


Kilencvenhárom évvel ezelőtt, 1921 januárjában

jelent meg a Tejgazdasági Szemle első száma,

a szakma közlönye. A tejgazdasági ismeretek

fejlesztésében, a képzés érdekében, valamint a

tejgazdaság szakszerű és gyakorlati irányításában

hathatós munkát fejtett ki – amíg megjelenhetett.

A tejgazdaság egyetemes ér-
dekeinek szolgálatában a két vi-
lágháború között 5 szaklap jelent
meg: A Tejgazdasági Szemle
(alapítási év 1921), Magyar Tej-
ipar (1926), A Tej (1937), Tejipari
Közlöny (1937), Tejszövetkezeti
Szemle, a Magyar Szövetkezés
melléklete.

Sajnos a háború végén a felsorolt tejipari szaklapok
megszűntek, de napjainkban is igen szegényes a tejipari
szaksajtó.

Egy lelkes, tejipari szolgálatban álló vezető szak-
ember negyven évvel ezelőtt létrehozott egy lapot, a
Tejipari Hírlapot, amely fénykorában tízezer példány-
ban is megjelent, mára viszont példányszáma kétezer
alá esett. A szakmai megújulás igényén kívül a pél-
dányszám csökkenésében közrejátszott a Tej Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács elnökének a Magyar
Tejipari Egyesület elnökéhez küldött alábbi levele:

„A Magyar Tejipari Egyesülés és Tej Terméktanács
között 2013. március 8-án lezajlott egyeztető meg-
beszélésen elhangzottak alapján az Elnökség úgy
határozott, hogy a Terméktanács a jövőben a Tej-
ipari Hírlap megjelenő számaiból a korábbi 1250
példány helyett 100 példányt rendel a költségek en-
nek megfelelő csökkentésével.”

Eddig a levél lényege, az 1250 példány 100 példányra
való csökkenése azt jelenti, hogy főként a tejtermelő
gazdaságokhoz nem jut el majd a lap.

A lelkes szakember és gyakorlott
újságíró ezt a helyzetet kívánja fel-
oldani azzal, hogy a 93 évvel ezelőtt
megjelent Tejgazdasági Szemle
nyomdokain járva, a hagyomá-
nyokat követve az egyetemes ma-
gyar tejgazdaság lapjává váljék,
úgy a tejtermelő gazdaságok,
mint a tejfeldolgozók befogad-
ják, a magukénak tekintsék.

A Tejgazdasági Szemle ránk maradt két vi-
lágháború közötti példányait lapozgatva célunk, hogy
felvilágosítást adjunk minden szakkérdésben, tanácsot
adjunk az új eljárásokról, a modern gépekről.

Terveink szerint olcsó hirdetések révén vétel-eladá-
sokat, állásokat közvetítünk. Közlünk majd a tejgaz-
daságokat, a tejipart, a tejkereskedelmet érintő szak-
cikkeket, a szakmára vonatkozó jogszabályokat, mi-
niszteri állásfoglalásokat, tejvásárlási és tejkereske-
delmi árakat, de a kisvállalkozások, kézművesek is
helyet kapnak a lapban.

Megítélésünk szerint a Tejgazdasági Szemle új szín-
foltja lehet az egyetemes tejgazdaság sajtójának azért
is, mert az internet és az elektronikus média világában
is van igény a szakmaiság és az egyesületi civil élet alap-
elvein szerveződő újságra. Szükség van az általa te-
remtett fórumra szakmai és nem utolsó sorban baráti
összetartozást erősítő megjelenésére.

A Tejgazdasági Szemle a tejgazdaság, a gyakorló tej-
ipari szakemberek legfontosabb, nagy múltú kapcso-
latteremtő fóruma, közlönye, szakfolyóirata kíván lenni.

A lapok tartalma, üzenete alakítani kívánja a szakmán
kívüli olvasóknak a tejgazdaságról alakított képét is.

Felvázolt programunk csak akkor valósulhat meg, ha
az elnyerte tetszésüket és támogatásra talál úgy is, hogy
előfizetéseik és szponzorálásuk révén a lap hosszú időn
át rendelkezésükre állhat.

Célunk, hogy idővel lapunk a német Deutsche Milch-
wirtschaft magazin mintája alapján és hasonló tartalommal
jelenjen meg, elősegítve tejgazdaságunk fejlődését.

Dr. Lendvay Béla, a lap 2013. évi alapítója
Aranyokleveles agrárközgazdász

1

KKeeddvveess  OOllvvaassóó!!

2013-ban újra alapította dr. Lendvay Béla, 
Aranytollas újságíró
Megjelenik minden páratlan hónap közepén, 
és esetenként különszámok kiadásával.
Főszerkesztő: Bódi Ágnes 
E-mail: bodinform@gmail.com
A szerkesztésben szakemberek vesznek részt.

Fotók: Eipl Kornél, Mészáros Cecília, MTI
Kiadja: Beregszászi Editorial Kft. 
Vezető: Beregszászi Miklós
1142 Budapest Dorozsmai u. 211-213. 
Tel./fax: +3612203760
Mobil: +36-70-519-4434, 
E-mail: tejipariszemle@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Pixy Design
Nyomdai munkák: Skorpio Print

IMPRESSZUM



A fentiekben vázolt kedvező nemzetközi tejpiaci hangulat
várhatóan a magyar piacot is pozitívan fogja befolyásolni, hi-
szen a belpiaci árakat az EU-s piacokon jellemző ár (jellem-
zően az olasz és német) befolyásolja leginkább, az import tej-
termékeken (jellemzően joghurt, sajt) keresztül pedig szin-
tén begyűrűznek az ármozgások. A kedvező termelői árszint
azonban kockázatokat is hordoz Magyarország esetében, leg-
főként a spot-piacok miatt, ahol ma már nagyon magas árat
lehet kapni a nyerstejért.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a tényről
sem, hogy a 30 éve működő tejkvóta rendszer 2015-ben meg-
szűnik. Ez minden bizonnyal középtávon (5-10 éves távlat-
ban) átrajzolja majd Európa tejágazati térképét, érvényesít-
ve egy kiélezettebb piaci versenyt és egy ehhez kapcsoló-
dó területi átrendeződést. A tejkvóta-rendszer megszűné-
sére való felkészülésben mind európai, mind pedig magyar
szinten jelentős lépések történtek az elmúlt 2 évben. Éppen
ezért szükséges hangsúlyozni, hogy a tejkvóta rendszer meg-
szűnése nem jelenti a tej ágazatban alkalmazott támogatási
formák automatikus megszűnését.

Nem mellékes kérdésként kell megemlíteni, hogy a kvó-
tarendszer utolsó évében hogyan döntenek a magyar sze-
replők, növelik-e a kibocsátásukat vagy inkább a piacaikat
igyekeznek a jelenlegi szinten stabilizálni. Az állatállomány
növekedése mindenesetre megteremti a termelés bővíté-
sének alapját.

Ezen túlmenően a hazai piaci szereplőknek a kvótarend-
szer utáni piaci viszonyokra is fel kell készülniük (vállalati és
érdekvédelmi szinten is), és reményeink szerint ebben a szak-
maközi szervezet érdemben segíthet majd az ágazatnak.

Reményeink szerint megmarad a belföldi tejtermékek irán-
ti kereslet növekedésének és az import termékek fogyasz-
tásának csökkenő tendenciája. A belföldi fogyasztás tekin-
tetében fontos megemlíteni, hogy a termelés bővülése a ha-

zai piac bővülését is eredményezhetné, hiszen az egy főre
jutó tej- és tejtermékfogyasztást vizsgálva komoly potenci-
ál rejtőzik az ágazatban. Ennek természetesen előfeltétele a
jövedelmek vásárlóerejének növekedése.

A belföldi fogyasztás növeléséhez szorosan hozzátarto-
zik az óvoda- és iskolatej program további erősítése és szé-
lesítése, ennek érdekében az agrárkormányzat ennek ér-
dekében több intézkedést is hozott. A tárca 2014-ben 1,7 mil-
liárd forintot biztosít az óvoda-, és iskolatej programra, 200
millió forinttal többet, mint 2013-ban. Támogatást az okta-
tási intézmények fenntartói igényelhetik az óvoda-, és iskolatej
program finanszírozásához. 

Fontos kiemelni, hogy a 2013-as OMÉK keretében a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács átvehette az EU-s szak-
maközi szervezeti elismerést igazoló határozatot, így már szak-
maközi szervezet is létrejött a tejágazatban, mint például a
zöldség-gyümölcs ágazatnál, illetve a szerződéses kap-
 csolatok tovább erősödhetnek. A versenyképesség és a ha-
tékonyság javításához azonban szükség van a termelői
együttműködések erősítésére és innovációra is az ágazatban.
Bár az uniós előrejelzések szerint a következő években
nem várható "piaci sokk" a tejágazatban, Magyarországnak
még bőven akad tennivalója a tejszektor hazai versenyké-
pességének és hatékonyságának növelése érdekében.

Az agrárium egészéhez hasonlóan a tejágazatban is fon-
tos a termelői együttműködések erősítése és az innová-
ció, míg a tejfeldolgozás terén a hozzáadott érték növelése.
E fejlesztési irányokat a Kormány kiemelten kezeli és tá-
mogatja a következő uniós költségvetési ciklusban. Cél,
hogy 10 év alatt ötödével, évi 2-2,2 millió tonnára szeret-
nék növelni a hazai tejtermelés volumenét, míg negye dével,
fe jen ként évi 200 kilogrammra a lakossági tej- és tejtermék-
fogyasztást.

Czerván György
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Jó hír a tejágazat számára is, hogy az élelmiszer iránti ke-
reslet folyamatosan, és tartósan növekszik. Hogyha tudunk
élni az adottságainkkal, ez hosszú távon kedvező lesz a ma-
gyar mezőgazdaság, azon belül a magyar állattenyésztés, és
a tejtermelők számára is. A Kormány eredményes brüssze-
li tárgyalásainak köszönhetően a 2014-2020 közötti idő-
szakban a tejágazatot érintő közvetlen támogatásokat úgy
néz ki, hogy meg tudjuk tartani. 

A magyar mezőgazdaságon belül jelentős szerep jut a tej-
termelésnek, amely a teljes állati termékpálya kibocsátásá-
nak mintegy 20 százalékát adja. Magyarországon a tejtermelés
2010 óta folyamatosan növekszik. A tej termelése 2010-ben
1640,6 millió liter, 2011-ben 1667,5 millió liter, 2012-ben 1765,2
millió liter volt. 2013-ban az említett tendencia folytatódott.
Egyértelmű elmozdulást jelent például a létszám tekintetében,
hogy még két évvel ezelőtt négyszázezer darab alatt volt a
szarvasmarha-állomány Magyarországon, addig ez a leg utolsó
KSH-jelentés alapján megközelítette a 760 ezret. Az elmúlt
évben Magyarország szarvasmarha-állománya 3 százalék-
kal nőtt, tehát vannak pozitív elmozdulások. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium többször is tárgyalt a
Magyarországon tevékenykedő áruházláncok képviselőivel.
A megbeszélésen a tárca ismertette álláspontját a kereske-

delmi láncok képviselőivel, miszerint a Kormány kiemelt fon-
tosságúnak tartja a hazai termelők – EU-s szabályoknak min-
den tekintetben megfelelő, és a nemzeti költségvetéshez mér-
ten – maximális támogatását. 

2012. augusztus elsején lépett hatályba a diszkriminatív
árképzés tilalmáról szóló törvénymódosítás, amelynek célja,
hogy a hazai előállítású és az import termékek esetében a
kereskedők azonos árképzési módszert alkalmazzanak, va-
lamelyest egyenlőbbé téve ezzel a versenyfeltételeket. Az üz-
letláncok a tárgyalások eredményének megfelelően intéz-
kedtek az import UHT tejet és a trappista sajtot népszerűsí-
tő kampányaik leállításáról, valamint közreműködtek na gyobb
mennyiségű hazai termék értékesítésében. Ennek eredmé-
nyeképpen a hazai gyártású folyadéktej iránti belföldi kereslet
összességében 10%-kal nőtt 2012-ben, ugyanakkor a KSH
adatai szerint a folyadéktej importja (0-6 százalék zsírtarta-
lom) 33%-kal csökkent. A hazai gyártású 2,8 % zsírtartalmú
folyadéktej belföldi értékesítése 2012-ben 3%-kal nőtt, a 1,5%
zsírtartalmú dobozos tartós tej belföldi értékesítése erőtel -
jesen, 51%-kal emelkedett. 

A tejtermékek iránti kereslet további bővülése várható, ezt
mutatják az előrejelzések is. A 2013-as év a világpiacon a ma-
gas árakról és a stabilitásról szólt, amit nem a termelés vissza-
esése, hanem az erős kereslet indukált, elsősorban Kína, a Kö -
zel-Kelet, Oroszország, Japán és az USA irányából. A fő tej-
termelő régiók közül az EU és az USA tekintetében nem volt
érdemi kibocsátásbeli változás. A világpiaci egyensúly szem-
pontjából kiemelt Új-Zéland termelése 6,9%-kal nőtt júni-
us-szeptember között, Ausztrália termelése pedig 4,2%-kal
visszaesett 2013. július-október között. Utóbbi két ország-
ban azonban csak most éri el a termelés a csúcsot, így erről
nehéz lenne bármit jósolni.

A 2014-es évben a pozitív világgazdasági kilátások ha-
tására a tejtermékek iránti erős kereslet továbbra is fenn-
maradhat, azonban a kibocsátás a magas árak hatására vél-
hetően emelkedni fog. Az EU esetében ez annyiban más,
hogy az utolsó kvótaév következik, ahol már nem emel-
kednek a nemzeti kvóták, így ez némileg visszafoghat
olyan nagy termelő tagállamokat, mint Németország, Len-
gyelország, Hollandia vagy Olaszország. A Bizottság prog-
nózisa szerint 2014-ben a sajt (USA, Oroszország) és a sovány
tejpor (Kína, Algéria) kivitele jelenti majd a további növe-
kedést a világpiacon. 
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Tejgazdaságunk 2014. évi kilátásai 

Bővül a kereslet
Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős államtitkára lapunknak

összefoglaló cikket küldött a tejgazdaság idei kilátásairól.

A magyar mezőgazdaság 2013-ban jobban teljesített,
mint a korábbi években, amit az is jelez, hogy a harmadik
negyedévben tapasztalható 1,8 százalékos GDP-növeke-
déshez jelentős, csaknem 50 százalékos mértékben járult
hozzá – mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
az ágazat 2013-as teljesítményét értékelve.

•
A kereskedelem számára fordulatot hozott a 2013-as év,

kisebb bővülés indult meg az ágazatban Vámos György sze-
rint. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitká-
ra azonban jövőre még nem vár gyors növekedést. A főtitkár
az évet értékelve elmondta: a kereskedelemben dolgozó
vál lalkozások többsége azzal számol, hogy a tavalyinál jobb
évet tud zárni, egyértelműen javulásra számítanak az
idén. Emlékeztetett arra, hogy a kereskedelemben a 2008-
as válság kezdetétől általánossá vált a csökkenés, csak 2011-
ben volt stagnálás.

2014. január 29. – február 1. között az AgrárgépShow-
val egybekötve rendezik meg a 32. AGROmashEXPO-t a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara önálló standdal várja a látogatókat
a G pavilonban, a Fórum színpad közelében. A standon a
kamarai szolgáltatásokról tájékozódhatnak illetve ta nács-
adói szolgáltatás is működik majd. A Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Napja 2014. január 31-én lesz a kiállításon,
melynek keretében a Fórum Színpadon egész nap elő -
adásokkal várjuk a látogatókat.

•
Kedvező évet zárt 2013-ban a magyar tejágazat, a tejter-

mékek piaca egész évben keresleti volt, ez pedig mind a termelők,
mind a feldolgozók számára jövedelemtöbbletet eredményezett
– mondta Lukács László, a Tej Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács ügyvezető igazgatója az ágazat teljesítményét ér-
tékelve.

HÍREK



Az ország 11 megyéjében mint-
egy 50 telephelyen a csoport cégei
közel 6000 embernek biztosítanak
megélhetést. A telephelyek száma
meghaladja a hatvanat, jellemzően
a szegedi, a pécsi régióban, illetve
Komárom-Esztergom megyében.

Az állattenyésztés fejlesztése
a Bóly Zrt. telepén

A Bonafarm csoport szarvas-
marha ágazata a Boly Zrt. állatál-
lományára épül, ahol ez a tevé-
kenység mindig is jelentős szerepet
töltött be.

A Bonafarm Csoport csípőteleki
szarvasmarha beruházásainak leg-
főbb célja a tejtermelési ágazat
versenyképességének erősítése. A
telep nem csak a régióban, de eu-
rópai szinten is figyelemre méltó,
mivel a legnagyobbak és a legkor-
szerűbbek közé tartozik. 

A két éves építő munka eredménye egy olyan 2700 férőhelyes tehe-
nészet, ahol a megépült istállókban 2500 tehén és 130 vemhes üsző tar-
tása lehetséges. A tartási körülmények maximális biztosítása lehetővé
teszi a kiemelkedő termelési eredmények, így az évi 10 ezer literes ér-
tékesített fajlagos tejtermelés mielőbbi elérését, úgy, hogy az előállított
tej önköltsége nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. 

Mindez módot teremt arra is, hogy 58 főnek biztosítsanak tartós, meg-
bízható munkahelyet, és arra, hogy a telepein megtermelt tej kiváló mi-
nőségben kerüljön a Sole-Mizo Zrt. tejszállító autóiba, és később, a fel-
dolgozást követően a Mizo tejes dobozaiba. 

A Csipőteleki Tehenészeti Telep 3,5 milliárd forintból, saját és uniós for-
rásokból készült el.   L . B .

(Kapcsolódó cikkünk a 6. oldalon.)
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A Bóly Zrt. több mint 60 éve alakult meg a Mecsek-Duna-Dráva határolta földbirtokon.
A társaság ma is a – Bonafarm közlése szerint – 18 500 hektáron, évenként közel 120
ezer vágósertést nevel, 13 500 csirke tenyésztojást állít elő, és 4000 tejelő szarvasmar-
hájának tejtermelése meghaladja a 20 millió litert. Tehát kiemelkedő a tejelő szarvas-
marhatenyésztés.

A Csányi agrárbirodalom cégei: a Pick Szeged Zrt., Sole-Mizo Zrt., a Bólyi Mezőgazdasá-
gi Termelő és Kereskedelmi Zrt., a Dalemand Zrt., a Fiorács Kft. és a Bábolna Takarmány Kft.
a Bonafarm nevű csoportba tömörültek.
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2007 júliusában vált nyilvánossá, hogy a Bóly Zrt. is bekerült Csányi Sándor agrárbirodalmába. 
Ezzel az OTP vezér a dél-magyarországi térségben példátlan termelői és feldolgozói 
vertikum birtokosa lett. 
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Csányi Sándor

A nemzeti színű szalagot Csányi Sándor és Orbán Viktor vágta át 

Orbán Viktort a létesítmény 
részletei is érdekelték
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A létesítményt nyitott oldalfalak
jellemzik, felhúzható ponyvával

A közelmúlt legnagyobb magyar tehenészeti telep beruházása

Óránként négyszáz 
tehenet fejnek

A Bonafarm csoport Közép-Kelet
Európa egyik legnagyobb, verti kálisan
integrált élelmiszergazdasági vállalat
csoportja, amely a növé ny ter mesz tés -
ben, az állattenyésztésen át, az élel-

miszer feldolgozás és bortermelési ágazatig az élelmiszer elő állítás
tel jes folyamatát lefedi. 

A minőségi alapanyagokat a csoport mezőgazdasági cégei, a Bóly Zrt.,
a Dalmand Zrt., a Fiorács Kft. és a Bábolna Takarmány Kft. biztosítja a fel-
dolgozó cégek számára a Pick Szeged Zrt,  a Sole Mizo Zrt., valamint a
Csányi Pincészet pedig olyan, a fogyasztók által jól ismert márkák előállítói,
mint a Herz, a Pick, a Mizo, vagy a Teleki borok. A cégek közötti sziner-
giák kihasználásáért, a csoportszintű stratégia kialakításáért, valamint
a munka fo  lyamatos össze hangolásáért a Bonafarma Zrt. felel.
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Munkában a 
Nemzeti Gazdasági Agrárkamara

Az új Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
rugalmas, szakmailag felkészült, szellemiségében
megújult, köztestületként megalakulása óta azon
dolgozik, hogy előkészítse azokat a változtatásokat,
szolgáltatásokat, amelyekkel új lendületet adhat a
magyar agrár-és élelmiszergazdaságnak. A Kama-
ra erős érdekérvényesítési képességével elkötele-
zetten támogatja, hogy magyar piaci szereplők új,
minőségi lehetőségekhez jussanak itthon és a
nemzetközi piacokon egyaránt.

Győrffy Balázs a Magyar Agrár-, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési Kamara (új Nemzeti Ag-

rárkamara) országos elnöke, alelnökei: Zászlós Ti-
bor a mezőgazdaságér felelős, Éder Tamás az élel-
miszeriparért, ifjabb Hubai Imre a vidékfejlesz-
tésért, Kis Miklós Zsolt pedig a mikro-, kis- és kö-
zepes vállalkozásokért felelős – és egyben általá-
nos – alelnök.

Az új köztestület országos alakuló küldöttgyű-
lésén az elnökből, valamint a négy alelnökből álló
ügyvezető elnökség öt évre kapott mandátumot. A
korábban megfogalmazott kritikai észrevételekre az
elnökség munkával kíván válaszolni, és cél ja, hogy
az új Nemzeti Agrárkamara integrátor szerepet
töltsön be, amely nem megosztja, hanem összefogja
a magyar vidéken élőket.

HÍREK



A nagy létszámú tehénállományok esetében igen
fontos az egyedek folyamatos és zavartalan közleke-
désének biztosítása a fejőházba való belépéstől, az on-
nan történő távozásig. Bármilyen torlódás vagy meg-
akadás időveszteséget okoz, ami megnyújtja és
egyenetlenebbé teszi az egész fejési folyamatot. Így
például az említett 72 állásos BauMatic fejőberende-
zés optimális üzemeltetése esetén a tehenek átlago-
san 7-8 másodpercenként követik egymást. Ezért a fejő -
házba való belépésnél a térszűkítő kapu alkalmazása
szinte kötelező. A Dairy Service Kft. által kínált műszaki
megoldás teljesen automatikus vezérlésű, nem igényel
emberi beavatkozást. A kapu pneumatikus mozgatása
kizárja a mechanikai sérülés lehetőségét, az állatok be-
terelése folyamatosan, torlódásmentesen és a lehető
legkíméletesebben zajlik.  

A Xcalibur 360EX fejőberendezés körforgó plat form-
ja 10 cm vastagságú betonpadozatra csavarozott
acélszerkezetből áll. A fejőszemélyzet a platform kül-
ső kerülete mentén tevékenykedik, míg a belső pe rem
alatt, a szennyeződésektől védve helyet kaptak a
pulzátorok, pulzáció figyelők, a tejmérők, a tejgyűjtő,
a tejszivattyú és annak programozható vezérlőegy-
sége. A körforgó berendezés „belseje” süllyesztett át-
járón közelíthető meg, így az ott elhelyezett műszerek
és berendezések karbantartását gyorsan és könnyen
lehet elvégezni. A vastag betonpadozatot a tehén sta-
bilnak és biztonságosnak érzi (nem úgy, mint a vé-
konyabb és könnyebb acélpadozatot), a fejés során
nem változik a komfortérzete. Ezt bizonyítja, hogy az
állatok a platformon való tartózkodás ideje alatt
megállás nélkül, nyugodtan kérődznek, valamint a fe jés
befejeztével „vonakodva” hagyják el a berendezést.
Emiatt a Dairy Service Kft. szakembereinek a kérődzés
közben lecsöpögő nyál befogadására és összegyűj-
tésére külön nyálfogó vályút kellett beszerelniük a plat-
form belső pereme mentén.

Tény, hogy az egyedi tehénazonosítás a korszerű te-
lepirányítási rendszerek alapja és nélkülözhetetlen a
mai gyakorlatban. Az állatok egyedi azonosítása ISO

RFID (Radio Frequency Identification, rádiófrekvenciás
azonosítás) fültagok és a belépő ponton elhelyezett
antenna segítségével történik. Az állat fülén lévő
egyedi azo nosító passzív kivitelű, nem igényel ener-
giaforrást, maga az antenna aktiválja, amikor a tehén
bekerül annak hatósugarába. A BouMatic által aján-
lott és a Dairy Service Kft. által forgalmazott rendszer
megbízhatóságára utal, hogy a sikeres, hibamentes
azonosítások aránya legalább 98%. 

Optimális üzemeltetés esetén a tehén a platform-
ra való belépése és a fejőkészülékre való felhelyezé-
se között kb. 80–90 másodperc telik el. Ennyi idő alatt
adott megfigyelési pont előtt kb. 10 fejőállás (és te-
hén) halad el. A tökéletes tejleadás 3-5 percet vesz
igénybe úgy, hogy az első 2 percben a tej 50-60%-át
nyeri ki. Az egyenetlen fejés és a lehető legrövidebb
fejési idő minimumra csökkenti a tőgystresszt. A fejő -
készülék felhelyezése félig automatizált. Alaphely-
zetben a készülékek térdmagasságban helyezkednek
el az állások alatt, így nem akadályozzák a fejősze-
mélyzet tőgy-előkészítési munkáját. Amikor a fejő-
munkás megnyomja az adott állás kabinszekrényén
elhelyezett Start gombot, akkor az automatika az ak-
tuális álláshoz képest két állással "hátrébb" kb. mell-
magaságba húzza fel a készüléket, de még nem helye -
zi a vákuum alá. Ezzel egy időben az aktuális álláson
a már mellmagasságban lévő, a munkás kezébe
„adott” készüléket a vákuum alá helyezi. Ezzel a fel-
helyezés 3-5 másodpercet vesz igénybe.

A készülék levétele teljesen automatikus, és akkor
történik, amikor a tejfolyás egy előre beállított érték
alá csökken (általában 720 ml/perc). A levétel után az
automatika alaphelyzetbe (térdmagasságba) süllyesz -
ti a készüléket. A levegő automatika egyes egységei
és működési mechanizmusai az amerikai hadseregtől
kerültek ki, megbízhatóság és anyagminőség tekin-
tetében messzemenően a legjobbak.

Dairy Service Kft. – BouMatic
(Folytatás a következő számban) 
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A közelmúltban avatták fel Bólyban a Bonafarm Cso-
port csípőteleki tehenészetét. Korunk csúcstechnikája tes-
tesül meg a telepen, ahol a termelés minden mozzana-
ta, és minden egyes tehén egyéni jellemzője az egészségi
állapotától a tejleadás napi változásáig számítógéppel
figyelemmel kísérhető és értékelhető. E világszínvonalú
technika megvalósítását a Dairy-Ép Kft. és a Dairy Servi-
ce Kft. oldotta meg. A cégcsoport közel 20 éve van je len
a magyar piacon, és megalakulása óta töretlen sikert tud-
hat magáénak. A magyar tulajdonosi kör elsősorban a
Bou Matic fejőgépgyártó cég képviseletére hívta életre a
vállalkozást. Ma már több, a tejelő szarvasmarhatartást
kiszolgáló cég magas színvonalú termékét hozza be ha-
zánkba, és nem egy esetben – megelőzve a hazai igé-
nyeket – úttörő szerepet vállal a legújabb műszaki meg-
oldások és technológiai fejlesztések sikeres meghono-
sításában.  

A Csípőteleken megépített világszínvonalú tehenészeti
telep „lelke” a 72 állásos Xcalibur 360EX körforgó fejő-
berendezés. Kialakítása, szerkezete, a felhasznált anya -
gok és a beépített elektronikus eszközök minősége, to-
vábbá az automatizálás színvonala azt a célt szolgálja,
hogy az adott igényeket bármilyen körülmények között
maradéktalanul ki tudja elégíteni az év 365 napján. A te-
lep maximális feltöltöttségének elérésekor a berende-
zés képes lesz naponta háromszor 2200 tehenet meg-
fejni, ami napi 6600 fejést jelent 32 literes fejési átlag mel-
lett. Ez legkevesebb 70 000 liter tejet jelent naponta, maxi -
mum 15 óra alatt. 

Joggal felmerül a kérdés, hogy miként lehet gazda-
ságosan elérni az előzőekben említett gazdasági telje-

sítményt. Nem vitás, hogy a tejtermelés folyamatában
a jó tenyészanyag, azaz a jó tejelőképességű tehén játssza

a kulcsszerepet. A második helyen ki kell emel-
ni az állomány takarmányozását, és az ál-

latokat érő stresszhatások csökkentését
célzó tartástechnológiát. De a gaz-

daságosság felé vezető úton a siker
el is maradhat, ha a fejőberen-
dezés nem képes kinyerni a meg-
termelt tejet. Ezt ismerte fel a
BouMatic cég, amikor megalkot-

ta mottóját: „A fejőberendezésnek
a rendelkezésre álló tejet a lehető leg-

kí méletesebben, leggyorsabban és leg tö -
ké letesebben kell kinyernie a tőgyből”.  A BauMa-

tic ezzel összhangban hajtja végre a berendezések mű-
szaki továbbfejlesztését.

A hatékony tejkinyerés egyik előfeltétele az állat
stressz-szegény tartástechnológiája és a tőgy tisztasági
állapota. Ezek előfeltételeit már az istállóban meg kell te-
remteni. A csípőtelki tehenészeti telepen azt állatok 2 da-
rab, egyenként 380 méter hosszú, 33 méter széles, 1100
férőhelyes pihenőbokszos istállóban vannak elhelyezve.
A tervezést és a kivitelezést a Dairy Service Kft. leány -
vállalata, a Dairy-Ép Kft. hajtotta végre. Az épületek két
oldalt nyitottak, az istállóban  uralkodó szabályozható mik-
roklímát  a nyitott gerincű tetőszerkezet, a számítógép
vezérlésű oldalfüggönyök, a nagyteljesítményű ventil -
látorok és a vízpermetező fejek biztosítják. A megren delő
kérésére a Dairy-Ép Kft. szakemberei a hagyományos al-
mozást, illetve almozó anyagot homokkal váltották fel.
A homok javítja a tehenek komfort érzetét, a tőgy tisz-
tább, kevésbé szennyezett, és ennek köszönhetően egy-
részt javul a tőgy egészségi állapota, másrészt pedig a fejő-
házi tőgyelőkészítés gyorsabban, és hatékonyabban vé-
gezhető el. Az istállóból a trágyaeltávolítás öblítéses mód-
szerrel történik.  A trágyával együtt leöblített homok – sze-
parálás és pihentetés után – újrahasznosítható, ahogy az
öblítés során felhasznált víz is. Végeredményben a fejő-
házba induló tehén nyugodt és a tőgye is tisztább.
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Csúcstechnika a fejésben 
A XXI. század fejéstechnológiája
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fejlesztés révén Közép- Európában a Naszálytej Zrt.
alkalmazhat elsőként ilyen modern csomagolást tej-
ipari célra.

Új termékek: 
Magic Milk termékcsalád
laktózmentes tejtermékek

A magyar lakosság közel 20%-a érintett a laktóz-
érzékenységben. Ha az emberi szervezetből hiányzik
a laktáz enzim, akkor a tejben lévő tejcukor nem szí -
vódik fel a szervezetbe. A megoldás a laktózmentes
tejtermékek fogyasztása, amelyeket eddig import-
ból lehetett beszerezni, most pedig a Naszálytej gyárt -
ja. A laktózmentes termékek gyártásakor a tejhez tej-
cukorbontó enzimet adagolnak, amely a szervezet
helyett elvégzi a tejcukor lebontását úgy, hogy a tej
összes értékes összetevője, így a kalcium, D-vitamin
és a teljes értékű fehérjék változatlanul megmarad-
nak benne.

A termékcsalád csomagolásához a Naszálytej tej-
termékeinek csomagolási technológiáit alkalmazták.

A termékcsaládnak külön Magic Milk logót tervez-
tek, amely megjelenik a csomagolásokon. A csoma-
golási grafikákon feltűnően szerepel a laktózmentes
felirat. 

A laktózmentes Magic Milk 
termékcsalád nyolc tagja:

Magic Milk laktózmentes friss dobozos tej 2,8% 1 l

Magic Milk laktózmentes friss dobozos tej 1,5% 0,5 l

Magic Milk laktózmentes UHT tej 2,8% 0,75 l

Magic Milk laktózmentes tejföl 20% 150 g 

Magic Milk laktózmentes túró 180 g

Magic Milk laktózmentes joghurt 150 g natúr

Magic Milk laktózmentes túródesszert 30 g

Magic Milk laktózmentes habtejszín 0,5 l

Díjak, elismerések
A Naszálytej Zrt. négy terméke 2011 évben el-

nyerte a Kiváló Magyar Élelmiszervédjegyet, köztük a
Magic Milk laktózmentes 2,8 %-os, 1 literes  friss do-
bozos tej.

A Naszálytej Zrt. Magic Milk laktózmentes termék-
családja 2011-ben, a Zöldfarm biotejtermék-családja
pedig 2012-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíj el-
ismerést.

Eiler Olga
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Fejlesztés és növekedés
A következetes fejlesztő munka eredményeként a

Naszálytej Zrt., amely a privatizáció idején még mind-
össze egyetlen gyártósorral rendelkezett, látványos
fejlődésen ment keresztül.

Sorozatos termékinnovációk eredménye a Zöld-
farm márka, mely az első magyar biotejtermék-csa-
lád, ezt követte a Magic Milk laktózmentes tejtermé-
kek fejlesztése és gyártása, majd az első magyar aole
vera tartalmú joghurt.

Tudatos pályázati munka eredményeként a Na-
szálytej Zrt. a SAPARD programon 69 millió, az AVOP
programban 71 millió, az EMVA keretében pedig el-
sőként 70 millió Forint támogatásban részesült. Má-
sodik EMVA pályázata eredményeként a vállalat 225
millió Forint támogatást nyert el, amely forrás fel-
használásával sikeresen valósította meg történeté-
nek legnagyobb fejlesztését. Az eddigi 

legnagyobb beruházás
A vállalat történetének ed-

digi legnagyobb beruházása
egy Tetra Pak A3Flex TGA aszep-
tikus töltősor, valamint komp-
lett tejfeldolgozó vonal, amely
mind UHT (Ultra High Tempera-
ture – ultra magas hőmérsék-
letű) mind pedig ESL (Extended
Shelf Life – hosszabb eltartha-
tóságú) hőkezelési eljárást le-
hetővé tesz lehetővé.

A modern töltősorral a Na-
szálytej Zrt. mintegy megdup-
lázza UHT tej csomagolási ka-
pacitását és óránként 7.000
darab db 0,5, 0,75 vagy 1 literes
kiszerelésű tejet tudnak tölteni,
korszerű úgynevezett Tetra Ge-
mina Aseptic csomagolásba. A
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A Naszálytej Zrt. kiváló 
minőségű speciális termékei
A váci Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. egy 100%-ban magyar tulajdonban lévő tejipari

vállalat, amely kizárólag kiváló minőségű, hazai termelőktől származó magyar tejet dolgoz fel.

Stratégiájának alapja olyan tejtermékek gyártása és előállítása, melyek elősegítik az egészséges

táplálkozást vagy különleges fogyasztói igényeket elégítenek ki. A gyártó Magyarországon piac -

vezetőnek számít a bio és a laktózmentes tejtermékek szegmenseiben.

Nem emelkednek az úthasználati díjak januárban sem
az e-matricás, sem a HU-GO e-útdíj rendszerben – közöl-
te a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az MTI-vel. Kö -
zölték, a 3,5 tonna alatti gépjárművek, motorkerékpárok
és autóbuszok számára az e-matricát a pályára való fel-
hajtás előtt kell megvásárolni, míg a 3,5 tonna megen-
gedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergép -
járműveknek a HU-GO e-útdíj rendszerben megváltott és
kifizetett viszonylati jeggyel vagy működő fedélzeti esz-
közzel és az ehhez tartozó feltöltött egyenleggel lehet meg-
kezdeni az utazást.

A 2013-ban vásárolt éves e-matricák érvényessége
2014. január 31-én éjfélkor jár le. ( M T I )

HÍREK



2013. évben a bírált száz pályázatból a döntés alapján
65 cég 78 terméke vagy szolgáltatása érdemelte ki a
minőségtanúsító elismerést, valamint a tanúsító védjegy
egy éves díjmentes használatát. Ezek között van a tejipar
három cégének 15 terméke, nevesítve a következők:

Nádudvari Élelmiszer Kft.
Magyar Termék Nagydíjban ré-

szesült a 25 százalék zsírtar-
talmú tejföle. A Nádudvari
Élelmiszer Kft. által gyártott
25 százalékos tejföl helyben
megtermelt alapanyagokból,
magyar munkaerővel készül.

A tejföl alapanyaga a magas
zsírtartalmú tejszín, melyet spe-
ciális mikrobatenyészettel oltanak
be, és pohárban érlelik, erjesztik. A
tejföl csontfehér színű, sűrűn folyó,

sima állományú. Kellemesen savanykás
ízével kiemelkedik a hasonló ter-

mékek közül. A termék csoma-
golása a nádudvari fazekasság
különlegességeit, a fekete
agyagedényeket idézi, ezzel
is utalva a hagyományos ízvi-

lágra.
A termékért járó kitüntetést Vo-

losinszky János cégvezető vette át.

HKSZ Mezőgazdasági Termelő és 
Kereskedelmi Kft.

Magyar Termék Nagydíjban részesültek a racka juh-
termék különlegességek, a félkemény natúr juhsajt, a na-
túr juhtúró és füst ízű juhtúró.

A termékek az erdélyi receptúrát alapul véve a vállal-
kozás egyik új fejlesztéseként jöttek létre. A kiemelkedő
minőségű magas értékű fehérjét tartalmazó delikát ter-
mékek illata kellemes, az adott termékfajtára jellemző,
mindenféle idegen szagtól mentes. Ízük rendkívül har-
monikus, kellemesen sós.

Hagyományos ízvilágot tükröznek, tartósítószert nem
tartalmaznak. A vállalkozás rackajuh állománnyal ren-
delkezik, mely által a folyamatos alapanyag-ellátás biz-
tosítása megoldott.

Tejmanufaktúra Kft.
Magyar Termék Nagydíjban részesült joghurt és kefir

termékcsaládjuk hagyományőrző csomagolásban lévő
termékei. 

Joghurtok: natúr tehén, meggyes, kajszibarack, erdei
gyümölcsös, egres. Kefírek: natúr tehén, meggyes, cit-
romos, natúr juh joghurt és juh joghurt.

A termékek kiváló minőségűek, hazai tehéntejből, illetve
juhtejből készülnek. A natúr joghurtok nem tartalmaznak
hozzáadott cukrot. A juhtejből készített termékek sajátos
íz világuknak köszönhetően ki emelkednek a hasonló
termékek közül. Az ízesített termékek a felhasznált hazai
gyümölcsökre jellemző ízzel, illattal rendelkeznek. Enyhén
savanykásak, de nagyon harmonikus ízűek. Sűrű, krémes
állaguk is megkülönbözteti őket versenytársaiktól.

A termékekért járó kitüntetéseket Gombos László
ügyvezető vette át. 
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A Nemzeti Együtt-
működés Program -
ja, mint kormány -
program, olyan gaz-
daságpolitikát valósít
meg, amely azoknak
a vállalkozásoknak és
vál lalkozóknak ad
esélyt, akik elkötele-

zettek a munkahelyteremtés mellett és a megtermelt
profitjukat Magyarországon kívánják befektetni. E szelle-
miséget ismerik el a Magyar Termék Nagydíjjal.

A rendezvény fővédnökeként dr. Latorcai János is fel-
szólalt és elmondta: Az, hogy 2013-ban sokkal többen
pályáztak, és egyúttal többen ér -
de melték ki a Magyar Termék
Nagydíj védjegyet, mint va-
laha, jelzi, hogy az innová-
cióra nyitott, újításra képes
és minőségi termékeket
előállító cégek növekedés-
nek indultak, kezdik maguk
mögött hagyni a recesszió
éveit.
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A Magyar Termék Nagydíj 
2013-as díjazottjai a tejiparban
Ünnepélyes keretek között adták át a 2013. évi Magyar Termék Nagydíjat, melynek díjazottjai között

három tejipari cég termékei is kitüntetésben részesültek. A Parlament felsőházi termében tartott

ünnepélyes átadáson köszöntőt mondott dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) par-
lamenti államtitkára szerint egyes állatvédelmi szervezetek
káros ténykedése Magyarországon túlnyúló ügy, ezért a
német, a magyar és a lengyel érintetteknek támogatniuk
kell egymást. Az államtitkár hamisnak nevezte azt az ál-
lítást is, hogy a Négy Mancs tevékenységét és baromfijó-
léti auditáló rendszerét a magyar gazdák 75 százaléka el-
fogadná. A Négy Mancs egyértelműen külföldi gazdasá-
gi érdekeket szolgáló gerillatevékenységét a magyar gaz-
datársadalom egésze elutasítja - fogalmazott Budai Gyu-
la az MTI híradása alapján.

HÍREK



A jelenlegi helyzetünk jellemzői
A magyar tej-termékpálya EU-csatlakozás utáni leépülé-

si trendje és mostani állapota alapján van okunk a várható
élesebb verseny miatti aggodalomra. A tejtermelés 1700 ezer
tonna körül ingadozik, az egy főre jutó tej- és tejtermék-fo -
gyasztás (tejegyenértékben számolva) az ideális 260-270 kg-
mal és az 1987-ben már elért 200 kg-mal szemben a 150-165
kg-os sávban mozog. Nyerstejből nettó exportőrök, fel-
dolgozott tejtermékekből egyre inkább nettó importőrök va-
gyunk. A magyar tejszektor külkereskedelmi egyenlege
2003-ban 25 millió € aktívum, 2010-ben pedig 104 millió €
passzívum volt. Pedig tejegyenértékben kalkulálva durván
ugyanannyi (mintegy 600 ezer tonna) tejet viszünk ki, mint
amennyit behozunk!

A tejszektor egyik fázisában sem realizálható elegendő jö-
vedelem az adottságok kihasználásához és a versenyben való
helytálláshoz szükséges piaci és technológiai fejlesztések meg-
valósulásához. A tehenészetek közötti szelekció legna-
gyobb hulláma már lezajlott, a maradók zöménél a továb-
bi működéshez szükséges minimum-feltételek az utóbbi évek
beruházásainak köszönhetően nagyrészt megvalósultak. 

A tehénállomány, a tejtermelés és a tej minősége gya-
korlatilag 100 %-ban hatóságilag ellenőrzött. Genetikai bá-
zisunk egyelőre az élenjárók magas szintjén áll, a verseny-
képességnek nem akadálya, sőt, a viszonylag magas állo-
mánykoncentráció kifejezetten versenyelőnyöket biztosít a
magyar tejszektornak. Az egy tehénre jutó tejhozam az
európai élmezőnyhöz tartozik. A felvásárolt tej higiéniai ér-
tékmérői kiállják a nemzetközi összevetést. 

A fejlődés/fejlesztés szempontjából előnyös körül-
mény, hogy az ország – és az állattartó telepekhez közeli
– területek környezeti állapota általában jó, igen távol áll
a további terhelhetőség határától, a környezeti terhelés a
nem jelent megoldhatatlan kihívást. Jelentős beruházá sok
és fejlesztések valósultak meg az elmúlt években ezen a
területen és a tejtermelés technológiai színvonalának ja-
vítása tekintetében is.

A világpiaci árak és költségek alakulása függvényében szé-
lesíthető, gazdagítható a hazai takarmánybázis. Van bőven
vizünk, vannak folyóvölgyeink. Kényszer és lehetőség is a
gyepgazdálkodás, a szálastakarmány-termelés színvonalá-
nak javítása. A lakossági fogyasztás egyre inkább eltolódik
a feldolgozott tejtermékek- a sajtok, az ízesített és desszert
termékek- felé. A modern tejipar egyre nagyobb hozzáadott
értéket állít elő a nyerstejből. Nálunk az ezzel a folyamattal
összefüggő fogyasztói igényt/generált keresletet főleg az im-
portcikkek elégítik ki. A magyarországi tejiparnak tehát
ezen a téren is nagy tartalékai léteznek.

Az ár- és árfolyam-ingadozás várhatóan továbbra is fenn-
marad. A miénknél olcsóbb (esetenként jobb) tejtermékek
behozatali szándéka nyilvánvalóan még inkább erősödni fog. 

Legnagyobb versenyhátrányunk – a fejlettebb nyugati tag-
államokkal szemben – a hazai fogyasztók viszonylag gyen-

ge fizetőképessége. Ezen a tejszektor szereplői sokat nem
tudnak változtatni, bár a differenciálódó igényekhez történő
rugalmasabb alkalmazkodással a tejipar mérsékelhetné az
import kiszorító hatását. A velünk egy időben csatlakozó tag-
országok tejgazdaságaival való összevetésben a magyar te-
henészetek szakmai mutatónak többsége állja a versenyt.
A nyerstej előállítási költsége (önköltsége) azonban a nem-
zetközi összevetésben akár 25-30 %-kal magasabb is lehet.
Ebben szerepet játszanak az eltérő makrogazdasági felté-
telek (kamatszint, bérleti díjak,különböző adók és hatósá-
gi díjak ), de a különbség döntő hányadáért a hazai magas
takarmány-költségek okolhatók. 

A tejtermelés biztonságos gazdálkodási környezeté-
hez hozzátartozik a takarmányellátás és részben a trágya-
kezelés színteréül szolgáló földterület. A közelmúlt és
nap jaink jogszabályi és eljárási változásai e gazdasági
kapcsolat stabilitását érzékelhetően gyengítették. A távlatos
üzemgazdasági döntésekhez szükséges ezen összefüg-
gésben a stabilitást erősíti. Minden prognózis szerint a vi-
lág tej-és tejtermék-fogyasztása – a népesség növekedé-
se és fizetőképességének erősödése okán – folyamatosan
és dinamikusan emelkedik, van, és lesz tehát jelentős po-
tenciális piaca a tejtermékeknek.

A takarmánybázisra támaszkodnak
A tejszektor sikeres fejlesztésének, alkalmazkodásának stra-

tégiai szempontból két kritikus területe jelölhető meg:
• a takarmány-bázis módosítása, a takarmány-gaz-

dálkodás és a takarmányozás színvonalának eme-
lése. A hazai takarmányozás túlzottan a (szemes és
siló) kukorica felhasználására épül. A növényter-
mesztés és az állattenyésztés szintén túlzott elkü-
lönülése, valamint a világpiaci ártrendek miatt
azonban a kukorica aránytalanul megdrágult.
Ugyanakkor a szélsőségessé váló időjárási környe-
zet jelentősen veszélyezteti a takarmánytermesztés
biztonságát. Versenytársainkat ez a fejlemény alig
érinti, mert jóval olcsóbb takarmánybázisra tá-
maszkodnak;

• a nyerstej hazai feldolgozásával olyan termék-elő -
állítás, ami a hozzáadott érték érdemi növelése, a tej-
feldolgozási technológia energiafelhasználást csök-
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A többi EU-tagország tejszektorának szereplőihez ha-
sonlóan a magyar tejtermelők, tejfeldolgozók és – for -
galmazók döntési kényszerhelyzetben vannak. Az EU
tejpiaci szabályozása 2015-től megszünteti a 30 éve
működő kvótarendszert. Előre láthatólag a kvóta-
rendszer kivezetése középtávon (5-10 éves távlat-
ban) átrajzolja majd Európa „tejágazati térképét”, ér-
vényesítve egy kiélezettebb piaci versenyt és egy eh-
hez kapcsolódó területi átrendeződést.  Az újabb ki-
hívásban nemcsak az európai tejpiacok várható „újra-
felosztási” szándékát kell látni, hanem lehetőséget is
a sikeres alkalmazkodásra, a létező tejgazdasági mo-
dell intelligens korrekciójára.

Nemcsak a vertikum szereplői állnak dilemma előtt,
hanem a gazdálkodás feltételeit alakító szakmai és ér-
dekvédelmi szervezetek, valamint a gazdaság- és ag-
rárpolitika döntéshozói is. A tejszektor jövője ugyanis
nem kizárólag a tehenészetek és a tejfeldolgozók
ügye, hanem foglalkoztatási, népegészségügyi, nem
utolsó sorban gazdasági (erőforrás-gazdálkodási)
kérdés is. 

A magyar tejágazat szempontjából kiemelt feladat
a felkészülés, illetve az ágazati szereplők felkészítése
a kvótaszabályozás megszűnése utáni időszakra. A Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács – szakterüle-

tükön elismert – 12 szerző bevonásával egy átfogó elem -
zést készített abból a célból, hogy 

• feltárják a magyar tejágazat valós helyzetét az EU
és azon belül a Közép-Kelet Európai régió vi-
szonylatában, 

• meghatározzák a lehetőségeket, melyek hátteret
jelenthetnek az ágazat fejlődéséhez, valamint

• konkrét intézkedéseket kezdeményezzenek annak
érdekében, hogy Magyarország a tejpiaci reform
kedvezményezettjeként élje meg a változásokat. 

„A magyar tejágazat helyzete és fejlődésének le-
hetséges iránya a 2014-2020 közötti költségvetési ter-
vezési időszak aktualitásainak tükrében” című ta nul-

mány megállapításainak, javaslatainak aktualitását az
adja, hogy még meghozhatók azok a nemzetgazda-
sági és ágazati döntések, amelyek a vertikum prob -
lémáival adekvát termékpálya-stratégia kidolgozá sát,
valamint konkrétan meghatározott intézkedések kö-
vetkezetes és folyamatos végrehajtását megalapoz-
hatják. A döntések meghozatalához jó keretet ad az
EU 2014-2020. évi költségvetési időszakával kap-
csolatos tervezési munka, a KAP I. pillérben lévő for-
rások, a KAP II. pillérében megjelenő források, vala-
mint a strukturális és kohéziós alapok allokációjának
kapcsán.
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A Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács tanulmányáról
A magyar tejágazat helyzete és fejlődésének 
lehetséges iránya a 2014-2020 közötti költségvetési 
tervezési időszak aktualitásainak tükrében
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Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének
(FAO) novemberi előrejelzése szerint a világ tejtermelése
1,9 százalékkal 780 millió tonnára nő 2013-ban az elő ző évi-
hez képest. A legnagyobb tejtermelők közül az Európai
Unió tejkibocsátása 0,3 százalékkal, az Egyesült Államoké
0,9 százalékkal, Kínáé 6,3 százalékkal emelkedik 2013-ban.
India tejtermelése a 2013/2014. gazdasági évben (ápri-
lis-március) 5,3 százalékkal nő, míg Új-Zélandé a
2012/2013. gazdasági évben (június-május) 1,3 száza-
lékkal, Ausztráliáé (július-június) 3 százalékkal csökken.
Új-Zélandon 2013 elején a korábbi éveknél jobban el-
húzodó száraz időszak hatására a tehenek egy részét se-
lejtezték, vagy szárazra állították, így a tejtermelés 2013
első hét hónapjában 12,5 százalékkal esett vissza az egy
évvel korábbihoz viszonyítva. Az Európai Unióban 2013
elején az időjárás különösen hideg és csapadékos volt,
azonban ezt követően a kibocsátás növekedése helyre-
állt és a tejhasznú tehénállomány sok év után először nőtt
2013 közepén az előző évihez képest. Az Unióban a tej -
kvótarendszer 2015 április 1-jei megszüntetésének kö ze -
ledtével várhatóan nő a tejhasznú tehénállomány, azon-
ban a nem hatékonyan termelő régiókban a tejhasznú te-
henek vágása is magasabb lehet. 

A FAO szakértői szerint a világ egy főre jutó tej- és tej-
termékfogyasztása várhatóan 0,8 százalékkal 108,2 ki-
logrammra nő 2013-ban az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. Az egy főre jutó fogyasztás növekedési üteme a
fejlett országokban előreláthatóan 0,3 százalékkal csök-
ken, míg a fejlődő országokban 2,2 százalékkal nő. A fej-
lődő országok egy főre jutó fogyasztása viszont várhatóan
lényegesen elmarad (75,6 kilogramm/év) a fejlett or-
szágokétól (236,2 kilogramm/év). 

A FAO adatai alapján a világ tej és tejtermék külke-
reskedelme (tejegyenértékben kifejezve) 2013-ban 53 mil-
lió tonna lehet, ami 0,9 százalékkal alacsonyabb az egy

évvel korábbi mennyiségnél. Az elmúlt négy évben a nö-
vekedés üteme 7 százalék körüli volt. A sajt világkeres-
kedelme 1,8 százalékkal, a sovány tejporé 3,3 százalék-
kal nő, míg a vajé 1,8 százalékkal, a teljes tejporé 5,6 szá-
zalékkal csökken 2013-ban az előző évihez képest. Új-Zé-
land sovány tejpor kivitele 12 százalékkal nő, a vajé és a
sajté egyaránt 2,6 százalékkal, a teljes tejporé 5,6 száza-
lékkal csökken 2013-ban az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. Az Európai Unió harmadik országokba irányuló
vajkivitele 1,5 százalékkal, a teljes tejporé 3 százalékkal,
a sovány tejporé 8 százalékkal csökken, míg a sajté 2 szá-
zalékkal nőhetett tavaly az elmúlt évihez viszonyítva.

Az Európai Bizottság szeptemberi prognózisa szerint
a nyerstej termelése 1,1 százalékkal nő 2014-ben az elő -
zőhöz képest, amit részben az okoz, hogy 2013 első fél-
évében a kedvezőtlen időjárás és a magas takarmányá-
rak hatására alacsony volt a tejkibocsátás. Az EU teljes tej-
por termelése 2,7 százalékkal csökken, míg a sajté 0,9 szá-
zalékkal, a vajé 2,4 százalékkal, a sovány tejporé 3,9 szá-
zalékkal nő 2014-ben. A prognózis szerint az EU harma-
dik országokba irányuló teljes tejpor exportja 6 százalékkal
csökken, a sovány tejporé és a vajé várhatóan nem vál-
tozik, a sajté 3 százalékkal nő a vizsgált időszakban.

A világpiaci
(óceániai) tejter-
mékárak mérsék-
lődtek 2013 év
második felében
az áprilisi csúcshoz
viszonyítva, de év
végén a globális
tejkínálat növeke-
dése ellenére is-
mét emelkedtek.
A világpiacon 2014
1. hetében a teljes
tejpor feldolgozói

értékesítési ára (FOB Óceánia) 4 százalékkal, az ömlesz-
tett vajé 9 százalékkal emelkedett 2013 47. hetéhez ké-
pest, ugyanekkor a sovány tejporé 6 százalékkal, a Ched-
dar sajté 11 százalékkal nőtt 2013 43. hetéhez viszonyítva.
Az intervenciós készlet az EU-ban és az USA-ban gya-
korlatilag kiürült, így a piac a közeljövőben érzékeny ma-
rad a tejtermelés hirtelen változására és a tejtermékek ter-
melésének alakulására.

Mándi-Nagy Dániel
Agrárgazdasági Kutató Intézet

Elérhetősége: Telefon: 476-3288
E-mail: mandid@aki.gov.hu
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kentő (ezzel jelentős költségcsökkentés eredmé-
nyező) fejlesztése révén. A specifikumok, a hunga-
rikumok, kézműves termékek és a jó minőségű „tö-
megáruk” viszonya nem vagy-vagy típusú döntés,
az ágazati sokszínűség, a változatos feldolgozói
üzemformák jelenléte és a profi tejtermék-előállítás
jelenthet valós versenyelőnyt.

A fontosabb javaslatok
• Szervezeti, szabályozási és pénzügyi eszközökkel

gyakorlat-orientált szaktanácsadói hálózatot kell mű-
ködtetni, amely a helyzetértékelésben leírt ver-
senyhátrányok lefaragásához képes hozzájárulni.

• A közép- és felsőoktatási intézmények tantárgyainak
és tananyagainak áttekintése, a gyakorlati oktatás fel-
tételeinek javítása nélkülözhetetlen.

• Olyan támogatási feltételrendszert kell kidolgozni,
amely a tejtermelésre ösztönöz.

• A földbirtok-politika végrehajtása során az állatte-
nyésztők takarmánytermesztési és trágya-elhelyezési
igényeit kiszolgáló garanciákat kell beépíteni a
rendszerbe.

• A notifikált nemzeti támogatási jogcímeket 2014. év-
ben indokolt újabb hét évre megújítani az időköz-
beni költségnövekedés figyelembevételével korrigált
támogatási mértékekkel.

• A 2014-2020. évi KAP-reform jóváhagyott döntései -
nek nemzeti alkalmazását a kitűzött céloknak meg-
felelően úgy javasoljuk kialakítani, hogy a tejtermelési
szektor évente legalább 20 Mrd Ft-os közvetlen tá-
mogatásokhoz jusson.

• A zöldítés nemzeti szabályait úgy kell kialakítani, hogy
az ösztönzést adjon a gyepgazdálkodás és a szálas-
takarmány-termesztés fejlesztéséhez, az időszaki
gyepterületek kialakítására.

• A vidékfejlesztési támogatások területalapú jogcí-
meinél kiemelt támogatási összeget javaslunk a
gyepterületek hasznosítása mellett a szántóterüle-
tek környezetkímélő, időszakos gyepgazdálkodási
hasznosítására.

• 2014-2020. évi KAP vidékfejlesztési programjainak
tervezése során kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak:

o a tenyésztés, a takarmányozás és az állattartás
költségeinek csökkentését szolgáló innovatív
technológiák bevezetése,

o állatjóléti és környezetvédelmi beruházások tá-
mogatása,

o kockázatok csökkentése, illetve az ár-és jöve -
delem-stabilitás javítására kidolgozandó sza -
bályozási mechanizmusok,

o tejfeldolgozással, kézműves tejtermékek előál-
lításával foglalkozó üzemek víz-és energiakölt-
ségeiknek mérséklése.

• A KAP II-es pillérének fontos célkitűzése és prioritá-
sa legyen az innovációs tevékenység fokozása. 

• A 2014-2020 közötti időszak egyéb operatív prog -
ram jainak (GINOP, KEHOP, TOP stb.) tervezése során
komplex fejlesztési lehetőséget kell biztosítani egyes
kapacitásbővítő és korszerűsítő beruházásoknak.

• Indokolt tovább szigorítani a piaci folyamatok, külö -
nösképpen a nagykereskedelmi tevékenységek fel-
ügyeletét és szabályozását a tisztességtelen kereskedelmi
magatartás, a feketekereskedelem visszaszorítása terén.

• A tejtermékek hazai fogyasztásának érdekében össze -
hangolt közösségi marketing program kidolgozásá-
ra van szükség, ami a közmédiában és a kereskedel-
mi médiában is erőteljesen megjeleníti azokat az üze-
neteket, amelyek a kialakult tévhiteket oszlatná a tej-
és tejtermékfogyasztás kapcsán.

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
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A magyar tejágazat megerősítése a cél, mielőtt vár-
hatóan 2015-ben megszűnik az unióban a tejkvóta-
rendszer – mondta Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (VM) parlamenti ügyekért felelős állam-
titkára. Az eseményről az MTI tudósított.

Az államtitkár azt követően beszélt erről, hogy
egyeztetett a tejágazat és a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara vezető tisztségviselőivel a tejágazat helyze-
téről és az ágazat stabilizálásáról.

Egyöntetű volt a vélemény, hogy a belföldi tejfo-
gyasztást ösztönözni kell az ágazat megerősítése ér-
dekében. Ezért döntés született arról, hogy a dinnyé -
hez és az almához hasonlóan a magyar tej fogyasz-
tásának növelésére is közös promóciós kampány kez-
dődik a közeljövőben - mondta Budai Gyula.

Istvánfalvi Miklós, a Tej Szakmaközi Szervezet és Ter-
méktanács elnöke elmondta, hogy a múlt évben kez-
dődött egyeztetések eredménye máris kézzelfogha-
tó, mivel a tejfelvásárlás 6 százalékkal emelkedett az
elmúlt időszakban. A tejelő tehenek száma és a ket-
tős hasznosítású állomány is nőtt.

Közölte, most összesen 253 ezer tejelő tehén van
Magyarországon, a tejtermelés éves szinten mintegy

1,6 milliárd litert tesz ki, míg a magyar feldolgozók ál-
tal felvásárolt tej mennyisége 1,3-1,4 milliárd liter. A
tej terméktanács elnöke szerint a termelői ár kissé
emelkedett a múlt évben, de az önköltség növekedése
is jelentős, mintegy 20-25 százalék volt.

Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara me-
zőgazdaságért felelős alelnöke arról beszélt, hogy a
csapadékos időjárás miatt több átmeneti intézkedésre
is szükség van annak érdekében, hogy a csapadék
okozta kár ne növekedjen.

Többek között említette, hogy a gyepek felülveté-
sének tilalmát átmenetileg fel kellene függeszteni, sőt
a munkaidőt korlátozó intézkedéseket is módosítani
kellene. Szerinte ezekre azért van szükség, hogy
amennyiben a határban a munkavégzés lehetővé
válik, úgy minden rendelkezésre álló időt ki lehessen
használni. A módosításokra várhatóan a köztestület
javaslatokat is tesz majd.

Kis Miklós, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara álta-
lános alelnöke azt emelte ki, hogy mind a termelőket,
mind a feldolgozókat megfelelő módon fel kell ké-
szíteni 2013-2014-ben arra, hogy 2015 után várható-
an megszűnik az EU-ban a tejkvóta-rendszer. Utalt arra
is: a köztestület részt kíván venni a következő uniós
költségvetési időszak magyarországi forráselosztá-
sának kidolgozásában.

Mélykuti Tibor, a Tej Terméktanács társelnöke azt
hangoztatta: erős magyar élelmiszeripar nélkül nem
lehet erős magyar tejtermelés. Emellett aláhúzta,
hogy a nyersanyag kivitele helyett a feldolgozott
termékek exportját kell fokozni. Ez ugyanis szerinte
munkahelyteremtő és -megtartó erő a tejágazatban.

A társelnök a magyar tej promóciójáról szóló el-
határozást is üdvözölte, mondván, hogy az elmúlt
években jelentős mértékben növekedett az impor-
tált tej mennyisége a belföldi piacon. Példaként
említette, hogy a Magyarországon forgalomban
lévő UHT, tartós tej 85 százaléka külföldről szárma-
zik. Jelezte ugyanakkor, hogy ez az arány korábban
meghaladt a 90 százalékot, azaz a helyzet javul, ha
kismértékben is.

Budai Gyula megjegyezte: az ágazati szereplőkkel
várhatóan havonta találkoznak majd a jövőben. A kö-
vetkező találkozón a szarvasmarha- és a húsmarha-
ágazat szereplői közösen vesznek majd részt, mivel
nagy az átfedés a két terület között. 
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Erősíteni kell
a magyar tejágazatot

Fo
tó

: S
oó

s 
La

jo
s

Megnyílt a NAK új 
ügyfélszolgálati irodája Budapesten

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) elnöke sajtótájékoztatót tart a NAK újonnan meg-
nyílt ügyfélszolgálati irodájában a XI. Fehérvári úton
2014. január 6-án. 

(MTI) 

HÍREK

November utolsó és december első napján tizedszer
rendezték meg a magyarországi újbor- és sajtfeszti-
vált, az eseményhez méltó helyen, a városligeti Vaj-
dahunyad várban.

A fesztivál lehetőséget kínált szinte minden hazai
borvidéknek újboraik bemutatására. 

A sajtkészítők ugyanúgy szinte minden tájegységet
megjelenítettek, több mint százötvenféle sajtot kós-
tolhattak a látogatók. Tavaly csak 275, az idén már 300
mintát neveztek be a termelők a borversenyre, sajt-
készítők pedig Erdélyből és a Felvidékről is érkeztek.
Közülük választották ki a Magyarország 2013. évi leg -
jobb újbora és a Magyarország 2013. évi sajttermelője-
díjak nyerteseit.

Több mint 200 féle újbort mutattak be. (Ember le-
gyen a talpán, aki valamennyit meg tudná kóstolni!)
Mindenkinek az volt a véleménye, hogy a 2013-as évjá-
ratú borok nagyon jó minőségűek. A címet 10 újbor-
nak ítélték oda. 

Első lett a Varsányi Pincészet Egri Souvignon Blanc
újborával. Őt követi a Csillagvölgy Pincészet (Pannon
cserszegi fűszeres), a Riczu-Stier pincészet (rosé cuvée),
az Effendy-Vin pincészet (chardonnay), Kiss Attila
(Mátrai kékfrankos rosé), a Tiffán Imre és Fia Kft.
(mátrai chardonnay), a Frittmann testvérek pincészete
(sauvignon blanc), Pócz József (rozé), a Frittmann test-
vérek pincészete (kékfrankos rosé) és Gedeon birtok
(cserszegi fűszeres) újborával.

Feltűnő volt az újboroknál  a rozé fajták előretörése
többféle változatban (cuvée, kékfrankos rozé, nyárest
rozé, rozé gyöngyöző, stb.).

A sajtok bemutatóján a kézműves technológiával elő -
állított termékek voltak többségben és a nagyon kel-
lemes ízek kavalkádját mutatták. Újszerű saj to kat
mutatott be Nagy Róbert László és nejre Dégről,
amelyek között volt vörös áfonyás, diós és mákos is.
Ahogy elmondták, mindezeket 12 saját tehén tejéből
állítják elő.

X. Jubileumi Újbor- és 
Sajtfesztivál és Borverseny
November utolsó és december első napján tizedszer rendezték meg a magyarországi 

újbor- és sajtfesztivált, az eseményhez méltó helyen, a városligeti Vajdahunyad várban.

Újborkóstoló. Kertész Fanni a villányi LinbrunPincészet 
borait kínálta Béres Péter látogatónak.

A dégi Nagy Róbert László és neje sajtjaikat ismertetik



Az ügy főszereplője Horváth András, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal exfőmunkatársa, aki november elején azzal
robbant be a közéletbe, hogy kijelentett: az úgynevezett lán-
colatos áfacsalások következtében évente akár ezermilliárd
forintnál is több kár érheti az államot. Ráadásul mindez bi-
zonyos adóhivatali dolgozók, vezetők közreműködésével tör-
ténik, akik tudnak az orbitális mértékű csalásokról, mégsem
leplezik le az elkövetőket. 

A NAV tagadta Horváth állításait, feljelentették, közben
megállapították, hogy a hivatalnál visszaélés nem történt.

2013. december 9-én Horváth feljelentést tett az
ügyész ségen, amelyben konkrét cégneveket és számokat
is közölt. Tehát két feljelentés van az ügyészségen, akik nyo-

mozást indítottak ismeretlen tettesek ellen hivatali vissza élés
gyanújával.

Az eljárás során december 11-én házkutatást tartottak
Horváth Andrásnál, elvitték számítógépének merevlemezét,
számos iratot és egy zöld dossziét. Utóbbi láthatóan ko molyan
foglalkoztatta a rendőrséget, mivel Horváth egyik tájékoz-
tatóján felmutatta, hogy abban vannak az ezermilliárdos adó-
csalások bizonyítékai. A rendőrség szerint személyes ada tokkal
való visszaélés gyanújával frissen elrendelt nyomozás során
foglalták le az iratokat.

Az ellenzék azonnal össztüzet zúdított a kormányra és a
rendőrségre, mivel Horváth megfélemlítését látta a nála tar-
tott házkutatásban.

Áfacsalás modellje a tejgazdaságból?
A modell lényege egyszerű példával Horváth szerint: áfa-

csalásra létrehozott cégeken keresztül egy száz forintos net-
tó árú szlovák tej bruttó száz forintért jut el a magyarorszá-
gi áruházlánchoz, amely a költségvetésből jo gosulatlanul
visszakéri és meg is kapja a 20 forint áfát. Az áfacsalásra lét-
rehozott cég közben fantommá válik.

Értesüléseink szerint az élelmiszerkereskedelem csupán
az egyik érintett szektor, igaz, itt akár évi 130 milliárd is lehet
az elcsalt áfa.

Az ügy fejleményeit nyomon követjük, és következő
számunkban beszámolunk róla.  

munkatársunktól
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A sajtkiállítók között találtuk Nagyné Zele Margitot,
aki 2006-ban nyertes volt sajtjaival, s azóta is fejlesz-
tette a gyártást, és többféle ízesítésű, jó minőségű saj -
tokat mutatott be.

Kétségkívül a legnagyobb tejtermék- és főként
sajtkiállító volt Cserpes István kapuvári  sajtműhelye,
mely 18 féle friss tejterméket, körözötteket, kö zel 20
féle  sajtot és 10 féle ömlesztett sajtot mutatott be,
nem elfeledkezve a nagy sikert aratott túródesszert-
ről, a Cserpes Trudiról, amely a fesztivál látogatóinak
kedvence volt.

Az idei sajtverseny győztese Sándor Tamás egri ter-
melő lett a bükki sajtcsaládba tartozó termékeivel,
amelyek kézműves műhelyében készülnek a mátra-
bényi saját kecske- és magyartarka-állomány tejéből.
Bemutatott termékei főként friss tehén- és kecske-
sajtok, krémsajtok, valamint fahamuban érlelt sajtok
voltak.

A 10. magyarországi újbor- és sajtfesztivál 2013. de-
cember 1-jén adventi szenteléssel zárult. A szertartást
Hor váth Zoltán tiszteletbeli kanonok, esperes, plé-
bános tartotta.

Kép és szöveg: L.B.
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A NAK-nál a falugazdász-hálózat
A 467 főt számláló szervezet a NAK 202 fős kamarai ta -

nácsadói testületével kiegészülve egységes hálózatként
működik tovább, ami lehetővé teszi az eddigieknél haté-
konyabb, egységes gazdatámogató rendszer kiépítését.

Az új rendszer működése a várhatóan évente 8 milli-
árd forintba kerül majd.

A most kezdődő mintegy kéthónapos átmenti idő-
szakban a falugazdászok az eddigi irodákban végzik mun-
kájukat. A tervek között szerepel az is, hogy a falugaz-
dászok fenntartják – heti rendszerességgel – az ügyfelek
fogadását a helyi önkormányzatoknál.

A tanácsadási tevékenység mellett hatósági feladatokat
is ellát az újonnan kialakított hálózat: így  például a mező-
gazdasági káresemények felmérését, a gázolaj jövedéki adó
visszaigénylésével kapcsolatos teendők ügyintézését, a ter-
mésbecsléssel, illetve a növények állapotminősítésével ösz-
szefüggő adatgyűjtési és -szolgáltatási feladatokat. Emellett
a hálózat adja ki és érvényesíti az őstermelői igazolványokat,
ami január 1-jétől, új kamarai szolgáltatásként ingyenes. 

A hatósági feladatok azonban nem ellenőrző jellegűek,
azok továbbra is a megyei kormányhivatalok földművelés-
ügyi igazgatóságainál maradnak.

KÖNYVAJÁNLÓ
Szarvas István: 
Kérdeztem - válaszoltak

A kötet címe is kifejezi, hogy egy új ság író interjúgyűj-
teményéről van szó. Az inter júnak régi, nagy hagyományai
vannak, századokon átívelő műfaj a maga szub jektivitásával. 

A kötet válogatás a Hetedhét határ című lapban, Szar-
vas István tollából tíz év alatt megjelent interjúiból. Az írá -
sok azt bizonyítják, hogy a szerző nem ismert lehetetlent,
megszólaltatott olyanokat, akikhez szinte lehetetlen eljut-
ni. De neki sikerült, kérdezhetett az olvasók helyett. A vá-
logatás nagy értéke, hogy miniszterelnökök, közjogi mél-
tóságok, akadémikusok, cégvezetők, sportolók életébe
nyújt betekintést. 

A kötetet forgatva sokat tudunk meg Faludy Györgyről,
Bródy Jánosról, mint Kossuth-díjasokról, majd Horn Gyula,
Orbán Viktor, Medgyessy Péter következik, később közjogi
méltóságok, akadémikusok, végül egy királyi herceg, Habs-
burg Ottó válaszol az újságírónak.

A kötetet mindazoknak ajánljuk, akik az eddigieknél
többet szeretnének megtudni a XX. század jelentős sze-
replőiről.

Épül a Magyar Sajtút Hálózat
A magyarországi borutakhoz hasonlóan megkez-

dődött a Magyar Sajtút Hálózat kiépítése, ahol a kéz-
műves sajtkészítők nem-
csak saját portékáikat
árusítják és kínálják, ha-
nem turistákat is fogad-
nak – mondta a Kis-, Kö -
zép- és Agrárvállalkozók,
Sajtkészítők Egyesülete
elnöke. 

Kovács László az első
alkalommal a Fejér me gyei
Óbarokhoz tartozó Nagy-
egyházán megrendezett
Sajtmustrán arról is be-
szélt, hogy a sajtútháló-

zat két állomása már épül: az egyik a rendezvény hely-
színén, a másik a Nógrád megyei Szentén. Reményét
fejezte ki, hogy az állomások száma a jövőben bővülni
fog, és minden megyében lesz legalább egy.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a turisták fogadásá-
hoz komoly infrastruktúrára van szükség: a sajt-

megállók kialakítása egyenként mintegy 40-50 mil-
lió forintot igényel, ezért igyekeznek uniós források
felkutatásával segíteni a hálózathoz csatlakozni szán-
dékozókat. A tervek szerint a sajtúton a sajtkóstolás
mellett a környék kulturális programjai, bor-, lekvár-
és mézkóstolás is várja majd az érdeklődőket.

Kovács László szerint a házi sajtkészítők piaci ré-
szesedéséről nincsenek pontos méréseik, de a sajt-
manufaktúrák az összes Magyarországon értékesített
sajt legalább öt százalékát készítik. Szeretnének az ará-
nyon növelni, ezért tervezik egy magyar sajt minta-
bolt létrehozását a fővárosban, ahol a magyar kéz-
műves sajtok többsége elérhető lesz a lakosság és a
vendéglátóipar számára egyaránt.

Hegedűs Imre, a Bicskei Mezőgazdasági Zrt. ve-
zérigazgatója hangsúlyozta: az a céljuk, hogy a pil-
lanatnyilag fejenként 1,8 kilogrammos magyarországi
sajtfogyasztást 2,8 kilogrammra növeljék. Jelezte,
hogy az egy kilogrammos növekedés éves szinten 100
millió liter magyar tej számára jelent piacot

Ahhoz, hogy a kézműves sajtkészítők ne csak áru-
sítsák saját portékáikat, hanem bekapcsolódhassanak
a turisták fogadásába is, még komoly infrastruktúra
kiépítésére van szükség.

Az újbor és sajtszentelés pillanata

A Cserpes Sajtműhely dolgozói: Székely Gyuláné (Ibi), 
Tarcsi Zoltán és Fábián Betti mindig barátsággal várták 

a termékek iránt érdeklődőket



Zwack Izabellával
a Zwack Nyrt. köz-
gyűlésén találkoz-
tam, és a tanácsko-
zás szünetében be-
szélgettem vele.

*
Izabella 1976-ban

született Firenzében.
Az olasz emigráció-
ból 1988-ban tele-
pült haza. 2003 óta
dolgozik a Zwack
Unicum Nyrt. bor üz-
letágában mint ve-
zető, mellette az Uni-
cum külföldi márkaé-
pítése a feladata. Izabella az igazgatóság tagja,
báty ja Sándor, annak elnöke lett.

*
– Cégüknél melyik a fontosabb: a hagyomány,

vagy az innováció? 
– Mindkettő, ha az ember okosan csinálja. So -

kan úgy gondolják, hogy családunkban csak a múlt
és a tradíció fontos. Ez részben igaz, de számom-
ra legalább ilyen lényeges, hogy elődeink a maguk
korában mind nagy újítók voltak. A múlt kötelez
bennünket, de a jövő elképzelhetetlen újítások nél-
kül.

– Valahol azt mondta, hogy a borokról egyszerűen
kellene beszélni. Mit értett ezen?

– A borvilág kezd misztikussá válni. Hovatovább
aki nem érzi egy bornak az aromáját, azt hiszi, hogy
vele van valami baj. Pedig a bor azért van, hogy él-
vezzük. Ha utánajárunk, elmélyíthet jük tudásunkat,
de a bor elsősorban érzelmi dolog. Azt tanácsolom
a borfogyasztóknak, hogy ne kövessenek trendeket.
Merjenek önállóak lenni, próbáljanak ki új borokat!

*
Közben az elnökség elfoglalta a helyét a pulpi-

tuson, be kellett fejeznünk a beszélgetést. Pedig Iza-
bella szívesen mesélt volna amerikai kampánykör -
útjáról, hogy magyar lett, s hogy szá mára a mun-
ka hozta meg ezt az érzést. 

Kép és szöveg: L.B.

Beszélgetés 
Zwack Izabellával
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FIGYELEM!
A TEJGAZDASÁGI SZEMLE 1925-ös számában meg-

jelent Apróhirdetések mintájára megkezdjük a hirde-
tések közlését igen kedvezményes áron.
A megjelenésnek tartalmazni kell:

- a hirdetés szövegét
- hány alkalommal kérik a megjelenést
- pontos név és cím megjelölésével

Minimális rendelés: 1.800,- Ft
Nem kiemelt 15 szó - kiemelt 12 szó.
Megrendelési cím: TEJGAZDASÁGI SZEMLE
1142 Budapest Dorozsmai u. 211-213. 
Tel./fax: +3612203760,  Mobil: +36-70-519-4434
E-mail: tejipariszemle@gmail.com

Hirdetési történelem 
1925-ből

A  csermajori iskola végnapjai
A csermajori alapokat még Eszterházy Miklós herceg rakta

le, majd a munkát fia, Pál folytatta. Az alapítványi birtok, a rajta
található majorral, lakóépületekkel együtt a „Herceg Eszter-
házy"- féle Magyar Királyi Kisgazda Iskola tulajdonába került.
Így indulhatott meg Csermajorban 1920-van a M. Kir. Mező-
gazdasági Szakiskola. 

A tangazdasághoz 980 hold föld tartozott. Itt takarmány-
növényeket termesztettek, ami a fejlett állattenyésztés alapjait
teremtette meg. Ehhez egymás után készültek el a gazdasági
épületek, az istállók és a cselédek lakásai. Mindez élénk köz-
életet is eredményezett a Vitnyédhez tartozó településen,
ahol időnként 50-60 család is lakott.

1920-tól sikeres oktatás folyt Csermajorban. Ez volt az az in-
tézmény, ahol a magyar tejipar vezetőinek nagy többségét ki-
nevelték, nem csak szakmunkás, hanem középiskolai szinten
is, s ahonnan többen egyetemre is kerültek, s mint tejipari szak-
mérnökök, még ma is felelős munkaköröket töltenek be.

Aztán az elmúlt év szeptemberében egyre rosszabb híre-
ket kaptunk Csermajorból. A nagy múltú iskolát először a
fertődi Porpáczy Aladár Kertészeti Szakközépiskolával vonták
össze, így alakítva ki a megyei közgyűlés oktatási intézményét
Welner Andrea vezetésével. Ám a felügyelet a megyétől azóta
a kormányhivatal megyei intézményfenntartó központjához
került. Ősszel már csak a tangazdaságban folyt érdemi munka.
A gyakorlati oktatás és a turizmus érdekében 50-60 manga-
licasertést, 40 szürke marhát, bikát, birkát, kecskét és még bi-
valyt is beszereztek. A jellegzetesen magyar fajták kiválasztása
tervszerűen folyt, bekerítették az intézményt. Sajtok százai ké-
szültek, amelyekkel versenyeken is szerepeltek.

A pár éve még pezsgő diák és szakmai életéről híres tan-
üzem napjainkban a lassú halódás jeleit mutatja üres ter-
meivel, iskolaépületével, kollégiumával.

A győri Veres Péter Szakiskola, mint a csermajori intézmény
jelenlegi fenntartója, csak nemrég kapta meg a kul csokat, így
egyelőre csak arra van lehetőség, hogy megkezd jék az ingó és
ingatlan vagyon felmérését, leltározását. A tan gazdaság állat-
állományát ellátják, épületeinek állagát óvják.

Gazdag Andrea, a Veres Péter Szakiskola igazgatójának
véleménye szerint a beiskolázási rendszer semmilyen le-
hetőséget nem kínál az iskola 2014. évi szeptemberi újra-
indítására. E vélemény ellenérre többen reménykednek,
hogy a szeptemberi újrakezdés valósággá válik Cserma -
jorban. Arra alapozzák hitüket, hogy Csermajorban 1998-
tól rendezték meg a sajt ünnepét, versenyét és számtalan
kiváló szakember került ki az intézményből. Ezért sem ér-
tik, hogy a Tejipari Egyesülés miért nem hallatta szavát eb-
ben az ügyben. Csakis az iskola és a tanüzem teljes kihasz-
nálásának visszaállítása fogadható el. Az értékmegőrzésre
törekvő szakmának, és a tejipart hivatásul választó diá -
koknak is - fogalmazott Welner Andrea volt igazgató. 

dr. Lendvay Béla

Zwack Izabella



„Ne legyetek soha szomorúak: egy keresztény soha nem lehet az!
Ne hagyjátok, hogy az elkeseredés kerítsen hatalmába!

Kérlek, ne engedjétek elrabolni azt a reményt, melyet Jézus ad!” 


