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Már ci us ele jén jött a hí re an nak, hogy a föld -
mû ve lô dé sü gyi mi nisz ter ki ter jesz tet te a Tej
Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács nál
mû kö dô pi a ci je len tés té te li kö te le zett sé get.
A Ter mék ta nács mint rep re zen ta tív szak ma -
kö zi szer ve zet jo go sult a jog al ko tó tól kér ni
pi ac szer ve zé si in téz ke dé se i nek ki ter jesz té sét
az ág azat min den sze rep lô jé re vo nat ko zó an.
Így a tej pi a ci ha tó sá gi el len ôr zé sek hez ha -

von ta fris sü lô és tel jes kö rû, a Ter mék ta nács és part ner szer ve ze -
tei ál tal ke zelt adat bá zis biz to sít majd hát tér-ada to kat.

En nek ered mé nye kép pen va la mennyi Ma gyar or szág te rü le tén mû -
kö dô tej fel dol go zó, nyers tej-ki vi tel lel fog lal ko zó tej ter me lô, tej ter -
mék-nagy ke res ke dô, va la mint tej-kis ke res ke dô a jog sza bály ban
elô írt mó don kö te les rend sze res pi a ci je len tést ad ni a ren de let ben
meg ha tá ro zott tar ta lom mal.

Az ág azat sze rep lô i nek a túl nyo mó több sé ge, akik tör vény tisz te lô
mó don a vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val foly tat ták ter me lô,
fel dol go zó és ke res ke del mi te vé keny sé gü ket, re mény ked het nek
ab ban, hogy po zi tív ha tá sa lesz az in téz ke dés nek, és to vább fe hé -
re dik majd a tej ke res ke de lem Ma gyar or szá gon. Az el múlt idô szak -
ban hi á ba de rült fény az ügyes ke dôk re, akik ar cát lan mó don
áfa csa lá sok so ro za tát kö vet ték el, de az át lát ha tat lan fik tív cég há -
ló zat mû köd te té sé nek trükk jé vel gyor san el tûn tek a ha tó sá gok
lá tó kö ré bôl, azok sok eset ben nem tud tak ve lük szem ben ha té-
ko nyan fel lép ni.

Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ki ter jesz té sé nek ered mé nye -
ként most már min den egyes pi a ci te vé keny ség rôl a szak ma kö zi
szer ve zet mel lett a ha tó sá gok is tu do mást sze rez nek. 

Az érin tett ke res ke dôk nek min den hó nap ban kö zöl ni ük kell, hogy
mennyi te jet, il let ve tej ter mé ket vá sá rol tak fel a ha zai pi ac ról,
mennyi im port árut hoz tak be az or szág ba, il let ve hogy eb bôl
mennyit ad tak el a bel sô, és mennyit a kül pi a co kon.

A nagy ke res ke dôk nek és tej ter me lôk nek ha vi, a tej ke res ke dôk nek
há rom ha vi rend sze res ség gel kell el kül de ni ük a rész le tes for gal mi
ada to kat tar tal ma zó je len té se ket. Az érin tett vál lal ko zá sok 15 na -
pon be lül kell hogy azo no sí tó szá mot kér je nek a ter mék ta nács tól.
A janu á ri és a feb ru á ri ada to kat leg ké sôbb már ci us 31-ig tölt he -
tik majd fel az érin tet tek. 

A Ter mék ta nács alap ve tô fel ada tai kö zé tar to zik a tej ter me lés és
a tej fel dol go zás pi a ci át lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sa, a ki e gyen sú -
lyo zott pi a ci kör nye zet ki a la kí tá sa és fenn tar tá sa. En nek a fel ada -
tá nak ak kor ké pes ele get ten ni, ha ren del ke zik azok kal az is me re -
tek kel, in for má ci ók kal, ada tok kal és elô re jel zé sek kel, ame lyek
szük sé ge sek a gaz da sá gi te vé keny ség ter vez he tôb bé té te lé hez,
va la mint az ered mé nyes mû kö dés hez.

Az adat szol gál ta tá si rend szert a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá -
gi Hi va tal, az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó in té zet és a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta nács együtt mû kö dés ben üze mel te ti majd.
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z utol só 30 év ben ilyen nagy ság -
ren dû be ru há zás ra a tej fel dol -
go zó i par te rü le tén nem volt

pél da. Je len tô sé ge ab ban van, hogy a
kft. for má já ban mû kö dô, 100 ta got
szám lá ló ter me lôi cso port, amely je -
len leg éven te 320 mil lió li ter te jet ter -
mel, ké pes lesz az összes meg ter melt
te jet, akár na pon ta 1,1 mil lió li tert fel -
dol goz ni. A fel dol go zó a kor tech ni kai
szín von alán ál ló kor sze rû tech no ló gi á -
val lesz fel sze rel ve, ami nek ered mé -
nye ként a tej bôl ma gas hoz zá a dott ér -
té kû, a kül- és bel pi a con egya ránt ver -
seny ké pes ter mé ket ké szí te nek. Ez zel
a ter me lé si vo lu men nel a leg na gyobb
bel föl di for gal ma zó vá vá ló Al föl di Tej
Kft. így még na gyobb ha tást tud gya ko -
rol ni a tej át vé te li árá nak ala ku lá sá ra.
En nek ered mé nye ként meg szûn het
majd a tej fel vá sár lá si árá nak hek ti kus vál to zá sa, a tej ág azat a
ki e gyen sú lyo zott fel fe lé íve lô fej lô dé si pá lyá ra lép het. 

Az Al föl di Tej Kft. sors for dí tó nak szá mí tó fej lô dé si sza ka szá hoz
ér ke zett. Eb bôl az al ka lom ból Mély ku ti Ti bor ügy ve ze tô igaz ga -
tó tól a hoz zá in té zett kér dé sek re az aláb bi vá la szo kat kap tam.

– A Deb re ce ni Ag rár tu do má nyi Egye tem el vég zé se után
több he lyen, több fé le be osz tás ban dol go zott, majd 2005-
ben lett az Al föl di Tej Kft. ügy ve ze tô je. Szak mai pá lya fu -
tá sa so rán mi kor és ho gyan ala kult ki az el kö te le zô dé se
a te jes szak ma iránt?

– Én is tu laj do no sa va gyok egy tej ter me lô szar vas mar ha te lep nek,
így a 2003-as tej vál sá got a sa ját bô rö mön is meg ta pasz tal tam.
Tag ja let tem az ak ko ri de monst rá ci ós bi zott ság nak, majd an nak
ér de ké ben, hogy kéz be ve gyük a sa ját bol do gu lá sun kat, a Csong -
rád me gyei tej ter me lôk kel el ha tá roz tuk, hogy lét re ho zunk egy tej -
ter me lôi cso por tot, de a na gyobb ér de kér vé nye sí tô ké pes ség mi -
att jobb nak lát tuk, ha egy meg lé vô ter me lôi cso port hoz csat la ko -
zunk, ez volt az Al föl di Tej Kft. Deb re cen ben. Ta lán ez volt az a mo -
men tum, ami össze kö tött egy élet re a tej ter mék-pá lyá val. 

Az Alföldi Tej teljesítménye alapvetôen 
határozza meg a magyar tejipar helyzetét

– Az Al föl di Tej Ér té ke sí tô és Be szer zô Kft-vel si ke rült lét -
re hoz ni egy olyan ter me lôi in teg rá ci ót, amely a meg ter -
melt alap anya got fel is dol goz za, nem csu pán a kö zös ér -
té ke sí tés rôl szól. A vi lág fej let tebb ré szén úgy mû kö dik a
tej ipar, hogy an nak na gyob bik há nya da a tej ter me lô cé -
gek tu laj do ná ban van. Ma gyar or szá gon ez nem jel lem zô.
Mi ért nem jön nek lét re ná lunk is a nyu ga ti or szá gok ban
jól be vált ter me lôi és ér té ke sí tô szö vet ke ze tek?

– A szö vet ke ze ti össze fo gás a múlt ban tel je sen más jel le gû volt
ha zánk ban, azt szét ver ték, az óta Ma gyar or szá gon nincs meg az
össze fo gás hát te re.

– Az Al föl di Tej Kft.-nek pon to san 100
tu laj do no sa van. Mi ért éri meg a tej ter -
me lô nek az in teg rá ci ó hoz va ló csat la -
ko zás? Mennyi vel kap ma ga sabb árat
az áta dott te jért a ter me lô? A fej lesz -
té sek és az in no vá ció költ sé ge mi lyen
mér té kû ter het je lent az in teg rá ci ó ban
részt ve vô tu laj do no sok nak?

– A cso port ban min dig ma ga sabb az éves fel -
vá sár lá si ár 1,00-1,50 Ft/kg-al, mint az or -
szá gos át la gár. A be ru há zás, fej lesz tés kap -
csán a ban kok ré szé rôl min dig elô írás volt a
25% ön rész, amit a tu laj do no sok nak tô ke -
eme lés sel kel lett biz to sí ta ni. Ez je len tôs se -
gít ség volt a fel dol go zó üzem ré szé re, más -
részt a tu laj do no sok egy re in kább ma gu ké -
nak ér zik az üze met, va la mint a fo lya ma tos
fej lesz té se ken ke resz tül a cég fel ér té ke lô dött,
a tu laj do no sok va gyo na gya ra po dott.

– Mi jel lem zô a tu laj do no si össze té tel re? A kis gaz da sá -
gok, egyé ni ter me lôk ér de ke it is ké pes az in teg rá ció
meg fe le lô mó don kép vi sel ni?

– Ter mé sze te sen, igen! A ne héz pi a ci hely zet ben is ko moly vé -
del met je lent ne kik az in teg rá ció.

– Az Al föl di Tej Kft. az egyik leg na gyobb tej fel vá sár ló és fel -
dol go zó szer ve zet ként ké pes éven te 320 mil lió li ter tej elô -
ál lí tá sá ra és 280 mil lió li ter tej fel dol go zá sá ra. A deb re ce -
ni be ru há zást kö ve tô en mi ként vál to zik ez a mennyi ség?

– Bô ví te ni kell a je len le gi alap anyag bá zi sun kat, és az éves fel dol -
go zá sunk a két üzem ben el fog ja ér ni a 400 mil lió li ter te jet.
Emel lett na gyon fon tos, hogy 100 %-ban fel fog juk tud ni dol goz -
ni az összes te jün ket, és ma ga sabb hoz zá a dott ér té kû ter mék -
ként fog juk tud ni ér té ke sí te ni a ha zai és az ex port pi a con is.

– A deb re ce ni üzem meg vá sár lá sa nem kis erô pró ba volt.
A tu laj do no sok nak mé lyen zseb be kel lett nyúl ni ah hoz,
hogy a vé te lá rat ki fi zes sék. A kor mány zat tól ka pott 4,8

Mély ku ti Ti bor ügy ve ze tô igaz ga tó

Feb ru ár 8-án tör tént, hogy Szij jár tó Pé ter 
kül gaz da sá gi és kül ügy mi nisz ter a tej ág azat
szem pont já ból mér föld kô nek szá mí tó egye di
kor mány dön tést is mer tet te, mely sze rint az
Al föl di Tej Kft. a Deb re cen ben lé vô tej fel dol -
go zó ü ze mét 12 mil li árd fo rin tos be ru há zás sal
fej lesz te ni fog ja, ez zel 181 em ber nek te remt ve
mun ka vég zé si le he tô sé get. A be ru há zás hoz 
a kor mány 4,8 mil li árd fo rint vissza nem 
té rí ten dô tá mo ga tást biz to sít. 

A
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mil li ár dos be ru há zá si tá mo ga tás meg fe le lô mér té kû
se gít ség a fel dol go zás kor sze rû sí té sé re, a sajt gyár tás
be in dí tá sá ra?

– Igen. Nem csak a sajt gyár tás ról van itt szó, ha nem an -
nak a mel lék ter mé két is fel dol goz zuk egy ha té kony po rí tó -
val. A 40%-os ál la mi tá mo ga tás na gyon ko moly se gít ség a
kor mány ré szé rôl, és ez zel nem csak a ter me lôi cso por tot,
ha nem az egész ha zai tej ág aza tot, a ke res ke del met és a
fo gyasz tó kat is se gí tik.

– A fej lesz tést a sajt gyár tás ra kon cent rál ják majd.
A töb bi tej ter mék fel dol go zá sá ra ver seny ké pes ter me -
lé si tech no ló gi á val ren del kez nek?

– Ter mé sze te sen, hi szen az el múlt évek ben is fo lya ma to san
fej lesz tet tük a szé kes fe hér vá ri üze met, kö zel 10 mil li árd fo -
rin tot for dí tot tunk ka pa ci tás bô ví tés re, ha té kony ság nö ve -
lés re és in no va tív tech no ló gi ák be ve ze té sé re.

– A tech no ló gi ai és ter mék fej lesz té sek te kin te té ben
mi lyen le he tô sé get kap nak majd a ma gyar be ru há zók?
Mi lyen saj to kat ké szí te nek majd? Mi kor ra vár ha tó,
hogy be in dul a ter me lés?

– Már a ter ve zés fo lya ma tá ban is részt vesz nek ha zai be ru -
há zók. Ma gas mi nô sé gû fél ke mény saj tok gyár tá sa fog tör -
té ni, rész ben a ha zai, rész ben ex port pi ac ra. A ter me lés
2018 má so dik fél évé ben fog el in dul ni.

– Po zi tív ki csen gé se van an nak, hogy le he tô vé vá lik a
kí nai tej ter mék ex port ja. Mely ter mé kek jö het nek itt
szó ba, és mi lyen nagy ság ren dû nek le het be csül ni
éves szin ten a fel dol go zás ra ke rü lô tej mennyi sé gét?

– Fo gyasz tói te jek, ezen be lül az UHT tej, az ivó jog hur tok,
po rí tott ter mé kek, tej por, sa vó por. A mennyi sé get még nem
tud juk meg mon da ni, de a ke res let vég te len.

– Nem csak az Al föl di Tej Kft. te vé keny sé gé ért, ha nem
a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács el nö ke -
ként az egész ma gyar tej ág azat mû kö dé sé ért fe le lôs -
sé get vi sel. Ho gyan le het rö vi den ér té kel ni az ág azat
hely ze tét? Az elô zô évek nyers tej fel vá sár lá si árá nak
mély re pü lé se után vár ha tó-e a fel len dü lés idô sza ka?
A tej ter mé kek ÁFA-tar tal má nak csök ken té se te rü le tén
ví vott csa tát mi kor ra tud ja gyô ze lem re vin ni?

– 2016 au gusz tu sa óta fo lya ma to san emel ke dett a nyers tej
fel vá sár lá si ára, eb ben se gít sé get nyúj tot tak a kis ke res ke -
del mi lán cok is, ame lyek zö mük ben a Tej Ter mék ta nács tag -
jai is. Fon tos irány, hogy a kis ke res ke del mi lán cok fô kép pen
Ma gyar or szá gon elô ál lí tott tej ter mé ke ket kí ván nak vá sá rol -
ni, ez zel a fo gyasz tó kat ma gas mi nô sé gû, meg bíz ha tó ter -
mé kek kel szol gál ják ki. Az ÁFA nem csa ta, és re mél jük,
hogy 2018-ig min den alap ve tô tej ter mék ÁFA-ja 5%-os
szint re ke rül, ami le he tô sé get biz to sít ar ra, hogy a ha zai tej -
ter mék fo gyasz tás emel ked jen. Ma gyar or szá gon 160-170
li ter/fô/év a tej ter mék fo gyasz tás ez az Uni ós át lag fe le.
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Ar ra vo nat ko zó an, hogy a „ki emelt
pár to ló tag ság” mi lyen kö te le zett sé -
get je lent, il let ve mi en nek az együtt -
mû kö dés nek a ho za dé ka, Tre só Ist -
vánt, a K&H Ag rár üz let ág fej lesz té si
fô osz tály ve ze tô jét kér dez tem.

– Ami kor me ga la kí tot tuk a ki fe je zet ten
ag rá ri um mal fog lal ko zó kom pe ten cia-
köz pon tun kat, hogy pi a ci po zí ci ó in kat
meg tud juk tar ta ni és erô sí te ni is tud juk,
ak kor azt néz tük meg, hogy mi lyen in for -
má ci ós for rá sok áll hat nak ren del ke zés re
ah hoz, hogy ta nul junk, és a kü lön bö zô
ág aza tok ban ott ho no san mo zog junk. Mi
so ha nem le szünk ag ro nó mu sok, ál lat te -
nyész tôk, mi bank árok va gyunk. Azt az
is me ret szin tet sze ret nénk el ér ni, hogy
meg ért sük az ag rá ri um kü lön bö zô ág aza -
ta i nak mû kö dé si di na mi ká ját, ki hí vá sa it,
és part ne rek le hes sünk szá muk ra. 

Az egyik ilyen ág azat a tej ter me lés és
tej fel dol go zás, ahol úgy adó dott, hogy si ke rült a Ter mék ta -
náccsal szo ro sabb kap cso lat ba ke rül ni, amely az tán a „ki emelt
pár to ló tag ság” for má já ban öl tött tes tet. Ne künk ez igen ko -
moly se gít sé get je lent. Ha köz vet le nül lát juk az ág azat na pi
prob lé má it, ez azt is je len ti, hogy sok kal cél ra ve ze tôbb és ha -
té ko nyabb pénz ügyi meg ol dá so kat tu dunk kí nál ni. Csak úgy tu -
dunk be szél ge tô part ne rek len ni, ha ért jük, hogy mi rôl van szó.

A K&H Bank nézôpontja szerint 
a tejfeldolgozókon múlik 

a magyar tejtermelés jövôje
Ez nem je len ti azt, hogy min den ben egye tér tés ala kul ki, a lé -
nyeg az, hogy le gyen a be szél ge tés hez jó ala punk. A Tej Ter -
mék ta nács ba még má sik négy ág azat mel lett így ke rül tünk be,
és má ig élô, jó a kap cso la tunk. Min den egyes fel me rü lô prob -
lé má nál el tu dom mon da ni, hogy pénz ügyi szem pont ból mi az,
ami mû kö dô ké pes, ho gyan ér de mes gon dol kod ni a Ter mék ta -
nács nak. A gaz da sá gi dön té sek ak kor le het nek si ke re sek, ha
an nak min den as pek tu sa, így a pénz ügyi is meg fe lel a kör nye -
zet nek, te hát a ban kok szá má ra is mû kö dô ké pes.

– A me zô gaz da sá gi ág azat ban a be fek te té sek hosszabb
tá von té rül nek meg, így az ipa ri te rü let hez ké pest gyen -
gébb a jö ve de lem ter me lô ké pes sé gük. Ho gyan ala kul
most a me zô gaz da sá gi vál lal ko zá sok hi tel ál lo má nya?

– A ter me lé si cik lus te kin te té ben va ló ban nagy kü lönb ség van az
ipar és a me zô gaz da ság kö zött. Míg az ipar ese té ben né hány
hét is ele gen dô le het, ad dig a me zô gaz da ság te rén hosszú, leg -
alább fé lé ves ter me lé si cik lus sal kell szá mol ni. Az ered mé nyes -
ség te kin te té ben az ag rá ri um ban há rom év át la gát kell néz ni,

eb ben az eset ben sok kal ki e gyen sú lyo zot -
tabb ada to kat ka punk. Ed dig egy év ben
gon dol kod tunk, meg kell szok nunk ne -
künk is az új me to di kát. Más részt a gaz -
dál ko dók is ja vít hat ná nak sa ját hely ze tü -
kön az zal, hogy a ter me lé si cik lus hoz köt -
nék az éves be szá mo ló i kat. A nyu ga ti cé -
gek nél és gaz dák nál már ez a jel lem zô
gya kor lat. Ná lunk még nap tá ri évek ben
mé rik a ter me lé si cik lu so kat. Na gyon ke -
ve sen te szik meg, hogy a nap tá ri ról át áll -
nak a ter me lé si cik lus hoz iga zo dó be szá -
mo ló ra. A ter me lé si cik lus meg ha tá ro zá -
sa kor az adott gaz da ság leg na gyobb be vé -
telt ered mé nye zô ág aza tát kell fi gye lem be
ven ni. Ha a bank a ter me lé si cik lus egé -
szét, a mér le get, ben ne az egész kész le -
tál lo mányt, a tel jes me zei lel tárt lát ná, ak -
kor leg alább egy fo ko zat tal jobb mi nô sí té -
sek szü let né nek, mely nek ered mé nye ként
a gaz dál ko dók könnyebb fe de ze tek kel, ol -
csób ban jut ná nak for rá sok hoz. 

Meg bíz ha tóbb adó sok nak szá mí ta nak a
me zô gaz da sá gi ügy fe lek. En nek az a ma gya rá za ta, hogy itt jel -
lem zôbb az ala cso nyabb hi tel ál lo mány-ki he lye zés. Sa já tos ság,
hogy élô anyag gal dol goz nak, na gyon kö zel van nak a ter mé -
szet hez, ez je len tô sen be fo lyá sol ja az ered mé nyes sé get. Más -
részt na gyon hosszú a ter me lé si cik lus, ezál tal a gaz dál ko dó és
a bank is jó val na gyobb es éllyel tud ja át te kin te ni az egész fo -
lya ma tot, és ha baj van, idô ben be tud avat koz ni.

Tre só Ist ván a K&H Ag rár üz let ág 
fej lesz té si fô osz tály ve ze tô je

A Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács
– Alap sza bá lya ér tel mé ben – bel épé si nyi lat -
ko zat alap ján tag jai so rá ba fel ve het olyan 
ta go kat, akik nek a te vé keny sé ge nem, vagy
csak köz vet ve köt he tô a tej ter mék pá lyá hoz,
de se gí te ni kí ván ja a Ter mék ta nács ál tal 
ki tû zött cé lok el éré sét, il let ve szim pa ti zál a
Ter mék ta nács ál tal foly ta tott te vé keny ség gel.
Ez az úgy ne ve zett pár to ló tag sá gi vi szony.
A Ter mék ta nács a pár to ló tag sá gi vi szo nyon

túl ren del ke zik há rom „ki emelt pár to ló 
tag gal” is, köz tük ta lál juk 2012 ok tó be re 
óta a K&H Ban kot. A két szer ve zet kö zöt ti
együtt mû kö dés ér tel mé ben a fe lek köl csö -
nö sen tá jé koz tat ják egy mást az ag rár pi a ci,
ag rár fi nan szí ro zá si kér dé sek rôl. 
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Úgy lát juk, hogy az utób bi idô ben stag nál az ag rá ri um ba ki -
he lye zett hi tel ál lo mány. Az MNB ne gye dé ves sta tisz ti ká ja sze -
rint je len tôs hi tel nö ve ke dés rôl nem be szél he tünk. A kor mány -
zat ada tai sze rint 270 mil li árd Ft be vé tel ke let ke zett a föl de la -
dá sok ból. En nek 30%-t fi zet ték kész pénz ben, a fenn ma ra dó
na gyobb rész 70% ban ki hi tel for má já ban tel je sül. Azt nem lát -
hat juk, hogy a föld fel vá sár lás mennyi vel nö vel te meg a hi tel fel -
vé telt, mi vel föl det csak ma gán sze mé lyek ve het tek, de a hi te -
lért a ma gán sze mély gaz da sá ga fe lel. Te hát lát szó lag nem nô a
hi tel ál lo mány, de a va ló ság ban még is nö ve ke dés rôl be szél he -
tünk, vagy is meg nôtt a kö te le zett sé ge a gaz da sá gok nak. 

– A gaz dák hoz leg kö ze lebb a ta ka rék szö vet ke ze tek áll -
nak, a leg több hi telt in nen kap ják. Az Önök bank ja ver -
seny ké pes aján la tot tud kí nál ni szá muk ra?

– A K&H Bank nál a pénz ügyi pi a con hoz zá fér he tô va la mennyi
ter mék meg ta lál ha tó. Az leg in kább a gaz da ság mé re té tôl függ,
hogy ban kunk hi te lét igény be tud ja-e ven ni. A kis gaz da sá gok,
egyé ni gaz dál ko dók, ôs ter me lôk jel lem zô en a ta ka rék szö vet ke -
ze tek ügy fél kö ré hez tar toz nak. Itt más prob lé mák is fel me rül -
nek. Még pe dig az, hogy az egyé ni gaz dál ko dó, az ôs ter me lô
szám vi te li kö te le zett sé gei mi lye nek, ezek meg van nak-e, és ér -
té kel he tôk-e ban ki szem pont ból. A tör vény le egy sze rû sí ti a be -
val lá si kö te le zett sé get, amely bôl nem le het a gaz dál ko dás
ered mé nyes sé gé re kö vet kez tet ni. Te hát az ô hi te le zé sük pénz -
ügyi szem pont ból nem egy sze rû kér dés, mert nem le het meg -
ítél ni a te vé keny sé gük ered mé nyes sé gét. A vál ság elôtt 2008-
ig tar tott az az idô szak, ami kor jel zá log ala pon le he tett hi te lez -
ni. A vál ság a fe de zet ér té két ela mor ti zál ta. Ma nap ság ha va -
la mit kény szer-ér té ke sí te ni aka runk, azt a be fog adás ko ri ér té -
ké nek mind össze 10-20% kö zöt ti áron le het el ad ni. Ezért a
gaz dál ko dói hi te le zés már csak „cash flow” ala pon mû kö dik,
mert lát ni kell azt, hogy mi bôl tud ja vissza fi zet ni a gaz dál ko dó
a hi telt. Te hát van egy ré teg, mely nek ti pi ku san a ta ka rék szö -
vet ke ze ti szek tor a pénz in té ze te. 

– Mi lyen ál la pot ban van most a tej ág azat? A tej ter me lô
és tej fel dol go zó vál lal ko zá sok mi lyen jö vô elé néz nek?

– A tej ág azat nak van nak ki vá ló an mû kö dô egy sé gei, és van nak
olya nok is, ame lyek nél kér dé ses az, hogy ho gyan ala kul a jö vô -
jük. Lát juk, hogy van nak gaz da sá gok, ame lyek 83-86 Ft-os ki -
lón kén ti ön költ sé gi áron is ké pe sek te jet ter mel ni. De van nak
olyan gaz da sá gok, ahol az ön költ sé gi ár 120 Ft-ra jön ki. A pi -
ac ér ték íté le te sze rint egy ér tel mû, hogy az ala cso nyabb ön költ -
sé gi áron ter me lô nye re ség re tud szert ten ni, a drá gáb ban ter -
me lô pe dig vesz te sé ges lesz. Azt kell meg néz ni, hogy be ru há -
zás sal az ön költ ség ja vít ha tó-e, ver seny ké pes sé te he tô-e a ter -
me lés. Azt szok tam mon da ni a gaz dák nak, hogy aki ver seny ké -
pes sé tud ja ten ni a ter me lé sét, az ne so kat vár jon, mert aki
idôt ve szít, az pénzt is ve szít. Aki nél nem lát szik az esély, hogy
gaz da sá gos sá tud ja ten ni a ter me lést, az hagy ja ab ba idô ben,
ne hal moz za a vesz te sé get, mert a vé gén a va gyo nát is el ve szí -
ti. Egy na gyon ko moly dön té si hely zet elôtt áll az ág azat: a gaz -
da vagy be ru ház és ha té konnyá te szi a ter me lést, vagy ke res
va la ki más tu laj do nost, aki a ha té kony ság nö ve lé sét vég hez
tud ja vin ni, vagy is ér té ke sí ti a cé get.

A faj la gos, te hát az egy te hén re ju tó tej ter me lés na gyon ma -
gas. A prob lé ma ott van, hogy a fel dol go zó nem tud töb bet fi -
zet ni ér te. Ala csony árat fi zet, mert a tej ter mé kek több mint fe -

lét a leg ala cso nyabb fel dol go zott sá gi szin ten, fo lya dék tej ként
ér té ke sí ti. Ezen a fel dol go zott sá gi szin ten a hoz zá a dott ér ték
igen ala csony, nem tud ma ga sabb árat fi zet ni a ter me lô nek.
A ter me lô kény szer hely zet ben van, igyek szik mi nél több te jet
ter mel ni. Az ext rém ma gas ter he lést nem bír ják az ál la tok. Ma -
gyar or szá gon az át la gos lak tá ci ók szá ma 2,4, Né met or szág ban
3,5, Hol lan di á ban 3,53. (Lásd az 1. szá mú áb rát a tej ter me lés
faj la gos ho za ma i nak össze ha son lí tá sá ról.)

Eb bôl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy Né met or szág ban és Hol -
lan di á ban nem a mennyi ség re men nek, ha nem a mi nô ség re.
Az ot ta ni fel dol go zók ma gas zsír- és fe hér je-tar tal mú tej re tar -
ta nak igényt. Az ot ta ni ter me lô nek nem cél ja, hogy mi nél több
te jet ad jon a te hén, mert a mi nô sé get a fel dol go zó meg fi ze ti,
ezért nem haj szol ják túl a te he net. Az össze füg gés ered mé nye -
ként egy ér tel mû en meg ha tá roz ha tó, hogy a fel dol go zón mú lik
a ma gyar tej ter me lés jö vô je. Mert ha ké pes a fel dol go zó na -
gyobb hoz zá a dott ér té ket ter mel ni, ak kor ma ga sabb át vé te li
árat tud fi zet ni a ter me lô nek. (Lásd a 2. szá mú áb rát a ma gyar
tej ipar ter mékszer ke ze té rôl.)

Azt le het mon da ni, hogy ér de kes ál la pot ban van a tej ág azat.
Nem le he tet len ál la pot, ha nem dön tés elôt ti ál la pot ez. El kell
dön te nie a fel dol go zó nak, hogy be ru ház-e azért, hogy ma ga -
sabb hoz zá a dott ér té kû árut tud jon ter mel ni. Saj ná la tos mó don
a ke res ke de lem ben kap ha tó tej ter mé kek kö zül a ma ga sabb
szin tû fel dol go zott ság gal bí ró ter mé kek nagy ré sze kül föl dön
ké szül, vagy kül föl di ér de kelt sé gû vál la lat ké szí ti. 

1. ábra

2. ábra

Â
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So kat mond a tej ág azat hely zet rôl az is, hogy a tejk vó ta ki ve -
ze té se elôt ti idô szak ban az unió ve ze tô tej ter me lô or szá gai je -
len tôs nagy ság ren dû be ru há zá so kat va ló sí tot tak meg, leg in -
kább a tej por és a vaj fel dol go zá sá ra köl töt tek. Ez zel szem ben
Ma gyar or szá gon a be ru há zás nagy ság rend je nem volt szá mot -
te vô. (Lásd a 3.szá mú áb rát a kvó ta ki ve ze tés utá ni idô szak be -
ru há zá sa i nak össze ha son lí tá sá ról.)

Föl ve tô dik a kér dés, hogy mi moz gat ja a pi a co kat? Egy ér tel -
mû a vá lasz: Kí na. (4. szá mú áb ra Kí na tej ter me lé sé nek és tej -
im port já nak ala ku lá sá ról.) 

2014-ig fo lya ma to san nö ve ke dett Kí na gaz da sá ga, majd jött a
stag ná lás és a vissza esés, amely egy bôl ha tás sal volt az im port ra.
A tej ter mé kek im port ja is vissza e sett. En nek ha tá sa a te já rak
csök ke né sé ben mu tat ko zott meg. A Kí ná ban el nem kelt tej ter -
mék meg je lent a mi ha gyo má nyos pi a ca in kon, a túl kí ná lat pe dig
a te já rak csök ke né sét ered mé nyez te. Köz ben Kí na pi a ci igé nyei
meg vál toz tak. Meg nôtt a ke res let a gyer mek táp sze rek, a so vány
tej por és az UHT tej iránt, ez újabb ki hí vást je lent a fel dol go zó i par
szá má ra. (Lásd az 5. szá mú áb rát Kí na tej ter mék im port já ról.)

– A ban kok kö zött fo lya ma tos és egy re éle sebb ver seny
fo lyik az ügy fe le kért. Je len leg mi lyen fej lesz té sek, új
szol gál ta tá sok se gí tik az ügy fe lek meg tar tá sát, il let ve új
ügy fe lek meg nye ré sét?

– Mind egyik bank nagy já ból ugya na zo kat a ter mé ke ket és szol -
gál ta tá so kat tud ja nyúj ta ni. Ami ben el tér het nek: ért-e a bank ah -
hoz, amit ügy fe le csi nál? Ké pe sek- e be szél get ni a meg ol dan dó
fel adat ról? Ki a la kul-e a bi za lom, meg tud ják-e ta lál ni azt a pénz -
ügyi meg ol dást, amely ké pes nö vel ni a cég ér té két? 

A má sik alap ve tô do log a di gi ta li zá ci ót je len tô glo bá lis ki hí vás.
Egy re na gyobb mér ték ben ér he tôk el a ban ki szol gál ta tá sok tá -
vol ról is. A hi te le zés az, amit szem élye sen meg kell be szél ni, a
töb bi ban ki te vé keny ség hez nem kell a szem élyes kon tak tus,
azo kat le het  elekt ro ni kus úton tá vol ról is in téz ni.

El is me rés nek te kint jük, hogy ban kunk, amely nek az ag rá ri um -
ban 16%-os ré sze se dé se volt 2011-ben, ezt az ér té ket
5 év alatt, 2016 de cem be ré re 26,2 %-ra tor náz ta fel, vagy is
10 %-kal si ke rült a pi a ci ré sze se dé sün ket nö vel ni. A tej ág azat -
ban pe dig 30 % fö löt ti ré sze se dés sel va gyunk je len. Ha va la mit
nem ér tünk, ha va la mi ben rosszul dön tünk, az nem csak ne künk,
a bank nak je lent het üz le ti hát rányt, ha nem ha tás sal le het az
egész ág azat ra. Ezért na gyon jó do log, hogy el fo gad nak min ket,
hi szen így tu dunk kö zö sen nö ve ked ni. 

– A bank fô te vé keny sé gé nek szá mít még a hi te le zés? Mi -
lyen jel le gû szol gál ta tá so kat kí nál nak még ügy fe le ik nek? 

– Vál to zott a hely zet ezen a té ren. Ma már nem csak a hi te le zés
szá mít a ban kok fô te vé keny sé gé nek, ha nem a gaz dál ko dás ki szá -
mít ha tó sá gát és a ter vez he tô sé gét adó szol gál ta tá sok, így a szám -
la ve ze tés a be fek te té si ter mé kek, az ár fo lyam biz to sí tá si ter mé kek,
a ha tár idôs ügy le tek kö té se a tôzs dén és egyéb szol gál ta tá si ter mé -
kek is. De ide so rol nám a be ru há zás fi nan szí ro zá so kat, a be ru há zás
fi nan szí ro zá sok elô le ge zé sét is. Ki mon dot tan ag rár-spe ci fi kus ban ki
te vé keny sé günk a tôzs dén jegy zett ter mé kek köz rak tá ro zá sa.

– Vé ge ze tül azt ké rem, rö vi den mu tass a be, mennyi re volt
ered mé nyes bank juk az elô zô év ben.

– Na gyon fon tos do log az, hogy a pénzt ke ze lô bank biz tos lá ba kon
áll jon. A biz ton sá gos mû kö dés alap ja a nye re sé ges ség. A K&H
Bank a vál ság egy évét le szá mít va fo lya ma to san nye re sé ges tu dott
ma rad ni. A K&H Cso port az or szág egyik ve ze tô pénz in té ze te, és or -
szá go san több mint 4000 mun ka tár sat fog lal koz tat, or szág szer te
208 la kos sá gi fi ó kot mû köd tet, és mint egy 1 mil lió la kos sá gi, kkv
és vál la la ti ügy fel ének kí nál pénz ügyi szol gál ta tá so kat. A K&H
Bank cso port 39,2 mil li árd fo rint adó zás utá ni net tó ered ménnyel
zár ta 2016-ot, ez éves össze ha son lí tás ban a 2015-ben el ért ered -
mény hez ké pest 3,4%-os emel ke dést je lent.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

3. ábra

4. ábra

5. ábra



• csökkenti a csíraterhelést

• csökkenti a legyek, paraziták és kártékony
rovarok számát

• szárítja a körmöket, valamint a járó- és fekvô
felületeket  

• javítja a trágya- és a hígtrágya minôségét

• növeli az állatok vitalitását

• big bag-ben (1.000 kg) és zsákban (30 kg)
szállítják 

• olcsó ár: big bag-ban 90,-Ft/kg + Áfa
zsákban 95,-Ft/kg + Áfa

Használati utasítás a BOVI szarvtalanító paszta alka-
lmazásához: A szarvtalanítandó, 4-6 napos borjaknál már
kitapintható a szarvkezdemény. Két kis dudor alakjában. A borjú
rögzítése után mindkét szarv- kezdeményt, azok kerületét
ollóval szôrtelenítjük. A szôrtelen szarvkezdemény még jobban
kitapintható. A pasztát a vattás pálcika segítségével a szôrte-
lenített bôrfelületre kenjük és alaposan bedörzsöljük a bôr
felületbe (30-40 másodpercig). A szarvkezdemény feletti és
körüli bôrfelület alapos bedörzsölésével a szarvtalanítás
megtörtént, további kezelést nem igényel.

Törzskönyvi szám: 324/89 F.M. Eng. Szám: 71.797/89

Tartalom: 20 db x 10 ml

Ár: 700,- Ft/ db.+ Áfa

5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS Sziget dûlô 3.
Tel./Fax: 56 390 082; Mobil: 06 30 445 4570,  E-mail: taurina@t-online.hu

Web: www.taurinaagrar.hu             Web áruház: www.taurina.hu

Megelôzô karbantartás a fejés és tejhûtés hatékonyságáért!

Kiemelt partnereink részére 24 órás ügyeleti rendszerben, teljes körû vevôszolgálat biztosítása!

Szervizes szakembereink speciális szerszámokkal és mûszerekkel rendelkeznek a DeLaval beren-
dezések teszteléséhez, javításához, tisztításához és beállításához, legyen szó fejôberendezésekrôl –
akár a VMS fejôrobotról – hûtô, takarmányozó és trágyakezelô berendezésekrôl. A szakszerû szerviz

a DeLaval szerviz elôírásokat követi és minden cseréhez eredeti alkatrészeket használ.

A hûtôtartályban nem csupán tej van, pénz is! 
Biztosítsa a tej minôségét a hûtô és fejôberendezések kitûnô állapotban tartásával!

Keresse szakembereinket:

Ladányi István Bûdi István Bagi Attila Orosz Imre
06 30-3387 455 06 30-4889 023 06 30-4889 016 60 30-6192 949

Fejô és tejhûtô-berendezések szervize

Alomfertôtlenítés!!!
A higiénia javításáért, DEKAMIX-et 

az istállókba!

Kizárólagos Területi Képviselô

TAURINA-AGRÁR KFT.
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l sô ként Med vecz ki Jó zsef rö vi den
is mer tet te a gaz da ság te vé keny -
sé gét, amely sze rint a Ceg lé di Ál -

la mi Tan gaz da ság jog utód ja ként jött lét re
a Dél-Pest Me gyei Me zô gaz da sá gi Zrt.
A mû ve lés alatt lé vô te rü let 10 ezer hek -
tár, mely bôl 5000 hek tár a szán tó, 1000
hek tár a rét és a le ge lô, va la mint 4000
hek tár az er dô. Az ál lat te nyész tés meg -
ha tá ro zó sze re pet tölt be gaz da sá gunk -
ban. Ág aza tunk 1500 ko ca, 950 hols-
te in-fríz te je lô te hén és 300 li mo u sin
hús te hén va la mint sza po ru la tá nak te -
nyész té sé vel fog lal ko zik.

– A szar vas mar ha-te lep re konst ruk ci ó ját
2014-ben kezd tük el. Épí tet tünk egy 528
fé rô he lyes új is tál lót, egy 50 ál lá sos De La -
val kör for gós fe jô há zat, majd jött a tej fel -
vá sár lá si ár mély re pü lé se. Eb bôl egyet len
ki u tat lát tunk, hogy emel jük a te hén lét szá -
mot, és nö vel jük a tej mennyi sé gét. A te -
hén lét szá mot 120 egyed del, a tej ter me lést
pe dig 1 mil lió li ter rel si ke rült nö vel ni. To -
váb bi ak ban is az a cé lunk, hogy nö vel jük a
te hén-lét szá mot és a ter melt tej mennyi sé -
gét, mert ez az egyet len esély, hogy tal pon
tud junk ma rad ni. Az ág azat nak az a sze ren -
csé je, hogy több lá bon áll a gaz da ság, ami
így biz to sít ja a tej ter me lô ág azat túl élé sét,
el vi se li a vesz te sé get. Az új be ru há zá sok
kap csán kü lön bö zô kö te le zett sé ge ket kel -
lett vál lal ni, ezért az ág azat le épí té se, il let -
ve meg szün te té se szó ba sem jö het. 

A te jet a Kô rös tej Kft. ré vén ér té ke sít -
jük. A je len le gi át vé te li ár 97 Ft, plusz a
bel tar tal mi ér ték re szá mí tott fel ár. Cé -
lunk az, hogy az ön költ sé get csök kent -
sük, vagy is csök ken jen a ter me lé si költ -
ség, és nö ve ked jen a ter melt tej mennyi -
sé ge. Na pi fe jé si át la gunk 32-33 li ter te -
he nen ként.

A ta kar má nyo zást az ál ta lunk ter melt
ta kar má nyok ra ala poz zuk. Ha jó mi nô sé -
gû a tö meg ta kar mány, ak kor ke vés vá sá -
rolt anya got kell hoz zá ad ni. Mi ál lít juk elô
a si ló ku ko ri ca-szi lázst, a lu cer na szé nát,

A Dél-Pest Megyei Mezôgazdasági Zrt. és a
Taurina Agrár Kft. példás együttmûködése

a rét iszé nát, a lu cer na- és fû sze názst.
Ab rak alap anyag a sa ját ter mé sû ku ko ri -
ca, bú za és ár pa. Vá sá rol juk a vé dett
szó ját, az ext ra hált rep ce da rát és a pre -
mi xet. Min de ze ket a ta kar mány ke ve rô
üze münk ben ke ver jük össze, a ned ve s,
pro pi on sav val tar tó sí tott fó li a hur ká ba be -
tá rolt ku ko ri ca da rát itt a te le pen tesszük
hoz zá.

Há rom éve át tér tünk egy te hén ba rát
ta kar má nyo zás ra. Sok kal több ros tot, pl.
a szé nák ból  5 kg-t, sok sze názst (lu cer -
na és fû sze názst) ete tünk a te hén nel.
A lé nyeg az, hogy a könnyeb ben emészt -
he tô rost for rá so kat he lyez zük elô tér be.
A ta kar má nyo zást a J.O.B Fe ed. Kft. ta -
ná csa dá sa sze rint vé gez zük. Ôk a zász ló -
vi vôi a rost ala pú ta kar má nyo zás nak.
A szé na a da gok nö ve lé se egy be vág az zal
a kon cep ci ó val is, hogy a te hén ôse a fü -
ves sztyep pé ken ala kult ki, rég rôl örö költ
ter mé sze tes ta kar má nya a fû fé lék, és
nem a ku ko ri ca. A ku ko ri ca sok szor a to -
xi nok me leg ágya. Az ég haj la ti vál to zá sok,
a lég kör nagy mér vû fel me le ge dé se mi att
az af la to xi nos fer tô zé sek ki vé dé se egy re
na gyobb fel adat elé ál lít ja a ter me lô ket.
A si ló ku ko ri ca tér hó dí tá sa a te je lô szar vas -
mar ha-tar tás ban az ame ri kai hols te in tar -

tá si pél da kri ti ka nél kü li át vé te lé nek kö -
szön he tô. Olasz or szág ban a te he né sze tek
egy ré sze már nem hasz nál si ló ku ko ri cát.
A ga bo nát a te jes és vi a szé rés ha tá rán si -
lóz zák be, sze názst ké szít ve azok ból.

A 70-es évek ben ezen a te le pen ba jor
tar ka te he ne ket tar tot tak és ma gyar tar ka

te nyész bi ká kat ál lí tot tak elô. A hols te in -
nel va ló ke resz te zést 78-ban kezd ték el,
el ôször vö rös tar ká val, majd a 90-es
évek tôl a fe ke te tar ka vál to zat tal vé gez -
ték. Mi most mind két szín vál to za tot
hasz nál juk. Vol tak sza po ro dás bi o ló gi ai
prob lé má ink, ame lyek meg ol dá sá hoz a
svéd vö rös faj tát hív tuk se gít sé gül, majd
ma gyar tar ka ke resz te zé se ket is csi nál -
tunk. Azt ta pasz tal tuk, hogy ja vult a vem -
he sü lé si mu ta tó. A két ke resz te zés kö zül
a ter me lé si mu ta tók te kin te té ben jobb -
nak bi zo nyul a ma gyar tar ka. A tej ter me -
lés mi ni má lis csök ke nést mu tat, és a
láb be teg sé gek elô for du lá si gya ko ri sá ga
csök kent. Az el já rás a tôgy gyul la dá sok
te kin te té ben alap ve tô vál to zást nem ho -
zott. Egy ér tel mû elô nye en nek a pró bál -
ko zás nak vi szont az, hogy ja vult a ter mé -
keny sé gi mu ta tó.

Az új is tál ló val, ben ne az új tar tás tech -
no ló gi á val csök kent a tôgy be teg sé gek
elô for du lá si ará nya. Azt is ta pasz tal juk,
hogy a rost ala pú ta kar má nyo zás ra va ló
át té rés sel oly mér ték ben meg erô sö dött
a te he nek im mun rend sze re, hogy je len -
tô sen csök kent a tôgy be teg sé gek ki a la -
ku lá si gya ko ri sá ga. A ke ze lé sek te kin te -
té ben is vál toz tat tunk az el já rá son, ke ve -

A Dél-Pest Megyei Mg. Zrt. törteli telephelyén Medveczki
Józseffel, a Zrt. szarvasmarha ágazatának vezetôjével és
Mrena Sándorral, a Taurina-Agrár Kft. ügyvezetôjével arról
beszélgettünk, hogy az ô gyakorlatukban hogyan mûködik
egy tejtermelô telepnek és a mûszaki kiszolgálását biztosító
vállalkozásnak mindennapos munkakapcsolata. 

E

Medveczki József DPMG Zrt. és Mrena Sándor Taurina Kft. ügyvezetô
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seb bet és cél zot tab ban hasz nál juk az an -
ti bi o ti ku mos ke ze lé se ket. A fer tô zött
egye dek tôl min tát ve szünk, és la bor vizs -
gá lat ra küld jük azo kat a di ag nó zis meg -
áll apí tá sá ra. El ôször a szé les spekt ru mú
gyógy sze res ke ze lést al kal ma zunk, de ha
ez nem ve zet ered mény re, ak kor a vizs -
gá la ti ered mény is me re té ben cél zott ke -
ze lést al kal ma zunk. Ko ráb ban, még
2014-ben volt egy pro tot he ca fer tô zé -
sünk, eze ket az ál la to kat kü lön is tál ló -
ban, el kü lö nít ve ke zel jük, és fo lya ma to -
san ki von juk a ter me lés bôl.

A lak tá ci ós mu ta tók te kin te té ben kö zel
10 ezer li ter az egy lak tá ci ó ban ter melt
tej mennyi sé ge; két 100 ezer li te res te -
he nük van. A már em lí tett tô gye gész -
sé gü gyi prob lé mák mi att az át la gos lak -
tá ci ós mu ta tónk saj nos le ment 1,8-os
ér ték re, ame lyet vi szont fo lya ma to san
igyek szünk ja ví ta ni. A tej zsír tar tal ma
3,9, a fe hér je 3,4%-os. Ter ve ink kö zött
sze re pel a na pi há rom szo ri fe jés be ve ze -
té se, ez zel hosszabb tá von +10-15%-os
ho zam nö ve ke dést vá runk.

Pest me gye dé li ré szén a gaz da sá gun -
kat is érin ti a mun ka erô el for du lá sa a me -
zô gaz da ság tól, fô leg az ál lat te nyész tés tôl.
A mun kál ta tók nak nagy kon ku ren ci át je -
len te nek a kör nyék be li ipa ri üze mek,
ezért nem könnyû mun ka erôt ta lál ni. Utó -
lag már bán juk, hogy a kor sze rû sí tés so -
rán el ve tet tük a fej ôro bo tok be ál lí tá sá nak
öt le tét, mert azok hasz ná la tá val ki sebb
len ne a mun ka erô-igé nyünk. 

A tej ter me lô te lep be mu ta tá sa után Mre -
na Sán dor, a Ta u ri na-Ag rár Kft. ügy ve ze -
tô je tá jé koz ta tott ar ról, hogy a Tö rök -
szent mik ló son lé vô vál lal ko zá suk már
több mint negy ven éve mû kö dik.

En nek az em be röl tô nyi múlt nak a leg -
fon to sabb ta nul sá ga az, hogy a gaz da sá -
gok ré szé rôl min dig bi za lom mal vol tak
vál lal ko zá suk iránt, ami an nak kö szön he -
tô, hogy mun ka kap cso la tuk a köl csö nös
se gí tô kész sé gen ala pul. A Ta u ri na-
Ag rár Kft. el sô sor ban a szar vas -
mar ha-te le pek fe jô gé pek kel, tej -
hû tô gé pek kel tör té nô el lá tá sát
vég zi, a ter ve zés tôl a te le pí té sen
ke resz tül a szer vi ze lé sig. A vi lág
ve ze tô fe jô gép gyár tó já nak, a svéd
De La val cég nek a ki zá ró la gos
kép vi se le tét lát ják el Jász-Nagy -
kun-Szol nok, Haj dú-Bi har, He ves
és Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gyé ben. Ha son ló fel adat kör rel
mû köd tet nek kép vi se le tet Er dély -
ben is. A fe jô gép és a tej hû tô
szer vi ze lé se mel lett mû kö dik a

szak ta ná csa dói és ke res ke dôi há ló za tuk.
For gal maz nak mo só sze re ket, tisz tí tó és
ál la tá po lá si esz kö zö ket, tôgy fer tôt le ní tô
sze re ket. Fel hasz ná lói szak ta ná csa dás -
sal is szol gál nak a ho zam fo ko zók, ta kar -
mány ki e gé szí tôk te kin te té ben. 

Szá mos te le pi re konst ruk ció meg va ló -
sí tá sa van már a há tuk mö gött. A te le pi
kor sze rû sí tés sel kap cso la tos be ru há zá -
so kat a ter ve zés tôl a ki vi te le zé sig vál lal -
ják. Majd azt kö ve tô en, fo lya ma tos ügye -
le ti rend szer mû köd te té sé vel biz to sít ják
a be ren de zé sek üzem-biz ton sá gát, ve vô -
szol gá la tát.

A tö rök szent mik ló si te lep he lyen 600
m2-es fém ipa ri ter mé kek gyár tá sá ra sza -
ko so dott üze met mû köd tet nek. A tö rök -
szent mik ló si üzem ben ké szül nek tû zi
hor gany zott fe jô há zi ál lásszer ke ze tek. To -
váb bá a sa ját fej lesz té sû szar vas mar ha-
le kö tô szer ke ze tük, fût he tô öni ta tó juk,
és pi he nô bok sza ik az or szág szá mos tej -
ter me lô gaz da sá gá ban meg ta lál ha tók.

Gyár ta nak még kü lön fé le ter mény szál lí tó
csi gá kat, szál lí tó sza la go kat és mag tár fel -
töl tô rend sze re ket is. Al kal ma zot ta i nak
szá ma 30-40 fô kö zött vál to zik.

A két cég kap cso la ta a 90-es évek ele jé -
re nyú lik vissza. Az együtt mû kö dés nek az
alap ja az volt, hogy az ak tu á lis, meg ol -
dan dó prob lé má ra min dig tud tak meg fe -
le lô meg ol dást ja va sol ni a te lep szak em -
be re i nek. 
– Fo lya ma to san nyo mon kö vet tük a te -
lep tar tás tech no ló gi á já nak fej lesz té sét –
mond ja Mre na Sán dor. – Mi nem min de -
ná ron el ad ni, ke res ked ni aka runk. Üz le ti
fi lo zó fi ánk alap ja az, hogy meg kell lát ni
a meg ol dan dó prob lé mát, és an nak
meg ol dá sá hoz part ne ri ala pon se gít sé -
get nyúj ta ni. A tej ter me lô gaz da sá gok -
ban je lent ke zô prob lé mák ra ke res sük a
vá la szo kat. Mint egy 150 te lep pel van
kap cso la tunk, köz tük a tör te li te lep pel,
ahol pél da ér té kû együtt mû kö dés rôl tu -

dok be szá mol ni.
Jó pél da er re a fel me rü lô mû sza -

ki prob lé mák meg ol dá sa mel lett a
szarv ta la ní tó zse lé hasz ná la ta is.
En nek a szer nek hasz ná la ta az
összes part ne rünk kö zül itt a le g-
e red mé nye sebb, mert be tart ják a
tech no ló gi ai elô írást, és pon to san
a szarv kez de mény re he lye zik a
pasz tát. Eh hez az szük sé ges, hogy
a be a vat ko zás alatt a bor jú nyu gal -
mi ál la pot ban le gyen, ne mo zog -
jon. Ezt úgy old ják meg, hogy az ál -
lat or vos elal tat ja a bor jút, így a
mû ve let ha té ko nyan és hu má nus

Pihenômatracon az alomfertôtlenítô por 
és szecskázott szalma keveréke

Az 50 állásos DeLaval körforgós fejôállás

Â



10 2016. március

mó don el vé gez he tô. Az ál lo mány szar vat -
la ní tá sa, te le pi szin ten, ez zel az egy sze rû
és ol csó el já rás sal meg ol dó dott.

– Né hány év vel ez elôtt az aszá lyos idô já -
rás mi att nem volt ele gen dô szal mánk az
al mo zás hoz – idé zi fel a tör tén te ket az
ág azat ve ze tô. – A prob lé má ra úgy ta lál -
tunk a Ta u ri ná val kö zö sen meg ol dást,
hogy áta la kí tot tuk a mé lyal mos rend szert
pi he nô bo xos sá. En nek az lett a ho za dé -
ka, hogy tisz táb bak let tek a tô gyek, ja vult
a csí ra szám, csök kent a tôgy be teg sé gek
szá ma. A bo xok ba pi he nô mat rac ra szecs -
ká zott szal ma és a Ta u ri na ál tal for gal ma -
zott alom fer tôt le ní tô por, a DE KA MIX ke -
rül. Ez egy ôrölt mész kô por, amely lú gos
kém ha tá sú, és ké pes lo ka li zál ni a tôgy és
csü lök be teg sé gek kó ro ko zó bak té ri u ma i -
nak sza po ro dá sát. A DE KA MIX al kal ma -
zá si te rü le tén pH11 fel et ti kör nye zet ér -
he tô el, ami csök ken ti a kár té kony pa ra -
zi ták, le gyek, ro va rok je len lé tét, és ja vít ja
az is tál ló klí má ját is. A tar tás tech no ló gia
te rén fel me rü lô kér dé sek kel nyu god tan
for dul ha tok a Ta u ri ná hoz, mert a töb bi te -
le pen szer zett ta pasz ta la tok alap ján a mi
kér dé se ink re is ér dem ben tud nak meg ol -
dá so kat ja va sol ni. Min den hé ten jön a
szak ta ná csa dó, meg lá to gat ja a te le pet.
Ilyen kor meg be szél jük az idô köz ben fel -
me rült kér dé se ket, és ha azok va la me lyi -
ké re nem tud ér dem ben vá la szol ni, ak kor
más nap e-ma il ben kül di az ál ta luk ki a la -
kí tott ja vas la tot.

– Szak em be re ink tisz tá ban van nak a te -
lep adott sá ga i val, tech ni kai fel sze relt sé -
gé vel – ve szi át a szót a Ta u ri na ve ze tô -
je. – Büsz kék va gyunk ar ra, hogy part ne -
re ink kö zül a tör te li te le pen lé vô tô gy-

e gész sé gü gyi mu ta tók a leg job bak kö zé
tar toz nak. Kö szön he tô ez töb bek kö zött
az al kal ma zott jó tar tás tech no ló gi á nak, a
ki vá ló mû sza ki ál la pot ban tar tott De La val
fe jô tech no ló gi á nak, va la mint az ál ta lunk
for gal ma zott, De La val tôgy ke ze lô és fer -
tôt le ní tô sze rek rend szer be ál lí tá sá nak is.

Ki emelt part ne re ink nél, így a tör te li te -
le pen is ügye le ti rend szer fenn tar tá sá val
ga ran tál juk a be é pí tett tech no ló gia
üzem biz ton sá gát. Pél dá ul, ha az es ti fe -
jés nél ész le lik, hogy a fe jô vagy tej hû tô
nem a meg fe le lô mó don üze mel, és azt
jel zik ne künk, ak kor azon nal hoz zá lá tunk
a hi ba el há rí tá sá hoz. A te le pen lé vô esz -
kö zök erôs igény be vé tel nek van nak ki té -
ve, elô for dul hat nak meg hi bá so dá sok a
nap bár mely idô sza ká ban, ame lye ket a
Ta u ri na szer viz szol gá la ta rö vid idôn be lül
ké pes el há rí ta ni. Ne künk, szol gál ta tó nak
együtt kell él nünk a tej ter me lô te le pek -
kel, a te jes szak má val. Fo lya ma to san ké -
pez zük dol go zó in kat, fris sít jük az esz köz -
ál lo mányt és az al kat rész kész le tet. En -
nek ered mé nye kép pen tô lünk úgy megy
ki a hi ba be je len tés re a sze re lô, hogy tud -
ja ma gá val vin ni a ja ví tás ra, cse ré re szo -
ru ló, gyár tó ál tal ké szí tett, ere de ti al kat -

A telep bejáratánál elhelyezett tábla

A fejôház homlokzata

részt is. A fô da rab-cse rék ki vé te lé vel a
hi bát 24 órán be lül el há rít juk. Olyan még
nem for dult elô az el múlt 40 év alatt,
hogy mû sza ki meg hi bá so dás ból ere dô en
ki ma rad jon a fe jés a szer zô dött part ne -
re ink nél. A fo lya ma tos kép zés ré sze dol -
go zó ink em be ri tu laj don sá ga i nak a fej -
lesz té se is. A to le ran cia, a kor rekt tá jé -
koz ta tás és az üze mel te tôk tôl ka pott
in for má ci ók fel dol go zá sa fon tos ré szét
ké pe zi a mun ka tár sa ink kal szem ben tá -
masz tott el vá rá sok nak.

– Az Energy Cow fo lyé kony ta kar mányt
part ne rünk a Ta u ri na ja vas lá tá ra ál lí tot -
tuk be a te he nek ta kar má nyo zá sá ba –
foly tat ja mon dan dó ját Med vecz ki Jó zsef.
– El lés elôtt 3 hét tel és el lés után egy
hó na pig na pi 30-50 dkg-ot kap nak eb -
bôl a te he nek. Az el le tôs a ki osz tott ta -
kar mány ra kéz zel ön ti rá az ol da tot, így
az a tö meg ta kar mánnyal együtt jól hasz -
no sul. Az al kal ma zás nak po zi tív ered mé -
nyei van nak. Az el múlt 10 év alatt mi ni -
má lis ra csök ken tek az ilyen kor elô for du -
ló anyag cse re-be teg sé gek. Az olasz cég
a Ta u ri na jó vol tá ból Ma gyar or szá gon
gyár tat ja a ter mé ket, így az árát je len tô -
sen si ke rült csök ken te ni. En nek meg va -
ló su lá sa is a két cég kö zöt ti együtt mû kö -
dés nek az ered mé nye. A va lu ta vál ság
idô sza ká ban, ami kor el sza ba dul tak az
ár fo lya mok, az im port ter mé kek is meg -
drá gul tak. En nek ki vé dé sé re ala kult ki az
itt ho ni gyár tás, és így si ke rült az ára kat a
fel hasz ná lók szá má ra el fo gad ha tó szin -
ten tar ta ni. Össze ha son lí tás kép pen tu -
dom mon da ni, hogy most a pi a con egy
ha son ló ha tó a nya gú ter mék kö zel két -
szer annyi ba ke rül.

A be szél ge tés vé gén Med vecz ki Jó zsef
vé le mé nye az, hogy a te le pek fo lya ma tos
mû kö dé sé nek fel té te le az üzem biz ton -
ság, ame lyet nem le het pénz zel meg fi -
zet ni. Csak a ki e gyen sú lyo zott part ne ri
kap cso lat tud ja ezt biz to sí ta ni. 

Mre na Sán dor sze rint a köl csö nös el is -
me rés és egy más meg be csü lé se jel lem -
zi a köz tünk lé vô kap cso la tot. A ter me lô
és a szol gál ta tó egy más ra u talt sá gá nak
kor rekt bi zal mi el ven mû kö dô gaz da sá gi
kap cso lat ban kell meg je len ni. – Fo lya -
ma to san fi gyel jük az új fej lesz té se ket,
aján la tot, ja vas la tot te szünk ar ra vo nat -
ko zó an, hogy mit le het ne azok ból meg -
va ló sí ta ni, part ne re ink ter me lé si költ sé -
ge i nek csök ken té se és a mi pi a ci je len -
lé tünk sta bi li zá lá sa ér de ké ben.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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NÉ BIH a lánc szem lé le tû ha tó sá gi el len ôr zés meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben koc ká zat becs lé sen ala pu ló – az
Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott – in teg rált töb bé ves

nem ze ti el len ôr zé si terv alap ján éves el len ôr zé si prog ra mot dol -
goz ki. Ezt a rész le tes, szak te rü le tek re le bon tott, át fo gó ter vet
vég re haj tás cél já ból el jut tat ja a Me gyei Kor mány hi va ta lok
Szak igaz ga tá si Szer vei ré szé re. A ki vi te le zés a te rü le ti leg il le té -
kes kor mány hi va ta lok mun ka tár sa i nak (ál la tor vo sok, élel mi -
szer mér nö kök, ag rár mér nö kök, ve gyé szek stb.) fel adat kö ré be
tar to zik, de a NÉ BIH az el len ôr zé si terv te rü let- és idô ará nyos
tel je sü lé sét fo lya ma to san fel ügye li. 

Ezen fe lül – mint or szá gos ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren -
del ke zô köz pon ti élel mi szer lánc-biz ton sá gi ha tó ság – ön ál ló el -
len ôr zé se ket is vé gez, jog sér tés ese tén el já rá si kö te le zett sé ge
van. A ha tó sá gi el len ôr zé sek te hát több szin ten, egy más sal
szo ros össze füg gés ben va ló sul nak meg.

Az el len ôr zé sek (akár köz pon ti, akár he lyi szin tû ek) alap ve tô en
két nagy te rü let re fó ku szál nak: a lé te sít mény- és te vé keny ség-

el len ôr zés re, va la mint a ter mék el len ôr zés re. A lé te sít mény-
el len ôr zés ki ter jed a ter me lôi, elô ál lí tói, ke res ke del mi és ven -
dég lá tó i pa ri egy sé gek re. A ha tó ság kont rol lál ja, hogy a vég zett
te vé keny ség és a struk tu rá lis fel té te lek meg fe lel nek-e a ha zai
és az uni ós jog sza bá lyi elô írá sok nak. 

Ter mék el len ôr zés so rán nem csak kész ter mék-ana lí zis tör té -
nik, ha nem a fel hasz nált alap anya gok, se géd- és ada lé ka nya -
gok, a cso ma go ló a nya gok, az ivó víz, a tisz tí tó- fer tôt le ní tô sze -
rek stb. élel mi szer biz ton sá gi és mi nô sé gi pa ra mé te re i nek a
vizs gá la tá ra is sor ke rül. A ter mék el len ôr zés – a vizs gá lan dó pa -
ra mé te rek tôl füg gô en – el vé gez he tô a min ta vé tel he lyén (pl.
elô ál lí tó nál, ke res ke de le mi vagy ven dég lá tó egy ség ben) vagy
la bo ra tó ri um ban, de min den eset ben ha tó sá gi min ta vé tel szük -
sé ges hoz zá. Amennyi ben la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra ke rül sor, az
a NÉ BIH köz pon ti vagy re gi o ná lis ha tó sá gi la bo ra tó ri u ma i nak

A NÉBIH ellenôrzések 
tapasztalatai a tejágazatban

va la me lyi ké ben tör té nik. A vizs gá la tok mik ro bi o ló gi ai, re zi -
du um-to xi ko ló gi ai, ra dio-ana li ti kai, fi zi ko-ké mi ai jel le gû ek, és
GMO--tar ta lom, cso ma go lás, je lö lés, tö meg, tér fo gat, va la mint
ér zék szer vi tu laj don sá gok el le nôr zé sé re ter jed nek ki, az eu ró pai
uni ós, va la mint a ha zai jog sza bá lyok nak (és a MÉ-nek is) va ló
meg fe le lés biz to sí tá sa ér de ké ben.

A NÉ BIH la bo ra tó ri u mok lis tá ja a http://por tal.ne bih.gov.hu/
hi va ta lunk/szer ve ze ti-fe le pi tes link alatt el ér he tô. 

Az el len ôr zé sek nagy ré sze a ter ve zett el len ôr zé sek (mo ni to ring

min ta vé te lek) ka te gó ri á já ba tar to zik, de ezen kí vül lé tez nek ún.
sze zo ná lis, ki emelt el len ôr zé sek (pl. hús vé ti, ka rá cso nyi), il let -
ve cél el len ôr zé sek (pl. ilyen volt a 2016-ban ta vasszal és ôsz-
szel le foly ta tott ki fe je zet ten a nem ha zai elô ál lí tá sú UHT te jek
mi nô sé gé nek el len ôr zé se), va la mint ese ti/so ron kí vü li/azon na li

el len ôr zé sek, pl. fo gyasz tói be je len tés (NÉ BIH Zöld szám, Ügy -
fél szol gá lat), étel mér ge zés vagy az Eu ró pai Unió Gyors Ri asz-
tá si Rend sze rén (RASFF) ke resz tü li ér te sí tés kap csán.

A lé te sít mény- és ter mék el len ôr zé sek vé ge red mé nyét a ha tó -
sá gi in for ma ti kai – ún. OÁ IR (Or szá gos ál lat egész ség ügyi In for -
má ci ós rend szer) – al rend szer be rög zí tik, és ez az adat bá zis alap -
ját ké pe zi a kö vet ke zô évi koc ká zat becs lé sen ala pu ló el len ôr zé si
terv ki dol go zá sá nak. Jog sér tés ese tén a ha tó ság (te rü le ti vagy
köz pon ti) el já rást kez de mé nyez a vál lal ko zás sal szem ben. A vét -
ség sú lyá tól füg gô en kor lá to zó in téz ke dé se ket hoz hat: pl. a ter -
me lést vég le ge sen vagy át me ne ti leg fel füg geszt he ti, a mû kö dé si
en ged élyt vissza von hat ja, a ter mé ket a ke res ke del mi for ga lom -
ból ki von hat ja, a fo gyasz tó tól vissza hív hat ja, bír sá got szab hat ki,
vagy fi gyel mez te tés ben ré sze sít het. Ki emel ten fon tos fel adat a
ha tó ság szá má ra, hogy a fel tárt hi á nyos sá gok ki ja ví tá sá ra szol gá -
ló in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sát fo lya ma to san kont rol lál ja.

A tej ter mé kek elô ál lí tá sá nak és ke res ke de le mé nek el len ôr zé se
is a fent le írt rend szer alap ján va ló sul meg. A ha zai jog sza bá lyi
kör nye zet ben köz fo gyasz tás ra bo csá ta ni fel dol go zott te jet/tej -
ter mé ket csak ak kor le het, ha az elô ál lí tás a kö zös sé gi és ha -
zai sza bá lyo zás nak meg fe le lô en vagy en ged élye zett lé te sít -

mény ben vagy a kis ter me lôi 52/2010. (IV. 30.) FVM ren de let -
ben fog lal tak sze rint tör té nik.  

Az en ged élye zett tej fel dol go zó lé te sít mé nyek lis tá ja, va la mint
a ha tá lyos élel mi szer-jog sza bá lyok jegy zé ke a http://por tal.ne -
bih.gov.hu/adat ba zi sok-elel mi szer lin ken ér he tô el. A kis ter me -
lôi re giszt rá ci ót a te rü le ti leg il le té kes Kor mány hi va ta lok Já rá si
Élel mi szer lánc-biz ton sá gi és Ál lat egész ség ügyi Osz tá lyai vég zik. 

Az át fo gó ha tó sá gi el len ôr zés ki ter jed az ál la ti ta kar mány ra, a
tej ter me lô gaz da sá gok ra, a tej fel dol go zó lé te sít mé nyek re, va la -
mint a for gal ma zás min den te rü le té re, így a kül föld rôl (tag ál -
lam/har ma dik or szág) be ho zott élel mi sze rek re is.

A nyers tej-té te lek hely szí ni vizs gá la tá hoz – hô mér sék let, je lö -
lés, nyo mon kö ve tés, fi zi kai tisz ta ság stb. – az ese tek nagy ré szé -
ben la bo ra tó ri u mi vizs gá lat hoz szük sé ges min ta vé tel is tár sul.
A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a fo gyasz tói nyers tej vizs gá la ta
kap csán meg áll apí tott leggya ko ribb ki fo gá sok a mik ro bi o ló gi ai
szennye zett ség és a nem meg fe le lô cím ké zés. A nyers tej élel mi -

A Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal
(NÉ BIH) a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um 
hát tér in téz mé nye ként or szá gos ha tás kör ben
fel ügye li az élel mi szer lánc-biz ton sá gi 
sza bá lyok be tar tá sát, küzd az élel mi szer -
ha mi sí tá sok és a fe ke te gaz da ság el len. 
A kö zel múlt ban le zaj lott köz igaz ga tá si re form
a NÉ BIH szer ve ze tét és funk ci ó ját – né hány
mó do sí tás tól el te kint ve – alap ve tô en nem 
vál toz tat ta meg, ha ma ro san fen nál lá sá nak 
5. éves év for du ló ját ün ne pel he ti. A Me gyei 
Kor mány hi va ta lok Élel mi szer lánc-biz ton sá gi 
és Ál lat egész ség ügyi Szak igaz ga tá si Szer ve i vel
szo ros együtt mû kö dés ben dol go zik, a fel et tük
szak mai irá nyí tó te vé keny sé get vég zô Föld-
mûve lé sü gyi Mi nisz ter te vé keny sé gét se gí ti.

A
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szer biz ton sá gi szem pont ból koc ká za tos ter mék, a fo gyasz tók szá -
má ra tör té nô köz vet len ér té ke sí té se csak úgy tör tén het, ha a ve -
vô tá jé koz ta tást kap ar ról, hogy a ter mék csak forr alást kö ve tô en
fo gyaszt ha tó, il let ve a nyers tej bôl gyár tott tej ter mék re min den
eset ben rá kell ír ni, hogy nyers tej bôl ké szült.  

1. sz. táb lá zat Nyers tej té te lek (ha zai, EU tag ál la mi, va la mint im -
port ter mé kek) el le nôr zé sé nek össze sí tett vizs gá la ti ered mé nye.  

Nyers tej 
(szar vas mar ha, juh és kecs ke)

2014 2015 2016

Vizs gált té tel (db) 789 492 546
>> ki fo gá solt té tel (db) 9 (1,1%) 7 (1,4%) 2 (0,35%)

A ha tó ság fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a 16/2008. (II. 15.)
FVM-SZMM egy üt tes ren de let (a nyers tej vizs gá la tá ról) ren delt
ál tal elô írt – a Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet (MTKI) Kft.
Nyers tej Vizs gá ló La bo ra tó ri u ma ál tal vég zett – vizs gá la tok
ered mé nyét. 

Az el múlt évek ben az össz-csí ra szám ra és a szo ma ti kus sejt -
szám ra vo nat ko zó ha tár ér ték túl lé pés mi att a ha tó ság nak nem
kel lett el já rást in dí ta nia, azon ban gát ló a nyag je len lé té nek ki -
mu ta tá sa okán több eset ben is kor lá to zó in téz ke dé sek meg ho -
za ta lá ra ke rült sor. A ha tó ság több ször ta pasz tal ta, hogy az el -
le nôr zött tej ter me lô gaz da ság az ön el len ôr zés ke re té ben vég -
zen dô vizs gá la to kat nem a ren de let ál tal ki je lölt la bo ra tó ri um -
mal vé gez tet te, ami a jog sza bá lyi elô írás nak va ló nem meg fe -
le lô ség nek bi zo nyul, il let ve meg ne he zí ti a ha tó ság szá má ra az
or szá gos rá lá tást a ha zai nyers tej mi nô sé gé re.        

2. sz. táb lá zat Gát ló a nyag po zi tív nyers tej min ta   

2014 2015 2016
Gát ló a nyag po zi tív 
min ták szá ma (db)

25 33 27

For rás: MTKI

A tej fel dol go zók – mint min den ál la ti ere de tû élel mi szert elô ál lí tó
lé te sít mény – élel mi szer biz ton sá gi meg íté lés alap ján a ki emelt
koc ká za tú ka te gó ri á ba tar toz nak. Így alap hely zet ben a te rü le ti leg
il le té kes ha tó ság szak em be rei éven te mi ni mum 4 al ka lom mal
kö te le sek a me ga dott szem pont rend szer sze rint a ter ve zett el len -
ôr zé se ket vég re haj ta ni. Ezt az el len ôr zés szá mot nö vel he tik a ter -
ven kí vü li fe lül vizs gá la tok (pl. RASFF ri asz tás, köz ér de kû be je len -
tés, mo ni to ring ter mék min ta nem meg fe le lô ered mé nye, ex port
szem le… stb.). Ilyen rend kí vü li el len ôr zés volt pl. a 2015-2016-
os évek ben a kí nai ha tó ság szak em be rei ál tal vég re haj tott tej-
ipa ri au dit, de ide so rol ha tók a NÉ BIH Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá -
gá nak (KÜI) – fô leg az il le gá lis gyár tás és a fe ke te ke res ke de lem
vissza szo rí tá sát cél zó – el len ôr zé sei is. 2016-ban a KÜI 7 üzem,
6 ven dég lá tó egy ség, 5 for gal ma zó egy ség, 4 kis ter me lô és
1 cuk rá szü zem el len ôr zé se so rán össze sen 190 ton na tej és tej -
ter mék for ga lom ból tör té nô ki vo ná sát ren del te el, fô leg hi gi é ni ai
és nyo mon-kö ve té si hi á nyos sá gok mi att.  

A lé te sít mény és te vé keny sé gel le nôr zés ta pasz ta la tai azt
mu tat ják, hogy a tej ipar ra saj nos még min dig jel lem zô a struk tu -
rá lis hi á nyos sá gok ból adó dó nem meg fe le lô ség (pl. elég te len hû -
tô/ér le lô/tá ro ló ka pa ci tás, rossz mi nô sé gû pa do zat stb.), va la mint
hogy a vál lal ko zá sok olyan te vé keny sé get is foly tat nak, amely
nem sze re pel a mû kö dé si en ged ély ben. Gya ko ri prob lé ma, hogy
az elô ál lí tott ter mék mennyi sé ge meg ha lad ja az en ged élye zet tet,

va la mint hogy a vál lal ko zá sok az ön el len ôr zé sük so rán – pl. mik -
ro bi o ló gi ai vizs gá la tok ban – ka pott nem meg fe le lô ered mé nye ik -
rôl nem tá jé koz tat ják a fel ügye lô ha tó sá got, vál lal va a mu lasz tás
vét sé gét. Po zi tív ta pasz ta lat, hogy egy re több vál lal ko zás nál van
át gon dol tan és jól mû kö dô HACCP és nyo mon-kö ve té si rend szer. 

A ter mék el len ôr zé sek ered mé nyei azt mu tat ják, hogy mind a
nyers tej, mind a tej ter mé kek mi nô sé ge év rôl év re ja vu ló ten -
den ci át mu tat.

3. sz. táb lá zat A fel dol go zott tej-tej ter mék té te lek (ha zai, EU
tag ál la mi, va la mint im port ter mé kek) vizs gá la tá nak össze sí tett
ered mé nye. 

Fel dol go zott tej 
és tej ter mék 2014 2015 2016

Vizs gált té tel (db) 12 737 10 771 11 408
>> ki fo gá solt té tel (db) 634 (5%) 451 (4,1%) 339 (2,9%)

A ki fo gá so lá sok fôbb okai kö zött ki emel ke dik az el tart ha tó sá gi
idô le jár tát kö ve tô for gal ma zás, a nem meg fe le lô zsír tar ta lom (pl.
UHT te jek, va jak) a mik ro bi o ló gi ai ki fo gá so lás, a ke res ke de lem -
ben ta pasz tal ha tó nyo mon kö ve tés elég te len sé ge, va la mint a je -
lö lés hi á nyos sá ga. A je lö lés sel kap cso la tos ese tek zö me a fél re -
ve ze tô ter mék meg ne ve zés sel kap cso la tos. Nö vé nyi zsí ros ké szít -
mé nye ket nem le het a tej ter mé kek re fenn tar tott meg ne ve zés sel
for ga lom ba hoz ni,  mert ez ki me rí ti a ter mék ha mi sí tás fo gal mát.  

2016-ban a vizs gált ter mék té te lek 17%-ából tör tént la bo ra tó -
ri u mi min ta vé tel, és a min ták ból kö zel 10 000 vizs gá la tot vé -
gez tek a NÉ BIH akk re di tált la bo ra tó ri u ma i ban.

4. sz. táb lá zat La bo ra tó ri u mi ter mék min ták meg osz lá sa (db)

5. sz. táb lá zat Vizs gá la ti irá nyok meg osz lá sa
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Ta valy az Eu ró pai Unió Gyors Ri asz tá si Rend sze rén (RASFF) ke -
resz tül két eset ben ér ke zett ri asz tás élel mi szer biz ton sá gi szem -
pont ból ki fo gá solt, Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho zott kö zös -
sé gi ter mék kel kap cso lat ban. Az egyik az Olasz or szág ból szár -
ma zó af la to xin nal szennye zett édes sa vó por, a má sik a Fran cia -
or szág ból szár ma zó, ma gas pa to ge ni tá sú E.Co li bak té ri um mal
fer tô zött nyers tej bôl ké szí tett sajt volt. Ter mé sze te sen mind két
eset ben a ha tó ság meg tet te a szük sé ges lé pé se ket an nak ér -
de ké ben, hogy a fer tô zött ter mé kek a fo gyasz tók egész sé gét ne
vesz élyez tes sék.

A NÉ BIH Zöld szá má ra be je len tett, il let ve e-ma i len el kül dött fo -
gyasz tói be je len té sek 4% köt he tô tej ter mé kek hez. A mi nô ség -
gel kap cso la tos fo gyasz tói pa na szok kö zött ki emel ke dô en sok
az UHT te jek tar tó sí tó szer re em lé kez te tô, kel le met len ízét ki fo -
gá so ló be je len tés. 

sváj ci he gyek ás vány kin csek ben
sze gé nyek, ezért az or szág ipa -
rá ban leg fon to sabb a gép gyár -

tás (óra gyár tás), a vegy ipar (gyógy szer -
ipar), a tex ti li par és vé gül, de nem utol -
só sor ban az élel mi sze ri par. Na gyon je -
len tôs ál la mi be vé telt biz to sít az év szá za -
dos ha gyo má nyok ra épü lô bank rend szer,
amely Sváj cot – va lu tá já nak ér ték ál ló sá -
ga és a szi go rú bank ti tok ál tal meg tá mo -
gat va – Eu ró pa és a vi lág egyik leg fon to -
sabb ban ki köz pont já vá tet te. Az egy fô -
re ju tó, mint egy 60.000 dol lá ros brut tó
nem ze ti jö ve de lem alap ján Eu ró pa leg -
gaz da gabb, il let ve legs ta bi labb gaz da sá -
gú or szá gai kö zé so rol ha tó. 

Mi vel az oszág te rü le té nek csak mint egy
18,2 szá za lé ka al kal mas szán tó föl di mû -
ve lés re (31,3% er dô sült ség és 25,3%
mû ve lés re al kal mat lan he gyi te rü le tek
mel lett). A me zô gaz da ság el sô sor ban az
ál lat te nyész tés re, azon be lül is a szar vas -
mar ha tar tá sá ra épül. En nek ta kar mány -
bá zi sát a te rü let mint egy 17 szá za lé kát
bo rí tó le ge lôk és a nagy részt im port ból
be szer zett ab rak ta kar má nyok ad ják.

Az or szág me zô gaz da sá gá ban az ál lat -
te nyész tés a leg ki emel ke dôbb ág azat. A
szar vas mar hát el sô sor ban te jé ért tart ják.

SVÁJC TEJGAZDASÁGA
A Magyarország felénél is kisebb Svájc Nyugat-Európában
található, a kontinens gazdasági nagyhatalmai és legma-
gasabb hegyei közé ékelôdve. Területe 41.284 km2, lakóinak
száma 8,2 millió. A Svájci Államszövetség 26 kantonja 1848-
ban lépett szövetségre, elôtte önálló államok voltak. A szövet-
ség alkotmánya szerint a 26 kanton többsége német, van 
egy-két vegyes német-francia vagy tisztán olasz és francia. 

Az ál la to kat té len is tál lók ban szé ná val
ete tik, ab rak kal ki e gé szít ve. 

Svájc mai te rü le tén a tej ter me lés évez -
re des múlt ra te kint vissza, amely szin te a
szar vas mar ha há zi a sí tá sá val egy idô ben
kez dô dött. Ez el sô sor ban az or szág dom -
bor za ti vi szo nya i val függ össze, mi vel a
nagy részt ma gas he gyek kel bo rí tott te rü -
le ten jö ve del me zô nö vény ter mesz tést
(kü lö nö sen a föld mû ve lés kez de tén) ne -
héz volt foly tat ni, a he gyi le ge lôk vi szont
nyá ron in gyen ta kar mányt biz to sí tot tak
az ál la tok nak. Tör té nel mi fel jegy zé sek
sze rint már az ott la kó kel ták és az ôket
fel vál tó ger mán tör zsek is fog lal koz tak
vaj- és sajt ké szí tés sel, több nyi re azon -
ban csak csa lá di fo gyasz tás ra. 

Az önel lá tó ter me lést fel vál tó, ipa ri
(áru ter me lô) tej gaz da ság ki ala kí tá sát a
ké sô kö zép kor ban tet te le he tô vé a kö zú -
ti szál lí tás fej lô dé se és az ol tott saj tok
ké szí té sé nek el ter je dé se. Rész ben ek kor
ala kul tak ki a tej ter me lés és a sajt gyár -
tás ma is is mert kör ze tei és tí pu sai
(Gre yer zer land, Em men tal, Ber ni fel föld,
Ap pen zell, il let ve Spa len kä se, mit Fett -
kä se, Räss kä se, Bel le lay kä se). A 18-19.
szá zad for du ló já tól kezd ve az ál ta lá nos
gaz da sá gi fej lô dés (a ta kar mány ter mesz -

tés és a tej fel dol go zás kor sze rû sí té se)
újabb len dü le tet adott a vaj- és sajt gyár -
tás nak, a for gal ma zás ba pe dig a szé les
kö rû nem zet kö zi kap cso la tok kal, il let ve
ko moly pénz tô ké vel ren del ke zô ban kár
és tex til ke res ke dô csa lá dok is be kap cso -
lód tak. En nek ré vén – kü lö nö sen a szál -
lí tást meg könnyí tô és gyor sí tó gôz ha jó -
zás el ter je dé sé vel – a sváj ci tej ter mé kek
nem zet kö zi is mert ség re és el is mert ség re
tet tek szert.

Svájc szar vas mar ha ál lo má nya 2016-
ban mint egy 1,4 mil lió, eb bôl a fe jôs te -
he nek ál lo má nyi lét szá ma 566.000 volt.
Mind ket tô ben erô tel jes vissza esés ta -
pasz tal ha tó, amely a leg utób bi tíz év ben
kö zel 25 szá za lé kot tett ki. A szar vas mar -
ha ál lo mány 1.000 la kos ra szá mít va
azon ban így is több mint há rom szo ro sa a
ma gyar or szá gi nak. A lét szám nál jó val
gyor sabb ütem ben csök ken a te hén tar tó
gaz dák szá ma, amely 1950-ben még
137.000, 1990-ben 65.000 volt, má ra
pe dig mint egy 23.500-ra zsu go ro dott,
ami egy ér tel mû en a ter me lés kon cent rá -
ci ó já ra és az át la gos tej ho zam nö ve ke -
dé sé re ve zet he tô vissza. Je len leg egy tej -
ter me lô gaz da át la go san 24 hek tár te rü -
le tet mû vel, és 24 fe jôs te he net tart
(2000-ben egy üzem re csak 17 te hén
ju tott), mi köz ben az egy te hén re ju tó tej -
ho zam 4.100 kg-ról 6.300 k-ra szö kött
fel. Svájc éves tej ki bo csá tá sa je len leg
3,6 mil lió ton na kö rül mo zog, a ter me lôk
ön fo gyasz tá sát is be le szá mít va pe dig
meg kö ze lí ti a 4,0 mil lió ton nát. A ki fejt
tej zsír tar tal ma or szá gos át lag ban 4 szá -
za lék, fe hér je tar tal ma pe dig 3,3 szá za -
lék. Az egy gaz da ság ra ju tó 17-es te hén -

A
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lét szám így is jó val ki sebb, mint Dá ni á ban
(127 db) vagy Ír or szág ban és Fran cia or -
szág ban (55-55 db), il let ve Né met or szág -
ban (52 db), és ez az or szág dom bor za ti
vi szo nya i val függ össze, mi vel a he gyi te -
hén tar tó gaz da sá gok nyil ván nem ter jed -
het nek át a hegy má sik old alá ra. 

A te nyész tôk szá má ra a ter mé szet kü -
lön le ges aján dé kát ké pe zik a ma gas he -
gyi, al pe si le ge lôk, ame lyek re Svájc ban
szin te egy kü lön bi ro da lom épült ki. Az
1.000 és 2.500 mé ter ma gas ság ban el -
he lyez ke dô al pe si le ge lôk egy üt tes te rü -
le te el éri a 465.500 hek tárt, amely az
or szág me zô gaz da sá gi te rü le té nek egy -
har ma dát te szi ki. Ezek re a nyá ri hó na -
pok ban éven te 400.000 (kü lön bö zô ko -
rú és iva rú) szar vas mar hát és 210.000
ju hot, kecs két és egyéb ha szon ál la tot
haj ta nak ki, ame lyek nek az ot ta ni ta kar -
mány szük ség le tét csak nem ki zá ró lag a
ma gá tól nö vô al pe si ôs fû elé gí ti ki. A sváj -
ci ál lat tar tók 49 szá za lé ka ve szi igény be
ezt a le he tô sé get, amely éven te 480 mil -
lió frank jö ve del met biz to sít szá muk ra, ez
a tel jes be vé te lük 11 szá za lé ká nak fe lel
meg. Az al pe si le ge lôk ezen kí vül mun kát
biz to sí ta nak egy je len tôs ki szol gá ló sze -
mély zet (épí tô mun ká sok, kis ke res ke dôk,
ál la tor vo sok, fu va ro zók) szá má ra is, to -
váb bi hasz nuk pe dig a bi o di ver zi tás fenn -
tar tá sá ban, a la kott te rü le tek kör nye zet -
szennye zé sé nek mér sék lé sé ben és a tu -
riz mus fej lesz té sé ben je lent ke zik. Az al -
pe si le gel te tés leg in kább kéz zel fog ha tó
hasz nát az a (jó részt in gyen ta kar mány ból
elô ál lí tott) évi 5.500-6.000 ton na al pe si
sajt ké pe zi, ame lyet a ha zai és kül föl di pi -
a co kon fel ár ral le het ér té ke sí te ni. 

Az ál la to kat ôs szel vissza te re lik az is tál -
lók ba. Az ál lat te nyész tés nek ezt a mód ját
ha va si pász tor ko dás nak vagy más né ven
al pe si te he né szet nek is ne ve zik. A szé nát a
leg me re de kebb he gyi lej tôk rôl is be gyûj tik.
Ez nem csak gaz da sá gi, ha nem ter mé sze -
ti ve szé lyek kel is jár. Ha nem ka szál ják, le -
gel te tik a fût aka rót, ak kor a fü vek és ré ti vi -
rá gok ál lo má nya meg vál to zik, meg nô het a
la vi na ve szély és a ta la je ró zió. Ugyan ak kor

a le ge lôk, a pász tor kuny hók lát vá nya hoz -
zá tar to zik az al pe si táj ké pé hez. A ter mé -
szet vé de lem és az ide gen for ga lom kö zös
ér de ke a ha va si pász tor ko dás fenn tar tá sa. 

A sváj ci tej hasz nú szar vas mar ha ál lo -
mány több mint 90 szá za lé kát a Szi men -
tá li, a Sváj ci la pály, a Vö rös és a Fe ke te-
tar ka Hols te in, va la mint Borz de res faj ták
te szik ki. Ki sebb szám ban, fô leg az or -
szág nyu ga ti pe rem vi dé kén tar ta nak még
Mont bé li ar de és Nor man de faj tá kat is.

A Szi men tá li faj ta tu laj don kép pen
Svájc ból in dult hó dí tó út já ra, elôbb nyu -
gat fe lé, fran cia föld re, és a 19. szá zad -
tól kezd ve – rész ben át ke resz tez ve – Kö -
zép-Eu ró pa több or szá gá ban, köz tük Ma -
gyar or szá gon is nagy szám ban el ter jedt.
Így ala kul tak ki a bony há di pi ros tar ka és
a ma gyar tar ka táj faj ták, ke resz te zés sel,
Svájc ból im por tált szi men tá li bi kák kal.

Svájc ban a szi men tá li faj tát és az ab ból
ke vés mó do sí tás sal ki a la kí tott Sváj ci la -
pályt fô leg a ma gas he gyi te rü le te ken te -
nyész tik. Az ugyan csak sváj ci ere de tû
Borz de res a le gô sibb szar vas mar ha faj ták
kö zé tar to zik, amely fô leg igény te len sé ge
és ma ga sabb tej fe hér je
tar tal ma mi att ter jedt el
Svájc ban, ahon nan egész
Eu ró pá ba, sôt a 19. szá -
zad vé gén Ame ri ká ba is el -
ju tott, bár on nan a na -
gyobb ho za mú faj ták fo ko -
za to san ki szo rít ják.

A te hén te jen kí vül Svájc nak a kecs ke és
juh tej ter me lé se is je len tôs. Az or szág ban
mint egy 350 ezer ju hot és 80-90 ezer
kecs két tar ta nak, ame lyek kö zül az utób bi -
ak ki mon dot tan a tej ter me lést szol gál ják.
Az évi 25.000 ton na kö rü li kecs ke tej-ki bo -
csá tás sal Svájc – Fran cia or szág és Spa -
nyo lor szág mel lett – Eu ró pa egyik leg -
na gyobb kecs ke tej-ter me lô or szá ga lett.
A sváj ci pa rasz tok fel fe dez ték, hogy „a sze -
gé nyek te he né nek”, a na gyon igény te len
kecs ké nek a te je és sajt ja egé szen el fo -
gad ha tó jö ve del met ké pes ter mel ni. Amíg
ugyan is a ter me lô a te hén te jért 0,50 fran -
kot kap ki lón ként, ad dig a kecs ke tej ki ló ját
1,40 fran kért ér té ke sít he ti.

Az egy fô re ju tó tej ter mék-fo gyasz tás az
or szág ban (nyers tej egyen ér ték re szá mít -
va) 370 kg kö rül mo zog, ami vi lág vi szony -
lat ban a leg ma gas ab bak kö zé tar to zik.
A fel vá sár lók je len leg 0,50 sváj ci frank át -
la gá rat fi zet nek a ter me lô nek egy kg te jért,
ami ma gyar szem mel ma gas nak tûn het, a
sváj ci ter melők vi szont na gyon elé ge det le -
nek ve le. 2016-ban ugyan is a fo gyasz tó a
szu per mar ke tek ben 1,50 fran kot fi ze tett
egy li ter (pasz tô rö zött és ki sze relt) te jért,
amit har minc év vel ko ráb ban 0,85 fran kért
ka pott. A baj csak az, hogy köz ben a fel vá -
sár lá si ár nem vál to zott, vagy is a ter me lô
30 év vel ez elôtt a bol ti ár 60 szá za lé kát
kap ta, ma vi szont csak 33 szá za lé kát, ami
több eset ben az ön költ sé get is alig fe de zi.
Emi att az or szág te hén tar tói kö zül so kan
kény te le nek let tek fel hagy ni a tej ter me lés -
sel. Egy el ke se re dett ter me lô a Schwe i zer
Ba u er feb ru ár 12-i szá má ban a kö vet ke zôt
kér de zi: „Mi kor fog vég re a te jár emel ked -
ni? Hány em ber nek kell ad dig ön gyil kos sá -
got el kö vet nie? Amit a tej fel dol go zók meg -
en ged nek ma guk nak, az rab lás!”

A sváj ci gaz dák bot rá nyos nak tart ják,
hogy a föld bôl gya kor la ti lag in gyen fel tö rô
ás vány víz egyes szu per mar ke tek ben töb be
ke rül, mint a hosszú mun ká val és min den -
na pi ki adá sok kal (bor jú ne ve lés, ta kar má -
nyo zás, is tál ló zás, tej ke ze lés) elô ál lí tott te -
hén tej. Emi att sok ter me lô azt mond ja,
hogy Svájc mint tej ter me lô és tej ex-
port ôr nagy ha ta lom ha ma ro san meg szû nik
(egye sek sze rint már meg is szûnt) lé tez ni.
Eh hez a fen tebb em lí tett té nye zô kön kí vül
a sváj ci tej ter mé kek ma gas ár szín vo na la is

Borzderes tehén

Szimentáli tehén

Drá gább a víz, mint a tej

A Lloyd Jana nevû tehenet ez 
év februárjában a 2016-os évre 
az ország tehenévé választották 
a Svájci lapály kategóriában
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hoz zá já rult. Bár a sváj ci gaz dák
pa nasz kod nak, nem zet kö zi ösz-
sze ha son lí tás ban azon ban több
eu ró pai or szág ter me lô i nél ma ga -
sabb ára kat kap nak ter mé ke i kért,
ami ked ve zôt le nül hat az ex port -
juk ra. Egy kül föl di vá sár ló csak
annyit haj lan dó fi zet ni egy tej ter -
mé kért, mint amennyi ért ugyan -
azt más or szág ból meg kap ja. 

A sváj ci tej gaz da ság fej lesz té -
sé ben és vi lág szín vo nal ra eme -
lé sé ben fon tos sze re pet ját szot tak a tej -
szö vet ke ze tek. Ezek azon ban má ra több -
nyi re ta ná csa dó szer ve ze tek ké, or szá gos
ér dek kép vi se le ti szer vek ké és ke res ke -
del mi há ló za tok ká ala kul tak át, ame lyek
a te jen kí vül több más me zô gaz da sá gi
ter mék for gal ma zá sá val és mar ke ting jé -
vel is fo ga lal koz nak. Ezek kö zül a leg na -
gyobb a Swiss milk és a Fe na co. Ez any-
nyit je lent, hogy a sváj ci tej ter me lôk az
árak ala kí tá sá ban, az ex port pi a cok és a
hi tel le he tô sé gek fel tá rá sá ban, va la mint
a nem zet kö zi leg al kal ma zott új te cho ló -
gi ák meg is me ré sé ben és a fel dol go zó
be ren de zé sek (kö pon ti lag tör té nô) be -
szer zé sé ben messze me nô en tá masz kod -
hat nak a szó ban for gó szer ve ze tek se gít -
sé gé re.

Az or szág ban éven te elô ál lí tott 3,6-4,0
mil lió ton na te jet ke re ken 600 sajt üzem
és 90 tej fel dol go zó üzem ben dol goz zák
fel. Ezek a ma gas szá mok azon ban fél re -
ve ze tô ek le het nek, mi vel a sváj ci tej fel dol -
go zás na gyon erôs kon cent rá ci ót mu tat.
Tu laj don kép pen a tel jes tej mennyi ség 90
szá za lé kát a négy leg na gyobb cég (Em mi
Ag, Cre mo SA, Hoch dorf AG, El sa SA) dol -
goz za fel. A tej mennyi ség 10%-át dol goz -
zák fel a ke vés te he net tar tó, he ti 1-2 em -
men tá li saj tot gyár tó gaz dák. A tel jes
mennyi ség 41,9 szá za lé ká ból saj tot, a
fenn ma ra dó mennyi ség bôl töb bek kö zött

va jat (16,0%), tar tó sí tott ter -
mé ke ket, pl. sû rí tett te jet, tej -
port (10,3%), tej fölt (8,3%) és
jog hur tot (3,3%) ké szí te nek,
11,3% pe dig friss fo gyasz tás ra
ke rül. Je len tôs még a gyer -
mek táp sze rek re tör té nô fel -
hasz ná lás. Az éven te gyár tott
180-190 ezer ton na sajt nak
kö zel 40 szá za lé kát (mint egy
65-70 ezer ton nát) ex por tál -
ják, ugyan ak kor Svájc je len tôs
mennyi sé gû saj tot im port ból is be sze rez,
egy részt a bel sô vá lasz ték bô ví té se ér de -
ké ben, más részt az ár kü lön bö ze ten re a li -
zál ha tó je len tôs nye re ség mi att.

A saj tok és a tej por ex port já ból az or -
szág nak 2015-ben 668,2 mil lió frank
be vé te le szár ma zott, ugyan ak kor az im -
por tált tej ter mé ke kért 423,6 mil lió fran -
kot kel lett ki fi zet nie.

A sváj ci saj tok rend kí vül gaz dag vá lasz -
té ká ból hár mat em lí tünk meg. Az Emen -
tá li sajt Svájc leg ré geb ben ké szü lô és ta -
lán leg is mer tebb sajt fél éje. A ke mény
saj tok kö zé so rol ha tó, kb. 45% zsír tar tal -
mú emen tá li ere de ti leg a Bern kan ton -
ban ta lál ha tó Em me völgy bôl (Em men -
tal) szár ma zik. Nyers te hén tej bôl ké szül,
leg alább tíz hó na pig tar tó ér le lés sel.
A Gru ye re sajt ne vét a sváj ci Gru ye res
hely ség és a kör nyé ke, a La Gru ye re ré -

gió után kap ta. A sváj ci Gru ye re-nek sö -
tét bar na kér ge van, amin be lül si ma ál -
la gú saj tot ta lá lunk. Az Ap pen zel ler sajt a
ke let-sváj ci Ap pen zell tar to mány ból szár -
ma zik, ahol több mint 700 éve ké szí tik
ezt a sajt fé lét. Sok ol da lú an fel hasz nál -
ha tó sajt fé lék, a fi a ta labb, lágy, ke vés bé
fû sze res faj ták fon dü vagy rac let te (sült
saj tok) ké szí té sé re al kal ma sak, az idô -
sebb, fû sze re sebb saj tok pl. sa lá ták hoz
ki vá ló ak.

A sajt fo gyasz tá si kul tú ra ma gas szin tû.
Az egyik vál to za ta, az ol vasz tott sajt, a
„fon dü“ in nen ter jedt el Svájc fran cia ré -

szé rôl.
A fon dü gyor san el ké szít -

he tô étel pl. tár sas ági va -
cso rá ra. Az in ter net rôl min -
dent meg tud ha tunk – az
esz kö zö ket, sajt fé le sé ge ket
a fü sze re zést és az el ké szí -
tés mód ját il le tô en, a hoz zá
il lô ita lok ról is – er rôl a már -
to ga tós tár sas ági étel rôl.
A fon dü jó, és jó han gu la tot
ad – tart ja egy sváj ci szó lás.

Desszert fon dü is ké szít he tô a hí res sváj -
ci cso ko lá dé ol vasz tá sá val, friss gyü möl -
csök kel.

Össze fog lal va: be mu tat tuk, hogy Svájc
eu ró pai sajt-nagy ha tal mi hely ze te kezd
csök ken ni, mert ár vi szo nyai ma gas ab bak
a kör nye zô eu ró pai or szá go ké nál. A ke -
res ke de lem két har ma dos hasz na tor zít ja
el az ára kat, sok gaz da (fô leg a ki seb bek)
emi att fel ad ja a tej ter me lést.

A ter me lés és fel dol go zás kon cent rá ló -
dik, en nek hat nia kel le ne az árak ra a ter -
mé ke lô ál lí tás ön költ sé gé nek csök ke né -
sé vel. Ki emel ke dô és vi lág hí rû a sváj ci
saj tok mi nô sé ge, amit a fo gyasz tó nak
meg kell fi zet nie, de nem min den or -
szág ban van er re fi ze tô ké pes ke res let.

2 DR. TÓTH END RE és KIM MEL IST VÁN

Az igazi svájci sajtok

A fondü
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ki hir de té sét kö ve tô ötö dik na pon lép ha tály ba a föld -
mû ve lé sü gyi mi nisz ter 8/2017. (III. 2.) FM ren de le te a
Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács nál mû kö -

dô pi a ci je len tés té te li kö te le zett ség rôl szó ló pi ac szer ve zé si
in téz ke dés ki ter jesz té sé rôl. 

A Ter mék ta nács üd vöz li, hogy a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz ter a
me zô gaz da sá gi ter mék pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá -
sá ról szó ló 1308/2013/EU ren de let, va la mint a mezôgaz da-
sá gi ter mék pi a cok szer ve zé sé nek egyes kér dé se i rôl, a ter me lôi
és a szak ma kö zi szer ve ze tek rôl szó ló 2015. évi XCVII. tör vény
alap ján dön tött a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács -
nál mû kö dô pi a ci je len tés té te li kö te le zett ség ki ter jesz té sé rôl. 

A Tej Ter mék ta nács alap ve tô fel ada tai kö zé tar to zik a ter me -
lés és a pi ac át lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sa, a ki e gyen sú lyo zott
pi a ci kör nye zet ki a la kí tá sa és fenn tar tá sa, amely hez nél kü löz -
he tet len, hogy a tej ág azat pi a ci sze rep lôi ren del kez ze nek
azok kal az is me re tek kel (kü lö nö sen in for má ci ók kal, ada tok -

kal és elô re jel zé sek kel), ame lyek szük sé ge sek a gaz da sá gi
te vé keny ség ter vez he tôb bé té te lé hez, va la mint az ered mé -
nyes mû kö dés hez. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A El is mert rep re zen ta tív szak ma kö zi szer ve zet ként a Tej Ter mék -
ta nács jo go sult egyes pi ac szer ve zé si in téz ke dé se i nek – min den
ág aza ti sze rep lô re tör té nô – ki ter jesz té sét kér ni a jog al ko tók tól. 
A ki ter jesz tés ered mé nye kép pen va la mennyi Ma gyar or szág te -
rü le tén mû kö dô tej fel dol go zó, nyers tej ki vi tel lel fog lal ko zó tej -
ter me lô, tej ter mék nagy ke res ke dô, va la mint tej-kis ke res ke dô
jog sza bály ban elô írt mó don kö te les rend sze res pi a ci je len tést
ad ni a ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal. 

A Ter mék ta nács sta tisz ti kai rend sze ré nek ki ter jesz té se olyan tel -
jes kö rû adat bá zis lét re ho zá sát és üze mel te té sét biz to sít ja,
amely a tej pi a ci egyen súly fenn tar tá sá ban, az ág aza ti stra té gi ák
meg ala po zá sá hoz és az ág azat sza bá lyo zá sa kor is lét fon tos sá gú
sze rep pel bír majd. A tej pi a ci ha tó sá gi el len ôr zé sek hez ha von ta
fris sü lô és tel jes kö rû adat bá zis biz to sít majd hát té ra da to kat. 

Az adat szol gál ta tá si rend szert a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz -
ton sá gi Hi va tal, az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet és a Tej
Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács együtt mû kö dés ben
üze mel te ti majd. 

2 TEJ SZAK MA KÖ ZI SZER VE ZET ÉS TER MÉK TA NÁCS 

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál mûködô piaci jelentéstételi 
kötelezettségrôl szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztésérôl 
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a punk IV. ÉVF. 1. szá má ban rész le te sen be mu tat tuk, hogy Né -
met or szág ban a ZOTT tej ipa ri cég 2010 óta for gal maz GMO-
men tes tej ipa ri ter mé ke ket. Mód sze rü ket Jo han nes He gen -

ber ger nek, a ZOTT egyik ve ze tô jé nek elô adá sa alap ján kö zöl tük.

Ha zánk ban az Alap tör vény tilt ja a gén-mó do sí tott nö vé nyek ter mesz -
té sét. Az Eu ró pai Uni ó ban nin csen egy sé ges sza bá lyo zás a GMO-
men tes ség je lö lé sé re, ezért ná lunk az il le té kes szer ve zet sa ját rend -
szert dol go zott ki a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra. En nek is kö szön he tô,
hogy az idén ja nu ár 20-29. kö zött Ber lin ben ren de zett Nem zet kö zi
Zöld Hé ten /IGW/ nagy ér dek lô dés mu tat ko zott a ma gyar élel mi szer -
gaz da ság, ezen be lül a GMO-men tes ség iránt. Fa ze kas Sán dor mi -
nisz ter a meg nyi tón hang sú lyoz ta, hogy
Ma gyar or szág ki áll a GMO-men tes ség
mel lett, de ezt tá masz tot ta alá a csak -
nem hú szez res ber li ni gaz da tün te tés,
amely nek fon tos jel sza va volt, hogy „le
a gén-mó do sí tott élel mi sze rek kel!”.

I.

A GMO-men tes ha zai élel mi szer je lö -
lé sek sza bá lya i ról dr. Feld man Zsol -
tot, az ag rár gaz da sá gért fe le lôs he -
lyet tes ál lam tit kárt kér dez tük: 

– Mi lyen és me lyik ma gyar or szá gi ren de let ír ja elô a GMO-
men tes élel mi szer je lö lé sek nek a sza bá lya it? 
– A GMO-men tes je lö lés rôl szó ló 61/(IX.15.) FM mi nisz te ri ren de -
let te szi le he tô vé az egyes élel mi sze rek GMO-men tes je lö lé sét.
A ren de let 2016. szep tem ber 20-án lé pett ha tály ba.

Megkérdeztük az FM illetékes vezetôit:
milyen új jelölésekkel találkozunk az idei

évben az élelmiszerek címkéjén?

– Mit tar tal maz a sa ját je lö lé si rend szer? 
– A GMO-men tes élel mi sze rek je lö lé sé re nem vo nat ko zik egy sé -
ges eu ró pai uni ós sza bály, így Auszt ria, Né met or szág, Fran cia or -
szág és Olasz or szág után ha zánk is ki dol goz ta a sa ját je lö lé si rend -
sze rét. Az új ren de let le he tô vé te szi, hogy kü lön je lö lést kap jon a
GMO-men tes élel mi szer, ta kar mány és az ezek bôl ké szült egyes
össze tett ter mé kek, va la mint a GMO-men tes ta kar mánnyal ete -
tett ál la tok tól szár ma zó hús, to jás, tej, va la mint a GMO-men tes
hal, méz és mé hé sze ti ter mé kek.

– Me lyek a je lö lés leg fon to sabb sza bá lyai?
– Az új ren de let alap ján a GMO-men tes je lö lést az elô zôk ben em -
lí tett élel mi sze rek csak ab ban az eset ben kap hat nak, ha az ál lat -
nak adott ta kar mány
a)  az em lô sál la tok ese té ben leg alább az el vá lasz tás so rán;
b) szár nya sok ese té ben há rom na pos kor tól;
c)  min den más eset ben az ál lat szü le té sé tôl vagy ke lé sé tôl kezd -

ve meg fe lel a GMO-men tes ség re uta ló je lö lés sel el lá tott ta kar -
mány ra vo nat ko zó meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

Amennyi ben az ál lat nak a ren de let ben fog lalt fel té te lek nek meg -
fe le lô ta kar má nyo zá sa nem kez dô dött meg a meg ha tá ro zott idô -
pont ban, a tô lük vagy be lô lük szár ma zó ter mé kek re a kö vet ke zô
átál lás le tel te után al kal maz ha tó a GM-men tes ség re uta ló je lö lés:
a) szar vas mar ha fé lék, juh és kecs ke ese tén
aa) a je lö len dô tej le fe jé sét meg elô zô leg alább há rom hó nap;
ab) hú sá nak je lö lé se kor a le vá gá sát meg elô zô leg alább há rom

hó nap;
b)  ser tés ese té ben a le vá gá sát meg elô zô leg alább négy hó nap;
c)  ba rom fi fé lék ese tén

Az idei évben kétféle új jelöléssel találkozhatunk az élelmiszereken. Kötelezôen jelölni
kell a termékek csomagolásán az élelmiszerek tápértékét, de önkéntes vállalásként 
fel lehet tüntetni a GMO-mentességet is. Az új jelölés a vásárlók tájékoztatását és a

„mentes” élelmiszerekhez történô könnyebb hozzáférést segíti elô. 

L

dr. Feld man Zsol t

Â
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ca) je lö len dô to já sok elô ál lí tá si ide jét meg elô zô leg alább há rom
hó nap;

cb) hú sá nak je lö lé se kor a le vá gá sát meg elô zô leg alább há rom hó nap;
d)  puly ka ese tén a le vá gá sát meg elô zô leg alább há rom hó nap.

A GMO-men tes je lö lés sel el lá tott nö vé nyi ere de tû élel mi szer, il let -
ve ta kar mány leg fel jebb csak 0,1%-ban tar tal maz hat vé let len sze -
rû en vagy tech ni ka i lag el ke rül he tet len mó don be ke rült GMO-t.

Nem je löl he tô GMO-men tes ként az olyan nö vé nyi ere de tû élel mi -
szer, amely nek nin csen for ga lom ban GMO-en ged éllyel ren del ke zô
vál to za ta. Nem ér de mes te hát pél dá ul GMO-men tes al mát ke res -
ni a pi a con, hi szen min den al ma GMO-men tes.

A je lö lés hasz ná la tá hoz a ter mék elô ál lí tó já nak biz to sí ta nia és iga -
zol nia kell, hogy az össze te vôk nem tar tal maz nak GMO-t, il let ve az
ál la ti ere de tû ter mé kek nél azt is, hogy az ál la tok GMO-men tes
ta kar má nyo zá sa az élel mi szer lánc ban nyo mon kö vet he tô. 

– A je lö lés költ sé ge be szá mít ha tó-e a ter mék árá ban?
– A GMO-men tes je lö lés hasz ná la ta ön kén tes. A je lö lés meg szer -
zé sé hez a ter mék elô ál lí tó já nak biz to sí ta nia és iga zol nia kell,
hogy az össze te vôk nem tar tal maz nak GMO-t, ál la ti ter mé kek nél
azt is, hogy az ál la to kat GMO-men tes ta kar mánnyal etet ték, és a
men tes ete tés té nye az élel mi szer lánc ban nyo mon kö vet he tô.
Min de zek bôl kö vet ke zik, hogy az élel mi szert vagy ta kar mányt elô -
ál lí tó sa ját dön té se, hogy vál lal ja-e a je lö lés fel tün te té sé vel já ró
több let-fel ada to kat és az ezek kel já ró költ ség több le te ket az ér té -
ke sí té si ár ban is ér vé nye sí te ni – adott tá jé koz ta tást a té má ban
Feld mann Zsolt. 

II.

A kö te le zô és az ön ként vál lalt je -
lö lé sek fel tün te té sek rész le te i rôl
Zsi gó Ró bert tôl, az Élel mi szer -
lánc fel ügyel té ért fe le lôs ál lam -
tit kár tól kér tünk tá jé koz ta tást. 

– A kö te le zô en elô írt táp ér ték fel -
tün te té se a cso ma go ló anya gon
ren de let ben elô írt kö te le zett ség.
Az elô írás sze rint az élel mi szer
ener gia-, zsír-, szén hid rát-, fe hér -
je- és só tar tal mát min den kép pen
je löl ni kell a cso ma go lá son. A te -
lí tett zsír sav- és cu kor tar tal mat kü lön is fel kell tün tet ni, vi szont ja -
va solt a rost tar ta lom je lö lé se is. Amennyi ben a hely le he tô vé te szi,
cél sze rû az ada to kat táb lá zat ba fog lal ni, de min den adat nak egy -
szer re lát ha tó nak kell len ni. Van nak élel mi sze rek, ame lyek nél nem
kö te le zô a táp ér ték fel tün te té se, pl. tea, ká vé stb. 

– 2016. de cem ber 19-án ad ta ki a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té -
ri um a Ma gyar Élel mi szer könyv kö te le zô elô írá sa i ról szó ló
ren de le tét, ami nek kö vet kez té ben meg újult a sü tô i pa ri ter -
mé kek elô írá sa, ez zel bô vült a vé dett ter mé kek lis tá ja is. Az új
elô írás 15 ke nyér ese té ben sza bá lyoz za az össze té tel be li jel -
lem zô ket. Eb be a ka te gó ri á ba be ke rül tek az ún. ál ga bo nák,
a haj di na és az ama rát a ma gas vi ta min-, fe hér je- és élel mi
rost tar tal muk mi att. 

– A liszt ke ve ré kek bôl ké szí tett ke nye rek nél az Élel mi szer könyv
meg ha tá roz za a ke ve ré ket kép zô lisz tek pon tos ará nyát, mint
pél dá ul a rozs ke nyér 60%-ának rozs liszt nek kell len nie. A ren -
de let szá mos új ke nyér faj ta sza bá lyo zá sá val gaz da go dott,
ezek nagy ré sze el sô sor ban az össze té telt rög zí ti.

– Me lyek let tek a vé dett el ne ve zé sû ter mé kek?
– Az Élel mi szer könyv rész le te sen fel so rol ja a vé dett el ne ve -
zé sû ter mé ke ket. Ilye nek pél dá ul a te jes tész tá ból ké szült
pék sü te mé nyek (csá szár zsem le, fo nott ka lács, nagy kif li,
óri ás kif li, le ve les ré tes stb.), mint ahogy a le ves tész tá ból
gyár tott fi nom pék áru is (ron gyos kif li, le ve les po gá csa
stb.). En nek meg fe le lô en ez után ki zá ró lag ak kor hasz nál -
ha tók ezek a meg ne ve zé sek, ha meg fe lel nek a vo nat ko zó
elô írá sok nak. A mó do sí tá sok cél ja, hogy a ke nye rek és
pék áruk jó mi nô ség ben ke rül je nek a fo gyasz tók asz ta lá ra,
és a gyen ge mi nô sé gû ter mé kek mennyi sé ge a mi ni má lis -
ra csök ken jen.

A sü tô i pa ri ter mé kek re vo nat ko zó elô írá sok kal egyi dô ben
a hús ipa ri ter mé kek elô írá sai is vál toz tak. Sok ter mék,
mint pél dá ul a pá ri zsi, virs li, kri no lin, pa raszt-kol bász ese -
té ben csök kent a só tar ta lom. A ké szít mé nyek fe li ra tá ban
fel kell tün tet ni az adott ál lat faj ne vét, ha a ter mék je lö -
lés sze rin ti hús tar tal ma el éri an nak leg alább a 70%-át
(pl. ser tés, mar ha, bor jú, csir ke, puly ka, ka csa, li ba stb.).
Ezen túl nem le het pa raszt son ká nak ne vez ni az olyan
ter mé ket, amely nek az ér le lé se nem tar tott leg alább
30 na pig.

2 DR. LEND VAY BÉ LA

Zsi gó Ró bert
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agy Lász ló me zô gaz da sá gi mér nök -
ként 1978-ban dip lo má zott. 1990
óta egyé ni vál lal ko zó ként el hi va tot -

tan fog lal ko zik a juh- és kecs ke te nyész tés sel.
Mind két ál lat faj tá val je len tôs te nyész té si
ered mé nye ket ért el, amit az alább fel so rolt
el is me ré sek is bi zo nyí ta nak. Ezek kö zül a
2009-ben ado má nyo zott Schandl-díj a leg -
ran go sabb el is me rés.

2005: év kecs ke te nyész tô je 
2006: év juh te nyész tô je, 

arany ko szo rús gaz da 
2006: az év sajt ter me lô je
2009: Schandl-díj 
2016: Sajt mû vész cím

(Schandl Jó zsef [1885-1973] ok le ve les me -
zô gaz da, ál lat or vos, egye te mi ta nár, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia tag ja. A ma -
gyar ál lat te nyész tés nek hosszú idôn át ve zé -
re gyé ni sé ge volt. Fô ként a juh te nyész tés és a
gyap jú ter me lés té má já ra sza ko so dott. A ma -
gyar fé sûs-me ri nó ki te nyész té se az ô tu do má -
nyos mun ká já nak kö szön he tô. A juh te nyész -
tés te rén is ko lát te rem tett, és szá mos ki tû nô
szak em bert ne velt az or szág nak.) 

Ér ke zé sünk ide jén még ja vá ban tart a reg ge li
fe jés, amely nek a gaz da akt ív ré sze se. Köz ben
el mond ja ne künk, hogy a fe jô ház Milk li ne tí pu -
sú, olasz gyárt má nyú, 2006 ban az Ag ro Le -
ga to cég épí tet te. A be ren de zés 100-120 db
kecs ke fe jé sé re al kal mas, hi bát la nul mû kö dik
im már 10 éve, és az idén ke rül sor ra ter ve zett
fe lú jí tá sa. Sa ját ter ve zé sû, tel je sen zárt rend -
sze rû, au to ma ti kus mû kö dé sû lé te sít mény.
A tej a gyûj tô tar tály ból csô ve ze té ken ke rül a
tej ház ba, il let ve a tej fel dol go zó ba is. A nyolc
meg emelt fe jô ál lás hoz ve ze tô fel já rón tü rel me -
sen áll nak sor ba az ál la tok. Na gyon vár ják a jól
ki ér de melt ab rak-adag ju kat (te je lô táp és
rozs), majd sor ra ke rül ve kat tan a nyak fo gó, és
mi re el ro pog tat ják az ab ra kot, a tôgy fer tôt le ní -
tés, a fe jés és a tôgy le zá rás fo lya ma ta mind
meg tör té nik ve lük. Az anya kecs ke ál lo mány
úgy osz tó dik meg, hogy ki seb bik há nya da már -
ci us ban fog el le ni, a most fe jés alatt lé vôk pe -
dig de cem ber kö ze pé re már le el let tek. Éj sza -
ká ra a gi dá kat el zár ják az any juk tól, majd a
reg ge li fe jés után vissza en ge dik ôket. 

Egerben a „Sajtkirálynál” jártunk

A fe jés idô tar ta ma a fe jô gép au to ma ta mo sá -
sá val együtt két óra, ezért na gyobb lét szá mú
kecs ke-ál lo mány fe jé sé re ez a fe jô ház már
nem al kal mas. Az anya kecs ke lét szám 80
egyed, amely bôl most öt ve net fej nek, így na -
pon ta 100 li ter a fejt tej mennyi sé ge. A gaz -
da  elé ge dett a tej ter me lés sel, meg há lál ják a
jó ta kar mányt, mond ja be ve ze tés ként. 

– Me lyik te vé keny ség a meg ha tá ro zó a
gaz da ság ban a tej ter me lés vagy a te -
nyész ál lat elô ál lí tás?

– A gaz da ság te vé keny sé ge alap ve tô en a tej -
ter me lés. Mi u tán mind két ál lat faj ese té ben a
Ma gyar me ri nó ból és a két kecs ke faj tá ból az
Al pe si és a Szá nen tá li ból is törzs te nyé sze-
tünk van, a te nyész ál lat-elô ál lí tás is mû kö dik.
Amennyi ben van ke res let a gö dö lyé re, il let ve
jer ké re, ak kor ér té ke sí tés re ke rül nek, ha
nincs, ak kor meg ma rad nak az ál lo mány gya -
ra pí tá sá ra.

– Mi jel lem zi a tar tá si kö rül mé nye ket? 

– A mos ta ni kecs ke ál lo má nyunk 160 egyed -
bôl áll, zö mé ben Al pe si faj tá jú ak. Ami kor a
90-es évek ben ki vá lasz tot tam az Al pe sit mint
te nyész ten dô faj tát, ak kor azt gon dol tam,
hogy a fél in ten zív tar tás lesz a leg jö ve del me -
zôbb. En nek az elô nye az, hogy ter mé sze tes
kö rül mé nyek kö zött van le ge lôn az ál lat, és a
le gel te tés a ta kar má nyo zás alap ja, amely még
ki e gé szí tés re ke rül szé ná val és ab rak kal.

Ak kor még ren del ke zés re állt a 300 hek tár bé -
relt le ge lô, majd 2010-ben min dez meg szûnt.
Be kel lett ér ni a te le pen az épü le tek köz ti bo -
zó tos sal. A ta va lyi év ben si ke rült a ko ráb ban
bé relt 14 hek tár föld te rü le tet meg vá sá rol ni,
amely a te lep tôl 1 km tá vol ság ra van. Min -
den eset re al kal maz kod ni kell a meg vál to zott
kö rül mé nyek hez, így ke rült elô tér be a Szá nen -
tá li faj ta. Az ál lo mányt bô ví tet tük 10 anya -
kecs ké vel, ezek sza po ru la tá ból már az idén
13 gö dö lye is el le tés re ke rül. En nek a faj tá nak
az a sa já tos sá ga, hogy jól bír ja az is tál ló zott
kö rül mé nye ket. Na gyon vá rom már, hogy ez a
faj ta is ter me lés be len dül jön, mert kí ván csi
va gyok rá, hogy a két faj ta kö zött mi lyen ter -
me lés be li kü lönb sé gek van nak. Az ál lo mány
gya ra pí tá sá ért há rom Al pe si és egy Szá nen tá -
li bak fe lel. Saj nos az in ten zív tar tás az zal jár,
hogy meg szû nik az ál lat nak a ter mé szet tel va -
ló kap cso la ta. A kecs ke 15 évig is el él het ne,
de ehe lyett csak 8-10 évig ma rad ter me lés -
ben. Ar ra van be ál lít va az ál lo mány, hogy áp ri -
lis he lyett de cem ber ben is le gyen el lés, mert
té len na gyon ke re sett a pi a con a lé dig tej.
A saj tot is job ban vá sá rol ják a té li idô szak ban.
Nyá ron a gyü mölcs sze zon mi att csök ken a tej -
ter mék-fo gyasz tás, de ilyen kor ter me lô dik a
na gyobb mennyi sé gû tej. A te je lô ál lo mány fe -
le zé sé vel el tu dom ér ni, hogy té li idô szak ban
is le gyen tej, tud jam ké szí te ni a saj tot.

– Ho gyan ala kul a kecs kék tej ter me lé si
mu ta tó ja?

– Há la an nak, hogy ál lo má nyunk jó ge ne ti kai
ala pok kal ren del ke zik, az 5 li te res át la got adó
kecs ke ná lunk nem rit ka ság. A té li idô szak ban
fejt tej ese té ben 1 kg sajt ké szí té sé hez ele -
gen dô 7 li ter tej, míg nyá ron 10 li ter re van eh -
hez szük ség. Té li idô szak ban 100 kg go mo lyát
tu dunk ké szí te ni he ten te, ami a szál lo dák igé -
nyét ki elé gí ti. Té len fél ke mény és ke mény sajt
nem ké szül, azo kat nyá ron ké szít jük, ami kor
na pon ta 200 li ter te jet fe jünk, és a be szál lí -
tók tól is na gyobb mennyi sé gû tej ér ke zik.

A gazda fejés közben

Szánentáli a jövô reménysége

Egerben a város szélén, a Baktai úton, a volt TSZ Telephelyen
bérli Nagy László feleségével, Tímeával kedvenc állataiknak, a
kecskéknek és juhoknak a hodályt, a fejôházat és sajtkészítô
mûhelyt, a sajtboltot és a szociális célra használt helyiségeket. 

N
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– Me lyik ál lat faj ta van most elô tér be he -
lyez ve?

– Mind két ál lat faj ta, a kecs ke és a juh te -
nyész té se is na gyon kö zel áll hoz zám. Most a
kecs ke van ked ve zôbb hely zet ben, mert an -
nak je len leg na gyobb a jö ve del me zô sé ge.
A juh ból, amely Ma gyar me ri nó faj ta, mind -
össze 170 egyed van, fi a tal anya ál la tok, még
bá rá nya i kat szop tat ják. Nincs még el dönt ve,
hogy fej jük-e majd ôket, vagy vá sá rolt juh tej -
bôl ké szül a juh sajt. 

A meg szü le tett nô i va rú kis kecs kék to -
vább tar tás ra meg ma rad nak, a ba kok ból
rész ben te nyész ba ko kat ne ve lünk, ki sebb
ré szü ket pró bál juk vág va, hús ként ér té ke sí -
tünk. Saj nos, elég ki csi az igény a kecs ke -
hús ra, pe dig na gyon egész sé ges. Az egye dü -
li ál lat faj, amely a zsírt nem a hús szö ve tek -
be, ha nem a be lek kö zé és a ve sék kö ré rak -
tá roz za, ezért a kecs ke hú sa min dig „so -
vány” ma rad. A há rom he tes gi da hú sa már
ránt ha tó, ké sôbb ki vá ló pe cse nye ké szít he tô
be lô le. Az idô sebb ál la tok hú sa gu lyás nak és
pör költ nek hasz nál ha tó.

A bá rá nyok egy hó na po sak, most van fo lya -
mat ban az el vá lasz tá suk, is mer ked nek a szé -
ná val, a táp pal és a víz zel. Ki lenc ven juh nak
145 bá rá nya van, ami 150%-os sza po ru la tot
je lent. A kecs kék nél 200%-ot is fe lül múl ta
sza po ru lat, há rom eset ben volt né gyes ike rel -
lés. A bá rá nyok olasz or szá gi ex port ra ke rül -
nek. Az oda irá nyu ló ex port már nem kö tô dik
ün ne pi idô szak hoz, fo lya ma to san, év köz ben
is in dul nak oda ka mi o nok.

– Mi lyen mennyi sé gû tej ke rül fel dol go -
zás ra, és mi lyen saj tok ké szül nek, azo kat
hol ér té ke sí tik?

– Már 2002-tôl sa ját tej üze münk ben dol goz -
zuk fel az ál ta lunk meg ter melt te jet. Ez té li
idô szak ban na pi 100 li ter, nyá ri idô szak ban a
na pi 200 li ter mennyi sé get is el éri. Az uni ós
elô írá sok nak is meg fe le lô tej fel dol go zó be ru -
há zá si össze ge az el múlt évek so rán el ér te a
20 mil lió fo rin tot. Van en ged élyünk a tej fel -
dol go zá si cé lú fel vá sár lá sá ra. Azt ta pasz tal -

tam, hogy a fe jé si hi gi é nét el ha nya gol ják, ál -
ta lá ban is tál ló ban fej nek, ahol nem le het
meg fe le lô kö rül mé nye ket ki ala kí ta ni. 

Már pe dig az iga zán jó sajt alap ja a hi gi é ni -
kus fe jés so rán nyert jó tej. Ezért a vá sá rolt
te jet csak pasz tô rö zés után dol goz zuk fel. Er -
re a cél ra kor sze rû pasz tôr kád áll ren del ke -
zés re. Dup la fa lá ban ke rin gô me leg víz se gít -
sé gé vel rö vid idô alatt a tej el éri a kel lô hô -
mér sék le tet. A pasz tô rö zés 71 fo kon 20 má -
sod per cig tart. Hát rá nya, hogy nagy mennyi -
sé gû a víz fo gyasz tá sa. 

A sa ját ter me lé sû te jet nem pasz tô röz zük,
nyers tej bôl ké szít jük a saj to kat, és ele get
te szünk a je lö lé si kö te le zett ség nek is, min -
den ter mé kün kön fel tün tet jük azt. Ál lí tom,
hogy az iga zi kar ak te res sajt csak nyers tej bôl
ké szít he tô. 

Rend sze re sen le ad juk a tej min tát la borvizs -
gá lat ra, ahol fo lya ma to san 100 ezer alat ti csí -
ra szá mot mér nek. Ké szí tünk kecs ke tej bôl friss
saj tot a go mo lyát, eb bôl 5-6-fé le íze sí tést csi -
ná lunk: na túrt, kap ros-fok hagy má sat, snid lin -
ge set, li la hagy má sat, olí va bo gyó sat. Ezek rö -
vid idô 4-5 nap alatt fo gyaszt ha tó ak. Ké szí tünk
fe hér pe né szes saj to kat és kék pe né szes saj tot
is, mely nek ér le lé si ide je há rom hó nap. A fe -
hér- és kék pe né szes saj to kat kecs ke tej bôl ne -
he zebb ké szí te ni, mint te hén tej bôl. A juh tej bôl
ér lelt saj tok ké szül nek. Eb ben a ka te gó ri á já -
ban alap ve tô en fél ke mény sajt ké szül. A fél ke -
mény sajt ké szí té sé hez pne u ma ti kus sajtp rést
hasz ná lunk, en nek se gít sé gé vel be le het ál lí ta -
ni a pré se lés erôs sé gét. A tej fel dol go zó hoz tar -
to zik még ér le lô he lyi ség is. 

Sajt ja in kat Eg ri Mar ga ré ta vé dett már ka név
alatt hoz zuk for ga lom ba. Az ér té ke sí tés alap -
ve tô en nagy szál lo dák ré szé re tör té nik, össze -
sen tíz hely re szál lí tunk, így pél dá ul Bu da pest -
re, to váb bá Haj dú szo bosz ló, Mis kolc, Eger,
Lil la fü red nagy szál lo dá i ba. Sajt ja ink kal min -
den év szak ban ál lan dó mi nô sé get kell biz to sí -
ta ni. Al kal man ként el me gyünk or szá gos ren -
dez vé nyek re, és az eg ri Bi ka vér Ün ne pen is
meg je le nünk.

– Az eg ri bor vi dé ken saj tot ké szí te ni nagy
ki hí vást je lent?

– Mint min den bor vi dék, így az eg ri pin cé sze -
tek is igény lik a jó mi nô sé gû, kü lön le ges kecs -
ke saj tot. Az Eg ri Bi ka vér Ün ne pén 2014-ben a
hegy köz ség tôl „bor gaszt ro nó mus” el is me rést
kap tam. Val lom, hogy a sajt és a bor jól ki e gé -
szí tik egy mást. Egy lá gyabb, fris sebb sajt egy
aro má sabb, gyü möl csö sebb bor ral jól har mo -
ni zál. A kék pe né szes rok fort tí pu sú ak a nagy
for má tu mú, édes vö rös bort ked ve lik. Ter mé -
sze te sen hasz ná lom a bort a sajt ké szí tés hez
is, van bi ka vér ben ér lelt sajt is a kí ná la tom ban.

– A meg szer zett tu dás át adá sa is fo lya -
mat ban van?

– El múl tam 60 éves, már 5 éves ko rom óta
dol go zom, el vé gez tem az an gol sza kos kö zép -
is ko lát, majd Hód me zô vá sár he lyi Me zô gaz da -
sá gi Fô is ko lán me zô gaz da sá gi mér nök let -
tem. Itt az ide je, hogy ad jak át is me re te ket a
fi a ta labb ge ne rá ci ó nak. A Sajt ki rály Ok ta tó
Kft. ég isze alatt ál lat te nyész tés bôl és sajt ké -
szí tés bôl OKJ-s tan fo lya mo kat tar tok, ezen kí -
vül arany ka lá szos tan fo lya mo kon is ok ta tok,
vizs gáz ta tok. Ter me lôi bol tunk át ala kít ha tó
ok ta tá si tan te rem mé, amely al kal mas 16 fôs
cso port be fo ga dá sá ra is. 

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sek va ló sul -
nak meg a jö vô ben?

– Meg nyit juk ter me lôi bol tun kat, ahol a sajt
mel lett az ál ta lunk ne velt tyúk ból, csir ké bôl,
nyúl ból, il let ve man ga li cá ból ké szült ter mé -
kek kel bô vít jük majd a vá lasz té kot. Eze ket az
egész sé ges, jó mi nô sé gû ta nya si ter mé ke -
ket fe le sé gem, Tí mea fog ja ké szí te ni és ér -
té ke sí te ni.

Bí zunk ab ban, hogy a ma gyar em be rek szá -
má ra egy re fon to sab bá vá lik az egész sé ges
és ter mé sze tes élel mi sze rek fo gyasz tá sa. En -
nek re mé nyé ben ké szít jük to vább sze re tet tel,
be csü let tel a ter mé ke in ket. 

2 BE MIÉrnek a sajtok

Magyar merinó állomány
bárányaikkal Árusítás rendezvényen
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a zánk ban az el múlt évek ben ör -
ven de te sen nôtt a kü lön bö zô he -
lyi, il let ve or szá gos gaszt ro nó mi ai

ren dez vé nyek szá ma, ahol tej ter mék-bí rá la -
to kat és sajt ver se nye ket is szer vez nek. Ezek
a bí rá la tok al kal ma sak ar ra, hogy mér ni le -
hes sen a tej ter mé kek mi nô sé gé nek ala ku -
lá sát, ame lyek a ter mé kek ké szí tôi szá má ra
is fon tos vissza jel zés ként szol gál nak, és
egy ben se gít he tik ôket a kü lön bö zô ter mék -
hi bák fel de rí té sé ben. 

Re mél he tô en ez a mun ka a for ga lom ba ho -
zott ter mé kek mi nô sé gé nek ja vu lá sát fog ja
ered mé nyez ni. A kö vet ke zôk ben sze ret nénk
– a tel jes ség igé nye nél kül – a több év ti ze -
des ha zai ta pasz ta la tok ra ala poz va és a
nem zet kö zi szak mai szem pon to kat is fi gye -
lem be vé ve olyan ál ta lá nos irány el ve ket
be mu tat ni, ame lyek al kal ma zá sá val ki a la -
kul hat az a gya kor lat, hogy le he tô leg azo nos
el vek sze rint tör tén je nek a bí rá la tok so rán a
kü lön bö zô ér zék szer vi vizs gá la tok.

A gya kor lat ban több fé le ér zék szer vi mi -
nô sí tés is vé gez he tô. Ezek bôl hár mat is -
mer te tünk. El ôször a tej és tej ter mé kek
elô ál lí tá sát vég zô vál lal ko zá sok nak a ter -
mék for ga lom ba ho za tal elôt ti kö te le zô
vizs gá la tát kell em lí te ni. Er re vo nat ko zó an
az Élel mi szer tör vényt és an nak vég re -
haj tá si uta sí tá sa it, va la mint a kü lön bö zô
uni ós és ha zai ren de le tek elô írá sa it kell fi -
gye lem be ven ni.

A ko ráb bi kö te le zô ér vé nyû kész ter mék-
szab vá nye lô í rá sok meg szûn tek, he lyet tük
elô tér be ke rül tek az élel mi szer könyv elô -
írá sai, il let ve a gyárt mány la pok ban sze -
rep lô össze té te li, ér zék szer vi, mi nô sé gi jel -
lem zôk. Ez utób bi a kat min den gyár tó nak –
az em lí tett tör vé nyi elô írá sok nak meg fe le lô -
en – a tej ter mé kek rend sze res gyár tá sá nak
és for gal ma zá sá nak meg kez dé se elôtt kö -
te le zô en el kell ké szí te ni. Eb ben rész le te -
sen le kell ír ni a gyár tott ter mék fon to sabb
ér zék szer vi jel lem zô it. En nek a je len tô sé ge

A tej és tejtermékek 
érzékszervi elemzô vizsgálata

H ak kor vá lik iga zán fon tos sá, ami kor a gyár tó
nem az élel mi szer könyv elô írá sa i nak meg -
fe le lô össze té te lû ter mé ket ál lít elô. Az élel -
mi szer tör vény elô ír ja, hogy a gyár tó nak, il -
let ve a for ga lom ba ho zó nak a for ga lom ba
ho zás elôtt a ter mé kek mi nô sé gét meg kell
áll apí ta ni és azt hi telt ér dem lô en do ku men -
tál ni kell, ez zel meg aka dá lyoz ha tó, hogy hi -
bás ter mé kek ke rül je nek for ga lom ba. 

Egy má sik le het sé ges ér zék szer vi mi nô sí tés
a „ked velt sé gi” (kós to lás sal egy be kö tött)
bí rá lat. Eze ket ál ta lá ban ak kor vé gez tet jük,
ha a vá sár lók kal sze ret nénk az új vagy a ré -
geb ben gyár tott ter mé ke in ket szé le sebb
kör ben meg is mer tet ni és mi nô sé gük rôl a
vé le mé nyü ket ki kér ni. A fo gyasz tók igé nye i -
nek, vé le mé nyé nek meg is me ré se és ezek -
nek az ész re vé te lek nek az ér té ke lé se után
ja va sol ha tó a gyár tás tech no ló gia mó do sí tá -
sa vagy a ter mé kek mi nô sé gé gi jel lem zô jé -
nek meg vál toz ta tá sa, il let ve ter mék fej lesz -
tés sel új ter mé kek gyár tá sa. 

A har ma dik mód szer ak kor al kal maz ha tó,
ami kor az elô ál lí tott tej és tej ter mé ke ket bi -
zott sá gi vagy ön ál ló elem zôi vizs gá lat nak
vet jük alá. Cél ja több fé le le het. Pél dá ul a
sajt ver se nye ken tör té nô vizs gá la tok vagy az
ex port-im port ter mé kek bí rá la ta, il let ve bi zo -
nyos tej ter mé kek ér zék szer vi össze ha son lí tó
vizs gá la ta (pl. te hén- vagy juh tej bôl gyár tott
zsír dús fél ke mény saj tok or szá gos vagy ré-
gi ós mi nô sé gé nek meg áll apí tá sa, juh- vagy
kecs ke tej bôl ké szült ter mé kek or szá gos
össze ha so ní tó vizs gá la ta stb.). Az elem zô
vizs gá la to kon ka pott ered mé nyek bôl az ér -
de kelt szak em be rek ko moly szak mai kö vet -
kez te té se ket tud nak le von ni. 

A tej és tej ter mé kek ér zék szer vi elem zô
vizs gá la tá hoz ma ál ta lá ban a 20 össz pont -
szá mú bí rá la ti rend szert al kal maz zuk, az
év ti ze dek óta jól be vált, szak ma i lag meg -
fe le lô en ki dol go zott és könnyen al kal maz -
ha tó sú lyo zó fak to rok se gít sé gé vel. Ezek
szá mát, ér ték ará nyos ré szét – meg fe le lô

szak mai in do kok alap ján – ter mé sze te sen
meg le het vál toz tat ni.

Az ér zék szer vi elem zô vizs gá la to kat csak
szak em be rek vé gez he tik. Szak em ber nek
te kint he tô az a bí rá ló, aki:
• a vizs gá la tok hoz al kal mas ér zék szer vek -

kel ren del ke zik;
• a vizs gált ter mék kel szem ben tá masz tott

ér zék szer vi kí vá nal ma kat is me ri;
• a vizs gált ter mék ér zék szer vi tu laj don sá -

ga i nak meg ha tá ro zá sá ban, va la mint a hi -
ba gyors és egy ér tel mû fel is me ré sé hez
meg fe le lô gya kor lat tal ren del ke zik, és he -
lye sen ér tel me zi azok mi nô ség csök ken tô
ha tá sa it;

• a vizs gált ter mék gyár tá si tech no ló gi á ját
is me ri.

A VIZS GÁ LAT KÜL SÔ 
FEL TÉ TE LEI

Az ér zék szer vi vizs gá lat so rán a bí rá lók
egyé ni leg ér té kel nek. Az eh hez szük sé ges
tár gyi fel té te le ket biz to sí ta ni kell. 

HELY SÉG

A bí rá la ti he lyi ség nek tisz tá nak, szag men -
tes nek kell len ni. A fa la kat és a mennye ze tet
vi lá gos szín ûre kell fes te ni, a fa la kat cél sze -
rû le mos ha tó bur ko lat tal el lát ni (pl. csem -
pe). A pa do zat hé zag men tes és könnyen
mos ha tó le gyen. Aka dály men tes köz le ke -
dést kell biz to sí ta ni. A be ren de zé si tár gyak
csak a bí rá lat hoz nél kü löz he tet len menny -
iség ben le gye nek je len. Ezek is vi lá go sak és
le mos ha tók le gye nek. A ter mé sze tes fény -
for rás biz to sí tá sa ér de ké ben meg fe le lô nagy -
sá gú ab lak-fe lü le tek kel kell a hely sé get el lát -
ni. Amennyi ben a ter mé sze tes meg vi lá gí tás
nem ki elé gí tô, úgy meg fe le lô mes ter sé ges
fény for rás ról is gon dos kod ni kell. Eb ben az
eset ben ar ra kell tö re ked ni, hogy a szín ha tás
a ter mé sze tes vi lá gí tás sal meg kö ze lí tô en
azo nos le gyen. A vizs gá la ti asz tal la pot leg -
alább 800 lux fény erô vel kell meg vi lá gí ta ni. 

A hely ség hô mér sék le te ál lan dó le gyen.
Le gal kal ma sabb a 18 °C lég hô mér sék let,
75% kö rü li re la tív pá ra tar ta lom mal. 

A vizs gá lók el kü lö ní té sé re leg meg fe le lôbb a
szá jöb lí tés re is al kal mas, le fo lyó val el lá tott,
tel je sen zárt bí rá la ti fül ke. 

1. rész

A Tejgazdasági Szemle III. évf. 4. számában részletesen
foglalkoztunk a tej és tejtermékek csoportosításával 
a Magyar Élelmiszerkönyv és a Codex Alimentarius 
elôírásai alapján, a termékek fontosabb érzékszervi
jellemzôivel és minôsítésük szempontjaival.

Â
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A bí rá la ti hely ki a la kí tá sa kor fi gye lem mel
kell len ni ar ra is, hogy az a vizs gá lat tal kap -
cso la tos mû ve le tek el vég zé sé hez meg fe le lô
ké nyel met biz to sít son a bí rá la tot vég zô
szak em ber nek.

A bí rá lat ra ke rü lô ter mé kek elô ké szí té sé hez
ele gen dô nagy sá gú, el kü lö ní tett he lyi ség
szük sé ges. En nek a he lyi ség nek a hi gi é nés
kö ve tel mé nyei a bí rá la ti he lyi sé gé vel azo no -
sak le gye nek. 

EDÉ NYEK

A bí rá lat so rán hasz nált edé nyek kel és
evô esz kö zök kel kap cso la tos kí vá nal mak:
• az ál ta lá nos egész ség ügyi és hi gi é nés kö -

ve tel mé nyek nek fe lel je nek meg;
• szag- és íz men te sek le gye nek, ide gen ízt

és sza got ne ve gye nek fel, il let ve a ter mé -
kek nek ne ad ja nak át;

• azo nos for má jú ak, nagy sá gú ak és szí nû -
ek le gye nek; szí nük, ki kép zé sük és fény -
tö ré sük ne za var ja a szín ér té ke lést.

Leg meg fe le lôbb a fe hér szí nû por ce lán vagy
a si ma fa lú szín te len üveg, eset leg fe hér
mû anyag és nem rozs dá so dó evô esz köz.
A száj ból el tá vo lí tott min ta da ra bok gyûj té sé -
re min den bí rá la ti hely hez fed él lel el lá tott,
láb bal nyit ha tó, hi gi é nés kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lô edényt is biz to sí ta ni kell. 

A VIZS GÁ LAT LE BO NYO LÍ TÁ SA

A bi zott sá gi bí rá lat 
ál ta lá nos irány el vei

A vizs gá la tot egyé ni bí rá lat for má já ban
kell le foly tat ni. A bí rá ló sze mé lyek a mun -
ká ju kat az ét ke zés után leg alább 1, de
leg fel jebb 3 óra el tel té vel kezd jék meg.
Le gal kal ma sabb idô pont a dél elôtt 9 órai
kez dés és a 12 órai be fe je zés. A min tá kat
rejt je lez ve kell a bí rá ló elé ten ni. A ki sebb
egy sé gû, zárt cso ma go lá sú ké szít mé nye -
ket ere de ti cso ma go lás ban kell a bí rá lat -
ra fel kí nál ni, a gyár tó ne vé nek ki ta ka rá sá -
val. A vizs gá lan dó ké szít mény bôl olyan
mennyi sé get kell fel tá lal ni, hogy ab ból a
ter mék egyes ér zék szer vi tu laj don sá gai
(ese ten ként ki vé tel az alak és mé ret)
meg áll apít ha tók le gye nek. Az egyes ter -
mé ke ket azo nos menny iség ben, azo nos
ala kú, nagy sá gú és szí nû edé nye ken kell
tá lal ni. 

A bí rá ló bi zott ság fo lya ma to san leg fel jebb
15 ter mé ket vizs gál hat. Enn él na gyobb ter -
mék szám ese tén a fenn ma ra dó min tá kat
5-5 da rab ból ál ló cso port ba kell osz ta ni, és
egy-egy cso port vizs gá la ta után 15 per ces
szü ne tet kell tar ta ni. A vizs gá lat rend jét úgy
kell össze ál lí ta ni, hogy elôbb a kö zöm bös,

majd a sa vany kás, ké sôbb az íze sí tett, il let -
ve a ki fe je zett sza gú és ízû ter mé kek ke rül -
je nek el bí rá lás ra. Egy na pon le he tô leg azo -
nos vagy kö zel azo nos jel le gû ter mék fé le sé -
ge ket kell vizs gál ni. Amennyi ben ez nem va -
ló sít ha tó meg, ak kor a kü lön bö zô íz jel le gû
cso por tok vizs gá la ta kö zé a min ta szá má tól
füg get le nül fél óra szü ne tet kell be ik tat ni.
A vizs gá lat ra ke rü lô ké szít mé nyek hô mér sék -
le tét a jel le gük nek meg fe le lô en kell be ál lí ta -
ni. Azo kat a ter mé ke ket, ame lye ket me le gen
is fo gyasz ta nak (pl. pasz tô rö zött tej, te jes
ka kaó stb.) fel me le gít ve is vizs gál ni kell.

A vizs gá la ti hely ség ben a bi zott ság tag ja in kí -
vül csak a min ták tá la lá sát, il let ve a meg vizs -
gált min ták el tá vo lí tá sát vég zô sze mé lyek
tar tóz kod hat nak. A vizs gá la ton je len le vô
sze mé lyek ru há za ta tisz ta és szag men tes le -
gyen. Meg kell gyô zôd ni a bí rá lat ve ze tô jé nek
ar ról is, hogy a bí rá la tot vég zô sze mé lyek az
ér zé ke lô ké pes sé gük bir to ká ban van nak-e
(pl. meg fe le lô az egész sé gi ál la po tuk stb.).
Er re kü lön, nem zet kö zi leg is el fo ga dott vizs -
gá la ti tesz tek áll nak ren del ke zés re. Ezek
rész le te zé sé re most nem té rünk ki. 

Folytatás a következô számunkban.

2 DR. ME RÉ NYI IM RE
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Díj el nye ré sé re a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um fel -
ügye le te alá tar to zó ag rár gaz da sá gi és élel mi sze ri pa ri
te rü le ten mû kö dô, ter me lés sel vagy szol gál ta tás sal

fog la ko zó, vál lal ko zás in gye ne sen pá lyáz hat. A Díj ra kis és kö -
zép vál lal ko zá sok ugya núgy pá lyáz hat nak, mint a nagy vál la la -
tok, ame lyek te vé keny sé gük so rán bi zo nyít ha tó an el kö te le zet -
tek a mi nô ség ügye iránt és ki emelt fon tos sá got tu laj do ní ta nak
a mi nô sé gi mun ka vég zés nek, az egyen le te sen jó mi nô sé gû ter -
mé kek elô ál lí tá sá nak, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sá nak.

A Díj oda íté lé sé rôl egy 9 ta gú bi zott ság ja vas la ta alap ján a
mi nisz ter dönt. Az éven te ki adás ra ke rü lô leg fel jebb 5 Díj köz -
vet len anya gi el is me rés sel ugyan nem jár, de a dí ja zot tak ok le -
ve let és em lék táb lát kap nak, il let ve le he tô sé get a 2008-ban
lét re ho zott MAMD véd jegy hasz ná la tá ra.

Az el is me rés mel lett fon tos nak tart juk ki emel ni, hogy a pá -
lyá zat írá sa so rán a vál lal ko zás át te kin ti te vé keny sé gét a ki lenc
ön ér té ke lé si te rü le ten – így mi nô ség ügyi szem pont ból tük röt

Magyar Agrárgazdasági Minôségi Díj a minôség
iránt elkötelezett vállalkozások elismerésére

tart va ön ma ga elé – amely ered mé nye kép pen meg szer zett
in for má ci ók je len tôs mér ték ben hoz zá já rul nak a cég jö vô be ni
si ke res te vé keny sé gé hez. 

2005 óta már 30 vál lal ko zás büsz kél ked het a Ma gyar Ag rár -
gaz da sá gi Mi nô ség Díj jal. A dí ja zot tak kö zött az alap anyag-ter -
me lôk és élel mi szer-fel dol go zók mel lett a szol gál ta tást nyúj tó
vál lal ko zá sok is sze re pel nek.

A pá lyá za ti fel hí vás a Föld mû ve lé sü gyi Ér te sí tô ben ke rül ki hir -
de tés re. A pá lyá zat ról to váb bi in for má ci ó kat szem élye sen vagy
a ha gyo má nyo san éven te – idén ta vasszal – meg ren de zés re
ke rü lô, pá lyá zat ra fel ké szí tô ren dez vé nyen le het kap ni.

Ter mé sze te sen a pá lyá zat iránt ér dek lô dôk az in ter ne ten is
tá jé ko zód hat nak: http://elel mi szer lanc.kor many.hu/ma gyar

A 2018. évi MAMD pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je (vár ha-
tó an) 2017. ok tó ber 13. 12:00 óra.

2 Ké szí tet te: FM, Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz tály

A Földmûvelésügyi Minisztérium a korábbi évekhez hasonlóan 
az idei évben is meghirdeti a Magyar Agrárgazdasági Minôség Díj
(MAMD) pályázatát, amelynek célja, hogy a tevékenységük során 
a minôség iránt bizonyítottan elkötelezett vállalkozások elismerésével
példát mutasson az agrárgazdaság többi résztvevôjének.

A
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in de nek elôtt kezd jük azon ban fesz ti vá lok de fi ní ci ó já -
val és a tu riz mus ban be töl tött sze re pük hang sú lyo zá -
sá val. „Fesz ti vál nak ne vez he tô min den olyan – egy

vagy több té ma kö ré szer ve zô dô, rend sze re sen meg ren de zés re
ke rü lô, egy vagy több hely szí nen tör té nô, meg hir de tett prog -
ram mal ren del ke zô kul tu rá lis, mû vé sze ti, gaszt ro nó mi ai, sport
vagy egyéb – ese mény so ro zat, amely nek cél ja, hogy kö zön sé -
ge ré szé re ki emel ten szín vo na las, ér ték köz ve tí tô, mi nô sé gi, is -
me re te ket is bô ví tô és egy ben szó ra koz ta tó, sza bad idôs kö zös -
sé gi él ményt nyújt son” (Ma gyar Fesz ti vál Szö vet ség).

A fesz ti vá lok imázs for má ló ha tá sa vi tat ha tat lan, gaz da sá gi ha -
tá sa ik ról is szá mos – jel lem zô en egy-egy fesz ti vált vizs gá ló –
ku ta tás, eset ta nul mány áll ren del ke zés re. A fesz ti vál lá to ga tás
le het el sô szá mú uta zá si in dí ték, ugyan ak kor a fesz ti vá lok ki e -
gé szí tô prog ra me lem ként is je len tôs sze re pet ját sza nak a más
mo ti vá ci ó jú utak kap csán. Te hát a fesz ti vá lok az adott ré gió lá -
to ga tott sá gát nö vel he tik, vissza té rô lá to ga tó kat ge ne rál hat nak,
csök kent he tik a sze zo na li tást (Su lyok-Szi va, 2010). Fon tos
sze re pet tölt het nek be a he lyi ter mé kek nép sze rû sí té sé ben, így
a he lyi gaz da ság erô sí té sé ben, to váb bá élén kít he tik a kö zös sé -
gi éle tet, élet tel töl tik meg a te re ket. Hasz nál hat juk a fesz ti vá -
lo kat a mar ke ting kom mu ni ká ció szín te re ként is: pl. a sajt ké szí -
tés be mu ta tó i val – a fo gyasz tó kat ta nít va – a ma gyar tej ter mé -
kek mar ke ting jét erô sít het jük, vagy is na gyobb bi za lom mal, tu -
da to san fog ják jö vô ben az itt meg is mert ter mé ke ket vá lasz ta ni.
Szak em be rek nek szó ló szak mai ren dez vé nyek meg szer ve zé sé -
vel is emel het jük a ren dez vé nyek szín von alát, ní vós ver se nyek -
kel, pl. egy sajt must rá val a presz tí zsét (Hall-Sharp les, 2008;
Qu inn 2009). 

A vi lág kö rü li saj tos utunk el sô ál lo má sa Auszt ria, ahol igen hí -
res a szep tem ber ben – 2017-ben im már a 23. al ka lom mal –
meg ren de zés re ke rü lô Nem zet kö zi Al pe si Saj to lim pia. Ezen

Sajtfesztiválok
a világban 

és hazánkban

a meg mé ret te té sen az Al pok leg jobb sajt ké szí tôi gyûl nek össze
Gal tür ben. A sajt must ra mel lett nem ke ve sebb, mint 80-90 al -
pe si sajt gyár tó mu tat ja be ter mé ke it az ér dek lô dôk nek, akik a
kós to lás után vá sá rol hat nak is a ked ven ce ik bôl (http://www.

gal tu er.com/de/events-ku li na rik/ku li na rik/alm ka se olyp mi a de). 

Ka lan doz zunk azon ban kis sé
tá vo labb szom széd ja ink tól, pél -
dá ul Fran cia or szág ba! Co u -

lom mi ers-ben 1967 óta min -
den év ben már ci us vé gén vagy
áp ri lis ele jén meg ren de zik a
négy na pos Nem zet kö zi Sajt
és Bor Vá sárt. A több mint fél -
szá ze zer lá to ga tó nak kö zel 400
ki ál lí tó mu tat ja be por té ká it,
nagy sze re pet játsz va ezál tal a kéz mû ves saj tok és bo rok nép -
sze rû sí té sé ben (http://www.fran ce-vo ya ge.com/events/in ter na -

ti o nal-che e se-wi ne-fa ir-56.htm).

A Saj tok Vi lág ver se nyét 2017 jú ni u sá ban 3. al ka lom mal
ren de zik meg 150 ki lo mé ter re Pá rizs tól, To urs vá ro sá ban
(http://www.che e se-to urs.com/).

A né met or szá gi sajt fesz ti vá lok
kö zül a legt ren dibb a „Che e se
Ber lin”, amely a slow fo od moz -
ga lom el ve it ma gá é nak vall ja.
2017 no vem be ré ben lá to gas -
sunk el er re a fi a tal (2012-ben
ren dez ték az el sôt) és in no va tív
ren dez vény re (http://che e se-ber lin.de/).

Ter mé sze te sen Spa nyo lor szág

is hí res a sajt ja i ról. A Tru jil lo-
ban ta lál ha tó 30. éve min -
den év má jus ele jén a vi lág
egyik leg na gyobb sajt vá sá ra ként
ap oszt ro fált Nem ze ti Spa nyol
Sajt fesz ti vál, több száz stand -
já val sajt meny or szág gá va rá -
zsol ja eze ken a na po kon a vá -
ros kát (http://www.tru jil lo vil la ses pa na.com/fi es tas-fes ti vals/

the-na ti o nal-spa nish-che e se-fes ti val-in-early-may).

Nagy Bri tan nia leg ran go sabb sajt fesz ti vál ja, ahol több mint
400 sajt kí nál ja ma gát a több ezer lá to ga tó nak, a Nagy Brit

Nemzetközi Alpesi Sajtolimpia 

Cheese Berlin

Nemzetközi Sajt és Bor 
Vásár Coulommiers-ben

Trujillo-i Nemzeti 
Spanyol Sajtfesztivál 

A különbözô gasztrofesztiválok egyre nagyobb
népszerûségnek örvendenek világszerte. 

Elég nehéz dolgunk lenne, ha megpróbálnánk
akár csak a sajtfesztiválokat is felsorolni.

A fesztiváljelenség a kulturális turizmus 
megatrendjeként tartható számon: a fesztiválok

száma exponenciális növekedést mutatott 
az elmúlt egy-másfél évtizedben. A cikkben

tehát a teljesség igénye nélkül beletekintünk 
a világ sajtfesztivál kínálatába, tesszük 

ezt azzal a céllal, hogy viszonyítási alapunk
legyen a jelentôsebb magyar sajtfesztiválok

elemzése, fejlesztése során. 

M
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Sajt fesz ti vál. Ez a kü lön le ges
ese mény szep tem ber tá jé kán
Car diff ódon erô dít mé nyé nek
fa lai kö zött ke rül meg ren de zés -
re, ami han gu la tá ban egye dü l-
ál ló. A fesz ti vál ke re te in be lül
sze mi ná ri u mo kat és mes ter -
kép zést is tar ta nak, igen fon -
tos sá té ve az ese ményt a sajt

szak em be rek szá má ra (http://epi cu re an-tra ve ler.com/car diff-

and-the-gre at-bri tish-che e se-fes ti val/).

Ha son ló ran gos fesz ti vált (A Nagy Sajt Fesz ti vál) lá to gat ha-
tunk jú li us ban Ca erp hilly-ben (http://www.ca erp hilly.gov.uk/

big che e se).

Nant wichben a sajt ver se nyen dôl el ki lesz a Nem zet kö zi Sajt
Díj nyer te se. A zsû ri 4000 sajt ké szí tô ter mé két bí rál ja el. A ver -
seny vé gét nyil vá nos kós to ló zár ja, ahol a sza ka va tot ta kon kí -
vül más is él vez he ti a fi nom íze ket (http://www.in ter na ti o nal-

che e se a wards.co.uk/).

Az egyik leg ré geb ben is mert sajt, az Olasz or szág ban ké szí tett
Par mi gi á no Reg gi a nó, köz is mer tebb ne vén a par me zán sajt
tisz te le té re min den év ben meg ren dez nek egy fesz ti vált, ame -
lyet Mo de nában tar ta nak. Ter mé sze te sen a fesz ti vál jel le gé hez
a fi nom éte lek, ita lok kí ná la ta is hoz zá tar to zik. Akár csak a ze -

ne és kü lön bö zô pro duk ci ók fel -
vo nul ta tá sa. 

Bra-ban a 2015-ben, a Slow
Fo od moz ga lom ke re tén be lül
meg ren de zett „Che e se 2015”-n
23 or szág ból 300 ki ál lí tó és 270
000 lá to ga tó ün ne pel te a saj tot.
Kós to lá si works ho pot és kon fe -
ren ci át is tar tot tak. 2017. szep -
tem ber kö ze pén ér de mes ide is
el lá to gatni (http://che e se. slow -

fo od.com/en/).

Az USA-be li nagy Wis con si ni Sajt fesz ti vál kü lön le ges sé ge,
hogy nem csak kós tol ni és vá sá rol ni le het, ha nem min den év -
ben meg ren de zik az im már ha gyo má nyos sajt fa ra gók ver se nyét
is (http://www.tra vel wis con sin.com/events/fa irs-fes ti vals/gre at-

wis con sin-che e se-fes ti val-41296).

Ha to dik éve ren de zik meg jú ni -
us ban a Ka na dá ban ta lál ha tó
Pic ton vá sár csar no ká ban a
Nagy Ka na dai Sajt fesz ti vált
és sajt ver senyt. Szak mai sze -
mi ná ri u mo kat és fô zô ver senyt
is tar ta nak. A kez de ti ku darc
után a ren dez vény Észak Ame -
ri ka leg na gyobb kéz mû ves sajt fesz ti vál já vá nôt te ki ma gát. Az
át tö rést az okoz ta, hogy a má so dik év ben bo ro kat is kí nál tak a
saj tok hoz (http://che e se fes ti val.ca/2016-fes ti val-high lights/).

Igen ext rém saj tos ren dez vény
Whist ler ben a Ka na dai Sajt -
gör ge tô Ver seny, ahol a
„spor tesz kö zö ket” meg le het
en ni. Itt a saj to kat nem csak
meg kós tol ják, ha nem gör ge tik
is, fut nak is ve lük, sôt ül dö zik is
azo kat. Nos a nép sze rû sí tés nek
ez is egy mód ja (https://www.da iry go od ness.ca/che e se/all-you-

ne ed-is-che e se/events-and-tas tings/ex pe ri en ce-the-che e se-

cha sing-ma nia).

Dél-Af ri ka: a 16 éve meg ren -
de zés re ke rü lô 3 na pos Dél
Af ri kai Sajt fesz ti válnak kö -
zel 30000 lá to ga tó ja van
(http://www.che e se fes ti val.

co.za/). A sajt fa ra gás itt is
meg je le nik att rak ci ó ként.

A hol lan di ai Alk ma ar-i sajt vá sárt, amely nek je len tôs tu ris ta -
csa lo ga tó sze re pe van, bár nem iga zi fesz ti vál, ne héz len ne ki -
hagy ni a fel so ro lás ból. A hol land vá ros több mint 400 évig az
Ei da mi sajt ke res ke del mi köz pont ja volt, az I. vi lág há bo rú elôtt.
A pi ac ma már in kább tu ris ta-lát vá nyos ság, mi vel a ha gyo má -
nyai a mai na pig vál to zat la nok. A ke res ke dés ben pél dá ul csak
fér fi ak ve het nek részt, a sajt hor dók pe dig kü lön ki kép zést kap -
nak, hogy ké pe sek le gye nek az egyen ként 30 kg-os sajt gu ri gák
ci pe lé sé re.

Lát hat juk te hát, mennyi faj tá juk van a saj tok hoz kap cso ló dó
ren dez vé nyek nek (to váb bi a kat pl. még itt is ta lál ha tunk:
https://www.ever fest.com/fo od/che e se-fes ti vals). Min den kor -
osz tály és min den fé le íz lé sû em ber ta lál hat ma gá nak ked vé -
re va lót. A nem zet kö zi pél dák kap csán meg bi zo nyo sod ha tunk
ró la, hogy csak egy szín vo na la san, a szak ma je les kép vi se lô -
i nek ve ze té sé vel meg ren de zett fesz ti vál, ahol csak meg vá lo -
ga tott, a sajt ké szí tést mes te ri mó don mû ve lô sajt ké szí tô ket
en ge dik áru sí ta ni, le het si ke res. A fesz ti vál ke re tén be lül szer -
vez zünk szak mai prog ra mo kat (pl. sze mi ná ri u mo kat, tu do má -
nyos elô adá so kat, üzem lá to ga tá so kat). Jól dön tünk, ha bor -
kí ná la tot biz to sí tunk a saj tok mel lé, sôt szer vez zünk bor-sajt
össze kós to lás jel le gû works ho po kat is. A ma gyar saj tok hoz
ma gyar bo rok kí ná lá sa még gye rek ci pô ben jár, nem ár ta na,
ha gya ko rol nánk! Fon tos kér dés még a hely szín meg vá lasz tá -
sa, er re ta lán a több éves ta pasz ta lat ad majd vá laszt. Me rít -
sünk öt le te ket a kül föl di fesz ti vá lok si ke re i bôl, hogy mi nél
több tu ris tát vonz zunk mi is ha zánk ba sajt ja ink kal, így nép sze -
rû sít ve azo kat!

Cheese 2015 Bra-ban

Nantwich-i Nemzetközi Sajt Díj
Dél Afrikai Sajtfesztivál

Nagy Brit Sajtfesztivál
Cardiff
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Néz zük ak kor most meg, hogy ha zánk ban a kéz mû ves saj tok
for ra dal má nak elô szo bá já ban mi lyen saj tos fesz ti vá lo kat kí nál -
nak a szer ve zôk. 

A Ma gyar or szá gi Új bor és Sajt Fesz ti vál-t 2017 no vem be ré -
ben 14. al ka lom mal ren de zik meg Bu da pes ten. A ren dez vény so -
ro zat az el múlt évek so rán to vább nô ve ju tott el mos ta ni he lyé re,
a vá ros li ge ti Vaj da hu nyad vá ra dí szes csar no ká ba. A fesz ti vá lon
több nyi re sajt ké szí tôk és bo rá szok áru sí ta nak. A prog ram ban
sajt ver senyt is hir det nek, amely nek ke re tén be lül ki osz tás ra ke -
rül az „Év sajt ter me lô je” díj.

Szin tén bu da pes ti a Sajt fesz ti vál c. ren dez vény, amely ko ráb -
ban Bel vá ro si Sajt fesz ti vál, 2017-ben Bu dai Sajt fesz ti vál né ven
5. al ka lom mal ke rült meg hir de tés re. Fel vo nul tat ják a ha zai és
nem zet kö zi kéz mû ves saj to kat a leg fi no mabb bo rok kal, pá lin -
kák kal, kéz mû ves sö rök kel meg fû sze rez ve és min den olyan mi -
nô sé gi, ha zai ter mék kel össz hang ban, amely a sajt kul tú rá val
szo ro san össze függ. 2017-ben a kö zön ség vá laszt hat ja meg az
„Év Sajt ját” – ígé rik a szer ve zôk.

A 2016-ban a Bu da vá ri Bor fesz ti vál ke re tén be lül ne gye dik al -
ka lom mal ren dez ték meg a Nem ze tek Sajt ver se nyét, ame -
lyen 15 eu ró pai or szág kép vi sel tet te ma gát ha zá ja leg jobb sajt -
já val. A ren dez vény fon tos sze re pet ját szik ab ban, hogy be mu -
tat ja a leg ma ga sabb mi nô ség ben ké szí tett nem ze ti sajt fé le sé -
ge ket, és így ma gyar kö zön sé get új, ed dig szá má ra is me ret len
saj tok kal is mer te ti meg.

A pes ti hely szí nek tôl el té rô han gu la tot kí nál a saj tos ká li fa lu nap
ke re tén be lül, au gusz tus el sô va sár nap ján tar tan dó Saj tos ká li
Sajt fesz ti vál és Vá sár, ahol fe lel eve ní tik a rég múlt pi a cok han -
gu la tát. Nem csak hely be li ter me lô ket vár nak, ha nem más ré gi -
ók sajt ké szí tô mû he lyé nek ter mé ke it is. A vá sárt olyan prog ra -
mok kal szí ne sí tik, ame lyek min den kor osz tály szá má ra von zó
idô töl tést biz to sí ta nak. A ki seb bek ál lat si mo ga tó ke re té ben is -
mer ked het nek a te je lô jó szá gok kal. A fel nôt tek nek folk lór elô -
adá sok, kéz mû ves be mu ta tók nyúj ta nak kel le mes ki kap cso ló -
dást. Mind emel lett nem csak meg kós tol ni le het a saj to kat, ha -
nem meg is mer ked ni ma guk kal a mun ka fo lya ma tok kal is.

A KKA SE-Sajt ké szí tôk Egye sü le te kez de mé nye zé sé re je lent ke -
zik év rôl év re a Ma gyar Sajt must ra. Az ed di gi négy Ma gyar
Sajt must rát Nagy egy há zán a Hang is tál ló nál ren dez ték. A fesz -
ti vál cél ja kö ze lebb hoz ni az em be re ket a ha zai sajt kul tú rá hoz.
A ren dez vé nyen a té má hoz kap cso ló dó elô adás so ro zat és
szak mai kon fe ren cia is zaj lik, amely le he tô sé get ad a kü lön bö -
zô tech ni kai új don sá gok, az új irány za tok és az ed di gi ta pasz ta -
la tok meg is me ré sé re is. Per sze a sajt must ra nem csak a szak -
ma be li ek nek kí nál ki vá ló prog ra mo kat, ha nem az ide lá to ga tó
em be rek nek is fe led he tet len gaszt ro nó mi ai és kul tu rá lis él -
ményt nyújt. A fesz ti vál fon tos ré sze a sajt ver seny. A IV. Ma gyar
Sajt must rán a Kár pát-me den ce ma gyar sajt ké szí tôi össze sen
111 ter mék min tát ne vez tek a ver seny re (www.saj tut.eu).

Gyo ma end rôd éle té ben las san két év ti ze de ve tet te meg lá bát
egy olyan ren dez vény, ame lyet min dig nagy kí ván csi ság gal vár -
nak az ér dek lô dôk. Ter mé sze te sen a 2017-es év sem tel het el
a Gyo ma end rô di Nem zet kö zi Sajt- és Tú ró fesz ti vál nél kül,
amely már a 19. al ka lom mal vár ja a ki ál lí tó kat és a lá to ga tó -
kat. A fesz ti vál szer ve zôi 2016-ban együtt mû kö dést kez de mé -

nyez tek a Kis-, Kö zép-, Ag rár vál lal ko zók, Sajt ké szí tôk Egye sü le -
té vel a ren dez vény szak mai szín von alá nak eme lé se ér de ké ben.
Az idei ren dez vény al kal má val is a KKA SE Sajt ké szí tôk Egye sü -
le te se gí ti a szak mai prog ra mok ki a la ku lá sát, a fesz ti vál va lós
ér té ke i nek ki eme lé sét.

Ha tá ron in nen és túl szá mos
gaz da, sajt mes ter, csa lá di gaz -
da ság szá má ra kí nál ez a je les
ese mény le he tô sé get az íz le tes
re mek mû vek be mu ta tá sá ra,
ér té ke sí té sé re, min de zek mel -
lett pe dig a KKA SE-Sajt ké szí tôk
Egye sü le te ál tal meg hir de tett
sajt ver se nyen is meg mé ret he -
tik a mun ká juk gyü möl csét.
A saj tok bí rá lá sa, majd az ered mé nyek ki hir de té se a fesz ti vál
ke re te in be lül tör té nik. A fesz ti vál 2017. áp ri lis 29-én, szom ba -
ton nyit ja meg ka pu it, és egé szen má jus el se jén es tig vár ja vál -
to za tos prog ra mok kal, gyer mek mû so rok kal, kon cer tek kel,
szak mai prog ra mok kal az idelá to ga tó kat. A fesz ti vál han gu lat
mel lett el en ged he tet len a szak ma is ág je len lé te, a mes ter ség
be mu ta tá sa és an nak to vább öreg bí té se. Cél, hogy el sô sor ban
a saj tok ról, tej ter mé kek rôl szól jon ez a há rom nap, és hogy a
sajt ké szí tô kö zös ség szá má ra olyan szak mai prog ra mo kat
nyújt son, olyan fej lô dé si, olyan is me ret szer zé si le he tô sé ge ket,
ame lyek a szak ma fenn ma ra dá sát és meg úju lá sát se gí tik.
A fesz ti vál az évek so rán nagy nép sze rû ség re tett szert, szí ve -
sen ér kez nek ide az áru sí tók és lá to ga tók egya ránt, így iga zi
fesz ti vál han gu lat töl ti meg a vá rost a 3 nap alatt. 
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1950-ben Er dei Fe renc köz gaz dász aka -
dé mi kus kez de mé nye zé sé re va ló sult
meg el ôször a gaz dál ko dók sza ki ro dal -
má nak ün ne pe. Az tán csak nem min den
év ben a me zô gaz da sá gi lap ki adók a Vaj -
da hu nyad vár ban ren dez ték meg az Or -
szá gos Me zô gaz da sá gi Könyv hó nap
meg nyi tó ját. A könyv ün nep min den év -
ben feb ru ár el sô he té ben, igen nagy ér -
dek lô dés mel lett zaj lott le. Az összes
könyv- és lap ki adó együtt volt lát ha tó, ki -
ad vá nya ik meg fog ha tók és meg is vá sá -
rol ha tók vol tak. Saj ná la tos tény azon -
ban, hogy két éve már nem ke rült sor ra
a szak köny vek ün ne pe. Va jon mi ért nem
foly ta tó dik ez a ne mes ha gyo mány?

So ha nem fe lej tem el, hogy az egyik év -
ben az ün nep ség dísz ven dé ge Jó kai An -
na Kos suth-dí jas író nô volt, aki az ol va -
sás és a nyelv sze re pét hang sú lyoz va rá -
mu ta tott ar ra, hogy a szak em be rek nek a
sza ki ro da lom mel lett szé pi ro dal mat is ol -
vas ni uk kell, mert csak így vál hat nak mû -

SZERKESZTÔSÉGÜNK POSTÁJÁBÓL
Miért szûnt meg a szakkönyvek ünnepe?

velt em be rek ké. Egy ben ja va sol ta, hogy
az új jö ve vény sza va kat, ame lyek be ke rül -
nek a sza ki ro dal munk ba, egy sé ge sen
kel le ne ér tel mez ni. 

A mi nem ze dé künk kö te le zô ol vas mány -
ként a ma gya ró vá ri ok le ve les me zô gaz da
Fe ke te Ist ván köny ve it ol vas va nôtt fel,
és ami kor hoz zá ju tott, a Deb re cen-Pal-
la gi Me zô gaz da sá gi Aka dé mi án ta nult
Wass Al bert köny ve it is ol vas ta, gyak ran
csak ti tok ban. Ek kor je len tek meg a
keszt he lyi szár ma zá sú gaz dász-író Rá -
kossy Ger gely írá sai is.  Az uno ká ink ma
már ne he zen jut nak hoz zá ezek hez az
írá sok hoz. A két uno kám már in kább a
To mas ról írot ta kat búj ja, sok ha son ló ko -
rú tár sá val együtt. 

A könyv ün nep ren dez vé nye in, nem egy
he lyen az or szág ban, rend sze re sen szó
esett a szak em ber kép zé sek prob lé má já -
ról, va la mint azok eset le ges hi á nyos sá -
ga i ról is. En nek nyo mán pél dá ul egy jól

fel sze relt szak mun kás kép zôt hoz tak lét re
Vé pen, de ké sôbb a ki tû nô ok ta tó kat
(Éder, Pál fi) el en ged ve vagy el küld ve
hagy ták azt tönk re men ni. 

Jel lem zô, hogy Kis pes ten, ahol a leg jobb
ter mé ke i vel hírt szer zô trak tor gyár üze -
melt, ma már nem is hal lot tak ró la, még
az ott fel nôtt pe da gó gu sok sem. Rá zsó
pro fesszor ról is csak ke ve sen tud nak. Ez -
zel nem Dá nia nyo má ban já runk, ha nem
a JON STE IN BECK vagy Mi ha il Alek szand -
ro vics So lo hov ál tal le ír tak nyo má ban. 

A né pi es kont ra ur bá nus iro dal mi vi ta
úgy dôl el, hogy már nem lesz a föl det, a
gaz dál ko dást sze re tô fi a tal. Ezért is meg -
kér dô je le zen dô, hogy mi ért szûnt meg a
szak könyv ün ne pe, an nak el len ére, hogy
az 1990-es évek ele jé tôl kezd ve a föld -
mû ve lé sü gyi kor mány zat is rend sze re sen
tá mo gat ta. 

2 SZI LÁ GYI ÁKOS – Gyôr



z Az Ag ro me tal az utób bi évek ben nagy hang súlyt 
fek te tett a tej ipa ri gyár tó és fel dol go zó fo lya ma tok 
szá mí tó gé pes adat gyûj tô és gyár tás el le nôr zô 
rend sze re i nek fej lesz té sé re, va la mint az IPAR 4.0 
be ve ze té sé nek elô ké szí té sé re.

z A rend szer, a Col lec ting and Pro duc ti on Cont rol ling
System, a C P C System ar ra hi va tott, hogy üze mi
szin tû gyár tá si fel ügye le tet biz to sít son, a fel hasz ná lok
ré szé re.

2 PETTKÓ CSABA
projektvezetô

okl. villamos mérnök

1. Tel jes üze mi kör re ki ter je dô át lát ha tó ság 
2. A gyár tá si fo lya ma tok ál lan dó és tel jes kö rû el len ôr zé se
3. Vissza ke res he tô ség és a tech no ló gia is mé tel he tô sé ge
4. A gyár tás fo lya ma tos el len ôr zé se és ez zel a 

mun ka szer ve zés se gí té se 
5. Hisz to ri kus ar chi vá lás a tech no ló gi ai idôk, mennyi sé gi, 

hô mér sék le ti és más fi zi kai ada tok ról
6. Hô ke ze lé si ada tok és a hût ve tá ro lás hô mér sék le te i nek 

hisz to ri kus gyûj té se ha tó sá gi el len ôr zés re
7. Be ren de zé sen kén ti ener gia fel hasz ná lás fel ügye let 

re giszt rá ci ó val
8. Fel kész ülés az IPAR 4.0 élel mi sze ri pa ri meg va ló sí tá sá ra

z Tej üze mi 
pél da az 
Adat gyûj tô 
és Gyár tás 
Fel ügye le ti 
Rend szer 
az IPAR 4.0 
kom pa ti bi lis 
meg va ló sí tá sá ra.
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