) szükséges szabványosítani (előírni a működési feltételeket és 
paramétereket), amely majd minden kétséget kizáróan élelmiszer-biztonsági szempontból kifogástalan 
terméket fog eredményezni. Ezzel a technikával a laboratóriumi bevizsgálás már nem csak a termék 
milyenségére fog utalni, hanem következtetést lehet levonni a termelés feltételrendszerére is. 
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A minőségügy kialakulása és helyzete 

A minőség, az alkalmasság, a megbízhatóság és tartósság igénye egyidősnek mondható az emberiséggel 
(Topár, 2006; Bíró et al.,1999). A minőség-menedzsment mint tudományág kezdete a 19-20. század 
fordulójára nyúlik vissza, egészen a termékek kissorozatú gyártása során alkalmazott késztermékek egyedi, 
mindennapos vizsgálatáig. Ezekben az időkben a minőségbiztosítás leginkább informális volt. Ekkor, a 20. 
század elején a vállalatok szervezeti felépítésében még nem találhattunk kizárólag a minőséggel foglalkozó 
szervezeti egységeket, (Topár, 2006) a minőségmenedzsment csak ezután kezdett fokozatosan fejlődni.  
E fejlődést a szakirodalom több szakaszra bontja, ezeket a továbbiakban ismertetem. 

Minőség-ellenőrzés 

A Frederick Winslow Taylor által kezdeményezett, „tudományos menedzsment” néven ismertté vált 
mozgalom jelzi a minőség-ellenőrzés időszakát. Ekkor a tervezés különvált a végrehajtástól. Ebben az 
időben kezdték el használni a menedzsment módszereket a termelés hatékonyságának a növelésére, bár 
ebben a periódusban még nem igazán foglalkoztak a minőség kérdésével. Jobbára az előre rögzített 
minőségi követelmények elérése volt a cél (Topár – Bodor, 2010).  A folyamat során a termeléstől független 
személyek, minőségellenőrök vizsgálták meg egyesével a termékeket. A művelet célja a hiba megállapítása, 
valamint annak felfedezése volt. A módszer hiányossága abban állt, hogy a hiba tényének megállapítására 
csak a termelési folyamat végén volt mód, nem nyílt lehetőség a termelési folyamat során a hibajavításra, 
nem volt a folyamatába történő visszacsatolás (Topár, 2006).  
Napjainkban a minőségüggyel foglalkozókat tévesen még mindig sokan minőségellenőröknek nevezik.  

Minőségszabályozás – Quality control 

Az ipar a sorozatgyártás megindulásával került a minőségszabályozás szakaszába. Az alkalmazott 
technológiával összhangban a hangsúly áttevődött a matematikai statisztikai elven működő 
minőségellenőrzésre. Már a gyártási folyamat közben végeztek minőségre vonatkozó vizsgálatokat, így a 
folyamatok szabályozásával biztosítani tudták azt, hogy a termékjellemzők megfeleljenek az elvárásoknak. 
Arra a felismerésre jutottak, hogy a termelésből megfelelő módon kivett minta valójában képviseli a 
sokaságot, nem szükségesek az egyedi termékvizsgálatok. A minőségszabályozás fő célja az ellenőrzés és a 
szabályozás lett. A minőséget itt nem csak ellenőrzik, hanem igyekeznek kézben tartani magát a folyamatot 
is. Megjelenik a helyesbítő tevékenység (Topár, 2006; Topár-Bodor, 2010; Kollár, 2006). Ez azt jelenti, 
hogy a termelés során tapasztalt eltéréseket javították. 

Minőségbiztosítás  

Európa és az USA a hibamegelőzésre fókuszált a minőségbiztosítás keretein belül, ezt a rendszert azonban 
még nem tekinthetjük teljes körű minőségügyi menedzsmentrendszernek (Topár, 2006). A módszer az 
1960-as években alakult ki, melynek során a nemmegfelelőség esetén módosítottak az eljáráson (Bálint, 
2006), azaz megelőző tevékenységeket vezettek be. Ebben a működési szerkezetben az ellenőrzés a 
fejlesztési és gyártási folyamat alatt történt és jobbára a műszaki területekre összpontosított (Topár- Bodor, 
2010), nem foglalkozott a tevékenység menedzsment részével.  

Minőségirányítás  
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A minőségbiztosítás vállalaton belüli alrendszerré fejlesztésével a vállalatok a minőségügyi rendszerek 
irányába mozdultak el. E rendszerek létrejöttével már nem csak a termelőrészlegek és minőségellenőrző 
osztályok foglalkoztak a minőség kérdésével, hanem vállalati szinten ellenőrzés alá kerültek a folyamatok is 
(Topár,2006; Erdei et al., 2010). 

Mindezt azzal a céllal tették, hogy bizalmat keltsenek mind a vezetésben, mind pedig a vevőkben a 
követelmények teljesítését illetően (Bálint, 2006; Topár- Bodor, 2010).  A modell középpontjában a 
működtetett rendszer szabályozottsága, valamint a működési optimumnak az elérése áll.  

A minőségbiztosítás jellemzően „vevő oldali” megközelítés, amely a hadiipar, gyógyszeripar autóipar stb. 
elvárásainak a megfogalmazásából nőtte ki magát. Ebben a megközelítésben az egyes termékek vagy 
szolgáltatások (bármilyen módszerrel történő) ellenőrzése helyett az előállító szervezet képességeit vizsgálja 
a módszer, hozzájárulva így a beszállítói és vevői kapcsolatok bizalmának a kiépüléséhez és 
megerősödéséhez. Ez a modell adta a nemzetközi szabványosítás és tanúsítás alapját (Erdei et al., 2010). 
Először az amerikai hadseregben hoztak létre egy minőségszabályozási szabványt, melynek betartását 
megkövetelték a civil beszállítóktól is. Ez volt az 1968-as NATO szabvány. E szabványt 1974-ben a Brit 
Szabványügyi Intézet dolgozta át a hadsereg számára nem szállító szervezetek részére (Bálint, 2006). Ez az 
ISO 9000-es szabvány legelső előírása, a jelentősen elterjedt polgári minőségbiztosítási 
követelményrendszer a BS 5719, majd az 1979-ben Angliában kiadott BS 5750-es szabvány volt, amelyet 
számos ország adoptált. A szabvány alkalmazási tapasztalatainak a figyelembevételével a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) elkezdte kidolgozni, majd végül 1987-ben megjelentette az ISO 9000-es 
nemzetközi szabványcsaládot (Erdei et al., 2010). 

Európában a CEN (European Committee for Standardization-Európai Szabványügyi Bizottság) nemzeti 
szabványügyi szervezetei e szabványt elfogadták és EN 29 000:1987 jelöléssel meg is jelentették. A 
következő változatot 1994-ben EN ISO 9000 jelzéssel adták már ki. Ezt vették át az egyes országok és 
fordították le, majd nemzeti szabványként adták ki (Bálint, 2006; Kajari et al., 2006).  

A szabványcsaládnak három tagja van: 
1. az ISO 9000, amely az alapokat és a szótárat foglalja magába,  
2. az ISO 9001, amely a követelményrendszert tartalmazza, valamint  
3. az ISO 9004, amely útmutatást nyújt a rendszer továbbfejlesztéséhez. 

Az ISO 9000-es szabványcsalád mellett megjelentek az ágazati szabványok is mint az USA Gyógyszeripari 
Hatósága által kiadott Good Manufacturing Practice (GMP) - azaz a Helyes Termelési Gyakorlatot 
tartalmazó szabvány, majd a `90-es évek végén az autóipari beszállítók számára a QS 9000 stb. (Bálint, 
2006; Topár-Bodor, 2010).  Tulajdonképpen a minőségbiztosítást az ISO szabványcsalád a helyesbítő és 
megelőző intézkedésekre fókuszálva minőségirányítássá alakította (Bálint, 2006).  

TQM- Total Quality Management 

A TQM olyan vezetési filozófiát és olyan vállalati gyakorlatot foglal magába, amely a szervezet céljainak az 
érdekében a leghatékonyabban használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi és anyagi erőforrásokat. 
A TQM a vezetői szintről kiindulva fogja át az egész szervezet működését.  

 Kiterjed a folyamatokra, az irányításra és az erőforrásokra is.  Ez a vezetési filozófia a vevői 
elégedettségére és a szervezet működési folyamatainak a fejlesztésére helyezi a hangsúlyt (Topár, 2006). 
Alapelveit az 1980-as évek közepén fogalmazták meg az USA-ban. A szervezet legfontosabb céljai ezen 
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irányelv értelmében: 
1. a vevői igények kielégítése (ez a legfontosabb cél); 
2. az üzleti célok kielégítése (a tulajdonosok és a befektetők elégedettsége); 
3. a társadalmi elvárások teljesítése (környezet, közösségek stb.) (Erdei et al., 2010). 

A TQM három pilléren nyugszik, amelyek a következőek: 
1. a vevő központi szerepe; 
2. a vezetőség részvétele és a munkatársak felhatalmazása;  
3. és a folyamatok állandó fejlesztése (Balog, 2011).  

Teljes körű minőség szabályozás -TQC 

A Japán modell minőségfilozófiája a tömeges alulról építkezés, amelynek a lényege, hogy igen intenzív 
módon, életkoronként és rétegenként teremtik meg a minőségi munka alapjait. Ezt célzott tömeges 
képzéssel, oktatással és szemléletformálással érik el. A másik alaptétel a teljes körűség ideája. Ez a rendszer 
túllépett a statisztikai minőségszabályozáson, kutatja a vevők igényeit, fejleszti a gyártástechnológiát, 
integrálja a gyártási feltételeket, megteremtve ezzel a „piactól piacig” terjedő minőségszabályozási rendszert 
(Topár, 2006; Topár- Bodor, 2010).  
A minőségmenedzsment fejlődési szakaszait és irányait a következő ábra szemlélteti: 

 
1. ábra: A minőségmenedzsment fejlődési szakaszai (Forrás: Erdei et al., 2010) 

 
A minőségügy kialakításában nagy szerepet játszottak (a teljesség igénye nélkül) a következő személyek: 
Joseph M. Juran a minőségmenedzsmentet kiegészítette a humán dimenzióval. Ő fogalmazta meg a Pareto 
elv alkalmazását e területen, miszerint a problémák 80%-át az okoknak mindössze 20%-a váltja ki. 

W. Edwards Deming a statisztikai minőségszabályozás alapító mestere Walter Shewaharttal együtt. Neki 
köszönhető az ún. „Deming ciklus” elve (tervezés–cselekvés– tanulmányozás–beavatkozás, avagy a PDCA 
kör). 

Philip B. Crosby többek között a „zéró defektus”-sal szerezte meg az ismertségét. Jelmondata a következő 
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volt: „Teljesíts azon elvárás szerint, amit te magadtól is elfogadnál és mindenkor dolgozz pontosan”. 

Armand V. Feinghenbaum alkotta meg a teljes körű minőségmenedzsment fogalmát. (QP Staff, 2010) 

A kiadott ISO 9001-es tanúsítványok földrajzi elhelyezkedését illetően három fő csoportot lehet képezni, 
ahogyan a 2. ábra is szemlélteti. Az ISO 9001-es szabvány alkalmazása leginkább Európa területén terjedt 
el, ezt Kína követi, majd a világ többi területe. 

 

 
 

2. ábra: A kiadott ISO 9001-es tanúsítványok földrajzi eloszlása (Forrás: Saját szerkesztés a 
www.iso.org/iso/iso-survey alapján) 

 
A kiadott ISO 9001-es tanúsítványok száma folyamatosan nő, a növekedés Kína tekintetében leginkább 
figyelemreméltó, ahogyan azt a 3. ábra szemlélteti. 

 

 
3. ábra: Kiadott ISO 9001-es tanúsítványok számának alakulása (Forrás: Saját szerkesztés a 

www.iso.org/iso/iso-survey alapján) 
 

A kiadott ISO 22000-es tanúsítványok földrajzi megoszlása követi, az ISO 9001-nél látottakat. Kínában van 
a tanúsítványok 33%, Európában 35% a világ többi részében pedig a fennmaradó 32%.  
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A kiadott tanúsítványok száma e területen is évről-évre gyarapszik, ahogyan azt a 4. számú ábra szemlélteti. 
 

 
4. ábra: Kiadott ISO 22000-es tanúsítványok számának alakulása (Forrás: Saját szerkesztés a 

www.iso.org/iso/iso-survey alapján) 
 
 
Az ISO tanúsítványok mellett a privát tulajdonban lévő szabványok elterjedése is számottevő, 

ahogyan azt a következő, 5. ábra szemlélteti: 

 
5. ábra: Kiadott GlobalG.A.P. tanúsítványok számának alakulása Forrás: Fekete, 2016) 

 
Láthatjuk, hogy a világban a kiadott tanúsítványok száma folyamatosan nő. Az ISO szabványok mellett a 
privát tulajdonban lévő szabványok térhódítása is egyre jelentősebb. A következőkben röviden bemutatásra 
kerülnek azok a szabványok, amelyek leginkább elterjedtek.  

ISO 9001:2015  

Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 

A minőségügyi rendszerek felépítésének sokféle lehetősége közül leggyakrabban az ISO 9000-es 
szabványsorozatot alkalmazzák (Erdei et al., 2010). Így számos élelmiszeripari cég (sok esetben a törvény 
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által előírt HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer mellet) az EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer 
bevezetése, alkalmazása, valamint tanúsíttatása mellett dönt. A szabvány általánosan alkalmazható, nem 
ágazat-specifikus.  

A szabvány habár követelményeket tartalmaz, a szervezetre bízza a megvalósítás módját, amit minden 
szervezetnek egyénileg kell kitalálnia, annak működési területétől függetlenül (Bálint, 2006).  

A minőségbiztosítási rendszer lényege abban fogalmazható meg, hogy összehangolja a szervezetben 
tevékenykedő munkatársak munkáját. Mindezt annak érdekében, hogy a vevők igényeit kielégítő 
szolgáltatást, avagy terméket tudjanak nyújtani (Erdei et al., 2010). A szabvány a vevői elvárások minél 
nagyobb mérvű kielégítésére fókuszál, legyenek azok kimondott, vagy kimondatlan igények. A szabvány 
jelentős hangsúlyt fektet a kockázatokra és a lehetőségekre. 

A szabvány lapelvei: 
- Vevőközpontúság 
- Vezetői szerepvállalás 
- A munkatársak elköteleződése 
- Folyamatszemléletű megközelítés 
- Fejlesztés 
- Bizonyítékokon alapuló döntéshozatal 
- Kapcsolatok kezelése 

Szabványpontok: 
1. Alkalmazási terület 
2. Rendelkező hivatkozások 
3. Szakkifejezések és meghatározásuk 
4. A szervezet felépítése 
5. Vezetés 
6. Tervezés 
7. Támogatás 
8. A termék előállítása 
9. Teljesítményértékelés 

10. Fejlesztés 
A tanúsítvány érvényességi ideje három év. 
  

ISO 22000:2005   

Élelmiszer-biztonsági-irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó 
követelmények 

Mivel az EN ISO 9001:2008 szabvány nem élelmiszerágazat-specifikus, ezért megjelent az igény egy olyan 
nemzetközi szabványra, amely: 

1. harmonizálja a nemzeti szabványokat; 
2. alkalmazható az élelmiszerlánc minden egyes szakaszában; 
3. bármely vállalkozás alkalmazhatja méretétől, a tevékenysége jellegétől és bonyolultságától 

függetlenül; 
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4. magába foglalja a HACCP-t; 
5. tanúsítható; 
6. összhangban van más irányítási rendszerszabványokkal (pl. az ISO 9001-el) (Sipos, 2006).  

Az ISO 22000:2005 szabványt az ISO (International Organization for Standardization) Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet dolgozta ki és az ISO-val egy időben, 2005. szeptember 1-én a CEN (az Európai 
Szabványosítási Szervezet) ki is adta.  

Az ISO 22 000:2005 nemzetközi szabvány az olyan Élelmiszer- Biztonsági Irányítási rendszerrel (ÉBÍR) 
szemben támasztott követelményeket határozza meg, amely összekapcsolja a következő általánosan 
elfogadott, az élelmiszer-biztonságot biztosító kulcselemeket az élelmiszerlánc mentén, egészen a végső 
fogyasztóig: 

1. kölcsönös kapcsolattartás, 
2. rendszerirányítás, 
3. előfeltételi (prerekvizit) programok,  
4. HACCP alapelvek (Lakner, 2011). 

Az ISO 22000:2005 magába foglalja igen hangsúlyosan a HACCP élelmiszer-biztonsági szabvány 
alapelveit, (Dimény, 2008; Nowicki-Sikora, 2012) az eddig kidolgozott fontosabb élelmiszer-
kiskereskedelmi előírásokat, valamint tartalmazza az ISO 9001 szabvány követelményeinek lényeges 
elemeit is. Így egyidejűleg ad bizonyosságot a vezetési és élelmiszer-biztonsági felkészültségről. Bevezetése 
könnyen összehangolható vagy integrálható más irányítási rendszerek (minőség-, környezet- stb.) 
követelményeivel is. 

Az ISO 22 000 szabvány előnye az, hogy nemzetközi szinten elfogadott, valamint, hogy a HACCP rendszert 
tanúsíthatóvá teszi (Domján et al., 2007). 
A szabványt azon szervezetek alkalmazhatják, akik részt vesznek vagy közvetve vesznek részt az 
élelmiszerláncban. 
A kiadott tanúsítvány három évig érvényes. 

 FSSC 22 000  

Az FSSC 22000 (Food Safety System Certification) az élelmiszergyártók számára készült átfogó élelmiszer-
biztonsági rendszer, amelyet a 2004-ben alakult „Fondation for Food Safety Certification – Élelmiszer-
biztonsági Tanúsítási Alapítvány” dolgozott ki.  

Az FSSC 22000 az EN ISO 22 000 élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre épül, élelmiszergyártók 
esetében kiegészülve az ISO TS 22002, valamint a BSI:PAS 222 előírásaival. Lényegében ez a kibővítés az 
ISO 22 000 szabvány minél jobb alkalmazását segíti elő. 

Azoknak a vállalatoknak, amelyek már alkalmazzák az ISO 22000 szabványt, csak egy rövid átvizsgálásra 
van szükségük arra, hogy bebizonyítsák, teljesítik a PAS 220, avagy a PAS 223 feltételeit (higiénia stb. 
tekintetében). Az FSSC 22000 a GFSI (Globális élelmiszer-biztonsági Kezdeményezés) által elfogadott 
szabvány. Ennek a jelentősége abban rejlik, hogy számos vevő ezt a tanúsítványt elfogadja a beszállítóitól, 
míg a „sima” ISO 22 000:2005-ös tanúsítvánnyal nem elégszik meg (Kovács, 2014). 
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Az IFS szabvány 

A Német Kiskereskedelmi Szövetség (HDE) és annak francia társszervezete (FCD) tagjai International Food 
Standard (IFS – Nemzetközi Élelmiszer Szabvány) néven megfogalmazták a minőségirányítási és 
élelmiszer-biztonsági szabványt a kiskereskedők saját márkanév alatt forgalmazott termékeire vonatkozóan. 

A szabványt nagy érdeklődés kísérte, hiszen azt jóváhagyták olyan német élelmiszer-kiskereskedelmi 
hálózatok, mint pl. a Metro AG, Rewe, Edeka, Aldi, Spar vagy a francia Carrefour, System U, Monoprix 
stb. (Nowicki–Sikora, 2012). 

Amennyiben a szabvány megalkotóihoz szeretne valaki beszállítani, abban az esetben alkalmaznia kell ezt 
vagy egy, a vevő által elfogadott szabványt. A szabvány célja a beszállítók élelmiszer-biztonsági (amely 
magába foglalja a HACCP rendszert) és minőségirányítási rendszereinek egységes szempontrendszer 
szerinti értékelése. Ezt a szabványt az IFS Management GmbH kezeli. Az IFS Food a szabványtulajdonos 
tájékoztatása szerint a nyersanyag előállítását követő minden élelmiszeripari folyamatra vonatkozik.  

Több IFS szabvány is kialakításra került alkalmazási területekként a következők szerint: 
1. IFS Food ver. 6. 
2. IFS Global Markets Food 
3. IFS HPC 
4. IFS Logistics ver. 2. 
5. IFS Broker 2. 
6. IFS Cash & Carry/nagykereskedelem   
7. IFS PACSecure  
8. IFS Food Store 

A szabványok kiemelten kezelik az élelmiszervédelem kérdéskörét, amely az élelmiszerek szándékos 
szennyezésének a megelőzésére irányul. 
A tanúsítvány érvényességi ideje egy év. (www.ifs-certification.com) 

A BRC szabvány 

1998 októberében a British Retail Consortium (BRC) azaz a Brit Kiskereskedelmi Szövetség az ipari 
igényekre válaszolva, kidolgozta és bemutatta a „BRC Food” Műszaki Szabványt, amely alapján a 
kereskedő értékelni tudja a saját márkás élelmiszeripari termékek gyártóit. E szabványt rövid idő alatt 
elkezdték alkalmazni globálisan szinten.  

Amennyiben a szabvány megalkotóihoz szeretne valaki beszállítani, abban az esetben alkalmaznia kell ezt, 
vagy egy, a vevő által elfogadott szabványt. 

Ez a minőségirányítási szabvány magába foglalja a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer elemeit is, 
továbbá alapul szolgál a kiskereskedelmi márkájú (retailer branded) élelmiszereket beszállító cégek 
felülvizsgálatára, ámbár ma már nem csak a kiskereskedelmi sajátmárkás termékek gyártásának tanúsítására 
hivatott, hanem a szervezet által egyéb márkanéven forgalomba kerülő termékekre is (Domján et al., 2007; 
Nowicki- Sikora, 2012).  

A BRC 2002-ben kiadta a Csomagolási szabványt, majd a „Consumer Products” szabványt 2003 
augusztusában és végül a „BRC Global Standard - Storage and Distribution”-t 2006 augusztusában. 
Mindegyik szabványt rendszeresen felülvizsgálják, módosítják és naprakésszé teszik (Domján et al., 2007).  
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A szabvány fő elemei:  
1. HACCP alapú élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmazása, 
2. dokumentált minőségirányítási rendszer, 
3. a működési környezet ellenőrzése, és 
4. a személyzeti irányítás (Arfini–Mancini, 2003). 

GlobalG.A.P.  

Térségünkben ez a szabvány a leginkább elterjedt a friss zöldség- és gyümölcs ágazatban. 
Az áruházakkal együttműködő brit kiskereskedők jelentették egyik oldalról a fő erőt abban, hogy megoldást 
találjanak a fogyasztók egyre növekvő élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggodalmaira, a másik oldalról 
pedig azok a termelők, akik ellátták a kiskereskedelmi egységeket és elégedetlenek voltak a nem 
kiegyenlített ellenőrzési kritériumokkal (Angelovski, 2012). 
A GlobalG.A.P. szabványt 1997-ben hozták létre a kiskereskedők szövetségének a kezdeményezésére 
(üzletláncok csoportja) az Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP, Termelő Értékesítő Szövetség) 
tagjaival (Domján et al., 2007).  
A szabvány az EurepGAP nevet viselte 2007-ig, amikor a nemzetközi elterjedésének köszönhetően 
GlobalG.A.P. névre változott a szabványtulajdonos honlapjának tájékoztatása szerint.  
A GlobalG.A.P. szabványt a térségünkben elsődlegesen a frissen fogyasztható, illetve feldolgozatlan 
mezőgazdasági termékek tanúsítására alkalmazzák. A szabvány elsősorban az elsődleges 
termelésben/tenyésztésnél alkalmazható és kiterjed a vetés vagy az ültetés előzményeire is (Ćejvanović et 
al., 2009).  
Amennyiben a szabványt egy központi szerv, például termelői értékesítő szövetkezet működteti a tagokkal 
együtt, a szabvány minőség-menedzsment részét is alkalmazni kell. 
Sajnos a gazdák számára az élelmiszeripari szabványok leküzdhetetlen gátnak tűnnek, ez a tény pedig 
kizárja őket a globális élelmiszerkereskedelemből (Drescher et al., 2009). 
Sikeres tanúsítása esetén a tanúsítvány érvényességi ideje egy év. 

A tanúsítás 

Az minőségirányítási rendszereket/élelmiszer-biztonsági rendszereket rendszeresen értékelik, auditálják. 
Az audit feladata tényekkel alátámasztott objektív bizonyítékok gyűjtése annak bizonyítására, hogy a 
rendszer, termék vagy a folyamat megfelel az előírtaknak. 

Ezzel összhangban megkülönböztetünk a vizsgálat tárgya szerint: 
1. rendszerauditot, melynek során meggyőződnek a minőségirányítási rendszer kritériumainak a 

teljesítéséről, 
2. eljárásauditot, amelynek során a folyamatokat ellenőrzik, és  
3. termékauditot, melynek során meghatározzák azt, hogy a termék megfelel-e a termékspecifikációban 
leírtaknak (Juhász- Balogh, 2012).  

Az értékelés szisztematikus módszer szerint zajlik, melynek során feltérképezik a minőségirányítási 
rendszer színvonalát, erősségeit és gyenge pontjait (Vida, 2010). 
Az értékelés legáltalánosabb módja a kérdéslistát alkalmazó értékelés (audit). 
A kérdéslisták, valamint ellenőrző listák rendkívül egyszerű, de nagyon hasznos eszközök, amelyeket 
gyakran alkalmaznak a minőségirányítási rendszerek átvizsgálása, auditja során. Ezeket a kérdéslistákat az 
auditor kérdezi végig és az értékelést a kapott válaszok alapján végzi, vagy az előre kidolgozott kérdéslistát 
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kiküldik a megfelelő személyeknek és az auditorok az írásos válaszok alapján vonják le a következtetéseket 
(Erdei et al., 2010). 

Az auditokat három csoportba oszthatjuk az auditot végző érdekelt felek szerint: 
1. Első fél általi audit (belső audit). 
Az auditot a szervezet végzi el vagy külsős szakembereket bíznak meg a feladattal.  
2. Második fél általi audit. 
Ennek során egy másik szervezet auditora(i) végzi(k) el az auditot (általában a vevő vagy a vevő 
megbízásából). 
3. Harmadik fél általi audit. 

Ennek során az auditot egy független (úgynevezett harmadik fél), nemzeti vagy nemzetközi akkreditációval 
rendelkező tanúsító testület végzi el (Erdei et al., 2010). 

A HACCP rendszert mivel nem szabvány, tulajdonképpen nem tanúsíttatják a cégek, csupán egyes 
esetekben a működését igazoltatják. 

Az Európai Unió földrajzi jelzésre és eredetvédelmére vonatkozó rendszere 

Az Európai Unió az élelmiszerre vonatkozó minőségpolitikájának részeként 1992-ben fogadta el első 
alkalommal azon rendeleteit (2081/92/EGK és 2082/92/EGK Rendelet), amelyek a földrajzi jelzésre és az 
eredetvédelemre vonatkoznak azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék bizonyos élelmiszerek, illetve 
mezőgazdasági termékek nevének védelmét. A rendeleteket az óta már több alkalommal módosították, ilyen 
például a 664/2014/EU, a 668/2014/EU és az 1151/2012/EU Rendelet. A rendszer ugyan közvetve, de 
jutalmazza a termelőket a minőségi termékek széles skálájának előállítása céljából tett erőfeszítéseikért, 
amely a vidéki gazdaság szempontjából előnyökkel járhat. A létrehozott védelmi rendszer önkéntes. 

A szabályozás során három kategória került kialakításra: 
1. Oltalom alatt álló eredet megjelölés (OEM) (Protected Designation of Origin, rövidítve PDO): olyan 

mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozik, amelyek előállítására, feldolgozására és 
elkészítésére egy meghatározott földrajzi területen, elismert módszerek alkalmazásával kerül sor. 

2. Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (Protected Geographical Indication - PGI): olyan mezőgazdasági 
termékekre és élelmiszerekre vonatkozik, amelyek szorosan kapcsolódnak egy bizonyos földrajzi 
területhez. Az előállítás, feldolgozás vagy elkészítés legalább egy szakasza a szóban forgó meghatározott 
területen történik. 

3. Hagyományos különleges termék (Traditional Speciality Guaranteed, rövidítve TSG): az élelmiszerek 
összetételének vagy előállítási módjának hagyományos jellegét emeli ki. (Európai Bizottság)  

A védelem alatt álló termékek megkülönböztetésére szimbólumokat (védjegyeket) dolgoztak ki, amelyek a 
termékeken történő felhasználása egyértelműen megkülönböztetik a többi termékektől a jelölésre jogosult 
termékeket. 

A következő, 6. számú ábra az egyes védjegyek vizuális megjelenítését mutatja be: 
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Oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés (OEM) 
Oltalom alatt álló földrajzi 

jelzés (OFJ) 
Hagyományos különleges termék 

(HKT) 
 

6. ábra: OEM, OFJ és HKT védjegyek (Forrás: Saját szerkesztés a Bizottság 668/2014/EU Végrehajtási 
Rendelete alapján) 

Szerbia földrajzi jelzésre és eredetvédelmére vonatkozó rendszere 

Az Európai "aquist" alapul véve, Szerbia az első földrajzi eredetvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozását 
2010-ben jelentette meg Törvény a földrajzi eredetvédelmi megjelölésekről megnevezéssel 
(Pravilnik,18/2010), amely az Európai Unióban érvényes jogi szabályozást vette alapul. 

A törvény két kategóriát különböztet meg: 
1. Eredet megjelölés (Kontrolisano ime porekla), amelynek a tartalmi elemei a védelem alatt álló eredet 

megjelölés fogalomkörét fedi le, valamint a 
2. Földrajzi jelzés (Kontrolisana geografska oznaka), amelynek a tartalmi elemei a védelem alatt álló 

földrajzi jelzés fogalomkörét meríti ki.  

Szerbiában a földrajzi eredetvédelemmel kapcsolatos jogvédelmi tevékenységet és nyilvántartást a Szellemi 
tulajdonjog védelmével megbízott intézet végzi. A szerbiai földrajzi eredetvédelemmel rendelkezőknek 
jogosultságukban áll a nemzetközi bejegyzést is kérelmezni.  

Szerbiában a földrajzi és eredetvédelemmel rendelkező termékek minőség-, és egyedi jellemzőinek az 
ellenőrzését olyan akkreditált tanúsító testület végezheti, amely a mezőgazdaságért felelős Minisztérium 
által van jóváhagyva. A konkrét minősítési rendszert a jogi szabályozás szabályzat formájában határozta 
meg: "Szabályzat az élelmiszerek és mezőgazdasági termények földrajzi eredet-megjelölésének minőség és 
egyedi jellemzőinek az ellenőrzési feltételéről, módjáról és eljárásáról" megnevezéssel.  

A védelem alatt álló termékek megkülönböztetésére szimbólumokat alakítottak ki, amelyek tulajdonképpen 
zárjegyek (kontrolne markice) formájában kerültek kidolgozásra. Ezzel kapcsolatosan a "Szabályzat a 
földrajzi eredet-megjelölést jelző megjelölés alakjáról és tartalmáról, valamint az élelmiszerek és 
mezőgazdasági termények eredet-megjelölésének ellenőrzési módjáról" megnevezésű szabályzat 
rendelkezik (Kovács - Kovács, 2015). 

A védjegyek/zárjegyek formáját a következő, 7. számú ábra mutatja be: 
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7. ábra: Az eredet megjelölés és földrajzi jelzés szerbiai védjegyei 

(Forrás: Saját szerkesztés a vonatkozó szabályzat alapján) 
 
A borok és pálinkák vonatkozásában Szerbia követve az Európai Uniós jogalkotást, külön szabályzatot 
dolgozott ki. 
Napjaink globálissá váló élelmiszerpiacain egyre kiemelkedőbb szerepe van az olyan lokális termékeknek, 
amelyek kiemelkedő minőségüknek és hagyományos voltuknak köszönhetően elismerést váltanak ki a 
fogyasztók körében.  
Ugyan a szerbiai eredetvédelemre és földrajzi jelzésre vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unióban 
alkalmazottakat követi, mégis több vonatkozásban attól eltér. Bár indokolt volna, nem határozza meg és 
nem szabályozza a hagyományos különleges termékek fogalomkörét. 
A védjegy rendszer zárjegyek formájában nyilvánul meg, igaz ezzel a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Minisztérium (a tanúsító testületekkel párhuzamosan) megtart némileg nagyobb ellenőrzési jogkört a 
védjegyek birtoklói felett. Ugyanakkor a zárjegy igénylés hátráltathatja a termékek gyors piacra helyezését. 
Az eredetvédett és a földrajzi jelzéssel rendelkező termékekről (is) elmondható, hogy a jogvédelmi eljárás 
során kialakított termékspecifikációban meghatározottaknak megfelelően kell, hogy elkészüljenek. Ezzel 
szoros összefüggésben az élelmiszer-biztonság megléte mellett kiemelt figyelmet kell fordítani annak 
minőségre és az alapanyagok eredetére vonatkozó feltételrendszernek is. 

Szerbiai védjegyek 

„Najbolje iz Srbije” 
A védjegy megalkotásának története 2004-ig nyúlik vissza, amikor Privredni pregled gazdasági napilap 
elindította a „Legjobb szerbiai márkák” kampányt a helyi vállalatok megerősítésének érdekében. Ezzel egy 
időben a szerbiai Gazdasági Minisztérium (Ministartsvo privrede, turizma i usluge) elindította a 
„Vásároljunk hazait – építsük újjá Szerbiát” kampányát. 2005-től ezt a kampányt a Privredni pregled 
napilap, a Minisztérium és a Szerbiai Gazdasági Kamara együttesen szervezi meg minden évben. A 
kampány 2008-ban a „Najbolje iz Srbije – Best of Serbia” azaz „Legjobb Szerbiából” nevet kapja. 

Mindazok, akik szeretnének részt venni az akcióban, számos kategóriában benevezhetnek:  
1. Termékmárka – Ide tartoznak a napi fogyasztási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek, a legjobb helyi 
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márkák, termékek, szolgáltatások, kereskedelmi márkák és a legsikeresebben piacra bevezetett márkák. 
2. Vállalati márka – Ide tartoznak a napi fogyasztási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek, felsőruházat és 

lábbeli termékek, szolgáltatások és a szolgáltatást végző cégek. 
3. Külföldi – Ebbe a kategóriába tartozik a legjobb szerbiai ügyvitellel rendelkező külföldi vállalati márka 

és a szerbiai termeléssel rendelkező legjobb külföldi termékmárka. 
4. Egyéb kategóriák – Ebbe a csoportba tartozik a legjobb szerbiai állami és közvállalat, valamint a legjobb 

személyes márka, amely Szerbia promócióját segíti elő. (http://www.najboljeizsrbije.rs) 

A védjegy odaítéléséről elsődlegesen a vásárlók döntenek a termékek megvásárlásával, amely egyrészt a 
cégek pénzügyi mutatóiban jelenik meg, másrészt vizsgálják a fogyasztói attitűdöket terepi vizsgálattal, de a 
vásárlók az interneten elküldött szavazataikkal is hozzájárulhatnak a végső döntéshez. A védjegy 
odaítéléséről szakmai zsűri dönt. 
A kampányt évente megismétlik és a nyertes termékek az alábbi védjegyet használhatják:   

 
1. kép: Najbolje iz Srbije védjegy 

Najbolje iz Vojvodine 

Vajdasági Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa a kitűnő minőségű élelmiszerek előállításának 
ösztönzése érdekében döntött a „Najbolje iz Vojvodine” – fordításban „Legjobb a Vajdaságból” (véd)jegy 
létrehozásáról (Šumec - Vujaković, 2005).  

A „Najbolje iz Vojvodine”, azaz „Legjobb a Vajdaságból” védjegy alkalmazásának a jogi alapját a 
Vajdasági Autonóm Tartomány Hivatalos Közlönye tette lehetővé még 2004-ben. (Odluka, 2008). A 
(véd)jegy grafikai ábrázolását is kidolgozták:  

 
2. kép: Najbolje iz Vojvodine (véd)jegy 

 
A határozat maga azóta már több módosításon esett át, az utolsó változtatás 2008-ban történt. A védjegy 



 

82 
 

használatára jogosultságot szerezhetnek termék előállítók és szolgáltatást nyújtók is, beleértve a turizmust és 
a vendéglátást is, valamint a kulturális és művészeti programok szervezőit is. A védjegy odaítélésére a 
gazdasági ügyekkel megbízott tartományi igazgatási szerv ír ki pályázatot. A beérkezett pályázatokat három, 
egymástól függetlenül működő tanács bírálja el, amelyekben tisztségeket a gazdaságért, a tudományos és 
technológiai fejlesztésért, valamint a környezetvédelemért és fenntartható fejlődésért felelős megbízott 
tisztségviselők töltenek be. 
Csak azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak ítélhető oda a védjegyhasználat, amelyeket mindhárom 
tanács jóváhagyja. 
A védjegy használatának a feltételei a termékek és a szolgáltatások esetében a következők: 
- meg kell felelniük minden a termékre és a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi követelménynek, 
- az élelmiszereknek meg kell felelniük a HACCP előírás követelményeinek, 
- a termékeknek és a szolgáltatásoknak olyan specifikus kritériumoknak kell megfelelniük, amelyeket 

szakértői csoportok határoznak meg az irányukba, 
- a rendelkezésre álló termék mennyiségének ki kell tudnia elégíteni a folyamatos vevői igényeket, 
- a terméknek rendelkeznie kell professzionálisan megtervezett vizuális identitással, valamint 
- tanúsított ISO 9001 és ISO 14 000-es rendszerrel. 

A megítélt védjegyet három évig jogosultak használni a védjegytulajdonosok. Ezt követően a felhasználó 
ismételten igényelheti a védjegyhasználatot. Az ellenőrzést végző intézmény évente legalább egyszer 
megbizonyosodik arról, hogy a termék megfelel-e az előírt kritériumoknak. A védjegyre jogosultak köréről 
a gazdasággal megbízott tartományi hatósági igazgatóság nyilvántartást vezet. 
Ezek a védjegyek nagyban hozzájárulhatnak a régió imázsának kialakulásához (Kovács et al., 2014). 
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Korszerű agrárvállalkozás indítása – termesztési fortélyok 

(Szerző: Lálity Zsolt) 
 

Jelen helyzetünkben, a környezetünkben tapasztalható gyors változások miatt nem tudunk a mezőgazdaság 
egyik ágában sem sablonos, minden körülmények között alkalmazható merev eszközrendszerű tanácsokkal 
szolgálni. Vagyis tehetnénk ezt, de ez már messze nem volna összhangban egy korszerű, minden igényt 
kielégítő, a környezet minden rezdülésével dinamizmusban álló, minden gazdálkodó számára 
felhasználható, releváns ajánlás. 

Ezért szükségszerű szétbontani a mezőgazdasági növénytermesztést több ágazatra (zöldségtermesztés, 
dísznövény termesztés, szántóföldi növénytermesztés, gyümölcstermesztés, szőlészet), és ezeket külön-
külön vizsgálgatva, elemezve tapinthatunk rá az egyes növénykultúrák telepítésének fortélyaira. Minden 
termesztési ágazat különleges, egyedi és utánozhatatlan, ami által a maga módján minden ágazat 
rendelkezik nehézségekkel, problémákkal, amiket részeire bontva kell megvizsgálni a gyakorlatban jártas 
gazda szemével is. 

A következő gyakorlati útmutatóban elemzésre kerülnek az imént említett ágazatai a mezőgazdaságnak, 
telepítési igények, létesítési alapvetések és növényigények szempontjából. 

Mindenekelőtt azonban egy mezőgazdasági vállalkozás indításához ismernünk kell a termesztő közegünket, 
vagyis a talajt (esetlegesen a mesterséges termesztő közegeket). Tüzetes elemzése és analízise nélkül nem 
tudunk alapos, minden igényt kielégítő döntést hozni az agrárvállalkozás profilját illetően. A talajelemzést 
követően rendelkezünk csak objektív mutatókkal a parcellánk/parcelláink tápanyag és egyéb elem 
szolgáltató képességével kapcsolatban. Ez segít meghozni a döntést számunkra, hogy mely ágazatot 
részesítsük előnyben a tervezésünknél. A korszerű termesztés alapfeltétele kell hogy legyen az öntözővíz 
biztosítása a gazdaságunkban. Egyes ágazatok létesítésének minimum feltétele ez, de a „legigénytelenebb” 
szántóföldi növénytermesztés sem képzelhető el öntözés nélkül, akkor feltétlenül, ha modern, mai kornak 
megfelelő termesztési színvonalról beszélünk. 

Miután megismertük a termesztő közegünk sajátosságait, öntözővizünk minőségét ágazattól függetlenül 
„törődnünk” kell talajunkkal. Mivel arra kell tekintenünk, hogy az általunk művelt területet csupán 
„béreljük” életünk végéig, majd továbbadjuk a jövő nemzedéknek. Ezért nem romolhat a mi 
tevékenységeink által a talajunk kultúrszínvonala, bármilyen növénykultúrát termesztünk is rajta. A 
felvilágosult szemlélet szerint folyamatosan növelni kell parcelláink humusz- és tápanyagszínvonalát, hogy 
ne következzen be az elmúlt évtizedek során tapasztalt nagymértékű leromlása a mezőgazdasági 
területeknek. A gyakorlati útmutató során bemutatásra kerülnek a humusz és tápanyagtartalom növelésének 
alternatív módszerei, alkalmazott eszközei és növényei egyaránt. 

Miként mérjük fel a talajunk állapotát? 

A növények fejlődéséhez elengedhetetlen a talajban található tápanyag és a napfény. A legtöbb növénynek a 
nitrogén, a foszfor és a kálium jelenti a legfontosabb elemet. A mezőgazdaságban ezen tápanyagok pótlása 
elengedhetetlen a megfelelő termésátlag eléréséhez. Az 1970-es évek óta a szerves trágya helyett a 
műtrágyák kerültek előtérbe, amelyek a nitrogén, a foszfor és a kálium pótlására alkalmasak. 

A tápanyag-gazdálkodási terv készítése során több dolgot kell figyelembe venni: elővetemény tápanyag-
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kivonása, főnövény tápanyagigénye, talaj típusa stb. Ahhoz, hogy gazdaságosan tudjunk műtrágyázni, 
feltétlenül ismernünk kell a talaj aktuális tápanyagtartalmát. A különböző létfontosságú elemek mennyisége 
nem csökkenhet egy minimális szint alá, illetve a túladagolás is veszélyes lehet a környezetre.  

Hogy mindennek megfeleljünk, mintát kell vennünk a talajból, és elemezni az összetételét. Egy 
talajmintavevő készülék segítségével reprezentatív mintát vehetünk a talaj különböző mélységeiből. A 
minták utána felhasználhatóak a laborokban, vagy akár a mobil elemzőkofferek segítségével is 
megállapíthatjuk a talaj összetételét, egyes tápanyagok jelenlétét és mennyiségét. 

A legegyszerűbb vizsgálatot egy nitrogéntartalom-mérő készülék segítségével végezhetjük. 
Megállapíthatjuk a talaj, a gyümölcsök és a zöld növényi részek nitrogéntartalmát. A gazdálkodók 
folyamatosan tisztában lehetnek a talaj nitrogén tartalmával, így könnyebben tudnak kalkulálni, hogy mikor 
és mennyi pótlásra van szükség. A túl alacsony illetve túl magas nitrogén-mennyiség egyaránt káros lehet a 
növényeknek. A vetés előtti nitrogén-teszt azokon a területeken hasznos, ahol az előző évekről nitrogén 
maradvánnyal lehet számolni, illetve ahol a kevés téli csapadék nem mosta ki az őszi trágyát. Ez a teszt 
megadja a maradék nitrogén mennyiségét a gyökérzónában, így a termelő meghatározhatja a szükséges 
műtrágya mennyiségét. A mintákat legalább 55-60 centiméterről kell venni, de nem ritkaság a 90 
centiméteres mélységből vett minta sem. A késő tavaszi teszteket vízállásos illetve bő csapadékos 
területeken végzik. Ekkor elegendő 20-25 cm mélységből mintát venni. 

Ha nem csak a nitrogéntartalmat szeretnénk megállapítani, akkor a Stelzner talajelemző koffer segítségével 
komplett elemzést végezhetünk. A csomag minden készüléket tartalmaz, amelyre szükség van az 
elemzéshez. A megfelelő mintavétel után megállapíthatjuk a talaj összetételét. 

Mérhető értékek: foszfor, kálium, nitrogén, pH, ammónia. A foszfor és kálium tartalom méréséhez a 
talajmintához CAL-oldatot kell keverni, a nitrogén és pH méréshez pedig CaCl2-oldatot használjunk. Ezek 
megtalálhatóak az egységcsomagban. 

Az időjárási viszonyoktól függően nem csak a tápanyagtartalom mérésére lehet szükség. Egy szárazabb 
időszakban a talaj nedvességtartalmát is folyamatosan ellenőrizhetjük, hogy mikor van szükség az 
öntözésre, mikor válik kritikussá a növények számára a vízhiány. 

Emellett fontos mérési paraméterek még a talaj pH értéke, hőmérséklete, amelyeket főleg a kora tavaszi 
periódusban ellenőrizhetünk egyes, erre érzékeny kultúrnövényeink vetése/ültetése előtt. Erre alkalmas 
eszközök a mobil talajpHmérő készülék és a talajhőmérő. A tápanyag-gazdálkodási terv készítése előtt 
ajánlott végezni egy talaj-tömörségi vizsgálatot is. 

A penetrométer egy olyan készülék, amellyel pontosan megállapítható a talaj sűrűsége és vastagsága. Az 
acélból készült mérőszonda be van méretezve, a kijelzőn pedig egy jól látható színskála van. A túlságosan 
tömörödött talajból a növények csak korlátozottan tudják felvenni a vizet és a tápanyagokat. Egy másik 
következménye pedig, hogy kevésbé tud cserélődni a levegő a talaj részecskéi között. 

Ezzel a készülékkel megmérhetjük a talaj sűrűségét és keménységét. Egyszerűen a markolatnál fogva 
beleszúrjuk a talajba, majd a kijelzőről a színskála segítségével leolvashatjuk a talaj aktuális állapotát. A 
penetrométer nagyon hasznos eszköze a szántóföldi növénytermesztésnek, és a kertészetnek. Könnyedén 
megvizsgálhatjuk az adott területen a növények fejlődésének feltételeit. 

A talajban lejátszódó folyamatok és a növény életfolyamatai között szoros kölcsönhatás van. A fenti 
mérések alapján és a terület termőképességének ismeretében olyan tápanyag-gazdálkodási tervet hozhatunk 
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létre, hogy ezt a kölcsönhatást egyensúlyba tartsuk. (Füleky, 1999) 

A talajvizsgálati eredmények értelmezése 

A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezőgazdasági inputok következtében egyre több gazdálkodó 
látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban rejlő előnyöket. Egyre többen veszik 
észre, hogy jövőjük erőforrásaik hatékony kihasználásán múlik, melynek egyik eleme a hatékony és 
környezetkímélő tápanyagellátás. 

Termesztett növényeink trágyaigényének meghatározása a talajvizsgálatokon, a talaj felvehető (oldható) 
tápanyagtartalmának meghatározásán, a talajvizsgálati eredmények értelmezésén és a növények 
tápanyagigényének ismeretén alapuló meglehetősen bonyolult folyamat. Bonyolultságát elsősorban az adja, 
hogy az egyes tényezők rendkívül összetett kölcsönhatásban állnak egymással és ezen kölcsönhatásokat 
meglehetősen nehéz beépíteni a számítási módszerekbe. Nehéz biztosítani a mintavétel reprezentativitását 
is, ami szintén nehezíti a pontos trágyaigény megállapítását. 

Mindezen nehézségekkel együtt rendelkezünk olyan tápanyag-számítási módszerekkel, amelyek 
segítségével megtudjuk határozni a termesztett növényeink trágyaigényét. A talajvizsgálati eredmények 
alapján így hatékony és környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást folytathatunk, melynek bekerülési költsége 
többszörösen megtérül. (Birkás, 2006) 

A következőkben magyarázatot szeretnénk adni a talajvizsgálati eredménylap „számainak” megértéséhez és 
durva értelmezéséhez annak érdekében, hogy a gazda a vizsgálati eredmények gyors áttekintésével legalább 
nagy vonalakban meg tudja határozni területeinek talajtani jellemzőit, valamint tápelem-szolgáltató 
képességét. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a valóban szakszerű és eredményes tápanyagellátás 
alapja a reprezentatív talajmintavételre (MSZ-08-0202-1977) épülő akkreditált laboratóriumi vizsgálat. 

A talaj a magasabb rendű növények számára tápanyag-közvetítő közeg, bonyolult háromfázisú rendszer. 
Tulajdonságainak vizsgálata alapján igyekszünk termesztett növényeink tápanyag igényét kielégíteni, a 
növények számára szükséges tápanyagokat a talajban pótolni. (Gyuricza, 2002). 

A talajvizsgálatok során mindenekelőtt a talaj N-, P- és K-tartalmát (szűkített talajvizsgálat) kell 
meghatározni. Ez a három elem alkotja a növényi makrotápelemek legfontosabb csoportját, de közel sem 
jelenti az összes tápelemet. Az a talajvizsgálat lehet csak hosszabb távon használható, amely a többi elemet 
is vizsgálja: 

Így meg kell még határozni legalább a Ca, a Mg, a S, a Na, a Zn, a Cu, és a Mn elemeket is (bővített 
talajvizsgálat). A makro- és mikroelemekre való felosztás ugyanis nem fontossági sorrendet jelent, hanem 
csak az illető elemnek a növényekben található mennyiségére utal. 

A következetes tápanyagellátás megtervezéséhez szükséges a talaj fizikai-kémiai és fizikai tulajdonságainak 
ismerete is, mivel a talajból való tápanyagfelvételt a talaj e tulajdonságai alapvetően meghatározzák. Ez 
ugyanakkor a legnehezebben definiálható hatás. 

A növényi gyökerekhez való tápanyagszállításban tehát valamennyi talajtulajdonság szerepet kap, fizikai és 
kémiai jellemzők egyaránt. Könnyen beláthatjuk, hogy nem egyszerű dolog a talaj ellátottságát 
megállapítani, mert az ellátottság megállapítására szolgáló talajvizsgálati módszereket úgy kell kialakítani, 
hogy a kivont és megmért tápelem megfeleljen a talajoldatban való készletnek és a talaj azon képességének, 
amellyel a növény által a talajoldatból kivont tápelemet pótolni képes. Tehát azt a változó mennyiségű 
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tápanyagot kell jeleznie, amely a talajban levő készlet, a trágyázás, a növény tápanyag- felvétele és a 
környezeti tényezők következtében kialakul. 

A talajvizsgálati és szaktanácsadási gyakorlatban általánosan 14 vizsgálati paramétert használunk a talajok 
legfontosabb jellemzőinek a meghatározására. Ezek a kémhatás (pH), az Arany-féle kötöttségi  szám (KA), a 
vízoldható összes só (%), a humusztartalom (%), a szénsavas mésztartalom (%), az AL oldható P2O5, K2O, 
valamint Na tartalom (mg/kg); a nKCl-oldható Mg, NO2-NO3-N, valamint SO4

2--S tartalom (mg/kg), illetve 
az EDTA oldható Cu, Mn, és Zn (mg/kg) tartalmak. A fenti paraméterek meghatározásának módját és 
előírásait a MSZ-08-0206-2:1978; MSZ-08-0205:1978; MSZ-08-0210- 2:1977, illetve a MSZ-20135:1999 
szabványok írják le részletesen. (Debreczeni, 1986) 

A minták laboratóriumi vizsgálata eredményeképpen kézhez kapjuk a talajvizsgálati eredménylapot, 
amelyen a szerzők által ajánlott bővített talajvizsgálat esetén a következő paraméterek szerepelnek: 

A pH (KCI) – a talaj kémhatása 

A pHKCl a talaj kémhatását mutatja. Az pHKCl eredmények alapján talajainkat a következő kémhatás 
kategóriákba sorolhatjuk be (1. táblázat) 

 
1. táblázat: A talaj kémhatás-kategóriái (pH KCl) 

 
pHKCl kategória 

<4,5 erősen savanyú 
4,5-5,4 savanyú 
5,5-6,7 gyengén savanyú 
6,8-7,1 semleges 
7,2-7,9 gyengén lúgos 
8,0< lúgos 

 

A talajok kémhatása közvetlenül és közvetve is meghatározza a növények növekedését és fejlődését. A 
növények tápanyagfelvételére a gyengén savanyú, illetve a semleges közeli kémhatás a legoptimálisabb. A 
lúgos kémhatás kedvezőtlen a mikroelemek felvételére, míg a túl savanyú körülmények toxikus mennyiségő 
makrotápelem – és egyéb nehézfém – oldódásához és felvételéhez vezethetnek. 

Az Arany-féle kötöttség (KA) – a fizikai talajféleség 

Az Arany-féle kötöttséget úgy határozzuk meg, hogy a légszáraz talajhoz desztillált vizet adunk keverés 
közben és mérjük, hogy 100 g talaj esetében hány milliliter vízre van szükség ahhoz, hogy az egy 
meghatározott konzisztenciájú pép legyen, amely a fonálpróbát adja. A 100 g talajból való, még éppen nem 
folyós pép készítéséhez szükséges víz mennyisége ml-ben egyenlő a kötöttségi számmal. A kötöttségi szám 
a talaj agyagtartalmával van leginkább összefüggésben, így kötött talajnál, nagy agyagtartalom esetén nagy 
számot kapunk, laza homoktalajoknál kicsit. A 2. táblázat a fizikai  talajféleség, a KA, az agyagtartalom (A 
%), az iszap+agyagtartalom (I+A %), az 5h kapilláris vízemelés, valamint a higroszkóposság (hy %) 
összefüggéseit mutatja be. 

 
2. táblázat: A fizikai talajféleség, valamint a talaj A%, (I+A)%, KA, 5h vízemelés és a hy kapcsolata 

 
A talaj szövete, fizikai talajféleség A % (I+A) 

 
KA 5hmm hy % 

Durva homok (dh) <5 <10 <25 350< 0-0,5 
Homok (h) 5-15 10-25 25-30 350-

 
0,5-1 

Homokos vályog (hv) 15-20 25-30 30-37 250-
 

1,2 
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Vályog (v) 20-30 30-60 37-42 150-
 

2-3,5 
Agyagos vályog (av) 30-40 60-70 42-50 75-

 
3,5-5 

Agyag (a) 40-45 70-80 50-60 40-75 5-6 
Nehézagyag (na) 45< 80< 60< 40> 6< 

 

Az összes só % 

A talajban levő, vízben oldható sók összegét nevezzük a talaj összessó-tartalmának. 

Ez a mérés nem ad felvilágosítást arról, hogy valójában milyen sók vannak a talajban.  Ismerete elsősorban 
a szikes talajokon jelentős, mert a túl sok só a gyenge termékenység egyik oka. Kis sótartalmúnak mondjuk 
a talajt, ha a sók mennyisége kevesebb, mint 0,05 %, gyengén szoloncsákosnak, ha 0,05-0,15 % és 
szoloncsákosnak, ha 0,15-0,4 % sót tartalmaz. 0,4 % felett erősen szoloncsákos a talaj. 

A humusz % - a humusztartalom 

A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgál. Meghatározása a szerves 
anyagok oxidálhatóságán (karamellizálhatóság) alapul. 

A hazai talajok humusztartalma leggyakrabban 0,5-6 % között alakul. A humuszellátottságot sohasem 
szabad azonban a talaj fizikai összetételétől, genetikai típusától függetlenül megítélni. Egy homoktalaj 
esetében 2 % általában nagy értéknek számít, kötött réti talajon viszont ugyanez nagyon sovány talajt 
jelent. A humusztartalom alapján határozzuk meg a talajok hosszú távú nitrogén-szolgáltató képességét.  A 
humusztartalom határértékeit a 3. táblázat adja közre. 

 
3. táblázat: A talaj humusztartalmának határértékei a nitrogénellátottság megítéléséhez (MÉM-NAK) 

 
Szántóföldi termőhely 

KA Humusz % 
Igen gyenge Gyenge Közepes Jó Igen jó 

I. Csernozjom talajok >42 <2,00 2,01-2,40 2,41-3,00 3,01-4,00 4,00< 

<42 <1,50 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,50< 

II. Barna erdőtalajok >38 <1,50 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,50< 

<38 <1,20 1,21-1,50 1,51-2,00 2,01-3,00 3,00< 

III. Kötött réti és glejes 
erdőtalajok 

>50 <2,00 2,01-2,50 2,51-3,30 3,31-4,50 4,50< 

<50 <1,60 1,61-2,00 2,01-2,80 2,81-4,00 4,00< 

IV. Homok- és laza talajok 30-38 <0,70 0,71-1,00 1,01-1,50 1,51-2,50 2,50< 

<30 <0,40 0,41-0,70 0,71-1,20 1,21-2,00 2,00< 

V. Szikes talajok >50 <1,80 1,81-2,30 2,31-3,10 3,11-4,00 4,00< 

<50 <1,40 1,41-1,80 1,81-2,60 2,61-3,50 3,50< 

VI. Sekély termőrétegő, 
vagy erősen erodált lejtős 

 

>42 <1,30 1,31-1,70 1,71-2,40 2,41-3,30 3,30< 

<42 <0,80 0,81-1,21 1,21-1,90 1,91-2,80 2,80< 

A CaCO3% - a szénsavas mésztartalom 

A talaj mésztartalmának jellemzője. Úgy határozzuk meg, hogy a talajhoz sósavat adunk, és gázbürettával 
(Scheibler-féle kalciméter) mérjük a talajban levő összes karbonáttal keletkezett CO2 mennyiségét. Ebből 
visszaszámolással állapítjuk meg, hogy az mennyi CaCO3-tal egyenértékű. A talaj szénsavas mésztartalma 
alapján az alábbi kategóriákat különböztetjük meg (4. táblázat):  
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4. táblázat: A talaj szénsavas mésztartalmának határértékei 
 

CaCO3 

 
Kategória 

0 Mészhiányos 
0,1-4,9 Gyengén meszes 
5,0-19,9 Közepesen meszes 
20- Erősen (túlzottan) meszes 

 

A növényélettani vonatkozásokon túl a mész kedvezően alakítja a talajok szerkezetességét és a talaj 
szerkezeti elemeinek stabilitását. A talaj szerkezetén keresztül a megfelelő mészállapot kedvezően 
befolyásolja a talajok víz-, hő, és levegőgazdálkodását, valamint ezen keresztül a tápelemek 
feltáródásához elengedhetetlen mikrobiológiai folyamatokat. A talajok szénsavas mésztartalma 
alapvetően befolyásolja azok kémhatását, így a különböző tápelemek felvehetőségét is. 

AL-oldható P2O5 és K2O mg/kg – az oldható foszfor- és káliumtartalom 

A talajból az AL (Ammónium-laktát) oldattal kivonható különböző foszfor-, illetve káliumtartalmú 
vegyületek mennyiségét jelenti, P2O5-ben, illetve K2O-ban megadva. 

Talajaink összes foszfor- és káliumtartalmából a növények csak az általuk hozzáférhető, könnyen felvehető 
foszfort és káliumot képesek hasznosítani. Ennek, a növények számára hozzáférhető tartalomnak a 
becslésére hazánkban a 60-as évek óta használjuk az AL (Ammónium-laktát) módszert. A tápanyagellátás 
tervezése során a talaj ezen módszer alapján meghatározott foszfor- és káliumtartalmát vetjük össze a 
termeszteni kívánt növény fajlagos P2O5 és K2O igényével és határozzuk meg a növény fajlagos műtrágya 
hatóanyag igényét. A talajok AL-oldható foszfor- és káliumellátottságának határértékeit az 5. és a 6. 
táblázat mutatja be. (Füleky, 1999) 

 
5. táblázat: A talaj AL-oldható foszfortartalmának határértékei a foszforellátottság megítéléséhez 

(MÉM-NAK) 
 
Szántóföldi 

termıhely 

Karbonátossá
g CaCO3 % 

AL-P2O5 % 
Igen gyenge Gyenge Közepes Jó Igen jó 

I. Csernozjom talajok >1 50 51-90 91-150 151-250 251-450 
<1 40 41-80 81-130 131-200 201-401 

II. Barna erdıtalajok >1 40 41-70 71-120 121-200 201-400 
<1 30 31-60 61-100 101-160 161-360 

III. Kötött réti és glejes 
erdőtalajok 

>1 40 41-70 71-110 111-180 181-380 
<1 30 31-60 61-100 101-150 151-350 

IV. Homok- és laza 
talajok 

>1 50 51-80 81-130 131-250 251-450 
<1 30 31-60 61-100 101-200 201-400 

V. Szikes talajok >1 40 41-70 71-120 121-180 181-380 
<1 30 31-60 61-100 101-140 141-340 

VI. Sekély termőrétegű, 
vagy erősen erodált 
lejtős talajok 

>1 50 51-80 81-130 131-200 201-400 
<1 30 31-60 61-100 101-150 151-350 
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6. táblázat: A talaj AL-oldható káliumtartalmának határértékei a foszforellátottság megítéléséhez 
(MÉM-NAK) 

 
Jegyezzük meg ugyanakkor, hogy napjaink „hosszú távon fenntartható, környezetkímélő trágyázási 
rendszerei” (MTA-TAKI – MTA-GKI) kisebb talaj tápelemellátottsági határértékekkel számolnak. 
Összességében, termesztett növénytől és talajtípustól függetlenül megállapíthatjuk, hogy a talajok 180- 200 
mg/kg-os AL-oldható K2O tartalma, valamint 150-160 mg/kg-os AL-oldható P2O5 tartalma jónak ítélhető. 

Az AL-oldható Na mg/kg – az oldható Na tartalom 

A talajból az AL-oldattal kivonható Na-vegyületek mennyiségét jelenti Na mg/kg-ban megadva. A túlzott 
Na tartalmak kedvezőtlenek termesztett növényeink számára és a szikesedés folyamatait jelzik. Általános 
irányelvként elfogadhatjuk, hogy 30 mg/kg értékig az AL-Na tartalom megfelelő. 40-60 mg/kg értékek 
között már bizonyos nem kívánatos folyamatokra utalhat. Nem szikes területeken ilyenkor célszerű 
átgondolni és átvizsgálni öntözési technológiánkat, bevizsgáltatni az öntözővizet, valamint áttekinteni 
tápanyagellátási technológiánkat (pl. sok éven át tartó túlzott vinaszkijuttatás). A 60 mg/kg érték feletti AL-
Na tartalmak már kedvezőtlen szikesedésre, szikességre utalnak. (Filep, 1995) 

A nKCl-oldható Mg mg/kg – az oldható Mg tartalom 

Az 1 M-os KCl-dal kivonható magnéziumvegyületek mennyiségét jelenti elemi magnéziumban megadva. A 
talajok magnéziumellátottságának megítélését a 7. táblázat mutatja be. 

7. táblázat: A Mg ellátottság megítélése (Buzás, 1983) 

 

                       

 

 

 

Szántóföldi termıhely Arany-féle 
kötöttség (KA) 

AL-K2O % 
Igen gyenge   

Gyenge 
   Közepes      Jó   Igen jó 

I. Csernozjom talajok >42 100 101-160 161-240 241-350 351-550 
<42 80 81-130 131-200 201-300 301-500 

II. Barna erdőtalajok >38 90 91-140 141-210 211-300 301-500 
<38 60 61-100 101-160 161-250 251-450 

III. Kötött réti és glejes 
erdőtalajok 

>50 150 151-250 251-380 381-500 501-700 
<50 120 121-200 301-330 331-450 451-650 

IV. Homok- és laza 
talajok 

30-38 90 91-120 121-160 161-220 221-420 
<30 50 51-88 81-120 121-180 181-380 

V. Szikes talajok >50 200 201-280 281-400 401-550 551-750 
<50 150 151-230 231-330 331-450 451-650 

VI. Sekély termőrétegű, 
vagy erősen erodált 
lejtős talajok 

>42 120 121-160 161-220 221-300 301-500 
<42 80 81-120 121-180 181-250 251-450 

Kötöttség (KA) Mg mg/kg 
Gyenge Közepes Jó 

<30 
 

<40 40-60 60< 
30-43 (homokos vályog, 
vályogtalajok) 

<60 60-100 100< 

>43 (agyagos vályog, 
agyagtalajok) 

<100 100-200 200< 
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Erősen meszes-, illetve nagy adagú meszezésben részesített talajokon számolnunk kell az esetleges 
magnéziumhiány megjelenésével. A hiányt a nagy dózisú nitrogén-, foszfor-, valamint káliumtrágyázás 
tovább fokozza, így ilyen területeken a tápanyagellátást végezzük különösen körültekintően!  Területeinken 
törekedjünk a Ca:Mg = 6, valamint a K:Mg = 0,5 ionarány kialakítására és fenntartására. 

A nKCl- oldható NO2 + NO3 – N, valamint SO4 - S mg/kg 

Röviden csak nitráttartalomnak, illetve szulfáttatalomnak szoktuk nevezni. Azzal a NO3
--ion formában levő 

nitrogénmennyiséggel, valamint SO4
2--ion formában levő kénmennyiséggel egyenlő, amelyet 1 M KCl-

oldattal a talajból ki lehet vonni. 

Annak ellenére, hogy ez az egyetlen olyan sorozatban végzett talajvizsgálat, amelynek segítségével a N- 
műtrágyázásnak a talaj N-szolgáltató képességére gyakorolt hatása kimutatható, a szaktanácsadási 
gyakorlatban betöltött szerepe vitatható. 

Az EDTA-oldható Cu, Mn, Zn, (Fe) mg/kg 

A mikroelemek - köztük a réz, a mangán és a cink - a növényi szervezetben csak kis mennyiségben (0,01% - 
0,00001%) fordulnak elő. Csekély mennyiségeik ellenére a növényi életfolyamatokban betöltött szerepük 
alapvető jelentőséggel bír. Hiányuk esetén a terméskiesés meghaladhatja akár a 40%-ot is. 

A talajból EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) és 0,1 M-os KCl oldatával kioldható mennyiségüket jelenti. A 
vas meghatározásának általában nincs értelme, mert felvehetősége igen sok tényezőtől függ, így a kivonható 
Fe nem arányos a növény által hasznosítható vas mennyiségével. Erre, valamint a Mo és B felvehető 
mennyiségére is könnyebb növényvizsgálatokból következtetni. A talajok EDTA-Cu, valamint EDTA-Zn 
tartalmának határértékeit a 8. és 9. táblázat mutatja be. 

8. táblázat: A talaj EDTA-oldható Cu ellátottságának megítélése (mg/kg) (Buzás, 1983) 

Kötöttség (KA) Kielégítő Cu ellátottság (mg/kg) 
Humusz (%) 

<1 1-3 3< 
<30 0,2 - 0,3 - 0,6 - 
30-42 0,3 - 0,6 - 1,4 - 
>42 0,6 - 1,2 - 3,2 - 

 

9. táblázat: A talaj EDTA-oldható Zn ellátottságának megítélése (mg/kg) (Buzás, 1983) 

Kötöttség (KA) Kielégítő Mn ellátottság (mg/kg) 
pHKCl 

<6 6-8 8< 
<37 (homok) 26 - 7 - 3 - 
37-50 (vályog) 52 - 13 - 4 - 
>50 (agyag) 118 - 30 - 7 - 
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A talaj egyes értékmérőinek javítása 

Ha tisztában vagyunk parcellánk talajának összetételével, a talajelemzés eredményeinek kiértékelése által, a 
meghatározott értékek (értékmérők a talajvizsgálat során) figyelembe vételével és a termeszteni kívánt 
növény igényeit szem előtt tartva szükség lehet még telepítés előtt korrekciók elvégzésére. Az egyik 
lehetőség a tápelemekkel való feltöltés (makro- és mikroelemek) műtrágyák segítségével, esetleg más 
alternatív módon. A másik fő feljavítás vonal a talaj kálciumtartalmát, valamint humusztartalmát kell, hogy 
érintse.  

A talaj makro- és mikroelem szintjének feltöltése minden esetben olyan mértékig kell hogy megtörténjen, 
hogy a termeszteni kívánt növénykultúra termesztési színvonalát (minőségi és mennyiségi) teljes mértékben 
ki tudja elégíteni. Megtervezéséhez figyelembe kell venni a növénykultúra egységnyi hozamára számított 
tápanyagmennyiségeket, valamint a kapott talajminta eredményeket.  A kettő különbsége határozza majd 
meg a kijuttatandó tápelemek mennyiségét. A tervezésnél figyelembe kell venni egyes korrekciós faktorokat 
is, melyek azonban nagyban eltérőek lehetnek az egyes termesztett növénykultúrák függvényében. Az egyes 
műtrágyákban található tápanyagmennyiséget a 10. táblázat mutatja: 

 
10. táblázat: Egyes műtrágyákban található tápanyagmennyiségek (Ivanišević, 2012) 
 

 
 
 

Ha a talajminta erdmények alapján bebizonyosodik, hogy talajunk kálcuim karbonát szintje alacsony 
(CaCO3 kevesebb mint 1%) szükség lehet melioratív meszezésre is (mészpor). Ezzel a művelettel 
pótlólagosan kálcium karbonát kerül a talajba, feljavítva ezzel szintjét a talaj felső rétegében. Ezáltal 
lehetővé válik egyes olyan növénykultúrák termesztése, amelyek különösen érzékenyek a kálcium hiányára. 
Pl. cukorrépa, ipari paprika, paradicsom, saláta, vágott virágok, alma, cseresznye. A kálcium pótlása 
azonban nem tekinthető csupán egyszeri feladatnak, mivel 6-8 év intenzív termesztés után indokolt lehet a 
megismétlése. A javasolt adag hektáronként kb. 1-2 tonna között mozog.  

A legnagyobb tárház azonban a talaj humusztartalmának növeléséhez áll rendelkezésre számunkra. A 
kiválasztott humusztartalom növelő anyag függhet a gazdaságunk profiljától, az általunk teresztett növények 
összetételétől, a kívánatos hatástartamtól.  

Legelterjedtebb humusztartalom növelő anyag az istállótrágya, esetleg higtrágya. Tápanyagtartalma függ az 
almozott állatok fajától, és istállótrágya esetében az alomanyagként használt növénykultúrától. A 11.  
táblázat bemutatja az egyes istállótrágyákban található tápanyagmennyiséget: 
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11. táblázat: Istállótrágyák tápelemtartalma (Ivanišević, 2012) 

 

 
 
Ha organikus termesztést folytatunk és ezáltal le vannak korlátozva a használható szerek, tápelemek listája, 
a humusztartalom növelés, valamint a talaj tápanyagokkal való feltöltése is átgondolandó. Csak biztos 
helyről és megfelelő papírokkal rendelkező anyagokat jutatthatunk ki parcelláinkra, így előtérbe kerülhetnek 
egyes alternatív, talajtápanyag növelésére szolgáló anyagok. A teljesség igénye nélkül a 12. táblázatban 
láthatunk néhány hasonló anyagot, az egységnyi tápanyagszolgáltató képességeikkel együtt. 

 
12. táblázat: Organikus tápelemek (Ivanišević, 2012) 

 

 
 
A talaj értékmérőinek javítására az imént felsorolt anyagok (istállótrágya, mészpor, organikus anyagok, 
műtrágyák) mellett teljesen autonóm vonalat képez a komposztálás, zöldtrágyázás és a tarlómaradványok 
talajba dolgozása. Ezáltal hasznos, a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagok juthatnak a talajba, 
melyek emellett nagyban hozzájárulnak a talaj szerkezetének és kondíciójának előremozdításába is. A 
modern mezőgazdaság alapjául szolgál bármelyik módszer alkalmazása segít a környezetkímélő szemlélet 
és művelésmód megvalósításában. 
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Zöldtrágyázás mint talajszerkezet-javító és tápanyagvisszapótló eljárás 

A termesztési és művelési technológia káros hatásainak következtében növekedett a talajok tömörödéssel, 
erózióval, deflációval szembeni hajlama, csökkent az aszály hatásaival szembeni ellenállása. A nyugat-
európai termesztésben régóta ismerik a talajkondíció javító növények tápanyag visszatartó hatását, mely 
megakadályozza ezek mélyebb rétegekbe való mosódását. Magyarországi viszonylatban viszont nagyobb 
szerepet kaphat a talajállapot és elővetemény hatás fokozása. 

A hazai és a magyarországi szakirodalomban a zöldtrágya növények termesztésével kapcsolatban még nincs 
elegendő eredmény, de rendelkezésre állnak a zöldtrágyázás és a másodvetések termesztési tapasztalatai, 
amelyek majdani alkalmazásuk alapjául szolgálnak. 

A szerves és műtrágyázás, valamint a zöldtrágyázás értékelésénél figelembe kell venni a jelenlegi, 
hagyományos termesztési technológiákat és az új energiatakarékos, környezetkímélő technikákat is 
egyaránt. A talaj különböző mélységeiben kell vizsgálni a talajállapotokat zöldtrágyanövény termesztés 
hatására, összehasonlítva egyéb kultúrák talajszerkezetével. A legismertebb és legszélesebb körben használt 
zöldtrágyanövények a másodvetésű mustár, olajretek, facélia, ugyanakkor egyéb kedvező hatásaik is 
számításba vehetők: 

• Gyors fejlődés, rövid tenyészidő 
• Jó borítás rövid idő alatt 
• Talajlazító, művelhetőséget könnyítő hatás 
• Nematoda gyérítő hatás 

A mustár, a facélia és az olajretek egyik nagy jelentősége mint alternatív növény zöldtakarmányként és 
zöldtrágyaként való termesztése. Világméretű probléma ugyanis a mezőgazdaságilag művelt talajok 
szervesanyag ellátásának hiánya, aminek következtében a kiváló tápanyagtartalmú talajok szervesanyagban 
elszegényedtek, ezáltal a termesztett kúltúrnövényeink terméseredményei minőségben és mennyiségben is 
jelentősen leromlottak. Ezen kívül a növénytermesztés állandó problémája a vetésváltás optimális 
kialakítása, mivel a művelt területek zömén 4-6 növény váltja egymást és kerül ugyanarra a területre egymás 
után ugyanaz a kultúra. 

Nyugat-Európában sem ismeretlenek ezek az agronómiai jelenségek, ezért egyre gyakrabban alkalmazzák a 
zöldtrágyanövényeket. Ezek ugyanis javítják és lazítják a talaj szerkezetét és a talaj szervesanyag szintjét. 
Az Európai Uniós csatlakozás jegyében sokkal nagyobb hangsúlyt kaphatnak az alternatív növények 
Szerbiában is, mivel ezeknek a köztes növényeknek kiemelt szerepe lesz az Európai Unió által ugaroltatott 
termőföldek hasznosítására. 

A rendszeres zöldtrágyázás várható pozitív hatásai: 
•  N és humuszfelhalmozás 
•  mérsékeli az ásványi anyagok kimosását 
•  a csapadékvizet értékesíti 
•  csökkenti az eróziót (a talajt megköti) 
•  a talajt beárnyékolja (a talajt befedi) -gyomszabályozás 
•  a talajt morzsalékos állapotúra alakítja (biológiai talajművelés) 
•  lazítja a talajt és az altalajt 
•  növényvédelem (pl: a nematódák számát csökkenti) 
•  ellensúlyozhatja az intenzív talajművelés szervesanyag-csökkentő hatását 
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Komposztálás – nyers szerves anyagból humuszanyag keletkezése 

A komposztálás alkalmas arra, hogy a nehezen kezelhető állati eredetű trágyák, élelmiszeripari hulladékok 
és biológiailag bontható kommunális hulladékok megfelelő biológiai  folyamatok eredményeként jó 
minőségű trágyaként juttathassák ki a szántóföldre. 

A komposztálás lényege a kiinduló anyagok többszöri átkeverése, szellőztetése és nedvesítése, az aerob 
mikrobiális tevékenység előmozdítása. 

A komposzttelepeken a hulladékot lazán kell összerakni úgy, hogy a nehezebben bomló anyagok 
keveredjenek a könnyebben bomlókkal. 

Az 1. ábrán a felhasználható szerves anyagokat mutatjuk be. 

 
1. ábra: A felhasználható szerves anyagok komposztáláshoz (Gál, 2012) 

 

 
 
A komposztálás során használatos segédanyagok: 

• agyagőrlemények 
• kőzetlisztek 
• mész 
• állati eredetű termékek: szaru-, vér-, hús-, pata-, hal-, csontlisztek, csontszén, toll- és szőrőrlemény, 

tejtermékek (bejelentés a használat előtt!) 
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Tarlómaradványok a talajtermékenység szolgálatában 

A talaj védelme érdekében ésszerű tarlómaradvány-gazdálkodásra kell törekedni. A talajhasználat és a 
termesztési technológia hatása változó. A tarlómaradványok elégetését nyomós növényvédelmi okok 
szükségessé tehetik, mivel az égetés a korokozók, kártevők megsemmisítésének csak egyik eszköze, 
célszerű az integrált védelem más lehetőségeire is támaszkodni és nagyobb figyelmet fordítani a 
kármegelőzésre. 

A tarlómaradványok, a kímélő műveléssel összhangban, a talaj takarására is felhasználhatók, a 
nedvességvesztés csökkentésére, továbbá a talaj kedvező biológiai tevékenységének előmozdítására és 
fenntartására, valamint a művelhetőség javítására.  

Mivel azonban a tarló és a gyökérmaradványok a szerkezetképzésre alkalmas anyagok között a 
legfontosabbak, kívánatos a talajba juttatásuk. A kezelésükre a gépi betakarítás elterjedése óta keresnek 
megoldásokat. A szárzúzás mára nélkülözhetetlen technológiai folyamattá vált, amit követhet a talajba 
juttatás folyamata. (eszközei: tárcsa, eke, kultivátor). 

A tarlómaradvánokat apríthatóságuk és talajba dolgozhatóságuk szerint oszthatjuk fel: 
1. Nehezen aprítható maradványokat hagynak: 

     -kukorica  
     -évelő pillangósok 
     -magas tarlóval betakarított magkender és olajlen 
     -bármely növény, ha szára éretlen vagy átázott és vonódott  

2. Jól aprítható tarlómaradványokat hagynak: 
     -egyéves pillangósok (pl. bab, borsó, szója, lóbab) 
     -keresztes virágúak (pl. repce, mustár, olajretek) 
     -kalászos gabonák  
     -gyökér és gumós növények (cukorrépa, burgonya) 
     -napraforgó  

Áttekintve a különböző alternatív módokat a talaj tápanyag és humusztartalmának növelésére és szinten 
tartására, fontos végigkísérnünk azt a folamatot amellyel pontosan kiszámítható az egyes növénykultúrák 
meghatározott terméshozamához szükséges tápelem mennyisége és adagjai. A következő számítási sor 
mintegy sablonként alkalmazható minden növénykultúra esetében a makro- és mikroelem szükséglet 
meghatározásához. Aznban ahhoz, hogy teljes mértékben megállja helyét a gyakorlatban, szükséges 
szakemberrel is konzultálni, legfőképp a kapott tápelemadagok kijuttatásának idejével, elosztásával és a 
tápanyagok kijuttatási formájával kapcsolatban. 

Hogyan számítsuk ki a kívánt tápanyagadagot egyes növénykultúrák számára? 

Ahhoz, hogy saját magunk ki tudjuk számítani a kívánt műtrágya és tápanyagadagokat egyes 
növénykultúrák esetében, szükségünk van a következő bejövő adatokra: 
 

1. Laboratóriumi elemzés (szűkített vagy bővített). A minimum követelmény: a talaj pH értéke, 
humusztartalom, Ca-karbonát tartalom, a talaj P és K tartalma mg/100g talajra kifejezve Al 
metódussal becsülve (13. táblázat). 

2. A tervezett növénykultúra általunk elérni kívánt termesztési színvonala (kívánt terméshozam). 
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3. A termeszteni kívánt növénykultúra tápanyagszükséglete kg-ban kifejezve, egységnyi hozamra (1 
tonna) számítva. (ez szakirodalmakból esetleg szakcikkekből hozzáférhető minden mezőgazdasági 
növényfaj esetében). A teljesség igénye nélkül, néhány növényfaj által igényelt tápanyagadagok 
egységnyi hozamra számítva a 14. táblázatban találhatók. 

4. A vetésszerkezetben a termeszteni kívánt növényt megelőző növényfaj és hozam adatai. E növény 
tarlómaradványainak felhasználási formái, ha az elővetemény pillangós növény - a visszahagyott N 
adag mennyisége miatt fellépő hatások 

5. Az elővetemény tápanyagutánpótlási terve, beleértve az esetleges istálló- vagy organikus trágyázás 
adagjait is. 

6. A talaj besorolása, minőségi osztályozása és struktúrájának ismerete. 
 

13. táblázat: Példa egy laborelemzési eredménysorra (minimum követelmény): 

Általános talajelemzés eredményei 

Tulajdonos Parcella pH CaCO3 Humusz Össz 
AL-
P2O5 AL-K2O 

     KCl  H2O % % N % mg/100g mg/100g 

x 1 

7.46 8,22 13.71 3.82 0,26 22,80 21,20 

Alkális Karbonátos Közepes Jól ellátott Optimális Optimális 

x 2 

7,36 8,14 12.88 4.35 0,28 24,10 19,80 

Alkális Karbonátos Magas Jól ellátott Optimális Optimális 

 
14. táblázat: A növénykultúrák által igényelt tápanyagmennyiségek (kg tápanyag/t hozam) – fao.org 

Növénykultúrák N P K 
Alma 3.4 0.8 3.5 
Körte 3.4 0.8 3.6 
Cseresznye 4.6 1 4.7 
Szilva 3.4 1.2 5.2 
Kajszi 4.5 0.9 5.9 
Őszibarack 5 1.2 8.1 
Mogyoró 3.5 1.5 12 
Szeder 4.5 1.2 5.1 
Szamóca 2.3 1.6 10.3 
Szőlő 5.6 1.8 15 
Paradicsom 3.5 2 6.5 
Paprika 4.5 3.4 7.8 
Sárgarépa 4 2.3 60 
Petrezselyem 6 2.6 9 
Zeller 6 2.4 8.5 
Karalábé 4 3 9 
Cékla 4 2.7 9 
Levélzöldség 15 9 31 
Hagyma 5 6 7.8 
Tök 4.8 3.1 6.2 
Maghagyma 1.9 1.5 2 
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Karfiol 5.8 3.6 11.5 
Káposzta 7.2 5.8 13.2 
Saláta 6 4.5 9 
Burgonya 4.5 2.3 12.2 
Őszi búza 23.5 12.3 26 
Rozs 22 10 26 
Cukorrépa 4.5 1.5 5.5 
Kukorica 22 13 31 
Napraforgó 41 30 70 

 
Először a termeszteni kívánt növénykultúra általunk tervezett hozamát, és a hozam által igényelt tápanyagok 
mennyiségét határozzuk meg kg-ban. 

Ha a tervezett növényünk például maghagyma és a kívánt terméshozam 80 t/ha, akkor ezt a következő 
módon számítjuk ki: 

 
80 t x 1,9 kg/t N = 152 kg/ha N 
 
80 t x 1,5 kg/t P205 = 120 kg/ha P205 
 
80 t x  2 kg/t K20 = 160 kg/ha K20 
 

Ezután használjuk fel a laborelemzés által kapott eredményeket és a már kiszámított értékeket ezekkel 
korrigáljuk. Ehhez segítségünkre szolgál egy univerzális segédtáblázat (15. táblázat), amibe behelyettesítve 
könnyedén megkaphatjuk a kívánt értékeket. 

15. táblázat: A visszapótolandó tápanyagok mennyisége (Loch és tsa., 2004) 

pH  Humusz 
% 

N P K 

Össz. N 
u % 

Visszajuttatás 
%  

P205 
mg/100 

g 

Visszajuttatás 
% 

K20 
mg/100g 

Visszajuttatás 
% 

4-
5,5 <2 <0.1 100 0-5 200 0-5 150 

5,6-
8 <2 <0.1 90-100 5-10 150 5-10 125 

4-
5.5 2-4 0.1-0.2 90-100 10-15 125 10-15 100 

5,6-
8 2-4 0.1-0.2 80-90 15-20 100 15-20 60-80 

4-
5.5 >4 >0.2 60-80 20-30 80-100 20-30 50-70 

5,6-
8 >4 >0.2 50-60 >30 50-80 >30 50 

 
 

Ha a terület, ahová a hagyma kerül, laborelemzési eredményei a következők: 

Név pH Humusz % Össz N Foszfor mg Kálium mg 
x 6.5 3 0,15 10 15 
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Így a táblázat megfelelő soraiba behelyettesítve megkapjuk a kívánt eredményeket: 
 

N =  152 kg/ha x  (visszajuttatni 90% N)= 137 kg/ha N 
 

P205 = 120 kg/ha x (visszajuttatni 150% P205) = 180 kg/ha P205 
 

K20 = 160 kg x (visszajuttatni 100% K20) = 160 kg/ha K20 
 

Egyes utólagos korrekciók elvégzése még indokolt lehet. Abban az esetben ha istállótrágyát juttattunk ki, 
egyes növények tarlómaradványait visszakevertük a talajba, öntözés alatt áll a területünk vagy esetleg 
valamilyen rossz talajadottság miatt. 

A kijuttatandó tápanyagadagokat módosító tényezők lehetnek (Füleky, 1999): 
1. Elővetemény tarlómaradványa: 

Kukorica szár: 5-10 kg K2O/t szemtermésenként csökkenti K szükségletet 
Napraforgószár: 20-30 kg K2O/t kaszattermésenként csökkenti K szükségletet 
Őszi búza szalma: 5-10 kg K2O/t szemtermésenként csökkenti K szükségletet 

2. Istállótrágya hatása: 
10 tonna közepes minőségű almos istállótrágya kijuttatása és szakszerű bedolgozása esetén a 
hatóanyagok csökkenthetők a kijuttatás évében NPK- 15-15-40 kg/10t a második évben NPK- 
10-10-20 kg/10 t mennyiséggel 

3. Az öntözés hatása: 
A közepesnél jobb tápanyagszolgáltató hatású talajokon a műtrágya adag csökkenthető 15-20 %-
al. 

4. A talaj kedvezőtlen kémiai tulajdonságainak hatása: 
A talaj túlzott karbonátossága, nagy mésztartalma (CaCO3 magasabb 20%-nál) vagy túlzott 
savanyúsága (pH alacsonyabb mint 5) esetén a szuperfoszfát műtrágya adagját 10-20 %-al 
növelni kell. 

A kapott tápanyagadatok specifikusak a felvázolt parcella, laborerdmények és termeszteni kívánt 
növénykultúra szempontjából. Ettől a ponttól kezdve határozhatók meg az alap-, indító- és fejtrágya adagok, 
melyek megtervezéséhez legmegfelelőbb szakember segítségét kikérni. Mivel a tápanyagok optimalizációja 
és a műtrágyafajták kiválasztása komplex feladat, melytől nagyban függ, hogy az általunk elvárt termesztési 
szintek valóban meg tudnak-e valósulni. 

Az alábbiakban bemutatott módszerrel megtervezhető minden szántóföldi kultúra és zöldség- esetleg 
dísznövénykultúra telepítés előtti talajtápanyagszintjének beállítása. 

Az ültetvények (gyümölcsösök) telepítésének azonban ennél bonyolultabb tervezési fázisai és lépései is 
vannak, melyeket a következőkben fogunk bemutatni gyakorlati aspektusból. 

Ültetvény létesítése előtt feltétlenül meg kell vizsgálni, hogy a kijelölt terület megfelel-e a telepíteni kívánt 
gyümölcsfaj ökológiai igényeinek. 

Az éghajlati adottságok az egész ország területén lehetővé teszik a mérsékelt égövi gyümölcsfajok 
termesztését, de figyelembe kell venni a lejtési viszonyokat, és 3-5 %-nál nagyobb lejtő esetén erózió elleni 
védekezést még telepítés előtt meg kell oldani. 

A lejtő aljába fagyérzékenységük miatt ne telepítsünk csonthéjas gyümölcsfajt. 
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Az időszakosan vízállásos terület ugyanolyan káros lehet, mint a túl száraz, esetleg köves terület. 

Iparvidékek közelsége a káros légszennyeződéssel gondot okoz a friss fogyasztású gyümölcsfajoknál. 

A szomszédos terület mezőgazdasági művelése gyakran a vegyszerek elsodródásának veszélyét rejti, de a 
nem művelt, elhanyagolt terület a gyomosodás miatt nem kedvező szomszédság. 

Az erdők közelsége, a nagyvadak és lombrágó hernyók, lombrágó bogarak és a fás részeket károsító 
szúbogarak, farágók veszélyét teszi tartóssá. 

A nagyobb vízfelület, vagy nádas a seregélyeket csalogatja gyümölcsösünkbe a szüret idejére. 

Ajánlatos megismernünk 10 évre visszamenőleg a termesztett kultúrákat. 

A tápanyag hiányt illetve a kiegyensúlyozatlan tápanyag ellátottságot a 3 fő tápelem –a nitrogén, foszfor, 
kálium – vonatkozásában az előzetes, kötelező talajvizsgálat alkalmával megállapítják és a hiányzó 
tápanyagokat még telepítés előtt alaptrágyázással lehet pótolni a már említett módon az ismertetett 
módszerrel. 

Veszélyt jelenthet a fiatal ültetvényre a talajban felhalmozódott xenogén anyagok, tartós hatású műtrágyák, 
gyomírtó- és növényvédő-szerek mennyisége. 

A tartós hatású gyomírtó-szerek használata miatt rossz elővetemény a kukorica monokultúra. Lucerna, 
lóhere, bükköny kiszántása után fokozott pocokkárosításra lehet számítani. 

A gyümölcsfákat is fertőző Verticillium fajok miatt nem helyeselhető burgonya, paprika, paradicsom utáni 
telepítés. A verticilliumos hervadást okozó talajgomba a fiatal fákat a gyökérnyakon, gyökérzetükön a 
gyökerek visszavágásakor, kapavágáskor keletkezett sérüléseken, pockok vagy pajorok rágása nyomán és a 
fonálféreg okozta mikro-sebeken keresztül fertőz. A gomba szállítóedényekbe juttatott toxinja a hajtások, 
levelek hervadását okozza. 

Kiöregedett, felszámolt fás kultúra, különösen csonthéjas gyümölcsös utáni telepítés előtt ajánlatos 
talajhigiéniai vizsgálatot végeztetni a talajuntság vagy más néven újratelepítési betegség kimutatására. 

A talajuntság trágyázással, öntözéssel nem befolyásolható, csökkent növekedést, esetenként a fák korai 
pusztulását okozhatja. 

A specifikus talajuntságot talajbaktériumok és talajgombák okozhatják. Ezek a kórokozók a talajban, a 
lágyszárú termesztett- és gyomnövények gyökereiben, növényi maradványaiban hosszú ideig 
fertőzőképesen életben maradnak. 

A fertőzés általában csak a fiatal, a faiskolai kitermelést, szállítást, vermelést, telepítést megsínylett fáknál 
okoz pusztulást. 

Megelőző védekezésként nagyon fontos gyümölcstelepítés előtt a fás- és lágyszárú termesztett és 
gyomnövények gyökérmaradványainak eltávolítása. 

Talajuntság kimutatása esetén még várni kell a gyümölcstelepítéssel. 

Előkészületek a telepítésre 

Bár a műanyag konténerek elterjedésével a cserjéket és fákat az év bármely szakában ültethetjük, mégis a 
gyümölcstermő növényeknél - talán az ár és a könnyebb szállíthatóság miatt - inkább jellemző a 
hagyományos őszi lombhullás utáni ún. szabadgyökeres ültetési mód.  
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Legfontosabb teendő a fák számára kiásni az ültetőgödröket, hogy az október közepétől esedékes ültetésig 
kellően leülepedjen a talaj. A szakkönyvek 100-140 cm hosszúságú és szélességű, valamint 60-80 cm 
mélységű gödröket javasolnak. Ezek közül a talaj minősége alapján válasszunk! (Díszfáknál kisebb gödör is 
elegendő.) Ha erősen homokos, agyagos, vagy bármilyen egyéb, de erősen tömődött talajunk van, ne 
sajnáljuk a fáradtságot a nagyméretű gödörre. 

Ültetéskor a legjobb minőségű, humuszos felső réteget tegyük külön oldalra, ez kerüljön majd a gyökerek 
köré és alá, a többit pedig bőven keverjük össze bármilyen érett szerves trágyával, komposzttal, alginittel, 
szaruliszttel, stb. Nem az a lényeg, hogy mit használunk hanem, hogy elegendőt! A kiásott földhöz akár 
egy-két talicskányi érett marhatrágyát, komposztot is keverhetünk. Szegényebb talajhoz - pl. gyenge homok, 
erősen agyagos, szikes talaj - sokkal többet adjunk mint a jó minőségűhöz. 

Fontos, hogy a félérett trágya és a műtrágya ne kerüljön közvetlenül a gyökerekhez, mert kiégetheti. (A 
gyakorlatban általában a félérett trágyát nevezik érettnek, mely néhány hónapig állt, jellegzetes erős szagú 
és benne az alkotórészek jól felismerhetők. Ezzel szemben a valóban érett trágya egészen földszínű, nem 
bűzös és kézzel teljesen szétmorzsolható.) Nem rossz a félérett trágya sem, hiszen érése a talajban tovább 
folytatódik, ezért terjedt el a gyakorlatban helyesen, hogy a szerves trágyát nem szabad kiszárítani, kiszórás 
után azonnal földbe kell keverni. A trágyával sokszor kerül lótücsök a talajba, ami ellen keverjünk 
talajfertőtlenítő hatású szert az ültetőgödörbe. Kiegészítésül adhatunk foszfor és káliumtartalmú műtrágyát, 
de ez nem annyira lényeges mint a szerves anyag, mely 2-3 évig folyamatosan adja le a tápanyagot, 
évtizedekig javítja a talaj nedvességmegőrzését, megköti és ezáltal nem engedi lemosódni a tápanyagokat, 
csökkenti a savanyodást és más káros folyamatokat. 

A talaj szervesanyag tartalmát jól mutatja a gilisztaszám. Ha nem találunk néhány négyzetméteren belül 
ásómélységben egyet sem, akkor feltétlenül adjunk nagy adagú szerves anyagot! Nagyon fontos még, hogy 
a gödör talajából szedjük ki az évelő gyomnövények gyöktörzseit, mert ezek meglehetősen mélyről is 
kihajtanak. Legveszedelmesebbek a zsurló, a tarack, a mezei aszat és az apró szulák. Kis fáink vásárlásánál 
nagyon ügyeljünk arra, hogy ne legyenek kiszáradva, kérgük ne legyen ráncos, gyökerük ne legyen 
kiráncigálva. Ezenkívül az oltáshely legyen jól beforrt, minél több apró gyökere legyen, a gyökéren ne 
legyenek kinövések és ne legyen szakadt, repedt a fa semelyik része. Hazaszállításnál feltétlenül tegyük 
műanyag zsákba - erre megfelel a szemeteszsák - és kötözzük össze a gyökérnyaknál. 

Ültetés és védelem 

Ha úgy látjuk, hogy kicsit kiszáradtak a csemeték ültetés előtt fél-egy napig a törzs 1/3-áig áztassuk őket 
vízbe. Tavasszal mindenképpen ajánlott ezt megtenni. Ezután a sérült gyökereket az egészséges részig 
metsszük vissza, de a többit csak minimális mértékben.  

Az ültetést olyan mélységbe végezzük, ahogy a fa a faiskolában volt. Sokan ültetnek jóval mélyebbre, ami 
különösen a nehéz, agyagos talajon helytelen. A pontos mélységet egy másfél méteres, a gödör fölé a talaj 
szintjére fektetett léccel állíthatjuk be. 

Miután ültetéskor a gyökerekhez elegendő föld került, tapossuk meg, majd iszapoljuk be egy vödör vízzel, 
és ha a talaj beitta, temessük be, de ekkor már ne tapossuk meg. Őszi ültetéskor nyugodtan kupacoljuk fel, 
tavasszal viszont inkább tányérozzuk ki a rendszeres öntözés elősegítéséhez. 

Ha nem optimális időben ültetünk, - késő tavasszal, vagy ősszel túl korán - vagy idősebb fát ültetünk át, a fa 
törzsét és nagyobb ágait betekerhetjük nedvtartó szövettel, melyet öntözéskor benedvesítünk. A gyümölcsök 
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közül az őszibarack szokott a legkönnyebben kiszáradni, ezért sokan inkább tavasszal ültetik. Ezért 
érdemesebb magunknak ősszel megvásárolni, a koronáig ferdén leföldelni és tavasszal elültetni, így 
elkerülhetjük, hogy tavaszig esetleg kiszáradjon a fa.   

Szeles helyeken az ültetésig szerezzünk be támasztókarókat, - fánként kettőthármat -, melyekhez minden 
irányból kössük ki azt. A karók csemetéhez rögzítésére nagyon ügyeljünk, mert a vékony madzag a szél 
hatására könnyen nagy sebeket okozhat, ezért széles gumit, vagy más anyagot használjunk erre a célra. Ha 
elég vastag rugalmas csőbe fűzzük a kikötőanyagot 8-as kötéssel, egy karóval is megoldhatjuk a biztonságos 
rögzítést. Rövid karókhoz is rögzíthetjük a fát, de ilyen esetben feltétlenül három cöveket használjunk. 

A támaszték anyagául legjobb a tölgy, akác vagy más keményfa. Ha csak fenyőkaróhoz jutunk, feltétlenül 
kezeljük a földbe kerülő részét valamilyen fakezelő anyaggal, esetleg kissé égessük meg (szenesítsük). A 
karók hossza a törzsmagasság felett 50-60 cm legyen, mivel ennyi szükséges a biztonságos talajhoz 
rögzítéshez. 

Ültetés után a fát metsszük vissza, mivel a gyökerei nagy részét elvesztett növénynek nem lesz elég 
energiája minden rügyét kihajtatni. Ezért a törzsmagasság feletti 4-5 oldalágat és a függőleges sudarat 
metsszük vissza felére, a többit tőből távolítsuk el. A vesszők legvégső rügye nézzen a talaj felé. 

Bekerítetlen, szarvas, nyúljárta helyeken a törzset és az alsó ágakat feltétlenül védjük műanyag hálóval, 
vagy pl. a törzsére spirál alakban körbetekert fóliacsíkokkal. Kritikus időben (hóborítás) vadriasztó szert is 
használhatunk.  

 
 
 
 

  



 

104 
 

Felhasznált irodalom: 

Birkás, M. (szerk.)(2006): Földmővelés és földhasználat. Mezıgazda Kiadó, Budapest 
Buzás, I. (szerk.) (1983): A növénytáplálás zsebkönyve. Mezıgazdasági Kiadó, Budapest 
Debreczeni B.-né (1986): Agrokémiai gyakorlatok. Agrártudományi Egyetem, Keszthely 
Filep, Gy. (1995): Talajtani alapismeretek I-II. DATE Mazőgazdaságtudományi Kar, Debrecen 
Füleky, Gy. (szerk.) (1999): Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
Gyuricza, Cs. (szerk.) (2002): Szántóföldi talajhasználati praktikum Akaprint Kiadó, Gödöllő 
Ivanišević P, Tomović Z (2012): Stanišni resursi Vojvodine, stanje, korišćenje i održivi razvoj 
Gál I., Ertsey A.: (2012): Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan, Agroinform, Budapest 
Loch Jakab és Nosticzius Árpád (2004): Növényvédelmi kémia és agrokémia. Mezőgazda kiadó, Budapest 
  



 

105 
 

 
CIP - Каталогизација у публикацији  
Библиотека Матице српске, Нови Сад  
 
338.43(497.11)(082)  
338.43:334.722(497.11) n(082)  
338.43:339.138(497.11)(082)  
 
        AGRÁRVÁLLALKOZÓI kisokos [Elektronski izvor] / [szerkesztette Lengyel László]. - 
El. zbornik. - Zenta : Pro Scientia Naturae Alapítvány, 2016  
 
Način dostupa (URL): http://agrarii.tanuljkertesz.hu/. - Opis izvora dana 10. 08. 2016. - Nasl. sa 
naslovnog ekrana.  
 
ISBN 978-86-89827-03-3  
 
a) Предузетништво - Пољопривреда - Србија - Зборници b) Агробизнис - Мала и средња 
предузећа - Србија - Зборници c) Агромаркетинг - Србија - Зборници  
COBISS.SR-ID 307534855 
 

http://agrarii.tanuljkertesz.hu/

	Jogi-gazdasági témák és a lehetséges buktatók
	Az első kérdés, amire választ kell adnunk, az az, hogy ki lehet bejegyzett mezőgazdasági termelő?
	Miért legyek bejegyzett mezőgazdasági termelő?
	Fontos tudnivalók a bejegyzés előtt
	A magánszemélyek – mezőgazdasági termelők (fizička lica – poljoprivrednici)
	Mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalatok (preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje)
	Földműves szövetkezetek (zemljoradničke zadruge)
	A mezőgazdasági termelésre bejegyzett vállalkozók (preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje)
	Mezőgazdasággal kapcsolatos tudományos-kutatómunkát végző szervezetek (naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede)
	A felszámolás, illetve a végelszámolás
	Legyen könyvelésem? Átalányadót fogok fizetni, vagy sem?
	Amit az adózásról fontos tudni
	Áfa kérdése
	Állami juttatások
	Mire kell odafigyelni egy vállalkozás/cég létrehozásánál?
	Gazdasági kérdések
	Bevételek
	Ráfordítások
	Befektetések
	Felhasznált törvények:
	Felhasznált szabályzatok és rendeletek:
	Hasznos linkek:
	Agrármarketing – elméleti és gyakorlati tudnivalók kezdő vállalkozóknak
	Bevezető
	Nyomonkövetés
	Jogi szabályozás
	Szabályzat az élelmiszer higiéniáról
	Rendelet a központi nyilvántartásról
	Az intoleranciát vagy allergiát okozó 14 élelmiszercsoport, amelyek jelenétét, illetve potenciális jelenlétét kötelező feltüntetni a termékek csomagolásán:

	Minőség a szerbiai agráriumban
	A mezőgazdasági termelőknek az élelmiszer-biztonságra vonatkozó jogszabályok betartása mellett (Pravilnik, 72/2010) lehetőségük van néhány mezőgazdasági termék feldolgozására és árusítására is.

	HACCP- Hazad Analysis Critical Control Point- Veszélyelemzés, Kritikus Kontroll Pont
	A HACCP alkalmazása az egész élelmiszer-láncban kötelező (előállítás, szállítás, nagykereskedelem, vendéglátás, kiskereskedelem). Ez alól a jogi szabályozás felmenti az elsődleges termelésben résztvevőket (növénytermesztőket és állattartókat), viszont...
	A minőségügy kialakulása és helyzete
	Minőség-ellenőrzés
	Minőségszabályozás – Quality control
	Minőségbiztosítás
	Minőségirányítás
	TQM- Total Quality Management
	Teljes körű minőség szabályozás -TQC
	Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
	ISO 22000:2005
	FSSC 22 000
	Az IFS szabvány
	A BRC szabvány
	GlobalG.A.P.
	A tanúsítás
	Szerbia földrajzi jelzésre és eredetvédelmére vonatkozó rendszere
	Szerbiai védjegyek
	Najbolje iz Vojvodine
	Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010)
	Pravilnik o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 92/2012 i 19/2013)
	Szabályzat az élelmiszerek és mezőgazdasági termények földrajzi eredet-megjelölésének minőség, és egyedi jellemzőinek az ellenőrzési feltételéről, módjáról és eljárásáról - Pravilnik o uslovima, načinu i postupku kontrole kvaliteta i posebnih svojstav...

	Szabályzat a földrajzi eredet-megjelölést jelző megjelölés alakjáról és tartalmáról, valamint az élelmiszerek és mezőgazdasági termények eredet-megjelölésének ellenőrzési módjáról

	Korszerű agrárvállalkozás indítása – termesztési fortélyok
	Felhasznált irodalom:

