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1. Az Europatat hírei: 2011. május 4. 
 
Az Europatat Közgyűlése 
Az Europatat meghívja tagjait a szövetség 63. Közgyűlésére, amelyet szokás szerint az 
Europatat Kongresszusa keretében tartanak meg, 2011. június 9 és 11 között. Az ülésre 
Taorminában kerül sor, június 9-én 14.30 és 16.30 között. 
A napirend a Közgyűlés alapszabálya 7.1 cikke alapján az alábbiakat foglalja magában: 

a. Kees van Arendonk úr, az Europatat elnöke megnyitó szavai 
b. A napirend elfogadása 
c. Az Edinburgh-ban, 2010. május 27-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása 
d. Az Europatat AISBL (non-profit szervezet) létrehozása 
e. Europatat tagság 
f. A 2010/2011 évi tevékenység áttekintése 

i. A bizottsági elnökök prezentációi 
ii.  Az Europatat tevékenységéről szóló beszámoló 
iii.  Jövőbeli prioritások 

g. Pénzügyi helyzet 
i. A 2010. évi pénzügyi helyzet – a főtitkár és az auditor beszámolója 
ii.  A 2010. évi mérleg elfogadása, számlák 
iii.  A 2011. évi tagsági díjak és a költségvetés 

h. Tisztségviselők megválasztása: Az elnök és az igazgatósági tagok mandátuma 2010-
2012-re érvényes. Bizonyos körülmények miatt Didier Binst urat átmenetileg 
helyettesíteni kell. A 9.2 cikk alapján az igazgatóság kijelöli az átmeneti helyettest. 

i. Egyebek  
j. Záró 

Kérjük a tagokat, hogy töltsék ki a regisztrációs ürlapot és május 20-ig küldjék meg a 
Titkárságnak.  
 
A helyi termékek marketingje 
Az Európai Bizottság múlt év decemberében, a mezőgazdasági termékek minőségével 
kapcsolatban tartott megbeszéléseihez kapcsolódva a Bizottság most egy tanulmányt készít, 
amelyben áttekinti melyek azok a nehézségek, amelyekkel a közvetlen kereskedelmet folytató 
mezőgazdasági termelők küzdenek, milyenek az elvárások, és milyenek legyenek az EU 
jövőbeni intézkedései ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A mezőgazdasági és élelmiszeripari 
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termékek kereskedelmével foglalkozó európai bizottság (CELCAA, amelynek tagja az 
Europatat is) képviselői megbeszélést folytattak az Európai Bizottsággal, amikor is 
hangsúlyozták a „helyi kereskedelem” és a „közvetlen kereskedelem” közötti különbséget, az 
egyes elemek fontosságát a helyi kereskedelem működő képességének kialakításában, és 
annak szükségességét, hogy minden szereplő – beleértve a pénzügyit, és az élelmiszer 
biztonságit is – megfelelő mozgástérhez jusson.  
A tagállamokkal folytatott megbeszélések során a magyar elnökség kiemelten kezelte ezt a 
kérdést és sürgette az említett tanulmány véglegesítését. A folyamatban levő mezőgazdasági 
tárgyalások azonban azt mutatták, hogy az EU tagállamokat meg kell győzni a helyi 
gazdálkodás előnyeiről. A magyar mezőgazdasági miniszter és a tanács tagjai elmondták, 
hogy a minőséggel kapcsolatos véleményekből arra lehet következtetni, hogy a fogyasztóknak 
nagyobb a bizalmuk a helyi termékekben, amikor is a legnagyobb értéket a termék 
frissességének tulajdonítják, de a miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a címkézés során 
szükséges a „helyi termék” precíz meghatározása. 
Néhány tagállam, köztük az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Belgium 
aggodalmát fejezte ki a helyi gazdálkodási rendszer működtetésének adminisztratív 
nehézségei miatt, és a miatt is, hogy az EU címkézési javaslatai nincsenek összhangban az 
egyes országokban már alkalmazott rendszerekkel. Olaszország és Ausztria egy EU-szerte 
alkalmazandó jelet javasol a helyi termékek megkülönböztetésére.  
 
Az élelmiszer címkézés szabályozása  
Április végén az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága vitatta meg az élelmiszerek 
címkézésére vonatkozó jogszabályra tett javaslatokat. A származási ország feltüntetésével 
kapcsolatban alakult ki a leghevesebb vita, amiért a Parlament véleménye szerint az 
élelmiszeripari termékeken szinte minden összetevő (beleértve a burgonyát is) származási 
országát fel kellene tüntetni.  
A burgonyaszektorra vonatkozó lényeges módosításról nem állapodtak meg. A módosítás 
célja a CODEX-hez való igazodás, több rugalmasságot engedve bizonyos összetevők 
hangsúlyozása terén, különösen a magas víztartalmú élelmiszerek, mint pl. a burgonya 
esetében. Az Europatat mindez ideig próbálta érdekeit érvényesíteni az első és a második 
tervezet elkészítésénél, most úgy döntött, hogy abbahagyja a lobbyzást és inkább arra 
összpontosít, hogy a szabályzat elfogadásakor bizonyos derogációt érjen el. 
 
Az EU jelentés keményen kritizálja a tagállamoktól kapott GM adatokat. 
Az Európai Bizottság áprilisi elemzése szerint az EU adatai a genetikailag módosított 
termékek gazdasági hasznára és társadalmi hatására vonatkozóan éppannyira szűkösek, mint 
az EU tapasztalata az ilyen termékek előállítása terén. A bizottság élesen bírálta a 
tagállamokat amiért nem szolgáltattak hasznos, objektív adatokat, e helyett ismételten 
megpróbálták a biotechnológia használatával előállított termékekkel kapcsolatos előítéleteiket 
megerősíteni. 
A biotechnológiát alkalmazó termelés társadalmi-gazdasági hatásának elemzését 2008-ban 
rendelték el a tagállamok abból a célból, hogy érveik legyenek arra vonatkozóan, megnyissa-e 
az EU a piacait a biotechnológiával előállított vetőmagvak előtt, vagy nem. A Bizottság elé 
terjesztett elemzés bemutatja a gazdasági hasznot, de szinte teljességgel hiányzik a társadalmi 
hatás elemzése.  
 
Az EFSA jelentése szerint jelentéktelen változás van az acrylamid szintben. 
Az EU felnőtt lakosságát veszélyezteti leginkább a rákkeltő acrylamid, amely a 
sültburgonyában, beleértve a hasábburgonyát, a pörkölt kávéban és a lágy kenyérben található 
– az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint. A 2007. és 2008. évivel 
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összevetve a tagállamok 2009-es adatait, 22 vizsgált élelmiszercsoportból csak 3 esetében – 
kréker, csecsemők részére készült kekszek és gyömbéres kenyér – tapasztalták az acrylamid 
szint csökkenését. Növekedett az acrylamid szintje a kétszersültekben, az instant kávéban, és 
változatlan maradt számos egyéb élelmiszerben. 
Az acrylamid jellemzően a magas keményítőtartalmú élelmiszerekben magas hőmérsékleten 
történő főzés, sütés során jelenik meg. Veszélyt jelent az emberi egészségre, törekedni kell 
szintjének csökkentésére. Az e célból összeállított „eszköztár” azonban csak kevés sikerrel 
járt és felülvizsgálatra szorul. A feldolgozandó burgonya hűtve tárolásának különböző 
ajánlásai valószínűleg nem változnak. 
 
Az EU kutatja a fertőzött csomagolópapír kockázatát. 
Egy svájci tanulmány szerint az élelmiszerek csomagolására használt újrahasznosított papír 
toxikus anyagokat, mint pl. ásványi olaj, tartalmazhat. Jelenleg nincs szabályozás az EU-ban 
az élelmiszerrel érintkező újrahasznosított papírral szemben támasztott követelményekre 
vonatkozóan, a nemzeti szabályozást kell követni, figyelembe véve az élelmiszerrel érintkező 
anyagokra vonatkozó általános EU szabályozást (1935/2004/EC). 
Az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel és az EFSA tudományos véleményét is 
kérte, amely szeptemberre várható. 
 
A vetőmagra és szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabály felülvizsgálata. 
A DG SANCO-nak, a vetőmag és szaporítóanyagok forgalmazása szabályozására vonatkozó 
EU jogszabály felülvizsgálatának különböző szcenárióival foglalkozó jelentését és elemzését 
Walter de Backer ismerteti az Europatat Vetőburgonya Bizottsága előtt. 
Az ezzel kapcsolatos nyílt konzultáció 2011. május 30-ig befejeződik. Az Europatat 
álláspontját a Vetőburgonya Bizottságon elhangzottak figyelembe vételével állítja össze, és 
számít a tagok együttműködésére.  
  
 
 
 
2. Piaci árak 2011. május első felében a Nagyban Piac Zrt. közlése alapján 

 
 

Fajták 
megnevezése 

Minimális ár 
Ft/kg 

Maximális ár 
Ft/kg 

Május 5. 
Újburgonya 280.- 300.- 
Desireé 133.- 140.- 
Aladin 133.- 140.- 
Fabiola  140.- 147.- 
Kuroda 133.- 140.- 
Laura 133.- 147.- 
Agria 130.- 147.- 
Cherry 140.- 180.- 

Május 9. 
Újburgonya 280.- 300.- 
Desireé 133.- 150.- 
Kuroda 140.- 147.- 
Marabel 133.- 150.- 
Laura 133.- 140.- 
Agria 133.- 150.- 
Cherry 140.- 180.- 
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Május 12. 
Újburgonya 220.- 260.- 
Desireé 133.- 140.- 
Marabel 133.- 150.- 
Laura 133.- 150.- 
Agria 133.- 150.- 
Kondor 133.- 140.- 

Május 16. 
Újburgonya 200.- 240.- 
Desireé 133.- 140.- 
Marabel 133.- 140.- 
Laura 140.- 150.- 
Agria 140.- 150.- 
Kondor 133.- 147.- 

Május 19. 
Újburgonya 180.- 200.- 
Desireé 130.- 140.- 
Fabiola 140.- 150.- 
Marabel 130.- 150.- 
Laura 140.- 150.- 
Agria 140.- 150.- 
Kondor 133.- 140.- 

Május 23. 
Újburgonya 170.- 180.- 
Fabiola 140.- 147.- 
Marabel 140.- 150.- 
Laura 137.- 150.- 
Agria 140.- 150.- 
Kondor 140.- 150.- 

 
 

 
Terméktanácsi közlemények 
 
Ebben az évben a hírlevél helyett - vagy mellett - kiadunk egy olyan tájékoztató anyagot, 
amelyben aktuális, hasznos tanácsokat találhatnak a Tisztelt Burgonyatermelők és az 
érdeklődők. Ezeket az anyagokat havonta a honlapunkon (www.obtt.hu) a hírlevél címszó 
alatt is megtalálhatják, de kiadvány formájában folyamatosan lapozgathatják is. Ha ezzel 
kapcsolatban véleményük, javaslatuk lenne, kérem keressenek bennünket az obtt@t-online.hu  
címen. Várjuk észrevételeiket. 
Az EU elnökségét 2011-ben Magyarország látja el. Nagyon fontos, hogy minden ágazat, így a 
burgonya ágazat is megfelelően felkészüljön erre. Szükséges és elengedhetetlen, hogy a 
terméktanács tagjait segítsük termékeik piacra jutásában. 
  

 


