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Tisztelt Élelmiszeripari Tag, Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntjük Önt a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság hírlevele
áprilisi számának megjelenése alkalmával. E havi kiadványunkban kiemelt
figyelmet szentelünk a bioélelmiszerekkel kapcsolatos piaci környezet
és legújabb trendek bemutatására. Pályázati híreink között egy VP-pályázat változására hívjuk fel figyelmüket. A szabályozási területet érintő
bejegyzéseink között számos aktualitást olvashatnak, valamint bemutatjuk a bioélelmiszerek előállításának és importjának előírásait. Hírlevelünk szabványfigyelő részében néhány nemrég megjelent élelmiszeripari
szabvány mellett a kockázatmenedzsment irányelveit tartalmazó útmutatót ismertetjük. Piaci kitekintésünkben a bioélelmiszerek piaci körképét, fogyasztói megítélését és az Egyesült Királyság biopiacának sikerét
mutatjuk be, valamint betekintést nyújtunk a hazai vásárlóerő alakulásába. Az új termékek fejezetben számos újonnan megjelent élelmiszert
mutatunk gondolatébresztőként a hazai termékfejlesztési irányokhoz.
Marketing bejegyzésünkben a sajátmárkás termékek sikeréről olvashatnak részletesebben. A kutatás−fejlesztés−innovációs bejegyzések között
a BioFach 2018 kiállítás tapasztalatai mellett megismerhetik az idei Világ
Élelmiszer Innovációs Díj győzteseit. Táplálkozás akadémia rovatunkban
a Dietetikusok Országos Szövetsége szakértőinek segítségével a bioélelmiszereket vesszük górcső alá. Mindemellett számos nemzetközi kiállításon és vásáron való megjelenési lehetőséget ajánlunk. Tájékoztatóink
között az online számlarendszer használatba lépésére hívjuk fel figyelmüket, illetve ismertetjük a második alkalommal megrendezett Nemzeti
Szörp- és Lekvárverseny eredményeit. Végezetül a hazai rendezvények
közül a Kaposváron megrendezésre kerülő „Együttműködések (integrációk) a termékpályán − elmélet és gyakorlat” valamint a „Gluténmentes
éttermi kínálat” konferenciákat és a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési
Platform roadshowjának állomásait ajánljuk figyelmükbe.
Az Élelmiszeripari Igazgatóság minden kollégájával egyetemben bízunk
abban, hogy hasznos és érdekes információkkal tudjuk segíteni mindennapi munkájukat!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Élelmiszeripari Igazgatóság
Kinyó Melinda

élelmiszeripari szakértő

PÁLYÁZATI HÍREK
VP 2-6.3.1.-16 kódszámú felhívás
− Módosult

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című (VP 2-6.3.1.-16 kódszámú)
felhívás.
További részleteket a palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.

MAHOP-2.2-2016 kódszámú felhívás
− Módosult

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című
(MAHOP-2.2-2016 kódszámú) felhívás.
További részleteket a palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.

MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú felhívás
− Módosult

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló
beruházások támogatása” című (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhívás.
További részleteket a palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.

SZABÁLYOZÁS
A bioélelmiszerek előállításának
követelményei

A bioélelmiszerek előállításának követelményeit a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről
és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a Bizottság 889/2008/EK
rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről
és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításairól,
és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. feltételrendszere határozza meg.
Az ökológiai termelés célja
• Fenntartható mezőgazdasági igazgatási rendszer létrehozása.
• Kiváló minőségű termékek előállítására törekvés.
• Az élelmiszerek és egyéb mezőgazdasági termékek olyan széles skálájának előállítására törekvés, amely eleget tesz
a környezetre, az emberi egészségre, a növények egészségére vagy az állatok egészségére és jóllétére nézve ártalmatlan
eljárások alkalmazásával előállított áruk iránti fogyasztói igényeknek.
Az ökológiai élelmiszer feldolgozásának elvei
• Az ökológiai élelmiszer ökológiai mezőgazdasági összetevőkből álljon.
• Az adalékanyagok, a technológiai segédanyagok, a főként technológiai és ízjavító funkcióval rendelkező, nem ökológiai
összetevők és a mikrotápanyagok minimálisra korlátozása.
• Azon anyagok vagy feldolgozási módszerek kizárása, amelyek félrevezetők lehetnek a termék tényleges jellegét illetően.
• Az élelmiszer gondos feldolgozása, lehetőleg biológiai, mechanikai vagy fizikai módszerek alkalmazása.
• Tilos GMO-k, ionizáló sugárzás alkalmazása.
Feldolgozott élelmiszer előállításának általános szabálya
• Időben vagy térben el kell különíteni a nem ökológiai élelmiszertől.
• Nem használhatók olyan anyagok és technológiák, amelyek visszaállítják az ökológiai élelmiszerek feldolgozása és tárolása során elveszett tulajdonságokat vagy korrigálják az e termékek feldolgozásakor elkövetett gondtalanság következményeit, vagy más módon félrevezethetnek e termékek valódi jellegét illetően.
• Az élelmiszer összetétele:
 A termék főként mezőgazdasági eredetű összetevőkből álljon.
 Jogszabály által engedélyezett adalékanyagok, technológiai segédanyagok, természetes ízesítők, víz, só, mikroorganizmusok, enzimek, ásványok, nyomelemek, vitaminok, aminosavak, mikrotápanyagok használhatók (889/2008/EK
rendelet VIII. melléklet).

SZABÁLYOZÁS
 Jogszabály által engedélyezett nem ökológiai mezőgazdasági összetevők alkalmazása (889/2008/EK rendelet IX.
melléklet).
 Ökológiai összetevő nem lehet jelen ugyanazon nem ökológiai formájú vagy átállásból származó összetevővel együtt.
 Átállásban lévő növényből csak olyan élelmiszer állítható elő, amely egyetlen mezőgazdasági eredetű növényi
összetevőt tartalmaz.
• A feldolgozás a jó gyártási gyakorlat szerint történjen.
• A kritikus feldolgozási lépések kialakítása,
 megelőző intézkedéseket vezetnek be a szennyeződés elkerülésére,
 megfelelő tisztító intézkedéseket alkalmaznak,
 garantálják, hogy szokványos termék nem kerül ökológiai jelöléssel forgalomba.
• Ha a termelőegységben nem ökológia termék előállítás is van:
 térben vagy időben elkülönítve történik az öko termék előállítása,
 a tárolást térben vagy időben elkülönítik,
 a feldolgozást jelentik az ellenőrző szervezetnek,
 a tételeket azonosíthatóvá teszik,
 az ökológia terméken végzett műveleteket kizárólag tiszta termelő berendezésekkel végzik.
Élelmiszercsoportok
• Bioélelmiszerek, melyek mezőgazdasági eredetű alkotói legalább 95 százalékban ökológiai eredetűek.
• Bioösszetevőket tartalmazó élelmiszerek mezőgazdasági eredetű alkotói x százalékban tartalmaznak ökológiai eredetűeket.
• Halászati vagy vadászati élelmiszerek: a halászott hal és vadászott vad fő összetevő mellett minden mezőgazdasági
összetevő ökológiai gazdálkodásból származik.
• Átállási élelmiszer: egyetlen átállási mezőgazdasági eredetű alkotóból áll.
A termékek összegyűjtése, csomagolása, szállítása és tárolása
• Biotermékeket elkülönítetten kell összegyűjteni úgy, hogy a tételek azonosíthatóak legyenek.
• A szállítást zárt csomagolásban, címkével vagy szállítóokmányokkal ellátva kell végezni.
• Termékek átvételekor ellenőrizni kell a csomagolás épségét, jelölését és a szállító okmányok adattartalmát.
• Ha szokványos mezőgazdasági terméket is tárolnak:
 Az ökológia terméket el kell különíteni,
 A szállítmányokat be kell tudni azonosítani,
 A tárolóteret előzetesen tisztítani kell.
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A bioélelmiszer csomagolása
• A csomagolóanyag az adott élelmiszerhez felhasználható legyen.
• Védje az élelmiszert.
• Elegendő hely legyen a jelölés elhelyezésére.
Jelölés
• A hatályos jelölési jogszabály és az ökorendeletek szerint egyértelmű, jól olvasható, eltávolíthatatlan, az adott élelmiszerre vonatkozzon.
Dokumentálás
• Önellenőrző rendszer része legyen a bioélelmiszer.
• Munkautasításokban legyen utalás a bioélelmiszereken végzett műveletekre.
• Takarítási utasítás rendelkezzen a bioélelmiszer előállítása előtti takarításról, tisztításról, fertőtlenítésről.
• A minőségügyi rendszer elemeiben legyen leírva a bioélelmiszer-előállítás gyakorlata.
Nyilvántartás
Az üzemi nyilvántartásban a bioélelmiszer előállításával kapcsolatos feljegyzések, nyomonkövetési adatok legyenek meg
a takarítás, az anyagfelhasználás (alapanyag, adalékanyag, technológiai segédanyag, nem ökológiai mezőgazdasági eredetű
anyag), az előállítás, a raktározás (készletmozgás) és a laboratóriumi vizsgálatok vonatkozásában.
Kártevők elleni védekezés
Az ömlesztett áru betárolása előtt az üres tároló kártevő-mentesítését biogazdálkodásban engedélyezett szerrel kell elvégezni. Kártevő-mentesítési intézkedések lehetséges módjai: nyitható nyílászárókon rovarháló, bejáratoknál elektromos rovarcsapdák, légfüggöny, épületen belül rágcsáló etető dobozok, épületen kívül rágcsáló etető dobozok, ultrahangos rágcsálóriasztó, molycsapdák, rovarirtás az előállító helyiségekben, rovarirtás engedélyezett szerrel az üres raktárban.
Bioélelmiszer előállítása
• Szerződéses kapcsolat szükséges bio ellenőrző szervezettel (HU-ÖKO-01).
• Létesítmény-leírás készítése az ellenőrzést megelőzően:
 Ökológiai élelmiszer előállításának leírása (formanyomtatvány alapján),
 A létesítmény bemutatása (alaprajz, folyamatábra, berendezések, engedélyek, takarítási rend és a takarítás anyagai).
• Az ökológiai termékek beszállítói érvényes minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzenek a beszerzéskor (tanúsítványkereső
található minden ellenőrző szervezet honlapján).
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• A vásárolt biotermék számlával rendelkezzen.
• Végleges receptúra kialakítása után kezdődhet a bioélelmiszer előállítása.
• Az első biotermék előállítása az ellenőrzéskor legyen.
Ellenőrzés, tanúsítás
Helyszíni ellenőrzés a bioélelmiszert előállító valamennyi létesítményben. Dokumentáció, nyilvántartás, számlák, beszállítók
az ellenőrző szervezet a minősítő tanúsítványok átvizsgálását követően értékelést, majd tanúsítást végez, minősítő tanúsítványt állít ki az ellenőrzött partnernek.
Szerző: Csarnai Erzsébet, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

A bioélelmiszerek importja

A 834/2006/EK rendelet 33. cikke szerint egyenértékű garanciákat nyújtó termékek behozatala szerinti termékbehozatal történik az Európai Unió tagállamaiban.
A 1235/2008/EK rendelet III. cím 1. fejezet harmadik országok jegyzékében, 2. fejezet Az egyenértékűség tekintetében elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékében lévő ellenőrző szervezetek és hatóságok jogosultak ellenőrzési
tanúsítványok kiállítására.
A 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletében lévő ellenőrző szervezetek és hatóságok felügyelete alá tartozó gazdasági
szereplők az ott megjelölt termékkategóriába tartozó bioélelmiszert a megjelölt határidőig exportálhatnak az EU-ba.
Harmadik országból az import tevékenységét a gazdasági szereplő csak akkor kezdheti meg, ha bejelentkezett és szerződést
kötött Magyarországon biogazdálkodás ellenőrzésére jogosultsággal rendelkező ellenőrző szervezettel (pl. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01).
A biotermékek behozatala érvényes minősítő tanúsítvánnyal rendelkező harmadik országbeli gazdasági szereplőtől történhet.
A behozott tételt ellenőrzési tanúsítványnak kell kísérnie.
Az ellenőrzési tanúsítványt a harmadik országbeli ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv ellenőrzés után állítja ki, az érintett
tagállam illetékes hatósága (NÉBIH) hitelesíti, és az első címzett (ahova a szállítmány érkezik) tölti ki a 2003/24/EK bizottsági
határozattal létrehozott elektronikus kereskedelemellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) alkalmazásával.
Ezáltal csak elektronikus tanúsítvány van érvényben.
Az ellenőrzési rendszerben lévő gazdasági szereplő regisztrál a TRACES rendszerben, adatait megküldi a Biokontrollnak, amely
továbbítja a NÉBIH felé hitelesítésre.
A TRACES rendszerben lehetőség van több betárolási helyet is megadni.
A 3/2010. (VII.5.) VM rendelet értelmében a gazdasági szereplőnek be kell jelentenie (megyei kormányhivatal) az első betárolási helyét vagy helyeit.
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Az első ellenőrzést követően van lehetősége a gazdasági szereplőnek illetve az első címzettnek kezdeményezni az elektronikus ellenőrzési tanúsítvány kiállítását. A beléptetési pontot a NÉBIH-től kell megkérdezni.
Az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítés után elektronikusan megérkezik az első címzetthez. A kiállító hatóság kinyomtatja
az ellenőrzési tanúsítványt, és a 18. rovatban aláírja, valamint elküldi az első címzett részére. Ezzel egy időben elindítható a bioélelmiszer tétel Magyarországra az első címzett címére, a magyarországi első betárolási helyre.
Megérkezést követően az illetékes hatóság (megyei kormányhivatal) a helyszínen elvégzi a szállítmány vizsgálatát és hitelesítését, majd kinyomtatja a TRACES rendszerből az ellenőrzési tanúsítványt, és a 20. rovatban aláírja, majd átadja az első
címzettnek.
Az első címzett a behozott tétel szabad forgalomba bocsátását kéri a vámhatóságtól.
Az első címzett az érkezést követően megvizsgálja a bioélelmiszeren, a szállítóokmányon, ellenőrzési tanúsítványon jelzett
megnevezés, tételazonosító jelölés, ellenőrző szervezet, mennyiség egyezőségét. A kormányhivatal ellenőrzését követően
kinyomtatja az ellenőrzési tanúsítványt és kitölti a 21. rovatot. A tervezett elektronikus aláírási rendszer még nem üzemel,
ezért szükséges az ellenőrzési tanúsítványt háromszor kinyomtatni.
Ezt követően az importőr vagy az első címzett az exportáló cég (beszállító) érvényes minősítő tanúsítványának, az ellenőrzési
tanúsítványok (három darab), a számla, vámáru nyilatkozat másolatát, a tétel készletre vételi jelentését elküldi jóváhagyásra az ellenőrző szervezetéhez. Az ellenőrző szervezet a beküldött iratokat ellenőrzi. Ha minden szükséges irat beérkezett
és rendben van, az ellenőrző szervezet jóváhagyja az importot, a bioélelmiszer felhasználható (feldolgozható, értékesíthető).
Szerző: Csarnai Erzsébet, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Közlemény a sovány tejpor és a vaj rögzített
áron felvásárlásáról − Megjelent

Megjelent a Magyar Államkincstár 11/2018 (III.5.) és 12/2018 (III. 5.) számú közleménye a vaj rögzített áron történő
intervenciós felvásárlásáról.
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
a kincstár a közleményekben részletezett feltételek alapján, rögzített áron vásárolja fel azt a meghatározott követelményeknek megfelelő – jóváhagyott uniós vállalkozás által előállított – tehéntejből porlasztásos eljárással készült kiváló minőségű
sovány tejport és vajat, amelyet a 2018. március 1-jétől 2018. szeptember 30-ig tartó időszak alatt számára felajánlanak.
A felajánlható legkisebb mennyiség 30 tonna. A felajánlott sovány tejpor, illetve vaj mennyisége csak egész tonna lehet, a felvásárlási kérelem benyújtásakor pedig 50 euró/tonna mértékű biztosítékot kell letétbe helyezni. Állami intervenció keretében
az a vaj vásárolható fel, amelynek minimális vajzsír-tartalma 82, maximális víztartalma pedig 16 tömegszázalék, és amely
közvetlenül és kizárólag olyan pasztőrözött tejszínből készült, amelyet közvetlenül és kizárólag tehéntejből nyertek.
A közlemények a kihirdetés napján (2018. március 6.) léptek hatályba.
További információt a Magyar Államkincstár oldalán olvashatnak.

SZABÁLYOZÁS
Közlemény a fogyasztók figyelmének
felhívására − Megjelent

Magyar Élelmiszerkönyv kiegészítés
− Megjelent

Megjelent a Magyar Államkincstár 13/2018 (III. 9.) számú közleménye a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez az egyszerű programok
keretében igénybe vehető támogatás feltételeiről és a kérelembenyújtáshoz rendszeresített nyomtatványokról.
A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések arra irányulnak, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét az uniós mezőgazdasági termékek és termelési módszerek értékeire és növeljék az uniós minőségrendszerek ismertségét és elismertségét.
A támogatás igénybevételének főbb lépései a következők, melyekre vonatkozóan a közlemény tartalmazza a feltételek mellett a benyújtás határidejét és címét valamint a csatolandó mellékletek körét:
• végrehajtó szerv(ek) kiválasztásának ellenőrzése;
• szerződés (támogatási megállapodás) aláírása;
• program megvalósítása és a tevékenységek bejelentése;
• előlegfizetés iránti kérelem benyújtása;
• időközi kifizetés iránti kérelem benyújtása;
• egyenleg kifizetés iránti kérelem benyújtása.
A közlemény a kihirdetés napján (2018. március 12.) lépett hatályba.
További részleteket a Magyar Államkincstár oldalán olvashatnak.
Megjelent a földművelésügyi miniszter 6/2018. (III. 14.) FM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról. Ennek értelmében a 14. melléklet (1-2-2009/32 számú előírás) B része
(felhasználható extrakciós oldószerek) az alábbi kiegészítésekkel bővült:
„A hexán olyan kereskedelmi termék, amely főleg hat szénatomos egyenes láncú telített szénhidrogéneket tartalmaz és a forráspontja
64-70°C között van. A hexán és etil-metil-keton együttes használata tilos.
Az n-hexán mennyisége ebben az oldószerben nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot. Az etil-metil-keton és a hexán együttes használata tilos.
A zselatin természetes és oldható – zselésítő vagy nem zselésítő – fehérje, amelyet az állatok csontjaiból, nyersbőréből és irhájából, inaiból és ínhüvelyeiből származó kollagén részleges hidrolízisével nyernek a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásaival
összhangban.
A kollagén állati csontokból, nyersbőrből, irhából és inakból származó fehérjealapú termék, amelyet a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásaival összhangban állítanak elő.”
Továbbá a 38. melléklet (1-3/14-1 számú előírása) 2. pontjának tengeri halakra vonatkozó táblázata kiegészült a sarki krill
rákkal, a csuklyáshallal, valamint a kispettyes macskacápával.
A rendelet a kihirdetést követő (2018. március 14.) harmadik napon lép hatályba.

SZABÁLYOZÁS
Új élelmiszerré minősítés szabályai
− Megjelent

Módosult a fluazuron anyag maximális
maradékanyag-határérték szerinti
osztályozása

Aromaanyagok kockázatértékelése

Megjelent a Bizottság (EU) 2018/456/EU végrehajtási rendelete az új élelmiszerré minősítésre irányuló, az új élelmiszerekről szóló 2015/2283/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti konzultációs folyamat eljárási lépéseiről.
A rendelet szabályokat állapít meg a 2015/2283/EU rendeletben foglalt új élelmiszerré történő minősítésre irányuló eljárás
(4. cikk) azon konzultációs folyamatához, amely során meghatározásra kerül, hogy egy adott élelmiszer a rendelet hatálya alá
tartozik e.
A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetést (2018. március 20.) követő huszadik napon lép hatályba és teljes
egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.
Megjelent a Bizottság 2018/523/EU végrehajtási rendelete a 37/2010/EU rendeletnek a fluazuron anyag maximális
maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról.
A fluazuron szarvasmarhafélék – kivéve az emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatok – izom-, zsír-, máj- és veseszövetei
vonatkozásában engedélyezett anyagként a 37/2010/EU bizottsági rendelet mellékletében szerepel.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az állatgyógyászati készítmények bizottságának véleménye alapján maximális maradékanyag-határérték (MRL) megállapítását javasolta az uszonyos halakra, valamint véleménye szerint a fluazuronra vonatkozó bejegyzést a juhfélék és a szarvasmarhatej kivételével exportálni lehet minden kérődző állat szövetére. Ennek értelmében
a 37/2010/EU rendelet mellékletének 1. táblázata módosításra került.
A rendelet a kihirdetést (2018. április 4.) követő huszadik napon lép hatályba, kötelező jelleggel 2018. június 3-tól kell alkalmazni.
A rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában olvasható.
Az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákat és az egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-ös�szetevőket az 1334/2008/EK rendelet szabályozza. Az aromaanyagok uniós jegyzékét a 872/2012/EK rendelet tartalmazza,
amely összetevők tudományos értékelését az 1565/2000/EK rendelet értelmében kell elvégezni. 2014 májusában az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) elfogadta az aromaanyagok felülvizsgálatát és megállapította, hogy további adatok szükségesek a tri- (E451) és polifoszfátok (E452) értékeléséhez. Mivel a tri- és polifoszfátok
esetében reaktívabb anyagcsere-termékek (metabolitok) képződnek, megfigyelhető káros hatást nem kiváltó mennyiségük
(No Observable Adverse Effect Level, NOAEL) nem egyezhet meg a difoszfátok (E450) esetében alkalmazottal. Jelen értékelés
nem hozott meggyőző eredményeket, így a biztonságosság további vizsgálata indokolt.
A tanulmány részleteit az EFSA oldalán olvashatják.

SZABÁLYOZÁS
Rum éter felhasználása − Tilos!

Zsírsavak sóinak kockázatértékelése

A nem rumból vagy cukornádból készülő, természetes alkotóelemekből oxidációs körülmények között, desztilláció útján előállított színtelen, folyékony, rumszerű ízű rum éter az 1334/2008/EK rendelet I. mellékletének E részében meghatározott
„egyéb aromaanyagok” kategóriába tartozik. A rum éter olyan aroma, amelyet jelenleg egyes nemzeti rendelkezések szabályoznak egy olyan átmeneti időszakban, amely a 873/2012/EU számú rendelet alapján 2018. április 22-én lejár.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) 2017 nyarán kiadott értékelésében arra a következtetésre jutott, hogy a rum éterben lévő genotoxikus anyagok – különösen a furánok, de más összetevők is – jelenléte
biztonsági szempontból aggodalomra ad okot. Az EFSA értékelése alapján a rum éter nem felel meg az aromaanyagok uniós
jegyzékében szereplő követelményeknek, mert a felhasználás körülményei között veszélyt jelent a fogyasztó egészségére
és használata félrevezeti a fogyasztót.
A Bizottság 873/2012/EU rendelete 4. cikkének értelmében a rum étert tartalmazó élelmiszerek, amelyeket 2018. április
22. előtt jogszerűen hoztak forgalomba vagy címkéztek fel, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság lejáratának
dátumáig forgalmazhatók. Ezen dátum után a rum éter felhasználása tilos!
A zsírsavak nátrium-, kálium- és kálciumsóinak (E470a), valamint a zsrísavak magnéziumsóinak (E470b) quantum stais (jó
gyártási gyakorlatnak megfelelő) alkalmazhatóságát az 1333/2008/EK rendelet rögzíti. A 257/2010/EU rendelet értelmében
a jóváhagyott élelmiszeripari adalékanyagok újraértékelése az újabb tudományos bizonyítékok fényében indokolt. Az Élelmiszerek Tudományos Bizottsága (Scientific Committee on Food, SCF) 1991-ben a zsírsavak (mirisztin-, sztearin-, palmitin- és
olajsav) és azok sóinak esetében nem határozott meg elfogadható napi beviteli mennyiséget (Acceptable Daily Intake, ADI).
Az E470a és E470b a táplálékból származó zsírsavak bevitelének legfeljebb 5 százalékáért felelősek. A jelen vizsgálat arra
a következtetésre jutott, hogy az E470a és E470b esetében nincs szükség ADI érték meghatározására, a jelenlegi felhasználási szint mellett biztonsági kockázatot nem jelentenek.
A tanulmány részleteit az EFSA oldalán olvashatják.

SZABVÁNYFIGYELŐ
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény előírása alapján a szabványok alkalmazása önkéntes. A szabványosítás alapvető funkciója ugyanis a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítása, ami az Európai Unióban az egységes
európai piac működésében kapott kiemelkedő szerepet. Ebből adódóan, ha valaki a szabványok előírásainál szigorúbb szabályozású terméket, szolgáltatást stb., vagy legalább azzal egyenértékű más megoldást szeretne nyújtani, megteheti, de ahhoz
alaposan ismernie kell a területén érvényes szabványokat. Ha például a Magyar Élelmiszerkönyv melléklete szabványra hivatkozik, akkor aszerint kell eljárni, vagy egy azzal egyenértékű megoldást kell alkalmazni, bizonyítva annak egyenértékűségét.

Megjelent szabványok

MSZ ISO 7304-1:2018

Durumbúzából készült dara és étkezési tészta. Az étkezési tészta főzési minőségének
értékelése érzékszervi vizsgálattal. 1. rész: Referencia-módszer.

MSZ ISO 8588:2018

Érzékszervi vizsgálat. Módszertan. Az „A” vagy „nem A” teszt.

MSZ EN 17053:2018

Takarmány. Mintavételi és elemzési módszerek. A nyomelemek, a nehézfémek és más
elemek meghatározása takarmányban ICP-MS-sel (multimódszer).

MSZ EN ISO 10399:2018

Érzékszervi vizsgálat. Módszertan. Duó-trió próba (ISO 10399:2017)
– Az MSZ EN ISO 10399:2010 helyett.

Magyar nyelven, Angol nyelven

Korábban bevezetett szabványok magyar
nyelvű megjelenése

MSZ EN 16618:2015

Élelmiszer-vizsgálatok. Az akrilamid meghatározása élelmiszerben
folyadékkromatográfiás tandem-tömegspektrometriával (LC-ESI-MS/MS).

MSZ EN 16619:2015

Élelmiszer-vizsgálatok. A benzo[a]pirén, a benz[a]antracén, a krizén
és a benzo[b]fluorantén meghatá¬rozása élelmiszerekben gázkromatográfiás
tömegspektrometriával (GC-MS).

SZABVÁNYFIGYELŐ
Kockázatmenedzsment − Megjelent

A vállalkozás sikeres szempontjából elengedhetetlen a bizonytalanságok hatékony kezelése. Ehhez nyújt segítséget
a megjelent „Kockázatmenedzsment. Irányelvek” ISO 31000 szabvány. Az új útmutató mindenféle kockázatra kiterjed, így
mérettől, tevékenységtől, elhelyezkedéstől függetlenül minden szervezetre alkalmazható. Számos érdekelt fél vett részt
a kidolgozásában, és nemcsak a hivatásszerűen kockázatokkal foglalkozóknak szánták. A szabvány segít a megfelelő stratégia kidolgozásában annak érdekében, hogy a szervezetek eredményesen azonosítsák és mérsékeljék a kockázatokat, ezáltal
növelve a célok elérésének valószínűségét és az eszközök védelmét.
Az így visszavonásra került MSZ ISO 31000:2015 szabványhoz képest fontos változás, hogy
• felülvizsgálták a siker szempontjából kulcsfontosságú kritériumoknak tekintett alapelveket;
• kiemelték a felső vezetőség vezetői szerepvállalását és a kockázatmenedzsment integrálását a szervezet irányításába;
• nagyobb hangsúlyt helyeztek a kockázatmenedzsment iteratív (visszacsatolással ismétlődő) jellegére, megállapítva,
hogy az új tapasztalatok, ismeretek és elemzések elvezethetnek a folyamatelemek, intézkedések, felügyeleti tevékenységek módosításához a folyamat minden egyes szakaszában;
• a tartalmat egyszerűsítették, egy nyílt rendszermodell fenntartására összpontosítva, hogy az megfeleljen a sokoldalú
igényeknek és az összetett környezetnek.
A szabványhoz megjelent egy ingyenesen letölthető tájékoztató anyag valamint az illetékes műszaki bizottság hivatalos
weboldalt létesített, ahol várják a fejlesztési javaslatokat. A szabvány értelmezéséhez várhatóan készül egy kézikönyv is.
A magyar nyelvű szabvány megjelenéséről az MSZT oldalán tájékozódhatnak.
További részleteket az MSZT oldalán olvashatnak.

PIACI KITEKINTÉS
Bioélelmiszer körkép

A bioélemiszerek iránt növekvő fogyasztói igény tapasztalható, a gazdák szívesen termesztenek bioalapanyagokat. Ennek
köszönhetően az ökológiai gazdálkodási tevékenységgel foglalkozó országok száma 178-ra nőtt − tudhatjuk meg a FiBL
(Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet) és az IFOAM (International Federation of
Organic Agriculture Movements, Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) nemzetközi szervezetek 2018-as
jelentéséből.
2016-ban − 7,5 millió hektáros növekedéssel − 57,8 millió hektárra nőtt az ökogazdálkodásba vont területek nagysága.
A világ bioterületeinek majdnem fele a csendes-óceáni térségben található (27,3 millió hektár), amelyet jócskán lemaradva
Európa (13,5 millió hektár) és Latin-Amerika (7,1 millió hektár) követ. A legkiterjedtebb ökoterülettel Ausztrália (27,2 millió
hektár), Argentína (3 millió hektár) és Kína (2,3 millió hektár) büszkélkedhet. Viszont ország területhez viszonyított arány
tekintetében Lichtenstein jár az élen (37,7 százalék). 2016-ban 2,7 millió biotermelő szerepelt a nemzetközi nyilvántartásban;
a legtöbb Indiában (835 200), Ugandában (210 352) és Mexikóban (210 000) található.
A bioélelmiszerek piaca 2016-ban világviszonylatban elérte a 89,7 billió dollárt. Az Egyesült Államok 39,8 billió eurós piacával
vezető országnak tekinthető, amelyet jelentősen lemaradva Németország (9,5 billió euró), Franciaország (6,7 billió euró) és
Kína (5,9 billió euró) követ. A legmagasabb egy főre eső fogyasztás Svájcban (274 euró), míg a bioszektor legmagasabb piaci
részesedést Dániában ért el.
Az IFOAM adatai alapján hazákban 186 000 hektár ökoterület található. 3414 gazda végez biotermelést és 442 előállító
bioélelmiszer feldolgozást. Az egy főre jutó bioélelmiszer-fogyasztásunk − elmaradva az EU átlag 60,5 eurótól − 3 euró,
míg a hazai forgalom 30 millió euróra tehető.
A bioélelmiszerek legnagyobb részesedését a tejtermékek adják (9,5 billió dollár). A bio tejtermékek legnagyobb piaca
az Egyesült Államok, 6 billió dolláros eladással és évi 10 százalékos növekedéssel. Európában Német- és Franciaország
tekinthető a legjelentősebb piacnak, ahol szintén folyamatos növekedés tapasztalható. A növekedést eltérő termékek indukálják, például Németországban a sajt (7,8 billió euró), míg Franciaországban a tej (282 millió euró). Annak ellenére, hogy
a kínai biotej az összes tejeladás alig 1,3 százalékát adja (csecsemő tápszerek esetében 7 százalék), a piaci igény folyamatosan
nő. Az ausztrál biotejtermék-piac 2008 és 2013 között közel kétszeresére duzzadt. Érdekes, hogy a tej helyett (2 százalékos
részesedés) az ausztrál piacon a joghurttermékek dominanciája jellemző (22 százalékos részesedés). A Soil Association (Talaj
Szövetség) az Egyesült Királyság vezető ökológiai szervezetének jelentése alapján a szektoron belül a vaj és zsiradékok (4,2
százalék), a sajtok (3,8 százalék) valamint a tej (3,3 százalék) mutatta a legnagyobb éves növekedést, ami az előremutatások
alapján folytatódni fog.
Az ökológiai húsok piaca fajta és disztribúciós hely tekintetében is szegmentált. A fogyasztói preferenciák tekintetében
kedveltebb termék a baromfi-, a marha- és a bárányhús. A szuper- és hipermarketek kedvelt forgalmazási csatornák, illetve

PIACI KITEKINTÉS
egyre népszerűbbek a különleges húsboltok. Az öko húsok fogyasztásában vezető piacnak számít Észak-Amerika (a teljes piac
48 százaléka) és Európa. Az egészségtudatosan táplálkozó fogyasztók számának növekedésével az ázsia és a csendes-óceáni
térségben a kereslet növekedést mutat. Az előrejelzések alapján a feldolgozott marhahús piaca például 2017 és 2027 között
6,4 százalékos növekvést fog produkálni, és 2027-re eléri a 12 milliárd dollárt.
A halászati és akvakultúra termékek piacának európai megfigyelőközpontja (European Market Observatory for Fischeries and
Aquaculture Products, EUMOFA) jelentése alapján az akvakultúra ágazat közel 4 százaléka biotermék, amely mennyisége
2015-ben körülbelül 500 000 tonna volt. Az ökológiailag tenyésztett akvakultúrás termékek előállításában messze Írország
jár az élen − az európai előállítás 44 százalékát tudhatja magáénak −, őket Olaszország (17 százalék), az Egyesült Királyság (7 százalék) és Franciaország (6 százalék) követi. A leggyakrabban tenyésztett fajok közé tartozik a lazac (az EU teljes
lazactenyésztésének 9 százaléka, 16 000 tonna), az éti kagyló (4 százalék, 20 000 tonna) a ponty (8 százalék, 6 000 tonna),
a pisztráng (3 százalék, 5 000 tonna) valamint a tengeri sügér és a durbincs (1 százalék, 2 000 tonna). A magyarországi öko
haltenyésztés 2015-ben elérte a 3 498 tonnát, amelynek legnagyobb része ponty volt. Azonban a hazai bio akvakultúrából
származó termékek fogyasztása alig 1 százaléka a teljes halfogyasztásnak, az ezen termékekkel kapcsolatos fogyasztói igény
egyenlőre mérsékelt.
A fogyasztók fokozódó tudatosságának (egészség, wellness) és a mindehhez rendelkezésre álló, vásárlási döntést
megalapozó információs háttérnek köszönhetően a bioélemiszerek piacának növekedése az elkövetkező években várhatóan töretlen lesz. A hagyományos élelmiszerek között előnyt élveznek a kevesebb vegyszer felhasználásával előállított,
kedvező beltartalmi értékekkel bíró bioélelmiszerek, azonban széles körű fogyasztásuknak továbbra is gátat szab a konvencionális termékekhez viszonyított magasabb ár.

A bioélelmiszerek fogyasztói megítélése

A biológiai vagy ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszereknek a fogyasztók többsége pozitív élettani hatásokat
tulajdonít, magasabb tápértékűnek és a természetes táplálkozáshoz közelebb állónak tartják, mint a hagyományos módon
előállított termékeket.
A gyakorlat azonban mégis mást mutat, legalábbis a TÉT Platform egyesület reprezentatív mintán végzett kutatásai nem minden esetben támasztják alá, hogy a magasabb értékűnek gondolt bioélelmiszereket az egyre tudatosabban viselkedő vásárlók
valóban előnyben is részesítik, ha étrendjük megtervezéséről vagy napi bevásárlásaikról van szó. A kérdés leginkább az, miért
tesznek így. Vajon a bioélelmiszerek magasabb ára miatt választják a kedvezőbb alternatívát, vagy valójában mégsem fontos
a bio minőség?
A Gfk Hungária évek óta méri az élelmiszervásárlás legfontosabb szempontjait. Érdekes adatokat láthatunk a biotermékek
esetében: az ezredfordulót követő években sokkal fontosabb volt a bio minőség, mint mostanában, hiszen akkoriban
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az ötfokú skálán 2,9 átlagot kapott ez a szempont, míg a TÉT Platformmal közösen mért 2016-os adat már csak 2,4 lett.
A mélypontját 2012-ben 2,2 ponttal elérő mutató így továbbra is az egyik legkevésbé hangsúlyos szempont, ha a vásárlás
során meghozott döntésekről van szó. Az élen a jó minőséget (4,5) csak kevéssel lemaradva követi a „megérje az árát” (4,4),
de még a környezetbarát csomagolást is fontosabbnak ítélik a fogyasztók (3,3), vagy azt, hogy hosszan eltartható legyen (3,4)
a termék.
A TÉT Platform egyes kategóriákban is megvizsgálta a bio minőség fontosságát. Míg a pékáruknál egyáltalán nem tartják lényegesnek, hogy bioalapanyagokból készüljenek, a gabonapelyheknél, a tejnél és a tejtermékeknél a fogyasztók két százalékának
fontos szempont ez. Az alkoholmentes italoknál és a húskészítményeknél az arány mindössze egy százalék. Ezek az adatok
tehát arról tanúskodnak, hogy bár elvben magasabb értéket tulajdonítunk a bioélelmiszereknek, a vásárlások során mégsem szerepel a döntő tényezők között a vegyszermentes előállítás.
Természetesen azért vannak olyan csoportok is, amelyeknek az átlagnál fontosabbak a bioélelmiszerek, és felárat is hajlandóak
fizetni értük. Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője a megkérdezettek attitűdjeit is figyelembe
vevő egészségtudatos szegmentáció alapján pontosan tudja, hogy kik ezek és mennyien vannak: „Az úgynevezett egészségtudatos fogyasztók kutatásunk szerint a lakosság 18 százalékát teszik ki. Ők aktívan tesznek az egészségükért, és igyekeznek
minél több ismeretet összegyűjteni a megfelelő életmódjukhoz. Tipikus képviselőjük felsőfokú végzettségű, 15-49 éves nő, és
kedvelik, ha az élelmiszer bio, tehát van ökológiai tanúsítása és nem fordul elő benne hozzáadott cukor, génmódosított összetevő” – mondja. Ám érdekes, hogy még egy hasonló méretű csoportban is felbukkan a kedvelt élelmiszereknél a biotermékek
köre: „A próbálkozóknak nevezett csoport tagjai jellemzően 50-69 év közötti nők, akiknél az átlagosnál gyakrabban fordul elő
a túlsúly és az elhízás, ezért étrendjüket próbálják a saját elveik szerint egészségesebbé, alacsonyabb kalóriatartalmúvá tenni. Ezért kedvelik a biotermékeket is, bár a kutatás adataiból az is látható, hogy gazdasági helyzetük miatt sokszor nehezen
fizetik meg ezek felárát. Mégis megveszik, sokszor azért is, mert úgy gondolják, a kilókkal folytatott folyamatos küzdelmeiket
az adalékanyagok és a vegyszermaradékok, például a húsokban található hormonok vagy antibiotikumok is megnehezítik.
A korosztály közel egyötödét kitevő csoport tagjainál azonban ez nem a tudatosságot, hanem éppen az információhiányt,
illetve a tévhitek magas elterjedtségét jelzi” – összegzi a TÉT Platform szakmai vezetője.
A bioélelmiszerek táplálkozás-élettani értéke körül is sok tehát a tévhit, mondja a dietetikus: „a legtöbben ezeket jelentősen
értékesebbnek, magasabb tápanyagtartalmúnak tartják a hagyományos módszerekkel előállított élelmiszerekhez képest, külön
kiemelve a vegyszerektől, gyógyszermaradványoktól mentesség fontosságát. Az igazság azonban az, hogy táplálkozásunk
egészét tekintve nincs lényegi különbség a hagyományos, kisüzemi, ökológia szempontok szerint előállított és a nagyüzemekben
modern módszerekkel megtermelt élelmiszerek tápanyagtartalma között. Kismértékű eltérések természetesen kimutathatók,
általában a bioélelmiszerek magasabb vitamin- és ásványianyag-tartalma tekintetében. Azonban a tudatos élelmiszerválasztás, a kiegyensúlyozott étrendre törekvés nagyon fontos, ezt pedig a bioélelmiszerek is erősítik.”
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A bioélelmiszerek sikere − tapasztalatok
az Egyesült Királyságból

A bioélelmiszerek iránti kereslet az elmúlt években folyamatosan emelkedett az Egyesült Királyságban. Az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatása miatt a peszticidek és egyéb vegyi anyagok maradványai, valamint az állatjóllét és
a vadon élő állatok számának drámai csökkenése miatti aggodalom csak néhány oka annak, hogy az Egyesült Királyság
fogyasztói egyre inkább érdeklődnek az ökológiai élelmiszerek iránt.
Annak ellenére, hogy növekszik az ökológiai élelmiszerek iránti érdeklődés, az ökológiai termőterületek aránya csak 4,2 százalék (738,700 hektár) az Egyesült Királyságban. Az arány az elmúlt évben kissé csökkent, de a statisztikák azt mutatják, hogy
a gazdasági válság ellenére a fogyasztók továbbra is keresik, vásárolják a biotermékeket. Az ökológiai élelmiszer-termelés jövőbeli változásának előrejelzése nehéz feladat, azonban tény, hogy a természeti erőforrások kimerülése, és a globális
klímaváltozás fenyegetése kétségtelenül drámai változásokat igényel a jelenlegi hagyományos élelmiszertermelési és gazdálkodási módszerek terén.
2017-ben a brit ökológiai ágazat folytatta a hat éves stabil növekedési ütemét, az élelmiszer- és italkínálat pedig rekord szintet ért el. A Nielsen Piackutató adatai szerint a bio tejtermékek piaci részesedése a legnagyobb 28,7 százalékkal, ezt követik
a friss zöldség-gyümölcs termékek 24 százalékkal, a hús, hal és a baromfi pedig 10,2 százalékot tudhat magáénak.
A 10-55 év közötti fogyasztók körében végzett felmérés eredményei alapján hat olyan trendet állapítottak meg, amelyek
befolyással bírnak a mai fogyasztók élelmiszer-választására:
• Egészség: a fogyasztók olyan termékeket szeretnének, amelyek természetesek és feldolgozottsági szintjük alacsony;
• Íz és minőség: a termék minősége központi szerepet játszik abban, hogy milyen jó ízű;
• Kényelem: a vásárlás és az ételkészítés időigényes, így a fogyasztók megpróbálnak egyensúlyt teremteni az ár, a men�nyiség, a minőség és az elkészítési idő között.
• Érzés: a fogyasztó megengedi magának a különleges, ízletes termékeket, amelyek örömet okoznak (pl. édesség, nassolnivaló).
• az érték egy személyes „egyenlet”, amely az ár, a minőség, a kényelem és egyéb tényezők függvénye (ez minden fogyasztónál más).
• Látvány: a fogyasztók gyakran vásárolnak olyan termékeket, amelynek szép a csomagolása vagy maga a termék „étvágygerjesztő”.
A hat trend mindegyikébe beilleszthetőek az organikus termékek. A szektorban a csomagolt áruk és a feldolgozott élelmiszerek is egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Az elmúlt években számos nagy multinacionális vállalat bővítette organikus portfólióját, mint például a Coca-Cola és a Kellogg, az Unilever pedig megvásárolta a Pukka Herbs-t. A gyártók fejlesztései révén
az FMCG (Fast Moving Consumer Goods, Gyorsan Forgó Fogyasztási Cikkek) szektor is meglátta a lehetőséget és rájöttek, hogy
igazodniuk kell a fogyasztói igényekhez. Az Egyesült Királyságban a két legnagyobb szupermarket lánc (Tesco, Sainsbury’s)
mellett a „high-end” kiskereskedő Waitrose uralja az ökológiai termékek értékesítésének 70 százalékát. Ugyanakkor a függet-
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len kiskereskedők és a házhozszállítással történő értékesítés meghaladja a szupermarketek eladásának növekedési arányát.
Ráadásul a nagy szupermarketek még mindig nem élnek az online értékesítés adta lehetőségekkel. Ez a kereskedelmi forma
piaci lehetőséget teremt a szakosodott online szolgáltatóknak, mint például az Ocado és az Amazon. Az online szolgáltatók
amellett, hogy ugródeszkát kínálnak az új biotermékeknek, a fogyasztók számára széles körben elérhetővé teszik az egyedi
márkákat, miközben az ismertebb élelmiszerek és nem élelmiszerek vásárlásának kényelmes lehetőségét is kínálják.

A vásárlóerő „ereje”

Az élelmiszer-kereskedelmi hálózatok teljesítményét alapvetően határozza meg néhány tényező, mint az elhelyezkedés,
a munkatársak teljesítménye, az alapterület, a választék, a versenyhelyzet, és ezek közös eredője: a vásárlóerő.
A GfK egységes módszertan szerint 42 európai országban vizsgálja a vásárlóerő alakulását. Vásárlóerőn az összes elméletileg
elkölthető jövedelmet értjük, amellyel a lakosok rendelkeznek. Magyarország régiói, megyéi, járásai és települései között
jelentős jövedelmi különbségek figyelhetők meg. Ezeknek részben historikus okai vannak, ugyanakkor dinamikusan változnak
is: beruházások valósulnak meg – ipar, idegenforgalom –, amikor az autópálya-hálózat elér egy bizonyos területet; megszűnik
egy jelentős munkáltató, a munkaerő, illetve a lakosság elvándorol stb.
A településszerkezet is nagyban meghatározza a jövedelmi viszonyokat, hiszen néhány kivételtől eltekintve minél nagyobb
egy település, annál nagyobb a vásárlóereje, összességében és személyenként is. Ez magával hozza az ellátórendszer fejlődését is, hiszen az expanzió során a kereskedők elsősorban ezeket a területeket keresik. Szinergiák alakulnak ki, retail parkok
jelennek meg, bevásárlóközpontok létesülnek. Idővel pedig az urbanizációval ellentétes előjelű mozgás - a „kiköltözés” – is
beindul, azaz a nagyobb városok nyüzsgéséből sokan az agglomerációba költöznek. Ezért is érdemes bármely üzleti tevékenység – így kiskereskedelem – tervezésekor- menedzselésekor vonzáskörzetben gondolkodni, és ezeket a – kisebb méretük
ellenére – potenciálisan magas vásárlóerővel rendelkező településeket is megvizsgálni.
Az élelmiszerkereskedelem egyszerre több kategóriával versenyez ugyanazért a „pénztárcáért”, hiszen a lakosság jövedelmét
lakhatásra, mobilitásra, egyéb szolgáltatásokra is fordítja, és persze a kereskedelmi költéseken belül is meg kell küzdenie
a más fogyasztási cikkekkel (telekommunikáció, barkácsáru, vegyi áru, stb.). A Gfk jelen elemzése − a teljes élelmiszer spektrum
mellett − három termékcsoportot vesz részletesebben górcső alá.
A magyarok az összes elkölthető jövedelem hatodát, közel 330 000 forintot költhetnek személyenként évente élelmiszerre. A legtöbbet – az országos átlagnál 15 százalékkal többet – a Pest megyeiek szánnak erre a kategóriára. Az országos
átlagnál ugyanennyivel kevesebbet költhetnek élelmiszerre a szabolcsiak.
Alkoholmentes italokra (30 000 forint/fő/év) közel kétszer annyit költenek a vásárlók, mint alkoholos italokra (16 000
forint/fő/év), de még ennél is többet dohányárura (32 000 forint/fő/év).
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A regionális különbségek persze itt is jól látszanak, de amíg az összjövedelmet tekintve nyolcszoros a különbség a legelső és
a legutolsó település között, addig az élelmiszerre fordítható összegeket véve „csak” háromszoros. Hasonló az arány az alkoholmentes italok termékcsoportnál: a legszegényebb településen élők évente fejenként 12 000 forintot, a legtehetősebbek
39 000 forintot költhetnek üdítőitalokra.
Az alkoholos italok kategória esetén már lényegesen szélesebbre nyílik az olló, és itt már hatszoros a különbség. Ennél a kategóriánál valószínűleg erőteljesen megjelenik a minőségbeli különbség is, hiszen a magasabb jövedelműek egészen más forrásból
szerezhetik be a kategóriát.
Az itt elemzett kategóriák közül a legkisebb különbséget a dohányáru esetén mértük. Azok, akik a legkevesebbet költhetik el,
20 000 forintot adnak ki erre az élvezeti cikkre egy évben, de a legmagasabb költés is csak 45 000 forintra rúg.
Forrás: GfK

ÚJ TERMÉKEK
A versenyképesség egyik legfontosabb eleme a folyamatos megújulás, az innováció. Új termékek fejlesztése, régiek újragondolása, de hogyan? Hírlevelünk ezen részében ehhez szeretnénk ötleteket adni a nagyvilágban újonnan megjelent termékek
bemutatásával. Innovációra fel!

Növényi alapú bio protein italok

Vegán dresszing

Vegán mochi fagylalt

Tejmentes likőr

Ropogós sajtszelet

A növényi alapanyagokból készült ízletes italokkal szembeni piaci igény kielégítése érdekében a Bolthouse Frams bio fehérje
italokat vezetett be. A vegánok számára is fogyasztható borsófehérje italok vanília, csokoládé és kávé ízben kóstolhatók
meg.
A Primal Kitchen által kifejlesztett avokádóolaj alapú dresszing mindamellett, hogy a vegán fogyasztók igényeit kielégíti,
allergén-, tej- és gluténmentes. Az öntet a fokhagyma és a friss fűszernövények kellemes kombinációjával, valamint az egyszeresen telített zsírsavakban gazdag avokádóolajjal kényezteti a kiegyensúlyozott táplálkozásra törekvő fogyasztókat.
A hagyományos mochi (japán rizs desszertkülönlegesség) sikerét követően a Bubbies Ice Cream bejelentette, hogy palettáját vegán termékekkel bővíti. A GMO- és gluténmentes termékek mangó, cseresznye, vanília és menta ízben lesznek megvásárolhatók. A rizstésztába csomagolt gyümölcspüré-fagylalt keverékek a tejmentes és vegán termékek fogyasztóinak igazi
csemegét jelentenek.
A Diaego piacra dobta 13 százalékos alkoholtartalmú, tejmentes Baileys likőrjét az Egyesült Királyságban. A Baileys Almande
névre hallgató vegán ital a tejszín helyett mandulatejet, mandulaolajat és vaníliakivonatot tartalmaz. Az elegáns csomagolásba bújtatott tejmentes itallal főként a vegán és mentes termékeket kereső fogyasztókat célozták meg.
A Sonoma Creamery kifejlesztette a világ első ropogós sajtszeletét öt különböző ízben: parmezán, cheddar, bacon-cheddar,
magvas és paprikás. A terméket főként az egyszerű, alacsony cukortartalmú nassolnivalókat kereső fogyasztóknak ajánlja
az előállító.
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Peri peri rizs

Jerky szabad tartású alapanyagból

A karibi és a zöldborsós rizs sikerét követően a fogyasztói szavazatok alapján a Tilda bemutatta Peri peri (afrikai madárszem
paprika) fogyasztásra kész rizstermékét. A párolt basmati és fehér rizs keverékét piros és zöldpaprikával, peri peri paprikával, vöröshagymával, fokhagymával, oregánóval és citromlével bolondította meg a gyártó. A természetes összetevőkből álló
gluténmentes rizskészítmény főként a különleges ízekre vágyó fogyasztók igényeit célozza meg.
A Country Archer Jerky új termékekkel bővítette palettáját. Az új termékek 100 százalékban szabad tartású („füvön nevelkedett”)
marhából és pulykából, pácolatlan szalonnából és fűszerekből készülnek. A hússzeletekhez használt húsok antibiotikumés hormon- mentes húsokból készülnek, nátrium-glutamát-, glutén- és szójamentesen. A kényelmes fehérjepótló jerky
az elfoglalt emberek kedvelt terméke.

MARKETING
A sajátmárkás termékek sikerének kulcsa

A kereskedelmi (vagy köznyelven sajátmárkás) termékek piaca emelkedő pályán van, de vajon mi a siker kulcsa?
A Nielsen 2013-ban harmincezer fogyasztó bevonásával hatvan országban végzett online felmérése alapján minden ország
esetében jellemző, hogy az ár nem csak vásárlást befolyásoló tényezőként, hanem a sajátmárkás termékek vásárlásának
fő motivációjaként is azonosítható. A fogyasztók 69 százaléka számára fontos, hogy a termékeket jó áron vásárolja meg, és
majdnem ugyanennyien (70 százalék) azért vásárolnak sajátmárkás terméket, hogy spóroljanak. Mindemellett a sajátmárkás
termékek vásárlása mára már többet jelent ennél. Az ár-érték arány egyensúly megtalálása éppen annyira fontos a vásárlók
számára. Ezzel összhangban a vásárlók két-harmada véli úgy, hogy a sajátmárkás termékek kifejezetten jó minőségűek
(a magyarok több mint 60 százaléka), és 62 százalékuk érzi magát „okos” vásárlónak akkor, amikor ezeket a termékeket teszi
kosarába. A fogyasztók általános jellemzői mellett fontos megjegyezni, hogy a sajátmárkás termékek jelentősége eltéréseket
mutat a világban. Míg a fejlett országokban 15 százalék körül mozog (Európában 45 százalék), addig a fejlődő országokban
a 10 százalékot sem éri el (Kínában, Indiában és Brazíliában alacsonyabb mint 5 százalék). A rangsor alapján a legmagasabb
részesedéssel a svájci (45 százalék), a spanyolországi (41 százalék) és az egyesült királysági piacon (41 százalék) vannak jelen
a sajátmárkás termékek. Magyarországon arányuk − a 16,5 százalékos világátlagot meghaladva, 2009 óta 4 százalékot
emelkedve − 24 százalék.
A sajátmárkás termékek sikere jelentősebb az alapanyagok illetve a magasabb árkategóriájú, valamint azon termékek esetében, ahol a fogyasztók kisebb különbséget érezhetnek (pl. papírtermékek). Viszont a termékek piaci részesedésében is tapasztalható országok és kontinensek közötti különbség. A fejlett piacokon (pl. Egyesült Államok, Európa és Ausztrália) a sajátmárkás sikertermékek közé sorolható a tej, a kenyér és a tojás, míg Indiában a ghi, a rizs és a kenyerek alapjául szolgáló attaliszt.
A tej jó példa a sajátmárkás termékek sikerére. Ennek oka, hogy a termékek közötti különbségek minimálisak, valamint
a tej esetében gyenge a fogyasztói márkahűség, így gyakran vásárolt termékként fontos az ára. A sajátmárkás termékek
sikere természetesen attól is függ, hogy mennyire tudják meggyőzni a fogyasztót arról, hogy valóban összehasonlíthatóak minőségben a márkás termékekkel. Mindehhez segítséget nyújthat, ha a két termékcsoport egymás mellé van
helyezve az üzletekben − ezt a termékelhelyezést a globális fogyasztók többsége preferálja. Viszont érdemes odafigyelni
arra, hogy a sajátmárkás és a márkás termékek aránya a fogyasztók számára elfogadott szinten legyen. Az észak-amerikai és
az európai fogyasztók elfogadóbbak a magasabb saját márka aránnyal szemben, míg a fejlődő országok piacain, ahol kevésbé
elterjedt a sajátmárkás termékek jelenléte, a fogyasztókat zavarja esetleges dominanciájuk. Vagyis az optimális választékstratégia meghatározása nem könnyű feladat, viszont egy dologban minden vásárló egyetért: szeretnek összehasonlítani.
És végül néhány jó tanács a saját márkás termékek sikeréhez:
Áldozzunk többet a marketingre, építsünk sajátmárka-hűséget!
Biztosítsunk prémium és normál árkategóriás termékválasztékot is!
Fejlesszünk a fogyasztói igényekhez igazodva!

KUTATÁS – FEJLESZTÉS – INNOVÁCIÓ
Új generációs termékek a BioFach 2018
kiállításon

A világ vezető biotermékvásárát idén 29. alkalommal rendezték meg, Nürnbergben. A BioFach 2018 legfontosabb témája
a következő generáció szerepe a biokereskedelemben, valamint foglalkoztak azzal a kérdéssel is, hogy miként kerülhetnek
a fiatal vállalatok innovatív termékei a speciális kiskereskedők polcaira. A jövőbeni biogazdálkodók és -kertészek, a fiatal
biotermesztők és az ökológiai vállalkozók is bemutatták ötleteiket, termékeiket és igényeiket. A vásáron 2328 terméket
állítottak ki, ezek közül hétszázat új termékként. A már meglévő és elfogadott termékvonalakon és táplálkozási formákon
kívül újdonságok is megjelentek. A vásáron olyan új trendeket figyelhettek meg a látogatók, mint például:
• az édes és a sós kombinációja; számos tengeri sós csokoládéalkotást mutattak be a nassolni vágyóknak;
• a kókusz mindenütt jelen volt a BioFach 2018-on: a kókuszvirág sziruptól a kókuszlisztig, a kókuszpelyhektől a kókuszdióitalokig
• a sushi-rajongók valószínűleg élvezni fogják a szárított hínár termékeket; a hínár magas rosttartalommal bír, az ízét
azonban nagyon nehéz megszokni
• a cold brew eljárással készült kávé, vagyis a hidegen főzött kávé is bemutatkozott a bioszegmensben
A kiállításon a szakemberek ismét megszavazták a legjobb új termékeket különféle kategóriákban. A versenyben a következő
termékek nyertek:
• Käserebellen – Bio Sommer Rebell biosajt
• Schrozberger Milchbauern – cappuccino fagylalt
• Georg Thalhammer – biotökmag-pesto
• Brix Food – Max’s Organic Menthol! cukorka
• GUTDING Bro – kesudiópaszta olívával
• Copenhagen Sparkling Tea Company – BLÅ
• ajaa! – egy tál megújuló nyersanyagból
A megnövekedett fogyasztói kereslet és az ökológiai szempontok miatt sok vállalat próbál alternatívát találni a műanyag
csomagolás helyett. Különösen a csokoládé- és a teagyártók aktívak ezen a területen. Az Ecofinia a csokoládéi csomagolását
a Natureflexre, egy teljesen komposztálható, megújuló nyersanyagból készült csomagolóanyagra cserélte.
Az idei BioFach egyéb fontos trendtémái közé tartoztak a hüvelyesekből, diófélékből és magvakból készült lisztes alternatívák, valamint az ezekből a hozzávalókból készült tészták vagy kenyérfélék; vegán nyersétel, vitaminozott étel, eredetileg
nem őshonos termékek regionális fajtái, mint a quinoa vagy chia magok, valamint további új termékek, mint például a Davert
bazsalikom magjai.
Figyelemre méltó, hogy a BioFach jövőre kerek évfordulóra készül, hiszen a vásárt harmincadik alkalommal szervezik meg,
2019. február 13-16. között.
A BioFach 2018-ról további részleteket videó formában is láthat.

KUTATÁS – FEJLESZTÉS – INNOVÁCIÓ
Világ Élelmiszer Innováció Díj − 2018

Kihirdették a Világ Élelmiszer Innováció Díj (World Food Innovation Awards) 2018 nyerteseit. A legjobb élelmiszer-megoldás
díját a smoothiek készítésére alkalmas, fagyasztva szárított zöldségeket és gyümölcsöket tartalmazó Bleni kapta, míg a kézműves termékek között a Buckley & Beale Sprouted Genious csíráztatott magokból álló termékcsaládja győzött. A fűszerek
és öntetek között a Hawkshead Relish Company fekete hagymaketchupja szerezte meg az első helyet.
Snack kategóriában a Hippeas puffasztott bio csicseriborsó terméke, míg a kényelmi ételek között a My Foodie allergénmentes,
kellemes ízű italcsaládja diadalmaskodott.
A leginnovatívabb vendéglátási megoldások között a Generation Juice praktikus méretű és könnyen kezelhető gyümölcsléautomatája nyert.
A KLG Spice megalkotta vegán, halal, gluténmentes, környezetbarát, kardamomot és 24 karátos ehető aranyat tartalmazó
Gold Cardamom Fruitas leheletfrissítőjét, megnyerve ezzel az édességek kategóriájának versenyét.
A gyermekek számára kifejlesztett termékek közül a For Aisha egzotikus halal receptek alapján, tápláló összetevőkből
összeállított ételei győzedelmeskedtek.
A bioélelmiszerek között az élelmi rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, alacsony szénhidráttartalmú,
vegán étrendbe illeszthető, természetes alapanyagokból készített, ízletes,− Seamore által megálmodott hínár wrap bizonyult
a legkiválóbb terméknek. Az egészséges és wellness termékek között a Turmeric Merchant által kifejlesztett kurkumakrém,
a Turmeric Paste győzedelmeskedett.
A „mentes” élelmiszer kategóriában az All Organic Treasures által napraforgómagból fejlesztett húshelyettesítő, a Sunflower
Haché vihette haza az első helyezettnek járó trófeát.
Az új technológiai megoldások között a napjainkban igen nagy népszerűségnek örvendő, személyes igények alapján dolgozó
smoothiekészítő automata bizonyult az indulók között a leginnovatívabbnak.
A csomagolási fejlesztések között a Mondi Tire Kutsan által fejlesztett különleges, pisztácia csomagolására alkalmas egyedi
csomagolás szerezte meg a dobogó első helyét.

TÁPLÁLKOZÁS AKADÉMIA
Bioélelmiszerek

Napjainkban egyre több biotermék jelenik meg az élelmiszerpiacon, fogyasztásuk azonban hazánkban – bár a tendencia
évről évre növekvő – a nyugat-európaihoz viszonyítva még mindig csekély. Sokan a magasabb árat nem tartják elfogadhatónak, a lakosság egy része pedig szkeptikus a hitelességet illetően.
Az ökológiai gazdálkodásról legelőször talán a vegyszermentesség jut eszébe mindenkinek, ha viszont részleteiben megismerjük, mi áll a kifejezés mögött, rájövünk, hogy ennél sokkal összetettebb rendszerről van szó. A biogazdálkodással foglalkozók alapelvnek tekintik, hogy úgy termesztenek növényeket és tenyésztenek állatokat, hogy az harmonizáljon a hely
adottságaival (talaj, klíma, vízforrás, természetes növény- és állatvilág, stb.), és ezzel a lehető legkevésbé avatkozzanak
be az ökoszisztémába. Nem használnak fel génmanipulált szervezeteket és azok származékait sem, valamint ionizáló sugárzást sem alkalmaznak. Így azonban a termékek – az alacsonyabb hozam mellett – magasabb költséggel állíthatók csak elő.
Különösen nagy gondot fordítanak a megelőzésre is.
További részleteket az MDOSZ oldalán olvashatnak.

ESEMÉNYNAPTÁR
Nemzetközi kiállítások és vásárok

2018. szeptember 4-6.
2018. szeptember 5-7.
2018. szeptember 5-8.
2018. szeptember 5-8.
2018. szeptember 7-10.
2018. szeptember 11-13.
2018. szeptember 13-15.
2018. szeptember 14-16.
2018. szeptember 15-20.
2018. szeptember 17-20.
2018. szeptember 21-23.
2018. szeptember 23-24.
2018. szeptember 27-29.
2018. szeptember 27-30.

Nairobi
Kenya
Hongkong
Kína
Riga
Lettország
Isztambul
Törökország
Bologna
Olaszország
Kijev
Ukrajna
Baltimore
USA
Kanton
Kína
München
Németország
Moszkva
Oroszország
Dortmund
Németország
Lyon
Franciaország
Mumbai
India
Lleida
Spanyolország

Foodagro Kenya

Nemzetközi élelmiszer- és vendéglátóipari kiállítás.

Asia Fruit Logistica Nemzetközi zöldség- és gyümölcs logisztikai kiállítás.
Riga Food

Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás.

WorldFood Istanbul Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás.
SANA

Természetes termékek (élelmiszerek) kiállítása.

Sweets & Bakery
Ukraine

Nemzetközi édes- és sütőipari kiállítás.

BioFach America

Nemzetközi bioélelmiszer kiállítás.

IOF

Nemzetközi bioélelmiszer kiállítás.

iba

A világ vezető édes- és sütőipari kiállítása.

WorldFood Moscow Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás.
Inter-tabac
Natexpo

Nemzetközi dohánytermék és dohányzási kellékek kiállítása.
Nemzetközi bioélelmiszer kiállítás.

World of Food India Nemzetközi élelmiszeripari kiállítás.
Eurofruit

Nemzetközi gyümölcs show.

TÁJÉKOZTATÓ
Online számlarendszer – érdemes időben
felkészülni!

II. Nemzeti Szörp- és Lekvárverseny
− Eredmény

2018. július 1-től a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) online számlarendszerén keresztül kell adatot szolgáltatni azokról a számlákról, amelyekben a belföldi adóalanyra áthárított általános forgalmi adó (áfa) összege eléri vagy meghaladja
a százezer forintot.
Az azonnali on-line adatküldés elsősorban gép-gép közötti kommunikációval fog megvalósulni, így a meglévő programokat
úgy kell átalakítani, hogy alkalmassá váljanak a feladat elvégzésére, ezáltal csökkentve a kötelezettek adminisztratív terheit
hosszú távon.
Tudni kell, hogy a kötelezettség a kézi számlatömbbel kibocsátott számlákra is kiterjed, ebben az esetben manuálisan kell
az adatokat felvinni öt napon belül a NAV rendszerébe, amennyiben az áfa tartalom ötszáz ezer forintnál kevesebb. Abban
az esetben, ha eléri vagy meghaladja a fél millió forintot, akkor a művelet elvégzésére egy naptári nap áll rendelkezésre.
A jelzett rendszerbe a regisztráció 2018 júniusában fog megnyílni, de addig is lehetőség van a felület tesztelésére. Ezen kívül
a NAV számos konferenciát is tartott a témában. Amennyiben a rendszer stabilizálódik, várható, hogy később az adóértékhatár tovább csökken, ezért aki nem kötelezett, de fontolgatja számlázó program vásárlását, az feltétlen ellenőrizze még
a vétel előtt, hogy a kiválasztott program alkalmas-e a számla adatainak online adatszolgáltatására.
További információt a NAV Online Számla oldalán, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletében,
valamint a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben olvashatnak.
2018. március 22-24. között a soltvadkerti Lantos Borászatban második alkalommal rendezték meg a magyar alapanyagokból készült szörpök és lekvárok versenyét. Az esemény fővédnöke Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, védnöke Font
Sándor, az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságának elnöke volt. A versenyt immár második alkalommal Molnárné Kárász
Rita szörpgyártó ötletgazda kitartó, elkötelezett munkájának köszönhetően bonyolították le.
A nevezett mintegy 50 lekvár- és 77 szörpmintát vakteszt keretében bírálta a felkért zsűri (a NAK Élelmiszeripari Igazgatóságát Varga László képviselte a zsűriben).
Az „Év Gyógynövényszörpje” díjat a Mayer Szörp Kft. bodzavirágszörpje, az „Év Szörpje” díjat Molnárné Kárász Rita homoktövisszörpje, az „Év Gyümölcsszörpje” díjat Palásti Kovács Ágnes bodzabogyószörpje kapta. Kreizinger Márta füvellő szörpje
különdíjban részesült. Az „Év Lekvárja” díjat Dékány Béláné csipkebogyólekvárja vihette haza; különdíjjal jutalmazták Mesterné
Kaczor Enikő vörös & fekete lekvárját, Molnárné Kárász Rita szederlekvárját valamint Molnár Tibor rumos-csokis cseresznyelekvárját.
A díjazottaknak gratulálunk, és bízunk abban, hogy jövőre is hasonló minőségi termékeket zsűrizhetünk.

FELHÍVÁS
Vegyen részt a NAK-kal a Free From
& Functional Food kiállításon!

„Glututénmentes éttermi kínálat”
− pilot projekt bemutató, gondolatébresztő rendezvény

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai számára lehetőséget biztosít a stockholmi élelmiszeripari kiállítás megtekintésére.
A dinamikusan bővülő „mentes” termékek piacának és újdonságainak megismeréséhez látogasson el velünk a 2018. május
16-17. között Stockholmban hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Free From & Functional Food Expo-ra. Az előállítói
és kereskedői oldal nemzetközi kiállításán a funkcionális (vegán, bio, egészséges, sport, mentes, kóser) élelmiszereké lesz
a főszerep. A kiállításhoz kapcsolódóan megrendezik a Free From & Functional és a Lactose Free eseményeket is.
Az elő regisztráció mellett ingyenesen látogatható expóra a NAK minimum 5, maximum 15 kamarai tag számára tud látogatási
lehetőséget biztosítani a helyszínhez közeli szállás költségének fedezése mellett. Az utazás során felmerülő egyéb költségek
(repülőjegy, biztosítás, reggelin kívüli étkezések) a résztvevőket terhelik. Az utazás a Budapest-Stockholm járat igénybevétele
mellett javasolt.
A vásárlátogatási lehetőség mellett május 15-én délután találkozót szervezünk a stockholmi külgazdasági attaséval, aki tájékoztatást ad a svédországi piac export lehetőségeiről.
Tolmácsolásra, fordításra lehetőség nem lesz, idegen nyelv ismerete (pl. angol) javasolt.
A jelentkezés során előnyben részesítjük azon tagjainkat, akik eddig vásárlátogatási programunkon még nem vettek részt.
Jelentkezni és további részletek iránt érdeklődni dr. Szűcs Viktória vezető élelmiszeripari szakértőnél lehet szucs.viktoria@nak.hu,
telefon: +36 30 566-7589).
2018. április 20-án rendezik meg az Interreg Central-Europe program által támogatott FOCUS IN CD projekt keretében
a „Gluténmentes éttermi kínálat” pilot projekt bemutató, gondolatébresztő rendezvényt. A program célja kettős. Egyrészt
figyelemfelhívás a gluténmentes étkezés iránti igények közül azokra, amelyeknek orvosilag megalapozott okai vannak.
Másrészt segítségnyújtás azok számára, akik szeretnének minél többet megtudni a gluténmentes ételkészítés alapvető
követelményeiről, feltételeiről. Résztvevőként várják éttermek, cukrászdák, szállodák, pizzériák stb. tulajdonosait, szakmai vezetőit és munkatársait, azokat, akik nap mint nap találkoznak a coeliakiás vendégekkel, illetve olyan cégeket is,
akik gluténmentes termékeket gyártanak, és ajánlják is azokat a vendéglátásba, turisztikában érdekelt vállalkozásoknak.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi jelentkezési lap megküldésével
(coeliac@t-online.hu), 2018. április 18-ig tudnak megtenni: Jelentkezési lap

FELHÍVÁS
Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési
Platform − Roadshow

A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 2015 októberében kötött megállapodást a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform létrehozására és működtetésére. A Platform
célja, hogy az együttműködő felek segítséget nyújtsanak a hazai élelmiszeripari vállalkozásoknak nyomonkövetési rendszereik, üzleti kommunikációjuk és fogyasztói marketing eszköztáruk nemzetközi szintre történő emelésében. Az együttműködés
keretében nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomonkövetési szabványok és azokra épülő korszerű, internet-alapú
és mobiltechnológiát alkalmazó megoldások széles körű bemutatására és az érintett szektorok számára hazai nyomonkövetési útmutató kidolgozására került sor.
A hús és hal, a tej és tejtermék, a bor és pálinka, valamint a zöldség és gyümölcs munkacsoportok két éven keresztül
dolgoztak azon, hogy az útmutatók valóban átfogó ismereteket adjanak a nyomonkövetés tekintetében az érintett élelmiszeripari vállalkozások számára.
Az útmutatókban megtestesülő tudás minél több vállalkozáshoz, szakemberhez való eljuttatása érdekében országos roadshow-ra kerül sor, amelynek állomásai 2018 tavaszán Kaposvár (április 26.), Debrecen (május 3.), Szekszárd (május 17.) és
Mosonmagyaróvár (május 24.) valamint 2018 őszén Szeged, Budapest, Eger és Szarvas.
A rendezvények délelőtt 10 órakor kezdődnek a helyszínt biztosító egyetem képviselőjének köszöntőjével és a Földművelésügyi Minisztérium bevezetőjével. A programok további részeként bemutatásra kerülnek a kidolgozott útmutatók, a szabványos
nyomonkövetési megoldások, illetve vállalkozások képviselőinek segítségével betekintést nyerhetünk a gyakorlati megoldásokba, pilot projektekbe.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a helyszín és az időpont kiválasztásával az alábbi linken lehet: Regisztráció

Várjuk észrevételeit,
megjegyezéseit!
További információ:
Dr. Szűcs Viktória
szucs.viktoria@nak.hu

