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Az egész magyar mezôgazdaság elôtt álló
legnagyobb feladat a versenyképesség növelése
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központra (NAIK)
vár az a feladat, hogy olyan technológiákat dolgozzon ki,
amelyekkel a mezôgazdaság versenyképessége javul majd és
támogatás nélkül is képes lesz piacképes terméket elôállítani.
A nagy kihívásokat szeretô Prof. Dr. Gyuricza Csaba
egyetemi tanárt, az MTA doktorát, a NAIK fôigazgatóját
arra kértem, hogy az alább megfogalmazott kérdések
mentén vázolja fel a versenyképesség növelésének feladatát.
– A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ gödöllôi székhellyel
2014 óta mûködik. Tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával jött létre, további négy kutatóintézet gazdasági társaságként csatlakozott hozzá. Közel 900 fô kutatót és
kutatást segítô személyt foglalkoztatnak. A központosított intézet hatékonyabb munkát képes végezni?
– A Földmûvelésügyi Minisztérium háttérintézményeiként mûködô kutatóhelyek
feladata olyan gyakorlatorientált tudományos munka végzése, amely közvetlen támogatást nyújt a szakpolitika kialakításához és végrehajtásához, továbbá alkalmazott kutatásaival segíti a magyar agrárium
– beleértve az élelmiszergazdaság – versenyképességének javítását, a fenntarthatóság erôsítését. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ létrehozásának célja éppen az volt, hogy összefogja a
korábban elkülönülten mûködô intézményeket, segítse a szinergiák kialakítását, a
párhuzamosságok felszámolását. A munka hatékonyságát jól mutatják azok az innovatív eredmények, amelyek az elmúlt
években az intézményi együttmûködések
révén jöttek létre. A gyakorlat számára
hasznosítható eredmények napjainkban
elsôsorban interdiszciplináris kutatások
révén jönnek létre, ezért az intézményhálózat összefogásától – számos európai
példából kiindulva – további hatékonyságnövekedést várunk el.
– Nem jellemzô az a gyakorlat, hogy
egy professzor, ki irigylésre méltó
karriert fut be a tudományos élet területén, majd pedig az államigazgatásban vállalva feladatot a NAIK fôigazgatója lesz. Márpedig ez történt
most. Mi volt az a motiváló erô, minek hatására született ez a döntés.

– Látszólag valóban egymástól élesen
elkülönülô feladatokról van szó, egyvalami azonban valamennyi megbízatásban közös: célom, hogy a magyar mezôgazdaság fejlesztéséért járuljak hozzá
a magam szerény eszközeivel. Egyetlen
vezetôi megbízatásra sem én jelentkeztem, ugyanakkor nem titkolom, hogy ha
láttam benne kihívást, akkor örömmel
vállaltam el. A Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökeként az egyik
legnagyobb hazai intézményrendszer
vezetése, az uniós és nemzeti agrár- és
vidékfejlesztési támogatások hatékony
szétosztásának koordinálása volt a feladatom. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megbízott fôigazgatójaként a korábbi, tudományos életben
és nagy szervezetek élén szerzett irányítási tapasztalataimat egyidejûleg tudom
kamatoztatni. Az egyetemi professzori
tevékenységemet továbbra sem adtam
fel, rendszeresen elôadok a Szent István Egyetemen, illetve meghívott elôadóként több hazai felsôoktatási intézményben.
– A magyar agrárgazdaság teljesítménye minden évben növekedést
mutat, de teljesítménye elmarad az
adottságaitól, nem elégséges a versenyképessége. A NAIK-ra vár az a
feladat, hogy olyan programokat dolgozzon ki, mely pozitív változásokat
eredményez majd? Nincs sok idô erre, mert a termelési támogatások
várhatóan csökkennek, a vállalkozásoknak támogatás nélkül is helyt kell
állni a piaci versenyben.
– A magyar agrárgazdaság az elmúlt
években valóban imponáló eredményeket tudott felmutatni, azonban a legnagyobb kihívást az jelenti a jövôre nézve, hogy a globális piacon hosszútávon
is erôsítsük a versenyképességünket.

Ebben a munkában kétségkívül meghatározó szereplô a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ, ugyanakkor számos olyan szereplô van Magyarországon
mind a kutatásban, mind a felsôoktatásban, amelyekre meghatározó feladat hárul. Egy ilyen kis országban a siker záloga az érintett szereplôk együttmûködése
a források hatékony és eredményes felhasználásával. Javában zajlik a kormányzati gondolkodás az agrárfelsôoktatás átalakításáról, amely jelenlegi szétaprózott
formájában nem képes a kor elvárásainak megfelelôen mûködni. Dolgozunk
azon, hogy szorosabb együttmûködésben végezzük munkánkat az akadémiai
kutatóintézetekkel annak érdekében,
hogy az alap- és alkalmazott kutatások
összhangjának növelésével erôteljesebben segíthessük a magyar agrárgazdaAz egész magyar
ság szereplôit.

mezôgazdaság elôtt
– A NAIK intézeteiálló
nek kutatási tevékenysége lefedi legnagyobb
a mezôgazdafeladat
ság
minden jelentôs teversenyképesség
rületét. Korábban
nem volt arra példa,
hogy a kutatási
növelése
célok, feladatok kitûzése, megosztása ilyen szer vezetten történhetett
volna. A szer vezet megalakulása óta
milyen jelentôs kutatási eredmények
születtek?
– A NAIK jelenlegi formájában 2014-ben
jött létre, ugyanakkor jól tudjuk, hogy az
agrárkutatások sajátossága, hogy gyakorlatban is hasznosítható eredmények
több év munkájaként jönnek létre. Egy
növényfajta elô állítása leg kevesebb
8-10 évet vesz igénybe, egy új technológia kifejlesztése évek kitartó munkájával érhetô el. Az intézményrendszer létrejöttével erôsödött a 16 kutatóintézmény és gazdasági társaság együttmûködése. Intézeteink szoros együttmûködése eredményeképpen fejlesztettünk ki
új alkoholos meggy italt, új tejfeldolgozási technológiák kidolgozásán a tejkutatási, az élelmiszeripari, valamint az állattenyésztési szakemberek dolgoznak
együtt. Jelenleg több mint 120 kutatásiinnovációs programon dolgozunk, ezek
jelentôs része intézményközi együttmûködésekkel valósul meg. Megszüntettük
az intézményrendszeren belüli párhuzamos kutatásokat, amelyek a fejlesztô
munkára fordítható erôforrások hasznosulását javította.

a
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Prof. Dr. Gyuricza Csaba egyetemi tanár, az MTA doktora, a NAIK fôigazgatója

– Ismereteim szerint a tejtermelô
ágazatra elmondható, hogy zömében
korszerû, nagy állatlétszámot – félszáz egyedet – tartó gazdaságok vannak, ahol a tejtermelési eredmények
nemzetközi összehasonlításban is kiállják a próbát. A mezôgazdasági termelésre általános ér vényû alacsony
versenyképesség a tejágazatra is érvényesnek tekinthetô?
– Magyarországon a nyerstej elôállítása
európai összehasonlításban összességében versenyképesnek tekinthetô, a kelet-közép-európai régión belül a magyarországi tejtermelés a genetikai háttér, a
termelési mutatók vonatkozásában élen
jár, tenyésztési szempontból a tehénállomány jól kézben tartott. Fontos tehát,
hogy a termelôi támogatások továbbra is
elérhetôek legyenek, és hogy azok mielôbb a termelôkhöz jussanak. A hazai tejágazatnak egy esélye van: a nyerstejet
az önköltségeket fedezô áron, nagy biztonsággal és hosszú távon feldolgozásra
átadni legalább a hazai piac ellátásához
szükséges kapacitással és versenyképes
technológiával, költséghatékonyan dolgozó hazai tejiparnak.
– A tej feldolgozás fejlesztése nagyon sürgetô feladat. Jelenleg nem
képes a tejipar a termelt tej egészét
feldolgozni és a feldolgozottság
szintje is alacsony fokú. A tejtermelôk abban érdekeltek, hogy minél nagyobb mennyiségû tejet termeljenek.
A hagyományosan nagy tejtermelô
országokban (Németország, Hollandia) ezzel szemben a magasabb bel
tartalmi értékû (fehérje, zsír) tej termelésére fordítják a hangsúlyt, mert

arra tart igényt a feldolgozóipar. Ebben a helyzetben milyen lehet a fejlesztés iránya? Hogyan lesz nemzetközi szinten versenyképes a tejfeldolgozásunk?
– A túltermeléses idôszakokban kiemelt
szerepe van az olyan feldolgozott termékek elôállításának, amelyek jelentôs
mennyiségû nyerstejet képesek kivonni a
piacról (sajt, tejporok, vaj), egyúttal megfelelô körülmények között hosszabb ideig tárolhatóak. A hazai piac megtartása
mellett az export lehetôségek minél jobb
kihasználása, új exportpiacok felkutatása
is nélkülözhetetlen. A hazai export növelésének feltételei: a tejtermelés koncentráltsága, versenyképes hazai portfólió kialakítása, magasabb hozzáadott értékû
specifikus tejtermékek exportja. A jelenlegi hazai feldolgozó kapacitás azonban
nagyobb mennyiségû felesleg levezetésére nem alkalmas, elavult, esetenként
20-30 éves technológiát is alkalmaz. Mivel a hazai tejipar az összes élelmiszeripari ágazat közül a legkevésbé jövedelmezô, önerôbôl nem is volt képes fejleszteni az elmúlt évtizedekben. Rendkívüli jelentôségû tehát, hogy a hazai feldolgozók további beruházási támogatást
kaphassanak mûszaki technológia fejlesztésre, innovációra (új termékek fejlesztésére). Fontos továbbá az energia, a
víz, illetve a szennyvíz rendszerek korszerûsítése is, amelyek fejlesztése versenyképesebbé teheti a feldolgozókat méretüktôl függetlenül.
– A digitalizáció a tejtermelés területén már szilárd alapokkal rendelkezik. Ennek következtében precíziós
gazdálkodásra is egyre nagyobb a

fogadókészség. Legégetôbb gond a
szakember képzés és utánpótlás területén van. Várható-e pozitív jellegû
változás ezen a területen?
– A NAIK tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. is felkérést kapott arra vonatkozóan, hogy a Mosonmagyaróváron újraindítani tervezett közép- és felsôfokú
tejipari szakirányú képzésben, mint gyakorlati oktató és gyakorló hely vegyen
részt. Az MTKI Kft. készen áll arra, hogy
a közelmúltban felújított kísérleti üzemében gyakorlati oktatásokat tartson és
várja, hogy a részleteket érintô konkrét
tárgyalások megkezdôdjenek. Az MTKI
Kft. saját kezdeményezésre 2017 júniusában megkezdte olyan kifejezetten gyakorlatközpontú egynapos képzések tartását, melyek elsôsorban a kistermelôknek
nyújtanak segítséget egyes tejtermékek
szakszerû, jó minôségben történô elôállításához.
– Végleges hadüzenet a GMO-nak
címmel jelent meg korábban egy interjú, ami arról szól, hogy a NAIK új
fehérjeprogram kidolgozására kapott
megbízást, amellyel a kormány az import szója meghatározó szerepét szeretné kiváltani. Ennek a nagy jelentôségû feladatnak a megoldása világraszóló siker lehetne, tudnánk GMO
mentes tejet termelni.
– Magyarország alaptörvényben deklarálta, hogy GMO-mentes ország, tehát itthon
nem vonunk köztermesztésbe genetikailag módosított szervezeteket. Ha azonban
a teljes feldolgozást, az egyes termékpályákat nézzük, akkor már nem ilyen tiszta
a kép, hiszen vannak olyan alapanyagok,
amelyek esetében behozatalra szorulunk.
Így van ez a takarmányozás alapjául szolgáló szója esetében is, amelyrôl köztudott, hogy olyan országokból importáljuk,
amelyek nem tiltják a génmódosítást. Ennek következtében egyes feldolgozott termékek már egyáltalán nem mondhatóak
GMO-mentesnek.
Az egész fehérjeprogramnak a lényege, megoldani azt, hogy a fehérjeellátás
teljes egészében hazai alapanyagokból
elôállított takarmányra, illetve GMOmentes rendszerekre épüljön, tehát kiküszöbölje a külföldrôl bejövô GMO-s alapanyagokat. Nem kérdéses, hogy ennek a
programnak a hatásai a hazai tejipar szereplôi számára is érzékelhetô változásokat fognak eredményezni.
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Amerikai tapasztalatok felhasználásával
fejlôdik Kazsokon a tejtermelô gazdaság
Somogy megye déli részén, Kaposvártól
harminc kilométerre, a Batét Igallal összekötô út mentén fekszik a 360 fôs Kazsok
község. Itt találjuk a Bos-Frucht Agrárszövetkezetet, amely az Egyed László és családja
tulajdonába tartozó cégcsoport tagja.
A felszámolás során 1992- ben tulajdonba
került gazdaság és a cégcsoport zászlóshajójának számító Fino-Food tej feldolgozó
Kft. a folyamatos fejlesztés eredményeként
napjainkra a megye egyik meghatározó
vállalkozásává nôtte ki magát.

termelést, a gazdálkodási szemléletét ott tapasztaltam meg.
Azóta is tartom a kapcsolatot az amerikai termelôkkel, évente
többször kiutazom Wisconsin államba, szervezek oda tanulmányutat gyakorló szakembereknek. Elvégeztem még egy számviteli fôiskolát és Gödöllôn egy takarmányozási szakmérnöki kurzust. Hozzákezdtem a doktori disszertációm írásához. Elsô
munkahelyem Mosdóson volt, ott két évig voltam mûszakvezetô, majd elmentem egy külföldi érdekeltségû céghez takarmányozási szaktanácsadónak. Innen a Dalmandi Zrt. tehenészetébe vezetett az utam. Négy évig dolgoztam ott, majd annak felszámolása után kerültem ide, Kazsokra 2010-ben. A tulajdonos által megálmodott koncentrált telepi struktúrát kellett itt
megvalósítanom, így került sor a 2000 férôhelyes telep megépítésére.

A

– Mi az állattenyésztési igazgató feladata, és mi a lényege ennek a telepi struktúrának?
– Mint állattenyésztési igazgatónak az a feladatom, hogy az
adott mutatószámok alapján kézben tudjam tartani a tejtermelés folyamatát. A jövô építését kell szerveznem, ehhez pedig
mindig 1-2 évre elôre kell gondolkodni. Nem a napi feladatokkal foglalkozom, erre van egy olyan management, amely megfelelôen képes szervezni a napi munkavégzést.

gazdaságban Bakos Gábor állattenyésztési igazgató
fogadott. A szakmai körökben sokak számára ismert
vezetô kérdéseimre a tôle megszokott szenvedélyességgel válaszolt. Úgy gondolom, hogy segítségével betekintést
nyerhetünk arról az amerikai szemléletrôl, amelynek alkalmazásával a tejtermelést az ottani gazdálkodók sikeresen folytatják.
– Mit tudhatunk a Bos-Frucht Agrárszövetkezet gazdálkodásáról?
– Szövetkezetünk 1200 hektár bérelt földterületen gazdálkodik,
fô profilja a tejelô szarvasmarha tenyésztés. Mellette még árunövény-termesztéssel is foglalkozunk. A szövetkezeti törvény
alapján mûködünk mint agrárszövetkezet. A tulajdonosok a
szövetkezet tagjai, legfôbb döntéshozó szervünk a közgyûlés,
ahol az „egy tag egy szavazat” elve érvényesül. Az elnevezést
(Bos-Frucht) a hajdani szövetkezet idôkre lehet visszavezetni,
amelybôl mára a marhatenyésztés maradt, de gyümölcstermesztéssel nem foglalkozunk. A cégcsoport vertikális integrációban mûködik, zászlóshajója a Fino-Food tejfeldolgozó. A szövetkezet közel 40-50% részarányban járul hozzá a Fino-Food
alapanyag-ellátásához a többi tejet pedig Somogy megye gazdaságai biztosítják.
– Hogy indult a karriered? Mik voltak eddigi pályafutásod
fôbb állomásai?
– A Fejér megyei Perkátáról származom. Édesapám az ottani
szövetkezetben volt fôállattenyésztô, majd lett a szövetkezet elnöke. Szüleim kisiskolás koromban, a nyári szünetek ideje
alatt, más lehetôség híján úgy oldották meg a felügyeletemet,
hogy rábíztak az ottani tehenészeti dolgozókra. Így szinte minden nyaramat a tehenészetben töltöttem. Az állatok közelsége
folytán így alakult ki bennem a tehenek szeretete, aminek most
negyven éves koromban is meghatározó jelentôsége van. Fehérváron jártam mezôgazdasági szakközépiskolába, majd a Kaposváron tanulva lettem agrármérnök. Ebben az idôszakban
sem szakadt meg a kapcsolatom a tehenészettel, részt vállaltam kisebb feladatok ellátásával a telepen végzett munkából.
Az egyetem után kaptam lehetôséget ösztöndíj formájában arra, hogy egy éven át az USA-ban, Florida államban, egy 4500
tehenet tartó gazdaságban dolgozhattam. A professzionális tej-
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A kazsoki telep madártávlatból
A teljes marhalétszámunk 5000 db körül van, ebbôl 2800 a
tejelô tehénlétszám, ezzel országos viszonylatban az elsô öt
gazdaságban vagyunk.
Itt, Kazsokon helyhiány miatt nem lehetett a telepet tovább
bôvíteni, mert a falu két oldalt körbe fogja. Ezért a Homokszentgyörgyön lévô önálló telep befogadóképességét emeltük
meg, a 400-as tehénlétszámot a duplájára. A telepi struktúra
lényege, hogy Kazsokon történik az elletés és a tejtermelés, itt
vannak a borjak 60 napos korukig. Innen Somogyszilbe kerülnek, ott 12 hónapos korukig tartjuk ôket. A következô állomás
Bárdudvarnok, ahol vemhesitésük megtörténik, és onnan ellés
elôtt 1-2 hónappal kerülnek vissza erre a telephelyre.
– Miért szolgálhat jó példakét az amerikai tejtermelés?
– Az amerikai minta azért követendô számunkra, mert a struktúra, az üzemszervezés kialakítása, a területi adottságok mind
hasonlóak a miénkkel. Sok tekintetben a klímaviszonyok is hasonlóságot mutatnak. A tömegtakarmányok termesztésének
feltételeiben is sok azonosság van. Legfontosabb az üzem méretében megnyilvánuló hasonlóság. Nyugat-Európában jellemzôen kis létszámú tehenészetek vannak, addig Amerikában a
mi üzem-méretünkhöz hasonlóan az 500-as tehénlétszám feletti nagyságrend a jellemzô. Ezt erôsíti az utóbbi idôben érzékelhetô folyamat, hogy a még meglévô kisebb méretû családi
gazdaságok is megszûnnek, inkább a nagyobb gazdaságoké a
jövô. Túlsúlyba kerülnek a több ezres gazdaságok, vagyis a tejtermelô gazdaságok koncentrálódása figyelhetô meg. Ennek
egyik oka, hogy a generációváltás nincs mindig megoldva, a
gyerekek nem viszik tovább a családi gazdaságot, mert az nagy

lekötöttséget jelent. Erre nem megoldás, ha alkalmazottat
vesznek fel, mert akkor kevésbé kifizetôdô lesz a gazdálkodás.
Inkább eladják azt. Ezzel viszont lehetôséget biztosítanak azoknak a gazdáknak, akik a gazdaságukat fejleszteni szeretnék.
Már 16 éve, hogy hazajöttem Amerikából, de mint már mondottam, évente visszamegyek, az utóbbi öt évben kollégákat is viszek magammal. Mindig elmondom, hogy azokat a tapasztalatokat kell átvenni, amelyeket adaptálni tudunk. Ebbôl legfontosabb
az a szemlélet, amellyel sikeres gazdálkodást folytatnak.
A nagy különbség az amerikai és európai gazdálkodási feltételek között abban van, hogy Amerikában – állami és más
egyéb támogatások nélkül – tisztán piaci viszonyok érvényesülnek a gazdálkodásban. Ezzel szemben Európában a támogatásokkal eltorzítják a piaci viszonyokat, így a kevésbé jól gazdálkodók is talpon tudnak maradni. Kellene egy „tabula rasa”, egy
tiszta lap. A tavalyi olcsó tejárak viszonyainak túlélése is közel
ilyen hatást váltott ki. A túlélés gyôztese az lehetett, aki tudott
gondolkodni, és volt tartaléka. Probléma még a támogatással
az, hogy természetesnek veszik; elvárják, hogy kapjanak támogatást, lehetôleg minél többet. A támogatásokat sokan nem
fejlesztésre fordítják, hanem a likviditási gondok megoldására.
Az uniós támogatás nem komparatív elôny. Az arra jó, hogy a
kevésbé rátermett termelôk is a piacon tudnak maradni. Nekünk van egy igazi komparatív elônyünk, amely nem más, mint
az üzemméret. Ez egy olyan elôny, amelyet versenytársainkkal
szemben ki kell használni. Az amerikai példából azt kell leginkább megtanulni, hogy támogatás nélkül is képessé váljunk úgy
gazdálkodni, hogy a piaci verseny körülményei között talpon
tudjunk maradni.
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Nyugaton jól mûködik a rendszer, mert a sok
kistermelônek van egy nagy feldolgozója, a
feldolgozónak meg áruházlánca.
A termelô van a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A demonstrációkon, tüntetéseken a
fogyasztóhoz fordul, hogy az általa termelt
tejet vegyék meg. A másik két láncszem, a
feldolgozó és a kereskedô nem képviselteti
magát a tüntetésen, mert nem akarja, hogy
a fogyasztó megharagudjon rá. A termelôre
vár a feladat, hogy a tejpiac valamennyi szereplôjének kikaparja a gesztenyét.

Nagyüzem a fejôházban
– Ha nem számítjuk be a támogatás összegét, akkor most
milyen önköltségi áron tudjátok a tejet termelni?
– Támogatás nélkül a tejet 93-95 Ft/liter önköltségi áron tudjuk most elôállítani. Ha valaki jól csinálja a termelést, és beszámítjuk a támogatást, akkor 85 Ft/liter áron is elôállítható a tej.
– Az üzemméret elônyét nehéz értelmezni olyan körülmények között, amikor az agrárpolitika a családi gazdaságok
részarányának növelését tûzte zászlajára!
– Ellentmondásos ez a retorika. Már csak azért is, mert mintagazdasággá a Bonafarm bólyi tehenészete van nyilvánítva a
3000 darabos tehénlétszámával. Ez a minta most. Egy mintagazdaság azért van, hogy annak a példáját kövessük. Akkor mi
jó úton járunk, mert az ô példájukat követjük. A másik mintagazdaság a Mezôhegyesi lesz, ott 1200 db-os a tervezett létszám, számunkra az is követendô példaként szolgálhat. Ha a
kisgazdaságokat szeretnék népszerûsíteni, akkor miért nem
csinálnak egy 50 vagy 100 tehenet tartó mintagazdaságot?
Nézzük meg ennek másik aspektusát, a fejlesztést. Azt lehet
tapasztalni, hogy a nagy gazdaságok képesek beruházni, fejleszteni. Véleményem szerint egy egészéges gazdasági környezetben meg tud élni a kis gazdaság is, de helye van a nagyobb
méretû gazdaságoknak is. Elég arra gondolni, hogy a vidéket a
mezôgazdaság tartja el. Nem fog minden vidéki város szélén pl.
autó-összeszerelô üzem épülni. A nagy gazdaságok képesek a
vidéknek munkalehetôséget biztosítani. A mi szövetkezetünk
400 embernek ad munkát, 400 családot tartunk el. Én nagyon
tudnék annak örülni, ha egy család 10 tehén tartásából meg
tudna élni. De nem tud megélni belôle, mert a tejet vagy az abból készült portékát nem valószínû, hogy el tudja adni. Láthattuk, hogy milyen nagy problémát okozott a tavalyi tejválság Európa-szerte. Nem elég a tejet megtermelni, azt értékesíteni is
kell. Az értékesítés azért kritikus nálunk, mert a termelônek
nincs feldolgozója. A feldolgozói integráció a rendszerváltásnak
nevezett szabadrablás eredményeként megszûnt. A kereskedés
is külön kézben van. Ilyen körülmények között a termelô nem
tud az árakra befolyást gyakorolni. A termelô nem kap elég
pénzt a feldolgozótól, mert ô sem kap eleget a kereskedôtôl.

– A korszerû takarmányozás terén milyen jelentôséget tulajdonítotok és a tömegtakarmány készítési technológiának? Miként sikerül ezáltal csökkenteni
a költségeket?
– Mindenki el tudja mondani, hogy a jó tejtermelés alapja a megfelelô minôségû tömegtakarmány. A jó tömegtakarmányt elkészíteni
nem könnyû dolog. Azt szoktam mondani,
hogy a rossz minôségû takarmány elkészítése is ugyanannyiba kerül, mint a jó minôségû takarmányé.
Sztenderdizálni – mérhetôvé kell tenni – a jó minôségû tömegtakarmány elôállításának minden lényeges mutatóját. Milyen legyen a szárazanyag-tartalma, a gyomállapota, milyen
beltartalmi értéke legyen, milyen legyen a tömörítés, milyen
adag oltóanyagot kell hozzáadni, milyen nyomáson kell tömöríteni, hogyan kell kitárni? Ezen tevékenységek mérôszámait, a
sztenderdeket a tevékenység során pontosan meg kell határozni, be kell tartani. Úgy mondják ezt Amerikában, ha tudod mérni, akkor tudod menedzselni. Ez a sztenderdizálás. Megfelelôen felkészült management és dolgozói állomány kell hozzá. Önmagában a technika nagyon kevés, kell hozzá a megfelelô
szemlélet. Aki részt vesz a folyamatban, mindenkinek tisztában
kell lenni azzal, hogy miért fontos a minôség. Ennek érdekében
a silózást megállás nélkül, váltással 24 órában végezzük.
Ez a feltétele a jó minôségû tömegtakarmány készítésének.
Az állattenyésztô határozza meg a növénytermesztô számára,
hogy melyik takarmányféleségbôl milyen mennyiségre van
szükség, és azt is, hogy azok milyen tápértéket kell tartalmazzanak. Nem tudom elfogadni, amikor azt mondják, hogy a növénytermesztésnek ki van szolgáltatva az állattenyésztés. Fordítva kell lenni. Minden területen mindent mérünk, mindent
számolunk. Ennek megfelelôen vannak leosztva a felelôsségek.
A növénytermesztô az, aki elveti, tápanyaggal ellátja a növényt,
gyommentesen és kártevôktôl mentesen tartja, megszervezi a
betakarítás gépészeti hátterét.
A sztenderd minôségtôl való eltérés literekben kifejezôdô tejmennyiség-csökkenést eredményezhet. Például ha a lucernát
nem a bimbózás elôtti állapotban takarítom be, az a fehérjetartalom tekintetében 4%-os kiesést is eredményezhet. Akkor ezt
a hiányzó fehérjét pótolni kell. A pótlás drága abraktakarmánnyal (szója, repce, napraforgó) lehetséges, ami megnöveli
a költségemet. A növénytermesztôk a ráfordítást a hozam
nagyságával vetik össze, de az nem ad valós képet, mert a termés minôségét is figyelembe kell venni. A szövetkezetben a tömegtakarmány betakarítása elônyt élvez az ipari növények betakarításával szemben. Ha idôbeli ütközés van a betakarításban, akkor külsô bérmunkát is igénybe veszünk. Nem fordulhat
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elô, hogy csökkent minôségû tömegtakarmányt takarítsunk be.
Abraktakarmánynak szóját, repcét, kukoricadarát használunk,
ezek közül a kukoricát mi termeljük meg, a többi abraktakarmányt vásároljuk.
– A tartástechnológiai és trágyahasznosítás területén milyen sajátosságok vannak?
– A keletkezett trágyát szeparáljuk, a hígtrágyát megfelelô arányú hígítás után locsolással, illetve injektálással juttatjuk ki a
földekre. A szeparátum száraz részét a pihenôboxok almozására, illetve komposztkészítésre használjuk.
– Miként alakulnak a tehenészet állategészségügyi jellemzôi?
– Ezen a téren koncepciónk lényege a prevenció. A teheneket
ellés elôtt 3 héttel és az ellést követô egy hónapban minden
nap vizsgáljuk. A normálistól eltérô jelenségek észlelése esetén
probiotikus kezelést alkalmazunk. A lábvégbetegségek megelôzése érdekében évente háromszor körmöljük meg az állományt. Minden nap a fejôházból kijövet lábfürösztésre kerül
sor, kivétel a téli hideg napokat. Ezen kívül havonta egy alapos
lábfertôtlenítésen esnek át. A tôgybetegségek megelôzésére
egészségügyi tesztet csinálunk, ennek következtében a betegségek a minimálisra csökkentek. A prototheca zopfii alga által
okozott fertôzéseket kordába tudjuk tartani, megtaláltuk a fertôtlenítésnek azt a módját, amellyel elejét lehet venni a további fertôzéseknek. Már három éve nem nôtt a fertôzött egyedek
száma. A staphylococcus aureus-szal fertôzött teheneket mérlegelés nélkül kiselejtezzük.
– A borjúnevelés terén milyen sajátosság vannak? A borjúbetegségek kialakulását hogyan elôzitek meg?
– A betegségek megelôzése céljából a föcstejet pasztôrözzük,
majd lefagyasztjuk. Ezzel meg tudjuk akadályozni a fertôzések
terjedését. Ezt a módszert félévvel ezelôtt vezettük be, és máris olyan kézzelfogható eredményünk van, hogy április óta borjúelhullásunk nem volt. A legnagyobb odafigyelést a borjúnevelés kíván, ennek érdekében megújítottuk a csapatot, középfokú végzettséggel rendelkezô fiatalok dolgoznak most itt. A borjúkat tejporral itatjuk az elválasztásig, vagyis 60 napos korukig.
A tejpor elônye az, hogy olcsó, és állandó az összetétele, beltartalma meghaladja a tej alkotóelemeit. Tartalmaz minden
olyan elemet, vitamint, probiotikumot, amely a borjú fejlôdésé-
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hez szükséges. A borjúnevelés területén is a megelôzésé a fôszerep. Ha észlelünk megbetegedést, annak továbbterjedését
probiotikumos kezeléssel és gyógynövény alapanyagú készítményekkel kezeljük, csak végsô esetben nyúlunk az antibiotikumhoz. Az itt dolgozóknak érzékelniük kell a borjak viselkedésében bekövetkezô legkisebb változást.
– A fôbb termelési mutatók miként alakulnak? (Tejmennyiségre, zsír– és fehérje-tartalomra gondolok.) A tejmennyiség növelésében vagy a tej beltartalmi értékének növelésében vagytok érdekeltek? A laktációk száma milyen
összefüggést mutat a gazdaságossággal? A német vagy
holland példa a minta, ahol az átlagos laktációs érték 3.5
körül van vagy inkább a „csúcsrajáratás” minél nagyobb
mennyiség termelése a cél?
– A tehenek napi átlagos tejtermelése napi három fejéssel
37-38 liter között van, év végére szeretnénk elérni a napi átlagos 40 litert. A tej átlagos zsírtartalma 3,6%-os, fehérje-tartalma 3,2% körül van. Ez a beltartalmi érték teljes mértékben
megfelel a feldolgozónak, nincs arra igény, hogy ennél magasabb legyen a tejzsír, illetve fehérje tartalma. Miért is lenne?
Nézzük meg; ha beviszek 40 liter 3,6% zsírszázalékú vagy
28 liter 4,3%-os tejet, beszorozva a tételeket (40x3,6=144;
28x4,3=120,4) kiderül, hogy a 40 liter 3,6%-os tejbôl tud a
feldolgozó több tejszínt elôállítani. Amennyiben a feldolgozó
igénye a magasabb beltartalom felé megnövekszik, akkor majd
el kell gondolkodni a fajtaváltáson, koncentrált tejtermelô fajtára cserélni a holstein állományt. Amerikában differenciálva
van a tej minôségének a meghatározása. Van például a folyadéktej vagy a sajttej stb. Attól függ a tehenészetben tartott tehén fajtája, hogy a termelô milyen minôségû tejet szeretne termelni. Ha a magasabb beltartalmi értékû tej termeléséhez
megéri jersey tehenet tartani, akkor azt tart. Nálunk nem éri
meg jerseyt tartani, mert nincs akkora különbség a magasabb
beltartalmi értékû tejért kapott minôségi felárban.
A laktációk számát tekintve az országos átlagon, vagyis 2,5
értéken vagyunk. Amerikában ez a mutató 2,0. Nálunk azért
kell minél tovább tartani a tehenet, hogy a befektetés megtérüljön. Ezért drága nálunk a tehén. Úgy tudunk olcsóbban elôállítani tehenet, ha a borjú, illetve a növendék marha felnevelése hatékonyabb, és megemeljük a tehén termelését. Miért
jó, ha több ideig van a tehén a termelésben? Nem igazán jó,
mert a ráfordítás késôbb térül meg. Üzleti szempontból az ala-
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A demonstráció szónoka
csonyabb laktációs átlag a nyerô, mert a befektetés gyorsabban térül meg. Az a baj nálunk, hogy az alacsony laktációs
számhoz egy magas elôállítási költség és egy alacsony tejtermelés társul. Mért kell nekünk a 3,5-ös laktáció? Mert a német azt mondja?! Hát egészségére. A németnek van 100 tehene, nekünk 2000. Az a baj nálunk, hogy az alacsony laktációs számhoz egy drága elôállítási költség és egy nagyon alacsony termelés tartozik. A magyar holstein 2,2 laktációval
összehoz 20.100 litert. Ha ez a tehén 1 laktáció alatt 14 ezer
litert adna, akkor már 32 ezer literes teljesítmény lenne, megtérülne a költség, és még bevétel is képzôdne. Az amerikainak
azért van 14 ezres laktációja, mert az éri meg. Nálunk van
olyan, hogy egy laktációra 6000 liter jut, és mégis tud tejet termelni, mert kap egy csomó támogatást. Amerikában ilyen
nincs! A legrosszabb laktáció is 13 ezer kilogrammos.
– Értékelésed szerint a tejtermeléssel foglalkozó gazdaság vezetôjének eszköztárában a versenyképesség növeléséhez melyek a legfontosabb tényezôk? Tudnád rangsorolni azokat egytôl ötig terjedô skálán?
– A legfontosabb az emberi tényezô. Ha én most nyerek a lottón, veszek egy Forma-1 es versenyautót, beállok a versenybe,
attól én még nem fogom megnyerni a versenyt. Ahhoz kell egy
pilóta, kell hozzá egy csapat, egy fônök, egy cél, egy motiváció,
egy szemlélet és gyôzniakarás, és csak utána számít az, hogy
milyen autód van. Második helyre teszem a takarmányt, harmadik helyre teszem a tehénkonfortot, utána a genetikát.
Legfontosabb tényezô az ember. Tudok olyan teleprôl, amely
jobban felszerelt, mint a miénk, de termelésben jóval mögöttünk vannak. Munkám 80%-át arra fordítom, hogy miként tudnám az embereket jobban képezni. Tanulmányutakat, csapatépítô tréninget szervezünk. A tulajdonosok ebben partnerek. Felismerték annak jelentôségét, hogy az ember milyen fontos tényezô a rendszerben. Szakemberek foglalkoznak kollégáimmal
és velem is. Van olyan vezetô, aki csak a folyamatelemzéssel
foglalkozik. Nem ért a tehenekhez, nem ért a gépekhez, de az
emberekhez annál inkább. Hiszek abban, hogy ha az emberek
be vannak vonva egy döntésbe, akkor sokkal jobban azonosulnak a feladat súlyával. Be kell vonni az embereket a döntések
meghozatalába, hogy magukénak érezzék azt.
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Be kell ismerni, hogy van munkaerôhiány Magyarországon, de nem fogadom el azt, hogy ne
lenne olyan ember, aki a feladatot el tudná látni.
A legnagyobb hibát akkor követik el a szakemberek, amikor úgy vélekednek: „neked könnyû, mert
jó embereid vannak.” Munkatársaim mind különbözô megyékbôl jöttek. Ide vonzottuk ôket, mert
el tudtuk mondani, hogy mi az, amit tudunk ajánlani. Bérben a felsô 10%-ba tartozó dolgozók fizetését tudjuk adni. Megvizsgáltunk 3 megyét, azoknak a felsô 10%-ába tartozó bérezést adjuk a fizikai dolgozóknak. A management-et is értelemszerû, hogy jól meg tudjuk fizetni. Senkit nem hagyunk magára problémáival. Az ajtóm mindig nyitva van, hozzám bárki bejöhet. Mi szeretnénk az elsôk lenni, ha anyagi vagy családi gondját kell valakinek megoldani. Családi napközit szervezünk a
Fino-nál, évente több alkalommal tartunk rendezvényt, grill partit. Ilyen alkalmakkor a tulajdonosokkal együtt mi fôzünk. Szeretnénk minél többet
adni, megünnepelni, elismerni az eredményeinket. Szeretnénk, ha dolgozóink megbecsülve éreznék magukat.
Meg kell nekik mutatni azt, hogy hogyan kell dolgozni, milyen
biztonság vár rájuk, ha nálunk dolgoznak.
Ennek az eredménye az, hogy nincsenek munkaerôgondjaink. Elégséges reputációval rendelkezünk ahhoz, hogy az emberek felismerjék, hogy ide érdemes eljönni dolgozni, nem kell
az érvényesüléshez repülôjegyet venni Angliába.
Az ágazatban 70 fôt alkalmazunk, ebbôl 12 fô felsôfokú végzettséggel rendelkezik (állatorvos, agrármérnök). A szakmunkásaink teszik ki a nagyobb létszámot, de vannak 8 általánossal
rendelkezô dolgozóink is.
– Milyen fejlesztési elképzelések valósulnak meg a jövôben?
– A korszerû technológiát részestjük elônybe. Most van bevezetési szakaszban az aktivitásmérô rendszer. Úgy fejlesztünk,
hogy elôtte próbákat teszünk. Egy ekkora rendszer fejlesztésénél nem szabad kísérletezgetni, itt biztosra kell menni. Az új
eszközöket akkor érdemes használni, ha azok által szolgáltatott
adatokat használni tudom a hatékonyság növelésében.
A fenntarható fejlôdés érdekében szeretnénk minél többet
tenni, erre megoldás a humusz komposzt lehet. A szeparált
marhatrágyából pirolízis folytán aktív szenet készítünk, amely a
humuszkomposzt talajba kerülése után segíti a szervesanyag
lebontását a növények számára. Ezzel szeretnénk a mûtrágya
mind nagyobb részét kiváltani. A talaj szervesanyagtartalmának
csökkenését ezzel szeretnénk megállítani. Kísérleti parcellánkon már kipróbáltuk a humusz komposzt használatát, terveink
szerint a jövô évben rendszer-szinten fogjuk alkalmazni.
Az állatlétszámot nem tervezzük növelni. Ezzel a tehénlétszámmal szeretnénk elérni a 100 ezer literes tejmennyiséget,
mely fedezné a feldolgozó alapanyagszükségletének 70%-át.
– Munkaszer vezés területén is tetten érhetô az amerikai
hatás?
– Munkavégzésünk szervezése nem hierarchikus rendszerû, hanem horizontális felépítésû. Két telepet üzemeltetünk, mindkét
helyen van egy telepvezetô. Ezen túlmenôen minden területnek
megvan a maga felelôse. Így van, aki a tej minôségért, a borjú
és a növendék nevelésért, az állategészségügyért, a takarmá-
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nyozásért, a tôgyegészségért, a szaporodásbiológiáért, a mûszaki kiszolgálásért vagy a növénytermesztésért felel. Hétvégén
egy vezetô van ügyeletbe, akinek tudni kell intézkedni, beavatkozni minden területen. Ez csak úgy lehetséges, ha ismeri az
egész telep mûködési technológiáját.
– Hogy alakul a tej önköltségének az ára a gazdaságban?
Két évvel ezelôtt az alacsony tejárak miatt szer vezôdött
demonstrációkon a megszólalók közül kiemelkedtél a
mezônybôl. Izzott a levegô a barikádon, amikor beszéltél.
Képes voltál a termelôk életérzését hatásosan megjeleníteni. Ezzel a szónoki képességgel nyitva áll elôtted a
politikusi pálya is. Vannak ilyen ambícióid?
– Számomra a szakma mindenekelôtt. Nem szeretek alakoskodni, ami a véleményem, azt elmondom, tetteimért vállalom
a felelôsséget. Nincsenek politikusi ambícióim. Ha majd tehenek lesznek a parlamentben, akkor elmegyek oda. A szakmáért, a kollégáimért bármikor, minden szakmai fórumon kiállok.
Érzelmi töltetû volt a mondanivalóm, mert érzelmi beállítottságú ember vagyok. A helyzet azt kívánta, hogy a demonstráción
szólni kellett az emberekhez. Hajlandó vagyok megnyilatkozásra, ha a politika igényt tart a szaktudásomra.
– Mi a véleményed a tejpiacon kialakult helyzetrôl? Melyek most a tejtermelés nehézségei? Azokra milyen lehetséges megoldások vannak?
– Ambivalens, azaz ellentmondásos, kétértelmû a válaszom,
mikor azt mondom, hogy a mostani tejpiaci helyzet kedvez a
termelôknek. Ez így igaz. Arra vonatkozóan, hogy miként reagálják ezt le, és a megszorításokból, takarékos megoldásokból
mit tartottak meg, ebben kételyeim vannak. A nagyon alacsony
tejárnál mindenen spóroltak, minden lehetôséget megradtak a
tartalékok feltárására. Most, hogy jó a „lapjárás”, hajlamosak
a lazaságra, a költekezésre. Úgy gondolom, az a helyes álláspont, ha a mostani magasabb tejárak mellett is úgy gazdálkodnak, mint abban az idôszakban, amikor létkérdés volt a takarékos gazdálkodás. A mostani keletkezô bevételt célszerû félrerakni, tartalékot képezni, mert kerülhetünk ismételten nehéz
helyzetbe. Azt tapasztalom, hogy a tejtermelôk tízbôl heten
nem így gondolkodnak.
Az 5%-os Áfa-csökkentésrôl az a véleményem, hogy helytelen döntés volt. Alapvetôen azért, mert a szakmai szervezetekkel errôl a döntésrôl nem egyeztettek. Azért is hibás döntés
volt, mert a fogyasztónál kevésbé jelenik meg a nyerstej (friss
tej) mint termék. Legalább azt kellett volna megnézni, hogy a
folyadéktej fogyasztásra mi a jellemzô, azt milyen formában keresi a fogyasztó. A zacskós tej korszaka már lejárt. A folyadéktej 90%-a ESL, illetve UHT tej formájában kerül piacra. Ha ebbôl 90%-os a fogyasztás, akkor miért a 10%-ban értékesítésre
kerülô friss tej Áfáját csökkentették?
Ezzel a döntéssel nem kaptak a fogyasztók arra választ, hogy
miért vegyék meg a magyar tejet (UHT, ESL), amikor az nem
lett olcsóbb. Ne csodálkozzunk azon, ha ezután is a szlovák tejet veszi meg a vásárló, mert azt olcsóbban kapja meg.
– Mi a véleményed a Terméktanács által szer vezett marketing kampányról?
– Népszerûsíteni kell a magyar mezôgazdasági termelést, benne a tejtermelést is. A szabadverseny körülményei között arra
kell törekedni, hogy a fogyasztó ismerje meg a termelést, legyen számára élmény a termékkel való találkozás. A tejfogyasz-
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tás és azon belül is a magyar tejfogyasztás fontosságára már
gyermekkorban fel kell hívni a figyelmet. Én minden olyan kezdeményezést támogatni tudok, amelynek van racionális célja.
Mi itt, Somogyban már tavaly elkezdtük a „Tejjel, szívvel a somogyi tejért” kampányt, az idén folytatni fogjuk. Kampányunk
szeptemberben kezdôdik majd, amelyhez a „tejkamiont” is
igénybe szeretnénk venni. Megválasztjuk a tejhercegnônket a
6-12 éves kislányok közül, ô lesz a reklámarca a somogyi tejnek egy éven keresztül. Ezen kívül rajzversenyt szervezünk óvodák és iskolák között. Viszünk be teheneket a városba, csinálunk velük próbafejést, állatsimogatót. Tervezünk tejutat létrehozni, ahol az érdeklôdôk felkereshetik a termelôket, megtekinthetik a gazdaságot, a fejés folyamatát. Szeretnénk erôsíteni a helyi termékek ismertségét, népszerûsíteni azokat. El kívánjuk érni, hogy a megyében élôk keressék a polcon a somogyi termelésû és gyártású tejet.
A somogyi tejtermelôk a Fino-Food-dal karöltve szervezik az
akciót, amelynek lényege a gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan szlogen. Azt kívánjuk, hogy a Somogyban megtermelt
és feldolgozott tej a somogyi fogyasztóhoz jusson el. Az akcióhoz a marketing tudást a kaposvári egyetem kínálja, a terméket a Fino adja, mi pedig az alapanyagot biztosítjuk.
– Találkozunk-e majd az ôszi sajtmustrán a Fino-food termékekkel?
– Erre a kérdésre közhelyszerû a válaszom: gyôztes ember mindig a megoldást keresi, míg a vesztes a kifogást.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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Szerbia tejgazdasága
A Szerb Köztársaság a Balkán félsziget középsô részén
helyezkedik el. Területe (Koszovó nélkül) 77.474 km2,
lakóinak száma 7.146.759. A jelentôs ásványkincs (vas,
réz, bauxit) kitermelésére épülve, a múlt század utolsó
harmadára az ipar a nemzetgazdaság fontos ágazatává
lépett elô. Szerbiának – Jugoszlávia részeként – a nyugati
gazdaság felé való, más szocialista országoknál korábbi
nyitás újabb lendületet adott az ország fejlôdésének.

A

z 1991 és 1995 közötti délszláv háború
viszont a gazdaság szinte teljes öszszeomlásához vezetett, és a NATObombázások, illetve az azokat követô szankciók elszigetelték az országot a világgazdaságtól. A károk helyreállítása és a Világbanktól 2001-ben kapott 1,3 milliárd dolláros
segély révén a gazdaság újra megerôsödött,
bár Koszovó és Montenegró kiszakadása
újabb gazdasági érvágást jelentett (ásványkincs-lelôhelyek, tengeri kikötô és tengeri
halászat elszakadása).
Az iparnak a háború okozta hanyatlása és
a területi veszteségek következtében Szerbiában felerôsödött a mezôgazdaság szerepe.
A fôleg a Vajdaságra koncentrálódó növénytermesztés (kukorica, búza és napraforgó)
európai viszonylatban is figyelemre méltó
eredményeket ér el, és évrôl-évre jelentôs
exportbevételt biztosít az országnak. Az állattenyésztés ugyancsak fontos helyet foglal el
a szerb nemzetgazdaságban, bár jelentôsége a háború utáni években erôsen visszahanyatlott. Jelenleg mintegy 600.000 háznál
tartanak haszonállatokat, 330.000 háztartásnak ez a fô jövedelmi forrása.
Szerbia szarvasmarha-állománya 2016ban 920.000 egyedet számlált, ami
300.000-rel kevesebb volt a tizenöt évvel
korábbi létszámnál. Az állomány mintegy háromnegyed része az ország észak-nyugati
felére koncentrálódik; az Uzsice, Kragujevac,
Bor vonalától délre, illetve keletre összesen
csak mintegy 200.000 szarvasmarhát tartanak. A szarvamarha-létszám évtizedek óta
folyamatosan csökken, miközben az országban mintegy 50.000 elhagyott (üres) házat
tartanak nyilván, ahol még megvannak a tartásra szolgáló istállók és berendezések.
Az ország tehéntej-termelése 2016-ban –
a legutóbbi öt-tíz év alatt 15 százalékkal csökkenve – mintegy 1,5 millió tonnát tett ki, de
ennek csak alig több mint fele sorolható a
legmagasabb minôségi kategóriába, a másik
felét a termelô családja többnyire maga használja fel, vagy a lakossági piacon értékesíti
(friss tejként, illetve házilag feldolgozva).

A szakminisztérium az éves tejtermelést rövid
idôn belül szeretné 2,0 millió tonnára emelni,
ezt azonban ilyen gyors ütemben aligha lehet
megvalósítani. A fejôstehenek létszáma
436.000, ezek átlagos tejhozama évi 2.8003.300 kg között mozog, ami nagyon messze
van Ausztria és a nagy nyugat-európai tejtermelô országok 7.000-9.000 kilogram közötti
átlagától, és hosszú évekre lesz szükség ahhoz, hogy azt megközelítsék. A tejhozam
emelésének fô korlátját nem a genetikai potenciál, hanem az elmaradott tartási és takarmányozási körülmények jelentik, ezért helyi
elemzôk szerint Szerbia 10 éven belül kis befektetéssel és jobb szervezéssel megduplázhatná a jelenlegi tejkibocsátását.
A fentiek alapján a szerbiai tejtermelésre a
kétarcúság és az erôs megosztottság jellemzô. Egyrészt vannak korszerû termelô és feldolgozó üzemek, amelyek gyakorlatilag világszínvonalon mûködnek, és termékeik tekintélyes részét exportra értékesítik; a tehéntartók
zömét azonban létszámban a kisgazdák adják, akiknek termelési módszere és színvonala messze elmarad az elôbb említettek csoportjától. A szerb tejtermelés legnagyobb
problémája tehát az elaprózottság, bár egy tehéntartó gazdaságra országos átlagban 19
fejôstehén jut, de ez a szám félrevezetô, mert
ha az 50-100 tehenes vagy annál nagyobb
gazdaságokat leszámítjuk, akkor csak az 1-2
tehenes gazdák maradnak. Szerbiai elemzôk
nagyon lehangolóan és elkeseredetten nyilatkoznak a szarvasmarha-állomány apadásáról
és a kisparaszti tejtermelés alacsony színvonaláról. Ezzel kapcsolatban Ljubisa Jovanovics, a Szerb Tejtermelôk Egyesületének elnöke többször felhívta a figyelmet arra, hogy az
EU-ba való belépés után csak az uniós szabványoknak megfelelô minôségû tejet kibocsátó gazdaságok mûködését fogják engedélyezni. Az EU tagországokban 1 százalék alatt van
a nem hivatalos csatornákon értékesített tej
részaránya.
Az elaprózottság a kisparaszti szektorban
maga után vonja a korszerû istállók és gépi
berendezések hiányát, mivel 1-2 tehénre

nem éri meg fejôgépet, tejhûtôt vásárolni,
de még drága fehérjetakarmányt sem. Ennélfogva nem lehet csodálkozni azon, hogy a
túlnyomó részt szénával és a növénytermesztés melléktermékeivel etetett állatok
átlagos tejhozama alacsony, a szerbiai gazdák pedig nehezen tudnak versenyezni a
nyugat-európai tejtermelôkkel.
A vidéki lakosság alacsony átlagjövedelmi
szintje kétszeresen is akadályozza a tejtermelés fejlesztését. Egyrészt a gazdáknak nincs
elég pénzük a korszerû takarmányozásra és
istállóberendezésekre, másrészt a legszegényebb rétegek nem tudják megfizetni a feldolgozott tejtermékeket (legfeljebb csak az ivótejet és a házilag feldolgozott termékeket). Hivatalos statisztikai adatok szerint 2016-ban a
havi (nettó) átlagkereset 45.281 dinárt (387
dollárt) tett ki az országban, a munkanélküliség pedig meghaladta a 16 százalékot. Az
egy fôre jutó tejfogyasztás (nyerstej egyenértékre számítva) 180-190 liter körül mozog,
friss tejbôl viszont csak mintegy 50 liter.
Branislav Gulan, agrárközgazdász, a Szerb
Kereskedelmi Kamara tagja a közelmúltban
keserûen állapította meg, hogy a szerb tejtermelés jelenleg az 1910. évi színvonalon áll.
A szerbiai kistelepüléseken az 1-2 tehenes
gazdák nem akarnak nagy hozamú teheneket
tartani, sôt a tejminôség sem igazán érdekes
számukra, a lényeg az, hogy a rendelkezésükre álló kevés eszközzel naponta elôállítsanak
valamennyi tejet, amely a család élelmiszerellátásának egyik oszlopát képezi, a felesleg
pedig némi pénzbevételt biztosít.
A szarvasmarha-állomány és a tejtermelés
csökkenô tendenciája részben a jugoszláv
államszövetség szétesésével is összefügg.
Nagy Jugoszlávia ugyanis a lakosság tejellátásából jóval nagyobb részt osztott a kedvezôbb tehéntarási feltételekkel rendelkezô
Szerbiára, mint pl. Horvátországra, Koszovóra vagy Montenegróra, így a korábban Szerbiában ezen körzetek ellátására termelt tej
felvevô piaca hirtelen megszûnt, bár mára az
áruforgalom a levált országrészekkel helyenként újraindult.
A nyugat-európai nagy tejtermelô országok
– kihasználva a szerb gazdaság nehéz helyzetét, valamint a (többnyire multinacionális)
szupermarketek terjeszkedését – kb. 8-10
éve dömping-áron kezdték behozni a tejet és
tejtermékeket Szerbiába. A szupermarketek
elegánsabb kiszerelésû termékei 2010 és
2015 között a tejárak 120 százalékos növekedését váltották ki az országban. Ez az agresszív piacpolitika (amelyet szerb közgazdászok szupermarket forradalomnak neveztek)
késôbb, különösen az orosz embargó nyomán
visszamaradt készletek miatt komoly veszélyt
jelentett az ország tejtermelésére, és a gazdá-
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kat a saját piacukról való kiszorítással fenyegette. Ezért a szerb kormány a belsô termelés
megvédése érdekében 2015-ben kénytelen
volt behozatali vámot bevezetni az EU tejtermékeire, így egy idôre elhárult a piac külföldi
termékekkel való elárasztásának veszélye, és
a fogyasztói tejárak a 2010 elôtti szintre
csökkentek. 2017 második felére azonban a
kormány ugyanennek a vámnak az eltörlését
vállalta. Ha ez bekövetkezik, az katasztrofális
hatást gyakorolhat az ország szarvasmarha
tartására és tejgazdaságára.
A nyerstej felvásárlási ára jelenleg (minôségi prémiumtól függôen) a két évvel ezelôtti 38-41 dinárral szemben 35-38 dinár
(88-100 Ft) között mozog az országban.
Ez az ár és annak csökkenô tendenciája jól
mutatja, hogy azoknak a gazdáknak, akik
nem tudnak elsô osztályú minôségû tejet
elôállítani, nemigen van esélyük korszerû
gazdálkodást berendezni, sôt hosszabb távon nehezen tudnak talpon maradni.
A hegyi területeken jelenlévô mokány, riska, busa marhát svájci borzderes fajtájú szarvasmarhákkal keresztezték, ami a korábban
viszonylag heterogén állománynak egységes
külsôt kölcsönzött. Használatán a svájci borzderessel történt keresztezés nem sokat változtatott. Megtartotta primitív ôsi jellegét, a
svájci talán csak a tejtermelésén javított.
A kárpáti borzderes fajta a Kárpát-medencében ôshonosnak vagy régen honosultnak
tekinthetô.

Borzderes fajta
A szerbiai tejelô állomány mintegy 50 százaléka a Szimmentáli fajtából áll, amely a 19
század elejétôl több hullámban Svájcból, illetve Ausztriából került az országba, és a helyi viszonyokhoz igazítva többszörös átkeresztezésre került.

Szimmentali tehén

1970-ben a jugoszláv kormány jelentôs
genetikai frissítésbe kezdett a tejhozam javítása érdekében. Az USA-ból 1978-ig több
mint 3.000 Holstein vemhes üszôt és több
tízezer adag tenyészbika spermát hoztak be.
A holstein import a szerbiai háború után is
folytatódott, ezúttal már többnyire Hollandiából. Jelenleg a holstein-fríz fajta az ország
tejhasznú állományának mintegy 15 százalékát teszi ki (fôleg a Vajdaságra koncentrálva). Jelentôs számban található még a borzderes és a jersey, valamint néhány ôshonos
fajta (busa, vagy a magyar szürkéhez hasonlító podóliai, illetve kolubara, gutacsko).
A tejtermelés problémáit felismerve és
azok kiküszöbölési lehetôségeit keresve, ez
év áprilisában a Szerb Tejtermelôk Egyesületének delegációja látogatást tett Ausztriában, és együttmûködési megállapodást írt
alá az osztrák partneregyesülettel. A megállapodás magában foglalja többek között az
információcserét, a szemináriumok és továbbképzô tanfolyamok, illetve bemutatók
szervezését, a tejtermelés fejlesztésében való segítségnyújtást, valamint a szerbiai tejelô állomány szimentáli fajtával való genetikai
feljavításában való közremûködést.
Kistérségi szinten néhány éve együttmûködés kezdôdött szlovák tejtermelôkkel és
feldolgozókkal is. A szerbek 2016-ban Magyarországról is importáltak csomagolt tejet:
a KSH szerint 2.000 tonnás mennyiségben.
A Szerbiában megtermelt tejet 110 nagyobb tejfeldolgozó üzemben dolgozzák fel,
amelyek közül több mint 25 a Vajdaságban
mûködik, sôt a szabadkai, a nagybecskereki
és az újvidéki üzem (a belgrádiak mellett) az
ország legnagyobb tejüzemei közé tartozik.
Ezek az üzemek (viszonylag elfogadható
áron) a tejtermékek széles választékát kínálják, amelyek között különleges helyet foglalnak el a speciális délszláv (részben törököktôl átvett) tejtermékek. Különleges és országszerte elterjedt termékük a kajmak,
amely leginkább tehéntejbôl készül, és a
krémsajthoz, illetve kicsit a túróhoz hasonlítható, magában vagy süteményekkel kombinálva a desszertek gyakori alapanyagát képezi: megaludt sós tejszín, érlelve. A tehéntejet elôbb felforralják, majd lefölözik. Facsöbörbe vagy kóracél edénybe rakják rétegenként a tejfölt, majd 15-20 napig hûvös
közegben érlelik. Ennek függvényében többféle állagú-ízû kapható - minél tovább pihen,
annál karakteresebb a végeredmény.
Az iparilag feldolgozott tejtermékek közül a
legnagyobb volument a sajtok képviselik,
ezek készítésének és fogyasztásának évszázados hagyományai vannak. Jelenleg az országban évente 25-30 ezer tonna sajtot állítanak elô, amelynek több mint fele a Vajda-

ságra jut. A nyugati hagyományok alapján
szabadon gyártható, nem védett sajtok, pl
trappista, gouda, parmezán, mozzarella,
edami, valamint a Balkánról származó kaskaval és feta típusú sajtok mellett a helyi
sajtféleségek közül az alábbiakat érdemes
megemlíteni:
– A gomolya típusú sajtok tehén-, juh- és
kecsketejbôl egyaránt készíthetô lágy, fehér sajtok, amelyek Homolje hegység völgyeibôl származnak, és korábban Magyarországon is ismertek voltak, fôleg házi készítésben.
– Pule sajt: szamártejbôl készült, füstölt
sajtkülönlegesség, Zasavica településrôl,
amelyrôl N. Djokovics, teniszbajnok révén
a legdrágább sajtként szerzett tudomást a
világ.
– Sjenica, fehér, sózott sajt juhtejbôl, amely
a délnyugat-szerbiai Pester fennsíkról
származik és a szerb kulturális örökség részét képezi.
– Svrlig caciocavallo, tehéntejbôl készült fehér, sózott sajt, amelyet hagyományosan
a Nisava völgyében termeltek.
Szerbia jenlenleg mintegy 12 millió dollár értékben exportál sajtot, fôleg Oroszországba,
és jó esélye van a mennyiség növelésére.
A szerb tejipar legnagyobb eredményének
tekinthetô, és fejlettségi színvonalának elismerését jelenti, hogy a szabácsi tejfeldolgozó (amelynek fehérsajtjait 75 százalékban az
orosz piacra exportálják) megállapodást írt
alá orosz partnerekkel egy napi 450 tonna
kapacitású tejüzem létesítésére a Szent-Pétervári körzetben. A tervek szerint ez az új
üzem egy éven belül megkezdi mûködését.
A tehéntej mellett hagyományai vannak a
juh- és kecsketej termelésnek is. Szerbiában 2016-ban 1,6 millió juhot és 225.000
kecskét tartottak, többnyire kisgazdaságokban vegyes hasznosítással és házi tejfeldolgozással, illetve felhasználással. Az utóbbi
néhány évben viszont nagyobb kecske- és
juhfarmokat is létrehoztak.
Összegezve: Szerbia tejgazdasága fejlôdés
elôtt áll, megoldásra vár a fajtakérdés, pontosabban a tejelô állomány genetikai frissítése, a tejtermelés koncentrálása és korszerû tejüzemek építése, mert az egy-két tehenes gazdák várhatóan feladják a tehéntartást, és csökken a házi feldolgozás, valamint
a fogyasztás.
Az ország EU belépés elôtt áll, az uniós
követelményeknek és higiéniai elôírásoknak
való megfelelés is fejlesztést igényel.
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Az idén 25 éves a Tej Terméktanács
A kerek évforduló kapcsán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetô
igazgatóját, Harcz Zoltánt arra kértem, hogy értékelje az eltelt negyedszázados idôszakot.

A

Tej Terméktanácsnak talán legfontosabb vívmánya a szakmaközi
szervezetként történô elismertség.
A Földmûvelésügyi Minisztérium határozata
értelmében a Terméktanács 2013 szeptembere óta reprezentatív szakmaközi szervezetként végzi tevékenységét.
Méltán lehetünk büszkék arra, hogy szakmaközi szervezetünk komoly eredményeket
ért el a kiskereskedelem „szakmaközi” integrálása terén, ez egy igazi, uniós szinten is
jegyzett siker.
Más eredmények nehezen mérhetôk ugyan,
de ez a szervezet egyértelmûen a tejágazati
kommunikáció egyedüli platformjává vált.
A többi ágazathoz képest megkülönböztetett
kapcsolatot tartunk fenn a hatóságokkal.
Kijelenthetô továbbá, hogy soha nem látott,
valódi tejágazati „közösségi” marketing
kampányokat hajtunk végre.

jesítésével kapcsolatos ellenôrzésekért – a
Terméktanács pénzügyi nyilvántartásait
alapul véve – a Hivatal felel, emellett a két
szervezet kiemelt figyelmet fordít a hazai
tejfogyasztás ösztönzését segítô programok sikeres megvalósítására is.
Szintén kiemelt jelentôséggel bír, hogy
szervezetünk 2016 októberében együttmûködési megállapodást kötött a Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal. Az együttmûködés
célja a tejágazat minél hatékonyabb ellenôrzése, a tejtermelôk helyzetének könnyítése, valamint a tisztességes piaci verseny
megteremtése.

A mögöttünk álló nehéz idôszak ellenére
eredménynek tekinthetô, hogy Magyarország
az elmúlt év során is tudta növelni tejtermelését, nôtt a felvásárlás, és az Európai Unió
Harcz Zoltán a Terméktanács
ügyvezetô igazgatója
tejárainak rangsorában hazánk az utolsó helyekrôl elôrébb tudott lépni, igaz, a magyarországi tejár még mindig jócskán elmarad az uniós átlagtól.
A szakmaközi szervezetekrôl szóló törvényben foglalt jogosítványokkal élve szervezetünk az elmúlt években két, a Termékta- – Május végén lezajlott a háromévente esedékes tisztújínácsnál mûködô intézkedés kiterjesztését kérte a szakminisz- tó közgyûlés. A Terméktanács vezetô tisztségviselôit is
megválasztották, lényegében nem került sor váltásra a
tertôl.
vezetésben. Újdonság az, hogy elôször került be az elnök2015. február 6-án megjelent a Tej Szakmaközi Szervezet és ségbe a négy kiskereskedelmi lánc egy-egy képviselôje.
Terméktanácsnál mûködô Közösségi Marketing Alapba történô Miként fogadta ezt az újítást a tagság, és milyen hozadébefizetés kiterjesztésérôl szóló 2/2015. (II. 6.) FM rendelet. ka lehet ennek?
A rendelet alapján a Magyarország területén mûködô tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplô, va- – A 2017. február 2-i ülésén a Tej Terméktanács Küldött Közlamint tej-kiskereskedô köteles piacszervezési hozzájárulást fi- gyûlése elfogadta az Alapszabály módosítását.
zetni a szakmaközi szervezet által mûködtetett Közösségi MarA módosítás szükségességét a Terméktanács életében az elketing Alapba.
múlt években bekövetkezett változások indokolták. Napjainkra
A 8/2017. (III.2.) FM rendelet hatályba lépését követôen vala- szakmaközi szervezetünk mind a termelôi, mind a feldolgozói,
mennyi Magyarország területén mûködô tejfeldolgozó, nyers te- mind a kereskedôi oldal vonatkozásában több mint kétharmahéntej kivitelével foglalkozó tejtermelô, nagykereskedelemmel dos reprezentativitással bír. Sikeres mûködésünket jelzi, hogy
foglalkozó tejágazati szereplô, valamint tej-kiskereskedô jog- mára a Terméktanács valóban egy háromoldalú érdekegyezteszabályban elôírt kötelezettséggel köteles piaci jelentést adni a tô fórummá vált, amely több esetben bizonyította, hogy a felek
rendeletben meghatározott – a Terméktanácsnál ezidáig rend- érdekeinek tárgyalásos úton történô összehangolása javíthatja
szeresített adatstruktúrából kialakított – adattartalommal. a tejágazat helyzetét.
Az adatszolgáltatási rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Tej Szakma- Annak érdekében, hogy a Terméktanács a jövôben valóban háközi Szervezet és Terméktanács együttmûködésben üzemelteti. romoldalúvá tudja tenni mûködését, szükségesnek éreztük a
A következô gazdasági évben az adatszolgáltatási rendszer mi- kereskedelmi oldal mélyebb integrációját a szervezeti munkánél pontosabb, megbízhatóbb mûködésének kialakítását, üze- ba. A fentiek figyelembe vételével került sor hosszú hónapok
egyeztetését követôen az Alapszabály bizonyos pontjainak mómeltetését kívánjuk megvalósítani.
dosítására.
2016 februárjában kötött a Terméktanács együttmûködési
megállapodást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal. Lényeges változtatás történt a küldöttek számának meghatároA megállapodás értelmében a piacszervezési hozzájárulás tel- zásában. A 60 fôs Küldöttközgyûlés létszámát illetôen nem vál-
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tozott, de a 2017. évi tisztújító választások során már-más
összetételben delegálhatnak tagokat az egyes oldalak:
• termelôi-feldolgozói oldal: 25-25 fô;
• kereskedôi oldal:
10 fô.
Szükségét éreztük nem csak a Küldöttközgyûlés, hanem az Elnökség szintjén is bevonni a kereskedôi oldalt a munkába, így
annak létszáma és összetétele az alábbiak szerint módosult.
Az Elnökség létszáma 22 fô. Összetétele: a tejtermelôi érdekkör képviseletére 8 fô, a tejfeldolgozói érdekkör képviseletére 8
fô, a kereskedôi érdekkör képviseletére 4 fô, míg a tejtermelôket, valamint a tejfeldolgozókat tömörítô társult tagok körébôl
választott 1-1 fô.
A Terméktanács vezetése bízik abban, hogy a kereskedelmi láncok integrációjával hatékonyabban tudja ellátni piacszervezési
feladatait, célkitûzéseit, amivel hozzájárulhat a tejágazat helyzetének javításához.
– Minden eddiginél nagyobb tejmarketing-kampány indult
a magyar tej népszerûsítéséért. A Hinora Marketing Group végzi ennek a lebonyolítását. Hogy foglalható össze
ennek a kampánynak az újszerûsége? Miben különbözik
a korábbi kampányoktól?
– A koncepció szerint a Tej Terméktanács 2017. évi közösségi
marketing kampányát fiatal olimpikonok és sportoló-példaképek - Kapás Boglárka úszónô, Kenderesi Tamás úszó és Nagy
Ádám futballista - mint a 'tej nagykövetei' támogatják. A Tej Terméktanács jelenleg futó kampánya integrált kampány. A kampány „visual” elemeivel és üzenetével számos kommunikációs
csatornán találkozhatunk, többek között televíziós „spotok” formájában, „social media” felületeken, „outdoor” hirdetéseken,
valamint „online” és „print” megjelenéseken is.
A Tej Terméktanács korábbi kampányaitól eltérôen a 2017. évi
marketing stratégia alapvetô eleme az erôteljes ATL kommunikáció. A sportolók részvételével forgatott TV spot egy impulzív

képi és hangi világgal dolgozik, ami azért fontos, hogy sikerüljön kitûnni a rendkívül erôs reklámzajból: Fontos cél volt, hogy
érzelmi reakciókat váltsunk ki a célközönségbôl, azaz mindazokból, akik tudnak azonosulni a sportolók kiemelkedô teljesítményével, életformájával, mindazzal az életstílussal, amit ôk
képviselnek.
A kampány egyik központi eleme a közterületi megjelenés. Az országos közterületi kampány 2017 májusában – párhuzamosan a
televíziós reklámkampánnyal – futott, azt támogatta. Az óriásplakátokon a reklámspotban megjelenô fiatal olimpikonok, a Tejszív logó, valamint a kampány szlogenje jelent meg.
A kampány során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kampányüzenet, valamint a Tejszív logó a lehetô legtöbb és legváltozatosabb felületen megjelenítésre kerüljön, a lehetô leghatékonyabban elérve ezáltal a fogyasztókat. E cél érdekében a
kampány „visual” elemeivel támogatott hirdetéseket helyeztünk el az áruházláncok akciósújságjaiban.
A kampány valamennyi eleméhez szorosan kapcsolódik az online kommunikáció, melynek érdekében a Terméktanács a
www.tejsziv.hu weboldal átalakítását, a kampány arculatához
igazítását tûzte ki célul. A megújuló weboldalon – amely weboldal a kampány során valamennyi kommunikációs felületen
megjelenik, illetve a fogyasztókat nyereményjátékokkal a webhelyre irányítja – megjelenjenek a forgalomban lévô 'Tejszív''Sajtszív' logós termékek is.
A kampány kommunikációja intenzív PPC támogatással a közösségi média oldalakon is aktívan zajlik. www.facebook.hu/
tejsziv, www.instagram.com/tejsziv
– A kampány már áprilisban megkezdôdött. Az idei Tej Világnap rendezvény is lényegében a kampány része volt.
Milyen idôszakot ölel fel a kampány? Milyen mértékben
fog növekedni ennek eredményeként a tejfogyasztás?
– A kampány 2017. január 15-tôl 2017. december 31-ig tart.
A kampány fô célja a fogyasztók több, gyakoribb és tudatosabb
ösztönzése a tej és a tejtermékek fogyasztására; a gyermekek, a fiatalok
tej- és tejtermék-fogyasztásra motiváló
nevelésének támogatása; segítségnyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában a tej és tejtermékek
fogyasztásának megszerettetésével,
valamint a tejtermékek sokféleségének és egészséges táplálkozásban betöltött szerepének bemutatásával.

Kenderesi Tamás, Kapás Boglárka, Mélykuti Tibor a Tej Világnap rendezvényen

A kampány zárását követôen a terveink szerint – hasonlóan a kampányt
megelôzô kutatáshoz – a Terméktanács a marketingkampány eredményességére vonatkozó piackutatást fog
végeztetni, melynek alapján az Elnökség dönt a folytatásáról, illetve az
esetleges irányváltásról. Nem titkolt
célunk, hogy az egy fôre jutó tejfogyasztás a mai igen alacsony, 160 lite-
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tött raktár és kamion, nagyobb otthoni családi
hûtô). A tejgyártásban és a tejértékesítésben –
üzleti szempontok miatt – gondot jelent majd a
néhány napos szavatossági idejû tejek kezelése,
fôleg a májustól kezdôdô idôszakban. A fogyasztók egy része ma nincs tisztában a hûtési lánc
fontosságával: a friss tejek folyamatos hûtést követelnek, a feldolgozótól az asztalig. A feldolgozóktól egyre több, a friss tejet érintô, minôségromlásra vonatkozó információt kapunk, számos
feldolgozó ESL tejre áll vissza a friss tejekrôl. Fontos lenne, hogy az összes fogyasztói folyadéktej
része lehessen az áfa-csökkentésnek, mivel csak
így érhetô el a kívánt piaci, költségvetési és nem
utolsó sorban társadalmi hatás.

Messze viszik a lufik a 25. éves Terméktanács jó hírét
res átlagról tovább emelkedjen, azonban túlzás és megalapozatlan lenne ezt a fogyasztásemelkedést kizárólag a marketing
kampánytól várnunk.
– Vannak-e már mérések, visszajelzések, hogy a tejes
kampány támogatására megnyert nagykövetek, Kapás
Boglárka, Nagy Ádám és Kenderesi Tamás üzenete milyen
módon talál fogadtatást a fiatal generáció körében?
– A kampányt megelôzôen kutatást végeztettünk a TNS-Hoffmann Piackutató intézettel, melynek során – az általános fogyasztói attitûd kutatása mellett – arra is kíváncsiak voltunk, hogy
a megkérdezettek mely hazai sportolókat találják a leginkább hitelesnek a téma képviseletére. Az eredmények alapján egyértelmûen kiderült, hogy a szerzôdött három sportolót mind teljesítményük, mind személyiségük és hitelességük alapján a 'tej-ügy'
képviseletére a leginkább alkalmasnak találták a válaszadók.
– A Tej Terméktanács közösségi marketingje a kampánnyal a magyar tejágazat fejlôdését tudja jelentôsen
erôsíteni. A tej gazdaságos termelése, a tej árának alakulása alapjaiban határozza meg az ágazat helyzetét.
Van-e már visszajelzés, hogy a friss tej esetében alkalmazott Áfa-csökkentés milyen eredményt hozott?
– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
értelmében 2017. január 1-tôl a tej (kivéve az ultramagas hômérsékleten hôkezelt tej és az ESL tej) áfája 5%-ra csökkent.
A fenti törvényi változás – a 2016. évi kiskereskedelmi fogyasztói folyadéktej forgalmat alapul véve – az idehaza értékesített
tejeknek csupán 16-18%-át érinti. A hazai folyadéktej-piacon
eközben az UHT tej és az ESL tej értékesítése a meghatározó.
Az eddigi kereskedelmi tapasztalatok (és a nyári kánikula) alapján téves az elgondolás, miszerint a friss tejek felé irányíthatja a
vásárlókat, ha e termékek az 5%-os áfa miatt olcsóbbak. A feldolgozóknak, a központi élelmiszer-raktáraknak, a kiskereskedelmi üzleteknek és a fogyasztóknak sincs – a friss tejnek a jelenleginél nagyobb forgalmához szükséges – hûtési kapacitásuk (hû-

– Nemrég látott napvilágot az a statisztikai
adat, amely szerint a hazai tejtermelés
2013 és 2016 között 10 százalékkal nôtt,
valamennyi fôbb tejtermék gyártása emelkedett, a vajé hat év alatt például 54 százalékkal. Az átlagos tejtermék-fogyasztás is
folyamatosan emelkedést mutat. Hogyan lehet értékelni
ezeket a pozitív változásokat? A 25 éves szer vezetnek a
2017-es évben mi a legfontosabb feladata?
– A válság véget ért, az európai és a hazai tejpiac stabilizálódni látszik, egy sikeres tejágazat eléréséhez azonban még számos megoldandó feladat áll a hazai ágazat szereplôi elôtt.
A jövô érdemi feladatai közé tartozik azonban még a hazai elôállítású tejtermékek arányának növelése a közétkeztetésben, a tejés tejtermék-nagykereskedôk szigorúbb ellenôrzése, transzparens szakmai regisztrációja. Fontos a tejipari szakmunkás, tejipari technikus és tejipari mérnök képzésének támogatása. A piacvédelem részeként tekinthetünk az eredetvédelemre; a rögös túró eredetvédelmére vonatkozóan már folyamatban lévô EU eljárás mellett további (óvári sajt, trappista sajt) eljárások megindítása van napirenden. Ugyanilyen fontos a GMO-mentes jelölési
rendszer kialakítása is a tejtermékek tekintetében.
Lényeges szempont a szakmaközi szervezetünk további fejlesztése, a piacszabályozás területén kompetenciáik növelése.
Fontos életképes termelôi együttmûködések, szervezôdések
létrehozása, fenntartása is, hiszen az alkupozíció erôsítésében
és a költségek csökkentésében ezeknek a szervezôdéseknek
kiemelt szerepük van. Ehhez a termelôi szervezeteket és a
nyerstejet fel is dolgozó termelôi csoportokat pénzügyileg is támogató módok alkalmazására van szükség, például a támogatások során pozitív diszkriminációban (magasabb fajlagos támogatás) kell részesíteni a termelôi szervezôdések tagjait.
Az elôttünk álló feladatok közül prioritásként tekintünk a tej- és
tejtermékárakban tapasztalható ciklikusság tompítására. Kiemelt feladat a piacvédelem és a piacszervezés, de elengedhetetlen a feldolgozó vállalkozások beruházási támogatása is, hiszen a jelenlegi hazai feldolgozó kapacitás nagyobb mennyiségû tejfelesleg levezetésére nem alkalmas, elavult, esetenként
20-30 éves technológiát is alkalmaz.
2 BEMI
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Tejnapi gondolatok a gépkocsivezetôknek, és mindenkinek

„Egy pohár tej, tiszta fej”
GÉPKOCSIVEZETÉS ÉS A TÁPLÁLKOZÁS
KSH adatai szerint hazánkban a magyar
gépkocsi-állomány napjainkban már átlépte
a több milliós darabszámot. Ez azt jelenti,
hogy országszerte ennyi személyautó,
tehergépkocsi és autóbusz visel forgalmi
rendszámot, ami legalább ennyi gépkocsivezetôt is feltételez – a külföldi rendszámmal
rendelkezô, illetve a hazánkban áthaladó
gépjármûvekrôl már nem is beszélve.
Ezért érdemes külön is foglalkozni, illetve
a figyelmet felhívni a tej és tejtermékek
jelentôségére, a gépjármûvek vezetôinek
táplálkozása kapcsán.

K

özismert tény, hogy a gépjármûvezetô igen nagy idegi
és idôszakonként nagy fizikai megterhelésnek is van
kitéve. A gépjármûvezetés – pl. hosszú utak esetében
– egyhangúvá válhat, de váratlan helyzetekben nagyfokú koncentrációra, megítélô képességre, elhatározó készségre, gyors
reakciókra és megfelelô látásképességre van szükség.
Mindezen funkcióra többek között a táplálkozásnak is fontos
befolyása van. A rendszeres tejfogyasztás pedig nagyobb idegi
és fizikai teljesítmények elérését teszi lehetôvé, fokozza életkedvünket és befolyással van a jó közérzet kialakulására is.
Megfigyelések szerint az élô szervezetet nap mint nap érô izgalmak hatását és a különféle civilizációs ártalmakat a tej és a tejtermékek rendszeres fogyasztása igen jól ellensúlyozza.
„A tej élet, erô, egészség!” – hirdette egykoron a plakát; „Egy
pohár tej – tiszta fej” – mondta a reklámszöveg. Nem véletlen,
hogy ezek az axiómába sûrített megállapítások a táplálkozási,
illetve egészségügyi szakemberek véleményét is tükrözik, akik
szaknyelven úgy fogalmaznak: „kedvezô a tej tápanyag-összetétele”.
Mit jelent ez?
A tej kétségkívül az egyik legértékesebb élelmiszerünk. Ideális összetételében tartalmazza mindazon tápanyagokat, amelyekre a szervezetnek feltétlenül szüksége van. Ezek: energiát
szolgáltató nélkülözhetetlen fehérjék, idegerôsítô anyagok, fontos ásványi anyagok, valamint különféle vitaminok. A tej és a
tejtermékek úgynevezett „védô tápanyagai”-nak (vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek) rendkívül nagy a jelentôségük. Ellenállóvá teszik a szervezetünket a különbözô fertôzésekkel és
betegségekkel szemben. Aligha van még egy olyan táplálék,
amelynek annyi hasznos értéke lenne, mint a tejnek és a tejtermékeknek. Külön elônyük, hogy a szervezetben gyorsan felszívódnak, könnyen emészthetôek, ami a gépjármû vezetés
szempontjából nagyon elônyös.
A nehezen emészthetô ételek viszont erôsen igénybe veszik
az emésztô traktust, az emésztéshez emiatt több vérre van

szükség. Ebben az esetben az agy vérellátottsága csökken, ami
álmossághoz vezethet, ami viszont komoly baleset-veszéllyel
jár. A hosszú utak egyhangúsága tovább növeli az álmosságra
való hajlamot, ami további hátrányos hatással bír a vezetôképességre. A táplálkozás egészét figyelembe véve a naponta
hosszú órákat volán mellett töltô embereknek fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étrend felel meg a
legjobban. Az erre vonatkozó kutatások szerint azonban nem
kevésbé fontos az étkezések gyakoriságának és idôpontjának
beosztása sem.
A kevesebb, de gyakoribb étkezésekre azért van szükség,
mert a táplálkozásban egy hosszabb szünet a vércukor szint
csökkenéséhez vezet. Ennek következtében a koncentrációs
képesség romlik, ingerlékenység, az elalvási hajlam és néha látászavarok jöhetnek létre. Ezek a tünetek megelôzhetôek a fôétkezések mennyiségének csökkentésével, a kisebb étkezések
beiktatásával, és az étrend megfelelô összeállításával.
A gépkocsivezetésnél igen fontos követelmény az álmosság leküzdése és a gyors reakcióképesség fenntartása. Az éjszaka vezetôk csak kielégítô A-vitamin ellátás mellett látnak jól a szürkületben, és ez esetben megfelelô a kontrasztérzékelés. Ennek fôleg alkonyatkor, szürkületben és este, ellenforgalomnál az erôs
fényszórózáskor van jelentôsége. Ismeretes, mennyire fontos,
hogy lehetôleg gyorsan visszanyerjük a teljes látást egy szembejövô gépjármû fényszórózása után. A fény-árnyék gyors változása
növelik a szervezet A-vitamin szükségletét. A tejföl, a vaj és a tejzsír-dús tejtermékek az A-vitamin elô (pro-) vitaminját, a karotint
nagy mennyiségben tartalmazzák. Ezek a termékek egyben
könnyen emészthetôek, és könnyen felszívódók.
A gépkocsivezetés szüneteiben is – a lehetôséghez képest
– fehérje- és vitamindús ételeteket fogyasszunk, változatosan. A kisebb étkezések kiegészítéseképpen ezt az igényt a
tej és tejtermékek elégítik ki a legjobban, illetve a leggyorsabban. Egy-egy pohár tej elfogyasztása a pihenô idôk alatt,
kifejezetten nyugtató hatású is. Sokan ismerik azt a kellemes
érzést, amely egy pohár friss, hideg tej elfogyasztása után tölti el az embert. De a tejföl, a savanyított tejtermékek, a joghurt, a kefir és a gyümölccsel ízesített joghurtok kellemes,
üdítô hatását sem kell különösebben bizonyítani. Ma már a
korszerûen felszerelt és nagy kamionok, szállító gépkocsik
élelmiszerek hûtésére és hûtve tárolására szolgáló berendezéssel is el vannak látva.
Használjuk hát ki a tej és tejtermékek „erôt, egészséget” adó
tulajdonságát, s gondoljunk arra, hogy rendszeres fogyasztásuk, a vezetés biztonságát is messzemenôen is szolgálják!
A fentiekben összefoglaltak alapján célszerû lenne megfelelô
marketing munkával megcélozni ezt a viszonylag nagy „potenciális” vevôkört is.
2 dr. LENDVAY BÉLA
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Sajtótájékoztató

TÖBB SZÁZAN ÜNNEPELTÉK
A TEJ VILÁGNAPOT
Immáron több évtizedes hagyománya van
annak, hogy a Tej Világnapot közel 160
országban ünnepeljük. Idén június 7-én
szervezte meg a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács az eseményt, amelyen
elsôsorban a tej pozitív élettani hatásaira
és a hazai tej fogyasztásának fontosságára
hívták fel a figyelmet. Az ünnepségen a
kormányzati, szakmai szervezetek mellett
több mint száz kisiskolás, valamint a Tejszív
kampány nagykövetei Kapás Boglárka
és Kenderesi Tamás is részt vettek.

„Fontos kiemelni még az olyan innovatív termékek magas
minôségben való elôállítását, mint például a laktózmentes termékek, hiszen Magyarország lakosságának közel 30%-a laktózérzékeny. Az ô számukra különösen fontos a jó minôségû,
modern technológiával elôállított laktózmentes termékek elérhetôvé tétele” – mondta el Mélykuti Tibor.
A sikeres rendezvényen a szakmabeliek mellett Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás olimpikonok is részt vettek, akik az
ünnepségre kilátogató több mint száz kisiskolással mérték
össze erejüket játékos vetélkedôkön. A rendezvény lezárásaként bemutatták az „Én hôsöm” országos rajzpályázat nyertes
alkotásait is, amelyre több mint 500 pályamû érkezett. A gyôztesek értékes kreatív csomagokkal lettek gazdagabbak.
2 TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS

A

tejet, mint egészséges tápanyagforrást ünnepeljük a
Tej Világnapon 160 országban, melyhez Magyarország
is csatlakozott. Az idei eseményen a szervezôk a gyermekeket és a fiatalokat megcélzó, a hazai tej és tejtermékek
fogyasztására ösztönzô Tejszív kampányon túl, a magyar tejágazat aktuális helyzetérôl is beszámoltak.
A rendezvényen a Földmûvelésügyi Minisztérium képviseletében jelen volt dr. Nagy István parlamenti államtitkár, Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetô
igazgatója, illetve Istvánfalvi Miklós társelnök is.
A hazai tejpiac jelenlegi helyzetérôl Istvánfalvi Miklós mellett,
Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke beszélt.
„A hazai tejágazat folyamatosan fejlôdik, a 2017-es év elsô
negyedévében 0,4%-os növekedést értünk el a tejtermelésben,
összehasonlítva más szomszédos országokkal, ez kifejezetten
pozitív adat. Az elsôdleges célja a tejpiacnak most a folyamatos iparfejlesztés és beruházás, amivel olyan, magasabb hozzáadott értékû termékeket tudunk elôállítani, amelyek biztosítják a tejtermelôk, a feldolgozóipar, illetve a kereskedelmi láncok profitját is.”

Kenderesi Tamás és Kapás Boglárka
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A SIKER KÜSZÖBÉN
A sajtgyártás kistermelôi szabályozása
A sajtok, sajtféleségek a 10 legkedveltebb élelmiszer között
találhatók. Az elmúlt években a sajtok kedveltsége és így a
sajttermelés mennyisége folyamatosan nô.

A

legnagyobb tejfeldolgozó vállalatok között több kizárólag vagy elsôsorban sajtgyártással foglalkozó üzem van, amelyek az élelmiszeripar
meghatározó tényezôi akár eredményesség, akár exporttevékenység terén. A jelentôs és folyamatosan növekvô exporttal
párhuzamosan a sajt a legnagyobb értékben behozott tejtermék (2016-ban 150
millió euró értékben közel 54 tonna), amit
a fokozatosan növekvô sajtfogyasztás is
generál. Az elmúlt öt évben a hazai egy fôre jutó sajtfogyasztás közel 30 százalékkal
növekedett, 2015-ben 7,1 kg/fô volt az
értéke (KSH).
A nagyüzemi sajtgyártás mellett egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozik a kistermelôi, kézmûves sajtok elôállítására. Megfigyelhetô az is, hogy mind többen
kezdenek elôször csak saját igényeik ellátására sajtot készíteni, és késôbb már kistermelôként, családi gazdaságokként eladásra állítanak elô sajtokat. Számukra
szeretnénk segítséget nyújtani, összefoglalva azokat az ismereteket, amelyek a
sajtkészítéssel foglalkozó vállalkozások indulásánál figyelembe kell venni.
Uniós szinten a mezôgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet határozza meg a tej fogalmát, illetve azon tejtermékeket (köztük a sajtokat), amelyek
esetében egyik tej-alkotórész sem helyettesíthetô más összetevôvel.
A hazai jogszabályok közül a Magyar
Élelmiszerkönyv az élelmiszerek elôállításának egyik alapvetô szabályozó
eszköze. Az Élelmiszerkönyv 1-3/51-1
számú elôírása vonatkozik a tejtermékekre. Külön fejezet foglalkozik az oltós
alvasztású, érlelt sajtokkal, illetve a savas és vegyes alvasztású sajtokkal. Az
elôírás szabályozza, hogy milyen összetevôk használhatóak fel a sajtkészítéséhez, illetve hogy milyen minôségi
követelményeknek kell a termékeknek megfelelniük.

Az oltós alvasztású, érlelt sajtoknál például, csak a következôk összetevôk
használhatók fel:
„Tej, tejszín, savószín, tejpor, tejsûrítmény, tejfehérje-koncentrátum, savófehérje-koncentrátum, részben fölözött tej, sovány tej, író vagy ezek
kombinációi, tejsavbaktérium-kultúrák, Propionibacterium shermanii
színtenyészete, Brevibacterium linens színtenyészete, Penicillium roqueforti színtenyészete, Penicillium
camemberti vagy Penicillium caseicolum színtenyészete, probiotikumok vagy ezek keveréke, más, élelmiszer-biztonsági szempontból nem
aggályos, engedélyezett színtenyészetek, rennin vagy más megfelelô
alvasztóenzim, víz, étkezési só”
A Magyar Élelmiszerkönyv kitér arra is,
hogy ízesítôanyagok szükség szerinti hozzáadásával ízesített sajtok is készíthetôk,
azonban natúr sajtok készítéséhez ezen
anyagok nem használhatóak fel. A felhasználható ízesítôanyagok azonban
csak olyan anyagok lehetnek, amelyek
élelmiszernek minôsülnek, és megfelelô kezelésen is átestek.
Ezen kívül ez a szabályzat a jelölésre vonatkozóan is állapít meg kötelezettségeket. Ha a terméket kizárólag aromával ízesítették, akkor a megnevezésben csak az
„ízû” kifejezéssel szabad utalni a termék
jellegére (pl.: „Ôszibarackízû aludttej”).

A füstölt íz kialakítása történhet keményfa elégetésével, regenerált füstoldattal, illetve füstaroma felhasználásával. Ennek megfelelôen lehet a terméket
füstöltnek, illetve füst ízesítésûnek nevezni. Ezen témakör részletesebb szabályozása a közeljövôben várható, a Magyar Élelmiszerkönyv húskészítményekrôl
szóló irányelvében szereplô meghatározások alapján.
A sajtkészítés során az élelmiszerbiztonsági és -higiéniai elôírásokat be kell
tartani. Az élelmiszerbiztonsági elôírások
jogalapját az élelmiszerjog általános elveirôl és követelményeirôl, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló
178/2002/EK rendelet és az Európai Parlament és a Tanács élelmiszer-higiéniáról
szóló 852/2004/EK rendelete adja.
A tej és tejtermékek elôállításának jó higiéniai gyakorlatához készített útmutató
(http://elelmiszerlanc.kormany.hu/jo-higieniai-gyakorlat-utmutatok) táblázatos
formában tartalmazza a jogszabályi kötelezettségeket, amelyek az élelmiszeripari vállalkozásokra vonatkoznak, másrészt
útmutatást ad ezen kötelezettségek gyakorlati alkalmazására is. A jogszabályoknak való megfelelés kötelezô, azonban
az élelmiszer vállalkozások maguk dönthetik el, hogy milyen módon teljesítik ezt
a kötelezettséget. A rendelet teljesítéséhez szükséges elvárás például, hogy a
hûtve vagy fagyasztva tároláshoz megfelelô hûtôberendezéseket vagy helyiségeket kell biztosítani. Azt viszont a jogszabály nem konkretizálja, hogy milyen kapacitású, teljesítményû vagy típusú berendezést mûködtessen a termelô.
A kistermelôi tevékenységet a kistermelôi élelmiszer-termelés, -elôállítás és
értékesítés feltételeirôl szóló 52/2010
(IV. 30) FVM rendelet szabályozza. Kistermelôként számos könnyebbség illeti
meg a sajtkészítôket, azonban az értekésítésre vonatkozóan korlátozások is vonatkoznak rájuk, napi maximum 40 kg
sajtot állíthatnak elô saját maguk által
megtermelt tejbôl. A saját gazdaságukon
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Jelölés

Kistermelôi értékesítési helyek

Közvetlen
Elôre
árusítás csomagolt

Kistermelô neve

3

3

Kistermelô címe

3

3

Termék neve

3

3

Fogyaszthatósági idô

7

3

Tárolási
hômérséklet

7

3

Termék tömege

7

3

Tápértékjelölés

7

7

Allergének

3

3

kívül a megyéjükben bárhol, Budapest
egész területén és a gazdaság helyétôl
legfeljebb 40 km távolságra lévô piacokon, rendezvényeken, vásárokon árusíthatnak. Ezen felül a kistermelôk a kiskereskedelemben vagy a vendéglátásban is értékesíthetik termékeiket.

a kereskedelem, vendéglátás részére
történik a termék eladása.

A kistermelôi termékekre vonatkozó jelölési kötelezettségek aszerint változnak,
hogy a termékek csomagolva vagy csomagolatlanul kerülnek értékesítésre illetve az is szempont, hogy a fogyasztó vagy

Sajtok esetében gyakoribb a fogyasztónak történô közvetlen árusítás, ilyen
esetben, amennyiben nem elôre csomagolt termékrôl van szó, az alábbiakat
szükséges feltüntetni az értékesíteni kí-

A sajtgyártás
Az elmúlt években, hazánkban örvendetes
módon megszaporodott a kis tejfeldolgozó
üzemekben a különbözô fajú állatok által
termelt tejek sajtokká történô feldolgozása
és egyben önálló értékesítése. Ezen termékek
elôállításának és értékesítésének feltételeirôl
a Tejgazdasági Szemle c. folyóirat IV.
évfolyamának 1. számában részletesebben
is foglalkoztunk.

A

z élelmiszerek, illetve ezen belül a tejtermékek elôállításnak,
a személyekre vonatkozó szakmai felkészültségrôl, külön
rendelet foglalkozik (47/2011(V.31) VM rendelet.) Ez
többek között elôírja, hogy tejtermékeket, illetve sajtokat közfogyasztásra milyen szakképzettséggel rendelkezô személyek állíthatnak elô. Tapasztalataink szerint ez ma még nem minden esetben valósul meg. Ezeknek a gyártóinknak szeretnénk a következôkben – természetesen a teljességre távolról sem törekedve –
szakmai segítséget nyújtani. Elnézést kérünk, ha a közöltek egy kicsit talán, „tankönyv-ízûnek” fognak tûnni, de bízunk abban, hogy
a szakvizsgával rendelkezô szakemberek számára sem fog hátrányt jelenteni néhány szakismereti téma ismételt felelevenítése.
A szakirodalom szerint a sajt olyan tejtermék, amelyet tejbôl,
tejszínbôl vagy ezek keverékébôl savas vagy oltós alvasztással
(illetve ezek együttes alkalmazásával), a savó elvonásával készítenek, és frissen vagy rövidebb-hosszabb érlelés után fogyasztanak. A nemzetközileg elfogadott meghatározás értelmé-

vánt termék közelében: kistermelô neve,
címe és a termék neve, allergének.
Amennyiben elôre csomagolt termék eladása történik, a jelölési kötelezettségek
megnövekednek, az alábbiak feltüntetése válik kötelezôvé: kistermelô neve, címe, termék neve, fogyaszthatósági idô,
tárolási hômérséklet, termék tömege.
A kistermelôk a tápérték-jelölés alól
mentesülnek, azonban ha úgy döntenek,
ôk is tájékoztathatják fogyasztóikat a termékeik tápanyagtartalmáról. Az allergiát
vagy intoleranciát okozó anyagokról a tájékoztatási kötelezettség ezzel szemben
a kistermelôkre is vonatkozik.
A kistermelôi tejtermékek elôállítására
vonatkozó és betartandó általános és
különleges higiéniai követelményeket
a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
2 FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM,
ÉLELMISZERIPARI FÔOSZTÁLY,
BART ÁGNES, SZÉPFALVI ENIKÔ, 2017.

ben a sajt fogalmának körébe tartoznak a túróféleségek és a
savóból kicsapatott termékek is (pl. orda). Hazánkban a sajtok
csoportosítását a Magyar Élelmiszerkönyv Tej és tejtermékekre
vonatkozó fejezete szabályozza.
A különbözô sajtféleségek táplálkozás élettani szempontból
az egyik legértékesebb táplálékaink. A sajtfehérjéje biológiai
szempontból teljes értékû fehérjének számít, ami azt jelenti,
hogy veszteség nélkül, teljes egészében felszívódik az emberi
szervezetben. Emellett könnyen felszívódó, fontos ásványi
anyagokat is tartalmaz, amelyek komoly szerepet játszanak a
csontritkulás megelôzésében.
A sajtok összetétele a készítés módjától függôen, változik.
A legnagyobb mennyiségû alkotórésze a víz. Technológiai szempontból is a víz a legfontosabb alkotórész a különbözô sajtok jellegének kialakításában. A nagyobb víztartalommal rendelkezô
sajtok tésztája lágyabb, puhább, képlékenyebb, a kisebbeké keményebb és törékenyebb (például: pálpusztai vagy ementáli, parmezán, illetve reszelni való sajtok.) A víz állapota lehet kötött és
szabad. Aránya a termék jellegét, valamint a sajtokban végbemenô mikrobiológiai folyamatokat alapvetôen meghatározza. Ennek
megfelelôen, a nagy víztartalmû, illetve szabad vizet tartalmazó
sajtok gyorsan érnek, de gyorsabban is romlanak.
A sajtok legfontosabb alkotórésze a fehérje, ezen belül is a
kazein, amely oltós alvadáskor kalcium para-kazeináttá, savas alvadáskor kazein formájában válik ki a tejbôl. A savas alvadás bekövetkezéséhez savra (pl. tejsavra) van szükség. Oltós
alvadáskor ionos formában lévô kalciumnak is jelen kell lennie.
A tejfehérjék, a tej többi alkotórészeivel együtt, a sajtok érlelése során, különbözô bonyolult vegyületekké alakulnak át,
könnyebben emészthetôvé válnak, egyben a sajtok ízére, szagára, zamatára jellemzô anyagok alakulnak ki.

www.tejgazdasagiszemle.hu

A sajtok másik fontos alkotórésze a zsír. Mennyisége és minôsége alapvetôn meghatározza azok állományát, ízét és tápláló értékét. (Általában a nagyobb zsírtartalom lágyabb állományt eredményez). Az érlelés során különbözô vegyületekké
lebomlik, és az egyes sajtféleségekre jellemzô íz-karaktereket
eredményezi. A zsírbomlás a különbözô nemes penészekkel,
valamint a rúzs flórával érô sajtok esetében erôteljesebb, mint
az egyéb típusú sajtok esetében (pl. pálpusztai, rokfort típusú
sajtok stb.).
A tejcukor a legtöbb sajtféleségben nincs, vagy csak kis
mennyiségben fordul elô, mert az üst-munka, illetve az érlelés
során lebomlik tejsavra, illetve egyéb vegyületekre. A sajtok ásványi anyag-tartalmát a tejbôl eredô ásványi sók, valamint az
üsttej feljavítására felhasznált mészsók, a korai puffadás megakadályozására esetenként alkalmazott kálium-nitrát, valamint
a sajtok sós ízének kialakítására felhasznált konyhasó alkotja.
A tejben lévô különbözô enzimek, illetve mikroorganizmusok
nagy része az üsttej hôkezelése során inaktivizálódik, illetve elpusztul. A sajtokban található vitaminok túlnyomó részét a
sajtokban lévô mikroorganizmusok termelik.
Az érlelés során a különbözô típusú sajtokban, az érlelést
végzô mikroorganizmusok tevékenysége nyomán nagy mennyiségû széndioxid és egyéb gáz is képzôdik. Ezek adják a sajtok lyukazottságát.
Ezek a folyamatok együttesen eredményezik a sajtokban
képzôdô anyagok mennyiségét, minôségét, a termékek ízét, állományát, lyukazottságát és zamat-anyagait.
A sajtokat többféleképen csoportosíthatjuk. Legegyszerûbben
a szárazanyag-tartalmuk alapján, amelyet részletesen a Magyar
Élelmiszerkönyv szabályoz. (MÉ 2-51/06, és a MÉ-2-51/07)

A SAJTGYÁRTÁS MÛVELETEI ÉS FOLYAMATAI
A gyártott sajtok minôsége elsôsorban a felhasznált tej minôségétôl, valamint a sajtgyártás során alkalmazott technológia
mûveletektôl függ. Ezért a sajttejjel mint alapanyaggal szemben
különösen fontos követelményeket támasztunk. Ezekbôl az
alábbiakban néhány fontosabbat foglalunk össze. Különösen
azoknak a sajtgyártóknak szeretnénk felhívni erre a figyelmét,
akik nyerstejbôl, illetve különbözô fajú állatok ún. „kevert”
tejébôl készítenek sajtokat.
A felhasznált tej legyen hamisítatlan, minden idegen anyagtól mentes. Az idegen anyagot tartalmazó, vizezett tejbôl készült sajtok íze és állománya hibás lesz, a kitermelésük csökken. Az esetlegesen jelenlevô tejidegen gátlóanyagok (pl. antibiotikumok stb.) a hasznos mikrobák tevékenységét erôsen gátolják, sôt meg is akadályozhatják. Ugyanakkor a gyártás során
a savfok emelkedése nem a kívánt mértékben történik, a sajtok érése pedig nem lesz megfelelô.
Tôgy-gyulladásban szenvedô, illetve a szubkilinikai tôgyegészségi állapotban lévô állatok tejét ne használjuk fel sajtgyártásra! A gyulladás hatására a tejben megemelkedik az albumin- és
globulin-tartalom, ami ízhibássá teszi a sajtokat. A gyártás során az alvadék víz (savó) leadása nehézkes lesz, a tej alvadó
készsége is nagymértékben csökken.

19
A felhasznált tej legyen tartalmas, azaz fehérjében, illetve
kazeinben gazdag. A sajtok kitermelése, valamint azok minôsége elsôsorban a felhasznált tej fehérje-tartalmától függ. A másik fontos alkotórész a zsír, amely szintén megszabja a kitermelés mennyiségét. Amennyiben a sajttej zsírtartalmát tejszínnel
kell beállítani, ennek minôségére is ügyelni kell (pl. ne legyen
ízhibás vagy túl sûrû, illetve híg állományú stb.). Ha növényi
eredetû zsírt használunk, annak a minôségére külön ügyeljünk.
A tejcukor és ásványi anyag mennyisége is nagyon fontos. Bizonyos tôgy-gyulladásos tejek esetében a tejcukor-tartalom is
csökkenhet. Mint már korábban láttuk, a tejben jelen levô kalcium-ionok mennyisége alapvetôen meghatározza a tej alvadó
készségét.
Ne tartalmazzon föcstejet és beteg állatoktól származó tejet.
A tej savfoka ne haladja meg a 7,5 PH értéket. Fizikailag tiszta, csíraszegény legyen, káros mikroorganizmusokat ne tartalmazzon. Íz- és szaghibáktól mentes legyen. A nyerstej azon jellemzôinek vizsgálatát, amelyek a sajtok minôségét befolyásolják, célszerû rendszeresen a gyártások megkezdése elôtt elvégezni, illetve ehhez a Nyerstej Minôsítô Állomás vizsgálati eredményeit erre a célra felhasználni. Az alapanyag, a gyártásközi,
illetve végtermék vizsgálatok végzéséhez számtalan egyszerûen
elvégezhetô, gyors, olcsó, kevés eszközt igénylô, könnyen elsajátítható és megfelelô pontossággal bíró vizsgálati módszer áll
rendelkezésre, amelyek részletezésére most nem térünk ki.
A megfelelô minôségû sajtok gyártása érdekében célszerû lenne a gyakorlatban ezeket alkalmazni is.
A sajtgyártáshoz felhasznált tejeket célszerû rendszeresen frissesség tekintetében is megvizsgálni. Tôgybeteg állatoktól, illetve
a 12 órán túl tárolt tejekbôl vagy az enyhén savanyú tejeknek édes
tejjel történô „tompításakor” – az eddigi szerzett gyakorlati tapasztalatok szerint – kiváló minôségû sajt csak nehezen gyártható.
A gyártás során különbözô savanyodási problémák, lassú és renyhe alvadás, nehézkes savó eltávozás stb. rendszeresen tapasztalható. Ezért érdemes a tejet felhasználás elôtt alkohol-próbának
alávetni. 2 ml 68 térfogat %-os alkoholt összehozunk kémcsôben
2 ml nyers tejjel, és a pelyhes kicsapódás milyenségébôl következtethetünk az alapanyag frissességére vagy a tejtermelô állatok
tôgyegészségi állapotára. A friss, illetve egészséges állatoktól származó tej simán lefolyik a kémcsô falán, a savanyodásnak indult
vagy a tôgybeteg állatoktól származó tejbôl viszont finom vagy durva pelyhek maradnak vissza. Erôs kicsapódás esetén célszerû az
állatokat tôgygyulladás-vizsgálatnak alávetni, illetve a tejkezelés
szakszerûségét (hûtését) felülvizsgálni. Még érzékenyebb a próba,
ha olyan módon végezzük, hogy 2 ml 68 térfogat százalékos alkoholhoz 1 ml tejet adunk („kettôs alkohol-próba”). Csak az egészséges állatoktól származó friss tej fehérjéje nem csapódik ki.
Az alapanyag tárolásakor alkalmazott hômérsékletre is ügyelni kell, hogy az 4-8 C fokon történjen. Alacsonyabb hômérséklet alkalmazása esetén, az ún. hideg-tûrô mikroorganizmusok
elszaporodásával kell számolnunk, amelyek káros ízû és szagú
anyagokat termelnek, és a tej hôkezelése (pasztôrözés) során
sem inaktiválódnak. Emiatt a gyártott tejtermékekben is megjelennek, amelyekben kellemetlen íz- és szaghibákat okozhatnak. Magasabb hômérsékleten történô tárolás esetén nem kívánatos savfok-emelkedés is bekövetkezhet.
(Folytatjuk)
2 dr. MERÉNYI IMRE
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@Recenzió „A tej és tejtermékek érzékszervi
elemzô vizsgálata” címû cikkhez kapcsolódóan
Az elôzô lapszámunkban dr. Merényi Imre által közreadott gondolatokra több észrevétel és vélemény érkezett, melyet a szerzô
részére továbbítottunk. Az volt a kérése a szerzônek, hogy a véleményekre adott válaszait is jelentessük meg mostani lapszámunkban. Kérésének helyt adtunk.
Bevezetés

A

Tejgazdasági Szemle 2017. májusi számában jelent meg dr. Merényi Imre írása a tej és tejtermékek érzékszervi elemzô vizsgálatának tárgyában. A tématerületet ismerô és azt mûvelô szakemberekként üdvözöljük azt a szándékot, hogy az érzékszervi vizsgálatokkal kapcsolatban magyar nyelvû közlemények is segítsék a szakma ilyen irányú
tevékenységét. Célunk jelen írással az eredeti cikkben megkezdett irányvonalak továbbgondolása mindazok számára, akik ezen a területen dolgoznak minôségellenôri, termékfejlesztôi vagy kutatói területeken.
Kedveltségi érzékszervi vizsgálatok
A szerzô a kedveltséggel kapcsolatos érzékszervi vizsgálatok bemutatása során külön kiemeli, hogy a fogyasztóktól, vásárlóktól kapott
visszajelzések alapján a termék- és technológiafejlesztés hatékonyan
elvégezhetô. Erre nyújt lehetôséget a preferenciatérképezés módszertana, amelyben a szakértô bírálók által végzett érzékszervi minôsítés
eredményeit kapcsoljuk össze a kedveltség-vizsgálatok eredményeivel.
A kapott preferenciatérképen a fogyasztók által kedvelt és/vagy elutasított terméktulajdonságok, illetve termékek világosan azonosíthatók.
Az érzékszervi módszerekkel történô termékfejlesztéssel kapcsolatos
módszer az optimum skálák módszere, amely az egyes terméktulajdonságok optimális kedveltségi szintjének meghatározásában segítik a
termékfejlesztôket. Segítségével könnyedén beállítható például sajtok
esetében a megfelelô füstölési fok, ízesített termékek esetében pedig
az aromaanyagok megfelelô koncentrációja.
Elemzô érzékszervi vizsgálatok:
Elemzô típusú vizsgálatok megtervezése során elsôdleges fontosságú, hogy megfelelô szakirodalmi forrásokkal rendelkezzünk. Ezen
a területen az egyik legrészletesebb szakkönyv a „The Sensory
Evaluation of Dairy Products” címen jelent meg (Clark és munkatársai, 2009). A több mint 500 oldalas könyv 17 fejezetben és 7 mellékletben mutatja be a tej és tejtermékek érzékszervi vizsgálata során
alkalmazható módszereket és vizsgálati feltételeket. A szakkönyvek
mellett a szakmai szervezetek honlapjai is szolgálhatnak hasznos információkkal, ilyen például a Nemzetközi Tejipari Szövetség oldala
(http://www.fil-idf.org/). Ez a szövetség és az ISO kibocsátott egy közös, jelenleg 3 részbôl álló szabványsorozatot (22935-1; -2; -3). Ennek második része (Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat. 2. rész:
Érzékszervi vizsgálathoz ajánlott módszerek) 2017. 04. 01-vel megjelent magyar nyelven is a Magyar Szabványügyi Testületnél, és várhatóan a sorozat másik két része is megjelenik magyarul.
Nemzetközi kutatási eredmények, jó érzékszervi gyakorlat
A tejjel és tejtermékekkel kapcsolatos legfrissebb nemzetközi kutatási eredmények a Journal of Dairy Science és Journal of Dairy
Research folyóiratokban jelennek meg. A megjelenô kutatások elsöprô többsége alkalmaz valamilyen érzékszervi minôsítési módszert,
vagyis a termék- és technológiafejlesztések egyik kulcselemeként tekintenek a nemzetközi kutatók is az érzékszervi minôsítésre.

Az érzékszervi minôsítés fontosságát a cikk szerzôje is kiemeli,
ezen belül külön kitér a jó érzékszervi gyakorlat elemeire. A termékek megvilágítása során az említett 800 lux fényerôt az ISO szabvány annyiban egészíti ki, hogy 6500 K színhômérsékletû, úgynevezett mesterséges napfény izzókat (D65) javasol. A bírálat során
használt eszközök és a bírálótér tisztán tartására ajánlott szagmentes tisztítószereket alkalmazni az esetleges mellékszagok elkerülése érdekében. A megfelelôen kialakított bírálati helyiség azonban
önmagában nem elegendô a jó érzékszervi bírálat elvégzéséhez,
ahogy egy professzionális versenyautó sem nyeri meg a futamot
csak akkor, ha megfelelô pilóta vezeti. Éppen ezért az érzékszervi
bírálók megfelelô képzése és teljesítményük nyomon követése kritikus fontosságú a megbízható bírálatok elvégzéséhez. A panel tagjainak színlátását (színt megkülönböztetô képesség, színfelismerô
képesség), ízlelését (ízküszöb-érték, ízfelismerô képesség), szaglását (illatfelismerô képesség), tapintását és akár hallását is szükséges vizsgálni, ugyanúgy, ahogy mûszeres mérések során használt
eszközök sem alkalmazhatók megfelelô kalibráció nélkül. A bírálók
képzésére a nemzetközi ISO szabványon kívül (ISO 11132) ingyenesen elérhetô szoftverek is rendelkezésre állnak (pl.: PanelCheck),
amelyek teljes körû támogatást nyújtanak a bírálók képzéséhez és
teljesítményük nyomon követéséhez.
Irodalomjegyzék:
Clark, S., Costello, M., Drake, M.A., Bodyfelt, F.: The Sensory
Evaluation of Dairy Products, 2009, Springer-Verlag New York
International Dairy Federation: http://www.fil-idf.org/
MSZ ISO 11132:2013 Érzékszervi vizsgálatok. Módszertan. Általános irányelvek a leíró vizsgálatot végzô bírálóbizottság teljesítményének mérésére
MSZ ISO 22935-2:2017 Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat.
2. rész: Érzékszervi vizsgálathoz ajánlott módszerek
PanelCheck: http://www.panelcheck.com/

2 Dr. Gere Attila, Pásztorné dr. Huszár Klára, Dr. Kókai Zoltán
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar
dr. Merényi Imre válasza
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Szent István Egyetem munkatársainak az észrevételeit köszönöm, az általuk leírtakkal, illetve kiegészítésékkel egyetértek.
Az összeállított anyaggal nem az volt célom, hogy egy tudományos
igényû, és minden részletre kitérô munka szülessen. Inkább arra törekedtem, hogy a különbözô sajtversenyeken, és egyéb alkalmakkor
„rendszeresen” végzett tejtermékek érzékszervi bírálatai, lehetôség
szerint azonos szempontok szerint történjenek. Továbbá az itt végzett
szakszerû bírálatok eredményei alapján lehetôsége nyíljon gyártóknak
termékeik érzékszervi minôségének javítására, illetve a gyártástechnológiájuk továbbfejlesztésére.
A bírálatokon résztvevô, bíráló bizottsági tagok szakképzettségére
külön is szerettem volna felhívni a figyelmet. Az Önök által összefoglalt szakirodalmi felsorolás is egyértelmûvé teszi, hogy az érzékszervi
bírálatok végzése komoly szakmai feladat, aminek oktatása és gyakorlása nagy odafigyelést igényel.
A kedveltségi bírálatok szervezésének részletezésére, szándékosan nem tértem ki, mivel ez egy külön szakcikk megírását teszi
szükségessé.
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Néhány gondolat
„A tej és tejtermékek érzékszervi
elemzô vizsgálata”
címû íráshoz kapcsolódva
Dr. Merényi Imrének a Tejgazdasági Szemle
IV. évf. 3. számában (2017. május) megjelent
„A tej és tejtermékek érzékszervi elemzô
vizsgálata” címû írása nagyon idôszerû.
Aktuális kérdéseket tárgyal, és sürgôs
feladatokra hívja fel a figyelmet.

A személyi feltételekrôl szólva nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az érzékszervi elemzô vizsgálatokat csak szakemberek végezhetik. Ezután részletesen felsorolja, hogy e téren ki
tekinthetô szakembernek. A szempontok közül kiemelten fontos,
hogy a bíráló alkalmas érzékszervekkel rendelkezzen, ismerje a
bírált termék jellemzô érzékszervi tulajdonságait és a gyártás
technológiáját, emellett kellô gyakorlottsággal is rendelkezzen.

A

A bírálatok során az egyes tejtermékek érzékszer vi jellemzôit a
Magyar Élelmiszerkönyvnek a tejre és tejtermékekre vonatkozó
elôírásaival kell egybevetni. Ez legyen minden hivatalos érzékszervi elemzô vizsgálat vezérfonala! Ha egy adott sajtversenyen
mégis eltérünk ezen kritériumoktól, akkor azt külön deklarálni
kell! Pl. ha egy sajtfesztivál sajtversenyén olyan bírálati útmutatót alkalmazunk, amely elsôsorban a fogyasztók elvárásai szerint
minôsít, és nem azonos a Magyar Élelmiszerkönyv elôírásával,
ezt köztudomásra kell hozni. Nyilvánvaló, hogy az ilyen sajtverseny eredménye nem lehet egyenértékû egy hivatalos országos
sajtverseny eredményével. Ennek ellenére létjogosultsága van,
ám ahogy emelkedik hazánk általános tejgazdasági kultúrája, azzal párhuzamosan közelíteni kell a sajtfesztiválok bírálati követelményeit is a Magyar Élelmiszerkönyv ide vonatkozó elôírásaihoz.

hazai nagyüzemi (ipari) tejtermékgyártás az elmúlt 25 évben volumenében visszaesett, különbözô – itt most nem
részletezendô – okok és körülmények miatt. A kis- és középvállalkozói tejtermékgyártás, különösen a kézmûves sajt- és túrókészítés viszont egyre nagyobb méretekben terjed. Sorra szervezôdnek a termelôi piacok, szaporodnak a sajtvásárok, valamint
sajt- és túrófesztiválok, sajt-utak jönnek létre. Emellett a kézmûves tejtermékek megjelennek az üzletek polcain is. Sok a piaci
szereplô, nagy a tejtermékek választéka, lassan már nehéz lesz
kategorizálni azokat. A hazai tejtermék-piacon egyformán létjogosultságuk van mind a nagyüzemben elôállított, mind a kézmûves
tejtermékeknek. Jól megférnek egymás mellett a miénknél sokkal
fejlettebb tejgazdasági kultúrával rendelkezô országokban is (pl.
Franciaországban, Hollandiában, Svájcban). A sajtfesztiválokon
egyre gyakrabban rendeznek sajtversenyeket is, ám ezek érzékszervi bírálati szempontjai és az arra adható pontszámok nem minden esetben egyeznek meg a Magyar Élelmiszerkönyv tejre és a
tejtermékekre vonatkozó elôírásaival.
Dr. Merényi Imre említett cikke a tejtermékek érzékszervi
elemzô vizsgálatával foglalkozik részletesen. Ilyen érzékszervi
vizsgálatokat alkalmaznak a sajtversenyeken is. Ezen elemzô
vizsgálatok eredményeibôl a szakemberek fontos szakmai következtetéseket tudnak levonni.
Ahhoz, hogy az érzékszervi vizsgálatok megbízhatóak legyenek,
biztosítani kell a bírálatok alapvetô tárgyi és személyi feltételeit.
Ezeket a feltételeket részletesen elemzi a cikk a Magyar Élelmiszerkönyvbôl a tej- és tejtermékek érzékszervi bírálatának ide vonatkozó elôírásai alapján.
A tárgyi feltételekrôl szólva precízen felsorolja, hogy az objektív értékeléshez milyen követelményeknek kell megfelelniük a
bíráló helységnek:
• a helység mérete, berendezések, padozat, fal, megvilágítás;
• klimatikus környezeti követelmények (hômérséklet, páratartalom);
• a bírálatra kerülô termékek elôkészítésére vonatkozó elôírások.
Tudjuk, hogy ezek a feltételek nem biztosíthatók minden egyes
sajtversenyen és sajtfesztiválon, de törekedni kell arra, hogy minél közelebb kerüljünk a megvalósításukhoz.
A cikk külön kitér a bírálatokhoz használatos edényekre és
evôeszközökre. Itt is ki kell zárni annak lehetôségét, hogy befolyásolják az objektivitást (pl. a színértékelés esetében).

Dr. Merényi Imre említett cikke az érzékszervi elemzô vizsgálatok
lebonyolítása részében módszeresen összefoglalja a bizottsági
bírálat általános irányelveit. Kiemeli, hogy a bizottságon belül a bírálatot egyéni bírálat formájában kell elvégezni. Kitér a bírálat objektivitását biztosító feltételekre is. Pl.: a bírálati minták rejtjelezetten kerüljenek a bírálók elé, és azonos körülmények között!
Fontos odafigyelni arra, hogy a bizottság egyhuzamban legfeljebb
15 terméket vizsgálhat. A cikkíró leírja azokat a feltételeket is, amelyek betartása okvetlenül szükséges, ha a keretszámtól eltérünk.
A bíráló bizottság létszáma lehetôleg 3-9 között legyen, és annak
vezetôje nagy bírálati gyakorlattal rendelkezzen, de a konkrét
vizsgálatokban ne vegyen részt. A tejtermékek érzékszervi elemzô
vizsgálatainál általában a 20 pontos bírálati rendszert alkalmazzák.
A kisebb gyakorlattal rendelkezô bizottságok számára célszerû a 20
összpontszámos, hagyományos pontozásos bírálatot alkalmazni,
míg a nagy gyakorlattal rendelkezôk általában a 20 összpontszámos, egységes pontozásos (ún. súlyzófaktoros) eljárást végzik.
A vizsgálat menete során a bizottság vezetôje elôször ismerteti a vizsgálat célját, a minták számát és a bírálati sorrendet. Fontos a tárgyilagos tájékoztatás, nem szabad befolyásolni a bírálók
véleményét! A tájékoztató után már nem beszélgethetnek a bírálók, nem tehetnek megjegyzéseket a bírálandó termékekre.
A sajtok minôsítésénél bírálni kell a sajt alakját, külsô színét, felületi jellemzôit, a sajttészta belsô színét, állományát, lyukazottsá-
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gát, szagát (és nem illatát!), végül pedig az ízét. Az állományt alkalmas eszközzel és tapintással bíráljuk, de a végsô megállapítást
csak az ízlelés után alakítsuk ki! Az állományt ugyanis nagyon befolyásolja a termék szájban való viselkedése is.
Az egyes termékek bírálati sorrendjét úgy kell meghatározni,
hogy elôször a közömbös, majd a savanykás, késôbb az ízesített,
illetve a jellegzetes szagú és ízû termékek kerüljenek sorra.
A bírálatok során a zsûritagok külön bírálati lapokon vezetik az
egyes termékek különbözô érzékszervi tulajdonságaira adott
pontszámokat és az összpontszámot. A pontozásos értékelést a
termék tulajdonságainak (esetleges hibáinak) feltüntetésével röviden, írásban is indokolni kell.
A bírálat befejezô részében összegyûjtik a bírálati lapokat,
majd értékelik azokat (itt nem részletezett módszerek szerint).
Végül a tapasztalatokat összegezik.
Egyes sajtversenyeken különbözô minôségi kategóriákat is megállapítanak, azaz rangsorolják a versenyen részt vett sajtokat kategóriák szerint (pl. arany-, ezüst- és bronzérem). Az egyes fokozatok pontszámainak kereteit már a bírálatok elôtt megállapítják.
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• Ha olyan terméket neveznek be a versenyre, amelynek érzékszervi jellemzô tulajdonságai nem szerepelnek a Magyar Élelmiszerkönyvben (pl. új termékeknél), vagy amely nem sorolható be a versenyre meghirdetett termékkategóriák egyikébe
sem, akkor a termék készítôjétôl meg kell követelni a termék
érzékszervi jellemzô tulajdonságainak leírását (gyártmánylap).
A részvevô írja le, hogy milyen célok vezették az új termék kialakításában. Ha ugyanis a bíráló bizottságnak nem áll rendelkezésére ilyen leírás, akkor nem tudja szakszerûen elbírálni a
terméket. Ha nincs az ilyen benevezett termékhez termékleírás csatolva, akkor a minta ne kerülhessen a bíráló bizottság
elé. Meg kell elôzni a kétes helyzetek kialakulását.
• Javaslom, hogy a termékbírálatok végén az egyes bizottsági
tagok írják alá azokat az érzékszervi bírálati lapokat, amely termékek bírálatában személyesen részt vettek. Az esetleges félreértések és utólagos reklamációk könnyen tisztázhatók, ha a
felmerült kérdéseket nem általánosan a bizottsághoz intézik,
hanem azokhoz, akik a bírálatot ténylegesen végezték.
Észrevételeimet és javaslataimat jobbító szándékkal tettem.

Végezetül a különbözô sajtfesztiválok és sajtvásárok során megrendezett sajtversenyek számára szeretnék néhány javaslatot
megfogalmazni:
• Már a sajtverseny (tejtermék-verseny) meghirdetése során
meg kell jelölni a verseny célját, a bírálandó termékek csoportjait és kategóriáit, valamint a bírálati szempontokat.
• A versenyre benevezett tejtermékeket szakmailag hozzáértô
személy vegye át, és meg kell követelni a kategóriába sorolást.
Ez megkönnyíti a bírálók munkáját.

2 SOMOGYI IMRE
Tejipari szakmérnök-tanár
dr. Merényi Imre válasza
Örülök, hogy Somogyi Imre tanár úr, aki nemzedékeket nevelt a
tejipar számára, még egyszer összefoglalta az érzékszervi bírálatok fontosabb szempontjait. Köszönöm a kiegészítéseket és a
javaslatokat is.
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Tej és tejtermékek érzékszervi
elemzô vizsgálata
Dr. Merényi Imre rendkívül fontos témára, a tej és tejtermékek
elemzô vizsgálatának jelentôségére, a vizsgálat külsô
feltételeire, lebonyolításának módjára és kiértékelésére hívta
fel a figyelmet a Tejgazdasági Szemle IV. évfolyam 3. számában.

A

cikkében megfogalmazottakkal
lényegében egyetértve, ahhoz
kapcsolódva a következôket
szeretném megerôsíteni, hangsúlyozni.
A hazai tejtermék fogyasztás népszerûsítése, a sajtkultúra fejlesztés növelése érdekében fontos lenne, hogy a hazai és a jelentôsebb nemzetközi versenyeken nagyobb számban jelenjenek meg a kisebb és
nagyobb gyártók a minôségi tejtermékeikkel, sajtjaikkal. Egy kifogástalanul lebonyolított verseny – amely egyik legfontosabb
eleme az érzékszervi vizsgálat – jó lehetôséget biztosít ahhoz, hogy a termékkészítô
felmérje, hogy a versenyre nevezett készítôk milyen úton haladnak, milyen színvonalon teljesítenek és ebben a mezônyben
személy szerint hogyan tud helytállni. Egy jó
helyezés minden bizonnyal nagyban segíthetné a helyezett termék értékesítését, de
egyben hozzájárulhat az iparág, a tejtermékek népszerûsítéséhez is.
Sajnos jelen pillanatban az iparágban
nincs egységesen elfogadott tejtermékbírálati és értékelési rendszer. A komoly
múlttal rendelkezô tejtermék gyártók leginkább a 20 pontos vagy a 20 pontos
súlyozó faktoros értékelési rendszert

használják. A legtöbb tejtermék készítôt
tömörítô KKASE a 100 pontos bírálati
rendszerben gondolkodik. Mindegyik jó
lehet, de célszerû lenne egy egységes
rendszert használni! Jó lenne, ha a szakmai szervezetek vezetôi ebben a témában egyeztetnének és közös nevezôre
jutnának. Ez nagyban elôsegítené, hogy
a tejtermék gyártók egy nyelven beszéljenek egymással és a fogyasztókkal is.
A hazai tejtermék versenyek jelentôségét,
átláthatóságát és a népszerûségét növelhetné az egyértelmûen megfogalmazott
versenykiírás és a hozzá rendelt, megfelelôen lebonyolított érzékszervi bírálat.
Színvonalas és izgalmas verseny rendezését nehezíti, hogy Magyarországon kevés gyártó van és ezek között még kevesebb az, aki olyan jól ismert komoly hagyományokkal rendelkezô terméket készít, amely megfelel a MÉ 2-104 számú
irányelvének, a Megkülönböztetô minôségi jelöléssel ellátott termékekre vonatkozó elôírásoknak. Ezek értékelése viszonylag egyszerû, mert jól definiáltak, a
Magyar Élelmiszerkönyv szerint pontosan
besorolhatók, így a bírálók és a fogyasztók számára egyaránt érthetôk.

Örvendetes, hogy a nagyobb múlttal rendelkezô tejtermék gyártók mellett egyre
több fiatal vállalkozás jelenik meg kiváló
készítményekkel. Ezek közül több, elsôsorban az EU-regisztrációs számmal rendelkezô tejfeldolgozók készítenek olyan
kiváló termékeket, amelyek rövidebbhosszabb idôn belül egy kisebb régióban
vagy országosan, de akár határon túl is
komoly elismertségre, népszerûségre tehetnek szert. Ezek korrekt szakmai értékelése, összevetése és a fogyasztókkal
való szélesebb körû megismertetése
csak a Dr. Merényi Imre úr által is felvetett pontos Magyar Élelmiszerkönyvi besorolás, a pontos termék összetétel, valamint a legfontosabb érzékszervi jellemzôk és követelmények az ismeretében lehetséges. Ezeket az információkat szükség esetén valóban anonim módon a bírálók rendelkezésére kell bocsájtani.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni azt is,
hogy a gyártó által elkészített pontos Magyar Élelmiszerkönyvi termékbesorolás
és a minôséggel kapcsolatos termékleírás az alapja az állandó stabil minôségnek, ha a gyártó nap mint nap ennek
szellemében tevékenykedik, és ez a leírás a fogyasztó elôtt is ismert.
Mosonmagyaróvár, 2017. június 29.
2 BOGNÁR GÁBOR
tejipari szakmérnök

dr. Merényi Imre válasza
Köszönöm Bognár Gábor úr kiegészítéseit és javaslatait, egyetértek azokkal. Az
általam leírtakkal az volt a célom, hogy
ráirányítsam a figyelmet az érzékszervi
bírálatok fontosságára, és lehetôleg az
egységes módon történô végzésére. Valóban, ahogyan azt Bognár úr is megjegyezte, egy jól szervezett, és egységes
irányelveken történô bírálati rendszerben
végzett termék-minôsítés – (pl. sajt, vaj,
vagy fogyasztói tejféleségek, stb.) –, történjen az sajt-versenyen, vagy egyéb
módon, nagy jelentôséggel bír a termékek minôségének fejlesztése, illetve a fogyasztók részére történô megismertetése
céljából.
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Vendéglátósból sajtkészítô
Eger felnémeti városrészében találtam meg Fejes Jánosék
családi házát és a vele egybeépített sajtmûhelyt.
Látogatásom elején egyhamar kiderül számomra, hogy
az ötvenes éveit morzsoló, korábban vendéglátósként
dolgozó ambiciózus sajtkészítô mesternek a legfontosabb
mentora felesége, Natália. A „sajtos” feleség könyvelôi
múlttal a háta mögött jól érzi magát mostani szerepkörében,
büszke a közösen elért eredményekre.

H

ármasban folytatjuk a beszélgetést a sajtkészítô pályájukon
szerzett tapasztalatokról, élményekrôl. A kérdéseimre adott válaszokat
nem nevesítem, mert kettôjük válasza kiegészíti egymást, komplex egésszé állnak össze.
– Hogy történt ez a „baleset”, hogy
sajtkészítésre adtátok a fejeteket?
– Külföldrôl visszatérve elôször a vendéglátásban dolgoztam, egy éttermet vezettem. A vendéglátásban nem találtam
meg a számításomat. Elôttem a sajtnak
mindig nagy volt a becsülete. Motivált az
is, hogy valamit elôállítani, termelni az
olyan felemelô érzés, jó dolog. Így került
sor arra, hogy váltottam.
Az idén lesz tizedik éve annak, hogy elkezdtünk sajtkészítéssel foglalkozni. Úgy
kezdôdött a dolog, hogy besegítettem a
szülôfalumban, Bodonyban gazdálkodó
bátyámnak a tejértékesítésbe. Rövid idô
elteltével rájöttem, hogy a tej eladásával
nem igazán érdemes foglalkozni, mert
alacsony a hozzáadott érték, kicsi rajta a
haszon. Kézenfekvô volt a feladat: sajtot
kell készíteni. Mivel korábban 16 éven
keresztül Nyugat-Európában és néhány
évig Amerikában a vendéglátás területén
dolgoztam és tanutam, így módomban
volt belelátni a sajtok világába, megismerni az elkészítésükre vonatkozó alapismereteket. Elkezdtünk hát „termelni”.
Elôször az egyszerûbb termékeket készítettük, majd folyamatosan bôvítettük a
választékot, és egyre nagyobb tapasztalatra tettünk szert.
– Mennyi tejet termeltek, illetve dolgoztok fel? Az itt termelt tej „szénatejnek” tekinthetô?
– Az Erdôtelken lévô Kakastanyán 15
egyed magyar tarka tejelô tehenünk van.
Próbáltuk korábban a holstein fajta tejét
is, de az általunk készített termékek ala-

Fejes János a sajtkészítô mester

panyagának az nem felel meg. Megállapodásunk van az ottani gazdával a tehenek tartására, illetve a tej termelésére.
Naponta 2-300 liter közötti tejet termelünk és dolgozunk fel, amelynek átlagos
zsírtartalma 4% körül van. A tehenek nyáron legeltetve vannak, télen pedig istállózott körülmények között széna alalapú takarmányozást kapnak. Erjesztett takarmányt nem etetünk a tehenekkel. Fontos
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dolog ez a sajtkészítésnél, mert az így készített sajt nem puffad fel féléves érlelés
után sem. Ezért a termelt tejre használhatjuk a „szénatej” megnevezést. Abraktakarmányuk a kukorica, illetve árpadara.
Zömében kukoricadarát kapnak, idônként árpadarával keverve. Nagy könynyebbség az, hogy a tehenek tartásával
és a tejtermelésével kapcsolatos munkavégzést meg tudjuk osztani az együttmûködô partnerünkkel, mert ennek híján
nem maradna idô és energia a sajtkészítésre és -értékesítésre.
– Voltak kritikus idôszakok, amikor
megbántátok, hogy sajtkészítésre
vállalkoztatok? Mekkora „buli” most
sajtkészítéssel foglalkozni?
– Ha valaki nagyon szeret valamit csinálni, és teljes mértékben elkötelezett arra,
akkor ez nem kérdés. Sok sajtkészítônél
érzékelem ezt az elkötelezettséget.
Meggyôzôdésem, hogy a mélyen gyökerezô elhivatottság nélkül ezt a munkát
nem lehet csinálni. Voltak persze nehéz
idôszakok, de az elkötelezôdés eléggé
alapos volt részünkrôl, hogy ezt csinálni
kell, és akkor nem marad el az eredmény. Nem fordult meg a fejünkben,
hogy feladjuk, abbahagyjuk sajtkészítô
vállalkozásunkat. Fokozatosan építkeztünk, egyre jobb minôséget értünk el,
ami sikerélményt és kellô muníciót adott
nekünk ehhez a munkához.
Hogy mekkora buli? Ez attól függ, hogy
ki milyen életminôségre törekszik. Csinálni kell, jól kell csinálni, és akkor meg
lehet belôle élni.
– Milyen termékeket készítetek?
Azok mennyiségét a kereslet miképpen alakítja?
– Itt, a Mátra területén a korábbi idôkben
nem volt szokás a tehén tejébôl sajtot
készíteni. Többnyire a túró és a tejföl volt
az, amit a tejbôl készítettek. Sok juhot is
tartottak a környéken, annak tejébôl készítették a gomolya sajtot. Még sokan
most is arra asszociálnak, ha gomolyáról
van szó, hogy az juh tejébôl készül.
A magyar ember étkezési kultúrájából
adódóan az igény elsôsorban a friss készítésû sajtok iránt mutatkozik meg. A friss
sajtokat azok rövid fogyaszthatósági határideje miatt az üzletek nem igazán forgalmazzák. A legnagyobb mennyiséget
gomolyaként készítjük. A natúr változaton
kívül lilahagymás, zöldhagymás, medvehagymás, kapros, fokhagymás, mediterrán fûszerezésû, olívás, oregánós, borsos
ízesítésben készül. A gomolya után a gyúrt
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Igyekszünk megfelelni a vásárlói
igényeknek; azt szeretik az emberek, ha sok portéka közül válogathatnak. Mindkét helyen kifogástalan higiénés feltételek állnak rendelkezésre. Sajnálatos módon itt,
helyben, Egerben hiányoznak ezek
a feltételek. Az a tapasztalat, hogy
a vevôk már egy vásárlás után
visszajárnak hozzánk, mert olyan
hatást vált ki bennük a kézmûves
termékeink ízvilága. Pozitív dolog,
hogy Egerben az igényesebb pincészetek lilahagymás zsíroskenyér
helyett sajtokat kínálnak a borozós programokhoz borkorcsolyának. Az egyik pincészettôl kaptunk
ajánlatot, hogy a turisták által
egyik legfrekventáltabb helyen, a
A joghurt készíményben a gyümölcsöt
Szépasszony völgyben egy sajtos
a doboz tetejére teszik
standot létesíthetünk. Miskolcon
és Budapesten van néhány kisebb
sajtok (parenyica) következnek. Ennek üzlet, ahol folyamatosan lehet kapni a
igen nagy a munkaerô-igénye, ezért nem termékeinket.
készíti minden kézmûves készítô. Ebbôl a
hagyományos kerek, hosszúkás (kifli for- – A fejlesztés, a beruházás milyen
májú), a madzag (vékony fonatú) és a hangsúllyal van jelen tevékenysége„sajtbéles” (töltött) változatát csináljuk. Ez tekben? Jellemzô-e, hogy pályázati
utóbbinak a készítését mi kezdtük el, és erôforrásokat is igénybe vesztek?
annyira keresett lett, hogy már a többi – Mindig elôre kell látni, gondolkodni, terkézmûves sajtkészítô is készíti. Ennek töl- vezni. A termelésben nem lehet visszateléke a lilahagyma, zöldhagyma és a esés. Arra kell törekedni, hogy a vásárlói
chili, míg a kifli formájúba fokhagyma van igényeknek megfeleljünk mind mennyitöltve. A következô az érlelt sajt kategória, ség, mind minôség tekintetében. Az ela félkemény és kemény sajtokkal. Ezek múlt 10 évben pályázati forrásokat nem
natúr és különbözô ízesített változatban vettünk igénybe, az üzemet saját erôbôl
készülnek. Megtalálható a kínálatban a építettük meg, bevételeinket fejlesztésre
parmezán, trappista, comte jellegû, és a fordítottuk. Egy évvel ezelôtt adtunk be
vörös borban érlelt is. Van még camem- pályázatot eszközbeszerzésre, befogadták
bert sajtunk is, annak natúr és faszenes azt, de a bírálat eredményére vonatkozóváltozata az ismert. Lehetne folytatni a an még nem kaptunk visszajelzést.
sort és ennél is több fajtát készíteni. Ennek a törekvésünknek jelenleg az szab gá- – A marketing tevékenységetekre mi
tat, hogy mindegyik sajtnak külön érlelô a jellemzô? Milyen hangsúlyosan van
helységre lenne szükség, amellyel egyel- jelen az a munkátokban? Tudtok abôre nem rendelkezünk. Joghurtjainkra az a ból profitálni, ha díjat nyertek?
jellemzô, hogy sûrítôanyag nélkül készül- – Gyakran ott vagyunk a sajtversenyenek, mégis sûrû állagúak. Édes változata- ken, számos díjat kaptak már termékeit készítjük, mindig az évszaknak megfe- ink. A díjakat aztán bekeretezve kilelô, szezonális gyümölcs készítményeket tesszük a sajtmûhely falára. Vannak
használunk, amelyet egy kis manufaktúra olyan sajtkészítôk is, akik a vásárokba az
állít elô. Sajátossága joghurtjainknak, elárusítóhelyen jól látható helyekre rakhogy a gyümölcsöt nem a pohár aljára, ják ki az oklevelet, így a vásárlónak is tuhanem a tetejére helyezzük.
domása lesz a kitüntetô cím elnyerésérôl. Ôk csinálják jól, kihasználják a mar– Az értékesítés miként történik? Hol keting hatását a díjazásnak. Mi ezzel a
lehet hozzájutni az Agria Kézmûves lehetôséggel eddig nem éltünk. Úgy értékeljük az elért díjat, hogy ez kifejezôdéSajtmûhely termékeihez?
– Elônyben részesítjük a közvetlen érté- se annak, egy visszajelzés arra vonatkokesítést, ezért rendszeresen járunk piac- zóan, hogy milyen színvonalú a munkálra Mezôkövesdre, illetve Miskolcra. kodásunk a sajtkészítés területén.

Â
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A leghatékonyabb marketing eszköznek azt tartjuk, hogy minél több
helyen megjelenünk a piacokon, ott
egyre több ember ismeri meg termékeinket, ami aztán keresletet generál. Amióta sajtkészítéssel foglalkozunk, nem vettünk igénybe még reklámozási lehetôséget. Ennek ellenére
számos ügyfelünk van, keresnek bennünket, nagy az érdeklôdés termékeink iránt. Nincs értékesítési problémánk, teljes kapacitást kihasználva
folyik a termékkészítés nap mint nap.
Van javítani valónk bôven a napi tevékenységben. Növelni kell a szervezettségünket, hogy minden területen
naprakészek legyünk. Ennek eredményeként több meghívásnak tudunk
eleget tenni, több rendezvényre, vásárba tudunk menni.

Legnépszerûbbek a gyúrt sajtok
– Hogy néz ki a sajtkészítô család
egy napja?
– Családunk miden tagja a maga módján rendezvényekhez kötött árusítások alkalkiveszi részét a közös tevékenységbôl. mával, hogy olyanok is árulják a sajtot,
Két gyermekünk van. A nagyobbik, a fiú akik nem termelôk, hanem kereskedôk.
most érettségizett. Belenôtt a sajtkészí- Összevásárolnak mindenféle sajtot, és
tésbe, már gyermekként megtanulta a úgy árusítják, mintha kézmûves sajtkékészítés fogásait. A lányunk még általá- szítôk lennének. Volt már arra is példa,
nos iskolába jár.
hogy sajtversenyre is külföldrôl behozott
Reggel általában fél négykor kelünk. sajtból adtak le mintát, sajátjuknak felA sajtkészítést délután négy óra körül be- tüntetve azt. Megtörtént, hogy a kézmûfejezzük, de még utána is van tennivaló: ves termelô által árusított sajttól többen
sózás, füstölés, joghurt leengedés stb. megbetegedtek, mert az illetô nem megA sajtkészítésnek az a jellemzôje, hogy felelô higiénés körülmények között készíannak készítési folyamata állandó oda- tette a sajtokat. Az ilyen jelenségek
figyelést követel.
nagymértékben rombolják a kézmûves
Nagy elôny, hogy a sajtmûhellyel egybe- termelôk tekintélyét.
épült a házunk, így napközben vagy éjszaAnnak érdekében, hogy ilyen esetek ne
ka is meg tudjuk tenni a szükséges be- fordulhassanak elô, az egyesület gyakoavatkozást a sajtkészítés folyamatába. rolhatna olyan jogokat tagjaival szemben,
Három alkalmazottat foglalkoztatunk, ôk hogy ajánlást (igazolást) adna ki nekik az
négy órában dolgoznak; szakmailag tevé- árusításhoz. Ezt a szakmai színvonalat nökenységüket folyamatosan ellenôrizni kell. velô javaslatot már korábban megtettük,
de az egyesület nem fogadta el.
– Véleményetek szerint a Sajtkészítôk Egyesülete mint szakmai szer ve- – Milyen a kapcsolatotok a többi kézzet milyen segítséget tud adni a kéz- mûves termelôvel? Mi a jellemzô ebmûves termelôknek? Elégedettek ben a viszonylatban: a konkurencia
vagytok a szer vezet mûködésével?
vagy az együttmûködés?
– Mindannyiunk közös célja kell legyen, – Mindannyian jól járnánk, sajtosok, ha
hogy a tejtermékek, különösen a sajtké- több közös rendezvény lenne. Például
szítés és sajtfogyasztási kultúra fejlôdjön, Egerben is lehetne havonta sajtvásárt
csökkenjen lemaradásunk a nyugati or- tartani, ahol összegyûlnének a környék
szágokéhoz képest. A hazai kínálati pia- sajtosai, és egy helyen, közösen árulcon a magyar készítésû termékek egyre nánk a portékáinkat.
nagyobb arányban legyenek jelen. A szerMost úgy látjuk, hogy a korábbi aktivivezet jól szolgálja ezeket a célokat, egy- tás, egymást segítés korszaka lejárt. Azt
ségbe képes tömöríteni a kézmûves sajt- tapasztaljuk, hogy elég nagy a széthúzás,
készítôket. Vannak nem kívánatos jelen- nagy a rivalizálás. Irigykedés van, ha a
ségek, amelyek ellen tenni kell. Elôfordul másik sikeresebb. Összefogás helyett
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a rivális inkább megpróbálja kitúrni a
másikat a piaci lehetôségbôl például
azzal, hogy kizárólagos árusításra törekszik.
– Értékelésed szerint a kézmûves
sajtkészítôk között milyen a ti elfogadottságotok? Ha lehetne
rangsort felállítani, az egytôl tízig
terjedô skálán hova sorolnátok
magatokat?
– Vásárokat, fesztiválokat járva az
adott nap végén elmondjuk egymásnak, hogy mennyire volt eredményes
az adott napunk. Ezen az alapon
nincs szégyenkezni valónk, mert általában mi vagyunk azok, akik a legnagyobb aznapi bevételt szoktuk elkönyvelni. Ezt a körülményt figyelembe véve saját teljesítményünk alapján
a harmadik helyre sorolnám magunkat. Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy a mi sajtunk a legjobb. Ebbe beletartozik az is, hogy milyen a kínálás,
hogy néz ki az asztal, hogy mutatnak rajta a termékek stb. Nagy hangsúlyt helyezünk a kóstoltatásra; aki megáll a standunknál, megkínáljuk. A kínálás nem tolakodó; a vevô, ha megkóstolja egy másik cég portékáját is, majd eldönti, hogy
melyik felel meg leginkább az ízlésének.
– Kit tartotok a kézmûvesek közül a
legelismertebbnek? Ki a példaképetek?
– Úgy gondoljuk, hogy a legelismertebb
kollégának kijáró cím Kiss Ferit illeti
meg. Ô az, aki a legtöbbet tette a kézmûves sajtkészítésért. Szakmailag és
emberileg is példaképnek tekinthetô.
Önzetlenül sok kollégámnak segítette a
szakma elsajátítását.
– Milyen fejlesztési elképzeléseitek
valósulnak meg a jövôben?
– Családi házunk emeleti részen padlásszobák kialakításával szeretnék szálláshelyeket létrehozni. Szeretnénk egy
elárusítóhelyet, egy pultot készíteni,
mert gyakran elôfordul, hogy járnak erre,
Egerbe törzsvevôk, akik szeretnének bejönni hozzánk vásárolni. Itt tudnánk fogadni a kisebb turistacsoportokat, akiket
aztán le tudnánk ültetni, és megkínálni
ôket egy pohár borral és kóstolóval.
Most mint kistermelô foglalkozunk a
sajtkészítéssel, de szeretnénk majd átminôsíteni a tevékenységet, és kisüzemként folytatni azt.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)

Párizs melletti Toursban tartották a
sajtok legjelentôsebb világversenyét (Mondial du Fromag). A versenyre 600 sajtkülönlegességet neveztek,
amit zárt ajtók mögött 80 tagú zsûri bírált. Ebben a népes mezônybe három
magyar sajt lett dobogós helyezésû.
A keménysajtok kategóriájában a Ranolder aranyérmet, a 9 hónapig érlelt
Pater ezüstérmet kapott, a félkemény
kategóriában pedig a Panarella harmadik lett. Fantasztikus visszacsatolás ez
számunkra, hiszen sok évvel ezelôtt
éppen ezért indítottuk el Magyarországon a Nemzetek Sajtversenyét, hogy a
hazai közönséggel minél több különlegességet megismertessünk, és a magyar sajtok pedig bekerüljenek a nemzetközi gasztronómia vérkeringésébe,
mondta Gábossy Ádám, a magyarországi Nemzetek Sajtversenyét szervezô
SZEGA Camembert Kft. ügyvezetôje.
Úgy gondolom, hatalmas lépést tettünk abba az irányba, hogy a magyar
borokhoz hasonlóan a magyar sajtokat
is megismerje a világ. Nagy szerepük
lenne a népszerûsítésben a hazai TOP
éttermeknek, ôk egy másik utat tudnának nyitni a nemzetközi siker fel.
Ugyanis, ha az ételsoraikhoz magyar
sajtokat használnának, akkor a külföldi
vendégek megismernék, vásárolnák a
sajtkülönlegességeinket. A hazai tejgazdaságban és sajtkészítésben feltétlenül megvan a potenciál arra, hogy
egyre több, jó minôségû terméket állítson elô” – tette hozzá Gábossy Ádám.

Az állattenyésztést érintô aktuális
kormányzati intézkedésekrôl számolt
be Feldman Zsolt a Földmûvelésügyi
Minisztérium agrárgazdaságért felelôs
helyettes államtitkára egy szakmai konferencián Visegrádon. Elôadásában kiemelte, hogy az Európai Unió tagországai
közül 2010-16 között messze hazánkban nôtt a legnagyobb arányban a
szarvasmarha állomány, ezen belül pedig
a tehénállomány is. A tejhasznú tehénállomány – a két éven át tartó nemzetközi
tejpiaci válság ellenére – 2010 és 2016
között 8 százalékkal nôtt.

Május 18-án Hanzhouban Czer ván
György agrárgazdaságért felelôs államtitkár és Qu Dongyu, kínai mezôgazdasági miniszterhelyettessel a két ország
kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésérôl egyeztetett. A megbeszélésrôl kiadott
tájékoztató szerint érintették a tervezett
tej export kérdését is, mely szerint hamarosan megindulhat a tejkiszállítás Kínába.

A Tej Terméktanács kiemelt pártoló
tagja a Tetra Pak budaörsi üzeme
megszerezte az ötfokozatú Teljes Körû Hatékony Karbantartás (Total Productive Maintenance; TPM) díj 4. szintjét. A Japán Üzemi Karbantartási Intézet
(Japan Institute of Plant Maintenance;
JIPM) által alapított, „ipari Oscar-díjként” ismert rangos elismerés azon társaságok mûködését díjazza, amelyek a
lehetô legkevesebb hulladék, üzemi baleset és mûszaki leállás mellett képesek
termékeiket elôállítani. A budaörsi gyártóüzem képviselôi a közelmúltban, Kiotóban vették át a kitüntetést, és ezzel a
Tetra Pak lett az elsô olyan magyar csomagolóanyag-gyártó cég, amely teljesítette a TPM-díj 4. fokozatát.

Czer ván György, egy nemrégiben tartott rendezvényen
elmondta, hogy a Közös Agrárpolitika mint az unió egyik legfontosabb és legrégibb közös politikája várhatóan megmarad.
Elképzelhetô azonban, hogy az agrártámogatásokra fordítható
költségvetési fejezet forrásai a 2021-tôl induló új pénzügyi
ciklusban csökkennek majd. Ennek oka, hogy mind az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése, mind pedig az
Európai Unió elôtt álló új kihívások (pl. migráció finanszírozása többletterhet ró az uniós költségvetésre.

A Magyartarka Tenyésztôk Egyesületének Kocséron tartott szakmai fórumán dr. Húth Balázs, az
egyesület tenyésztés- és marketingvezetôje kijelentette: a kettôshasznosítású fajtáknak van és lesz is jelentôsége Magyarországon. A termelési eredmények elemzésével bizonyította, hogy lehet egy fajtát egyidejûleg tej, illetve hús irányba is
nemesíteni. Ezt támasztja alá, hogy
2001 óta az 5000 kilogramm éves
tejtermelés mára 6400 kilogrammra nôtt, miközben a hústermelô képesség és a húsminôség is javult.
A fórumon Czerván György agrárgazdaságért felelôs államtitkár elmondta, hogy ma összesen 838 ezres a szarvasmarha-állomány, melybôl 379 ezer a tehén. Utóbbi adat
foglalja magába azt a 34 ezer kettôs hasznosítású (hús-tej) tehenet,
amelynek túlnyomó többségét a
magyartarka fajta adja. Számszerûleg ez talán nem tûnik túl jelentôsnek, de figyelembe véve, hogy hoszszú évtizedeken át a specializált termelés preferenciája élt Magyarországon, a fajta puszta túlélése is
komoly eredmény, ebben pedig a
legnagyobb szerepet a Magyartarka
Tenyésztôk Egyesülete vállalta. Ha
mindehhez hozzátesszük, hogy régen honosult, a hazai kli-matikus viszonyokhoz alkalmazkodott, magyar
fajtáról van szó, még inkább figyelemre méltó ez a teljesítmény. A kormány tavaly mintegy 41 milliárd forint termeléshez kötött és 20 milliárd forint átmeneti nemzeti támogatással segítette a szarvasmarha ágazat munkáját. Emellett kifejezetten
a Magyartarka Tenyésztôk Egyesülete 60 millió forint tenyésztésszervezési támogatást kapott.

A közel 1 000 fôt foglalkoztató Kôröstej vállalatcsoport a
legnagyobb magyar sajtexportôr. Eladásai 65-70%-a külföldre történik. Ezen belül 85%-ot kifejezetten az arab országok képviselnek. Az elmúlt egy évben több száz tonna Buda márkájú,
ömlesztett Cheddar sajtkonzervet szállítottak a jordán hadsereg
ellátására. Májusban Afganisztánba is elindult a vállalatcsoport
elsô szállítmánya – mintegy 12 tonna sajt, melynek fele a legnépszerûbb exporttermék, a kashkaval, a másik fele az itthon is
kapható joghurtsajt (Labneh) és üveges sajtkrém.
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A KKASE Sajtkészítôk Egyesülete és az Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campusa sok szeretettel meghívja Önt az

I. SAJTAKADÉMIA
„Kézmûves sajt – Tudomány – Turizmus”
konferenciára, amely 2017. augusztus 23-án, szerdán
kerül megrendezésre Gyöngyösön.

A

borforradalom és a pálinkaforradalom után elérte hazánkat is a sajtforradalom. Gombamód szaporodnak a
Kárpát-medencében a kézmûves sajtkészítôk és a
hobbisajtosok; divat lett a jó borok (és sörök!) mellé finom, különleges vagy tradicionális, régiós sajtokat falatozni! Mára nincsen fesztivál sajtsátor nélkül, nincsen gasztronómiai rendezvény hagyományos tejtermékek nélkül, sôt, nincsen fesztiválnaptár sajtfesztivál, sajtverseny vagy sajtmustra nélkül!!!
A kézmûves sajtkészítôk azonban nem csak finom termékeket
készítenek, hanem megjelentek a hazai turisztikai kínálatok világában is. A fesztiválokon, boros eseményeken jelenlétük nélkülözhetetlen, de egyre nagyobb az érdeklôdés a mûhelytitkok
iránt is. A sajtkészítôk mind nagyobb számban nyitják meg kapuikat a látogatók, érdeklôdôk, ínyencek és gasztroturisták
elôtt, hogy vendégeik végigkövethessék a sajtkészítés lépéseit,
apró titkait, és átélhessék a sajtok megszületésének perceit.
A konferencia célkitûzése: fórumot teremteni a Kárpát-medence sajtkészítôinek, a tejtermékekkel, kereskedelemmel és turizmussal foglalkozó kutatóinak és a sajtkészítéshez vagy sajtturizmushoz kapcsolódó szolgáltatóknak a találkozásra, az eszmecserére és eredményeik, tapasztalataik megosztására.
A konferencia résztvevôi: a rendezvényre szeretettel várjuk a
kézmûves sajtkészítôket, a sajttal és tejtermékekkel foglalkozó
kutatókat, oktatókat, szakmai szervezeteket és kereskedôket.
Várjuk továbbá azokat a turisztikai szolgáltatókat, akik nyitottak
a magyar sajtok integrálására a turizmus területén, azokat a
turizmuskutatókat, akik a sajtokkal kapcsolatos kutatásokat
végeznek, vagy fantáziát látnak benne.
A rendezvény programja: 9:00-tôl 10:00-ig a regisztráción
kívül lehetôség nyílik egy kávé elfogyasztása mellett a résztvevôk bemutatkozására, a kiállítók és a tudományos poszterek
megtekintésére. 10:00-tôl 12:00-ig, valamint 13:00 és 15:00
között az elôadásokra kerül sor. A konferencia elôadásai
20 percesek, amelyeken 5 percben lehetôség nyílik kérdezni,
reflektálni az elhangzottakra. 15:00 és 16:00 között az e-poszterek elôadásaira, kerekasztal-jellegû kötetlen kommunikációra van lehetôség. 12:00 és 13:00 között szeretettel várjuk
kedves vendégeinket egy sajtos mátrai ebédre.

Publikációs lehetôség: jelentkezni lehet elôadás megtartására, hagyományos poszterrel vagy e-poszterrel (melynek a power
pointos bemutatására 5 perc áll rendelkezésre) egyaránt.
Az elôadásokból és poszterekbôl elkészült tanulmányokat lektorálás után ISSN-számmal ellátott tudományos kötet formájában jelentetjük meg.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TER VE ZET T TÉ MA KÖ RÖK:
Tejelô állatok tartása
Kistermelôi és kisüzemi sajt és tejtermék készítése
Nyerstejes sajt és tejtermék készítése
Sajtok és tejtermékek táplálkozástani megítélése
Sajtok és tejtermékek érzékszervi bírálata
Sajtok és tejtermékek helye a gasztronómiában
Bor és sajt párosítása, sör és sajt párosítása
Sajtok és tejtermékek szerepe a turizmusban
Eredetvédelem a tejtermékek körében

HATÁR IDÔK:
• Elôadás és poszter absztrakt beküldési határidô:
2017. július 30.
• Visszaigazolás az elfogadott absztraktról:
2017. augusztus 6.
• A tanulmánykötetbe szánt kézirat leadása:
2017. október 1.
A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött!!!
Akár elôadóként, akár résztvevôként regisztrálna, érdemes
azt minél hamarabb megtennie, hiszen az elsô 60 regisztráló
ajándékcsomagban részesül!
Regisztrálni a kerekesne.mayer.agnes@uni-eszterhazy.hu
e-mail címen tud. Kérjük, hogy csatolt címként a
kovacs.gyongyi@uni-eszterhazy.hu e-mail címet is illessze
a jelentkezéshez. A konferencia honlapja, ahol részletes
információkkal is hamarosan jelentkezik a szervezôbizottság:
http://www.sajtakademia.hu/
HELYSZÍN:
Károly Róbert Diákhotel Konferenciaterme;
3200 Gyöngyös, Bene út 69.
Szálláslehetôség igénylésére is van lehetôség a
http://krhotel.hu/kapcsolat-elerhetosegek/ oldalon!
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