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z Egy esz ten dô vel ez elôtt lá tott nap vi lá got
a Tej gaz da sá gi Szem le el sô szá ma, s kö -
vet te még öt, a szak mai köz vé le mény ér -
dek lô dé sét, ro kon szen vét és tá mo ga tá sát
ki ví vó ki ad vá nyunk. Ha son ló szak mai fó -
rum je lent már meg ko ráb ban is, de a
tej ter me lést súj tó vál ság lo hasz tot ta az
ér dek lô dést, a vesz te sé gek el ér ték a szak-
lap ki adást is, s meg foj tot ták a ha son ló

szak mai kez de mé nye zé se ket. De most már ki fe lé lá ba lunk az
ág aza tot súj tó vál ság ból.

z Mind a jö ve del me zô ség, mind a te hén lét szám, mind a ter mé -
ke ink irán ti ha zai és nem zet kö zi ér dek lô dés nö vek szik. S ez zel
együtt az ág azat is ma gá hoz tért. 
Egy re na gyobb a nem zet kö zi szín vo na lú be ru há zás, a tej ipa ri in -
no vá ció, az új meg ol dá sok irán ti ér dek lô dés. Min den bi zonnyal
ez az oka, hogy le he tô ség nyílt egy sa ját lá bán meg ál ló, az elô -
fi ze tôk jó vol tá ból, szak mai lel ke se dés bôl élô szak mai or gá num
meg je le né sé re.

z Nem csu pán a lap, ha nem sok kal in kább az ág azat ered mé -
nye it el is me rô jel zés, hogy la punk ba ta nul mányt, cik ket írt a
szak ma meg annyi ki vá ló sá ga, el is mert szak em be re, ku ta tó ja,
mi nisz té ri u mi irá nyí tó ja. 

z In ter jút adott la punk nak Fa ze kas Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi -
nisz ter és Czer ván György, az ág aza tért fe le lôs ál lam tit kár is.
En nek is kö szön he tô, hogy la punk egy re nél kü löz he tet le neb bé
vá lik a tej ter me lés sel, fel dol go zás sal és ér té ke sí tés sel fog lal -
ko zó szak em be rek kö ré ben.

z Több cikk ben mu tat tunk be tej gaz da sá go kat, és el kezd tük
a kü lön bö zô tej ter me lô or szá gok ról szó ló be mu ta tó cikk so ro za -
tun kat. 

z A leg job bak ról pél dát ven ni, az ered mé nye ket meg mu tat ni, az
is me re te ket köz kinccsé ten ni az új esz ten dô ben is a leg fon to -
sabb fel ada ta lesz ki ad vá nyunk nak. An nál is in kább, hi szen a
tej ter me lés ma már ko rántsem csu pán hoz zá ér tô gaz dál ko dást
je lent, ha nem ben ne fog lal ta tik az in no vá ció, a ku ta tás, a mar -
ke ting, még in kább az eu ró pai uni ós és a ha zai sza bá lyo zás
al kal ma zá sa, le he tô sé ge i nek ki hasz ná lá sa. 

z Ezek kö zé tar to zik a tejk vó ta-rend szer meg szün te té se, amely
kö zép tá von akár át is raj zol hat ja a „tej ág aza ti tér ké pet”, s en -
nek a ver seny nek le he tünk nyer te sei és vesz te sei is. Fon tos
fel adat a tej ág azat sze rep lôi kö zöt ti egész sé ges együtt mû kö dés
meg te rem té se, a ter me lôk al ku po zí ci ó i nak ja ví tá sa. A tej ág azat
jö ve del me zô sé gét szol gál hat ja, ha a te jet mind ma ga sabb fel -
dol go zott sá gi for má ban ér té ke sít jük a pi a con, s egy re több sa -
já tos ma gyar íz zel is mer tet jük meg a ha zai és kül föl di vá sár ló -
kat. Ezek kö zé tar toz nak a kéz mû ves ter mé kek, a tej és a saj t-
u tak ide gen for gal mi és me zô gaz da sá gi cé lú hasz no sí tá sa.

z Írá sa ink az új esz ten dô ben is szak mai, tej ág aza ti kér dé sek kel
fog lal koz nak, de szán dé ka ink sze rint mö göt tük min dig ott lesz
az em ber. A fo gyasz tó, aki jó ma gyar te jet, tej ter mé ket akar
vá sá rol ni, és a ter me lô, aki min dezt lét re hoz za, meg ter me li,
s eb bôl a mun ká ból akar meg él ni. Ezen cél ér de ké ben mun-
kál ko dik az egész ma gyar tej szak ma, s ve lük együtt a Tej gaz da -
sá gi Szem le is.  
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z Fel ké szült nek tart ja az ág aza tot a tejk vó ta-rend szer
meg szû né sé vel be kö vet ke zô vál to zá sok ra? Ön sze rint mi -
lyen sür gôs fel ada tok ra kell kon cent rál ni uk a tej ág azat -
ban dol go zók nak? Ké rem, ér té kel je a tej ter me lés ha zai
hely ze tét.

z Czer ván György: Az Eu ró pai Uni ó ban 2015. áp ri lis 1-jé tôl
meg szû nik a tejk vó ta-rend szer, amely kö zép tá von (5-10 éves
táv lat ban) át raj zol ja Eu ró pa „tej ág aza ti tér ké pét”. A tag ál la mok
több sé gé ben – gya kor la ti lag Ma gyar or szá gon sem – ez az ere -
den dô en ter me lés kor lá to zá sá ra lét re ho zott sza bá lyo zó elem
évek óta nem töl ti be a sze re pét. Ma gyar or szág egyet len év ben
sem hasz nál ta ki a ren del ke zés re ál ló kvó tá ját, jel lem zô en
20-25 szá za lék kal ma radt el at tól. A tejk vó ta rend szer
2015-ös meg szû né se összes sé gé ben le he tô sé ge ket is je lent a
ma gyar tej ág azat szá má ra.

Czerván György a hazai 
tejágazat jelenérôl és jövôjérôl 

z Ter mé sze te sen a rend szer meg szû né se rejt het ma gá ban ve -
szé lye ket, ak kor, ha az ág azat meg fe le lô fel ké szí té se és a szük -
sé ges jog sza bá lyi kör nye zet nem ke rül ne idô ben ki a la kí tás ra.
Ezért ki emelt fel adat ként ke zel tük az ág aza ti sze rep lôk fel ké szí -
té sét a kvó ta sza bá lyo zás meg szû né se utá ni idô szak ra és a
pi a ci hely zet re (tej cso mag nem ze ti al kal ma zá sa, a diszk ri mi na -
tív ár kép zés ti lal ma, szak ma kö zi szer ve ze ti el is me rés, stb.).

z Az Eu ró pai Unió tej- és tej ter mék ág aza tá nak kö zép és hosszú
tá vú sza bá lyo zá sát meg ala po zó úgy ne ve zett „tej cso mag” cél ja
egy job ban mû kö dô, ki e gyen sú lyo zot tabb élel mi szer lánc ki a la -
ku lá sá nak elô se gí té se. Leg fon to sabb ele mei a ter me lôk al ku -
po zí ci ó já nak erô sí té se, va la mint a szer zô dé ses kap cso la tok
ren de zé se.
Az új sza bá lyok tag ál la mi vég re haj tá sa mi att nem ze ti jog al ko -
tás ra volt szük ség. A 124/2012. (XII. 6.) VM ren de let a tej- és
tej ter mék-ág aza ti ter me lôi szer ve ze tek és tár su lá sa ik el is me ré -
se, va la mint a je len tés té tel te rü le tén fek te ti le a nem ze ti rész -
let sza bá lyo kat. A ren de let a ki zá ró lag tej ter me lôk ál tal lét re ho -
zott ter me lôi szer ve ze tek vagy ezek tár su lá sai ré szé re le he tô vé
te szi, hogy a tag ja ik vagy egy ré szé nek ter me lé sé rôl kö zös tár -
gya lá so kat foly tat has sa nak a fel vá sár lók kal vagy a fel dol go zók -
kal a szer zô dé ses fel té te lek rôl, töb bek kö zött az ár ról.
A mi nisz te ri ren de let mel lett 2012. de cem ber 28-tól ha tá lyos
a szak ma kö zi szer ve ze tek rôl és az ag rár pi a ci sza bá lyo zás egyes
kér dé se i rôl szó ló 2012. évi CXXVI II. tör vény mó do sí tá sa. En nek
ér tel mé ben a nyers tej Ma gyar or szá gon tör té nô ér té ke sí té sé re
irá nyu ló szer zô dést – a vég sô fo gyasz tó ré szé re tör té nô köz vet -
len ér té ke sí tés ki vé te lé vel – a nyers tej fel dol go zá sá ig meg ha tá -
ro zott tar ta lom mal írás ba kell fog lal ni. A ha tá ro zott idô re kö tött
szer zô dés idô tar ta ma leg alább 6 hó nap.
2013. au gusz tus 2-tól ha tá lyos a szak ma kö zi szer ve ze tek el is -
me ré sé nek és el le nôr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról 63/2013.
(VII. 25.) VM ren de let, amellyel a tej cso mag utol só, ed dig nem
ren de zett ele me is mû kö dés be lép he tett.
A ma gyar tej ág azat hely ze te je len leg sta bil, de az el múlt 5 év -
ben volt pél da sú lyos vál ság ra is, mi kor a ter me lôi te jár kg-on -
ként mind össze 55 Ft volt. Má ra a hely zet kon szo li dá ló dott. 
Az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó in té zet (AKI) leg utób bi ada tai alap ján
a nyers tej ter me lôi át la gá ra 99,23 Ft/kg volt ok tó ber ben,
3,44%-kal ala cso nyabb, mint 2013. ha son ló idô sza ká ban.
A nyers tej ki vi te li ára ugya neb ben az idô szak ban 103,68 Ft/kg
volt, ami 18,48%-kal ma rad el a 2013. ok tó be ri ki vi te li ár tól.
A te hén tej fel vá sár lá sa 2013-ban 3 szá za lék kal mér sék lô dött,
de így is meg ha lad ja a 2010. évi mennyi sé get.
Az Eu ró pai Bi zott ság össze sí té se sze rint a nyers tej fel vá sár lá sa
2014. ja nu ár-szep tem ber kö zött, éves ala pon 6,1%-kal, a kvó -
ta év te kin te té ben pe dig 8,4%-kal (áp ri lis-szep tem ber) emel ke -
dett Ma gyar or szá gon. A sajt ter me lés ugya ne zen idô alatt
13,3%-kal emel ke dett Ma gyar or szá gon (EU-28: +2,6%). Az EU-
28 nyers tej fel vá sár lá sa ja nu ár-szep tem ber kö zött 5,6%-kal, a
kvó ta év te kin te té ben pe dig 5,5%-kal nôtt. Ez zel egy idô ben
a je len tôs nyers tej-ter me lô ré gi ók ban is emel ke dik a ter me lés
(USA +2%, Auszt rá lia +2,8%, Új-Zé land +5,1%).
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Az agrárgazdaságért felelôs 
államtitkárt, Czerván Györgyöt kérdezte
szerkesztôségünk többek között 
a tejtermelés hazai helyzetérôl, a tejágazat
jövôjérôl, és a 2015-ös év feladatairól.  



z A tej és tej szín ki vi te le az el múlt idô szak ban je len tôs mér ték -
ben bô vült. En nek hát te ré ben az áll, hogy több je len tôs ex port -
ôr or szág ki vi te le csök kent, il let ve fo lya ma to san nô a vi lág pi a ci
ke res let. Ma gyar or szág je len tôs mennyi sé gû nyers te jet ex por tál
(leg na gyobb menny iség ben Ro má ni á ba és Olasz or szág ba), a
ki vi te li (töb bek közt spot pi a ci) árak a bel föl di árak nál még
20-30%-kal ma gas ab bak le het nek egyes idô sza kok ban.
A tej ho zam 2009. és 2011. kö zött 6700 li ter/te hén/év kö rül
moz gott, 2012-ben pe dig 6700 li ter/te hén/év fö lé emel ke dett,
a nö vek vô ten den cia az el múlt két év ben is ér zé kel he tô volt.

z Ma gyar or szá gon a tej és tej ter mé kek fo gyasz tá sa ala csony -
nak te kint he tô nem zet kö zi össze ha son lí tás ban. En nek rész ben
fo gyasz tói szo ká sok ban rej lô (pl. a vaj he lyett mar ga rin fo gyasz -
tá sa), rész ben jö ve del mi hely zet bôl ere dô okai van nak. Ugyan -
ak kor van nak olyan ter mé ke ink, ame lyek más hol nem is mer tek
(tú ró ru di, tej föl). Az el múlt évek vá lasz ték bô ví tô és egy ben
fo gyasz tás nö ve ke dést mu ta tó ter mék csa lád ja a sa va nyí tott és
tej ala pú desszert ter mé kek kö ré ben ta pasz tal ha tó.

z 2014-ben a ha zai gyár tá sú 2,8% zsír tar tal mú fo lya dék tej bel -
föl di ér té ke sí té se 3 szá za lék kal nôtt, ezen be lül ki sze re lés és
el tart ha tó ság sze rint a zacs kós friss te jé 20%-kal csök kent, míg
a do bo zos fris sé 8%-kal csök kent, a do bo zos tar tó sé 48%-kal
nôtt. A ha zai fel dol go zók ál tal elô ál lí tott 1,5% zsír tar tal mú do -
bo zos tar tós tej bel föl di ér té ke sí té se erô tel je sen, 48%-kal
emel ke dett (AKI PÁ IR ada tok, ez zel össze füg gés ben meg je -

gyez zük, az ada tok nem rep re zen ta tí vak, azo kat 70 %-os le fe -

dett sé gû nek le het te kin te ni. A nyers anyag ere de tét – hogy az

im port tej, vagy bel föl di ere de tû-e – nem vizs gál ja).

Ez jól mu tat ja, hogy az agár tár ca el múlt idô szak ban ho zott in -
téz ke dé sei si ke re sek vol tak (kis ke res ke del mi lán cok kal tör té nô
tár gya lá sok, meg szi go rí tott el len ôr zé sek, stb.).

z Kül ho ni szak vé le mé nyek sze rint a nyers tej na gyobb
mennyi sé gû fel dol go zá sa elô re lé pést je len te ne. Elé ge -
dett-e a meg ter melt nyers tej fel dol go zá sá nak mér té ké -
vel? A gaz dák egy re töb ben fog lal koz nak a tej fel dol go zá -
sá val. Van nak olyan ter ve ik, me lyek alap ján a ko ráb bi nál
na gyobb mér ték ben tá mo gat nák ezt a tö rek vést? 

z Czer ván György: A ma gyar tej ág azat ban a fel dol go zói szek -
tor egyik leg na gyobb struk tu rá lis prob lé má ja, hogy a ha zai tej -
fel dol go zók tör té nel mi okok mi att ala csony fel dol go zott sá gi
szin tû, nagy tö meg ben elô ál lí tott, ki sebb hasz not és jö ve del met
biz to sí tó ter mé kek elô ál lí tá sá ra ren dez ked tek be, míg a rend -
szer vál tást kö ve tô en Ma gyar or szá gon meg je lent, és ma is je -
len lé vô kül föl di tu laj do nú fel dol go zók – kül föl di és ha zai alap -
anyag ból – fô ként ma gas fel dol go zott sá gú, nagy hoz zá a dott ér -
té ket kép vi se lô, és na gyobb jö ve del met biz to sí tó ter mé kek
gyár tá sá ra sza ko sod tak. En nek tör té nel mi hát te ré ben az áll,
hogy a ma gyar tej fel dol go zás a rend szer vál tás elôtt a ha zai igé -
nyek ki elé gí té se mi att nagy tö meg ben csak fo lya dék te jet, tej -
fölt és tú rót ál lí tott elô. Az el múlt év ti ze dek ben, a ma ga sabb
fel dol go zott sá gi szin tû ter mé kek gyár tá sá hoz szük sé ges fej lesz -
té sek jel lem zô en tô ke hi ány mi att ma rad tak el. Je len leg a ma -
gyar fel dol go zók min den ter mék gyár tá sá ra al kal ma sak, de
egyes ter mé kek nél je len tôs mé ret ha té kony sá gi hát rány ban
van nak nyu gat-eu ró pai ver seny tár sa ik hoz ké pest, kü lö nö sen a
ki fe je zet ten tej por, jog hurt, vagy sajt gyár tá sá ra be ren dez ke dett
üze mek kel szem ben.

z A tej ág azat ese té ben prob lé mát je lent az azon na li (spot) pi a -
cok ra tör té nô je len tôs mennyi sé gû nyers tej ér té ke sí tés, ami
szük sé ges sé te szi a fel dol go zott ter mé kek im port ját. A Ma gyar -
or szá gon meg ter melt tej mint egy ötö de eze ken a csa tor ná kon
ke resz tül el hagy ja az or szá got, így nem ké szül het be lô le sajt,
tú ró, jog hurt, tej föl stb. Egy egész sé ge sebb ter me lé si-ér té ke sí -
té si struk tú ra ki ala kí tá sá ra len ne szük ség, ahol a Ma gyar or szá -
gon be lül meg ter melt nyers tej ide ha za ke rül ne fel dol go zás ra,
és ké szül ne be lô le sajt, jog hurt, tej föl és egyéb tej ter mék. Eh -
hez szük ség len ne a fel dol go zó ka pa ci tá sok bô ví té sé re, mo der -
ni zá lá sá ra (el sô sor ban sajt és jog hurt elô ál lí tás te kin te té ben)
an nak ér de ké ben, hogy itt hon is ver seny ké pes áron ál lít has -
sunk elô tej ter mé ke ket. Az ág azat ban az utób bi idô ben több -
ször fel me rült pél dá ul tej por gyár tó ka pa ci tás lé te sí té se is.

z Tár cánk a fen ti struk tu rá lis prob lé mák meg ol dá sát az aláb bi
te rü le tek erô sí té sén ke resz tül lát ja:
• A fej lesz té sek ese té ben a leg na gyobb hang súlyt a fel dol go -

zott, ma gas hoz zá a dott ér té kû ter mé kek gyár tá sá ra kell fek -
tet ni (az ener gia ha té kony sá gi fej lesz té se ken túl). A Nem ze ti
Ag rár ku ta tá si és In no vá ci ós Köz pont alá tar to zó Ma gyar Tej -
gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet fej lesz té se ré vén mi nô sé gi ter mék
elô ál lí tás hoz nél kü löz he tet len, meg fe le lô ha zai ku ta tás-fej -
lesz té si bá zis is erô sít he tô.

• Je len leg az ág azat kis te rü le tét ké pe zi a kü lön bö zô kéz mû -
ves ter mé kek gyár tá sa. En nek erô sí té se fon tos, és akár
ki tö ré si pont le het az ág azat szá mos sze rep lô je szá má ra. 

z A ha zai tej és tej ter mék ág azat a szak ma kö zi szer ve zet re tá -
masz ko dó ha té kony bel sô pi ac sza bá lyo zás sal, egy ked ve zô tá -
mo ga tá si rend szer fenn tar tá sá val, és a meg fe le lô fej lesz té si
for rá sok biz to sí tá sá val ké pes le het meg vé de ni és fej lesz te ni
je len le gi po zí ci ó it 2015 után is, ami vel a kö vet ke zô évek ben a
vi lág pi a con vár ha tó, mint egy évi 2%-os nö ve ke dés ad ta le he tô -
sé ge ket is ki hasz nál hat ja.

z Mi lyen fôbb vál to zá sok vár ha tók 2015-ben  a tej ág azat
tá mo ga tá sá ban? Ho gyan vál to zik az Eu ró pai Uni ós és a
nem ze ti tá mo ga tás mód ja és mér té ke, és ez mennyi ben
se gí te né a gaz dá kat?

z Czer ván György: A ma gyar tej ter me lôk szá má ra a 2009-es
tej vál ság óta szá mos tá mo ga tá si konst ruk ció állt ren del ke -
zés re. A 2015-2020-as tá mo ga tá si idô szak ban az FM alap -
ve tô cél ja az ág azat tá mo ga tá si szint jé nek fenn tar tá sa volt.
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Ez a Kö zös Ag rár po li ti kán ke resz tül biz to sí tott köz vet len tá mo -
ga tá sok kö zül a ter me lés hez kö tött tá mo ga tá sok, va la mint a
vi dék fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sá val va ló sul meg.

z A 2015-2020 kö zöt ti tá mo ga tá si idô szak ban az aláb bi ele -
mek al kot ják majd a tej ág azat tá mo ga tá sát:

• A nem ze ti for rás ból fi nan szí ro zott át me ne ti nem ze ti tá mo-
ga tás (ÁNT),

• A te je lô te he nek után já ró ter me lés hez kö tött tá mo ga tá s,

• A tej ág azat szer ke ze tá ta la kí tá sát kí sé rô ál lat jó lé ti tá mo ga tás,

• Egyéb nem ze ti for rás ból fi nan szí ro zott, ho ri zon tá lis jel le gû tá -
mo ga tá sok (ál la ti hul la el szál lí tás, ál lat be teg sé gek meg elô zé -
se és le küz dé se, ren de zett pi a ci kap cso la tok).

z A ma gyar tej ág azat szem pont já ból ki emelt fel adat a fel ké-
sz ülés, il let ve az ág aza ti sze rep lôk fel ké szí té se a kvó ta sza bá lyo -
zás meg szû né se utá ni idô szak ra. A tejk vó ta-rend szer meg szû -
né sé re va ló fel ké szü lés ben mind eu ró pai, mind pe dig ma gyar
szin ten je len tôs lé pé sek tör tén tek az el múlt évek ben. Eze ket az
aláb bi ak ban mu tat juk be:

z Jog sza bá lyi kör nye zet vál to zá sa

• A tejk vó ta-rend szer meg szû né se nem je len ti a tej -
ág azat ban al kal ma zott tá mo ga tá si for mák au to ma ti kus
meg szû né sét.

• Az EU-ban 2012 már ci u sá ban el fog adás ra ke rült a tej és
tej ter mék ág azat kö zép- és hosszú tá vú sza bá lyo zá sát ren -
dez ni hi va tott „tej cso mag”, amely nek 2012. ok tó ber 3-a
óta min den ele me ér vény ben van. Ezek az ele mek a ter -
mék pá lya szer ve zett sé gé nek, a ter me lôk al ku e re jé nek ja ví -
tá sát cé loz zák a ter me lôi és szak ma kö zi szer ve ze tek spe -
ci á lis sza bá lya i nak meg al ko tá sá val, il let ve a szer zô dé ses
kap cso la tok ren de zé sé vel. Az Eu ró pai Bi zott ság cél ja, hogy
2015 után ez a sza bály rend szer ve gye át a tej ág azat pi ac -
sza bá lyo zá si fel ada ta it.

• 2012. au gusz tus 1-jén lé pett ha tály ba a me zô gaz da sá gi és
élel mi sze ri pa ri ter mé kek vo nat ko zá sá ban a be szál lí tók kal
szem ben al kal ma zott tisz tes ség te len for gal ma zói ma ga tar tás
ti lal má ról szó ló tör vény mó do sí tá sa, amely alap ján ti los azo -
nos ter mé kek fo gyasz tói árá nak a ter mék szár ma zá si or szá -
ga alap ján tör té nô diszk ri mi na tív meg kü lön böz te té se. En nek
cél ja, hogy a ha zai elô ál lí tá sú és az im port ter mé kek ese té -
ben a ke res ke dôk azo nos ár kép zé si mód szert al kal maz za nak,
va la me lyest egyen lôb bé té ve ez zel a ver seny fel té te le ket.

• Az FM és az ág azat szak mai és ér dek vé del mi szer ve ze tei
kö zöt ti kap cso lat az utób bi idô ben je len tô sen erô sö dött.
En nek ered mé nye pél dá ul az, hogy a szak tár ca az ál la ti ter -
mék-pá lyák kö zül el sô ként a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és
Ter mék ta náccsal kö tött Stra té gi ai Part ner sé gi Meg áll apo -
dást 2013-ban.

• Az ál lat te nyész té si ág aza tok kö zül el sô ként a tej ág azat ban
a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács (TTT) ka pott
el is me rést szak ma kö zi szer ve zet ként.

z Az utób bi idô ben ör ven de te sen nôtt a te je lô szar vas -
mar ha-lét szám ha zánk ban. Ön sze rint van ar ra esély,
hogy ez az ág azat, vagy is a tej ter me lés  a me zô gaz da ság
hú zó á ga za tá vá vál jon?

z Czer ván György: A rend szer vál tás után 2009-ig a tej ter me -
lés mint egy 40 szá za lék kal csök kent, az óta vi szont nö ve ke dés
fi gyel he tô meg. A tej ter me lé se 2010-ben 1640,6 mil lió li ter,
2011-ben 1667,5 mil lió li ter, 2012-ben pe dig már 1765,2
mil lió li ter volt.
Egy ér tel mû el moz du lást je lent pél dá ul az ál lat lét szám te kin te -
té ben, hogy 2010 óta fo lya ma to san nô az ál lo mány, a leg utol -
só KSH-je len tés alap ján meg ha lad ta a 770 ez ret.

z A tej hasz nú ál lo mány nö ve ke dé se mö gött egy ér tel mû en a
2010. má so dik fe le óta tar tó ked ve zô nem zet kö zi tej pi a ci hely -
zet, és az ez zel já ró erôs ke res let áll. A vi szony lag ma gas árak
ked ve zô en hat nak a tar tá si és ter me lé si kedv re. Emel lett ki kell
emel ni azt is, hogy a 2009-es tej pi a ci vál sá got kö ve tô idô szak -
ban a tej ág azat je len tôs mennyi sé gû tá mo ga tás ban ré sze sült,
ami szin tén ked ve zô en ha tott az ág aza ti sze rep lôk re. El mond -
ha tó, hogy a je len tôs vesz te sé gek után tal pon ma radt sze rep -
lôk az el múlt 2 év ben már nye re ség gel ter mel het tek te jet
Ma gyar or szá gon.

z Ag rár po li ti kánk ki emelt cél ként ke ze li, hogy a me zô gaz da ság
meg ha tá ro zó ré szét ké pez ze a ha zai GDP-nek. Az ed di gi
ada tok ból egy ér tel mû en lesz ûr he tô, hogy az ed dig meg ho zott
in téz ke dé se ink ered mé nye sek.
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z Az érem má sik old alát néz ve a tej ág azat nak is van nak
ke vés bé si ke res, az ed di gi nél több fi gyel met ér dem lô te -
rü le tei. Ilyen pél dá ul a mar ke ting. Tud juk, hogy a mar ke -
ting  mun ka mi lyen fon tos. Mi a vé le mé nye, hol és ho gyan
le het ne ezen ja ví ta ni?

z Czer ván György: Az FM kom mu ni ká ci ó já ban min dig is ha zai
ter mé kek fo gyasz tá sá nak szük ség sze rû sé gét hang sú lyoz za. 
2014-ben AMC-s for rás ból szé les kö rû tej kam pány meg ren de -
zé sé re ke rült sor.
Az orosz em bar gó ha tá sa i nak kö zös sé gi mar ke ting gel va ló ke -
ze lé se, az eh hez szük sé ges több let for rás biz to sí tá sa irán ti igé -
nyün ket (a ba rom fi és tej ág azat szá má ra) már szep tem ber ben
je lez tük a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um nak (NGM), a 2015.
évi költ ség ve té si ter ve zés so rán.
A 2015. évi ke ret összeg is me re té ben úgy lát juk, hogy jö vô re a
2014. év hez ha son ló vo lu me nû mar ke ting te vé keny ség le bo -
nyo lí tá sá ra lesz le he tô ség.
Nagy hang súlyt fek te tünk a fen ti e ken túl az óvo da- és is ko la -
tej prog ram ra. Az el múlt évek ben a prog ram nép sze rû sí té sé -
nek erô sí té sét cél zó in téz ke dé se ink nek kö szön he tô en je len tô -
sen nôtt az el lá tot tak kö re (míg 2009-ben 140 ezer gyer mek,
ad dig 2013-ban 340 ezer, 2014-ben már 420 ezer gyer mek
el lá tá sá ra ke rült sor). 

z A bel föl di fo gyasz tás te kin te té ben min den ko ráb bi nál
fon to sabb lesz a tu da tos fo gyasz tói ma ga tar tás fej lesz té se, a
ma gyar ter mé kek meg is mer te té se és po zi ci o ná lá sa.

z A ha zai pro mó ci ó ban fon tos sze rep há rul a kor mány za ti tá -
mo ga tás sal el in dult, Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta -
nács ál tal mû köd te tett Tej szív lo gó tej ter mé ke ken tör té nô meg -
je le né sé re. Az év rôl év re egy re több gyer me ket el érô, rend kí vül
si ke res is ko la tej prog ram, va la mint az EU-s pro mó ci ós tá mo ga -
tás ban ré sze sü lô „Sajt ra fel!” el ne ve zé sû kam pány is fon tos
sze re pet ját szik a tej és tej ter mé kek pro mó ci ó já ban. Je len leg
még nem hasz ná lunk ki min den kö zös sé gi ag rár mar ke ting le -
he tô sé get a ha zai ter mé kek fo gyasz tá sá nak ösz tön zé sé re.  

z Ör ven de tes mó don nö vek szik a vá sár lók igé nye az
egye di, vál to za tos íz vi lá gú kéz mû ves tej és tej ter mé kek
iránt. Az idén meg kez dô dött a Ma gyar Saj tút Há ló zat ki -
épí té se, mely nek ré vén egy re is mer teb bé vál nak ezek a
ter mé kek. Több lap szá munk ban is ír tunk er rôl. Mi lyen tá -
mo ga tás ra szá mít hat ez a szak mai össze fo gás?

z Czer ván György: A tej és tej ter mé kek te kin te té ben a ha zai
tej ter mé kek fo gyasz tá sá nak to váb bi ösz tön zé se cél já ból – a kö -
zös sé gi ag rár mar ke ting for rá sok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
elô írá sok be tar tá sa mel lett – to váb bi, a fo gyasz tói szo ká so kat
be fo lyá so ló kam pá nyo kat ter ve zünk foly tat ni. 

z A kam pá nyok nak olyan üze ne tet kell hor doz ni uk, amely a
fo gyasz tók ban má sod la gos üze net ként fel hív ja a fi gyel met
a vá sár lá si szo ká sa ik ál tal ho zott dön té sek mö göt tes sú lyá ra –
mi nô ség és meg bíz ha tó ság, mun ka hely meg ôr zés.

z En nek leg fôbb oka, hogy a kül föl di tej ter mé kek cso ma go -
lá sa és az azon fel tün te tett in for má ci ók gyak ran el bi zony ta-
la nít ják a fo gyasz tó kat és vá sár lá si dön té sü ket erô tel je sen
be fo lyá sol ják.
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Kis-, Kö zép-, Ag -
rár vál lal ko zók,

Sajt ké szí tôk Egye sü-
 le te 2014. de cem ber
5-én tiszt újí tó köz gyû -
lést tar tott. Az egye sü -
let a Tej ter mék Ta nács
tár sult tag ja ként a mi -
nô sé gi ha zai kéz mû -
ves saj tok ké szí té sét
tö mö rí tô kis és kö-
z epes gaz da sá gok ér -
dek kép vi se le tét lát ja
el. Nagy hang súlyt he -
lyez nek a kéz mû ves

saj tok nép sze rû sí té sé re. Leg fon to sabb fel ada tuk nak a saj t-
út ál lo má sok or szá gos há ló za tá nak ki épí té sét tart ják. Biz -
ta tó ered mény nek szá mít, hogy 2014-ben az or szág ban
két he lyen, a Nóg rád me gyei Szen tén és a Pest me gyei
Etye ken már si ke rült lét re hoz ni a saj tút ál lo mást.
Az or szá go san el is mert szak mai szer ve zet köz gyû lé sén az
ed di gi el nök, Ko vács Lász ló man dá tu má nak meg -
hosszab bí tá sá ról dön töt tek.
Ál ta lá nos al el nök: Ko csis Pál (Ga ra bon ci ás Kft.), al el -
nök: Dr. Szôl lô si Ká roly (Arany ko ro na Kft.) lett.
El nök sé gi ta gok nak Masz lik Zol tánt (Masz lik Tej Kft.)
és He ge dûs Im rét (Bics kei Mg. Zrt.) vá lasz tot ták.

A

Harcz Zol tán a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta nács 
igaz ga tó ja hoz zá szó lás köz ben.
Mel let te Ko vács Lász ló az 
egye sü let új ra vá lasz tott el nö ke.

Tisztújító közgyûlés 



Pet hô Ist ván, a Ne messza ló ki Me zô -
gaz da sá gi Zrt. el nö ké nek ne messza -
ló ki pá lya fu tá sa 1989-ben Ne messza -
ló kon in dult el. Elôt te köz gaz dász ként
is a me zô gaz da ság te rü le tén dol go -
zott. A cé get 2008 óta ve ze ti. 

z Pet hô Ist ván: A ko ráb bi idô szak ban is
az ál lat te nyész tés volt a do mi náns, ezen
be lül fô leg tej ter me lés te rü le tén vol tunk
erô sek. Nagy ta pasz ta la tok kal bí ró elô de -
im ala poz ták meg fej lô dé sün ket. A szak -
mai tu dás és az ál lat tar tás ra va ló el kö te -
le zô dés jel le mez te a ve ze tô ket. A gaz da -
ság be vé te lé nek több sé gét, mint egy 70
szá za lé kát az ál lat te nyész tés ad ja, a ga -
bo na és az ola jos nö vé nyek ter me lé se  a
be vé tel 25 szá za lé kát,  va la mint 5 szá za -
lé kát te szi ki a me zô gaz da sá gi szol gál ta -
tás ból szár ma zó be vé tel. A rend szer vál tás
elôtt híz la lás sal is fog lal koz tuk, ez ma már
nincs így, tel jes egé szé ben a tej ter me lés -
re kon cent rá lunk.

Új istállókat adtak át a Nemesszalóki
Zrt. tejtermelô tehenészetében

z B. M.: A szak má ban köz is mert, hogy
a Ne messza ló ki Me zô gaz da sá gi Zrt.
te je lô te nyé sze te jó ge ne ti kai adott -
sá gok kal bír. Va ló szí nû leg gond nél kül
tud ják a sza po ru la tot ér té ke sí te ni?

z Pet hô Ist ván: A bi ka bor ja kat pár hó na -
pos kor ban ér té ke sít jük. Már ha to dik éve
az ál lo mány egy ré szé nél sze xált sper mát
hasz ná lunk, mely nek ered mé nye ként az
utó dok több mint 90 szá za lé ka nô i va rú
egyed lesz. A te hén lét szám pót lá sát bô ven
fe de zi a sa ját sza po ru lat, a ke let ke zett fe-
l es le get pe dig vem hes üszô ként ér té ke sít -
jük. Az ÁTK be ru há zá sok ered mé nye ként
most meg nôtt a bel föl di ke res let a te nyész -
ál la tok iránt, de jel lem zô en ex port ra ér té -
ke sí tünk, így a szov jet utód ál la mok ba, va -
la mint Gö rög or szág ba és Tö rök or szág ba.
A ma gyar hols te in-friz faj ta ke len dô Eu ró -
pá ban, re mé nye ink sze rint ezt a fo lya ma tot
az utób bi idô ben fel lé pô kék nyelv be teg ség
nem fog ja hát rá nyo san be fo lyá sol ni. 

z B. M.: Szar vas mar ha ál lo má nyuk
2600, hány te he net fej nek és mi lye -
nek a lak tá ci ós mu ta tó ik?

z Pet hô Ist ván: Évek óta a 12 000 kg-
os át la got tud juk hoz ni. Er re csak a jó
ge ne ti ká jú ál lo mány ké pes, mely nek
meg tar tá sá ra nagy hang súlyt for dí tunk.
Éven te az ál lo mány 30-35 szá za lé kát
kell se lej tez ni. Az egy te lep he lyen tar tott
ál lo mány te kin te té ben is elô ke lô he lyen
ál lunk, ko ráb ban lis ta ve ze tôk vol tunk.
A ter me lés be 1250 te he nek von tunk be,
eb bôl hoz zá ve tô le ge sen ez ret fe jünk, na -
pon ta 35.000 li ter te jet ter me lünk.

z B. M.: A ter melt tel jes tej mennyi sé -
gét az Al föl di tej Kft. vá sá rol ja fel.
Mi re szá mí ta nak, ho gyan ala kul, vál -
to zik-e majd a tej fel vá sár lá si ára?

z Pet hô Ist ván: Az Al föl di Tej Kft-ben je -
len tôs há nyad az üz let ré szünk. Az Al föl di
Tej biz tos fel ve vô pi a cot tud hosszú tá von
biz to sí ta ni szá munk ra, mi vel ka pa ci tá sát
te kint ve az el sô négy tej fel dol go zó kö zött
ta lál juk. A be szál lí tott tej mennyi sé gé ben
a má so dik he lyen ál lunk. Ar ra szá mí tunk,
hogy a mó do su ló tá mo ga tá si rend szer és
a tejk vó ta meg szün te té sé nek kö rül mé -
nyei kö zött is gaz da sá go san tud juk a tej
ter me lé sét foly tat ni. A tej pi a ci elem zé sek
azt ve tí tik elô re, hogy glo bá lis szin ten nö -
ve ked ni fog a tej fo gyasz tá sa, így Eu ró -
pá ban a ko ráb bi nál na gyobb menny iség -
ben ter melt te jet majd ér té ke sí te ni tud -
ják a nagy tej ter me lô or szá gok. Je len leg
or szá gos vi szony lat ban né mi túl kí ná lat
ta pasz tal ha tó, mely az zal le het össze füg -
gés ben, hogy az ex port pi a cok ról fô leg
olasz re lá ci ó ban né hány tej ter me lô gaz -
da ság ki szo rult, így azok most bel föl dön
ér té ke sí tik a te jet. Az utób bi 3-4 hó nap -
ban fo lya ma to san csök kent a tej fel vá -
sár lá si ára. Ná lunk a tej elô ál lí tá sá nak a
költ sé ge az ér té ke sí té si át la gár alatt volt
2014-ben.

z B. M.: Mit vár nak a most el ké szült
új is tál lók tól? Mi lyen kor sze rû meg ol -
dá so kat tud tak al kal maz ni?

z Pet hô Ist ván: A mos ta ni be ru há zá sok
nem csök ken tik az ön költ sé get, mi vel az
amor ti zá ci ós költ ség meg je le nik, míg az
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Pethô István elnök-igazgató

Nemesszalók Veszprém megyében, a Marcal-medencében,
Pápa és Celldömölk között félúton található. Közel ezren
laknak a faluban, amelyben meghatározó szerepe van 

a mezôgazdaságnak, és ahol országosan kiemelkedô 
a szarvasmarhatartás. Területi elhelyezkedésénél fogva a
Marcal-medence a történelemben mindig is hagyományosan
szarvasmarhatartó hely volt, és ma is a Dunántúl egyik
legkoncentráltabb szarvasmarhatartó területe ez a vidék.



elô zô te lep, ami 30 éves volt, azt az
amor ti zá ci ós költ ség már nem ter hel te.
Fo lya ma to san fej lesz tünk, be ru há zunk.
Két éve, hogy át ad tuk a 48 ál lá sos, De
La val tí pu sú, pa nel rend sze rû fe jô há zat.
Most pe dig az ÁTK pá lyá zat ad ta le he tô -
ség fel hasz ná lá sá val 2 db öt száz fé rô he -
lyes is tál ló és a si ló tá ro ló ké szült el mint -
egy 780 mil lió fo rint ér ték ben. En nek 40
szá za lé kát si ke rült pá lyá za ti pénz bôl fe -
dez ni. Az új be ru há zás sal min den mun ka -
fo lya ma tot gé pe sí tet tünk, je len tô sen nö -
vel ni sze ret nénk az ál la tok kom for tér ze -
tét. Így pél dá ul a be é pí tett nagy tel je sít -
mé nyû au to ma ta ven til lá to rok kal és pá rá -
sí tás sal csök ken te ni tud juk a nyá ri hô
stressz okoz ta ter me lés vissza esést,
amely nek mér té ke el ér te a 80 mil lió fo -
rin tot, emel lett hát rá nyo san be fo lyá sol ta
a sza po ro dás bi o ló gi ai mu ta tó kat is. A ke -
let ke zô trá gyát au to ma ta trá gya ki hú zó val
jut tat juk ki az is tál ló ból, me lyet az tán sze -
pa rá lunk. A pi he nô bo xok ban gu mi szô -
nyeg (mat rac) van, ami re alom ként a
trá gya sze pa rá tum ke rül, ezen tud nak pi -
hen ni az ál la tok. Az aló luk ki ke rü lô trá gya
sze pa rá lás köz ben el vesz ti ned ves ség tar -
ta má nak nagy ré szét és az így ke let ke zô
föld ned ves anyag gya kor la ti lag ste ri li zá ló -
dik (7-10 nap alatt), ezál tal al kal mas sá
vá lik az ál la tok al mo zá sá ra. Azért szük-
sé ges az al mo zás, hogy a te he nek lá ba it
meg óv juk a ki dör zsö lô dés tôl. 

z B. M.: A kor sze rû sí tés kap csán ter -
vez nek-e bi o gáz erô mû lé te sí tést?
Ter ve ik közt sze re pel-e egy ga bo na -
szá rí tó épí té se is?

z Pet hô Ist ván: Igen, to váb bi cél ja ink
kö zött sze re pel egy ga bo na szá rí tó épí té -
se és szük ség lesz az erô gé pek és a szál -
lí tó esz kö zök cse ré je is. Is me re te im sze -
rint a tisz tán szar vas mar ha trá gyá ra ala -
po zott bi o gáz erô mû vet nem le het gaz da-
sá go san üze mel tet ni. Er rôl tud tam meg-
gyô zôd ni egy né met or szá gi ta nul má nyút

al kal má val is. A má sik, ami vissza tart
ben nün ket az, hogy ná lunk ala csony
áron vá sá rol ják meg az al ter na tív erô mû -
vek ben ter melt ára mot, szem ben a nyu -
gat-eu ró pai gya kor lat tal, ahol ma ga sabb
az áram át vé te li ára. Nem ösz tö nöz ben -
nün ket be ru há zás ra az sem, hogy az
áram ter me lés so rán ke let ke zô nagy
mennyi sé gû hôt nem tud juk hol fel hasz -
nál ni. Ez ak kor ér né meg, ha len ne ker -
té sze ti ter me lé sünk és az üveg há zak fû -
té sé re tud nánk azt hasz nál ni.

z B. M.: Mi lyen nagy sá gú föl te rü le ten
gaz dál kod nak? A ta kar mány szük ség -
le tét mi lyen for rá sok ból biz to sít ják? 

z Pet hô Ist ván: Csak bé relt föld je ink
van nak, sa ját föld te rü le te ink nin cse nek.
Ne messza ló kon mû kö dik az Ag ro-Sza lók
Kft. is, amely ki mon dot tan nö vény ter -
mesz tés sel fog lal ko zik.  A rész vény tár sa -
ság mel lett a Kft. hoz zá já rul az ál la tok ta -
kar mány szük ség le té nek biz to sí tá sá hoz,
ami ab rak ta kar mányt, si ló ku ko ri cát, lu -
cer nát és olasz per jét je lent. Fe hér je hor -
do zó kat, rep ce és szó ja da rát és kü lön bö -
zô ki e gé szí tô ket, pre mi xe ket és a sör tör -
kölyt a pi ac ról sze rez zük be. A kft-ben
gaz da sá gunk is rész tu laj do nos, il let ve a
két cég tu laj do no si össze té te lé ben át fe -
dés van, így biz to sí tott a jó együtt mû kö -
dés. A két cég ál tal mû velt te rü let nagy -
sá ga el éri a 3000 hek tárt, mely nek nagy -
sá ga év rôl év re csök ken, ez az zal ma gya -
ráz ha tó, hogy egy re töb ben ked vet kap -
nak a kör nyé ken a gaz dál ko dás hoz és
meg vá sá rol ják az örö kö sök tôl a föl de ket.
Ezt a fo lya ma tot nem tud juk meg ál lí ta ni
an nak árán sem, hogy nö vel jük a föld bér -
let árát. A föld ala pú tá mo ga tá sok áta la kí -
tá sa gaz da sá gunk ra ked ve zôt le nül hat. Az
egy te hén re ju tó tá mo ga tás vár ha tó Â

össze ge 110.000 fo rint kö rül lesz. Ez ná -
lunk a 12.000 li te res ter me lés nél az egy
li ter re ju tó tá mo ga tá si összeg 9 fo rint ra
jön ki, ami nem éri el a tej ala pú tá mo ga -
tás össze gét. A ter ve zett te hén lét szám ra
adott tá mo ga tás hát rá nyo san fog érin te ni
ben nün ket, akik a tej mennyi ség ter me lé -
sé ben élen jár tunk. Ez zel a tá mo ga tás sal
a te jet köz vet le nül ér té ke sí tô és azt fel -
dol go zó gaz da sá gok jár nak jól, il let ve azok
is, kik fe ke tén ér té ke sí tik azt.

A FÔ ÁL LAT TE NYÉSZ TÔ 
VÉ LE MÉ NYE

Ba ki Zol tán fô ál lat te nyész tô, a fi a tal
ag rár mér nök a Mo son ma gya ró vá ri
egye te men vég zett 2005-ben, gya -
kor nok ként kez dett itt, és már 2007-
tôl fô ál lat te nyész tô ként dol go zik.

z B. M.: Mi vel le het ma gya ráz ni, hogy
fo lya ma to san jól tel je sít a te je lô
szar vas mar ha ál lo má nyuk? 

z Baki Zoltán: A tör té net ott kez dô dik,
hogy az elô dök ki emel ke dô ge ne ti kai tu -
laj don sá gok kal ren del ke zô ál lo mányt hoz -
tak be Iz ra el bôl a 80-as évek ele jén, ez -
zel és a jól ter ve zett pá ro sí tás sal fek tet ték
le a jó ge ne ti kai ala po kat. A te je lô hol-
s ten-friz ál lo má nyunk a 11.000-12.000
kg/év lak tá ci ós tel je sít ménnyel már el ért
ar ra a szint re, amit már nem le het to vább
nö vel ni. Azt is tud ni kell, hogy a tej ter me -
lés te rü le tén el ért ki ma gas ló tel je sít mény -
nek van nak há tul ütôi is, ami pél dá ul a
sza po ro dá si mu ta tók ban vagy az el len ál ló
ké pes ség te rü le tén je lent kez nek. Na gyon
sok mú lik a szak em be rek oda adó lel ki is -
me re tes mun ká ján és a mun ka szer ve zé -
sen is. Na pon ta há rom szor fe jünk, en nek
meg fe le lô en há rom mû sza kos rend ben
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dol goz nak al kal ma zot ta ink. A fe jést vég -
zôk kö zel fe le nôi mun ka erô. A te le pen fo -
lyó mun ka fo lya ma to kat há rom rész re
bon tot tuk, azok fel ügye le tét kü lön szak -
em be rek re bíz tuk. Az egyik ilyen te rü let a
fe jô ház szak sze rû üze mel te té se, a tej ke -
ze lés, és az ide ke rü lô új mun ka erô be ta -
ní tá sa. Má sik te rü let a ta kar má nyel lá tás,
al mo zás és a gé pek üze mel te té se. A har -
ma dik te rü le ten az el le tés, bor jú ne ve lés,
ada tok be vi te le és pá ro sí tás meg ter ve zé -
se a fel adat. Pá ro sí tás ban hasz nál juk az
üszôk nél a sze xált sper mát, emel lett cik -
lus bi ká kat is igény be ve szünk. En nek a
mód szer nek nagy a koc ká za ta, mert nem
biz tos, hogy nagy te nyész té si ér té ket je -
len tô utó do kat ered mé nyez. Min dez utó -
lag de rül ki, ak kor le het az ered ményt ki -
ér té kel ni, ami kor az utód te nyész tés be
ke rül. Nagy elô nye en nek a mód szer nek,
hogy ol csó. Úgy gon dol juk, hogy ez a
mun ka szer ve zés sok kal in kább meg fe lel a
mi nô sé gi mun ka vég zés kö ve tel mé nyé -
nek, mint a mû szak ve ze tôk rend sze re.
Eb ben a szisz té má ban na gyobb a sze mé -
lyi fe le lôs ség, nem for dul hat az elô, hogy
a fo lya mat ban lé vô ügyet át tol ják a má sik
mû szak ra.

z B. M.: Mi lyen vál to zá so kat hoz hat
az új be ru há zás? Meg tud ja már mon -
da ni, hogy hoz zá szok nak-e az ál la tok
az új hely zet hez?

z Baki Zoltán: Je len leg még a be szok ta -
tás idô sza ka van, az ál la tok nak meg kell
szok ni az új el he lye zé si kö rül mé nye ket.
Azt le het mon da ni, hogy jól ve szik az
aka dá lyo kat, meg fi gyel he tô, hogy a fi a -
ta labb ál la tok jó val gyors ab ban al kal maz -

kod nak a meg vál to zott kö rül mé nyek hez,
mint idô sebb tár sa ik. Az ál la tok tej ter me -
lé sé nek nö ve lé sét vá rom, azt hogy ja vul -
ni fog nak a sza po ro dás bi o ló gi ai mu ta tói,
jobb lesz a lak tá ci ós át la gunk. Vá rom to -
váb bá azt, hogy a láb vég be teg sé gek
csök ken ni fog nak, tisz táb bak lesz nek az
ál la tok. Az is tál ló te te je hô szi ge te lô
anyag ból ké szült és nagy a bel ma gas sá -
ga, így gya kor la ti lag meg szûnt az ál lo -
mány ki tett sé ge a su gár zó hô ha tás nak.
A tôgy be teg sé gek elô for du lá si gya ko ri sá -
ga is csök ken ni fog azál tal, hogy az ál la -
tok fo lya ma to san fe dett tér ben van nak –
az is tál ló kat a fe jô ház zal fe dett fo lyo só
kö ti össze – nem éri ned ves ség a tôgy -
fe lü le tet, ezál tal a kó ro ko zók tér nye ré se
ke vés bé ér vé nye sül. 

z B. M.: Mi lyen mód szer rel szû rik ki a
tôgy gyul la dá sos egye de ket?

z Baki Zoltán: A fe jô be ren de zés be épí -
tett ér zé ke lôk se gít sé gé vel ke rül nek azo -
no sí tás ra az ál la tok, me lye ket az tán el -
kü lö ní tünk, ott tör té nik a ke ze lé sük és
kü lön fe jô ház ban fej jük ôket. Az így fejt
te jet pasz tô rö zés után a bor jak ete té sé re
hasz ná lunk.

z B. M.: Mi lyen sa já tos sá gok van nak
a ta kar má nyo zás te rü le tén?

z Baki Zoltán: Két ta kar má nyo zást vég zô
cég gel va gyunk kap cso lat ban, az egyik a
Hel vé cia, a má sik pe dig a Bá bol na, tô lük
vesszük a ta kar mány-ki e gé szí tô ket. Je len leg
a Hel vé cia szak em be re ké szí ti a ta kar má -
nyo zá si re cep te ket. A ta kar mány össze té te -
le nem iga zán tér el az át la gos tól. Van ben -
ne ku ko ri ca szi lázs, lu cer na sze názs, olasz -
per je sze názs, rét iszé na és lu cer na szé na.
Az ön já ró ete tô ko csi ban egy ta kar mány-
ana li zá tor van be sze rel ve, amely fo lya ma to -
san mé ri a ta kar mány szá raz anyag tar tal -
mát és amennyi ben el té rés van az elô írt hoz
ké pest, au to ma ti ku san kor ri gál ja azt. Ez zel
ki véd he tô, hogy a ter me lés ben ne le gyen
in ga do zás a ta kar má nyo zás mi att. 

z B. M.: Ter ve zik-e, hogy to vább nö -
ve lik a ter me lést, vagy csak tart ják
ezt a szin tet?

z Baki Zoltán: Amennyi ben meg szû nik a
tej mennyi sé gi ter me lé sén ala pu ló tá mo -
ga tás, ak kor nem ér de mes ezt a mu ta tót
emel ni. Ab ban az eset ben pe dig, ha az
ál lat lét szám lesz az alap ja a tá mo ga tás -
nak, ér de mes lesz nö vel ni a lét szá mot.
Je len leg a lak tá ci ós át la gunk 2,2, ami
azt je len ti, hogy a jók kö zé tar to zunk.
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Életbe lépett az új európai uniós rendelet 
a fogyasztók megfelelô tájékoztatásáról

ren de let ér tel mé ben – töb bek kö zött – az al ler gi át

vagy in to le ran ci át oko zó anya go kat is kö te le zô az élel -
mi sze rek cso ma go lá sán – az elô írt be tû nagy ság ban –

fel tün tet ni. Min de zért, az az élel mi szert elô ál lí tó vál lal ko zó a fe -
le lôs, aki nek a ne ve, vagy cég ne ve alatt for ga lom ba hoz zák az
élel mi szert, de az ér té ke sí té si lánc va la mennyi tag ja fe le lôs ség -
gel tar to zik a sa ját ha tás kö rén be lül a je lö lé si in for má ci ók meg -
lé té ért és pon tos sá gá ért. 

z Te hát, a nem elô re cso ma golt ter mé kek (pél dá ul ki mér ve
kap ha tó saj tok, fel vá got tak, sü tô i pa ri ter mé kek stb.) ese té ben
is, az al ler gé nek re vo nat ko zó in for má ci ó kat a bol tok ban, vagy
az egyéb for gal ma zá si he lye ken, jól lát ha tó he lyen ki kell füg -
gesz te ni. De le he tô ség van ar ra is, hogy az el adók tól kér jen a
vá sár ló, az al ler gé nek je len lé té re vo nat ko zó tá jé koz ta tást is.
Egy má sik fon tos kö te le zô elô írás, ami a „Táp ér ték je lö lés sel”
kap cso la tos, majd csak 2016. de cem ber 13-án lép ha tály ba.

z Az el múlt évek ben, a meg nö ve ke dett kör nye zet szennye zô dés,
és egyéb okok mi att, az Eu ró pai Uni ó ban – így ha zánk ban is –
egy re több, a táp lá lé kal ler gi á ban, és az in to le ran ci á ban szen -
ve dô be te gek szá ma. Egyes fel mé ré sek sze rint ez ma már el ér -
he ti akár a la kos ság egy ne gye dét is. A ki vál tott re ak ci ók, mind
a nö vé nyi, mind az ál la ti ere de tû táp lá ló anya gok fo gyasz tá sa
ese tén is be kö vet kez het nek.  Ezért ma már jo gos igény, hogy a
for ga lom ba ho zott élel mi sze rek ben, a táp lá lék al ler gi át, vagy
in to le ran ci át ki vál tó anya gok je len lé tét, (pl. szó ja, zel ler, mo -
gyo ró, stb.) a ter mé kek fe li ra tán, vagy egyéb he lye ken, hoz zá -
fér he tô vé kell ten ni. En nek szel le mé ben szü le tett meg,
1169/2011 sz. E. U. ren de let. 

z A kö vet ke zôk ben ter mé sze te sen, a most ér vény ben lé vô,
il let ve a kö zel jö vô ben ér vény be lé pô ren de le tek rész le tes is mer -
te té sé re nem tér he tünk ki, a leg fon to sabb tud ni va ló kat, meg -
pró bál juk vi szony lag ért he tô for má ba össze fog lal ni:

ELÔ RE CSO MA GOLT ÉLEL MI SZER:

z A vég sô fo gyasz tó nak, vagy ven dég lá tás nak, il let ve köz ét -
kez te tés nek va ló el jut ta tá sá ra szánt olyan egy ség, amely az
élel mi szer bôl és az élel mi szer cso ma go lá sá ból áll, amely be
az élel mi szert éke sí tés re va ló fel kí ná lás elôtt cso ma gol ták be
– füg get le nül at tól, hogy tel jes egé szé ben vagy csak rész ben
tar tal maz za-e az élel mi szert – oly mó don, hogy a cso ma go lás
tar tal mát ne le hes sen meg vál toz tat ni, a cso ma go lás fel nyi -
tá sa vagy meg vál toz ta tá sa nél kül. Az ér té ke sí tés hely szí -
nén, a fo gyasz tó ké ré sé re, vagy köz vet len ér té ke sí tés cél já ra
be cso ma golt élel mi szer nem mi nô sül elô re cso ma golt élel-
mi szer nek.

ÁL TA LÁ NOS JE LÖ LÉ SI ELÔ ÍRÁS 
AZ ÉLEL MI SZE REK RE

z Ezt a 1169/2011sz E. U. ren de let ír ja elô. Ha zai sza bá lyo zást
a 19/2004 FVM- ESZCSM-GKM egy üt tes ren de let sza bá lyoz za.
A ren de le tek ér tel mé ben, kö te le zô az aláb bi ada tok fel so ro lá sa:

1. Az élel mi szer meg ne ve zé se

2. Az össze te vôk csök ke nô sor rend ben tör té nô fel so ro lás

z Min den olyan al ler gi át vagy in to le ran ci át oko zó anyag ból,
vagy ter mék bôl szár ma zó össze te vô, vagy tech no ló gi ai se géd -
anyag, ame lyet az élel mi szer elô ál lí tá sá nál, vagy el ké szí té sé nél
hasz nál tak fel, a kész ter mék ben még je len van, akár még meg -
vál to zott for má ban is.

z Az elô ál lí tó, vagy for gal ma zó ne ve, a nem elô re cso ma golt
élel mi sze rek ka te gó ri á i ba tar toz nak a ven dég lá tás – köz ét kez -
te tés –, az ét ter mek ben fel szol gált éte lek, cse me ge pul to kon el -
he lye zett ter mé kek, élel mi sze rek, stb. Ezek ese té ben, a ren de -
let be tar tá sa, a for gal ma zó, vagy elô ál lí tó fel ada ta, aki azon ban
meg kö ve tel he ti az alap anya go kat-, fél kész-, vagy kész ter mé kek
be szál lí tó i tól is, az al ler gén anya gok je len lé té nek, va la mi lyen
for má ban tör té nô jel zé sét, vagy je lö lé sét.

z A tej és tej ter mé kek (pl. saj tok) ese té ben is, a pi a ci el áru sí -
tó he lye ken, ha va la mely nem elô re cso ma golt tej ter mék a ren -
de let ben elô írt al ler gén anya got tar tal maz, ezt az el áru sí tó he -
lyen, jól lát ha tó mó don, a ter mé ke ken, vagy egyéb he lyen, jól
lát ha tó mó don, fel kell tün tet ni, il let ve egyéb mó don, (pl. szó -
ban), ezt je lez ni kell. Ez a gya kor lat ban azt je len ti, ha a gyár -
tás-, vagy íze sí tés stb. so rán a ter mék, a kö vet ke zô ti zen négy
al ler gén anyag gal érint ke zett, vagy tar tal maz, je löl ni kö te les.
Ezek a kö vet ke zôk:

z Glu tént tar tal ma zó ga bo na fé lék (bú za, rozs, ár pa, zab, stb.),
rák fé lék, to jás, hal, föl di mo gyo ró, szó ja bab, vagy ké szít mé -

nyei, kü lön bö zô ál lat fa jok, úgy ne ve zett „ke vert” te jé bôl ké szült

tej ter mé kek (juh, kecs ke, bi valy, te hén), di ó fé lék, man du la,

zel ler, mus tár, sze zám mag, kén di o xid, szul fi tok, csil lag fürt, pu -

ha tes tû ek, vagy a be lô lük ké szült ter mé kek.

AMIT A TÁP LÁ LÉKAL LER GI Á RÓL 
ÉS IN TO LE RAN CI Á RÓL TUD NI ÉR DE MES

z Kö vet ke zôk ben – ter mé sze te sen a tel jes ség igé nye nél kül –
né hány fon to sabb tud ni va lót fog la lunk össze, a táp lá lé kal ler gia,
és az in to le ran cia te rü le té rôl.

z A táp lá lé kal ler gia a táp lá lék, vagy a táp lá lék-össze te vôk ál tal ki -
vál tott spe ci fi kus, rep ro du kál ha tó „ad verz” tü net-egy üt tes, vagy -
is, ame lyek ben kó ros im mu no ló gi ai re ak ci ók mu tat ha tók ki.

z Táp lá lé kin to le ran ci á ról ak kor be szél he tünk, ha a táp lá lék, vagy
táp lá lék-össze te vôk ál tal ki vál tott spe ci fi kus, rep ro du kál ha tó
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ad verz re ak ció, im mu no ló gi ai vagy pszi chés (lel ki) el té rés nél -

kül kö vet ke zik be. Vagy is gya kor la ti lag, a táp lá lé kal ler gi á nak
meg fe le lô tü net cso port jön lét re. 

z Táp lá lé ka ver zi ó ról van szó ak kor, ha a táp lá lék elu ta sí tá sa,
pszi chés okok ból tör té nik.

A SZER VE ZET VÉ DE KE ZÉ SE 
A TEST IDE GEN ANYA GOK KAL SZEM BEN

z Im mun rend sze rünk fel is me ri a „sa ját” és a „nem sa ját” an ti -
gén (el le na nyag) struk tú rát. A nem sa já tot, és az azt ki vál tott
im mun re ak ci ót ve sze del mes nek te kin ti, és an nak ki kü szö bö lé -
sé re, a sa ját an ti gén-in teg ri tá sá nak, vi szont me gôr zé sé re tö -
rek szik. Pél dá ul a szer ve zet be ju tott élô kó ro ko zó kat, vagy azok
ter mé ke it, vé de ke zô me cha niz mu sá nak se gít sé gé vel sem le ge -
sí ti és eli mi nál ja (sem le ge sí ti). En nek ered mé nye ként jön lét re
a fer tô zô be teg sé gek át vé sze lé sét kö ve tô en, il let ve a vé dô ol tá -
sok ha tá sá ra ki a la ku ló vé dett ség, az im mu ni tás. Te hát az im -

mu ni tás, az an ti gé nek kel szem be ni vé dett sé get, az az csök kent
re ak ti vi tást (re ak ci ót), míg az al ler gia a nor má lis nál in ten zí -
vebb, fo ko zott re ak ti vi tást je len ti. 

z Az al ler gi á ban, az an ti gén (al ler gén) ha tá sá ra az im mun rend -
szer egyik re ak ci ó tí pu sa kó ro san, fo ko zott mér ték ben ak ti vi zá ló -
dik, és ez a túl zott re ak ció, már ma gát a szer ve ze tet ká ro sít ja.

z Az al ler gén, az im mun re ak ci ó ban részt ve vô an ti gén-mo le ku -
la, amely nek ered mé nye ként, al ler gi ás tü ne tek jön nek lét re.
Az an ti gén olyan szubsz tan cia, (olyan anyag), amely spe ci fi kus
vá laszt, az az, an ti test- (el le na nyag) ter me lést in du kál a szer ve -
zet ben. Az al ler gi á ra va ló örök lött haj la mot, ató pi á nak ne vez zük.

TÁP LÁ LÉK AL LER GÉ NEK

z Az al ler gé nek leg több eset ben fe hér jék, más kor po li sza cha ri -
dok, (cuk rok, vagy cu kor sze rû anya gok) li po i dok (zsí rok vagy
zsír sze rû anya gok). Ezen kí vül, az élel mi sze rek ben ma rad vány -

ként je len le vô, szennye zô dés ként elô for du ló anya gok: pél dá ul
az an ti bi o ti ku mok, pesz ti ci dek, (pl. nö vény véd ôsze rek stb.),
hor mo nok, to xi nok, tisz tí tó- és fer tôt le ní tô szer ma ra dé kok,
stb., vagy ezek kom bi ná ci ó ja – a hor do zó mo le ku lák hoz kö -
tôd ve al ler gi zál hat nak. 

z Az an ti ge ni tás fe hér jé rôl-fe hér jé re vál to zik, ame lyet ter mé sze -
te sen az egyén szer ve ze te is be fo lyá sol. Az élel mi sze ri par ban
al kal ma zott tech no ló gi ai el já rá sok, a táp lá ló anya gok (pl. fe hér -
jék, zsí rok) szer ke ze tét ugyan mó do sít hat ják, de a fe hér jék al -
ler gén jel le ge ál ta lá ban (pl. tej, to jás, hal, mo gyo ró, dió, stb.)
vál to zat lan ma rad, vagy is nem csök kent he tô. 

z Ha azon ban a táp lá lék fe hér je, a táp csa tor ná ban már le bom -
lott pep ti dek re (egy sze rû for má jú fe hér jék re stb.) és ami no sa -
vak ra, ak kor a szer ve zet már nem is me ri fel ide gen fe hér je ként.
A fen ti ek bôl kö vet ke zik, hogy gya kor la ti lag min den élel mi szer
ki vált hat al ler gi át.

z Az egyik leg fon to sabb táp lá lék okoz ta al ler gia, a te hén tej-

al ler gia, ami má so dik vi lág há bo rú után ke rült a fi gye lem kö zép -
pont já ba, a cse cse mô táp sze rek el ter je dé sé vel pár hu za mo san.
A tej fon to sabb fe hér jef rak ci ói kö zül a le ge rô sebb al ler gi ás
po ten ci ál lal, a ß-lak tog lo bu lin ren del ke zik. 

z Ter mé sze te sen, az ete tett ta kar má nyok ból, az ál la ti szer ve ze -
ten ke resz tül is be ke rül het nek al ler gén anya gok a tej be, ami to -
vább bo nyo lít hat ja a kü lön bö zô ál lat fa jok tól szár ma zó tej, il let -
ve be lô lük gyár tott tej ter mé kek meg íté lé sét. (pl. ká posz tá val
ete tett kecs ke, par lag fû vel (vad ken der rel) fer tô zött ta kar mány
ter mô te rü let rôl szár ma zó si ló ta kar má nyok, stb.) 

z A fer men tált tej ter mé kek ben (jog hur tok, ke fir stb.), a tej fe -
hér jék szer ke ze te épen ma rad, ezért al ler gi zá ló ké pes sé gük
sem mit sem csök ken. Sajt gyár tás, és az ér le lés so rán a fe hér -
jék ugyan el vesz tik az al ler gén-tu laj don sá guk egy ré szét, de te -

jal ler gia ese tén, biz ton sá go san nem fo gyaszt ha tó ak. A gya kor -
lat ban gyak ran meg lé vô vé le ménnyel el len tét ben, a fen ti ek ben
össze fog lal tak vo nat koz nak a kecs ke-, juh-, és bi valy tej re, il let ve
a be lô lük ké szült ter mé kek re is. 

KE RESZT RE AK CI ÓK

z A kü lön bö zô táp lá lé kok ho mo lóg (ha son ló) al ler gé ne ket tar -
tal maz hat nak. Ez az oka an nak, hogy pél dá ul a tej fe hér je-al ler -
gi ás egyén ben, a mar ha hús és a mar ha szôr, il let ve a kecs ke-,
a juh-, és a bi valy tej, a va la mint a be lô lük ké szült ter mé kek is,
tü ne te ket vált hat nak ki. 
Az anya tej ben is le het egé szen kis menny iség ben bé ta-glo bu -

lin, ami – amint lát tuk –, a te hén tej leg in kább al ler gi zá ló fak to -
ra. Ez elô se gít he ti a to le ran cia ki a la ku lá sát az új szü lött ben.
A bé ta-glo bu lin kon cent rá ci ó já nak nö ve ke dé sé re az anya tej ben
el sô sor ban ak kor kell szá mol nunk, ha az ató pi ás anya, (örök -
lött haj lam), a szop ta tás si ke re ér de ké ben sok te hén te jet, vagy
tej ter mé ket fo gyaszt. A szop ta tott cse cse mô ben ek kor kli ni kai
tü ne tek je lent kez nek (nyug ta lan ság, ha si kó li ka, szá raz bôr
stb.), me lyek meg szûn nek, ha az édes anya a te jet ki ik tat ja az
ét rend jé bôl. 
Az al ler gi ás tü ne tek je lent kez het nek akut, és kró ni kus for má -
ban. A gyors re ak ci ó nál a tü ne tek a táp lá lék el fo gyasz tá sa
után, ál ta lá ban már né hány perc alatt (ma xi mum 1 órán be lül)
je lent kez het nek. Tü ne tei le het nek: gaszt ro-in tes ti na lis (pl. has -
me nés, há nyás, vé res nyál ka ürí té se stb.), bôr, lé gú ti, aszt más,
he ma to ló gi ai, im mu no ló gi ai re ak ci ók, ideg rend sze ri, vagy eset -
leg ge ne ra li zált (pl. böl csô ha lál). 

2 ME RÉ NYI IM RE 



hely ben ké szí tett tej ter mé kek –
a ré gi tej ivók han gu la tát idé zô
tej szak üz le te ken ke resz tül jut -

nak el köz vet le nül a fo gyasz tók hoz. Sa ját
bolt há ló za tuk a kör nye zô há rom me gyé -
re ter jed ki, már tíz ilyen szak üz let mû kö -
dik töb bek kö zött Za la e ger sze gen, Szom -
bat he lyen, Kô sze gen, Sár vá ron és Kör -
men den.
Ez a pél da mu ta tó össze fo gás te szi le he -
tô vé a he lyi ter mé kek be csü le té nek és
presz tí zsé nek vissza ál lí tá sát.
A ne vé re gon dol va min den ki azt hi szi,
hogy Gyôr vár Gyôr kör nyé kén van, de ko -
ránt sem, hi szen a köz ség Vas és Za la
me gye ha tá rán, a Va si-Hegy hát dé li pe -
re mén fek vô 703 lel kes te le pü lés. Köz -
vet le nül a te le pü lés mel lett ta lál ha tó a
tej ter me lô te lep a tej fel dol go zó üzem tár -
sas ágá ban.

z B. M.: Pro vid Kft. ügy ve ze tô jét, Var -
ga Gyu lát ar ról kér de zem, ho gyan in -
dult el a gaz dál ko dás út ján, mi lyen
fon to sabb jel lem zôk kel bír a gaz da -
sá guk? 

z Var ga Gyu la: A há bo rú elôtt ez a föld -
te rü let pa pi bir tok volt, me lyen már
1952-ben egy kis ter mel ôsz övet ke zet
jött lét re, majd 1956 után, a té e sze sí -
tés kor na gyob bo dott a szom szé dos szö -
vet ke ze tek össze vo ná sá val, míg vé gül
a négy fa lut (Osz kó, Gyôr vár, Olasz fa,
Pá csony) át fo gó szer ve zô dés sé ala kult.
A rend szer vál tás már itt ta lált a szö vet -
ke zet ben, mint mû szak ve ze tôt. Si ke rült
ma gam ön ál ló sí ta ni és 1995-tôl kezd -
tem el gaz dál kod ni. El ôször a nö vény ter -
mesz tés sel kezd tem el fog lal koz ni. Az tán
2000-ben vet tem 20 vem hes üszôt és
hoz zá ad tam édes apám meg ma radt egy
te he nét és fo ko za to san, ahogy volt egy
kis pén zünk, nö vel tük a lét szá mot. A te -
he nek tar tá sa ná lunk ter mé sze tes volt,
már nagy apám is ál lat or vos mel lett dol -

Tejtermelô és sütôipari 
összefogás Gyôrváron

go zott, apám pe dig a fa lu ban az el le tés
sza kér tô jé nek szá mí tott.
Ilyen elôz mé nyek után nem vé let len,
hogy én is te he nek kel fog lal ko zom. Az ál -
lat te nyész tés in dí tá sá val csa lá di vál lal ko -
zás sá ala kul tunk, mely ben bá tyám mal
és fe le sé gem mel kö zö sen foly tat juk te -
vé keny sé gün ket. Azt val lom, hogy a me -
zô gaz da ság nem le het meg ál lat tar tás
nél kül. A ré gi tör té nel mi idôk ben is szin -
te min den gaz da ság ban tar tot tak te he -
net, ez most sem le het más ként. 
Hols te in-fríz ál lo má nyunk lét szá ma el éri
az 1400-at, mely bôl 580 a te je lô te he -
nek szá ma, je len leg a Pro vid Kft. több
mint ezer hek tá ron gaz dál ko dik.

A mos ta ni te le pet a vé gel szá mo lás ra ke -
rü lô szö vet ke zet tôl vet tük meg 2006-
ban, és kezd tük  el fel újí ta ni. 

z B. M.: Az utób bi idô ben mi lyen na -
gyobb be ru há zá sok vol tak?

z Var ga Gyu la: Négy év vel ez elôtt új fe -
jô há zat épí tet tünk, mely De La val tí pu sú
és pa ral lel rend sze rû. A te le pen a De La -
val nak az ALP RO te le pi rá nyí tá si és ivar -
zás meg fi gye lô rend sze re mû kö dik. A moz -
gás in ten zi tá sá ból fon tos in for má ci ók hoz
ju tunk. A ke vés moz gás be teg ség re utal,
míg az in ten zív moz gás ból pe dig az ivar -
zás kez dé sé re tu dunk kö vet kez tet ni.
Nem rég ad tuk át az új el le tôt, fe jô há zunk
négy éves, a vá lo ga tó ka pus rend szer jól
mû kö dik, meg van nak a trá gya tá ro ló ink,
szé na tá ro lónk is van, ta kar mány ke ve rônk
már egy éve mû kö dik.
Az üszô ket egy má sik te le pen, Olasz fán ne -
vel jük. Ko ráb ban híz la lás sal is fog lal koz -
tunk, ezt már nem csi nál juk, a bi ka bor ja kat
né hány he tes kor ban ér té ke sít jük.

z B. M.: Meg vál to zik a tá mo ga tás
rend sze re. Mi a vé le mé nye ar ról,
hogy a tej mennyi sé gen ala pu ló tá mo -
ga tás he lyett az ál lat lét szá mot he -
lye zik majd elô tér be?

z Var ga Gyu la: Te he nen ként 106 ezer
fo rin tos tá mo ga tás ra szá mít ha tunk majd.
A mos ta ni mennyi sé gi tá mo ga tás alap ját
az ez elôtt öt év vel meg áll apí tott bá zis
szol gál tat ta. Aki idô köz ben nö vel te a
mennyi sé get az nem iga zán járt jól. Ná -
lunk is fo lya ma tos volt a nö ve ke dés. Úgy
szá mo lok, hogy az új tá mo ga tá si rend -
szer re va ló át té rés sel nem fo gunk rosz-
szab bul jár ni. A fejt te he nek lét szá mát
nö vel ni sze ret nénk, a mos ta ni 580-ról
650 da rab ra sze ret nénk nö vel ni.

z B. M.: Mi jel lem zi a ter me lé si mu ta -
tó kat? Mennyi re elé ge dett az ál lo -
mány tel je sít mé nyé vel?

z Var ga Gyu la: A ter melt tej menny isé -
gé nek az át la ga az el múlt év ben 9400 kg
kö rül volt. Ter mé sze te sen sze ret nénk a te -
he nen kén ti ter melt tej mennyi sé gét nö -
vel ni. Ez per sze örök vi ta tár gyát ké pe zi,
hogy med dig ér de mes a mennyi sé get nö -
vel ni, hisz eb ben az eset ben a tar tá si és
ta kar má nyo zá si költ sé gek is nö ve ked nek.
Nyil ván van egy ha tár, ami fö lé nem ér de -
mes men ni, mert elô jön nek a sza po ro -
dás bi o ló gi ai és élet ta ni prob lé mák. Az op -
ti má lis fej lô dés az, ami kor a na gyobb tej -
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Varga Gyula ügyvezetô

Az üzem napi 15 000 liter 
feldolgozására képes

Nem mindennapi történet a gyôrvári Provid Kft. fejlôdése. 
A megtermelt tej egy részét helyben dolgozzák fel a Zalaco
Sütôipari Zrt. vállalattal közösen létrehozott Gyôrvár 
Tej Kft. feldolgozó üzemébe. Ezzel a megoldással az általa
készített saját termékekhez folyamatosan jó minôségû 
alapanyaghoz jut a sütôipari üzem.
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ho zam mel lett az egyéb mu ta tó is ja -
vul. Ná lunk most nem iga zán jó a mu ta -
tó, mert a mos ta ni ál lo má nyunk több
mint 80 szá za lé ka el sô, vagy má so dik
bor jas te he nek bôl áll. A sze lek ci ós cél
az, hogy na gyobb ter me lé sû és jobb sza -
po ro dás bi o ló gi ai jel lem zôk kel bí ró te he -
ne ink le gye nek. 
Na pon ta két szer fe jünk, de ter vez zük a
na pi há rom al ka lom mal va ló fe jés re az
át té rést. En nek meg va ló sí tá sa egy cso -
mó elô ké szí tést igé nyel, át kell gon dol ni
a ta kar má nyo zást és a mun ka szer ve zést
is. Az ál la tok meg nö velt igény be vé te lé re
min den te rü le ten pluszt kell nyúj ta nunk -
tet te hoz zá.

z B. M.: A pi he nô-bo xos is tál lók egy -
re in kább el ter jed nek. Ter ve zik-e,
hogy a mé lyal mos tar tás ról át tér nek
a pi he nô-bo xos ra?

z Var ga Gyu la: Na gyon ér dek lô dünk a
pi he nô-bo xos tar tás iránt. Nem va gyok
tel je sen meggyô zôd ve ar ról, hogy az
min den te kin tet ben jobb. A mé lyal mos
tar tás nál nagy a szal ma fel hasz ná lás igé -
nye, nagy a szal ma szál lí tá sá nak költ sé -
ge is. Ugyan ak kor a szer ves trá gya jó val
ér té ke sebb a ta laj erô után pót lá sa szem -
pont já ból, mint a hígt rá gya. Még nem
dön töt tünk ar ról, hogy me lyik irány ba
me gyünk. Jö vô ta va szig az új pá lyá za ti ki -
írá sok meg je le né sé ig dön te ni fo gunk.

z B. M.: A ta kar má nyo zás te rü le tén
mi lyen sa já tos sá gok van nak?

z Var ga Gyu la: Az ál ta lunk mû velt ter -
mô te rü let nagy sá ga le he tô vé te szi, hogy
a ta kar mány nö vé nye ket sa ját ma gunk
ter mel jük meg. Le ge lô te rü le tünk is van,
az üszô ket és a szá ra zon ál ló te he ne ket
le gel tet jük. A fe hér je ab rak ta kar mányt és
a ta kar mányt ki e gé szí tô ket mi is vá sá rol -

juk. A Vi ta fort cég ál tal össze ál lí tott re -
cep tú rát al kal maz zuk. Az ete tô ko csi val
ké szí tett mi xet kap ják az ál la tok, an nak
meg fe le lô en, hogy me lyik ta kar má nyo zá -
si cso port ba van nak be so rol va.  

z B. M.: Mi lyen el kép ze lés alap ján
tör té nik a te nyész tés?

z Var ga Gyu la: A te nyész cél nagy ka pa -
ci tá sú, nagy tej ter me lé sû, stra pa bí ró te -
he nek te nyész té se. Ez irány nak meg fe le -
lô en ké szít jük a cél pá ro sí tá su kat és ál lít -
juk össze a „Bi ka par kot”. A te he nek nél
nor mál, az üszôk nél sze xált sper mát
hasz ná lunk.

z B. M.: Sa já tos együtt mû kö dés jött
lét re a Za la co Sü tô i pa ri Zrt. vál la lat -
tal, mi kor kö zös be ru há zás ban az ál -
lat tar tó te lep köz vet len szom széd sá -
gá ban fel épí tet ték a tej fel dol go zó ju -
kat. Ho gyan ala kult ki az el kép ze lés?

z Var ga Gyu la: Az el gon do lás ab ból
fej lô dött ki, hogy ko ráb ban tej ada go ló
au to ma tá kat is hasz nál tunk az ér té ke sí -
tés ben. Eb ben part ner volt Za la co, mi vel
prak ti kus volt üz le te ik ben a pék áru mel -
lé te jet is kí nál ni. Eb bôl az együtt mû kö -
dés bôl nôt te ki ma gát a tej fel dol go zó kö -
zös lét re ho zá sá nak öt le te.  Az épí tés terv
sze rint folyt. A ha tó sá gi en ged élyez te tés
hosszú ide ig tar tott, mert egy spe ci á lis
tej fel dol go zó üzem rôl van szó, ahol a ter -
mé kek egész ská lá ját gyár ta ni tud juk.
A tej az üzem be 70 mé ter hosszú csô ve -
ze té ken jut el, így a szál lí tás nak a költ sé -
gét meg tud juk spó rol ni és nincs mi nô -
sé gi koc ká zat. A két cég 50-50 szá za lé -
kos ré sze se dé sé vel lét re ho zott Gyôr vár
Tej Kft. 2013-ban kezd te el a tej ter mé kek
gyár tá sát. Most na pon ta a ter melt tej
mennyi sé ge 13-14 000 li ter kö rül van,
en nek egy har mad ré szét hely ben dol goz -

zuk fel, a töb bi te jet a Pan non tej vá sá rol -
ja fel. Üze münk ké pes na pi 15 000 li ter
tej fel dol go zá sá ra, je len leg egy mû szak -
ban dol go zunk. A tej ter mé kek gyár tá sá -
ban a tel jes ter mékpa let tát gyár ta ni fog -
juk. Az egész lis tát ne héz len ne fel so rol -
ni, most a tel jes ség igé nye nél kül meg -
em lí tek né há nyat. Ér té ke sí tünk pasz tô rö -
zött tel jes te jet, 1,5%-os te jet, íze sí tett
te je ink: ka ka ós, ka ra mel lás és va ní li ás.
Tú ró ból a fél zsí ros és ki sebb arány ban
zsír sze gény vál to zat is ké szül. Tej föl bôl,
me lyet a tank ba kész re ér le lünk, van a
16%-os és a pré mi um ka te gó ri ás 25%-
os. Friss sajt ja ink a na túr mel lett oli vás,
csí pôs pap ri kás, di ós, áfo nyás, kö mé -
nyes, fok hagy más és med ve hagy más
íze sí tés sel ké szül nek. Már van egy fél ke -
mény saj tunk is, ter vez zük az ér lelt saj tok
gyár tá sát. Tej szín bôl va jat ké szí tünk, jog -
hurt ból is van a na túr mel lett 8-9 fé le
gyü möl csös íze sí té sû vál to zat.
A Gyôr vár Tej Kft.-nek már 10 tej ivó ja
van, ezen kí vül Za la co bolt há ló za tá ban is
ér té ke sít jük a ter mé ke ket. Most még
csak a kö ze li tér ség ben fo lyik az ér té ke -
sí tés, or szá gos vi szony lat ban nem gon -
dol ko dunk. A Pro vid Kft. mint egy 50, kö -
zös vál la la tunk a fel dol go zó ban és tej -
ivók ban még to váb bi 60 em ber ré szé re
tud mun ka he lyet biz to sí ta ni. 
Amit elô re ter vez tünk ér té ke sí té si vo lu -
ment ben, az ed dig be jött. Az ér té ke sí tett
mennyi ség az elô ze tes ter vek nek meg fe -
le lô en ala kul. 

z Sa já tos utat jár a Gyôr vár Tej Kft. A fel -
dol go zó meg épí té se köz vet le nül a te he -
né sze ti te lep mel lett és a sü tô i pa ri cég -
gel kö zö sen a „ret ro” tej ivók há ló za tá nak
lét re ho zá sa üde szín folt a tej ter me lés sel
fog lal ko zó gaz da sá gok vi lá gá ban. Gra tu -
lá lunk mun ká juk hoz.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS

Tejbolt és tejivó Légvezetéken érkezik a tej a feldolgozóba
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z összes mennyiségbôl mintegy
1,5 millió tonna (13-14%) ön-
fogyasztásra vagy a lakossági

piacokra kerül (azaz nem jut az ipari fel-
dolgozás csatornáiba). Az évszázados
hagyományokkal rendelkezô lengyel
tejtermelés óriási társadalmi és gazdasá-
gi jelentôséggel bír, mivel a feldolgozás
az összes foglalkoztatásból 30-35 száza-
lékkal részesedik, és mintegy 800 ezer
családnak jelent bevételi forrást, éves
termelési értéke pedig nyerstej áron
számítva is meghaladja a 2,5 milliárd
eurót. Fontos szerepe van a lengyel
mezôgazdaságon belül, 16%-os része-
sedéssel.

z A tej ter me lés fo ko zott nem zet gaz da sá -
gi je len tô sé gé hez az or szág ég haj la ti- és
a ta la ja dott sá gai is hoz zá já rul tak. A len -
gyel ta laj osz tá lyo zá si rend szer sze rint
ugyan is csak a mû vel he tô föl dek 14%-a
ki vá ló vagy jó mi nô sé gû, míg 31%-a
gyen ge, vagy na gyon gyen ge mi nô sé gû
ter mô föld. Az or szág 11,7 mil lió hek tá ros
ve tés te rü le tén be lül a ga bo na fé lék (rozs,
bú za, tri ti ká lé és ár pa) ará nya 71-73%,
a ta kar mány nö vé nye ké mint egy 10-11%
(a ku ko ri ca csak né hány szá za lék kal ré -
sze se dik) az ipa ri nö vé nye ké 9 % (az
utób bi a kat fô leg a rep ce és a len te szi
ki). Így a kény szer bôl ga bo ná val be ve tett,
gyen ge ta la jok 2,5-3,0 ton nás ter mé se
nem biz to sí tott meg fe le lô jö ve del met.
A gyen gébb föl de ken ter mesz tett ta kar -
mány nö vé nyek és a ne he zen mû vel he tô
he gyes te rü le tek vi szont biz to sí tot ták a
tej ter me lést és a csa lá dok meg él he té -
sét. Mind emel lett, a vi lág te je lô ál lí tá sá -
ból 2, az Eu ró pai Uni ó é ból 8%-kal ré sze -
se dô 10,5-11,0 mil lió ton na éves len -
gyel tej ter me lés jó val alat ta ma rad az
elôt tük lé vô or szá gok nagy ság rend jé nek:
Né met or szág, Fran cia or szág 30, il let ve
25 mil lió ton na éves ter me lé sé nek, de
erô sen kö ze lí ti, sôt a kö ze li jö vô ben le is
hagy hat ja Hol lan dia 12 mil lió és Olasz or -
szág 11 mil lió ton na/év nagy ság ren dû
tej ter me lé sét. 

Lengyelország tejtermelésérôl
A TEJ TER ME LÉS 

NÖ VE LÉ SÉ NEK LE HE TÔ SÉ GE

z A Nasz Dzi en nik hír por tál elem zé se
sze rint Len gyel or szág esé lye ab ban áll,
hogy Hol lan di á nál és Olasz or szág nál
ked ve zôbb fel té te lek kel ren del ke zik ter -
me lés fel fut ta tá sá hoz. Ne ve ze te sen az
egy te hén re szá mí tott ta kar mány ter mô
te rü le te jó val na gyobb, enn él fog va a te -
je lô ál lo mány el lá tá sát csak nem tel jes
egé szé ben az or szág ban ter melt ta kar -
mány ból ké pes meg ol da ni, mi köz ben
Hol lan dia és Olasz or szág je len tôs im -
port ra szo rul. A len gyel gaz dák nak a tej -
ho zam fo ko zá sá ban is na gyon ko moly
tar ta lé kai van nak. Egy te hén át la gos ho -
za ma ugyan is Len gyel or szág ban alig ha -
lad ja meg a 4.000 kg-t, míg a má sik két
or szág ban 8.000 kg kö rül, il let ve afö lött
mo zog. Az ala csony át lag ho zam a kis -
üze mek ta kar má nyo zá si és tar tá si hi á -
nyos sá ga i ra, va la mint a len gyel ál lo mány
kö zel 90 szá za lé kát ki te vô, he lyi ke resz -
te zés sel lét re ho zott „len gyel hols te in”
faj ta gyen gébb ge ne ti kai adott sá ga i ra
ve zet he tô vissza, (amely faj tá hoz az egy-
két te he nes gaz dák az igény te len sé ge és
te jé nek ma ga sabb zsír tar tal ma mi att ra -
gasz kod nak). Ugyan ak kor eb ben rej lik az
a to váb bi elôny, hogy a tel jes ki bo csá tás -
ban je len tôs rész arányt kép vi se lô len gyel
kis ter me lôk ön költ sé ge a nagy nyu ga ti
cé ge ké nél ala cso nyabb. Az US DA ez év
no vem be ré ben köz zé tett ér té ke lé se sze -
rint a nagy ter me lô or szá gok kö zül a tej -
ter me lés ön költ sé ge Új-Zé land után Len -
gyel or szág ban a leg ala cso nyabb. 
Min de zi dá ig azon ban Len gyel or szág nem
na gyon tö re ke dett a tej ho zam fo ko zá sá ra,
mi vel min den má so dik év ben a kvó ta túl lé -
pés ve szé lye fe nye get te, a 2005/06 sze -
zon ban 64 mil lió, a 2012/13 évi ben 4 mil -
lió eu ró bün te tést kel lett fi zet nie a túl lé pé -
sért. A je len le gi sze zon el sô hat hó nap já -
ban az or szág tej ki bo csá tá sa – az eny hén
csök ke nô fel vá sár lá si árak el len ére – 5,47

mil lió ton nát tett ki, 10,4 szá za lék kal meg -
ha lad va az elô zô sze zon ha son ló idô sza ká -
nak ered mé nyét, ami egy újabb kvó ta túl lé -
pést ve tít elô re. Ugya nez vi szont a kvó ta ki -
fu tás után ko moly esélyt je lent az or szág
szá má ra az ex port bô ví té sé re. 

TEJK VÓ TA AZ EU-BAN 

z A tejk vó ta rend szer 2015. áp ri lis 1-jei
meg szû né se után je len tô sen nô het a tej -
ter me lés az EU-ban. A ta gor szá gok az új
le he tô sé gek ki hasz ná lá sá val a tá mo ga -
tá sok szin ten tar tá sát, sôt, ha le het nö -
ve lé sét cé loz zák meg. A ter me lôk szá má -
ra az a gond, hogy ha a ke res let nem nô
ez zel pár hu za mo san, az áre sés hez ve zet -
het az ág azat ban. 

LEN GYEL FO GYASZ TÁS

z A tej me zô gaz da sá gi fon tos sá gá ra va ló
te kin tet tel a len gye lek nél több év ti ze de
ki épül tek a tej fel vá sár lás és fel dol go zás
szer ve ze tei, ame lyek a leg ki sebb te le pü -
lé sek re is ki ter je dô or szá gos há ló zat tal
ren del kez nek. Ra dos law Szat kows ki, az
Ag rár pi a ci Ügy nök ség el nö ke a hi vat ko -
zott hír por tá lon ar ra is rá mu tat, hogy a
leg utób bi 5-10 év fej lesz té se i nek ered -
mé nye ként a len gyel tej be gyûj tô és fel -
dol go zó vál la la tok nagy ré szét kor sze rû
be ren de zé sek kel lát ták el, és ezért az or -
szág tej ter mé ke i nek mi nô sé ge azo nos
szin ten van a nagy nyu gat-eu ró pai és
mul ti na ci o ná lis cé gek ál tal ki bo csá tot -
tak kal. Len gyel or szág ban az egy fô re ju -
tó tej fo gyasz tás évi 200 kg kö rül mo zog,
ami eu ró pai vi szony lat ban ma gas nak te -
kint he tô, de ezt a bel sô ter me lés bô ven
fe de zi. (Meg je gyez zük, hogy a ma gyar fo -
gyasz tás az 1970-es évek vé gén ér te el
a ma xi mu mot, a 200 kg-ot, je len leg a
fe lé nél sem tar tunk.)
Mi vel a meg ter melt mennyi ség rend re
meg ha lad ta a bel sô fo gyasz tást az utób -
bi 5-6 év ben a len gyel tej ter mék ex port
fo lya ma to san fel fe lé ívelt. En nek ér té ke
2013-ban (mint egy 550-600 mil lió eu -
rós im port mel lett) már meg ha lad ta az
1,5 mil li árd eu rót, ezen be lül csak Orosz -
or szág ba 142 mil lió eu ró ér ték ben szál lí -
tot tak tej ter mé ke ket. A 2014 nya rá tól
be ve ze tett orosz em bar gó sú lyos hely ze -
tet te rem tett, és fel bo rí tot ta a len gyel
tej pi ac egyen sú lyát, sôt Eu ró pa-szer te ko -
moly za va ro kat oko zott. Brüsszel vi szont

Lengyelország – 2,3-2,4 mil-
liós fejôstehén állományával 
és átlagosan 10,5-11,0 millió
tonnás évi tej kibocsátással
– az EU hatodik legnagyobb
tejtermelô országa. 
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em sza bad ezért az ál lat te nyész tés fel ada tát (fo gal -
mát) „szû ken” ér tel mez ni, amely így nap ja ink gya kor -
la tá ban több nyi re csak a jól-rosszul meg vá lasz tott te -

nyész cél ér de ké ben vég zett te nyész tés sel össze füg gô el já rá sok
összes sé gé nek al kal ma zá sá ra kor lá to zó dik. A kü lön bö zô faj ták
a kör nye zet tel (ter mé sze ti és tech no ló gi ai, ta kar mány bá zis sal)
és az ak tu á lis pi ac el vá rá sa i val össze füg gô ér té ke lé se, te nyész -
té se dön tô je len tô sé gû. Köz hely nek szá mít, hogy jó mi nô sé gû
alap anyag ból pl. tej bôl, le het csak jó mi nô sé gû ter mé ket el ál -
lí ta ni. Fel me rül ilyen kor a kér dés, hogy mit je lent a jó mi nô ség?
A szab vá nyo sí tott mi nô ség - amit az ak tu á lis ren de le tek sza bá -
lyoz nak - alap ve tô, min den ki re vo nat ko zó elô írá sok, ezért ezt
ga ran ci á lis mi nô ség nek te kint he tôk, ezek az ér té ke sí tés fel té -
te lei. A kü lön le ges, pi a ci elônyt je len tô funk ci o ná lis mi nô ség le -
het az, amely ver seny ké pes sé, gaz da sá gos sá te he ti a tej, il let -
ve tej ter mék elô ál lí tá sát. A funk ci o ná lis mi nô sé gen be lül a jól
át gon dolt funk ci o ná lis élel mi szer (tej, tej ter mé kek) elô ál lí tá sa
le het a ha zai tej ág azat nak az egyik ki tö ré si pont ja. Funk ci o ná -
lis élel mi szer az olyan élel mi szer, amely nek a meg fe le lô táp lál -
ko zás-élet ta ni ha tá so kon túl me nô en az em be ri szer ve zet re po -
zi tív ha tá sa van, a ked ve zô ha tást a szo ká sos fo gyasz tá si men-
nyi ség el fo gyasz tá sa ese tén fej ti ki (DIP LOCK és mtsai. 1999;
KA TAN, 1999).

z Az alap anyag, ter me lôi nyers tej elô ál lí tá sá nál ezt (meg nö velt
bi o ló gi ai ér té kû tej elô ál lí tá sát) a tej ter me lô gaz da sá gok vagy fi -
gyel men kí vül hagy ják, mert egy részt to váb bi költ sé ge ket nö vel -
het, eset le ge sen ter me lést kor lá to zó té nye zô nek tart ják, amit a
tej ér té ke sí té se kor alig, vagy nem vesz nek fi gye lem be, vagy egy -
sze rû en bio-, öko ter me lés sel azo no sít ják. A funk ci o ná lis tej ter -
mé ke ket a tej fel dol go zó üze mek pe dig kü lön bö zô bi o ló gi ai ér té -

A tej biológiai értékének növelése
takarmányozással
ket nö ve lô ada lé ka nya gok (pl. pro bi o ti kus kul tú rák) fel hasz ná lá -
sá val, va la mint a tej va la mely al ko tó ré szé nek gyé rí té sé vel, vagy
dú sí tá sá val ál lít ják elô. Fon tos azon ban meg je gyez ni, hogy a
tény le ge sen meg nö velt bi o ló gi ai ér té kû pl. ome ga-3 (n-3) zsír sa -
vak ban, kon ju gált li nol sav ban (KLS) dú sí tott tej elô ál lí tá sa nem
fel tét le nül költ sé ge sebb, il let ve gaz da ság ta la nabb, mint a je len -
leg ál ta lá no san elô ál lí tott beltar tal mú te je ké, va la mint az ada lék
anya gok kal, il let ve a tej ma ni pu lá lá sá val tör té nô beltar tal mi vál -
toz ta tá so kat meg fe le lô sza kér te lem és tech no ló gi ai fel sze re lés
ese tén „bár ki” meg tud ja csi nál ni. Ahogy má ju si lap szá munk ban
a Ver seny ké pes jó mi nô sé gû ter me lôi nyers tej ter me lés új meg -
kö ze lí tés bôl cí mû cik kem ben már em lí tés re ke rült, a te je lô ál la tok
(te he nek, ju hok, kecs kék) ta kar má nyo zá sá nak új ra gon do lá sá val,
pon to sab ban a te je lô ál la tok igé nye it je len le gi nél job ban ki elé gí -
tô tö meg ta kar má nyok biz to sí tá sá val a tej ter me lés ha té kony sá ga
(egy li ter tej elô ál lí tá sá ra ve tí tett faj la gos költ ség, a ki sebb tel jes
ér té kû ta kar mány - te je lô ta kar mány ke ve rék - fel hasz ná lás, a
jobb egész sé gi és sza po ro dás bi o ló gi ai ál la pot nak kö szön he tô
hosszabb hasz nos élet tar tam) nem csök ken, ha nem  ép pen el -
len ke zô leg nö vel he tô. Az át la gos nál na gyobb menny iség ben
több szö rö sen te lí tet len zsír sa va kat (pl. n-3, KLS) tar tal ma zó ter -
me lôi nyers tej, amennyi ben az a fel dol go zás so rán a tej ter mék -
ben meg ma rad, pi a ci elônyt je len het a ter mé ket elô ál lí tó nak is.
Ez kü lö nö sen igaz ak kor, ha a ver seny tár sak nem tud nak ilyen
meg nö velt bi o ló gi ai ér té kû (át la gos nál élet ta ni lag ked ve zôbb zsír -
sav össze té te lû és tar tal mú) nyers te jet fel dol goz ni, mi vel tej ter -
mé kek csak tej ere de tû zsi ra dé kot tar tal maz hat nak, mást nem.
Az így elô ál lí tott ter me lôi nyers tej te hát, mind a ter me lô nek, mind
a fel dol go zó nak pi a ci elônyt je lent het, a hu mán/nép-egész ség -
ügyi vo nat ko zá sa in túl. Ez kü lö nö sen a sa ját elô ál lí tá sú kis üze -
mek nek le het egy ki tö ré si pont. 
Min dezt tá maszt ják alá a hu mán-egész ség ügyi ku ta tá sok ered -
mé nyei, mi sze rint az utób bi év ti ze dek ben ve ze tô he lyet el fog la -
ló be teg sé gek (szív- és ér rend sze ri, da ga na tos) kó ro kai össze -
füg gést mu tat nak az em be ri táp lál ko zás sal. 
A je len le gi hu mán táp lál ko zá si irány el vek sze rint aján la tos az
olyan éte lek fo gyasz tá sa, amely ben a te lí tett zsír sa vak ará nya
(SFA) ala csony és a több szö rö sen te lí tet len zsír sa vak (PU FA) ará -
nya, ezen be lül az n-3 zsír sa vak mennyi sé ge ma gas. A túl zott te -
lí tett zsír sav tar ta lom (SFA) be vi tel okoz za a ko szo rú ér be teg sé -
get (CHD), amely a leggya ko ribb ha lá lo zá si ok Ma gyar or szá gon.

Nap ja ink ban sok szó esik az egész sé ges, meg -
nö velt bi o ló gi ai élel mi sze rek elô ál lí tá sá ról és az
ál lat te nyész tés-, ál lat tar tás fej lesz té sé nek szük -
sé ges sé gé rôl. Mind a két cél rend kí vül fon tos, de
ez csak ak kor le het si ke res, ha a fej lesz té sek
a ha zai adott sá gok és le he tô sé gek fi gye lem be -
vé te lé vel faj ták ra (nem fa jok ra!) ala po zot tak,
tel jes körû tech no ló gi ák ki a la kí tá sá val együtt
tör tén nek, össze füg gés ben az ak tu á lis pi ac
(lo ká lis, ha zai, és cél zott kül föl di) igé nye i vel.

egyel ôre csak a bal ti ál la mok nak haj lan -
dó kom pen zá ci ót fi zet ni (a há rom or -
szág nak össze sen 28 mil lió eu ró ér ték -
ben) az orosz ex port el ma ra dá sa mi at ti
be vé tel-ki esé sért, mi vel azok vesz te sé gei
na gyob bak a len gye le ké nél. 
Ma rek Sa wic ki, me zô gaz da sá gi mi nisz ter
nyi lat ko za ta sze rint a len gyel tej ter me lôk
bíz nak ab ban, hogy 2014-ben az egy év -
vel ko ráb bit meg kö ze lí tô ex port tel je sít -
ményt ér nek el, új pi a co kat ta lál va. Elô -
re ha la dott tár gya lá sok foly nak több kí nai
im port ôr cég gel a len gyel tej ter mé kek fo -

ga dá sá ról. De cem ber ele jé ig azon ban
csak pró ba szál lí tá so kig ju tot tak (Al gé ri á -
ba, az Egye sült Arab Emír sé gek be és Kí -
ná ba), me lyek nek ér té ke messze nem
pó tol ja az em bar gó mi at ti ki esést. Fe hér -
orosz or szág vi szony la tá ban azon ban a
len gyel tej ex port ez év el sô nyolc hó nap -
já ban 3 mil lió dol lár ra, az egy év vel ko -
ráb bi hoz ké pest har mics zo ros ra fu tott
fel. A ha tár kö ze li, nagy ka pa ci tá sú és
kor sze rû en fel sze relt, nagy részt a né hány
éve meg hir de tett fe hér orosz tej ter me lés-
fej lesz té si prog ram ke re té ben épí tett fel -

dol go zó üze mek ugyan is na gyon ko moly
nyers tej-hi ánnyal küsz köd nek, mi vel a
nyá ri hô ség erô sen vissza ve tet te az or -
szág tej ter me lé sét. Emel lett a fe hé ro ro -
szok az im por tált len gyel tej je len tôs ré -
szét – a ti lal mat ki játsz va – fel dol go zott
for má ban az orosz pi ac ra szál lít ják. 
Össze gez ve úgy lát juk, hogy az EU tejk vó -
ta meg szû né se után meg van a le he tô sé -
ge a len gyel tej ter me lés és tej ter mék ex -
port nö ve lé sé nek. 

2 DR. TÓTH END RE és KIM MEL IST VÁN
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z A nyu ga ti és ha zai táp lál ko zá si szo ká sok ra jel lem zô a túl zott n-
6 PU FA és ala csony n-3 PU FA be vi tel. Nap ja ink ban hu mán táp lál -
ko zás szem pont já ból ál ta lá no san el ter jed ten aján lott n-6: n-3
arány ke ve sebb, mint 4:1. Az el múlt évek ku ta tá sai még több te -
rü le ten tár ták fel a KLS elô nyös ha tá sát a rák meg elô zé se mel -
lett, szív- és ér rend sze ri be teg sé gek ben, a cu kor be teg ség ben, az
im mun rend szer erô sí té sé ben és a csont tö meg ala kí tá sá ban. Hu -
mán egész ség ügyi szem pont ból ezért szük sé ges len ne a tej/tej -
zsír n-3 és KLS zsír sav tar tal mát nö vel ni. 
Fon tos azt is ki hang sú lyoz ni, hogy a ter mé kek re a zsír sa vössze -
té tel fel tün tet he tô, ami nem csak az egész ség tu da tos ság, ha -
nem a mar ke ting szem pont já ból is elô nyös le het. Gon dol junk
csak a va jat he lyet te sí tô mar ga ri nok rek lám ja i ra (pl. szív ba rát
mar ga rin, ome ga 3 zsír sav ban dú sí tott, stb. mar ga ri nok ra).
A tej zsír, vaj ter mé sze tes mó don tar tal maz hu mán-táp lál ko zás
szem pont já ból ked ve zô n-3 zsír sa va kat és KLS-at. Ezek men-
nyi sé ge to vább nö vel he tô ta kar má nyo zás sal. Ön ma gá ban a ké -
rô dzôk szá má ra meg fe le lô új, új sze rû tö meg ta kar mány-el lá tás
ezt is ja vít ja, ahogy er re az elô zô ek ben már volt uta lás. To váb -
bi le he tô ség a KLS és az n-3 zsír sa vak menny isé gé nek nö ve lé -
sé re, ha a más mó don is be a vat ko zunk a ké rô dzô ál la tok ben -
dô jé ben le zaj ló bi o ló gi ai hid ro gé ne zé si fo lya ma tok ba az ál lat
ta kar má nyo zá sán ke resz tül. Ezt úgy le het el ér ni, ha a ta kar -
mány te lí tet len zsír sav tar tal mát nö vel jük, ki e gé szí tés ként kü -
lön bö zô olaj tar tal mú ta kar mány ke ve ré kek (len mag, len olaj,
rep ce o laj) ete té sé vel. A le gel te tés és a zöld ta kar má nyok ete -
té se szin tén ked ve zô, mi vel ek kor a több szö rö sen te lí tet len zsír -
sav (PU FA) be vi tel ma ga sabb (PRECHT ÉS MOL KEN TIN, 2000). 
Ezért vizs gá la to kat vé gez tünk a Szent Ist ván Egye te men Chlo -
rel la kess le ri és Spi ru li na mik ro al ga ki e gé szí tés (amely nek élet -
ta ni lag rend kí vül ked ve zô a zsír sav és ami no sav össze té te le) és
a le gel te tés, va la mint a zöld ku ko ri ca csa la má dé ete tés ha tá -
sá nak meg áll apí tá sá ra a tej ter me lés re és a tej zsír össze té te lé -
re szar vas mar ha és kecs ke faj ban. 

z Meg áll apí tot tuk, hogy a mik ro al ga ki e gé szí tés szig ni fi kán san
be fo lyá sol ta a tej zsír sa vössze té te lét, va la mint zsír sav tar tal mát.
Ha tá sá ra nö ve ke dett a kon ju gált li nol sav (KLS), n-3 zsír sa vak,
pl. ±-li no lén sav, ei ko zat ri én sav kon cent rá ci ó ja, me lyek nek je -
len tôs szív- és ér rend szer-vé dô ha tá suk van. Te hát a fo gyasz tók -
nak je len tôs elô nyük szár ma zik, ha olyan te je lô ál la tok (te he nek,
kecs kék) te jét fo gyaszt ják, me lye ket mik ro-al gá val etet tek.
A le gel te tés ha tá sá ra nö vek szik a kecs ke tej tej zsír, tej fe hér je és
zsír men tes szá raz anyag tar tal ma, és a rö vid szén lán cú zsír sa -
vak (pl. kap ron-, kap ril sav) ará nya.
A le gel te tés nek kö szön he tô en szig ni fi káns mér ték ben nô a
kon ju gált-li nol sav, ±-li no lén sav, ei ko za pen ta én sav és a do ko -
za he xa én sav ará nya a tej ben. Meg áll apí tást nyert to váb bá az
is,hogy a le gel te tés ha tá sá ra szig ni fi káns mér ték ben csök kent
az n-6/n-3 zsír sa vak ará nya, így a tej nek hu mán táp lál ko zás bi -
o ló gi ai szem pont ból ked ve zôbb lett az n-6/n-3 zsír sav ará nya.
Ha son ló an ala kul a tej zsír sa vössze té te le a zöld ku ko ri ca csa la -
má dé val ete tett te je lô ál la to ké nál, mint le gel te tet tek nél, te hát
mind a két ta kar má nyo zá si mód ked ve zô ha tá sú hu mán táp lál -
ko zás szem pont já ból a tej zsír sa vössze té te lé re. Az élet ta ni lag
ked ve zô tej zsír sav össze té telt a sajt ké szí tés so rán, amely re
szin tén vé gez tünk vizs gá la to kat, meg le het ôriz ni. 

2 DR. PÓTI PÉTER 
Egyetemi docens, intézetigazgató

SZIE, Állattenyésztés-tudományi Intézet

A klí ma vál to zás ál la ta: 
a bi valy
Dr. Se re gi Já nos szer kesz -
té sé ben meg je lent a Klí -
ma vál to zás ál la ta: a bi valy
cí mû ki ad vány, ame lyet
dr. Me zô szent györ gyi Dá -
vid, a NAK VI fô igaz ga tó ja
mu tat be.

Gon do la tok a 
bi valy te nyész tés rôl

ör nye ze tünk vé del me és ápo lá sa, a he lyi kéz mû ves
és kü lön le ges ter mé kek elô ál lí tá sa mind-mind köz pon-
ti kér dé sek a nem zet gaz da ság ban. Így ter mé sze tes,

hogy a szak mi nisz té ri um egyik fe le lôs szer ve ként a NAK VI
(Nem ze ti Ag rár szak ta ná csa dá si Kép zé si és Vi dék fej lesz té si
In té zet) ve ze té se is tá mo gat min den, a fen ti cé lok meg va ló -
sí tá sát se gí tô kez de mé nye zést. A hoz zá ér tô szak em be rek ál -
tal meg írt és össze ál lí tott, a „A klí ma vál to zás ál la ta: a bi valy”
cí mû ki ad vány fe lé te hát jog gal for dul a fi gyel münk. 
A mû ben, a ha zánk ban már Szent Ist ván ki rá lyunk óta is mert,
idôn ként mél tat la nul ke zelt ál lat faj jal is mer ked het meg az ol -
va só. A cím is utal ar ra a kö zös gond ra, amely az idô já rás vál -
to zá sa i val kü lö nös ter het ró a vi dék fej lesz tés re. Va ló ban: az
igény te len, a lá pos-ned ves le ge lô kön, sok szor is tál ló nél kül is
meg élô, er re sa já to san al kal maz ko dó ana tó mi á jú ál lat faj társ -
ként se gít a már em lí tett gon dok meg ol dá sá ban. Kü lö nö sen
vo nat ko zik ez a Na tu ra 2000 és a Ram sa ri te rü le tek re.
A NAK VI mû kö dé sé nek kez de te óta tá mo gat ja a Nem ze ti
Park ja ink Igaz ga tó sá ga it és az Ál lat faj Te nyész tô Szö vet sé gét
a bi valy te nyész tés fej lesz té sé ben. E tö rek vést ta pasz tal ja a
Se re gi dr. és mun ka tár sai ál tal össze ál lí tott anyag ban is. A bi -
valy, a „bi hal” er dé lyi el ne ve zé se és a do ku men tu mok idé zé -
se az ál lat faj tör té ne tét mu tat ja be. 
Tár gyal ják a szer zôk a tar tás, te nyész tés és ter mék elô ál lí tás
kér dé sét is. Kül föl di és ha zai ta pasz ta la tok alap ján tám pon -
to kat ka punk ar ról, hol és mi lyen mód sze rek kel le het – s kell
is! – a bi valy te nyész tést foly tat ni. A tej és hús ter mé kek be -
mu ta tá sa is szé les kö rû, szá mos eset ben ka punk olyan le írá -
so kat, me lyek alap ján akár a kez dô te nyész tô is bát ran hoz -
zá fog hat a saj tok és hús ter mé kek há zi elô ál lí tá sá hoz.
Min de ze ket ki e gé szí ti az ál lat egész ség ügyi és tar tá si tech no -
ló gi ai sa já tos sá gok be mu ta tá sa is. Ezt tel jes kö rû iro da lom -
jegy zék is ki e gé szí ti. En nek az iro da lom jegy zék nek, de a
be mu ta tott mû nek is ér de kes és sa já tos ré sze Kós Ká roly vo -
nat ko zó mun ká i nak fe li dé zé se. Az or ga ni kus épí té szet ki -
emel ke dô alak já nak te vé keny sé gé ben szer ves rész a me zô -
gaz da ság gal, az ál lat te nyész tés sel fog lal ko zó mun kás sá ga.
A szer zôk kincs ként tá lal ják az ol va só nak e mun kás ság nak a
Ka lo ta sze gi bi valy te nyész tés sel – ál lat te nyész té si kul tú ránk
meg ôr zés re ér de mes da rab já nak be mu ta tá sát, Kós Ká roly -
nak, Er dély po li hisz to rá nak tol lá ból. 
A NAK VI mun ká já nak jobb meg is me ré sé re, és az Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ér de ké ben aján lom az ér -
dek lô dôk fi gyel mé be a ki ad ványt, ami ben egy sa já tos, de ha -
zánk ban egy re több he lyen ak tu á lis sá vá ló ál lat te nyész té si
ág azat alap ja it is mer he ti meg az ol va só.

Könyvajánló
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öbb gaz da ság ban is dol go zott, és
ki pró bál ta ma gát kül föl dön is. Úgy
ér zi, hogy sze ren csés volt, hogy a

„Szé kács ba” jár ha tott. Lel ke sen idéz te fel
di ák évei él mé nye it és re mény ke dett ab -
ban, hogy ez a gya kor la to ri en tált kép zés
az óta is mû kö dik volt is ko lá já ban.
A be szél ge tés kí ván csi vá tett. Va jon ho -
gyan ala kult ki ez a szem lé let az is ko lá -
ban és mi jel lem zi a je len le gi gya kor la ti
kép zést? 

A kér dés tisz tá zá sá ra a „Szé kács ba”
An nus Pé ter a tan gaz da ság ve ze tô je
volt se gít sé gem re. A hoz zá in té zett
kér dé se im re írás ban kap tam meg a
vá laszt. A tan gaz da ság mun ká ját be -
mu ta tó írá sá nak itt aduk he lyet:

A TAN GAZ DA SÁG BE MU TA TÁ SA

z A 80-as évek vé gén lát szott, hogy az
ad di gi, me zô gaz da sá gi szak te rü let hez
kap cso ló dó kép zé sek gya kor la ti bá zi sát
adó me zô gaz da sá gi nagy üze mek ne héz
hely zet be ke rül tek, és szak kép zé si funk -
ci ó ju kat nem fog ják tud ni be töl te ni. 
A Szé kács Ele mér Szak kö zép is ko la ve ze -
té se fel is mer te ezt a prob lé mát, és
1989-ben meg kezd te egy ak ko ri áron

A gyakorlati képzés múltja és jelene 
a törökszentmiklósi „Székácsban”

szá mol va 70 mil li ós be ru há zás ki vi te le -
zé sét, sa ját tan gaz da ság lét re ho zá sát. Az
el sô évek a ter vek el ké szí té sé vel, a te rü -
let ki vá lasz tá sá val és a jo gi pro ce dú rák
vé gig já rá sá val tel tek. A ter ve zés kor tö re -
ked tek ar ra, hogy az ak ko ri kö rül mé nyek
sze rint gaz da sá go san mû köd tet he tô,
fenn tart ha tó mé re tû, több lá bon ál ló kis -
gaz da sá got hoz za nak lét re, mely tel jes
mér ték ben élet sze rû en mû kö dik, és le -
he tô vé te szi az alap ve tô nö vény ter mesz -
té si, va la mint ál lat te nyész té si mun ka fo -
lya ma tok, tech no ló gi ák be mu ta tá sát,
be gya kor lá sát.
Is ko lánk meg kap ta az ak kor még mû kö -
dô „Ti sza táj” Me zô gaz da sá gi Szö vet ke zet
te rü le té bôl, il let ve a Tö rök szent mik ló si
Ál la mi Gaz da ság te rü le té bôl a je len leg is
meglé vô szán tó te rü le te ket, kö zel 100 ha
nagy ság rend ben. Ek kor már meg kez dô -
dött a sa ját tan gaz da ság mû köd te té se,
kez det ben csak nö vény ter mesz té si te vé -
keny ség gel, me zô gaz dász tan árok irá nyí -
tá sa mel lett. A ké sôb bi ek ben, 1998-ban
az ál lat tar tó épü le tek meg épí té sé vel az
ál lat te nyész té si te vé keny ség is be in -
dult. A tar tott ál lat fa jok: to jó tyúk, juh és
szar vas mar ha.

A tan gaz da sá gunk ban fo lyó te vé keny ség
két, egy más sal össze füg gô ág azat ra
bont ha tó, nö vény ter mesz tés re és ál lat te -
nyész tés re.

A NÖ VÉNY TER MESZ TÉ SI 
ÁG AZAT RÓL

z Tan gaz da sá gunk tel jes meg mû velt te -
rü le te 98 ha. A nö vény ter mesz té si ág a-
zat fel ada ta a kör nye ze tünk ben ter mesz -
tett fô nö vé nyek ter mesz tés tech no ló -
gi á já nak be mu ta tá sa, a tan gaz da sá gi
ál lat ál lo mány ta kar má nyi gé nyé nek ki elé -
gí té se (a to jó tyúk ki vé te lé vel), il let ve ér -
té ke sít he tô el sô sor ban ipa ri nö vé nyek
ter mesz té se.
Ter mesz tett nö vé nye ink: ôszi bú za, ár pa,
zab, tri ti ká lé, nap ra for gó, ôszi ká posz ta rep -
ce, ku ko ri ca, lu cer na, ta kar mány fü vek.
A ter mô te rü le te ink in ten zív ter me lés re
nem al kal ma sak, ala csony ter mô ké pes sé -
gû ek (a te rü le tünk fe le 7-9 arany ko ro nás),
ön tö zé si le he tô sé günk nincs. Ezek re a te -
rü le tek re ál lan dó gye pet te le pí tet tünk.
Gaz dál ko dá sunk egé szé ben sem tö rek -
szünk az in ten zív ter me lés re, tar tás ra - ez
alól ta lán a tyúk tar tás ki vé tel - mert a kör -
nye zet vé de lem és az ál lat vé de lem is fon -
tos szem pont az ok ta tá si stra té gi ánk ban.
Gé pe ink kel a nö vény ter mesz té si mun kák
tel jes tech no ló gi ai fo lya ma tát be tud juk
mu tat ni a sze mes ter mé nyek be ta ka rí tá -
sá nak ki vé te lé vel. Ga bo na-kom bájn ja
nincs az is ko lá nak.
Tan gaz da sá gunk az MVH ál tal re giszt rált
gaz da ság, így föld ala pú tá mo ga tá sa
igény lé sé re jo go sul tak va gyunk.
Nö vény ter mesz té si ág aza tunk ban együtt-
mû kö dést tar tunk fenn ve tô mag for gal -
ma zók kal, ter me lé si rend sze rek kel,
mely nek kap csán faj ta kí sér le te ket is vég -
zünk. Volt már ôszi bú za, ku ko ri ca, és
nap ra for gó faj ta kí sér le tünk. 

16 2015. JANUÁR

Magyartarka borjával

Szénatároló

Állataink kézhez szokottak

Még a nyáron történt, hogy az egyik jó hírû tejtermelô 
gazdaságban jártam riportot készíteni, melynek kapcsán a
telep fiatal állattenyésztési igazgatójával is tudtam beszélgetni.
A Szolnoktól 20 kilométerre található törökszentmiklósi
Székács Elemér Mezôgazdasági Szakközépiskolában tanult,
ahol alapos gyakorlati képzést kapott, véleménye szerint
ennek köszönhetô, hogy meg tudott felelni a munkahelyén.

T



SZAR VAS MAR HA TAR TÁS 
A TAN GAZ DA SÁ GUNK BAN

z A szar vas mar ha tar tá sát a tan gaz da -
ság ban az 1999/2000 ta név ben kezd tük
el. Az in du ló ál lo mányt is ko lánk szak kép -
zé si tá mo ga tás ként kap ta a Tö rök szent -
mik ló si Ál la mi Gaz da ság ból, hat fe ke te-
tar ka hols te in-fríz vem hes üszôt, és a
szin tén he lyi Bé ke Mg.-i Ter mel ôsz övet -
ke zet bôl hat ma gyar-tar ka vem hes üszôt.
Idô köz ben mind két me zô gaz da sá gi nagy -
üzem meg szûnt.
Alap ve tô cé lunk a Ma gyar or szá gon leg -
na gyobb szám ban tar tott két faj ta be -
mu ta tá sa. A tar tás tech no ló gia kö tet len
mé lyal mos tar tás, kez det ben le gel te tés
nél kül, ma már le gel te tés sel. Az is tál ló
és a hoz zá kap cso ló dó ka rá mok 20 da -
rab szar vas mar ha tar tá sát te szik le he tô -
vé. A kez dô ál lo má nyun kat idô köz ben fel
is fej lesz tet tük er re a lét szám ra, a je len -
le gi ál lo mány 14 fe jôs te hén és négy
vem hes üszô, va la mint há rom nö ven dék
üszô, és hat nö ven dék bi ka. A meg lé vô
üszô ál lo mány, és a te he nek több sé ge is
mind sa ját ne ve lé sû.
A fe jést kor sze rû ké tál lá sos De-La val fe -
jô há zunk ban vé gez zük. A ki fejt tej tá ro lá -
sá ra kez det ben egy 200 li te res tej hû tô
volt, ezt azon ban az ál lo mány bô ví té sé vel
ki nôt tük, így szük sé ges volt egy 500 li te -
res hû tô be ren de zés be ál lí tá sa. A fe jé si
tech no ló gia tel je sen zárt rend sze rû, mely
a jó mi nô sé gû tej egyik biz to sí té ka. A fe -
jô be ren de zés hez kap csol tan mû köd te -
tünk egy egye da zo no sí tás ra, tej ter me lés
re giszt rá lá sá ra és te nyész té si ada tok fel -
dol go zá sá ra al kal mas szá mí tó gé pes
rend szert is.
Az ál lat ál lo mány tö meg ta kar mány igé -
nyét (gyep szé na, lu cer na szé na, ku ko ri ca
szi lázs, lu cer na sze názs) ma gunk ter mel -

jük meg, a jó mi nô ség me gôr zé sé re fe -
dett szé na tá ro lót és át haj tós rend sze rû
fal kö zi si ló te ret épí tet tünk. A szar vas mar -
ha ese té ben az ab rak ta kar mány elô ál lí -
tá sát is ma gunk vé gez zük, a nö vény ter -
mesz tés ben meg ter melt ab rak ta kar má -
nyok ból a tan gaz da ság ban mû köd te tett
da rá ló val egy be é pí tett csi gás ta kar mány -
ke ve rô vel.

A szar vas mar ha tar tás be vé te li for rá sai a
te jér té ke sí tés, a bor jak egy ré szé nek ér -
té ke sí té se, és a se lej te zett te he nek ér té -
ke sí té se. A tej ér té ke sí té se je len leg fel -
dol go zás nél kül, nyers tej ként, több csa -
tor nán ke resz tül tör té nik, mely hez ren -
del ke zünk köz vet len ér té ke sí té si és be -
szál lí tói kvó tá val is. Fon tos nak tart juk,
hogy részt vál lal junk a „rö vid élel mi szer -
lánc” rend sze ré nek el ter jesz té sé ben. En -
nek ke re té ben az is ko lánk ál tal üze mel -
te tett tan bolt ban a ter melt tej egy ré szét
a vá ros la kos sá ga fe lé ér té ke sít jük, de
van nak vá sár ló ink a kö ze li kis te le pü lé -
sek rôl is. Mi lát juk el tej jel a vá ros böl -
csô dé jét, és sa ját fô zô kony hán kon kí vül
még két, he lyi is ko lai kony hát. Ezen ér té -
ke sí té si le he tô sé ge ink azon ban az is ko -

la év hez kö tôd nek, így az is ko lai szü ne -
tek ben a te jet egy kö ze li tej fel dol go zó
vál lal ko zás fe lé ér té ke sít jük. A jö vô ben
sze ret nénk egy, a mé re te ink hez iga zo dó
tej fel dol go zó kis üze met is lét re hoz ni,
amely egy részt az ok ta tás cél ját is szol -
gál ná, il let ve a he lyi igé nyek el lá tá sá ra
tej fölt, tú rót, saj tot ál lí ta nánk elô. 

A TAN GAZ DA SÁG 
GYA KOR LA TI OK TA TÁ SI 

CÉ LÚ LE KÖ TÖTT SÉ GE

z A me zô gaz da sá gi szak ma cso por tos
szak kép zé se ink ben a gya kor la ti ok ta tás
te rén meg ha tá ro zó je len tô sé gû az is ko la
tan gaz da sá ga. Je len leg há rom ilyen szak -
ké pe sí tés ok ta tá sa fo lyik: a me zô gaz da -
sá gi tech ni kus, a gaz da, és a nö vény ter -
mesz té si gép üze mel te tô kar ban tar tó.
Ta nu ló ink több szá lon kap cso lód nak a
tan gaz da sá gi mun kák hoz:
– tan tárgy fe losz tás sze rin ti gya kor la to -

kon, gya kor lat ve ze tô ta nár ve ze té sé vel
cso por to san

– tan év köz be ni na po si, he te si gya kor la -
to kon, egy ide jû leg 1-3 fô vel

– tan év vé gi nyá ri össze füg gô gya kor la -
to kon, egy ide jû leg 3-6 fô vel.

Ezen kí vül a nyá ri idô szak ban elô ze tes
egyez te tés sel fo gad tuk már ag rár-fel sô -
ok ta tá si in téz mény hall ga tó ját is össze -
füg gô gya kor lat ra, mind a nö vény ter -
mesz tés, mind az ál lat te nyész tés te rü le -
tén. Sze rep hez jut a tan gaz da sá gunk a
fel nôtt kép zés te rü le tén is, min den év ben
szer ve zünk arany ka lá szos gaz da tan fo -
lya mo kat, mely nek gya kor la ti bá zi sa a
tan gaz da sá gunk.
Nem zet kö zi kap cso la ta ink nak kö szön he -
tô en di ák ja ink rend sze re sen részt ve het -
nek né met or szá gi farm gya kor la to kon,
mely nek vi szon zá sa ként tan gaz da sá -
gunk ban né met di ák cso por tok több ször
meg for dul tak már ta pasz ta lat cse re, is -
me ret szer zés szán dé ká val.
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A fejés tanulása

Számítógépes termelésirányító
rendszer

Tehenek a karámban
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A tan gaz da ság fenn tar tá sá hoz szük sé -
ges, hogy az ott vég zett te vé keny ség ter -
me lô jel le gû le gyen, így a tel jes mun ka -
idô (gya kor la ti idô) kö zel 70 szá za lé ka
ter me lô te vé keny ség.

A ta nu lók ál tal a tan gaz da ság ban
el sa já tí tott gya kor la ti te vé keny sé -
gek a szar vas mar ha tar tás te rü-
le tén:

Na pi mun kák:  
– ta kar mány ki osz tá sa, gé pi és ké zi

anyag moz ga tás
– ab rak ta kar mány ké szí tés (da rá lás, ta -

kar mány ke ve ré se)
– al mo zás, ápo lá si mun kák
– fe jés, tej ke ze lés, tej vizs gá lat
– tech no ló gi ai be ren de zé sek el len ôr zé -

se, kar ban tar tá sa
– bor jak gon do zá sa

Idô sza kos mun kák:
– egye di je lö lés,
– se géd ke zés:  

– mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés nél, 
– el lés kor, 
– ke ze lé sek al kal má val (ol tás, vér vé tel)

– fe jô be ren de zés kar ban tar tá sa
– csü lö ká po lás
– mé lya lom ki ter me lés
– „vil lany pász tor” te le pí té se

Az is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó já val is tud tam be szél get ni, a ve le ké szült in ter jút ke re tes cik künk ben ol vas hat ják.
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et hô Jó zse fet, a nagy múl tú Szé kács Ele mér Me zô gaz da -
sá gi Szak kö zép is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó ját ke res tem
fel, ki az el múlt év no vem be ré ben töl töt te be 90. élet évét.

Ar ról kér de zem, hogy mi lyen in dít ta tást ka pott gyer mek ko rá -
ban, amely fel kel tet te ér dek lô dé sét a me zô gaz da ság iránt?
– Köz tu dott, hogy so kat tett a me zô gaz da sá gi szak kép zés
ér de ké ben. Már gyer mek ko rá ban fel kel tet te ér dek lô dé sét
a me zô gaz da ság?
– A Ti sza mel let ti Árok tôn töl töt tem gyer mek éve i met, egé szen
ko rán, nyolc éve sen ár va let tem, nagy szü le im ne vel tek. Na gyon
sze ret tem a Ti szát, me lyen ak kor még jöt tek a „szá la sok”, akik
tu ta jon úsz tat ták a fát Má ra ma ros tól, le egé szen Sze ge dig. A fo -
lyó par ton volt a ve te mé nye sünk, ott ter mel -
tünk ká posz tát, meg egyéb zöld sé ge ket a
nagy ma má val. A nagy apám ura dal mi gaz da
volt és ren ge te get me sélt. 
Tô le tud tam meg pél dá ul, hogy az úgy ne ve -
zett hessze ni légy ál tal  ká ro sí tott ga bo na, ha
a bir ká val le le gel tet jük, és kap egy jó esôt, új -
ra sar jad. Tör tént egy szer – me sél te, hogy az
ura dal mi ál la to kat (bir ká kat) ta vasszal messzi -
re kel lett haj ta ni, mi köz ben az ete té sük rôl is
gon dos kod ni kel lett, ezért meg vet te az út já ba
ke rü lô kocs má ros tól az ár pa táb lát le gel te tés re.
Vissza fe lé jö vet, már ôsz lett – ak ko ri ban nem
kap kod ták el a dol go kat – a kocs má ros nem
gyôz te az ál do mást fi zet ni, mert a bir kák le ge lé se után új ra sar -
jadt az ár pa és jó ter mést is ho zott.
– Hol vé gez te az is ko lá it, ho gyan lett ta nár?
– Mi kor már na gyobb let tem, a nagy bá tyám örök be fo ga dott, aki
Mis kol con volt ta nár. Az ô se gít sé ge ré vén tud tam a Lé vay Jó -
zsef re for má tus gim ná zi u mot el vé gez ni. Majd az ak ko ri Gaz da -
sá gi Fô is ko lán Deb re cen-Pal la gon foly tat tam ta nul má nya i mat,
me lyet meg za var tak a há bo rús ese mé nyek. Már a há bo rú vé ge
fe lé jár tunk, de az ak ko ri ha ta lom nem akar ta tu do má sul ven ni,
hogy ezt a meccset már le ját szot ták, ki ad ta a jel szót – „Fel kon -
col ta tik, aki be nem vo nul.” A fe nye ge tést ko mo lyan vet tem, így
let tem ka to na, hogy az tán az elô re nyo mu ló szov jet csa pa tok elôl
egé szen Né met or szá gig tud jak ma sí roz ni. Ott az tán tár sa im mal
együtt meg ad tam ma ga mat, me lyet a szov je tek 2 év ha di fog ság -
gal ju tal maz tak. A fog ság ból ha za jö vet be fe jez tem az egye te met,
és az Emô di Ál la mi Gaz da ság ba ke rül tem. Itt rö vid ide ig vol tam,
mert le he tô ség nyí lott foly tat ni a ta nul má nyo kat az Ag rár tu do -
má nyi Egye tem Ta nár kép zô In té ze té ben.
– Mi kor in dul el a tö rök szent mik ló si kar ri er je? 
– Ide 1951-be ke rül tem ta nár nak. Ak kor in dult itt a me zô gaz da -
sá gi kép zés. Én a gya kor la ti kép zé sek szer ve zé sért vol tam fe le -
lôs, mely nek ég isze alatt lét re hoz tuk a tan gaz da sá got. Köz ben
„nép ne vel tünk”, ezüst ka lá szos tan fo lya mo kat tar tot tunk a gaz -

dák nak. A szak mai is me re tek át adá sa volt a cél, me lyet nem ár -
nyé kolt be az ide o ló gia.
A kon szo li dá ció éve i tôl fo lya ma to san emel ke dett az ok ta tás
szín vo na la, ja vul tak a kép zé si fel té te lek. Meg vál to zott a sza kok -
ta tás rend sze re 1972-ben, ami kor a tech ni ku si kép zést fel vál tot -
ta a szak kö zép is ko la rend sze re. Ek kor ne vez tek ki az is ko la
igaz ga tó já nak egy év re. Köz ben meg vál to zott is ko la fenn tar tó ja,
az FM-tôl át ke rül tünk az Ok ta tá si Mi nisz té ri um hoz, majd me -
gyei, ké sôbb vá ro si fenn tar tá sú in téz mény let tünk. Kez det ben
nagy volt a bi zony ta lan ság ve lünk szem ben, majd szép las san
meg vál to zott min den. Olyannyi ra, hogy igaz ga tói ki ne ve zé se -
met rend re meg hosszab bí tot ták, így a ter ve zett 1 év he lyett 14

évig vol tam az is ko la igaz ga tó ja.
– Me lyek vol tak a nagy ki hí vá sok igaz ga tó
tény ke dé se alatt?
– Még a ki ne ve zé sem elôt ti évek ben az is ko -
la hoz zá fo gott az ebéd lô át épí té sé hez, idô -
köz ben el fo gyott a pénz, le állt az épít ke zés.
Mi eb be nem tö rôd tünk be le, ad dig ki lin csel -
tünk, míg össze jött a pénz. Ugyan ilyen nagy
ki hí vás volt a tor na csar nok meg épí té se is.
Nem volt kis erô pró ba az sem, hogy a két ha -
gyo má nyos szak, a nö vény ter mesz tô és ál lat -
te nyész tô he lyett be in dí tot tuk 1978-ban az ál -
lat tar tó te le pi gé pész és az ál lat egész ség ôr
sza ko kat. Eh hez át kel lett ala kí ta ni a tan mû -

he lye ket, fej lesz te ni kel lett a la bo ra tó ri u mot.
Be ve zet tük az au tó- és trak tor ve ze tôi kép zé sün ket is. Ar ra tö re -
ked tünk, hogy az is ko lá ból ki ke rü lô di ák ja ink le gye nek jól kép -
zett szak em be rek. Az ál lat te nyész tés és a tej ter me lés szak em be -
re i nek kép zé sé re min dig nagy hang súlyt for dí tot tunk. Az ok ta -
tás nak min dig fon tos ré sze volt a gya kor la ti kép zés, ame lyet
ered mé nye sen fel tud tak hasz nál ni vég zett hall ga tó ink ak kor is,
ha to vább ta nul tak az egye te men vagy el he lyez ked tek a meg -
szer zett ké pe sí té sük kel.
Min dig nagy hang súlyt he lyez tem ar ra, hogy in for má ci ó val bír -
junk ar ra vo nat ko zó an, mennyi re tud nak vég zett di ák ja ink hely t-
áll ni a ná lunk meg szer zett is me re tek kel.
– Mi az, amit a fi a ta labb ge ne rá ció fi gyel mé be tud aján la ni
a meg szer zett gaz dag élet ta pasz ta lat ered mé nye ként?
– Nem meg hát rál ni a fel ada tok elôl, in kább elé be men ni! Ki tar -
tó mun ká val min den ránk vá ró fel ada tot meg ol da ni. Meg fe le lô
kö rül te kin tés sel ki vá lasz ta ni azo kat, akik leg in kább se gít sé günk -
re le het nek.
– Mi re a leg büsz kébb a pá lya fu tá sa so rán?
– Nem sze re tem a ma gam te vé keny sé gét ér té kel ni, ez nem az én
dol gom. Amit a ta ná ri, igaz ga tói pá lya fu tá som so rán az élet rám
rótt, azt me gol dot tam…
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Az Európai Regionális Kecske
Konferencia eredményeirôl

z A leg több or szág ban csak kis mé re tû volt a kecs ke á ga zat, jól -
le het a na gyobb hegy vi dé kek kel és domb sá gok kal bí ró or szá -
gok ban tar tott kecs kék szá ma ezek tôl nagy ság ren dek kel ma ga -
sabb ér té ket ért el. 

z Gö rög or szág ban egye dül csak nem annyi kecs két tar tot tak,
mint Orosz or szág ban (2,1 mil lió), Ro má ni á ban (1,6 mil lió),
Al bá ni á ban (0,8 mil lió) és Uk raj ná ban (0,66 mil lió) egy üt te sen.
Két or szág ban ha lad ta meg a lét szám a két szá zez ret (Bul gá ri á -
ban 293 ezer, Szer bi á ban 225 ezer), és egy or szág ese té ben
lép te át a szá zez ret (Mol dá via 120 ezer) az ág azat lét szá ma.
Az összes töb bi or szág ban a kecs ke lét szám enn él lé nye ge sen
ala cso nyabb volt.   

z Ter mé sze te sen, né hány or szág ban a pon tos lét szá ma da tok
nem ér he tôk el. Cseh or szág ban pél dá ul csak a törzs köny ve zett
ál la tok szá ma is mert; Grú zi á ban pe dig mind össze az ál la tok be -
csült lét szá ma ér he tô el. 

z Né hány or szág ban (Orosz or szág, Grú zia, Fe hér orosz or szág,
Mol dá via) a kecs ke tar tó üze mek pon tos szá ma sem is mert, és
Cseh or szág ban is csak a törzs köny ve zett te nyé sze tek szá mát
tar tal maz za a sta tisz ti kai je len tés. 

A TAR TOTT KECS KÉK SZÁ MA

z A tar tott/te nyész tett kecs kék szá ma meg le he tô sen tág hat á-
rok kö zött vál to zott a vizs gált or szá gok ban (1. táb lá zat).  
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Deb re cen ben 2014. áp ri lis 7 és 10 kö zött, és Nagy -
vá ra don áp ri lis 11 és 12 kö zött ren dez ték meg az
Eu ró pai Re gi o ná lis Kecs ke Kon fe ren ci át, amely
le he tô sé get adott ar ra is, hogy a ré gió or szá gai
kecs ke szek to rá nak jel lem zô it össze ha son lít suk,
ele mez zük. Ez a mun ka ki ter jedt min den rész-
 let re (a lét szá mok ra, faj ták ra, te nyész té si jel lem -
zôk re, ter mé kek re, árak ra, hasz no sí tott te rü let
mé re té re, a mun ka erô jel lem zôk re, stb.), de je len
eset ben csak a lét szám és a farm szá ma da to kat,
a tej ter me lés szint jét, a ter me lé si rend szer és
a fe jé si mód szer, va la mint a tej fel vá sár lá si-,
il le tô leg a sajt ér té ke sí té si ár ada ta it mu tat juk
be. Az ada tok min den ha zai kecs ke tej ter me lô és
sajt ké szí tô szá má ra ta nú sá go sak. 

Â

Kecske
Kecske Kevesebb

10-30 30-50 50-100 100-200 200-500 500-1000
1000

Ország
létszám

tenyészet mint 10
egyed egyed egyed egyed egyed egyed

egyed
szám egyed felett

Albánia 810 000 138 226 22.6 39.2 23.3 9.2 3.9 1.1 - -
Örményország 30 500 28 12 8 10 27 35 8 - -
Fehéroroszország 68 000 ?
Bulgária 293 639 65 487 66.78 3.21 2.01 0.83 0.34 - - -
Horvátország 65 000 230 14 16 26 31 9 3 1 -
Csehország 24 000 313 76.7 16.0 3.2 1.9 1.6 0.3 0.3 -
Grúzia 70 000 nem ismert 20 20 - 60 - - - -
Görögország 4 821 000 138 251 60 10 13 5 5 6 1 -
HU-KSH 46 000 19 413 91.1 7.6 0.9 0.3 0.1 - - -
HU-MJKSZ 20 711 790 29.7 37.8 15.2 11.7 5.0 0.6 - -
Macedónia 63 585 5 746 77.74 17.21 2.82 1.76 0.40 0.07 - -
Moldávia 120 000 ?
Montenegro 35 140 3 580 80,0 16,0 4,0
Románia 1 605 860 280 000 21.2 14 18 18 15 8.4 3.1 2.3
Oroszország 2 090 000 ?
Szerbia 225 077 3 000 - 20 - 40 25 15 - -
Szlovákia 35 000 898 70.9 20.4 4.2 2.6 1.3 0.45 - 0.11
Szlovénia 26 351 158 60 30 7 2 1 - - -
Ukrajna 664 800 ?

*csak a törzstenyésztésben nyilvántartott; ? hiányzó adat; HU-KSH – Központi Statisztikai Hivatal adat; 
HU-MJKSZ – Magyar Juh- és Kecsketenyésztô Szövetség adata

/Forrás: Kukovics Sándor és mtsai, (2014): A fenntartható kecsketenyésztés a közép és kelet európai régiókban és Magyarországon, FAO megjelenés alatt/

1. táblázat: A kecskelétszám, a kecsketartó üzemek száma, valamint a nyájméret megoszlása országonként (%)

*



Az át la gos üzem/nyáj mé ret meg le he tô sen ki csi mind egyik vizs -
gált or szág ban, ál ta lá nos ság ban a far mok dön tô há nya dán ke -
ve sebb mint 10 kecs két tar ta nak: Mon te neg ró 80%; Cseh or -
szág 76%; Szlo vá kia 70,9%; Bul gá ria 66,78%; Gö rög or szág és
Szlo vé nia 60-60%. A KSH ada tai sze rint ez az arány Ma gyar -
or szág ese té ben 91% fel ett volt. 

z Né hány or szág ban azon ban más mé ret ka te gó ria ját szot ta
a ve ze tô sze re pet. Al bá ni á ban pél dá ul az ál lo mány 39,2%-a a
10-30 egyed kö zöt ti nyáj mé ret be tar to zott. Ör mé nyor szág ese -
té ben a kecs ké sze tek 35%-án 100-2000 ál la tot tar tot tak.
A kecs ke far mok 60%-án 50-100 ál la tot tar tot tak Grú zi á ban,
és ez a szám tet te ki a kecs ke gaz da sá gok 40%-át. Fe hér orosz -
or szág ban a ház tá ji nak mi nô sít he tô mé re tû, né hány kecs két
szám lá ló gaz da sá gok ban volt az ál la tok 98%-a. Mind össze 24
va ló di pa raszt gaz da ság mû kö dik az or szág ban, ame lyek össze -
sen 1300 kecs két tar ta nak (2%). 

z A va ló di pi ac ra ter me lô, pro fesszi o ná lis üze mek szá ma és
ará nya meg le he tô sen ala csony volt az egész ré gi ó ban. Na gyon
ki csi volt az 500-1000 ál la tot tar tó üze mek szá ma és ará nya,
s alig né hány gaz da ság ban volt ezer fel et ti a lét szám.

z Orosz or szág ban csak a lét szám 10%-át tart ják na gyobb me -
zô gaz da sá gi üze mek ben, és a fenn ma ra dó 90% kis há zi ker tek -
ben le gel. Uk raj ná ban össze sen 664 800 kecs két tar ta nak
nyil ván, amely nek 99%-át a „hát só ker tek ben”, míg mint egy
1%-át (5400 egyed) nagy üze mek ben tart ják ter me lés ben. 

Átlag tejhozam (liter) A fejt napok száma (%)
Országok Helyi Import 150 150-180 180-210 210-250 250-300 300

fajták fajták nap alatt nap nap nap nap nap felett
Albánia 85-240 250-350 6.2 62.6 18.7 - 12.5 -
Örményország 100-450 800 helyi 100% 10% C 30% E; 70% C 20% C; 30% E 40% E
Fehéroroszország 300-400 700- 800 helyi kecskék Gorky S; A; T; RW
Bulgária 180-250 450-550 60 40 - - - -
Horvátország 200-350 550-750 3 7 16 48 18 8
Csehország 650-740 750-850 12 40 28 16 2.8 0.2
Grúzia 150 500-700 60 40
Görögország 150 320 - helyi görög - Skopelos A; D; M -
HU-MJKSZ 190-600 420-880 13.43 21.84 16.43 18.44 18.24 11.62
Macedónia
Moldávia 300 600-1000 helyi kecskék A; S
Montenegro 100-160 400-500 balkán kecske A; S
Románia 300 850 helyi kecskék A; S
Oroszország
Szerbia 250-300 650-700 balkán kecske A S
Szlovákia 530-650 650-740 WSH 5.9% WSH 87.8% WSH 6.3% - - -

BSH 5.9% BSH 58.8% BSH 35.3%
AN 27.3% AN 45.4% AN 27.3%

Szlovénia 300-400 480-600 - Dreznica kecske S A -

A-Alpesi; S-Szánentáli; D-Damaszkusz; RW-Orosz Fehér; M-Murcia; WSH-Rövidszôrû fehér; 
BSH-Rövidszôrû barna; AN-Anglo-Núbiai; T-Toggenburg, E-import fajta;

C-(helyi x import fajta) keresztezett

/Forrás: Kukovics Sándor és mtsai, (2014): A fenntartható kecsketenyésztés a közép és kelet európai régiókban és Magyarországon, FAO megjelenés alatt/

z Mind össze két va ló di kecs ke te nyé sze tet tar ta nak nyil ván Uk -
raj ná ban, ahol leg alább 300 egyed ter mel, és egy gaz da ság ál -
lo má nya éri el a 700-at, a töb bi kecs ke tar tó nál egy-ket tô le gel.  
Mon te neg ró ban 35.000 kecs két tar tot tak nyil ván 2014 év ele -
jén. 2012-ben még 402 gaz da sá got tar tot tak nyil ván, ahol a
nyáj mé ret meg ha lad ta a 10 egye det, s ezen üze mek ben össze -
sen 18 538 egyed ter melt (46 egyed/gaz da ság). 

A TEJ TER ME LÉS SZINT JE

z A kü lön bö zô or szá gok ban tar tott/te nyész tett he lyi faj ták tej ter -
me lé si szint je lé nye ge sen el ma radt az oda im por tált exo ti kus
faj ták tej ho za má tól (2. táb lá zat). 
A meg fi gyel he tô kü lönb ség sok eset ben a két sze res ér té ket is
el ér te. Cseh or szág ban és Szlo vá ki á ban, il le tô leg rész ben Szlo -
vé ni á ban ki vé te les hely zet tel ta lál koz ha tunk, ahol az oda im -
por tált al pe si és szá nen tá li kecs ké ket „nem ze ti e sí tet ték”: rö vid
szô rû fe hér, rö vid szô rû bar na, il let ve szlo vén al pe si és szlo vén
szá nen tá li. 

z A fe jé si idô szak hossza /a fejt na pok szá ma át la go san ala -
csony nak mi nô sít he tô, de az im por tált faj ták  egye de i vel vég -
zett ke resz te zé sek ered mény ként nö vek vô ten den ci át mu ta tott:
a vér há nyad emel ke dé sé vel nôtt a lak tá ci ós idô szak hossza. 
A faj ta tisz ta im por tált (exo ti kus) faj ták fejt lak tá ci ó ja 205-300
nap ra ter jedt ki, és je len tôs há nyad ban a 300 na pot is meg ha -
lad ta. Ez zel szem ben a he lyi faj ták ese té ben az át la gos fe jé si
sze zon 80-120 nap pal volt rö vi debb.
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2. táblázat: Az átlagos tejhozam és a fejt napok számának megoszlása (%)



Kecsketej felvásárlási ár megoszlása (%) Kecskesajt értékesítési ár megoszlása (%)
Ország 0.3 €/liter 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5-0.6 0.6 €/liter 6 €/kg 6-10 €/kg 10-20 €/kg 20  €/kg

alatt €/liter €/liter €/liter felett alatt felett

Albánia - 12.2 83.5 4.3 - 100 - - -
Örményország - 100 - - - 100 - - -
Bulgária - 100 - - - 100 - - -
Horvátország - 100 - - - - 10 85 5
CZECHországEP - - - - 1.3 €/l - - 100 -

Grúzia - 100 - - - 100 - - -
Görögország EECE - - - 85 15 - 100 - -
HU-MJKKHE - 10 35 40 20 15 45 35 5
Románia 15 70 10 5 - - - - -
Szerbia - - 100 - - - 100 - -
Szlovákia - - - 10 90 5 80 10 10
Szlovénia - - - - 0.7-0.8 €/l - - 11/13-19 €/kg -

HU-MJKKHE – Magyar Juh- és Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület adata

/Forrás: Kukovics Sándor és mtsai, (2014): A fenntartható kecsketenyésztés a közép és kelet európai régiókban és Magyarországon, FAO megjelenés alatt/

A TER ME LÉ SI REND SZER ÉS A FE JÉ SI MÓD SZER  

z A vizs gált or szá gok ban a kecs ke tar tó üze mek leg na gyobb há -
nya dán tra dí ci o ná lis ex ten zív tar tá si rend szert al kal maz tak:
Grú zi á ban 100%; Uk raj ná ban 99.2%; Fe hé o ro szor szág ban
98%; Mol dá vi á ban 94%; Orosz or szág ban 90.1%; Szer bi á ban
85%; Ma ce dó ni á ban 80%; Ma gyar or szá gon 75%; Ro má ni á ban
77%; Bul gá ri á ban 70%; és Mon te neg ró ban 50%. 
Né hány más or szág ban fél-in ten zív nek ne vez he tô tech no ló gia
(le ge lô mel lettt je len tôs mér té kû ki e gé szí tô ta kar mány) na gyobb
sze re pet ját szott: Szlo vé ni á ban 90%; Gö rög or szág ban 85%; Szlo -
vá ki á ban 70%; Al bá ni á ban 63.77%; és Mon te neg ró ban 40%. 
Az in ten zív zárt tar tá si tech no ló gia a hor vát or szá gi kecs ke tar tó
üze mek 60%-ára volt jel lem zô, de fon tos sze re pet ka pott e
mód szer Gö rög or szág ban, Mon te neg ró ban (10-10%), és Ma -
gyar or szá gon is.
A tra dí ci o ná lis ké zi fe jés még min dig do mi nált a vizs gá lat or szá -
gok je len tôs há nya dá ban: Grú zi á ban 100%; Uk raj ná ban
99,2%; Al bá ni á ban 98,8%; Ma ce dó ni á ban 98,5%; Fe hér -
orosz or szág ban 98%; Mol dá vi á ban 94%; Orosz or szág ban
90,1%; Mon te neg ró ban és Ro má ni á ban 80-80%; Szer bi á ban
és Gö rög or szág ban 70-70%; és Szlo vá ki á ban 64%. 
Az egy sze rû saj tá ros fe jô gé pet hasz nál ta Hor vát or szág ban (80%)
és Ma gyar or szá gon (70%), és ez a ka te gó ria ugyan csak je len tôs
sze re pet ját szott Szlo vá ki á ban (34%); Szer bi á ban (25%); Gö rög -
or szág ban és Bul gá ri á ban (20%); va la mint Ro má ni á ban és Mon -
te neg ró ban (15-15%). A leg mo der nebb fe jô gé pek és rend sze rek
al kal ma zá sa Szlo vé ni á ban do mi nált (97%), de ez a ka te gó ria
fon tos sze re pet ját szott Ma gyar or szá gon (20%); Bul gá ri á ban,
Hor vát or szág ban és Gö rög or szág ban (10-10%). 

A FEL VÁ SÁR LÁ SI ÁRAK 
ÉS A SAJT ÉR TÉ KE SÍ TÉ SI ÁRAK

z A nyers tej fel vá sár lá si ára meg le he tô sen tág hat árok kö zött
vál to zott a vizs gált or szá gok ban (3. táb lá zat). 
Je len tôs ré szük ben (Ör mé nyor szág, Bul gá ria, Hor vát or szág,
Grú zia) a fel vá sár lá si ár 100%-ban 0,3 és 0,4 €/li ter kö zöt ti ár -

ka te gó ri á ban ju tott vá sár ló hoz. Ro má ni á ban a nyers tej mint egy
70%-a kelt el ezen az ár szin ten, jól le het, az ér té ke sí tett tej
15%-ának ára a 0,3 €/li ter szin tet sem ér te el. 
Szer bi á ban a fel vá sá rolt nyers kecs ke te jért 100%-ban 0,4-0,5
€/li ter árat fi zet tek ki a fel dol go zók. Ez az ár szint do mi nált Al bá -
nia (83,5%) ese té ben, ugyan ak kor ezt az ár szin tet a Ma gyar or -
szá gon fel vá sá rolt kecs ke tej 35%-a, Ro má ni á ban pe dig csak
10%-a ér te el.

z Gö rög or szág ban a nyers kecs ke tej fel vá sár lá si ára 0,5 és 0,6
€/li ter, amely ár szint a ma gyar pi a con ér té ke sí tett kecs ke tej
ese té ben do mi náns nak (40%) te kint he tô. Ezt né mi leg meg ha -
lad ta a Szlo vá ki á ban (0,6 €/li ter) és Szlo vé ni á ban (0,7-0,8 €/li -
ter) fel vá sá rolt kecs ke tej ára. A leg ma ga sabb árat Cseh or szág -
ban (1,3 €/li ter) öko/bio mi nô sé gû kecs ke te jért fi zet tek, rész -
ben a farm ról-, rész ben pe dig bio bol tok ból tör té nô ér té ke sí tés
ese té ben. A töb bi vizs gá lat ban sze rep lô or szág ár vi szo nyai is -
me ret le nek.

z A kecs ke sajt ér té ke sí té si ára ha son ló kü lönb sé ge ket mu ta tott
a kér dé ses or szá gok ese té ben (3. táb lá zat). Négy or szág ban
(Al bá nia, Ör mé nyor szág, Bul gá ria, és Grú zia) a sajt át la gos ér -
té ke sí té si ára 100%-ban 6 €/kg szint alatt volt.  

z A 6 és 10 €/kg kö zöt ti ár szint do mi nált Gö rög or szág ban (100%)
és Szer bi á ban (80%), de  – bár lé nye ge sen ki sebb arány ban –
Ma gyar or szá gon (40%) is. Cseh or szág ban a tej hez ha son ló an a
sajt ára is lé nye ge sen ma ga sabb volt, igaz, tág hat árok kö zött
(10-20 €/kg – 100%-ban) vál to zott. Hor vát or szág ban a kecs ke -
sajt 85%-át, míg Ma gyar or szá gon csak 35%-át ér té ke sí tet ték
ezen az áron. A töb bi or szág hoz ké pest spe ci á lis hely zet volt
meg fi gyel he tô Szlo vé ni á ban, ahol a friss saj tot ál ta lá ban 11 €/kg,
míg az ér lelt saj to kat 19-20 €/kg szin ten ér té ke sí tet ték, 100%-
ban. Ter mé sze te sen, a spe ci á lis mi nô sé get je len tô saj tok ára a
20 €/kg szin tet is meg ha lad ta (Szlo vá kia ese té ben 10%; Hor vát -
or szág és Ma gyar or szág ese té ben a saj tok 5-5%-a).

2 DR. KU KO VICS SÁN DOR 
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3. táblázat: A kecsketej felvásárlási árak-, valamint a kecskesajt értékesítési árak megoszlása (%)



uchs Ta más, a kft. ér té ke sí té sé -
nek meg szer ve zé sé ért fe le lôs ve -
ze tô je és Ha zai At ti la, az ál lat te -

nyész té si te lep ve ze tô je vá la szol nak a
kér dé sek re és be mu tat ják a gaz da ság -
ban fo lyó mun kát. Mind ket ten a Gö döl lôi
Ag rár tu do má nyi Egye te men vég zett ag -
rár mér nö kök.

z B. M.: Mi kor vet te kez de tét a tej ter -
me lés és a tej fel dol go zás?

z Az ala pok le ra ká sa 1971-ben kez dô -
dött, ami kor a csa lá di ha gyo má nyok
foly ta tá sát fon tos nak tar tó Fuchs Im re,
a cég név adó ja és je len le gi ve ze tô je, a
ház tá ji gaz dál ko dás le he tô sé ge i nek ke -
re tei kö zött két te he net kez dett el tar ta -
ni. Az ezt kö ve tô évek fo lya mán 50 da -
rab ra fej lô dött az ál lo mány. Az el sô idô -
szak ban a Vács zent lász lói tej ipar nak
ad ta el a te jet. Az ot ta ni fel dol go zás
meg szû né se után kezd te el a pi a co kon
tör té nô áru sí tást. 

Németországba is eljutnak 
a Fuchs Tej Kft. termékei

z A kez det ben kis lét szá mú ál lat ál lo mány
lét szá má nak bô vü lé se a pi a cok áru i gé -
nyé nek fo lya ma tos ki elé gí té sé re irá nyult,
en nek meg fe le lô en ma a te je lô te he nek
tar tá sa mel lett a kecs ke tar tás az, ami vel
be ha tó an fog lal ko zunk, mi vel egy re na -
gyobb az igény a kecs ke tej és a kecs ke -
sajt iránt. A fel dol go zó meg épí té sé vel
pe dig ma már a tej nagy ré szét fel dol go -
zott for má ban ér té ke sí tik a pi a co kon.

z A Kft. je len leg a 2500 fôs fa lu egyik
leg na gyobb mun kál ta tó já nak szá mít, mi -
vel a he lyi fog lal koz ta tot tak szá ma 35 fô,
és kö rül be lül ugya nennyi lét szá mot fog -
lal koz ta tunk az el áru sí tó he lyek üze mel te -
té sé nek helyt adó te le pü lé se ken is.

z B. M.: Mi lyen faj tá jú ál la to kat tar-
ta nak? Ter ve zik-e bô ví te ni azok lét -
szá mát?

z A te he nek hols te in-friz faj tá jú ak. A meg-
lé vô ré gi épí té sû is tál lók ban mé lyal mos
tar tás sal ma xi mum 200 da ra bot tu dunk
el he lyez ni. Fo lya ma to san en nek ha tá rán
mo zog a lét szám. Je len tô sebb nö ve ke -
dés csak új is tál lók épí té sé vel len ne le -
het sé ges. A sza po ru lat ból a vem hes
üszôk ér té ke sí té se fon tos ré szét ké pe zi
be vé te li for rá sa ink nak. 
Kecs ké ink a ma gyar par la gi, szá nen tá li
és al pe si ôz bar na faj ták hoz tar toz nak. In -
ten zív tar tás sal, nö vek vô al mos mód szer -
rel te nyészt jük ôket. A sza po ru lat tal nö -
vel jük az ál lo mány lét szá mát, te nyész -
tés be ál lít juk ôket. En nek ered mé nye -
ként kecs ke lét szá munk az 500 da ra bot
meg ha lad ta.

z B. M.: Na pon ta mennyi te jet ter mel -
nek? Ho gyan bô vül a fel dol go zott ter -
mé kek pa let tá ja, amit itt hely ben az
is tál ló mel let ti fel dol go zó ban elô ál lí -
ta nak? 

z Na pon ta há rom szo ri fe jés sel 4000-
4500 li ter te hén te jet ter me lünk. Ez a men-
nyi ség nem is fe de zi a pi ac ra szánt fel dol -
go zott mennyi sé get, ezért a szom szé dos
te he né szet bôl vá sá ro lunk még te jet.
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Hazai Attila

Már 16 árúsítóhelyünk vanNöveljük a kecskék számát

Fuchs Tamás

A Fuchs Tej Kft. állattartó telepe a pest megyei Gödöllôtôl 
13 km-re lévô Valkó község szélén található. A térség 
már „Ferenc Jóska” idején is arról volt híres, hogy számos
kapitális trófeát sikerült itt begyûjteni a kiváltságos 
helyzetet élvezô vadászoknak.

F



z A kecs kék nél két szer van fe jés, mely nek
ho za dé ka 800-900 li ter tej. Ér té ke sí tünk
tel jes ér té kû nyers te jet, ami nincs lefö löz -
ve, en nek a zsír tar tal ma 3,6%, pasz tô rö -
zött tej bôl van 2,8 és 1,5%-os. Ké szí tünk
to váb bá tú rót, tej fölt, tej színt. Jog hurt ból a
na tú ron kí vül ep res, mál nás, áfo nyás, er -
dei gyü möl csös, meggyes, kaj szi ba rac kos,
man gós, cit ro mos, ho mok tö vi ses ké szül.
Alap ve tô en te hén tej bôl, né hány vál to zat
kecs ke tej bôl is. Kö rö zöt tet és go mo lya saj -
to kat – ezek is ké szül nek kecs ké bôl is –
ta lá lunk a kí ná lat ban. Go mo lya sajt ja ink a
na tú ron kí vül a zöld hagy más, fok hagy -
más, li la hagy más, kap ros, bor sos, erôs
pap ri kás vál to zat ban is meg ta lál ha tók.
Van még ke fir és sa vó ital is. A kecs ke tej -
bôl egy re több ér lelt saj tot ké szí tünk.
A nö vek vô lét szám egy re na gyobb tej -
mennyi sé get pro du kál, így tud juk nö vel ni
a kecs ke sajt ter me lé sün ket.

z B. M.: Még 2013-ban a Fuchs Kft. ter -
mé ke i rôl azt ál lí tot ta a mé dia, hogy azok
af la to xin nal szennye zet tek. Az tán ki de -
rült, hogy ez az ál lí tás va lót lan. Me gin -
gat ta ez a rossz in du la tú hír be ho zás a
cég ter mé ke i rôl ki a la kult po zi tív ké pet?

z Va ló szí nû, hogy a ri por ter fe lü le tes
mun ká ja, vagy a kon ku ren cia ár tó szán -
dé ká nak ered mé nye volt a cé günk el le ni
ne ga tív kam pány, mely nek ered mé nye -
ként bolt ja ink for gal ma kis mér ték ben
vissza e sett. Na gyon kel lett igye kez ni,
hogy a la bo re red mé nyek kel bi zo nyí ta ni
tud juk a ró lunk szó ló ál lí tás va lót lan sá -
gát. Sze ren csé re ve vô ink sem dôl tek be
a hí resz te lés nek, alig vár ták, hogy is mét
tud ja nak tô lünk vá sá rol ni.

z B. M.: Az el áru sí tó he lyek mely te le -
pü lé se ken, mely pi a co kon ta lál ha tók?

z A pi a co kon tör té nô köz vet len ér té ke sí -
tés meg va ló sí tá sa kö zel 20 éves múlt ra
nyú lik vissza.

z Je len leg már 16 áru sí tó he lyünk van,
eb bôl 14 a fô vá ros ban van, ahol ott
va gyunk a na gyobb vá sár csar no kok ban.
Meg ta lál ha tók va gyunk több ke rü let ben,
Bé kás me gye ren, Kis pes ten, Pes ter zsé -
be ten is. Van egy bol tunk Bu da ör sön és
Gö döl lôn is.
Egy moz gó bol tunk is van. Ezen kí vül még
vi szon te la dó ink is van nak, jel lem zô en
ezek kis bol tok. Nyi tott szem mel já runk,
ha ta lá lunk vi szon te la dó part ne re ket, szí -
ve sen szál lí tunk ré szük re.
Né met or szág ban az éven te egy al ka lom -
mal meg ren de zés re ke rü lô Ma gyar Pi a con
is ott va gyunk. Ezek kö zül Re gens burg ban
és Pas sa u ban volt leg in kább si ke rünk.
A stutt gar ti és ber li ni ka rá cso nyi vá sá ro -
kon is részt ve szünk. A né me tek na gyon
sze re tik a ma gya ro kat, szí ve sen meg kós -
tol ják és meg ve szik a ma gyar ter mé ke ket.
A sze zo ná lis áru sí tá son túl me nô en sze ret -
nénk ál lan dó ér té ke sí té si együtt mû kö dést
meg va ló sí ta ni majd Né met or szág ban.

z B. M.: A gaz da ság fel épí té se egy ál -
ta lán nem ne vez he tô op ti má lis nak,
hisz nem ren del ke zik sa ját vagy bé -
relt föld te rü let tel, így nö vény ter me-
lé si ág azat tal sem. Ho gyan le het így
ál la to kat tar ta ni?

z Nem könnyû a hely ze tünk. A tej ter me -
lés hez szük sé ges ta kar mány jó val töb be
ke rül vá sár lás sal, mint ha sa ját ma gunk
ter mel nénk meg. Ezt a több let költ sé get
ne künk meg kell ter mel ni, ami csak úgy
le het sé ges, hogy fel dol goz zuk a te jet és
köz vet le nül a ke res ke del mi lán cok ki ke -
rü lé sé vel jut tat juk azt el a fo gyasz tó hoz. 
Az zal is tud juk hát rá nyun kat mér sé kel ni,
hogy a hely be li nö vény ter me lô gaz dák kal
éves fel vá sár lá si szer zô dést kö tünk,
mely nek ré vén csök ken te ni tud juk az
ára kat és biz to sít juk a jó mi nô sé gû ta kar -
mányt egész év re.

z Nagy hang súlyt fek te tünk a ve vôk ki -
szol gá lá sá ra. Min den ér té ke sí tés sel fog -
lal ko zó al kal ma zot tunk nak tu da tá ban
kell len nie, hogy a min den na pi meg él he -
té se mú lik azon, hogy a ve vôt an nak
meg elé ge dé sé re szol gál ja ki.

z Az ed di gi fej lesz té se ket, be ru há zá so kat
sa ját erô bôl ol dot tuk meg. Nincs si ker él -
mé nyünk a pá lyá za tok te rén. Leg utol já ra
2007-ben volt nyer tes pá lyá za tunk, de
az ön rész biz to sí tá sá hoz nem kap tunk
ban ki hi telt.
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Egyre népszerûbbek a kecsketej termékek

A németek szívesen megkóstolják és megveszik a magyar termékeket



HA GYO MÁNY ÉS ÚJ DON SÁG

z A több mint egy év szá za dos múlt ra vissza te kin tô Óvár tej Zrt.
sajt gyár tá sát 1903-ban ala pí tot ták. Az el sô kis sajt üze met
1905-ben lét re ho zó Új he lyi Im re, és az ôt kö ve tô ne ves tej ipa -
ri ku ta tók és szak em be rek mun ká já nak kö szön he tô en a sajt -
üzem és ve le együtt az Il mi ci, az Óvá ri, a Va dász, a Laj ta, a
Pan nó nia – már a múlt szá zad el sô fe lé ben Eu ró pa-szer te is -
mert té vál tak… És most a fel so rolt saj tok nagy si kert arat va ott
vol tak a fesz ti vá lon a nosz tal gi át ked ve lô lá to ga tók nagy-nagy
örö mé re, azért is, mert a fel so rolt saj tok az óvá ri sajt gyár tás
büsz ke sé gei, egye di ízvi lá guk kal. 

z Bár mi lyen si ke re sek is a 110 év ere de ti re cep tu ra alap ján
ké szült saj tok, a gyárt mány fej lesz tés ben nincs me gál lás. Az
új cég ve ze tés új don ság ként a Mam ma Mia ter mék csa lád
be ve ze té sét ha tá roz ta el, amely az olasz tí pu sú saj to kat fog -

Újdonságok a XI. Magyarországi
Újbor és Sajt Fesztiválon

lal ja ma gá ba a „La Moz za rel la” és a „Lo Strac chi no” saj to -
kat, ame lyek itt hon nem csak új don sá gok, ha nem kü lön le -
ges sé gek is le het nek. A Strac chi not, amely Moz za rel lá nál
pu hább, a friss saj tok nál szi lár dabb, le tisz tult te jes il lat és a
jól de fi ni ált kré mes tej szín íz jel lem zi, et tôl a fô zés hez a le -
he tô sé gek vég te len so ka sá gát kí nál ja, ki zá ró lag az Óvár tej
Zrt. gyár tá sá ban.

z A Fi no 1889. tej ipa ri cég (Ka pos vár) új don ság ként mu tat ta
be és kós to lás ra is kí nál ta a Vi no fo re Bor sep rûs fél ke mény, zsí -
ros, da ra bolt di ó val és vö rös bor ral ké szült sajt kü lön le ges sé gét.
A cég ál tal gyár tott saj tok egye di ek a ma gyar sajt pi a con, mint
pl. Szeg zar di na, For ti a na, To ka jis és a Hun ga ri ka.

A SAJ TOK BÍ RÁ LA TA, HE LYE ZÉ SEK

z A XI. Ma gyar or szá gi Új bor és Sajt Fesz ti vál ra be ne ve zett saj -
tok bí rá la tát Koncz Kál mán né dr. ny. egye te mi do cens ál tal ve -
ze tett bí rá ló bi zott ság vé gez te és hir det te ki az ered ményt:

„Az év Sajt ter me lô je” cí met a Hun ga ro Tej Ke res ke dô ház
Kun szent már to ni üze me nyer te. Az üzem alap anya gá nak je len -
tôs ré szét sa ját te he né sze ti te le pé rôl szer zi be, éves szin ten 10
mil lió li ter te jet dol goz nak fel. Fôbb ter mé ke ik: St. Már to ni Ser -
pe nyôs Grill sajt, Kun szen ti Trap pis ta, Kun szen ti Go mo lya, Sajt -
te ker csek, Hô sta bil saj tok és szám ta lan más tej ipa ri ter mék.
Füs tölt ter mé ke ik sa ját füs tö lô kam rá ban bükk fa for gács tól nye -
rik el hal vány bar na szí nü ket. Az üzem jól fel ké szült a sok fé le
tej ter mék gyár tá sá ra.
A ver seny II. he lye zett je a Gor don-Fo od Kft lett Szé kely föld -
rôl az Er dély Kin cse már ka né ven be mu ta tott ter mé ke i vel. Ilye -
nek a Gor don Da lia Sajt, a Gor don Trap pis ta sajt, a Gor don Fo -
nott füs tölt sajt, a Gor don Har gi ta na túr és füs tölt sajt, va la mint
más ter mé kek, Pl. Gor don Szé kely na túr és füs tölt tú ró.
A 2014. évi Sajt mes ter ver seny III. he lye zett je: Nagy Zsu -
zsan na lett Etyek rôl, mi vel har mo ni ku san íze sí tett sajt jai hi bát -
lan íz kar ak ter rel ren del kez tek.
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A Gordon Food Kft 
tejüzemének díjait 
Opra Valéria, a Kft
munkatársa vette át.

Nagyné, Zele Margit nagy szorgalommal 
és szakértelemmel foglalkozik a 
sajtgyártással. 2003 és 2012 évben az év
sajttermelôje díjazott volt.

A hegyvidéki tehén és kecske-
sajtokat, a Büki sajtcsaládot
Monosbélrôl Sándor Tamás és
felesége mutatták be.

Bu da pest egyik leg ked vel tebb szín folt ja a Vá -
ros li ge ti – vá ros rész nagy sá gú ha tal mas –
park. Itt ta lál hat juk az or szág leg lá to ga tot -
tabb, a Vá ros li ge ti Vaj da hu nyad vár ban lé vô
Mezôgaz da sá gi Mú ze u mot.
Ez az épí té sze ti re mek mû adott he lyet im már
ti zen egye dik al ka lom mal a XI. a Ma gyar or -
szá gi Új bor és Sajt fesz ti vál nak, me lyen nem
csak a ha zai ter mé ke ket kí ván ták be mu tat ni.
A ha zai sajt gyár tó kon kí vül jöt tek Er dély bôl
és Fel vi dék rôl is, hogy be mu tas sák ter mé ke i -
ket és ver se nyez ze nek. A sza kér tô zsû ri a fesz -
ti vál elôt ti hé ten ke mé nyen dol go zott, hogy ki -
vá lassza kié lesz az „Év sajt ter me lô je” 2014-ben
és kié lesz „Ma gyar or szág leg jobb új bo ra”. 



z A be mu ta tott he lye zet te ken kí vül di csé ret ben ré sze sül tek
ki vá ló, jó mi nô sé gû sajt ja i kért: Pa dos Ma ri ann, Sár szent mi -
hály ról, Nagy Ró bert Lász ló Dég rôl, a Ki sasszon di Sajt ké szí -
tôk, és a Kö rös tej Kft.

AZ ÚJ BO ROK RÓL

z A fesz ti vá lon kö zel két száz bor ból vá laszt hat ták ki 2014 év
leg jobb bo ra it. A kér dés az volt a fesz ti vá lon, hogy ennyi re
ked ve zôt len év já rat ban, mint a 2014-es, a csök kent mennyi -
ség mel lett ho gyan ala kult a szô lô mi nô sé ge? A vá lasz egy -
sze rû volt: ahol a be teg sé gek tôl meg véd ték ül tet vé nye i ket,
ott a mi nô ség gel nem volt gond. Ahol a für tök ter mé sze te sen
meg ér tek, ott a kö zép ké sôi és a ké sôi éré sû bor faj ták nál a
bo rok íz és il lat anya gai jól ala kul tak. A mus tok és a bo rok
ext rak tar tal ma vi szont hi á nyos. Eb ben köz re ját szott, hogy sok
ter me lô fél ve a rot ha dás tól még érés elôtt 14-15 must fok kal
szü re tel te a ter mést.

z XI. Ma gyar or szá gi Új bor és Sajt Fesz ti vál Top 10 Arany ér mes
bo ra, a he lye zés sor rend jé ben: az el sô a Gesz ler Kft Mó ri Zöld
Vel te li ni bo ra lett, és ezt kö ve tik a Thum me rer Pin ce Eg ri Ki -
rály le ány ka, a Fe ind Bor ház Char don nay, a Ká nya vá ri Bor bir -
tok Kft. Olasz riz ling-üs tö kös, a Bár dos és Fia Pin cé szet Bt.
Sa vig non Blanc I., a Szi e gel Pin ce Ir sai Oli vér, a Gál Szô lô bir -
tok és Pin cé szet Kékf ran kos ro se, a Ga lán tai Ká roly né Ro se
cu vée, az Iva nics Zol tán Sop ro ni Ir sai Oli vér, és vé gül a Bár -
dos és fia Pin cé szet Bt. Char don nay bo ra lett arany érem mel
ki tün te tett új bor. 

z A fel so rol ta kon kí vül kü lön díj ban ré sze sül tek a ha jós bo rok,
és a Ká nya vá ri Bor bir tok bo rai (Za la ka ros, Za la sza bar Öreg -
hegy rôl). A kü lön dí jak egy ré szét a Sam sung cég ado má nyoz ta.

z A fesz ti vál vá laszt adott ar ra is, kié a leg jobb „Ma gyar or szág
Új bo ra”, és ki lett az „Év sajt ter me lô je” 2014-ben. Min der rôl a
lá to ga tók meg is gyô zôd het tek és él vez het ték az új ízek har mó -
ni á ját, egy rend kí vü li év já rat ta nul sá ga it egy po hár ban, és kós -
to lás sal meg áll apít hat ták me lyik bor hoz me lyik sajt il lik leg job -
ban, le gyen az ha zai, vagy kül föl di.

z A jó han gu lat ban tör tént saj tok és új bo rok kós to lá sa után
a fesz ti vál a ha gyo má nyos sajt és bor szen te lés sel ért vé get.
Fe renc Vil mos fô szer ve zô be je len tet te, hogy a fesz ti vált 2015
év ben is meg ren de zik.
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Az Óvártej Zrt képviseletében Klemens Ádám tanács-
adó nem csak a sajtokat mutatta be, hanem azt is,
hogy egyes borok hogyan harmonizálnak egyes saj-
tokkal. A bemutató újszerûségénél fogva igen sikeres
volt a fesztiválon. A sajtok az Óvártejtôl, a borok 
pedig Budakalászról a Schieszl borházból származtak.

Az el múlt év no vem be ré ben 12. al ka -
lom mal ren dez te meg a nem zet kö zi
„Kä si a de” sajt ver senyt Hopf gar ten -
ben, Ti rol ban az oszt rák és nem zet kö -
zi szak em be rekbôl ál ló Che e se Ma kers
and Da iry Pro fes si o nals Szö vet ség.

Kô rös tej Cég cso port a ti ro li sajt -
ver se nyen két sajt já val, a HAJ DÚ

grill sajt tal, va la mint a Lab neh jog hurt -
sajt tal in dult, és egye dü li ma gyar dí ja -
zott ként, mind két ter mék ma gas el is -
me rés ben ré sze sült. A HAJ DÚ grill sajt
arany-, a HAJ DÚ Lab neh jog hurt sajt pe -
dig ezüs tér met szer zett ka te gó ri á já ban.
Egyik sajt si ke re sem vé let len: a kü lön -
le ges el já rás sal és egye di re cep tú rá val
ké szült HAJ DÚ grill sajt ízvi lá gát már a

ha zai kö zön ség is díj az ta idén áp ri lis -
ban, ami kor a fo gyasz tók sza va za ta
alap ján el nyer te az Év Ter mé ke dí jat.
A HAJ DÚ Lab neh jog hurt sajt pe dig
szin tén ide ha za, a II. Ma gyar Sajt must -
rán im po ná ló pont szám mal, a meg sze -
rez he tô 100 pont ból 98-cal nyert ok tó -
ber ben arany ér met.
A Ti rol ban ezüs tér mes Lab neh jog hurt -
sajt ne ve ugyan ak kor a ma gya rok szá -
má ra egyel ôre még nem cseng het is me -
rô sen, mi vel csak a kül föl di pi a co kon
ke rült ed dig for ga lom ba, ahol ko moly
nép sze rû ség re tett szert. Azon ban jó hír
a ha zai sajt ked ve lôk szá má ra, hogy
2015 el sô ne gyed évé ben, már itt hon is
el ér he tô vé vá lik a bol tok pol ca in ez a
könnyen emészt he tô sa vó fe hér jé ben
gaz dag, kü lön le ges ter mék.
Tráj Gyu la, a Kô rös tej ügy ve ze tô je, aki
szem élye sen vet te át az ér me ket Ti rol -
ban, el mond ta: „Si ke rült be szél nem a

Szer ve zô bi zott ság el nö ké vel, Ste fan
Hört nagl úr ral a dí já ta dón.” Mint el me -
sél te, ôszin tén meg lep te a zsû rit, hogy
nagy üze mi kö rül mé nyek kö zött is olyan
ki vá ló mi nô sé gû saj to kat tu dunk a Kô -
rös tej nél elô ál lí ta ni, mint a HAJ DÚ grill
sajt és a HAJ DÚ Lab neh jog hurt sajt”.
A „Kä si a de” a sajt ké szí tôk szá má ra
meg hir de tett je len tôs nem zet kö zi ver -
seny, ame lyen a mi nô sé gi saj tok leg -
jobb ja it díj az zák. A ter mé ke ket 42 ta gú,
nem zet kö zi szak em be rek bôl ál ló zsû ri
bí rál ta, kü lö nös hang súlyt he lyez ve az
íz re és a tex tú rá ra. A ver seny re össze -
sen 12 or szág ból, Auszt ria mel lett töb -
bek kö zött Hol lan di á ból, Svájc ból,
Né met or szág ból, Ro má ni á ból, Spa nyo l-
or szág ból és Dá ni á ból is sok pá lyá zat
ér ke zett, kö rül be lül 450 sajt mé ret tet te
meg ma gát.  

(FOR RÁS: TRA DE MA GA ZIN)

Aranyat és ezüstöt értek 
Tirolban a Kôröstej sajtjai

A



z Dr. Si mon At ti la Ist ván ál lam tit kár kö -
szön tô jé ben el mond ta, hogy a tra di ci o -
ná lis ter mé kek meg erô sö dé sé vel és el -
ter je dé sé vel új kor szak ha tá rán áll a
ma gyar élel mi szer gaz da ság. „Fon tos jog -
sza bá lyi könnyí té se ket ér tünk el a ha gyo -
má nyos ter mé kek vé del mé ben. Je len tôs
szak mai se gít sé get nyúj tunk a he lyi ter -
me lôi kö zös sé gek nek a nem ze ti és uni ós
mi nô ség rend sze rek be ke rü lés hez. Elô re -
lép tünk az uni ós ol ta lom hoz fû zô dô jo g-
ér vé nye sí tés ben is” – mond ta. A ha gyo -
má nyos és kéz mû ves élel mi sze rek ese -
té ben most már az ér té ke sí té si csa tor -
nák, pél dá ul a ter me lôi pi a cok ki épí té se
az egyik fô fel adat. 
A kis lép ték ben ter me lô élel mi sze ri pa ri
kis vál lal ko zá sok kal kap cso lat ban pe dig
azt a célt fo gal maz ta meg, hogy ke rül je -
nek a mi nô sé gi ma gyar ter me lôk ma nu -
fak tú rái a vi lág él vo na lá ba. Az ál lam tit kár
sze rint a ki sebb sze rep lôk is hoz zá já rul -
tak ah hoz, hogy a me zô gaz da ság tel je sít -
mé nye je len tôs mér ték ben, 10,8 szá za -
lék kal bô vült, és az ag rá ri um sú lya, fon -
tos sá ga nôtt a ma gyar gaz da ság ban. „A
Kor mány el kö te le zett a he lyi ter me lôk és
a kéz mû ves ma nu fak tú rák tá mo ga tá sa
mel lett” – hang sú lyoz ta az ál lam tit kár.
Sza ká li Ist ván Lo ránd ag rár fej lesz té sért
és hun ga ri ku mo kért fe le lôs he lyet tes
ál lam tit kár elô adá sá ban rá mu ta tott: a
XXI. szá za di ma gyar ság tör té nel mé nek
szer ves ré szét ké pe zi a nem ze ti ér té kek

Hagyományos termékek:
cél a világszínvonal

és a hun ga ri ku mok gyûj té se. A nem ze ti
ér té kek gyûj té se iga zi moz ga lom má nôt -
te ki ma gát, az em be re ket ér dek li ez az
ügy, amit mi sem mu tat job ban, hogy 19
me gyé ben, 368 te le pü lé sen mû köd nek
már ér ték tá rak.

z A Ter ra Mad re („Anya föld”) Nap já nak
cél ja vi lág szer te a ha gyo má nyos ter mé -
ke ket elô ál lí tó kö zös sé gek tá mo ga tá sa,
együtt mû kö dé sük és ta pasz ta lat cse ré jük
elô se gí té se. En nek je gyé ben ren de zik
meg az idei Ter ra Mad re Vi lág na pot,
me lyen a ha gyo má nyos ter mé ket elô ál lí -
tó kö zös sé ge ket he lye zik a kö zép pont ba.
A kon fe ren cia ke re té ben a ha zai ha gyo -
má nyos ter mé ke ket elô ál lí tó kö zös sé -
gek, ame lyek el nyer ték a HÍR véd jegy
hasz ná la ti jo gát egy kis ki ál lí tás ke re té -
ben mu tat ták be ter mé ke i ket.

z A mi nisz té ri um 2010 óta mû köd te ti a
HÍR (Ha gyo má nyok-Ízek-Ré gi ók) véd je -
gyet, ed dig 48 pá lyá zó 117 ter mé ke nyer -
te el a HÍR véd jegy hasz ná la tá nak jo gát.
HÍR véd jeggyel büsz kél ked het a kéz mû ves
sajt ké szí tôk kö zül a Szim bi ó zis Ala pít vány
(Ba rát he gyi kecs ke sajt), Masz lik Zol tán
(Pa lóc te hén go mo lya), a Te bi ke Kft. (Laj ta
sajt, Pál pusz tai sajt, Il mi ci cse me ge sajt)
Gu lyás Mi hály né (Gu lyás go mo lya).

z Az idei ren dez vé nyen dí ja zás ban ré sze -
sült kéz mû ves sajt kész tô Sán ta Ju dit
Nagy ré dé rôl, aki a „na túr kecs ke saj tért”
kap ta a dí jat. A Nagy ré dei Kecs ke farm a
Mát ra hegy ség dé li lá bá nál, gyö nyö rû
ter mé sze ti kör nye zet ben ta lál ha tó. A te -
le pü lés éle tét meg ha tá roz za a szô lô mû -
ve lés és bor ter me lés. A csa lá di gaz da sá -
got 1995-ben kezd ték épí te ni. Cél egy
ter mé szet kö ze li élet mód ki a la kí tá sa volt.
Az öko gaz da ság ban az ál la tok tar tá sa,
ta kar má nyo zá sa, il let ve a sajt ké szí tés
tech no ló gi á ja men tes a mes ter sé ges
anya gok tól, így az elô ál lí tott sajt és kecs -
ke hús ma gas bi o ló gi ai ér té kû, ér té kes
élel mi szer. A vi dék egye di sé ge a vul ka ni -
kus kô zet ben rej lik, ezál tal a le ge lô ás vá -
nyi anya gok ban gaz dag, így ala kul ki a
saj tok egye di ízvi lá ga. Sa ját re cept alap -
ján tu fa pin cé ben tör té nik az ér le lés. Fél -
ke mény, lágy, krém sajt, füs tölt, és olí va -
o laj ban ér lelt saj to kat ké szül nek több fé le
íze sí tés ben. 

z Va la mennyi kéz mû ves sajt ké szí tô mun -
ká já nak el is me ré sét je len ti, hogy a „Kö -
zös sé gi Ván dor díj a ha gyo má nyos ter mé -
ke kért” dí ja zás ban ré sze sült a Kis-, Kö -
zép- és Ag rár vál lal ko zók, Sajt ké szí tôk
Egye sü le te, amely ki emel ke dô ered -
ményt ért el a Ma gyar Saj tút Há ló zat lét -
re ho zá sá val a kéz mû ves sajt ké szí tés ha -
gyo má nya i nak ápo lá sa és fenn tart ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben vég zett
mun ká já val.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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Jó napjuk volt a kézmûves
sajtkészítôknek

Sánta Judit HÍR védjeggyel
büszkélkedhet

Kovács László a Közösségi
Vándordíjjal

Dr. Simon Attila államtitkár
köszöntôt mondott

Minden évben a Terra Madre, vagyis a Hagyományos
Termékeket Elôállító Közösségek Világnapja alkalmából 
a Földmûvelôdésügyi Minisztériumban szakmai rendezvényt
tartanak, 2014-ben ezt december 9-én tartották, amelyen 
a HÍR (Hagyományok Ízek Régiók) védjegy használatára
eredményesen pályázóknak adták át a díjakat. 
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BO UR SIN

15 perc  |  8 fô re 

HOZ ZÁ VA LÓK: 
20 dkg juh tú ró vagy te hén tú ró 
20 dkg krém sajt (si ma vagy snid lin ges) 
10 dkg vaj 

4 ge rezd fok hagy ma 
só 
ôrölt bors

z A tú rót össze tö röm vil lá val vagy tur mi xo lom. Hoz zá -
adom a krém saj tot és a va jat. Jól össze dol go zom. Hoz -
zá re sze lem a fok hagy mát és be fû sze re zem. Ha túl sû rû -
nek ta lá lom, egy kis tej föl lel le het la zí ta ni.
z Le fe dem, és a hû tô be te szem, hogy össze ér je nek az
ízek. Pi rí tós sal kí ná lom.

JÓ TUD NI! Egy es ti bo roz ga tás hoz szin te el ke rül he tet len a sajt.
Ha a bo roz ga tás ki csit el hú zó dik, ak kor ér de mes egy ki csit
„táp lá lóbb” bor kor cso lyát ké szí te ni, hogy más nap ne le gye nek
gond ja ink. A meg fe le lô víz mennyi ség el fo gyasz tá sa is se gít het,
azt szok ták aján la ni, hogy amennyi al ko holt iszik az em ber, 
köz ben leg alább annyi vi zet is igyon. Ez ter mé sze te sen nem a
tö mény ita lok ra vo nat ko zik

z Össze gyúr juk a lisz tet a to já sok kal, pi ci só val és az egy evô ka nál olaj jal,
né mi víz hoz zá adá sá val egy kép lé keny fél pu ha gyúrt tész tá vá. 
z Ha meg va gyunk, be ken jük a tész ta ci pót egy le he let nyi olaj jal. Fol pack ba
cso ma gol va pi hen tet jük.
z A vö rös hagy mát fi nom ra vág juk és az ap ró koc kák ra vá gott ki sü tött füs tölt-
sza lon nás zsí ron meg pi rít juk, a zú zott fok hagy ma hoz zá adá sá val. Be le tesszük
a ki csu má zott és ap ró koc kák ra vá gott pap ri kát és pa ra di cso mot. Pi rít suk át
és gya ko ri ke ver ge tés sel két szer-há rom szor fe lönt ve ké szít sünk egy szin te
pé pes pör köl ta la pot.
z A hal fi lét 2x2 cen ti mé te res koc kák ra vág juk. Sóz zuk, bor soz zuk és te gyük az
ízes, szin te pü ré ál la gú pör költ alap ba. Ha fel forrt, pi ros pap ri kát szó runk rá és
be ha bar juk a liszt tel el ke vert tej föl lel. Ne ke ver jük, csak ráz zuk! Meg kós tol juk,
ha kell, íze sít sük majd 10 perc ta ka rék lán gon és kész is.
z El ke ver jük a juh tú rót a fi nom ra vá gott ka por ral, a zú zott fok hagy má val és ha
kell, meg sóz zuk. Ki nyújt juk a tész tát 1-2 mil li mé ter vas tag ra, majd 3-4 cen ti -
mé ter táv tar tás sal ká vés ka nál nyi hal mo kat hal mo zunk a tész ta fe lénk esô
ré szé re.
z Kör be ken jük a hal mok men tén a fel vert to jás sal és rá hajt juk a tész ta má sik
fe lét. Le nyom kod juk a tész tát a pú pok men tén és de re lye vá gó val ki szab juk.
Lo bo gó sós víz ben ki fôz zük 3-5 perc alatt az új ra for rás tól szá mít va. Tál alás kor
a har csa pap ri kás mel lé hal moz zuk a de re lyét. Rá csor ga tunk egy ke vés szaf tot,
pa ra di csom mal, pap ri ká val, ka por ág gal dí szít jük.2 FORRÁS: PRÍMA KONYHA MAGAZIN

3 óra  |  4-6 fôre 

HOZZÁVALÓK:
1 kg harcsafilé 

10 dkg füstölt szalonna 
2 darab közepes vöröshagyma 
1 darab tv paprika 
1 darab paradicsom 

1-2 gerezd fokhagyma 
só 
bors 

1 evôkanál pirospaprika 
1 evôkanál liszt 

3 dl tejföl

A DERELYÉHEZ: 
50 dkg finomliszt 

2 darab tojás 
1 evôkanál olaj 

só 
víz

A TÖLTELÉKHEZ: 
15 dkg juhtúró 

só 
bors 

1/2 csokor kapor 
1 gerezd zúzott fokhagyma 

1 tojás a körbekenéshez

HARCSAPAPRIKÁS JUHTÚRÓS DERELYÉVEL

HOZ ZÁ VA LÓK:

HOZZÁVALÓK:

A TÖLTELÉKHEZ:

A DERELYÉHEZ:



zak em be re ink So lid Ed ge 3D-s ter -
ve zôp rog ram mal ké szí tett mû hely
és össze ál lí tá si raj zok alap ján gyárt -

ják le, il let ve sze re lik össze a gé pe ket. Ez
a mód szer a biz ton sá gos, hi ba men tes do -
ku men tá ció ké szí té sét te szi le he tô vé.
Gyárt má nya ink tel jes egé szé ben élel mi -
sze ri pa ri és rozs da men tes anya gok ból ké -
szül nek, ren del kez nek hi gi é ni ai és biz ton -
ság tech ni kai mi nô sí tés sel. 

z Ed dig kö zel 60 gép tí pust gyár tot -
tunk a fél au to ma ta tej zacs kó zó tól a nagy
tel je sít mé nyû au to ma ta be ren de zé se kig.
Be ren de zé se ink ter ve zé sé nél a meg bíz ha -
tó ság és a hosszú élet tar tam ki emelt fon -
tos sá gú. El adá si ára ink jó val ked ve zôb -
bek, mint az ugya ne zen ka te gó ri á ba tar -
to zó kül föl di gyárt má nyo ké, így nem csak
ha zánk ban, de a kör nye zô or szá gok ban is
je len tôs pi ac ra tet tünk már szert, ál lan dó
meg ren de lô ink is van nak. Olyan egye di
gé pek ter ve zé sét és gyár tá sát is vál lal juk,
ame lyek nem a szok vá nyos, úgy ne ve zett
szé ri a gé pek ka te gó ri á já ba tar toz nak, és
öröm mel mond hat juk, hogy min dig si ke -
rült meg ol da ni eze ket a je len tôs ki hí vá so -
kat tar tal ma zó fel ada to kat. Emel lett je -
lentôs ener gi át fek te tünk ab ba, hogy fel -
tár juk a holt te re ket, mert akár a tej ipar -
ban, akár az élel mi sze ri par más te rü le te -
in is fo lya ma to san adód nak új, még gé pe -
sí tet len mun ka fo lya ma tok, me lyek kor -
sze rû sí té sé vel je len tôs idôt és pénzt ta ka -
rít hat ná nak meg a gyár tók. Szo ros együtt -
mû kö dés ben a je len le gi meg ren de lôk kel
és a po ten ci á lis ve vôk kel ez idô tájt is több
olyan el kép ze lé sünk van, me lyet meg va -
ló sít va új já va rá zsol hat juk né hány ter mék
cso ma go lás tech no ló gi ai fo lya ma tát. 

z Fon tos szem pont nak tart juk a ma -
gyar ter mé kek elô tér be he lye zé sét egy -
részt a ha zai vál lal ko zók tá mo ga tá sa ér -
de ké ben, va la mint a pó tal kat ré szek rö vid
ha tár idô re tör té nô biz to sí tá sa mi att. Mi vel
a tej ipa ri gé pek üzem biz ton sá ga a szál lí -
tá si ha tár idôk, ter mék el tart ha tó sá gi idô,
stb mi att lét fon tos sá gú, ezért a gé pek hez

Tejipari töltô-, záró-, csomagológépek
az egri Multipack Kft-tôl

S ko pó al kat ré szek bôl tel jes kö rû kész le tet
rak tá ro zunk, ame lyek akár órá kon be lül
el jut tat ha tók a cél ál lo más ra. Az el ké szült
gé pek hely szí ni be ü ze me lé sé re és a ke ze -
lô sze mély zet be ta ní tá sá ra a meg ren de lô
te lep he lyén is vál lal ko zunk (kül föl dön is),
s így hoz zá já ru lunk a zök ke nô men tes
üzem vi tel biz to sí tá sá hoz.

z Meg ren de lô ink fô leg ma gyar vál lal ko zá -
sok, de je len tôs az ex port vo lu me ne is. 

z Leg újabb fej lesz té sünk a per gôs tú -
ró cso ma go lá sá hoz a ki sebb ha zai vál -
lal ko zá sok szá má ra is el ér he tô árú töm -
lô ta sa kos (zacs kós) cso ma go ló gép.
Tel je sít mé nye 0,5 kg-os ki sze re lés ese tén
ma xi mum 900 cso mag/óra. Ez zel a fej -
lesz tés sel az ed dig fô leg ké zi mun kát
igény lô te vé keny ség ki vál tá sát ér tük el a
hi gi é nia ja ví tá sá val egy ide jû leg. 

z A vál to zó meg ren de lôi igé nyek alap ján
ter vez tük meg, il let ve gyárt juk a tej ipar
szá má ra a té gely töl tô gép csa lá dot.
Az 1 so ros té gely töl tô 1.500 db/óra, a 2
so ros 3.000 db/óra, míg a 3 so ros 4.500
db/óra tel je sít mé nyû. A 3 so ros té gely töl -
tôt ké szít jük emelt tel je sít ménnyel is, így
ma xi mum 5.500 db/óra a ka pa ci tá sa.
Ezen gép csa lád al kal mas tej, ka kaó, tej -
föl, jog hurt, ke fir, lek vár, tej be rizs, mus tár,
kré mek, gesz te nye massza, egyen kén ti,
sôt akár egy ide jû töl té sé re is.

z A gép konst ruk ció kör asz ta los ki vi te lû,
ahol a ter mé kek, cso ma go ló esz kö zök
ada go lá sá ra, mû ve le tek vég zé sé re szol -
gá ló egy sé gek a gép asz tal fe lü le té re mo -
du lelv alap ján van nak fel sze rel ve. A kör -
asz tal fé szek ki a la kí tá sa a tel je sít mé nyel -
vá rás alap ján  1, 2, il let ve 3 so ros ki vi te -
lû le het, az az egy idô ben 1, 2, il let ve 3
po hár kész re gyár tá sa tör té nik meg. A be -
ren de zés mû kö dé se so rán au to ma ti ku san
le sze di a po ha rat a tár ból, meg töl ti ada -
go lan dó ter mék kel, rá he lye zi a fed la pot,
le ell nôr zi meg lé tét és le he gesz ti, majd
dá tu moz za, eset leg ko ro na zár ral el lát ja.

A kész po ha ra kat, té ge lye ket egy szál lí tó -
sza lag sor ba ren de zet ten hord ja ki a gép -
bôl. A po ha rak a szál lí tó sza lag ról egy tá -
ro ló kör asz tal ra ke rül nek, amely kény szer -
pá lyán ren de zi, és rö vid idô re tá rol ja a
kész ter mé ke ket.

z Az FT-5000/p tí pu sú iker du gattyús
ta sak töl tô-zá ró gép, 5 li ter tej kon fek ci -
o nált ta sak ba tör té nô ki ada go lá sá ra és
le zá rá sá ra szol gál.

z A gép a meg töl tött ta sa kot ke reszt irá -
nyú he gesz tés sel zár ja le. A he gesz tô po -
fák moz ga tá sát mun ka hen ge rek vég zik.
A fó lia he gesz té se nagy pon tos ság gal sza -
bá lyo zott im pul zus fû té sû he gesz tô po fák -
kal tör té nik. Ve zér lé se PLC-vel, a moz gó
ele mek mû köd te té se sû rí tett le ve gô ener -
gi á val tör té nik. A be ren de zés cse kély kar -
ban tar tást igé nyel, mi vel kor sze rû elekt ro -
mos ér zé ke lôk kel és mû sze rek kel van
el lát va. Tel je sít mé nye a ke ze lô be gya kor -
lott sá gá tól füg gô en 5 li te res tej ese tén
180-200 cso mag/óra.

z A TT 18-28 tí pu sú töm lô ta sa kos
au to ma ta cso ma go ló gép iker du gattyús
vagy szel epes ada go ló val sze rel ve a tej
mû anyag fó li á ba tör té nô au to ma ti kus
cso ma go lá sá ra lett ki fej leszt ve. A be ren -
de zés a cso mag ké szí tés min den mûve-
le tét au to ma ti kus üzem mód ban vég zi.
Igény sze rint a gép UV csí rát la ní tó be ren -
de zés sel is sze rel he tô.
Tel je sít mé nye 0,5 li te res tej ese tén ma xi -
mum 3.000 ta sak/óra, 1 li te res tej ese -
tén ma xi mum 2.400 ta sak/óra.

z FT-1000 tí pu sú au to ma ta fo lya dék -
töl tô gép so ra ink mû anyag vagy üveg-
f la ko nok töl té sé re, ku pak kal tör té nô le zá -
rá sa al kal ma sak. Az el várt tel je sít mény
függ vé nyé ben ké szül het 2, 4 vagy 6 fe jes
ki vi tel ben. Tel je sít mé nye 6 töl tô fej és 1 li -
te res adag ese tén ma xi mum 1.600 pa -
lack/óra. Az üres fla ko nok fel ra ká sa és a
meg töl tött fla ko nok el sze dé se ké zi erô vel
tör té nik. A gép a szál lí tó sza lag ra fel ra kott
fla ko no kat au to ma ti ku san po zi ci o nál ja,
meg töl ti. A szál lí tó pá lyán to vább ha lad va
ké zi erô vel (vagy – igény ese tén – au to -
ma ti ku san) meg tör té nik a zá ró sap ka fel -
he lye zé se, csa va ro zá sa és a cím ke fel ra -
gasz tá sa, dá tu mo zá sa.
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Társaságunk több mint 20 éve készít élelmiszeripari
csomagológépeket. A hosszú évek kitartó munkájának
köszönhetôen a hazai csomagológépgyártás egyik
meghatározó képviselôjévé váltunk. 



6 fejes 
1 literes 
tejtöltô

4 fejes 
1 literes 
tejtöltô

FT-5000 
5 literes 

tasaktöltô

2 soros 
tégelytöltô

3 soros 
tégelytöltô

Mul ti pack Mû sza ki 
Fej lesz tô Kft.

3300 Eger, Gyet vai Jó zsef u. 5.
Tel./fax: 36/412-128, 413-481

Mo bil: 30/967-4379
www.mul ti pack-eger.hu
mul ti pack@t-on li ne.hu
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