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z a meg tisz tel te tés ér te la pun kat, a Tej gaz da sá gi Szem lét,
hogy a Kör nye zet vé del mi vi lág nap és a pe da gó gus nap al kal -

má ból dr. Lend vay Bé la Zöld Toll díj el is me rés ben ré sze sült. 

A Zöld Toll dí jat 2004-ben ala pí tot ták. A díj jal min den év jú ni u -
sá ban, a Kör nye zet vé del mi vi lág nap al kal má ból a kör nye zet vé -
del me és a szak ma is ág ér de ké ben ki emel ke dô tel je sít ményt
nyúj tó új ság írók mun ká ját is me rik el. A kü lön le ges ki vi te lû, ara -
nyo zott, név re szó ló Zöld Toll dí jat és a ve le já ró pénz ju tal mat az
idén há rom sze mély és egy szer ve zet ré szé re ad ta át dr. Fa ze kas
Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter és V. Né meth Zsolt ál lam tit -
kár. A dí ja zás sal dr. Lend vay Bé la nyug dí ja zott új ság író nak, fô -
szer kesz tô nek a Tej gaz da sá gi Szem le új ra ala pí tá sát, a ma gyar
me zô gaz da ság szol gá la tá ban ta nú sí tott több év ti ze des szak új -
ság írói mun kás sá gát is mer ték el. Dr. Lendvay Béla két me gyei
tej ipa ri vál la lat nál (Za la, Vesz prém) és a Tej ipa ri Vál la la tok
Tröszt jé nél vég zett gya kor la ti munkát, majd elvégezve a szak-
egyetem tanárképzô szakát az oktatásban is gyakorlatot szerzett
és vált szakújságíróvá.

Dr. Lend vay Bé la 2013-ban tör tént nyug díj ba vo nu lá sa után kez -
de mé nyez te a Tej gaz da sá gi Szem le új ra in du lá sát. Az a fel is me -
rés ve zé rel te, hogy hi ány zik a szak lap kí ná lat ból a ha zai tej ter -
me lés és tej fel dol go zás hely ze té vel fog lal ko zó új ság. Ezért a 95
év vel ez elôtt út já ra in dí tott, majd a II. vi lág há bo rú éve i ben meg -
szûnt Tej gaz da sá gi Szem le új élet re kel té sét ha tá roz ta el. Az el -
ha tá ro zást tet tek kö vet ték, és 2014-ben út já ra in dult a ré gi-új
lap. A két ha von ta meg je le nô la pot a tej ág azat kép vi se lôi meg -
elé ge dett ség gel fo gad ták, rö vid idô alatt is mert té és ke re set té
vált. Örö münk re szol gál, hogy dr. Lend vay Bé la 83 éves ko rá ban
is szí vén vi se li a saj tó ügyét, most is akt ívan te vé keny ke dik, a
gya kor la ti és szak mai is me re te it hasz no sít va, a ha zai tej gaz da -
ság ér de ké ben. 

Kí ván juk, hogy ügy sze re te te a jö vô ben is ma rad jon vál to zat la nul
akt ív, és irány mu ta tá sá val még so ká ig se gít se az új ság szak ma i-
s ágá nak mind ma ga sabb szint re eme lé sét, tej gaz da sá gunk si ke rét.
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– A Nem ze ti Ag rár ku ta tá si és In no vá -
ci ós Köz pont gö döl lôi szék hellyel
2014 óta mû kö dik. Ti zen há rom ag -
rár- és élel mi szer gaz da ság hoz kap -
cso ló dó ku ta tó in té zet össze vo ná sá -
val jött lét re, to váb bi négy ku ta tó in -
té zet gaz da sá gi tár sas ág ként csat la -
ko zott hoz zá. Kö zel 900 fô ku ta tót és
ku ta tást se gí tô sze mélyt fog lal koz -
tat nak. A köz pon to sí tott in té zet ha té -
ko nyabb mun kát ké pes vé gez ni?
– A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um hát tér -
in téz mé nye i ként mû kö dô ku ta tó he lyek
fel ada ta olyan gya kor la to ri en tált tu do má -
nyos mun ka vég zé se, amely köz vet len tá -
mo ga tást nyújt a szak po li ti ka ki a la kí tá sá -
hoz és vég re haj tá sá hoz, to váb bá al kal ma -
zott ku ta tá sa i val se gí ti a ma gyar ag rá ri um
– be le ért ve az élel mi szer gaz da ság – ver -
seny ké pes sé gé nek ja ví tá sát, a fenn tart -
ha tó ság erô sí té sét. A Nem ze ti Ag rár ku ta -
tá si és In no vá ci ós Köz pont lét re ho zá sá -
nak cél ja ép pen az volt, hogy össze fog ja a
ko ráb ban el kü lö nül ten mû kö dô in téz mé -
nye ket, se gít se a szi ner gi ák ki ala kí tá sát, a
pár hu za mos sá gok fel szá mo lá sát. A mun -
ka ha té kony sá gát jól mu tat ják azok az in -
no va tív ered mé nyek, ame lyek az el múlt
évek ben az in téz mé nyi együtt mû kö dé sek
ré vén jöt tek lét re. A gya kor lat szá má ra
hasz no sít ha tó ered mé nyek nap ja ink ban
el sô sor ban in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok
ré vén jön nek lét re, ezért az in téz mény há -
ló zat össze fo gá sá tól – szá mos eu ró pai
pél dá ból ki in dul va – to váb bi ha té kony ság -
nö ve ke dést vá runk el. 

– Nem jel lem zô az a gya kor lat, hogy
egy pro fesszor, ki irigy lés re mél tó
kar ri ert fut be a tu do má nyos élet te -
rü le tén, majd pe dig az ál lam igaz ga -
tás ban vál lal va fel ada tot a NA IK fô -
igaz ga tó ja lesz. Már pe dig ez tör tént
most. Mi volt az a mo ti vá ló erô, mi -
nek ha tá sá ra szü le tett ez a dön tés.
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– Lát szó lag va ló ban egy más tól éle sen
el kü lö nü lô fel ada tok ról van szó, egy va -
la mi azon ban va la mennyi meg bí za tás -
ban kö zös: cé lom, hogy a ma gyar me -
zô gaz da ság fej lesz té sé ért já rul jak hoz zá
a ma gam sze rény esz kö ze i vel. Egyet len
ve ze tôi meg bí za tás ra sem én je lent kez -
tem, ugyan ak kor nem tit ko lom, hogy ha
lát tam ben ne ki hí vást, ak kor öröm mel
vál lal tam el. A Me zô gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal el nö ke ként az egyik
leg na gyobb ha zai in téz mény rend szer
ve ze té se, az uni ós és nem ze ti ag rár- és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok ha té kony
szé tosz tá sá nak ko or di ná lá sa volt a fe la -
da tom. A Nem ze ti Ag rár ku ta tá si és In -
no vá ci ós Köz pont meg bí zott fô igaz ga tó -
ja ként a ko ráb bi, tu do má nyos élet ben
és nagy szer ve ze tek élén szer zett irá nyí -
tá si ta pasz ta la ta i mat egy ide jû leg tu dom
ka ma toz tat ni. Az egye te mi pro fesszo ri
te vé keny sé ge met to vább ra sem ad tam
fel, rend sze re sen elô a dok a Szent Ist -
ván Egye te men, il let ve meg hí vott elô -
adó ként több ha zai fel sô ok ta tá si in téz -
mény ben. 

– A ma gyar ag rár gaz da ság tel je sít -
mé nye min den év ben nö ve ke dést
mu tat, de tel je sít mé nye el ma rad az
adott sá ga i tól, nem elég sé ges a ver -
seny ké pes sé ge. A NA IK-ra vár az a
fel adat, hogy olyan prog ra mo kat dol -
goz zon ki, mely po zi tív vál to zá so kat
ered mé nyez majd? Nincs sok idô er -
re, mert a ter me lé si tá mo ga tá sok
vár ha tó an csök ken nek, a vál lal ko zá -
sok nak tá mo ga tás nél kül is helyt kell
áll ni a pi a ci ver seny ben.
– A ma gyar ag rár gaz da ság az el múlt
évek ben va ló ban im po ná ló ered mé nye -
ket tu dott fel mu tat ni, azon ban a leg -
na gyobb ki hí vást az je len ti a jö vô re néz -
ve, hogy a glo bá lis pi a con hosszú tá von
is erô sít sük a ver seny ké pes sé gün ket.

Eb ben a mun ká ban két ség kí vül meg ha -
tá ro zó sze rep lô a Nem ze ti Ag rár ku ta tá si
és In no vá ci ós Köz pont, ugyan ak kor szá -
mos olyan sze rep lô van Ma gyar or szá gon
mind a ku ta tás ban, mind a fel sô ok ta tás -
ban, ame lyek re meg ha tá ro zó fel adat há -
rul. Egy ilyen kis or szág ban a si ker zá lo -
ga az érin tett sze rep lôk együtt mû kö dé se
a for rá sok ha té kony és ered mé nyes fel -
hasz ná lá sá val. Ja vá ban zaj lik a kor mány -
za ti gon dol ko dás az ag rár fel sô ok ta tás át -
ala kí tá sá ról, amely je len le gi szét ap ró zott
for má já ban nem ké pes a kor el vá rá sa i -
nak meg fe le lô en mû köd ni. Dol go zunk
azon, hogy szo ro sabb együtt mû kö dés -
ben vé gez zük mun kán kat az aka dé mi ai
ku ta tó in té ze tek kel an nak ér de ké ben,
hogy az alap- és al kal ma zott ku ta tá sok
össz hang já nak nö ve lé sé vel erô tel je seb -
ben se gít hes sük a ma gyar ag rár gaz da -
ság sze rep lô it. 

– A NA IK in té ze te i nek ku ta tá si te vé -
keny sé ge le fe di a me zô gaz da ság
min den je len tôs te rü le tét. Ko ráb ban
nem volt ar ra pél da, hogy a ku ta tá si
cé lok, fel ada tok ki tû zé se, me gosz tá -
sa ilyen szer ve zet ten tör tén he tett
vol na. A szer ve zet me ga la ku lá sa óta
mi lyen je len tôs ku ta tá si ered mé nyek
szü let tek? 
– A NA IK je len le gi for má já ban 2014-ben
jött lét re, ugyan ak kor jól tud juk, hogy az
ag rár ku ta tá sok sa já tos sá ga, hogy gya -
kor lat ban is hasz no sít ha tó ered mé nyek
több év mun ká ja ként jön nek lét re. Egy
nö vény faj ta elô ál lí tá sa leg ke ve sebb
8-10 évet vesz igény be, egy új tech no -
ló gia ki fej lesz té se évek ki tar tó mun ká já -
val ér he tô el. Az in téz mény rend szer lét -
re jöt té vel erô sö dött a 16 ku ta tó in téz -
mény és gaz da sá gi tár sas ág együtt mû -
kö dé se. In té ze te ink szo ros együtt mû kö -
dé se ered mé nye kép pen fej lesz tet tünk ki
új al ko ho los meggy italt, új tej fel dol go -
zá si tech no ló gi ák ki dol go zá sán a tej ku -
ta tá si, az élel mi sze ri pa ri, va la mint az ál -
lat te nyész té si szak em be rek dol goz nak
együtt. Je len leg több mint 120 ku ta tá si-
in no vá ci ós prog ra mon dol go zunk, ezek
je len tôs ré sze in téz mény kö zi együtt mû -
kö dé sek kel va ló sul meg. Meg szün tet tük
az in téz mény rend sze ren be lü li pár hu za -
mos ku ta tá so kat, ame lyek a fej lesz tô
mun ká ra for dít ha tó erô for rá sok hasz no -
su lá sát ja ví tot ta. 

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. 

Beregszaszi
Typewriter
Az egész magyar mezôgazdaság elôtt állólegnagyobb feladat a versenyképesség növelése
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– Is me re te im sze rint a tej ter me lô
ág azat ra el mond ha tó, hogy zö mé ben
kor sze rû, nagy ál lat lét szá mot – fél -
száz egye det – tar tó gaz da sá gok van -
nak, ahol a tej ter me lé si ered mé nyek
nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is ki -
áll ják a pró bát. A me zô gaz da sá gi ter -
me lés re ál ta lá nos ér vé nyû ala csony
ver seny ké pes ség a tej ág azat ra is ér -
vé nyes nek te kint he tô? 
– Ma gyar or szá gon a nyers tej elô ál lí tá sa
eu ró pai össze ha son lí tás ban összes sé gé -
ben ver seny ké pes nek te kint he tô, a ke -
let-kö zép-eu ró pai ré gi ón be lül a ma gyar -
or szá gi tej ter me lés a ge ne ti kai hát tér, a
ter me lé si mu ta tók vo nat ko zá sá ban élen
jár, te nyész té si szem pont ból a te hén ál lo -
mány jól kéz ben tar tott. Fon tos te hát,
hogy a ter me lôi tá mo ga tá sok to vább ra is
el ér he tô ek le gye nek, és hogy azok mi e -
lôbb a ter me lôk höz jus sa nak. A ha zai tej -
ág azat nak egy esé lye van: a nyers te jet
az ön költ sé ge ket fe de zô áron, nagy biz -
ton ság gal és hosszú tá von fel dol go zás ra
át ad ni leg alább a ha zai pi ac el lá tá sá hoz
szük sé ges ka pa ci tás sal és ver seny ké pes
tech no ló gi á val, költ ség ha té ko nyan dol -
go zó ha zai tej ipar nak. 

– A tej fel dol go zás fej lesz té se na -
gyon sür ge tô fel adat. Je len leg nem
ké pes a tej ipar a ter melt tej egé szét
fel dol goz ni és a fel dol go zott ság
szint je is ala csony fo kú. A tej ter me -
lôk ab ban ér de kel tek, hogy mi nél na -
gyobb mennyi sé gû te jet ter mel je nek.
A ha gyo má nyo san nagy tej ter me lô
or szá gok ban (Né met or szág, Hol lan -
dia) ez zel szem ben a ma ga sabb bel
tar tal mi ér té kû (fe hér je, zsír) tej ter -
me lé sé re for dít ják a hang súlyt, mert

ar ra tart igényt a fel dol go zó i par. Eb -
ben a hely zet ben mi lyen le het a fej -
lesz tés irá nya? Ho gyan lesz nem zet -
kö zi szin ten ver seny ké pes a tej fel -
dol go zá sunk?
– A túl ter me lé ses idô sza kok ban ki emelt
sze re pe van az olyan fel dol go zott ter mé -
kek elô ál lí tá sá nak, ame lyek je len tôs
mennyi sé gû nyers te jet ké pe sek ki von ni a
pi ac ról (sajt, tej po rok, vaj), egyút tal meg -
fe le lô kö rül mé nyek kö zött hosszabb ide -
ig tá rol ha tó ak. A ha zai pi ac meg tar tá sa
mel lett az ex port le he tô sé gek mi nél jobb
ki hasz ná lá sa, új ex port pi a cok fel ku ta tá sa
is nél kü löz he tet len. A ha zai ex port nö ve -
lé sé nek fel té te lei: a tej ter me lés kon cent -
rált sá ga, ver seny ké pes ha zai port fó lió ki -
a la kí tá sa, ma ga sabb hoz zá a dott ér té kû
spe ci fi kus tej ter mé kek ex port ja. A je len -
le gi ha zai fel dol go zó ka pa ci tás azon ban
na gyobb mennyi sé gû fel es leg le ve ze té -
sé re nem al kal mas, ela vult, ese ten ként
20-30 éves tech no ló gi át is al kal maz. Mi -
vel a ha zai tej ipar az összes élel mi sze r-
i pa ri ág azat kö zül a leg ke vés bé jö ve del -
me zô, ön erô bôl nem is volt ké pes fej -
lesz te ni az el múlt év ti ze dek ben. Rend kí -
vü li je len tô sé gû te hát, hogy a ha zai fel -
dol go zók to váb bi be ru há zá si tá mo ga tást
kap has sa nak mû sza ki tech no ló gia fej -
lesz tés re, in no vá ci ó ra (új ter mé kek fej -
lesz té sé re). Fon tos to váb bá az ener gia, a
víz, il let ve a szenny víz rend sze rek kor sze -
rû sí té se is, ame lyek fej lesz té se ver seny -
ké pe seb bé te he ti a fel dol go zó kat mé re -
tük tôl füg get le nül.

– A di gi ta li zá ció a tej ter me lés te rü le -
tén már szi lárd ala pok kal ren del ke -
zik. En nek kö vet kez té ben pre cí zi ós
gaz dál ko dás ra is egy re na gyobb a

fog adó kész ség. Le gé ge tôbb gond a
szak em ber kép zés és után pót lás te -
rü le tén van. Vár ha tó-e po zi tív jel le gû
vál to zás ezen a te rü le ten?
– A NA IK tu laj do no si joggya kor lá sa alá
tar to zó Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In -
té zet Kft. is fel ké rést ka pott ar ra vo nat -
ko zó an, hogy a Mo son ma gya ró vá ron új -
ra in dí ta ni ter ve zett kö zép- és fel sô fo kú
tej ipa ri szak irá nyú kép zés ben, mint gya -
kor la ti ok ta tó és gya kor ló hely ve gyen
részt. Az MTKI Kft. ké szen áll ar ra, hogy
a kö zel múlt ban fe lú jí tott kí sér le ti üze mé -
ben gya kor la ti ok ta tá so kat tart son és
vár ja, hogy a rész le te ket érin tô konk rét
tár gya lá sok meg kez dôd je nek. Az MTKI
Kft. sa ját kez de mé nye zés re 2017 jú ni u -
sá ban meg kezd te olyan ki fe je zet ten gya -
kor lat köz pon tú egy na pos kép zé sek tar tá -
sát, me lyek el sô sor ban a kis ter me lôk nek
nyúj ta nak se gít sé get egyes tej ter mé kek
szak sze rû, jó mi nô ség ben tör té nô elô ál lí -
tá sá hoz.

– Vég le ges ha dü ze net a GMO-nak
cím mel je lent meg ko ráb ban egy in -
ter jú, ami ar ról szól, hogy a NA IK új
fe hér jep rog ram ki dol go zá sá ra ka pott
meg bí zást, amellyel a kor mány az im -
port szó ja meg ha tá ro zó sze re pét sze -
ret né ki vál ta ni. En nek a nagy je len tô -
sé gû fel adat nak a meg ol dá sa vi lág -
ra szó ló si ker le het ne, tud nánk GMO
men tes te jet ter mel ni.
– Ma gyar or szág alap tör vény ben dek la rál -
ta, hogy GMO-men tes or szág, te hát itt hon
nem vo nunk köz ter mesz tés be ge ne ti ka i -
lag mó do sí tott szer ve ze te ket. Ha azon ban
a tel jes fel dol go zást, az egyes ter mék pá -
lyá kat néz zük, ak kor már nem ilyen tisz ta
a kép, hi szen van nak olyan alap anya gok,
ame lyek ese té ben be ho za tal ra szo ru lunk.
Így van ez a ta kar má nyo zás alap já ul szol -
gá ló szó ja ese té ben is, amely rôl köz tu -
dott, hogy olyan or szá gok ból im por tál juk,
ame lyek nem tilt ják a gén mó do sí tást. En -
nek kö vet kez té ben egyes fel dol go zott ter -
mé kek már egy ál ta lán nem mond ha tó ak
GMO-men tes nek.

Az egész fe hér jep rog ram nak a lé nye -
ge, meg ol da ni azt, hogy a fe hér je el lá tás
tel jes egé szé ben ha zai alap anya gok ból
elôál lí tott ta kar mány ra, il let ve GMO-
men tes rend sze rek re épül jön, te hát ki kü -
szö böl je a kül föld rôl be jö vô GMO-s alap -
anya go kat. Nem kér dé ses, hogy en nek a
prog ram nak a ha tá sai a ha zai tej ipar sze -
rep lôi szá má ra is ér zé kel he tô vál to zá so -
kat fog nak ered mé nyez ni.
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gaz da ság ban Ba kos Gá bor ál lat te nyész té si igaz ga tó
fo ga dott. A szak mai kö rök ben so kak szá má ra is mert
ve ze tô kér dé se im re a tô le meg szo kott szen ved élyes -

ség gel vá la szolt. Úgy gon do lom, hogy se gít sé gé vel be te kin tést
nyer he tünk ar ról az ame ri kai szem lé let rôl, amely nek al kal ma zá -
sá val a tej ter me lést az ot ta ni gaz dál ko dók si ke re sen foly tat ják.

– Mit tud ha tunk a Bos-Frucht Ag rár szö vet ke zet gaz dál ko -
dá sá ról? 
– Szö vet ke ze tünk 1200 hek tár bé relt föld te rü le ten gaz dál ko dik,
fô pro fil ja a te je lô szar vas mar ha te nyész tés. Mel let te még áru -
nö vény-ter mesz tés sel is fog lal ko zunk. A szö vet ke ze ti tör vény
alap ján mû kö dünk mint ag rár szö vet ke zet. A tu laj do no sok a
szö vet ke zet tag jai, leg fôbb dön tés ho zó szer vünk a köz gyû lés,
ahol az „egy tag egy sza va zat” el ve ér vé nye sül. Az el ne ve zést
(Bos-Frucht) a haj da ni szö vet ke zet idôk re le het vissza ve zet ni,
ame ly bôl má ra a mar ha te nyész tés ma radt, de gyü mölcs ter -
mesz tés sel nem fog lal ko zunk. A cég cso port ver ti ká lis in teg rá ci -
ó ban mû kö dik, zász lós ha jó ja a Fi no-Fo od tej fel dol go zó. A szö -
vet ke zet kö zel 40-50% rész arány ban já rul hoz zá a Fi no-Fo od
alap anyag-el lá tá sá hoz a töb bi te jet pe dig So mogy me gye gaz -
da sá gai biz to sít ják.

– Hogy in dult a kar ri e red? Mik vol tak ed di gi pá lya fu tá sod
fôbb ál lo má sai? 
– A Fe jér me gyei Per ká tá ról szár ma zom. Édes apám az ot ta ni
szö vet ke zet ben volt fô ál lat te nyész tô, majd lett a szö vet ke zet el -
nö ke. Szü le im kis is ko lás ko rom ban, a nyá ri szü ne tek ide je
alatt, más le he tô ség hí ján úgy ol dot ták meg a fel ügye le te met,
hogy rá bíz tak az ot ta ni te he né sze ti dol go zók ra. Így szin te min -
den nya ra mat a te he né szet ben töl töt tem. Az ál la tok kö zel sé ge
foly tán így ala kult ki ben nem a te he nek sze re te te, ami nek most
negy ven éves ko rom ban is meg ha tá ro zó je len tô sé ge van. Fe -
hér vá ron jár tam me zô gaz da sá gi szak kö zép is ko lá ba, majd a Ka -
pos vá ron ta nul va let tem ag rár mér nök. Eb ben az idô szak ban
sem sza kadt meg a kap cso la tom a te he né szet tel, részt vál lal -
tam ki sebb fel ada tok el lá tá sá val a te le pen vég zett mun ká ból.
Az egye tem után kap tam le he tô sé get ösz tön díj for má já ban ar -
ra, hogy egy éven át az USA-ban, Flo ri da ál lam ban, egy 4500
te he net tar tó gaz da ság ban dol goz hat tam. A pro fesszi o ná lis tej -

Amerikai tapasztalatok felhasználásával
fejlôdik Kazsokon a tejtermelô gazdaság

ter me lést, a gaz dál ko dá si szem lé le tét ott ta pasz tal tam meg.
Az óta is tar tom a kap cso la tot az ame ri kai ter me lôk kel, éven te
több ször ki uta zom Wis con sin ál lam ba, szer ve zek oda ta nul má -
nyu tat gya kor ló szak em be rek nek. El vé gez tem még egy szám vi -
te li fô is ko lát és Gö döl lôn egy ta kar má nyo zá si szak mér nö ki kur -
zust. Hoz zá kezd tem a dok to ri disszer tá ci óm írá sá hoz. El sô
mun ka he lyem Mos dó son volt, ott két évig vol tam mû szak ve ze -
tô, majd el men tem egy kül föl di ér de kelt sé gû cég hez ta kar má -
nyo zá si szak ta ná csa dó nak. In nen a Dal man di Zrt. te he né sze té -
be ve ze tett az utam. Négy évig dol goz tam ott, majd an nak fel -
szá mo lá sa után ke rül tem ide, Ka zsok ra 2010-ben. A tu laj do -
nos ál tal me gál mo dott kon cent rált te le pi struk tú rát kel lett itt
meg va ló sí ta nom, így ke rült sor a 2000 fé rô he lyes te lep meg -
épí té sé re. 

– Mi az ál lat te nyész té si igaz ga tó fel ada ta, és mi a lé nye -
ge en nek a te le pi struk tú rá nak? 
– Mint ál lat te nyész té si igaz ga tó nak az a fe la da tom, hogy az
adott mu ta tó szá mok alap ján kéz ben tud jam tar ta ni a tej ter me -
lés fo lya ma tát. A jö vô épí té sét kell szer vez nem, eh hez pe dig
min dig 1-2 év re elô re kell gon dol kod ni. Nem a na pi fel ada tok -
kal fog lal ko zom, er re van egy olyan ma na ge ment, amely meg -
fe le lô en ké pes szer vez ni a na pi mun ka vég zést.

Borjúketrecek és generációváltás elôtt

So mogy me gye dé li ré szén, Ka pos vár tól 
har minc ki lo mé ter re, a Ba tét Igal lal össze -
kö tô út men tén fek szik a 360 fôs Ka zsok 
köz ség. Itt ta lál juk a Bos-Frucht Ag rár szö vet -
ke ze tet, amely az Egyed Lász ló  és csa lád ja
tu laj do ná ba tar to zó cég cso port tag ja. 
A fel szá mo lás so rán 1992- ben tu laj don ba 
ke rült gaz da ság és a cég cso port zász lós-
 ha jó já nak szá mí tó Fi no-Fo od tej fel dol go zó
Kft. a fo lya ma tos fej lesz tés ered mé nye ként
nap ja ink ra a me gye egyik meg ha tá ro zó 
vál lal ko zá sá vá nôt te ki ma gát.

A
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A tel jes mar ha lét szá munk 5000 db kö rül van, eb bôl 2800 a
te je lô te hén lét szám, ez zel or szá gos vi szony lat ban az el sô öt
gaz da ság ban va gyunk.

Itt, Ka zso kon hely hi ány mi att nem le he tett a te le pet to vább
bô ví te ni, mert a fa lu két ol dalt kör be fog ja. Ezért a Ho mok -
szent györ gyön lé vô ön ál ló te lep be fog adó ké pes sé gét emel tük
meg, a 400-as te hén lét szá mot a dup lá já ra. A te le pi struk tú ra
lé nye ge, hogy Ka zso kon tör té nik az el le tés és a tej ter me lés, itt
van nak a bor jak 60 na pos ko ru kig. In nen So mogy szil be ke rül -
nek, ott 12 hó na pos ko ru kig tart juk ôket. A kö vet ke zô ál lo más
Bár dud var nok, ahol vem he si té sük meg tör té nik, és on nan el lés
elôtt 1-2 hó nap pal ke rül nek vissza er re a te lep hely re. 

– Mi ért szol gál hat jó pél da két az ame ri kai tej ter me lés?
– Az ame ri kai min ta azért kö ve ten dô szá munk ra, mert a struk -
tú ra, az üzem szer ve zés ki a la kí tá sa, a te rü le ti adott sá gok mind
ha son ló ak a mi énk kel. Sok te kin tet ben a klí ma vi szo nyok is ha -
son ló sá got mu tat nak. A tö meg ta kar má nyok ter mesz té sé nek
fel té te le i ben is sok azo nos ság van. Leg fon to sabb az üzem mé -
re té ben meg nyil vá nu ló ha son ló ság. Nyu gat-Eu ró pá ban jel lem -
zô en kis lét szá mú te he né sze tek van nak, ad dig Ame ri ká ban a
mi üzem-mé re tünk höz ha son ló an az 500-as te hén lét szám fe-
l et ti nagy ság rend a jel lem zô. Ezt erô sí ti az utób bi idô ben ér zé -
kel he tô fo lya mat, hogy a még meg lé vô ki sebb mé re tû csa lá di
gaz da sá gok is meg szûn nek, in kább a na gyobb gaz da sá go ké a
jö vô. Túl súly ba ke rül nek a több ez res gaz da sá gok, vagy is a tej -
ter me lô gaz da sá gok kon cent rá ló dá sa fi gyel he tô meg. En nek
egyik oka, hogy a ge ne rá ci ó vál tás nincs min dig meg old va, a
gye re kek nem vi szik to vább a csa lá di gaz da sá got, mert az nagy

le kö tött sé get je lent. Er re nem meg ol dás, ha al kal ma zot tat
vesz nek fel, mert ak kor ke vés bé ki fi ze tô dô lesz a gaz dál ko dás.
In kább el ad ják azt. Ez zel vi szont le he tô sé get biz to sí ta nak azok -
nak a gaz dák nak, akik a gaz da sá gu kat fej lesz te ni sze ret nék. 

Már 16 éve, hogy ha za jöt tem Ame ri ká ból, de mint már mon -
dot tam, éven te vissza me gyek, az utób bi öt év ben kol lé gá kat is vi -
szek ma gam mal. Min dig el mon dom, hogy azo kat a ta pasz ta la to -
kat kell át ven ni, ame lye ket ad ap tál ni tu dunk. Eb bôl leg fon to sabb
az a szem lé let, amellyel si ke res gaz dál ko dást foly tat nak.

A nagy kü lönb ség az ame ri kai és eu ró pai gaz dál ko dá si fel té -
te lek kö zött ab ban van, hogy Ame ri ká ban – ál la mi és más
egyéb tá mo ga tá sok nél kül – tisz tán pi a ci vi szo nyok ér vé nye sül -
nek a gaz dál ko dás ban. Ez zel szem ben Eu ró pá ban a tá mo ga tá -
sok kal el tor zít ják a pi a ci vi szo nyo kat, így a ke vés bé jól gaz dál -
ko dók is tal pon tud nak ma rad ni. Kel le ne egy „ta bu la ra sa”, egy
tisz ta lap. A ta va lyi ol csó te já rak vi szo nya i nak túl élé se is kö zel
ilyen ha tást vál tott ki. A túl élés gyôz te se az le he tett, aki tu dott
gon dol kod ni, és volt tar ta lé ka. Prob lé ma még a tá mo ga tás sal
az, hogy ter mé sze tes nek ve szik; el vár ják, hogy kap ja nak tá mo -
ga tást, le he tô leg mi nél töb bet. A tá mo ga tá so kat so kan nem
fej lesz tés re for dít ják, ha nem a lik vi di tá si gon dok meg ol dá sá ra.
Az uni ós tá mo ga tás nem komp arat ív elôny. Az ar ra jó, hogy a
ke vés bé rá ter mett ter me lôk is a pi a con tud nak ma rad ni. Ne -
künk van egy iga zi komp arat ív elô nyünk, amely nem más, mint
az üzem mé ret. Ez egy olyan elôny, ame lyet ver seny tár sa ink kal
szem ben ki kell hasz nál ni. Az ame ri kai pél dá ból azt kell leg in -
kább meg ta nul ni, hogy tá mo ga tás nél kül is ké pes sé vál junk úgy
gaz dál kod ni, hogy a pi a ci ver seny kö rül mé nyei kö zött tal pon
tud junk ma rad ni.

A kazsoki telep madártávlatból

Â
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– Ha nem szá mít juk be a tá mo ga tás össze gét, ak kor most
mi lyen ön költ sé gi áron tud já tok a te jet ter mel ni? 
– Tá mo ga tás nél kül a te jet 93-95 Ft/li ter ön költ sé gi áron tud -
juk most elô ál lí ta ni. Ha va la ki jól csi nál ja a ter me lést, és be szá -
mít juk a tá mo ga tást, ak kor 85 Ft/li ter áron is elô ál lít ha tó a tej.

– Az üzem mé ret elô nyét ne héz ér tel mez ni olyan kö rül mé -
nyek kö zött, ami kor az ag rár po li ti ka a csa lá di gaz da sá gok
rész ará nyá nak nö ve lé sét tûz te zász la já ra!
– El lent mon dá sos ez a re to ri ka. Már csak azért is, mert min ta -
gaz da ság gá a Bo na farm bó lyi te he né sze te van nyil vá nít va a
3000 da ra bos te hén lét szá má val. Ez a min ta most. Egy min ta -
gaz da ság azért van, hogy an nak a pél dá ját kö ves sük. Ak kor mi
jó úton já runk, mert az ô pél dá ju kat kö vet jük. A má sik min ta -
gaz da ság a Me zô he gye si lesz, ott 1200 db-os a ter ve zett lét -
szám, szá munk ra az is kö ve ten dô pél da ként szol gál hat. Ha a
kis gaz da sá go kat sze ret nék nép sze rû sí te ni, ak kor mi ért nem
csi nál nak egy 50 vagy 100 te he net tar tó min ta gaz da sá got?

Néz zük meg en nek má sik as pek tu sát, a fej lesz tést. Azt le het
ta pasz tal ni, hogy a nagy gaz da sá gok ké pe sek be ru ház ni, fej -
lesz te ni. Vé le mé nyem sze rint egy egé szé ges gaz da sá gi kör nye -
zet ben meg tud él ni a kis gaz da ság is, de he lye van a na gyobb
mé re tû gaz da sá gok nak is. Elég ar ra gon dol ni, hogy a vi dé ket a
me zô gaz da ság tart ja el. Nem fog min den vi dé ki vá ros szé lén pl.
au tó-össze sze re lô üzem épül ni. A nagy gaz da sá gok ké pe sek a
vi dék nek mun ka le he tô sé get biz to sí ta ni. A mi szö vet ke ze tünk
400 em ber nek ad mun kát, 400 csa lá dot tar tunk el. Én na gyon
tud nék an nak örül ni, ha egy csa lád 10 te hén tar tá sá ból meg
tud na él ni. De nem tud meg él ni be lô le, mert a te jet vagy az ab -
ból ké szült por té kát nem va ló szí nû, hogy el tud ja ad ni. Lát hat -
tuk, hogy mi lyen nagy prob lé mát oko zott a ta va lyi tej vál ság Eu -
ró pa-szer te. Nem elég a te jet meg ter mel ni, azt ér té ke sí te ni is
kell. Az ér té ke sí tés azért kri ti kus ná lunk, mert a ter me lô nek
nincs fel dol go zó ja. A fel dol go zói in teg rá ció a rend szer vál tás nak
ne ve zett sza bad rab lás ered mé nye ként meg szûnt. A ke res ke dés
is kü lön kéz ben van. Ilyen kö rül mé nyek  kö zött a ter me lô nem
tud az árak ra be fo lyást gya ko rol ni. A ter me lô nem kap elég
pénzt a fel dol go zó tól, mert ô sem kap ele get a ke res ke dô tôl.

Nyu ga ton jól mû kö dik a rend szer, mert a sok
kis ter me lô nek van egy nagy fel dol go zó ja, a
fel dol go zó nak meg áru ház lán ca.

A ter me lô van a leg ki szol gál ta tot tabb hely -
zet ben. A de monst rá ci ó kon, tün te té se ken a
fo gyasz tó hoz for dul, hogy az ál ta la ter melt
te jet ve gyék meg. A má sik két lánc szem, a
fel dol go zó és a ke res ke dô nem kép vi sel te ti
ma gát a tün te té sen, mert nem akar ja, hogy
a fo gyasz tó meg ha ra gud jon rá. A ter mel ôre
vár a fel adat, hogy a tej pi ac va la mennyi sze -
rep lô jé nek ki ka par ja a gesz te nyét. 

– A kor sze rû ta kar má nyo zás te rén mi -
lyen je len tô sé get tu laj do ní to tok és a tö -
meg ta kar mány ké szí té si tech no ló gi á -
nak? Mi ként si ke rül ezál tal csök ken te ni
a költ sé ge ket?
– Min den ki el tud ja mon da ni, hogy a jó tej ter -
me lés alap ja a meg fe le lô mi nô sé gû tö meg ta -
kar mány. A jó tö meg ta kar mányt el ké szí te ni
nem könnyû do log. Azt szok tam mon da ni,
hogy a rossz mi nô sé gû ta kar mány el ké szí té -

se is ugyan annyi ba ke rül, mint a jó mi nô sé gû ta kar má nyé.
Szten der di zál ni – mér he tô vé kell ten ni – a jó mi nô sé gû tö -

meg ta kar mány elô ál lí tá sá nak min den lé nye ges mu ta tó ját. Mi -
lyen le gyen a szá raz anyag-tar tal ma, a gyom ál la po ta, mi lyen
bel tar tal mi ér té ke le gyen, mi lyen le gyen a tö mö rí tés, mi lyen
adag ol tó a nya got kell hoz zá ad ni, mi lyen nyo má son kell tö mö rí -
te ni, ho gyan kell ki tár ni? Ezen te vé keny sé gek mér ôszá ma it, a
szten der de ket a te vé keny ség so rán pon to san meg kell ha tá roz -
ni, be kell tar ta ni. Úgy mond ják ezt Ame ri ká ban, ha tu dod mér -
ni, ak kor tu dod me ne dzsel ni. Ez a szten der di zá lás. Meg fe le lô -
en fel ké szült ma na ge ment és dol go zói ál lo mány kell hoz zá. Ön -
ma gá ban a tech ni ka na gyon ke vés, kell hoz zá a meg fe le lô
szem lé let. Aki részt vesz a fo lya mat ban, min den ki nek tisz tá ban
kell len ni az zal, hogy mi ért fon tos a mi nô ség. En nek ér de ké ben
a si ló zást me gál lás nél kül, vál tás sal 24 órá ban vé gez zük. 

Ez a fel té te le a jó mi nô sé gû tö meg ta kar mány ké szí té sé nek.
Az ál lat te nyész tô ha tá roz za meg a nö vény ter mesz tô szá má ra,
hogy me lyik ta kar mány fé le ség bôl mi lyen mennyi ség re van
szük ség, és azt is, hogy azok mi lyen táp ér té ket kell tar tal maz -
za nak. Nem tu dom el fo gad ni, ami kor azt mond ják, hogy a nö -
vény ter mesz tés nek ki van szol gál tat va az ál lat te nyész tés. For -
dít va kell len ni. Min den te rü le ten min dent mé rünk, min dent
szá mo lunk. En nek meg fe le lô en van nak le oszt va a fe le lôs sé gek.
A nö vény ter mesz tô az, aki el ve ti, táp anyag gal el lát ja a nö vényt,
gyom men te sen és kár te vôk tôl men te sen tart ja, meg szer ve zi a
be ta ka rí tás gé pé sze ti hát te rét.

A szten derd mi nô ség tôl va ló el té rés li te rek ben ki fe je zô dô tej -
mennyi ség-csök ke nést ered mé nyez het. Pél dá ul ha a lu cer nát
nem a bim bó zás elôt ti ál la pot ban ta ka rí tom be, az a fe hér je tar -
ta lom te kin te té ben 4%-os ki esést is ered mé nyez het. Ak kor ezt
a hi ány zó fe hér jét pó tol ni kell. A pót lás drá ga ab rak ta kar -
mánnyal (szó ja, rep ce, nap ra for gó) le het sé ges, ami meg nö ve li
a költ sé ge met. A nö vény ter mesz tôk a rá for dí tást a ho zam
nagy sá gá val ve tik össze, de az nem ad va lós ké pet, mert a ter -
més mi nô sé gét is fi gye lem be kell ven ni. A szö vet ke zet ben a tö -
meg ta kar mány be ta ka rí tá sa elônyt él vez az ipa ri nö vé nyek be -
ta ka rí tá sá val szem ben. Ha idô be li üt kö zés van a be ta ka rí tás -
ban, ak kor kül sô bér mun kát is igény be ve szünk. Nem for dul hat

Nagyüzem a fejôházban
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elô, hogy csök kent mi nô sé gû tö meg ta kar mányt ta ka rít sunk be.
Ab rak ta kar mány nak szó ját, rep cét, ku ko ri ca da rát hasz ná lunk,
ezek kö zül a ku ko ri cát mi ter mel jük meg, a töb bi ab rak ta kar -
mányt vá sá rol juk. 

– A tar tás tech no ló gi ai és trá gya hasz no sí tás te rü le tén mi -
lyen sa já tos sá gok van nak?
– A ke let ke zett trá gyát sze pa rál juk, a hígt rá gyát meg fe le lô ará -
nyú hí gí tás után lo cso lás sal, il let ve in jek tá lás sal jut tat juk ki a
föl dek re. A sze pa rá tum szá raz ré szét a pi he nô bo xok al mo zá sá -
ra, il let ve komp oszt ké szí tés re hasz nál juk. 

– Mi ként ala kul nak a te he né szet ál lat egész ség ügyi jel -
lem zôi? 
– Ezen a té ren kon cep ci ónk lé nye ge a pre ven ció. A te he ne ket
el lés elôtt 3 hét tel és az el lést kö ve tô egy hó nap ban min den
nap vizs gál juk. A nor má lis tól el té rô je len sé gek ész le lé se ese tén
pro bi o ti kus ke ze lést al kal ma zunk. A láb vég be teg sé gek meg elô -
zé se ér de ké ben éven te há rom szor kör möl jük meg az ál lo -
mányt. Min den nap a fe jô ház ból ki jö vet láb fü rösz tés re ke rül
sor, ki vé tel a té li hi deg na po kat. Ezen kí vül ha von ta egy ala pos
láb fer tôt le ní té sen es nek át. A tôgy be teg sé gek meg elô zé sé re
egész ség ügyi tesz tet csi ná lunk, en nek kö vet kez té ben a be teg -
sé gek a mi ni má lis ra csök ken tek. A pro tot he ca zop fii al ga ál tal
oko zott fer tô zé se ket kor dá ba tud juk tar ta ni, meg ta lál tuk a fer -
tôt le ní tés nek azt a mód ját, amellyel ele jét le het ven ni a to váb -
bi fer tô zé sek nek. Már há rom éve nem nôtt a fer tô zött egye dek
szá ma. A staphy lo coc cus au re us-szal fer tô zött te he ne ket mér -
le ge lés nél kül ki se lej tez zük. 

– A bor jú ne ve lés te rén mi lyen sa já tos ság van nak? A bor -
jú be teg sé gek ki a la ku lá sát ho gyan elô zi tek meg?
– A be teg sé gek meg elô zé se cél já ból a föcs te jet pasz tô röz zük,
majd le fa gyaszt juk. Ez zel meg tud juk aka dá lyoz ni a fer tô zé sek
ter je dé sét. Ezt a mód szert fél év vel ez elôtt ve zet tük be, és már -
is olyan kéz zel fog ha tó ered mé nyünk van, hogy áp ri lis óta bor -
jú el hul lá sunk nem volt. A leg na gyobb oda fi gye lést a bor jú ne ve -
lés kí ván, en nek ér de ké ben me gú jí tot tuk a csa pa tot, kö zép fo -
kú vég zett ség gel ren del ke zô fi a ta lok dol goz nak most itt. A bor -
jú kat tej por ral itat juk az el vá lasz tá sig, vagy is 60 na pos ko ru kig.
A tej por elô nye az, hogy ol csó, és ál lan dó az össze té te le, bel -
tar tal ma meg ha lad ja a tej al ko tó e le me it. Tar tal maz min den
olyan ele met, vi ta mint, pro bi o ti ku mot, amely a bor jú fej lô dé sé -

hez szük sé ges. A bor jú ne ve lés te rü le tén is a meg elô zé sé a fô -
sze rep. Ha ész le lünk meg be te ge dést, an nak to vább ter je dé sét
pro bi o ti ku mos ke ze lés sel és gyógy nö vény alap anya gú ké szít -
mé nyek kel ke zel jük, csak vég sô eset ben nyú lunk az an ti bi o ti -
kum hoz. Az itt dol go zók nak ér zé kel ni ük kell a bor jak vi sel ke dé -
sé ben be kö vet ke zô leg ki sebb vál to zást.

– A fôbb ter me lé si mu ta tók mi ként ala kul nak? (Tej mennyi -
ség re, zsír– és fe hér je-tar ta lom ra gon do lok.) A tej mennyi -
ség nö ve lé sé ben vagy a tej bel tar tal mi ér té ké nek nö ve lé -
sé ben vagy tok ér de kel tek? A lak tá ci ók szá ma mi lyen
össze füg gést mu tat a gaz da sá gos ság gal? A né met vagy
hol land pél da a min ta, ahol az át la gos lak tá ci ós ér ték 3.5
kö rül van vagy in kább a „csúcs ra já ra tás” mi nél na gyobb
mennyi ség ter me lé se a cél?
– A te he nek na pi át la gos tej ter me lé se na pi há rom fe jés sel
37-38 li ter kö zött van, év vé gé re sze ret nénk el ér ni a na pi át la -
gos 40 li tert. A tej át la gos zsír tar tal ma 3,6%-os, fe hér je-tar tal -
ma 3,2% kö rül van. Ez a bel tar tal mi ér ték tel jes mér ték ben
meg fe lel a fel dol go zó nak, nincs ar ra igény, hogy enn él ma ga -
sabb le gyen a tej zsír, il let ve fe hér je tar tal ma. Mi ért is len ne?
Néz zük meg; ha be vi szek 40 li ter 3,6% zsír szá za lé kú vagy
28 li ter 4,3%-os te jet, be szo roz va a té te le ket (40x3,6=144;
28x4,3=120,4) ki de rül, hogy a 40 li ter 3,6%-os tej bôl tud a
fel dol go zó több tej színt elô ál lí ta ni. Amennyi ben a fel dol go zó
igé nye a ma ga sabb bel tar ta lom fe lé meg nö vek szik, ak kor majd
el kell gon dol kod ni a faj ta vál tá son, kon cent rált tej ter me lô faj -
tá ra cse rél ni a hols te in ál lo mányt. Ame ri ká ban dif fe ren ci ál va
van a tej mi nô sé gé nek a meg ha tá ro zá sa. Van pél dá ul a fo lya -
dék tej vagy a sajt tej stb. At tól függ a te he né szet ben tar tott te -
hén faj tá ja, hogy a ter me lô mi lyen mi nô sé gû te jet sze ret ne ter -
mel ni. Ha a ma ga sabb bel tar tal mi ér té kû tej ter me lé sé hez
meg éri jer sey te he net tar ta ni, ak kor azt tart. Ná lunk nem éri
meg jer seyt tar ta ni, mert nincs ak ko ra kü lönb ség a ma ga sabb
bel tar tal mi ér té kû te jért ka pott mi nô sé gi fel ár ban. 

A lak tá ci ók szá mát te kint ve az or szá gos át la gon, vagy is 2,5
ér té ken va gyunk. Ame ri ká ban ez a mu ta tó 2,0. Ná lunk azért
kell mi nél to vább tar ta ni a te he net, hogy a be fek te tés meg té -
rül jön. Ezért drá ga ná lunk a te hén. Úgy tu dunk ol csób ban elô -
ál lí ta ni te he net, ha a bor jú, il let ve a nö ven dék mar ha fel ne ve -
lé se ha té ko nyabb, és meg emel jük a te hén ter me lé sét. Mi ért
jó, ha több ide ig van a te hén a ter me lés ben? Nem iga zán jó,
mert a rá for dí tás ké sôbb té rül meg. Üz le ti szem pont ból az ala - Â
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cso nyabb lak tá ci ós át lag a nye rô, mert a be fek te tés gyors ab -
ban té rül meg. Az a baj ná lunk, hogy az ala csony lak tá ci ós
szám hoz egy ma gas elô ál lí tá si költ ség és egy ala csony tej ter -
me lés tár sul. Mért kell ne künk a 3,5-ös lak tá ció? Mert a né -
met azt mond ja?! Hát egész sé gé re. A né met nek van 100 te -
he ne, ne künk 2000. Az a baj ná lunk, hogy az ala csony lak tá -
ci ós szám hoz egy drá ga elô ál lí tá si költ ség és egy na gyon ala -
csony ter me lés tar to zik. A ma gyar hols te in 2,2 lak tá ci ó val
össze hoz 20.100 li tert. Ha ez a te hén 1 lak tá ció alatt 14 ezer
li tert ad na, ak kor már 32 ezer li te res tel je sít mény len ne, meg -
té rül ne a költ ség, és még be vé tel is kép zôd ne. Az ame ri ka i nak
azért van 14 ez res lak tá ci ó ja, mert az éri meg. Ná lunk van
olyan, hogy egy lak tá ci ó ra 6000 li ter jut, és még is tud te jet ter -
mel ni, mert kap egy cso mó tá mo ga tást. Ame ri ká ban ilyen
nincs! A leg rosszabb lak tá ció is 13 ezer ki lo gram mos.

– Ér té ke lé sed sze rint a tej ter me lés sel fog lal ko zó gaz da -
ság ve ze tô jé nek esz köz tá rá ban a ver seny ké pes ség nö ve -
lé sé hez me lyek a leg fon to sabb té nye zôk? Tud nád rang so -
rol ni azo kat egy tôl ötig ter je dô ská lán?
– A leg fon to sabb az em be ri té nye zô. Ha én most nye rek a lot -
tón, ve szek egy For ma-1 es ver seny au tót, be ál lok a ver seny be,
at tól én még nem fo gom meg nyer ni a ver senyt. Ah hoz kell egy
pi ló ta, kell hoz zá egy csa pat, egy fô nök, egy cél, egy mo ti vá ció,
egy szem lé let és gyôz ni a ka rás, és csak utá na szá mít az, hogy
mi lyen au tód van. Má so dik hely re te szem a ta kar mányt, har -
ma dik hely re te szem a te hén kon for tot, utá na a ge ne ti kát.

Leg fon to sabb té nye zô az em ber. Tu dok olyan te lep rôl, amely
job ban fel sze relt, mint a mi énk, de ter me lés ben jó val mö göt -
tünk van nak. Mun kám 80%-át ar ra for dí tom, hogy mi ként tud -
nám az em be re ket job ban ké pez ni. Ta nul má nyu ta kat, csa pa té -
pí tô tré nin get szer ve zünk. A tu laj do no sok eb ben part ne rek. Fel -
is mer ték an nak je len tô sé gét, hogy az em ber mi lyen fon tos té -
nye zô a rend szer ben. Szak em be rek fog lal koz nak kol lé gá im mal
és ve lem is. Van olyan ve ze tô, aki csak a fo lya matelem zés sel
fog lal ko zik. Nem ért a te he nek hez, nem ért a gé pek hez, de az
em be rek hez an nál in kább. Hi szek ab ban, hogy ha az em be rek
be van nak von va egy dön tés be, ak kor sok kal job ban azo no sul -
nak a fel adat sú lyá val. Be kell von ni az em be re ket a dön té sek
meg ho za ta lá ba, hogy ma gu ké nak érez zék azt.

Be kell is mer ni, hogy van mun ka erô hi ány Ma -
gyar or szá gon, de nem fo ga dom el azt, hogy ne
len ne olyan em ber, aki a fel ada tot el tud ná lát ni.
A leg na gyobb hi bát ak kor kö ve tik el a szak em be -
rek, ami kor úgy vé le ked nek: „ne ked könnyû, mert
jó em be re id van nak.” Mun ka tár sa im mind kü lön -
bö zô me gyék bôl jöt tek. Ide von zot tuk ôket, mert
el tud tuk mon da ni, hogy mi az, amit tu dunk aján -
la ni. Bér ben a fel sô 10%-ba tar to zó dol go zók fi ze -
té sét tud juk ad ni. Meg vizs gál tunk 3 me gyét, azok -
nak a fel sô 10%-ába tar to zó bé re zést ad juk a fi zi -
kai dol go zók nak. A ma na ge ment-et is ér te lem sze -
rû, hogy jól meg tud juk fi zet ni. Sen kit nem ha -
gyunk ma gá ra prob lé má i val. Az aj tóm min dig nyit -
va van, hoz zám bár ki be jö het. Mi sze ret nénk az el -
sôk len ni, ha anya gi vagy csa lá di gond ját kell va -
la ki nek meg ol da ni. Csa lá di nap kö zit szer ve zünk a
Fi no-nál, éven te több al ka lom mal tar tunk ren dez -
vényt, grill par tit. Ilyen al kal mak kor a tu laj do no -
sok kal együtt mi fô zünk. Sze ret nénk mi nél töb bet
ad ni, meg ün ne pel ni, el is mer ni az ered mé nye in -

ket. Sze ret nénk, ha dol go zó ink meg be csül ve érez nék ma gu kat.
Meg kell ne kik mu tat ni azt, hogy ho gyan kell dol goz ni, mi lyen
biz ton ság vár rá juk, ha ná lunk dol goz nak.

En nek az ered mé nye az, hogy nin cse nek mun ka erô gond ja -
ink. Elég sé ges re pu tá ci ó val ren del ke zünk ah hoz, hogy az em -
be rek fel is mer jék, hogy ide ér de mes el jön ni dol goz ni, nem kell
az ér vé nye sü lés hez re pü lô je gyet ven ni Ang li á ba.

Az ág azat ban 70 fôt al kal ma zunk, eb bôl 12 fô fel sô fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zik (ál lat or vos, ag rár mér nök). A szak mun ká -
sa ink te szik ki a na gyobb lét szá mot, de van nak 8 ál ta lá nos sal
ren del ke zô dol go zó ink is.

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé sek va ló sul nak meg a jö -
vô ben?
– A kor sze rû tech no ló gi át ré szest jük elôny be. Most van be ve ze -
té si sza kasz ban az ak ti vi tás mé rô rend szer. Úgy fej lesz tünk,
hogy elôt te pró bá kat te szünk. Egy ek ko ra rend szer fej lesz té sé -
nél nem sza bad kí sér le tez get ni, itt biz tos ra kell men ni. Az új
esz kö zö ket ak kor ér de mes hasz nál ni, ha azok ál tal szol gál ta tott
ada to kat hasz nál ni tu dom a ha té kony ság nö ve lé sé ben. 

A fenn tar ha tó fej lô dés ér de ké ben sze ret nénk mi nél töb bet
ten ni, er re meg ol dás a hu musz komp oszt le het. A sze pa rált
mar hat rá gyá ból pi ro lí zis foly tán akt ív sze net ké szí tünk, amely a
hu musz kom poszt ta laj ba ke rü lé se után se gí ti a szer ve sa nyag
le bon tá sát a nö vé nyek szá má ra. Ez zel sze ret nénk a mût rá gya
mind na gyobb ré szét ki vál ta ni. A ta laj szer ve sa nyag tar tal má nak
csök ke né sét ez zel sze ret nénk meg ál lí ta ni. Kí sér le ti par cel lán -
kon már ki pró bál tuk a hu musz komp oszt hasz ná la tát, ter ve ink
sze rint a jö vô év ben rend szer-szin ten fog juk al kal maz ni. 

Az ál lat lét szá mot nem ter vez zük nö vel ni. Ez zel a te hén lét -
szám mal sze ret nénk el ér ni a 100 ezer li te res tej mennyi sé get,
mely fe dez né a fel dol go zó alap anyag szük ség le té nek 70%-át.

– Mun ka szer ve zés te rü le tén is tet ten ér he tô az ame ri kai
ha tás?
– Mun ka vég zé sünk szer ve zé se nem hi e rar chi kus rend sze rû, ha -
nem ho ri zon tá lis fel épí té sû. Két te le pet üze mel te tünk, mind két
he lyen van egy te lep ve ze tô. Ezen túl me nô en min den te rü let nek
meg van a ma ga fe le lô se. Így van, aki a tej mi nô sé gért, a bor jú
és a nö ven dék ne ve lé sért, az ál lat egész sé gü gyért, a ta kar má -

A demonstráció szónoka
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nyo zá sért, a tô gye gész sé gért, a sza po ro dás bi o ló gi á ért, a mû -
sza ki ki szol gá lá sért vagy a nö vény ter mesz té sért fe lel. Hét vé gén
egy ve ze tô van ügye let be, aki nek tud ni kell in téz ked ni, be a vat -
koz ni min den te rü le ten. Ez csak úgy le het sé ges, ha is me ri az
egész te lep mû kö dé si tech no ló gi á ját.

– Hogy ala kul a tej ön költ sé gé nek az ára a gaz da ság ban?
Két év vel ez elôtt az ala csony te já rak mi att szer ve zô dött
de monst rá ci ó kon a meg szó la lók kö zül ki emel ked tél a
me zôny bôl. Iz zott a le ve gô a ba ri ká don, ami kor be szél tél.
Ké pes vol tál a ter me lôk éle tér zé sét ha tá so san meg je le -
ní te ni. Ez zel a szó no ki ké pes ség gel nyit va áll elôt ted a
po li ti ku si pá lya is. Van nak ilyen am bí ci ó id?
– Szá mom ra a szak ma min de nek elôtt. Nem sze re tek ala kos -
kod ni, ami a vé le mé nyem, azt el mon dom, tet te i mért vál la lom
a fe le lôs sé get. Nin cse nek po li ti ku si am bí ci ó im. Ha majd te he -
nek lesz nek a par la ment ben, ak kor el me gyek oda. A szak má -
ért, a kol lé gá i mért bár mi kor, min den szak mai fó ru mon ki ál lok.
Ér zel mi töl te tû volt a mon da ni va lóm, mert ér zel mi be ál lí tott sá -
gú em ber va gyok. A hely zet azt kí ván ta, hogy a de monst rá ci ón
szól ni kel lett az em be rek hez. Haj lan dó va gyok meg nyi lat ko zás -
ra, ha a po li ti ka igényt tart a szak tu dá som ra.

– Mi a vé le mé nyed a tej pi a con ki a la kult hely zet rôl? Me -
lyek most a tej ter me lés ne héz sé gei? Azok ra mi lyen le het -
sé ges meg ol dá sok van nak? 
– Am bi va lens, az az el lent mon dá sos, két ér tel mû a vá la szom,
mi kor azt mon dom, hogy a mos ta ni tej pi a ci hely zet ked vez a
ter me lôk nek. Ez így igaz. Ar ra vo nat ko zó an, hogy mi ként re a -
gál ják ezt le, és a meg szo rí tá sok ból, ta ka ré kos meg ol dá sok ból
mit tar tot tak meg, eb ben ké te lye im van nak. A na gyon ala csony
te jár nál min de nen spó rol tak, min den le he tô sé get meg rad tak a
tar ta lé kok fel tá rá sá ra. Most, hogy jó a „lap já rás”, haj la mo sak
a la za ság ra, a köl te ke zés re. Úgy gon do lom, az a he lyes ál lás -
pont, ha a mos ta ni ma ga sabb te já rak mel lett is úgy gaz dál kod -
nak, mint ab ban az idô szak ban, ami kor lét kér dés volt a ta ka ré -
kos gaz dál ko dás. A mos ta ni ke let ke zô be vé telt cél sze rû fél re -
rak ni, tar ta lé kot ké pez ni, mert ke rül he tünk is mé tel ten ne héz
hely zet be. Azt ta pasz ta lom, hogy a tej ter me lôk tíz bôl he ten
nem így gon dol kod nak.

Az 5%-os Áfa-csök ken tés rôl az a vé le mé nyem, hogy hely te -
len dön tés volt. Alap ve tô en azért, mert a szak mai szer ve ze tek -
kel er rôl a dön tés rôl nem egyez tet tek. Azért is hi bás dön tés
volt, mert a fo gyasz tó nál ke vés bé je le nik meg a nyers tej (friss
tej) mint ter mék. Leg alább azt kel lett vol na meg néz ni, hogy a
fo lya dék tej fo gyasz tás ra mi a jel lem zô, azt mi lyen for má ban ke -
re si a fo gyasz tó. A zacs kós tej kor sza ka már le járt. A fo lya dék -
tej 90%-a ESL, il let ve UHT tej for má já ban ke rül pi ac ra. Ha eb -
bôl 90%-os a fo gyasz tás, ak kor mi ért a 10%-ban ér té ke sí tés re
ke rü lô friss tej Áfá ját csök ken tet ték?

Ez zel a dön tés sel nem kap tak a fo gyasz tók ar ra vá laszt, hogy
mi ért ve gyék meg a ma gyar te jet (UHT, ESL), ami kor az nem
lett ol csóbb. Ne cso dál koz zunk azon, ha ez után is a szlo vák te -
jet ve szi meg a vá sár ló, mert azt ol csób ban kap ja meg.

– Mi a vé le mé nyed a Ter mék ta nács ál tal szer ve zett mar -
ke ting kam pány ról?
– Nép sze rû sí te ni kell a ma gyar me zô gaz da sá gi ter me lést, ben -
ne a tej ter me lést is. A sza bad ver seny kö rül mé nyei kö zött ar ra
kell tö re ked ni, hogy a fo gyasz tó is mer je meg a ter me lést, le -
gyen szá má ra él mény a ter mék kel va ló ta lál ko zás. A tej fo gyasz -

tás és azon be lül is a ma gyar tej fo gyasz tás fon tos sá gá ra már
gyer mek kor ban fel kell hív ni a fi gyel met. Én min den olyan kez -
de mé nye zést tá mo gat ni tu dok, amely nek van ra ci o ná lis cél ja.

Mi itt, So mogy ban már ta valy el kezd tük a „Tej jel, szív vel a so -
mo gyi te jért” kam pányt, az idén foly tat ni fog juk. Kam pá nyunk
szep tem ber ben kez dô dik majd, amely hez a „tej ka mi ont” is
igény be sze ret nénk ven ni. Meg vá laszt juk a tej her ceg nôn ket a
6-12 éves kis lá nyok kö zül, ô lesz a rek lám ar ca a so mo gyi tej -
nek egy éven ke resz tül. Ezen kí vül rajz ver senyt szer ve zünk óvo -
dák és is ko lák kö zött. Vi szünk be te he ne ket a vá ros ba, csi ná -
lunk ve lük pró ba fe jést, ál lat si mo ga tót. Ter ve zünk te ju tat lét re -
hoz ni, ahol az ér dek lô dôk fel ke res he tik a ter me lô ket, meg te -
kint he tik a gaz da sá got, a fe jés fo lya ma tát. Sze ret nénk erô sí te -
ni a he lyi ter mé kek is mert sé gét, nép sze rû sí te ni azo kat. El kí -
ván juk ér ni, hogy a me gyé ben élôk ke res sék a pol con a so mo -
gyi ter me lé sû és gyár tá sú te jet. 

A so mo gyi tej ter me lôk a Fi no-Fo od-dal ka rölt ve szer ve zik az
ak ci ót, amely nek lé nye ge a gon dol kodj glo bá li san, cse le kedj

lo ká li san szlo gen. Azt kí ván juk, hogy a So mogy ban meg ter melt
és fel dol go zott tej a so mo gyi fo gyasz tó hoz jus son el. Az ak ci ó -
hoz a mar ke ting tu dást a ka pos vá ri egye tem kí nál ja, a ter mé -
ket a Fi no ad ja, mi pe dig az alap anya got biz to sít juk.

– Ta lál ko zunk-e majd az ôszi sajt must rán a Fi no-fo od ter -
mé kek kel? 
– Er re a kér dés re köz hely sze rû a vá la szom: gyôz tes em ber min -
dig a meg ol dást ke re si, míg a vesz tes a ki fo gást. 

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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z 1991 és 1995 kö zöt ti dél szláv há bo rú
vi szont a gaz da ság szin te tel jes ösz-
sze om lá sá hoz ve ze tett, és a NA TO-

bom bá zá sok, il let ve az azo kat kö ve tô szank -
ci ók el szi ge tel ték az or szá got a vi lág gaz da -
ság tól. A ká rok hely re ál lí tá sa és a Vi lág bank -
tól 2001-ben ka pott 1,3 mil li árd dol lá ros
se gély ré vén a gaz da ság új ra meg erô sö dött,
bár Ko szo vó és Mon te neg ró ki sza ka dá sa
újabb gaz da sá gi ér vá gást je len tett (ás vány -
kincs-le lô he lyek, ten ge ri ki kö tô és ten ge ri
ha lá szat el sza ka dá sa).

Az ipar nak a há bo rú okoz ta ha nyat lá sa és
a te rü le ti vesz te sé gek kö vet kez té ben Szer bi -
á ban fel erô sö dött a me zô gaz da ság sze re pe.
A fô leg a Vaj da ság ra kon cent rá ló dó nö vény -
ter mesz tés (ku ko ri ca, bú za és nap ra for gó)
eu ró pai vi szony lat ban is fi gye lem re mél tó
ered mé nye ket ér el, és év rôl-év re je len tôs
ex port be vé telt biz to sít az or szág nak. Az ál lat -
te nyész tés ugyan csak fon tos he lyet fog lal el
a szerb nem zet gaz da ság ban, bár je len tô sé -
ge a há bo rú utá ni évek ben erô sen vissza ha -
nyat lott. Je len leg mint egy 600.000 ház nál
tar ta nak ha szon ál la to kat, 330.000 ház tar -
tás nak ez a fô jö ve del mi for rá sa. 

Szer bia szar vas mar ha-ál lo má nya 2016-
ban 920.000 egye det szám lált, ami
300.000-rel ke ve sebb volt a ti ze nöt év vel
ko ráb bi lét szám nál. Az ál lo mány mint egy há -
rom ne gyed ré sze az or szág észak-nyu ga ti
fel ére kon cent rá ló dik; az Uzsi ce, Kra gu je vac,
Bor vo na lá tól dél re, il let ve ke let re össze sen
csak mint egy 200.000 szar vas mar hát tar ta -
nak. A szar va mar ha-lét szám év ti ze dek óta
fo lya ma to san csök ken, mi köz ben az or szág -
ban mint egy 50.000 el ha gyott (üres) há zat
tar ta nak nyil ván, ahol még meg van nak a tar -
tás ra szol gá ló is tál lók és be ren de zé sek. 

Az or szág te hén tej-ter me lé se 2016-ban –
a leg utób bi öt-tíz év alatt 15 szá za lék kal csök -
ken ve – mint egy 1,5 mil lió ton nát tett ki, de
en nek csak alig több mint fe le so rol ha tó a
leg ma ga sabb mi nô sé gi ka te gó ri á ba, a má sik
fe lét a ter me lô csa lád ja több nyi re ma ga hasz -
nál ja fel, vagy a la kos sá gi pi a con ér té ke sí ti
(friss tej ként, il let ve há zi lag fel dol goz va).

Szerbia tejgazdasága

A szak mi nisz té ri um az éves tej ter me lést rö vid
idôn be lül sze ret né 2,0 mil lió ton ná ra emel ni,
ezt azon ban ilyen gyors ütem ben alig ha le het
meg va ló sí ta ni. A fe jôs te he nek lét szá ma
436.000, ezek át la gos tej ho za ma évi 2.800-
3.300 kg kö zött mo zog, ami na gyon messze
van Auszt ria és a nagy nyu gat-eu ró pai tej ter -
me lô or szá gok 7.000-9.000 ki log ram kö zöt ti
át la gá tól, és hosszú évek re lesz szük ség ah -
hoz, hogy azt meg kö ze lít sék. A tej ho zam
eme lé sé nek fô kor lát ját nem a ge ne ti kai po -
ten ci ál, ha nem az el ma ra dott tar tá si és ta kar -
má nyo zá si kö rül mé nyek je len tik, ezért he lyi
elem zôk sze rint Szer bia 10 éven be lül kis be -
fek te tés sel és jobb szer ve zés sel meg dup láz -
hat ná a je len le gi tej ki bo csá tá sát.

A fen ti ek alap ján a szer bi ai tej ter me lés re a
két ar cú ság és az erôs me gosz tott ság jel lem -
zô. Egy részt van nak kor sze rû ter me lô és fel -
dol go zó üze mek, ame lyek gya kor la ti lag vi lág -
szín vo na lon mû köd nek, és ter mé ke ik te kin té -
lyes ré szét ex port ra ér té ke sí tik; a te hén tar tók
zö mét azon ban lét szám ban a kis gaz dák ad -
ják, akik nek ter me lé si mód sze re és szín vo na -
la messze el ma rad az elôbb em lí tet tek cso -
port já tól. A szerb tej ter me lés leg na gyobb
prob lé má ja te hát az el ap ró zott ság, bár egy te -
hén tar tó gaz da ság ra or szá gos át lag ban 19
fe jôs te hén jut, de ez a szám fél re ve ze tô, mert
ha az 50-100 te he nes vagy an nál na gyobb
gaz da sá go kat le szá mít juk, ak kor csak az 1-2
te he nes gaz dák ma rad nak. Szer bi ai elem zôk
na gyon le han go ló an és el ke se re det ten nyi lat -
koz nak a szar vas mar ha-ál lo mány apa dá sá ról
és a kis pa rasz ti tej ter me lés ala csony szín vo-
n alá ról. Ez zel kap cso lat ban Lju bi sa Jo va no -
vics, a Szerb Tej ter me lôk Egye sü le té nek el nö -
ke több ször fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy az
EU-ba va ló bel épés után csak az uni ós szab -
vá nyok nak meg fe le lô mi nô sé gû te jet ki bo csá -
tó gaz da sá gok mû kö dé sét fog ják en ged élyez -
ni. Az EU ta gor szá gok ban 1 szá za lék alatt van
a nem hi va ta los csa tor ná kon ér té ke sí tett tej
rész ará nya.

Az el ap ró zott ság a kis pa rasz ti szek tor ban
ma ga után von ja a kor sze rû is tál lók és gé pi
be ren de zé sek hi á nyát, mi vel 1-2 te hén re

nem éri meg fe jô gé pet, tej hû tôt vá sá rol ni,
de még drá ga fe hér je ta kar mányt sem. En-
n él fog va nem le het cso dál koz ni azon, hogy a
túl nyo mó részt szé ná val és a nö vény ter -
mesz tés mel lék ter mé ke i vel ete tett ál la tok
át la gos tej ho za ma ala csony, a szer bi ai gaz -
dák pe dig ne he zen tud nak ver se nyez ni a
nyu gat-eu ró pai tej ter me lôk kel. 

A vi dé ki la kos ság ala csony át lag jö ve del mi
szint je két sze re sen is aka dá lyoz za a tej ter me -
lés fej lesz té sét. Egy részt a gaz dák nak nincs
elég pén zük a kor sze rû ta kar má nyo zás ra és
is tál ló be ren de zé sek re, más részt a leg sze gé -
nyebb ré te gek nem tud ják meg fi zet ni a fel dol -
go zott tej ter mé ke ket (leg fel jebb csak az ivó te -
jet és a há zi lag fel dol go zott ter mé ke ket). Hi -
va ta los sta tisz ti kai ada tok sze rint 2016-ban a
ha vi (net tó) át lag ke re set 45.281 di nárt (387
dol lárt) tett ki az or szág ban, a mun ka nél kü li -
ség pe dig meg ha lad ta a 16 szá za lé kot. Az
egy fô re ju tó tej fo gyasz tás (nyers tej egyen ér -
ték re szá mít va) 180-190 li ter kö rül mo zog,
friss tej bôl vi szont csak mint egy 50 li ter.
Bra nis lav Gu lan, ag rár köz gaz dász, a Szerb
Ke res ke del mi Ka ma ra tag ja a kö zel múlt ban
ke se rû en áll apí tot ta meg, hogy a szerb tej ter -
me lés je len leg az 1910. évi szín vo na lon áll.
A szer bi ai kis te le pü lé se ken az 1-2 te he nes
gaz dák nem akar nak nagy ho za mú te he ne ket
tar ta ni, sôt a tej mi nô ség sem iga zán ér de kes
szá muk ra, a lé nyeg az, hogy a ren del ke zé sük -
re ál ló ke vés esz köz zel na pon ta elô ál lít sa nak
va la mennyi te jet, amely a csa lád élel mi szer-
el lá tá sá nak egyik osz lo pát ké pe zi, a fel es leg
pe dig né mi pénz be vé telt biz to sít.

A szar vas mar ha-ál lo mány és a tej ter me lés
csök ke nô ten den ci á ja rész ben a ju go szláv
ál lam szö vet ség szét esé sé vel is össze függ.
Nagy Ju go szlá via ugyan is a la kos ság te jel lá -
tá sá ból jó val na gyobb részt osz tott a ked ve -
zôbb te hén ta rá si fel té te lek kel ren del ke zô
Szer bi á ra, mint pl. Hor vát or szág ra, Ko szo vó -
ra vagy Mon te neg ró ra, így a ko ráb ban Szer -
bi á ban ezen kör ze tek el lá tá sá ra ter melt tej
fel ve vô pi a ca hir te len meg szûnt, bár má ra az
áru for ga lom a le vált or szág ré szek kel he lyen -
ként új ra in dult. 

A nyu gat-eu ró pai nagy tej ter me lô or szá gok
– ki hasz nál va a szerb gaz da ság ne héz hely ze -
tét, va la mint a (több nyi re mul ti na ci o ná lis)
szu per mar ke tek ter jesz ke dé sét – kb. 8-10
éve döm ping-áron kezd ték be hoz ni a te jet és
tej ter mé ke ket Szer bi á ba. A szu per mar ke tek
ele gán sabb ki sze re lé sû ter mé kei 2010 és
2015 kö zött a te já rak 120 szá za lé kos nö ve -
ke dé sét vál tot ták ki az or szág ban. Ez az ag -
resszív pi ac po li ti ka (ame lyet szerb köz gaz dá -
szok szu per mar ket for ra da lom nak ne vez tek)
ké sôbb, kü lö nö sen az orosz em bar gó nyo mán
vissza ma radt kész le tek mi att ko moly ve szélyt
je len tett az or szág tej ter me lé sé re, és a gaz dá -

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
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kat a sa ját pi a cuk ról va ló ki szo rí tás sal fe nye -
get te. Ezért a szerb kor mány a bel sô ter me lés
meg vé dé se ér de ké ben 2015-ben kény te len
volt be ho za ta li vá mot be ve zet ni az EU tej ter -
mé ke i re, így egy idô re el há rult a pi ac kül föl di
ter mé kek kel va ló el árasz tá sá nak ve szé lye, és
a fo gyasz tói te já rak a 2010 elôt ti szint re
csök ken tek. 2017 má so dik fel ére azon ban a
kor mány ugya nen nek a vám nak az el tör lé sét
vál lal ta. Ha ez be kö vet ke zik, az ka taszt ro fá lis
ha tást gya ko rol hat az or szág szar vas mar ha
tar tá sá ra és tej gaz da sá gá ra.

A nyers tej fel vá sár lá si ára je len leg (mi nô -
sé gi pré mi um tól füg gô en) a két év vel ez e-
lôt ti 38-41 di nár ral szem ben 35-38 di nár
(88-100 Ft) kö zött mo zog az or szág ban.
Ez az ár és an nak csök ke nô ten den ci á ja jól
mu tat ja, hogy azok nak a gaz dák nak, akik
nem tud nak el sô osz tá lyú mi nô sé gû te jet
elô ál lí ta ni, nem igen van esé lyük kor sze rû
gaz dál ko dást be ren dez ni, sôt hosszabb tá -
von ne he zen tud nak tal pon ma rad ni.

A he gyi te rü le te ken je len lé vô mo kány, ris -
ka, bu sa mar hát sváj ci borz de res faj tá jú szar -
vas mar hák kal ke resz tez ték, ami a ko ráb ban
vi szony lag he te ro gén ál lo mány nak egy sé ges
kül sôt köl csön zött. Hasz ná la tán a sváj ci borz -
de res sel tör tént ke resz te zés nem so kat vál -
toz ta tott. Meg tar tot ta pri mi tív ôsi jel le gét, a
sváj ci ta lán csak a tej ter me lé sén ja ví tott.

A kár pá ti borz de res faj ta a Kár pát-me den -
cé ben ôs ho nos nak vagy ré gen ho no sult nak
te kint he tô.

A szer bi ai te je lô ál lo mány mint egy 50 szá za -
lé ka a Szim men tá li faj tá ból áll, amely a 19
szá zad ele jé tôl több hul lám ban Svájc ból, il -
let ve Auszt ri á ból ke rült az or szág ba, és a he -
lyi vi szo nyok hoz iga zít va több szö rös át ke -
resz te zés re ke rült. 

1970-ben a ju go szláv kor mány je len tôs
ge ne ti kai fris sí tés be kez dett a tej ho zam ja ví -
tá sa ér de ké ben. Az USA-ból 1978-ig több
mint 3.000 Hols te in vem hes üszôt és több
tí ze zer adag te nyész bi ka sper mát hoz tak be.
A hols te in im port a szer bi ai há bo rú után is
foly ta tó dott, ezút tal már több nyi re Hol lan di -
á ból. Je len leg a hols te in-fríz faj ta az or szág
tej hasz nú ál lo má nyá nak mint egy 15 szá za -
lé kát te szi ki (fô leg a Vaj da ság ra kon cent rál -
va). Je len tôs szám ban ta lál ha tó még a borz -
de res és a jer sey, va la mint né hány ôs ho nos
faj ta (bu sa, vagy a ma gyar szür ké hez ha son -
lí tó po dó li ai, il let ve ko lu ba ra, gu tacs ko).

A tej ter me lés prob lé má it fel is mer ve és
azok ki kü szö bö lé si le he tô sé ge it ke res ve, ez
év áp ri li sá ban a Szerb Tej ter me lôk Egye sü le -
té nek de le gá ci ó ja lá to ga tást tett Auszt ri á -
ban, és együtt mû kö dé si meg áll apo dást írt
alá az oszt rák part ne re gye sü let tel. A meg-
áll apo dás ma gá ban fog lal ja töb bek kö zött az
in for má ci ó cse rét, a sze mi ná ri u mok és to -
vább kép zô tan fo lya mok, il let ve be mu ta tók
szer ve zé sét, a tej ter me lés fej lesz té sé ben va -
ló se gít ség nyúj tást, va la mint a szer bi ai te je -
lô ál lo mány szi men tá li faj tá val va ló ge ne ti kai
fel ja ví tá sá ban va ló köz re mû kö dést.

Kis tér sé gi szin ten né hány éve együtt mû -
kö dés kez dô dött szlo vák tej ter me lôk kel és
fel dol go zók kal is. A szer bek 2016-ban Ma -
gyar or szág ról is im por tál tak cso ma golt te jet:
a KSH sze rint 2.000 ton nás menny iség ben.

A Szer bi á ban meg ter melt te jet 110 na -
gyobb tej fel dol go zó üzem ben dol goz zák fel,
ame lyek kö zül több mint 25 a Vaj da ság ban
mû kö dik, sôt a sza bad kai, a nagy becs ke re ki
és az új vi dé ki üzem (a belg rá di ak mel lett) az
or szág leg na gyobb tej üze mei kö zé tar to zik.
Ezek az üze mek (vi szony lag el fo gad ha tó
áron) a tej ter mé kek szé les vá lasz té kát kí nál -
ják, ame lyek kö zött kü lön le ges he lyet fog lal -
nak el a spe ci á lis dél szláv (rész ben tö rö kök -
tôl át vett) tej ter mé kek. Kü lön le ges és or -
szág szer te el ter jedt ter mé kük a kaj mak,
amely leg in kább te hén tej bôl ké szül, és a
krém sajt hoz, il let ve ki csit a tú ró hoz ha son lít -
ha tó, ma gá ban vagy sü te mé nyek kel kom bi -
nál va a desszer tek gya ko ri alap anya gát ké -
pe zi: meg aludt sós tej szín, ér lel ve. A te hén -
te jet elôbb fel for ral ják, majd le fö lö zik. Fa -
csö bör be vagy kór acél edény be rak ják ré te -
gen ként a tej fölt, majd 15-20 na pig hû vös
kö zeg ben ér le lik. En nek függ vé nyé ben több -
fé le ál la gú-ízû kap ha tó - mi nél to vább pi hen,
an nál kar ak te re sebb a vé ge red mény.

Az ipa ri lag fel dol go zott tej ter mé kek kö zül a
leg na gyobb vo lu ment a saj tok kép vi se lik,
ezek ké szí té sé nek és fo gyasz tá sá nak év szá -
za dos ha gyo má nyai van nak. Je len leg az or -
szág ban éven te 25-30 ezer ton na saj tot ál -
lí ta nak elô, amely nek több mint fe le a Vaj da -

ság ra jut. A nyu ga ti ha gyo má nyok alap ján
sza ba don gyárt ha tó, nem vé dett saj tok, pl
trap pis ta, go u da, par me zán, moz za rel la,
eda mi, va la mint a Bal kán ról szár ma zó kas -
ka val és fe ta tí pu sú saj tok mel lett a he lyi
sajt fé le sé gek kö zül az aláb bi a kat ér de mes
meg em lí te ni:

– A go mo lya tí pu sú saj tok te hén-, juh- és
kecs ke tej bôl egya ránt ké szít he tô lágy, fe -
hér saj tok, ame lyek Ho mol je hegy ség völ -
gye i bôl szár maz nak, és ko ráb ban Ma gyar -
or szá gon is is mer tek vol tak, fô leg há zi ké -
szí tés ben.

– Pu le sajt: sza már tej bôl ké szült, füs tölt
sajt kü lön le ges ség, Za sa vi ca te le pü lés rôl,
amely rôl N. Djo ko vics, te nisz baj nok ré vén
a legd rá gább sajt ként szer zett tu do mást a
vi lág.

– Sje ni ca, fe hér, só zott sajt juh tej bôl, amely
a dél nyu gat-szer bi ai Pes ter fenn sík ról
szár ma zik és a szerb kul tu rá lis örök ség ré -
szét ké pe zi.

– Svrlig ca ci o ca val lo, te hén tej bôl ké szült fe -
hér, só zott sajt, ame lyet ha gyo má nyo san
a Ni sa va völ gyé ben ter mel tek.

Szer bia jen len leg mint egy 12 mil lió dol lár ér -
ték ben ex por tál saj tot, fô leg Orosz or szág ba,
és jó esé lye van a mennyi ség nö ve lé sé re.

A szerb tej ipar leg na gyobb ered mé nyé nek
te kint he tô, és fej lett sé gi szín von alá nak el is -
me ré sét je len ti, hogy a sza bá csi tej fel dol go -
zó (amely nek fe hér sajt ja it 75 szá za lék ban az
orosz pi ac ra ex por tál ják) meg áll apo dást írt
alá orosz part ne rek kel egy na pi 450 ton na
ka pa ci tá sú tej üzem lé te sí té sé re a Szent-Pé -
ter vá ri kör zet ben. A ter vek sze rint ez az új
üzem egy éven be lül meg kez di mû kö dé sét.

A te hén tej mel lett ha gyo má nyai van nak a
juh- és kecs ke tej ter me lés nek is. Szer bi á -
ban 2016-ban 1,6 mil lió ju hot és 225.000
kecs két tar tot tak, több nyi re kis gaz das á gok -
ban ve gyes hasz no sí tás sal és há zi tej fel dol -
go zás sal, il let ve fel hasz ná lás sal. Az utób bi
né hány év ben vi szont na gyobb kecs ke- és
juh far mo kat is lét re hoz tak. 

Össze gez ve: Szer bia tej gaz da sá ga fej lô dés
elôtt áll, meg ol dás ra vár a faj ta kér dés, pon -
to sab ban a te je lô ál lo mány ge ne ti kai fris sí -
té se, a tej ter me lés kon cent rá lá sa és kor sze -
rû tej üze mek épí té se, mert az egy-két te he -
nes gaz dák vár ha tó an fel ad ják a te hén tar -
tást, és csök ken a há zi fel dol go zás, va la mint
a fo gyasz tás.

Az or szág EU bel épés elôtt áll, az uni ós
kö ve tel mé nyek nek és hi gi é ni ai elô írá sok nak
va ló meg fe le lés is fej lesz tést igé nyel.
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Tej Ter mék ta nács nak ta lán leg fon -
to sabb vív má nya a szak ma kö zi
szer ve zet ként tör té nô el is mert ség.

A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um ha tá ro za ta
ér tel mé ben a Ter mék ta nács 2013 szep tem -
be re óta rep re zen ta tív szak ma kö zi szer ve -
zet ként vég zi te vé keny sé gét. 

Mél tán le he tünk büsz kék ar ra, hogy szak -
ma kö zi szer ve ze tünk ko moly ered mé nye ket
ért el a kis ke res ke de lem „szak ma kö zi” in -
teg rá lá sa te rén, ez egy iga zi, uni ós szin ten is
jegy zett si ker.

Más ered mé nyek ne he zen mér he tôk ugyan,
de ez a szer ve zet egy ér tel mû en a tej ág aza ti
kom mu ni ká ció egye dü li plat form já vá vált.
A töb bi ág azat hoz ké pest meg kü lön böz te tett
kap cso la tot tar tunk fenn a ha tó sá gok kal.
Ki je lent he tô to váb bá, hogy so ha nem lá tott,
va ló di tej ág aza ti „kö zös sé gi” mar ke ting
kam pá nyo kat haj tunk vég re.

A szak ma kö zi szer ve ze tek rôl szó ló tör vény ben fog lalt jo go sít vá -
nyok kal él ve szer ve ze tünk az el múlt évek ben két, a Ter mék ta -
nács nál mû kö dô in téz ke dés ki ter jesz té sét kér te a szak mi nisz -
ter tôl.

2015. feb ru ár 6-án meg je lent a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és
Ter mék ta nács nál mû kö dô Kö zös sé gi Mar ke ting Alap ba tör té nô
be fi ze tés ki ter jesz té sé rôl szó ló 2/2015. (II. 6.) FM ren de let.
A ren de let alap ján a Ma gyar or szág te rü le tén mû kö dô tej fel dol -
go zó, nagy ke res ke de lem mel fog lal ko zó tej ág aza ti sze rep lô, va -
la mint tej-kis ke res ke dô kö te les pi ac szer ve zé si hoz zá já ru lást fi -
zet ni a szak ma kö zi szer ve zet ál tal mû köd te tett Kö zös sé gi Mar -
ke ting Alap ba. 

A 8/2017. (III.2.) FM ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tô en va la -
mennyi Ma gyar or szág te rü le tén mû kö dô tej fel dol go zó, nyers te -
hén tej ki vi te lé vel fog lal ko zó tej ter me lô, nagy ke res ke de lem mel
fog lal ko zó tej ág aza ti sze rep lô, va la mint tej-kis ke res ke dô jog -
sza bály ban elô írt kö te le zett ség gel kö te les pi a ci je len tést ad ni a
ren de let ben meg ha tá ro zott – a Ter mék ta nács nál ezi dá ig rend -
sze re sí tett adatst ruk tú rá ból ki a la kí tott – adat tar ta lom mal.
Az adat szol gál ta tá si rend szert a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton -
sá gi Hi va tal, az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet és a Tej Szak ma -
kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács együtt mû kö dés ben üze mel te ti.
A kö vet ke zô gaz da sá gi év ben az adat szol gál ta tá si rend szer mi -
nél pon to sabb, meg bíz ha tóbb mû kö dé sé nek ki ala kí tá sát, üze -
mel te té sét kí ván juk meg va ló sí ta ni.

2016 feb ru ár já ban kö tött a Ter mék ta nács együtt mû kö dé si
meg áll apo dást a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal lal.
A meg áll apo dás ér tel mé ben a pi ac szer ve zé si hoz zá já ru lás tel -

Az idén 25 éves a Tej Terméktanács

je sí té sé vel kap cso la tos el len ôr zé se kért – a
Ter mék ta nács pénz ügyi nyil ván tar tá sa it
ala pul vé ve – a Hi va tal fe lel, emel lett a két
szer ve zet ki emelt fi gyel met for dít a ha zai
tej fo gyasz tás ösz tön zé sét se gí tô prog ra -
mok si ke res meg va ló sí tá sá ra is. 

Szin tén ki emelt je len tô ség gel bír, hogy
szer ve ze tünk 2016 ok tó be ré ben együtt -
mû kö dé si meg áll apo dást kö tött a Nem ze ti
Adó- és Vám hi va tal lal. Az együtt mû kö dés
cél ja a tej ág azat mi nél ha té ko nyabb el len -
ôr zé se, a tej ter me lôk hely ze té nek könnyí -
té se, va la mint a tisz tes sé ges pi a ci ver seny
meg te rem té se.

A mö göt tünk ál ló ne héz idô szak el len ére
ered mény nek te kint he tô, hogy Ma gyar or szág
az el múlt év so rán is tud ta nö vel ni tej ter me -
lé sét, nôtt a fel vá sár lás, és az Eu ró pai Unió
te já ra i nak rang so rá ban ha zánk az utol só he -
lyek rôl elô rébb tu dott lép ni, igaz, a ma gyar -

or szá gi te jár még min dig jócs kán el ma rad az uni ós át lag tól.

– Má jus vé gén le zaj lott a há rom éven te ese dé kes tiszt újí -
tó köz gyû lés. A Ter mék ta nács ve ze tô tiszt ség vi se lô it is
meg vá lasz tot ták, lé nye gé ben nem ke rült sor vál tás ra a
ve ze tés ben. Új don ság az, hogy el ôször ke rült be az el nök -
ség be a négy kis ke res ke del mi lánc egy-egy kép vi se lô je.
Mi ként fo gad ta ezt az újí tást a tag ság, és mi lyen ho za dé -
ka le het en nek?

– A 2017. feb ru ár 2-i ülé sén a Tej Ter mék ta nács Kül dött Köz -
gyû lé se el fo gad ta az Alap sza bály mó do sí tá sát.

A mó do sí tás szük sé ges sé gét a Ter mék ta nács éle té ben az el -
múlt évek ben be kö vet ke zett vál to zá sok in do kol ták. Nap ja ink ra
szak ma kö zi szer ve ze tünk mind a ter me lôi, mind a fel dol go zói,
mind a ke res ke dôi ol dal vo nat ko zá sá ban több mint két har ma -
dos rep re zen ta ti vi tás sal bír. Si ke res mû kö dé sün ket jel zi, hogy
má ra a Ter mék ta nács va ló ban egy há rom ol da lú ér dek egyez te -
tô fó rum má vált, amely több eset ben bi zo nyí tot ta, hogy a fe lek
ér de ke i nek tárgy alá sos úton tör té nô össze han go lá sa ja vít hat ja
a tej ág azat hely ze tét. 

An nak ér de ké ben, hogy a Ter mék ta nács a jö vô ben va ló ban há -
rom ol da lú vá tud ja ten ni mû kö dé sét, szük sé ges nek érez tük a
ke res ke del mi ol dal mé lyebb in teg rá ci ó ját a szer ve ze ti mun ká -
ba. A fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel ke rült sor hosszú hó na pok
egyez te té sét kö ve tô en az Alap sza bály bi zo nyos pont ja i nak mó -
do sí tá sá ra.

Lé nye ges vál toz ta tás tör tént a kül döt tek szá má nak meg ha tá ro -
zá sá ban. A 60 fôs Kül dött köz gyû lés lét szá mát il le tô en nem vál -

Harcz Zoltán a Terméktanács 
ügyvezetô igazgatója

A kerek évforduló kapcsán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetô 
igazgatóját, Harcz Zoltánt arra kértem, hogy értékelje az eltelt negyedszázados idôszakot.

A
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to zott, de a 2017. évi tiszt újí tó vá lasz tá sok so rán már-más
össze té tel ben de le gál hat nak ta go kat az egyes ol da lak:

• ter me lôi-fel dol go zói ol dal: 25-25 fô;
• ke res ke dôi ol dal: 10 fô.

Szük sé gét érez tük nem csak a Kül dött köz gyû lés, ha nem az El -
nök ség szint jén is be von ni a ke res ke dôi ol dalt a mun ká ba, így
an nak lét szá ma és össze té te le az aláb bi ak sze rint mó do sult.

Az El nök ség lét szá ma 22 fô. Össze té te le: a tej ter me lôi ér dek -
kör kép vi se le té re 8 fô, a tej fel dol go zói ér dek kör kép vi se le té re 8
fô, a ke res ke dôi ér dek kör kép vi se le té re 4 fô, míg a tej ter me lô -
ket, va la mint a tej fel dol go zó kat tö mö rí tô tár sult ta gok kö ré bôl
vá lasz tott 1-1 fô.

A Ter mék ta nács ve ze té se bí zik ab ban, hogy a ke res ke del mi lán -
cok in teg rá ci ó já val ha té ko nyab ban tud ja el lát ni pi ac szer ve zé si
fel ada ta it, cél ki tû zé se it, ami vel hoz zá já rul hat a tej ág azat hely -
ze té nek ja ví tá sá hoz.

– Min den ed di gi nél na gyobb tej mar ke ting-kam pány in dult
a ma gyar tej nép sze rû sí té sé ért. A Hi no ra Mar ke ting Gro -
up vég zi en nek a le bo nyo lí tá sát. Hogy fog lal ha tó össze
en nek a kam pány nak az új sze rû sé ge? Mi ben kü lön bö zik
a ko ráb bi kam pá nyok tól?

– A kon cep ció sze rint a Tej Ter mék ta nács 2017. évi kö zös sé gi
mar ke ting kam pá nyát fi a tal olim pi ko nok és spor to ló-pél da ké -
pek - Ka pás Bog lár ka úszó nô, Ken de re si Ta más úszó és Nagy
Ádám fut bal lis ta - mint a 'tej nagy kö ve tei' tá mo gat ják. A Tej Ter -
mék ta nács je len leg fu tó kam pá nya in teg rált kam pány. A kam -
pány „vi su al” ele me i vel és üze ne té vel szá mos kom mu ni ká ci ós
csa tor nán ta lál koz ha tunk, töb bek kö zött te le ví zi ós „spo tok” for -
má já ban, „so ci al me dia” fe lü le te ken, „out do or” hir de té se ken,
va la mint „on li ne” és „print” meg je le né se ken is.

A Tej Ter mék ta nács ko ráb bi kam pá nya i tól el té rô en a 2017. évi
mar ke ting stra té gia alap ve tô ele me az erô tel jes ATL kom mu ni -
ká ció. A spor to lók rész vé te lé vel for ga tott TV spot egy im pul zív

ké pi és han gi vi lág gal dol go zik, ami azért fon tos, hogy si ke rül -
jön ki tûn ni a rend kí vül erôs rek lám zaj ból: Fon tos cél volt, hogy
ér zel mi re ak ci ó kat vált sunk ki a cél kö zön ség bôl, az az min da -
zok ból, akik tud nak azo no sul ni a spor to lók ki emel ke dô tel je sít -
mé nyé vel, élet for má já val, mind az zal az élet stí lus sal, amit ôk
kép vi sel nek. 

A kam pány egyik köz pon ti ele me a köz te rü le ti meg je le nés. Az or -
szá gos köz te rü le ti kam pány 2017 má ju sá ban – pár hu za mo san a
te le ví zi ós rek lám kam pánnyal – fu tott, azt tá mo gat ta. Az óri ás-
p la ká to kon a rek láms pot ban meg je le nô fi a tal olim pi ko nok, a Tej -
szív lo gó, va la mint a kam pány szlo gen je je lent meg. 

A kam pány so rán nagy hang súlyt fek te tünk ar ra, hogy a kam -
pá nyü ze net, va la mint a Tej szív lo gó a le he tô leg több és leg vál -
to za to sabb fe lü le ten meg je le ní tés re ke rül jön, a le he tô leg ha té -
ko nyab ban el ér ve ezál tal a fo gyasz tó kat. E cél ér de ké ben a
kam pány „vi su al” ele me i vel tá mo ga tott hir de té se ket he lyez -
tünk el az áru ház lán cok ak ci ó súj ság ja i ban.

A kam pány va la mennyi ele mé hez szo ro san kap cso ló dik az on -
li ne kom mu ni ká ció, mely nek ér de ké ben a Ter mék ta nács a
www.tej sziv.hu we bol dal át ala kí tá sát, a kam pány ar cu la tá hoz
iga zí tá sát tûz te ki cé lul. A meg úju ló we bol da lon – amely we bol -
dal a kam pány so rán va la mennyi kom mu ni ká ci ós fe lü le ten
meg je le nik, il let ve a fo gyasz tó kat nye re mény já té kok kal a web -
hely re irá nyít ja – meg je len je nek a for ga lom ban lé vô 'Tej szív'-
'Sajt szív' lo gós ter mé kek is. 

A kam pány kom mu ni ká ci ó ja in ten zív PPC tá mo ga tás sal a kö -
zös sé gi mé dia ol da la kon is akt ívan zaj lik. www.fa ce bo ok.hu/
tej sziv, www.ins tag ram.com/tej sziv 

– A kam pány már áp ri lis ban meg kez dô dött. Az idei Tej Vi -
lág nap ren dez vény is lé nye gé ben a kam pány ré sze volt.
Mi lyen idô sza kot ölel fel a kam pány? Mi lyen mér ték ben
fog nö ve ked ni en nek ered mé nye ként a tej fo gyasz tás?

– A kam pány 2017. ja nu ár 15-tôl 2017. de cem ber 31-ig tart.
A kam pány fô cél ja a fo gyasz tók több, gya ko ribb és tu da to sabb

ösz tön zé se a tej és a tej ter mé kek fo -
gyasz tá sá ra; a gyer me kek, a fi a ta lok
tej- és tej ter mék-fo gyasz tás ra mo ti vá ló
ne ve lé sé nek tá mo ga tá sa; se gít ség -
nyúj tás az egész ség tu da tos táp lál ko -
zás ki a la kí tá sá ban a tej és tej ter mé kek
fo gyasz tá sá nak meg sze ret te té sé vel,
va la mint a tej ter mé kek sok fé le sé gé -
nek és egész sé ges táp lál ko zás ban be -
töl tött sze re pé nek be mu ta tá sá val. 

A kam pány zá rá sát kö ve tô en a ter ve -
ink sze rint – ha son ló an a kam pányt
meg elô zô ku ta tás hoz – a Ter mék ta -
nács a mar ke ting kam pány ered mé -
nyes sé gé re vo nat ko zó pi ac ku ta tást fog
vé gez tet ni, mely nek alap ján az El nök -
ség dönt a foly ta tá sá ról, il let ve az
eset le ges irány vál tás ról. Nem tit kolt
cé lunk, hogy az egy fô re ju tó tej fo -
gyasz tás a mai igen ala csony, 160 li te -Kenderesi Tamás, Kapás Boglárka, Mélykuti Tibor a Tej Világnap rendezvényen

Â
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res át lag ról to vább emel ked jen, azon ban túl zás és meg ala po -
zat lan len ne ezt a fo gyasz tá se mel ke dést ki zá ró lag a mar ke ting
kam pány tól vár nunk. 

– Van nak-e már mé ré sek, vissza jel zé sek, hogy a te jes
kam pány tá mo ga tá sá ra meg nyert nagy kö ve tek, Ka pás
Bog lár ka, Nagy Ádám és Ken de re si Ta más üze ne te mi lyen
mó don ta lál fo gad ta tást a fi a tal ge ne rá ció kö ré ben?

– A kam pányt meg elô zô en ku ta tást vé gez tet tünk a TNS-Hoff -
mann Pi ac ku ta tó in té zet tel, mely nek so rán – az ál ta lá nos fo -
gyasz tói at ti tûd ku ta tá sa mel lett – ar ra is kí ván csi ak vol tunk, hogy
a meg kér de zet tek mely ha zai spor to ló kat ta lál ják a leg in kább hi -
te les nek a té ma kép vi se le té re. Az ered mé nyek alap ján egy ér tel -
mû en ki de rült, hogy a szer zô dött há rom spor to lót mind tel je sít -
mé nyük, mind sze mé lyi sé gük és hi te les sé gük alap ján a 'tej-ügy'
kép vi se le té re a leg in kább al kal mas nak ta lál ták a vá lasz adók.

– A Tej Ter mék ta nács kö zös sé gi mar ke ting je a kam -
pánnyal a ma gyar tej ág azat fej lô dé sét tud ja je len tô sen
erô sí te ni. A tej gaz da sá gos ter me lé se, a tej árá nak ala -
ku lá sa alap ja i ban ha tá roz za meg az ág azat hely ze tét.
Van-e már vissza jel zés, hogy a friss tej ese té ben al kal ma -
zott Áfa-csök ken tés mi lyen ered ményt ho zott?

– Az ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör vény
ér tel mé ben 2017. ja nu ár 1-tôl a tej (ki vé ve az ult ra ma gas hô -
mér sék le ten hô ke zelt tej és az ESL tej) áfá ja 5%-ra csök kent.
A fen ti tör vé nyi vál to zás – a 2016. évi kis ke res ke del mi fo gyasz -
tói fo lya dék tej for gal mat ala pul vé ve – az ide ha za ér té ke sí tett
te jek nek csu pán 16-18%-át érin ti. A ha zai fo lya dék tej-pi a con
eköz ben az UHT tej és az ESL tej ér té ke sí té se a meg ha tá ro zó. 

Az ed di gi ke res ke del mi ta pasz ta la tok (és a nyá ri ká ni ku la) alap -
ján té ves az el gon do lás, mi sze rint a friss te jek fe lé irá nyít hat ja a
vá sár ló kat, ha e ter mé kek az 5%-os áfa mi att ol csób bak. A fel -
dol go zók nak, a köz pon ti élel mi szer-rak tá rak nak, a kis ke res ke del -
mi üz le tek nek és a fo gyasz tók nak sincs – a friss tej nek a je len le -
gi nél na gyobb for gal má hoz szük sé ges – hû té si ka pa ci tá suk (hû -

tött rak tár és ka mi on, na gyobb ott ho ni csa lá di
hû tô). A tej gyár tás ban és a te jér té ke sí tés ben –
üz le ti szem pon tok mi att – gon dot je lent majd a
né hány na pos sza va tos sá gi ide jû te jek ke ze lé se,
fô leg a má jus tól kez dô dô idô szak ban. A fo gyasz -
tók egy ré sze ma nincs tisz tá ban a hû té si lánc
fon tos sá gá val: a friss te jek fo lya ma tos hû tést kö -
ve tel nek, a fel dol go zó tól az asz ta lig. A fel dol go -
zók tól egy re több, a friss te jet érin tô, mi nô ség -
rom lás ra vo nat ko zó in for má ci ót ka punk, szá mos
fel dol go zó ESL tej re áll vissza a friss te jek rôl. Fon -
tos len ne, hogy az összes fo gyasz tói fo lya dék tej
ré sze le hes sen az áfa-csök ken tés nek, mi vel csak
így ér he tô el a kí vánt pi a ci, költ ség ve té si és nem
utol só sor ban tár sa dal mi ha tás. 

– Nem rég lá tott nap vi lá got az a sta tisz ti kai
adat, amely sze rint a ha zai tej ter me lés
2013 és 2016 kö zött 10 szá za lék kal nôtt,
va la mennyi fôbb tej ter mék gyár tá sa emel -
ke dett, a va jé hat év alatt pél dá ul 54 szá za -
lék kal. Az át la gos tej ter mék-fo gyasz tás is

fo lya ma to san emel ke dést mu tat. Ho gyan le het ér té kel ni
eze ket a po zi tív vál to zá so kat? A 25 éves szer ve zet nek a
2017-es év ben mi a leg fon to sabb fel ada ta?

– A vál ság vé get ért, az eu ró pai és a ha zai tej pi ac sta bi li zá lód -
ni lát szik, egy si ke res tej ág azat el éré sé hez azon ban még szá -
mos meg ol dan dó fel adat áll a ha zai ág azat sze rep lôi elôtt.

A jö vô ér de mi fel ada tai kö zé tar to zik azon ban még a ha zai elô ál -
lí tá sú tej ter mé kek ará nyá nak nö ve lé se a köz ét kez te tés ben, a tej-
és tej ter mék-nagy ke res ke dôk szi go rúbb el len ôr zé se, transz pa -
rens szak mai re giszt rá ci ó ja. Fon tos a tej ipa ri szak mun kás, tej ipa -
ri tech ni kus és tej ipa ri mér nök kép zé sé nek tá mo ga tá sa. A pi ac -
vé de lem ré sze ként te kint he tünk az ere det vé de lem re; a rö gös tú -
ró ere det vé del mé re vo nat ko zó an már fo lya mat ban lé vô EU el já -
rás mel lett to váb bi (óvá ri sajt, trap pis ta sajt) el já rá sok me gin dí -
tá sa van na pi ren den. Ugyan ilyen fon tos a GMO-men tes je lö lé si
rend szer ki a la kí tá sa is a tej ter mé kek te kin te té ben.

Lé nye ges szem pont a szak ma kö zi szer ve ze tünk to váb bi fej lesz -
té se, a pi ac sza bá lyo zás te rü le tén kom pe ten ci á ik nö ve lé se.
Fon tos élet ké pes ter me lôi együtt mû kö dé sek, szer ve zô dé sek
lét re ho zá sa, fenn tar tá sa is, hi szen az al ku po zí ció erô sí té sé ben
és a költ sé gek csök ken té sé ben ezek nek a szer ve zô dé sek nek
ki emelt sze re pük van. Eh hez a ter me lôi szer ve ze te ket és a
nyers te jet fel is dol go zó ter me lôi cso por to kat pénz ügyi leg is tá -
mo ga tó mó dok al kal ma zá sá ra van szük ség, pél dá ul a tá mo ga -
tá sok so rán po zi tív diszk ri mi ná ci ó ban (ma ga sabb faj la gos tá -
mo ga tás) kell ré sze sí te ni a ter me lôi szer ve zô dé sek tag ja it.

Az elôt tünk ál ló fel ada tok kö zül pri o ri tás ként te kin tünk a tej- és
tej ter mé ká rak ban ta pasz tal ha tó cik li kus ság tom pí tá sá ra. Ki -
emelt fel adat a pi ac vé de lem és a pi ac szer ve zés, de el en ged he -
tet len a fel dol go zó vál lal ko zá sok be ru há zá si tá mo ga tá sa is, hi -
szen a je len le gi ha zai fel dol go zó ka pa ci tás na gyobb mennyi sé -
gû tej fel es leg le ve ze té sé re nem al kal mas, ela vult, ese ten ként
20-30 éves tech no ló gi át is al kal maz. 

2 BEMI

Messze viszik a lufik a 25. éves Terméktanács jó hírét
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öz is mert tény, hogy a gép jár mû ve ze tô igen nagy ide gi
és idô sza kon ként nagy fi zi kai meg ter he lés nek is van
ki té ve. A gép jár mû ve ze tés – pl. hosszú utak ese té ben

– egy han gú vá vál hat, de vá rat lan hely ze tek ben nagy fo kú kon -
cent rá ci ó ra, meg íté lô ké pes ség re, el ha tá ro zó kész ség re, gyors
re ak ci ók ra és meg fe le lô lá tás ké pes ség re van szük ség.

Min de zen funk ci ó ra töb bek kö zött a táp lál ko zás nak is fon tos
be fo lyá sa van. A rend sze res tej fo gyasz tás pe dig na gyobb ide gi
és fi zi kai tel je sít mé nyek el éré sét te szi le he tô vé, fo koz za élet -
ked vün ket és be fo lyás sal van a jó kö zér zet ki a la ku lá sá ra is.
Meg fi gye lé sek sze rint az élô szer ve ze tet nap mint nap érô iz gal -
mak ha tá sát és a kü lön fé le ci vi li zá ci ós ár tal ma kat a tej és a tej -
ter mé kek rend sze res fo gyasz tá sa igen jól el len sú lyoz za. 

„A tej élet, erô, egész ség!” – hirdette egykoron a pla kát; „Egy
po hár tej – tisz ta fej” – mondta a reklámszöveg. Nem vé let len,
hogy ezek az axi ó má ba sû rí tett meg áll apí tá sok a táp lál ko zá si,
il let ve egész ség ügyi szak em be rek vé le mé nyét is tük rö zik, akik
szak nyel ven úgy fo gal maz nak: „ked ve zô a tej táp anyag-össze -
té te le”. 

Mit je lent ez?
A tej két ség kí vül az egyik le gér té ke sebb élel mi sze rünk. Ide á -

lis össze té te lé ben tar tal maz za mind azon táp anya go kat, ame -
lyek re a szer ve zet nek fel tét le nül szük sé ge van. Ezek: ener gi át
szol gál ta tó nél kü löz he tet len fe hér jék, ideg erô sí tô anya gok, fon -
tos ás vá nyi anya gok, va la mint kü lön fé le vi ta mi nok. A tej és a
tej ter mé kek úgyne ve zett „vé dô táp anya gai”-nak (vi ta mi nok, ás -
vá nyi anya gok, nyo me le mek) rend kí vül nagy a je len tô sé gük. El -
le nál ló vá te szik a szer ve ze tün ket a kü lön bö zô fer tô zé sek kel és
be teg sé gek kel szem ben. Alig ha van még egy olyan táp lá lék,
amely nek annyi hasz nos ér té ke len ne, mint a tej nek és a tej -
ter mé kek nek. Kü lön elô nyük, hogy a szer ve zet ben gyor san fel -
szí vód nak, könnyen emészt he tô ek, ami a gép jár mû ve ze tés
szem pont já ból na gyon elô nyös.

A ne he zen emészt he tô éte lek vi szont erô sen igény be ve szik
az emész tô trak tust, az emész tés hez emi att több vér re van

szük ség. Eb ben az eset ben az agy vé rel lá tott sá ga csök ken, ami
ál mos ság hoz ve zet het, ami vi szont ko moly bal eset-vesz éllyel
jár. A hosszú utak egy han gú sá ga to vább nö ve li az ál mos ság ra
va ló haj la mot, ami to váb bi hát rá nyos ha tás sal bír a ve ze tô ké -
pes ség re. A táp lál ko zás egé szét fi gye lem be vé ve a na pon ta
hosszú órá kat vo lán mel lett töl tô em be rek nek fe hér jé ben, vi ta -
mi nok ban és ás vá nyi anya gok ban gaz dag ét rend fe lel meg a
leg job ban. Az er re vo nat ko zó ku ta tá sok sze rint azon ban nem
ke vés bé fon tos az ét ke zé sek gya ko ri sá gá nak és idô pont já nak
be osz tá sa sem. 

A ke ve sebb, de gya ko ribb ét ke zé sek re azért van szük ség,
mert a táp lál ko zás ban egy hosszabb szü net a vér cu kor szint
csök ke né sé hez ve zet. En nek kö vet kez té ben a kon cent rá ci ós
ké pes ség rom lik, in ger lé keny ség, az elal vá si haj lam és né ha lá -
tá sza va rok jö het nek lét re. Ezek a tü ne tek meg elôz he tô ek a fô -
ét ke zé sek menny isé gé nek csök ken té sé vel, a ki sebb ét ke zé sek
be ik ta tá sá val, és az ét rend meg fe le lô össze ál lí tá sá val. 

A gép ko csi ve ze tés nél igen fon tos kö ve tel mény az ál mos ság le -
küz dé se és a gyors re ak ci ó ké pes ség fenn tar tá sa. Az éj sza ka ve -
ze tôk csak ki elé gí tô A-vi ta min el lá tás mel lett lát nak jól a szür kü -
let ben, és ez eset ben meg fe le lô a kont rasz tér zé ke lés. En nek fô -
leg al ko nyat kor, szür kü let ben és es te, el len for ga lom nál az erôs
fény szó ró zás kor van je len tô sé ge. Is me re tes, mennyi re fon tos,
hogy le he tô leg gyor san vissza nyer jük a tel jes lá tást egy szem be -
jö vô gép jár mû fény szó ró zá sa után. A fény-ár nyék gyors vál to zá sa
nö ve lik a szer ve zet A-vi ta min szük ség le tét. A tej föl, a vaj és a tej -
zsír-dús tej ter mé kek az A-vi ta min elô (pro-) vi ta min ját, a ka ro tint
nagy menny iség ben tar tal maz zák. Ezek a ter mé kek egy ben
könnyen emészt he tô ek, és könnyen fel szí vó dók. 

A gép ko csi ve ze tés szü ne te i ben is – a le he tô sé g hez ké pest
– fe hér je- és vi ta min dús éte le te ket fo gyasszunk, vál to za to -
san. A ki sebb ét ke zé sek ki e gé szí té se kép pen ezt az igényt a
tej és tej ter mé kek elé gí tik ki a leg job ban, il let ve a leg gyor-
s ab ban. Egy-egy po hár tej el fo gyasz tá sa a pi he nô idôk alatt,
ki fe je zet ten nyug ta tó ha tá sú is. So kan is me rik azt a kel le mes
ér zést, amely egy po hár friss, hi deg tej el fo gyasz tá sa után töl -
ti el az em bert. De a tej föl, a sa va nyí tott tej ter mé kek, a jog -
hurt, a ke fir és a gyü mölccsel íze sí tett jog hur tok kel le mes,
üdí tô ha tá sát sem kell kü lö nö seb ben bi zo nyí ta ni. Ma már a
kor sze rû en fel sze relt és nagy ka mi o nok, szál lí tó gép ko csik
élel mi sze rek hû té sé re és hût ve tá ro lá sá ra szol gá ló be ren de -
zés sel is el van nak lát va.

Hasz nál juk hát ki a tej és tej ter mé kek „erôt, egész sé get” adó
tu laj don sá gát, s gon dol junk ar ra, hogy rend sze res fo gyasz tá -
suk, a ve ze tés biz ton sá gát is messze me nô en is szol gál ják!

A fen ti ek ben össze fog lal tak alap ján cél sze rû len ne meg fe le lô
mar ke ting mun ká val meg cé loz ni ezt a vi szony lag nagy „po ten -
ci á lis” ve vô kört is.

2 dr. LEND VAY BÉ LA

„Egy pohár tej, tiszta fej”
Tejnapi gondolatok a gépkocsivezetôknek, és mindenkinek

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 gépkocsive-
zetôt 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
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te jet, mint egész sé ges táp anyag for rást ün ne pel jük a
Tej Vi lág na pon 160 or szág ban, mely hez Ma gyar or szág
is csat la ko zott. Az idei ese mé nyen a szer ve zôk a gyer -

me ke ket és a fi a ta lo kat meg cél zó, a ha zai tej és tej ter mé kek
fo gyasz tá sá ra ösz tön zô Tej szív kam pá nyon túl, a ma gyar tej ág -
azat ak tu á lis hely ze té rôl is be szá mol tak.

A ren dez vé nyen a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um kép vi se le té -
ben je len volt dr. Nagy Ist ván par la men ti ál lam tit kár, Harcz Zol -
tán, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács ügy ve ze tô
igaz ga tó ja, il let ve Ist ván fal vi Mik lós társ el nök is. 

A ha zai tej pi ac je len le gi hely ze té rôl Ist ván fal vi Mik lós mel lett,
Mély ku ti Ti bor, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács el -
nö ke be szélt.

„A ha zai tej ág azat fo lya ma to san fej lô dik, a 2017-es év el sô

ne gyed évé ben 0,4%-os nö ve ke dést ér tünk el a tej ter me lés ben,

össze ha son lít va más szom szé dos or szá gok kal, ez ki fe je zet ten

po zi tív adat. Az el sôd le ges cél ja a tej pi ac nak most a fo lya ma -

tos ipar fej lesz tés és be ru há zás, ami vel olyan, ma ga sabb hoz -

zá a dott ér té kû ter mé ke ket tu dunk elô ál lí ta ni, ame lyek biz to sít -

ják a tej ter me lôk, a fel dol go zó i par, il let ve a ke res ke del mi lán -

cok pro fit ját is.”

TÖBB SZÁZAN ÜNNEPELTÉK 
A TEJ VILÁGNAPOT

„Fon tos ki emel ni még az olyan in no va tív ter mé kek ma gas

mi nô ség ben va ló elô ál lí tá sát, mint pél dá ul a lak tóz men tes ter -

mé kek, hi szen Ma gyar or szág la kos sá gá nak kö zel 30%-a lak-

tó zér zé keny. Az ô szá muk ra kü lö nö sen fon tos a jó mi nô sé gû,

mo dern tech no ló gi á val elô ál lí tott lak tóz men tes ter mé kek el ér -

he tô vé té te le” – mond ta el Mély ku ti Ti bor. 
A si ke res ren dez vé nyen a szak ma be li ek mel lett Ka pás Bog -

lár ka és Ken de re si Ta más olim pi ko nok is részt vet tek, akik az
ün nep ség re ki lá to ga tó több mint száz kis is ko lás sal mér ték
össze ere jü ket já té kos ve tél ke dô kön. A ren dez vény le zá rá sa -
ként be mu tat ták az „Én hô söm” or szá gos rajz pá lyá zat nyer tes
al ko tá sa it is, amely re több mint 500 pá lya mû ér ke zett. A gyôz -
te sek ér té kes kre a tív cso ma gok kal let tek gaz dag ab bak.

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

Kenderesi Tamás és Kapás Boglárka

Sajtótájékoztató

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. 

A
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leg na gyobb tej fel dol go zó vál la la -
tok kö zött több ki zá ró lag vagy el -
sô sor ban sajt gyár tás sal fog lal ko -

zó üzem van, ame lyek az élel mi sze ri par
meg ha tá ro zó té nye zôi akár ered mé nyes -
ség, akár ex port te vé keny ség te rén. A je -
len tôs és fo lya ma to san nö vek vô ex port tal
pár hu za mo san a sajt a leg na gyobb ér ték -
ben be ho zott tej ter mék (2016-ban 150
mil lió eu ró ér ték ben kö zel 54 ton na), amit
a fo ko za to san nö vek vô sajt fo gyasz tás is
ge ne rál. Az el múlt öt év ben a ha zai egy fô -
re ju tó sajt fo gyasz tás kö zel 30 szá za lék kal
nö ve ke dett, 2015-ben 7,1 kg/fô volt az
ér té ke (KSH).
A nagy üze mi sajt gyár tás mel lett egy re na -
gyobb fo gyasz tói igény mu tat ko zik a kis -
ter me lôi, kéz mû ves saj tok elô ál lí tá sá -
ra. Meg fi gyel he tô az is, hogy mind töb ben
kez de nek el ôször csak sa ját igé nye ik el lá -
tá sá ra saj tot ké szí te ni, és ké sôbb már kis -
ter me lô ként, csa lá di gaz da sá gok ként el -
adás ra ál lí ta nak elô saj to kat. Szá muk ra
sze ret nénk se gít sé get nyúj ta ni, össze fog -
lal va azo kat az is me re te ket, ame lyek a
sajt ké szí tés sel fog lal ko zó vál lal ko zá sok in -
du lá sá nál fi gye lem be kell ven ni.

Uni ós szin ten a me zô gaz da sá gi ter mék -
pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá -
ról szó ló 1308/2013/EU ren de let ha tá -
roz za meg a tej fo gal mát, il let ve azon tej -
ter mé ke ket (köz tük a saj to kat), ame lyek
ese té ben egyik tej-al ko tó rész sem he -
lyet te sít he tô más össze te vô vel.

A ha zai jog sza bá lyok kö zül a Ma gyar
Élel mi szer könyv az élel mi sze rek elô ál lí -
tá sá nak egyik alap ve tô sza bá lyo zó
esz kö ze. Az Élel mi szer könyv 1-3/51-1
szá mú elô írá sa vo nat ko zik a tej ter mé -
kek re. Kü lön fe je zet fog lal ko zik az ol tós
al vasz tá sú, ér lelt saj tok kal, il let ve a sa -
vas és ve gyes al vasz tá sú saj tok kal. Az
elô írás sza bá lyoz za, hogy mi lyen össze -
te vôk hasz nál ha tó ak fel a sajt ké szí -
té sé hez, il let ve hogy mi lyen mi nô sé gi
kö ve tel mé nyek nek kell a ter mé kek -
nek meg fe lel ni ük.

A SIKER KÜSZÖBÉN
A sajtgyártás kistermelôi szabályozása

A Az ol tós al vasz tá sú, ér lelt saj tok nál pél -
dá ul, csak a kö vet ke zôk össze te vôk
hasz nál ha tók fel:

„Tej, tej szín, sa vó szín, tej por, tej sû rít -

mény, tej fe hér je-kon cent rá tum, sa -

vó fe hér je-kon cent rá tum, rész ben fö -

lö zött tej, so vány tej, író vagy ezek

kom bi ná ci ói, tej sav bak té ri um-kul tú -

rák, Pro pi o ni bac te ri um sher ma nii

szín te nyé sze te, Bre vi bac te ri um li -

nens szín te nyé sze te, Pe ni cil li um ro -

qu e for ti szín te nyé sze te, Pe ni cil li um

ca mem ber ti vagy Pe ni cil li um ca se i -

co lum szín te nyé sze te, pro bi o ti ku -

mok vagy ezek ke ve ré ke, más, élel -

mi szer-biz ton sá gi szem pont ból nem

ag gá lyos, en ged élye zett szín te nyé -

sze tek, ren nin vagy más meg fe le lô

al vasz tó en zim, víz, ét ke zé si só”

A Ma gyar Élel mi szer könyv ki tér ar ra is,
hogy íze sí tô a nya gok szük ség sze rin ti hoz -
zá adá sá val íze sí tett saj tok is ké szít he tôk,
azon ban na túr saj tok ké szí té sé hez ezen
anya gok nem hasz nál ha tó ak fel. A fel -
hasz nál ha tó íze sí tô a nya gok azon ban
csak olyan anya gok le het nek, ame lyek
élel mi szer nek mi nô sül nek, és meg fe -
le lô ke ze lé sen is át es tek. 

Ezen kí vül ez a sza bály zat a je lö lés re vo -
nat ko zó an is áll apít meg kö te le zett sé ge -
ket. Ha a ter mé ket ki zá ró lag aro má val íze -
sí tet ték, ak kor a meg ne ve zés ben csak az
„ízû” ki fe je zés sel sza bad utal ni a ter mék
jel le gé re (pl.: „Ôszi ba rac kí zû aludt tej”). 

A füs tölt íz ki a la kí tá sa tör tén het ke -
mény fa elé ge té sé vel, re ge ne rált füs tol -
dat tal, il let ve füs ta ro ma fel hasz ná lá sá -
val. En nek meg fe le lô en le het a ter mé ket
füs tölt nek, il let ve füst íze sí té sû nek ne -
vez ni. Ezen té ma kör rész le te sebb sza bá -
lyo zá sa a kö zel jö vô ben vár ha tó, a Ma -
gyar Élel mi szer könyv hús ké szít mé nyek rôl
szó ló irány el vé ben sze rep lô meg ha tá ro -
zá sok alap ján.

A sajt ké szí tés so rán az élel mi szer biz ton -
sá gi és -hi gi é ni ai elô írá so kat be kell
tar ta ni. Az élel mi szer biz ton sá gi elô írá sok
jog alap ját az élel mi szer jog ál ta lá nos el -
ve i rôl és kö ve tel mé nye i rôl, az Eu ró pai
Élel mi szer biz ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá -
sá ról és az élel mi szer biz ton ság ra vo nat -
ko zó el já rá sok meg áll apí tá sá ról szó ló
178/2002/EK ren de let és az Eu ró pai Par -
la ment és a Ta nács élel mi szer-hi gi é ni á ról
szó ló 852/2004/EK ren de le te ad ja. 

A tej és tej ter mé kek elô ál lí tá sá nak jó hi -
gi é ni ai gya kor la tá hoz ké szí tett út mu ta tó
(http://elel mi szer lanc.kor many.hu/jo-hi-
gi e ni ai-gya kor lat-ut mu ta tok) táb lá za tos
for má ban tar tal maz za a jog sza bá lyi kö te -
le zett sé ge ket, ame lyek az  élel mi sze ri pa -
ri vál lal ko zá sok ra vo nat koz nak, más részt
út mu ta tást ad ezen kö te le zett sé gek gya -
kor la ti al kal ma zá sá ra is. A jog sza bá lyok -
nak va ló meg fe le lés kö te le zô, azon ban
az élel mi szer vál lal ko zá sok ma guk dönt -
he tik el, hogy mi lyen mó don tel je sí tik ezt
a kö te le zett sé get. A ren de let tel je sí té sé -
hez szük sé ges el vá rás pél dá ul, hogy a
hût ve vagy fa gyaszt va tá ro lás hoz meg fe -
le lô hû tô be ren de zé se ket vagy he lyi sé ge -
ket kell biz to sí ta ni. Azt vi szont a jog sza -
bály nem konk re ti zál ja, hogy mi lyen ka -
pa ci tá sú, tel je sít mé nyû vagy tí pu sú be -
ren de zést mû köd tes sen a ter me lô.

A kis ter me lôi te vé keny sé get a kis ter -
me lôi élel mi szer-ter me lés, -elô ál lí tás és
ér té ke sí tés fel té te le i rôl szó ló 52/2010
(IV. 30) FVM ren de let sza bá lyoz za. Kis -
ter me lô ként szá mos könnyebb ség il le ti
meg a sajt ké szí tô ket, azon ban az ér te ké -
sí tés re vo nat ko zó an kor lá to zá sok is vo -
nat koz nak rá juk, na pi ma xi mum 40 kg
saj tot ál lít hat nak elô sa ját ma guk ál tal
meg ter melt tej bôl. A sa ját gaz da sá gu kon

A sajtok, sajtféleségek a 10 legkedveltebb élelmiszer között
találhatók. Az elmúlt években a sajtok kedveltsége és így a
sajttermelés mennyisége folyamatosan nô. 

Â
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z élel mi sze rek, il let ve ezen be lül a tej ter mé kek elô ál lí tás nak,
a sze mé lyek re vo nat ko zó szak mai fel ké szült ség rôl, kü lön
ren de let fog lal ko zik (47/2011(V.31) VM ren de let.) Ez

töb bek kö zött elô ír ja, hogy tej ter mé ke ket, il let ve saj to kat köz fo -
gyasz tás ra mi lyen szak kép zett ség gel ren del ke zô sze mé lyek ál lít -
hat nak elô. Ta pasz ta la ta ink sze rint ez ma még nem min den eset -
ben va ló sul meg. Ezek nek a gyár tó ink nak sze ret nénk a kö vet ke -
zôk ben – ter mé sze te sen a tel jes ség re tá vol ról sem tö re ked ve –
szak mai se gít sé get nyúj ta ni. El né zést ké rünk, ha a kö zöl tek egy ki -
csit ta lán, „tan könyv-ízû nek” fog nak tûn ni, de bí zunk ab ban, hogy
a szak vizs gá val ren del ke zô szak em be rek szá má ra sem fog hát -
rányt je len te ni né hány szak is me re ti té ma is mé telt fe lel eve ní té se.

A sza ki ro da lom sze rint a sajt olyan tej ter mék, ame lyet tej bôl,
tej szín bôl vagy ezek ke ve ré ké bôl sa vas vagy ol tós al vasz tás sal
(il let ve ezek egy üt tes al kal ma zá sá val), a sa vó el vo ná sá val ké -
szí te nek, és fris sen vagy rö vi debb-hosszabb ér le lés után fo -
gyasz ta nak. A nem zet kö zi leg el fo ga dott meg ha tá ro zás ér tel mé -

A sajtgyártás ben a sajt fo gal má nak kö ré be tar toz nak a tú ró fé le sé gek és a
sa vó ból ki csa pa tott ter mé kek is (pl. or da). Ha zánk ban a saj tok
cso por to sí tá sát a Ma gyar Élel mi szer könyv Tej és tej ter mé kek re
vo nat ko zó fe je ze te sza bá lyoz za.

A kü lön bö zô sajt fé le sé gek táp lál ko zás élet ta ni szem pont ból
az egyik le gér té ke sebb táp lá lé ka ink. A sajt fe hér jé je bi o ló gi ai
szem pont ból tel jes ér té kû fe hér jé nek szá mít, ami azt je len ti,
hogy vesz te ség nél kül, tel jes egé szé ben fel szí vó dik az em be ri
szer ve zet ben. Emel lett könnyen fel szí vó dó, fon tos ás vá nyi
anya go kat is tar tal maz, ame lyek ko moly sze re pet ját sza nak a
csont rit ku lás meg elô zé sé ben. 

A saj tok össze té te le a ké szí tés mód já tól füg gô en, vál to zik.
A leg na gyobb mennyi sé gû al ko tó ré sze a víz. Tech no ló gi ai szem -
pont ból is a víz a leg fon to sabb al ko tó rész a kü lön bö zô saj tok jel -
le gé nek ki a la kí tá sá ban. A na gyobb víz tar ta lom mal ren del ke zô
saj tok tész tá ja lá gyabb, pu hább, kép lé ke nyebb, a ki seb be ké ke -
mé nyebb és tö ré ke nyebb (pél dá ul: pál pusz tai vagy emen tá li, par -
me zán, il let ve re szel ni va ló saj tok.) A víz ál la po ta le het kö tött és
sza bad. Ará nya a ter mék jel le gét, va la mint a saj tok ban vég be me -
nô mik ro bi o ló gi ai fo lya ma to kat alap ve tô en meg ha tá roz za. En nek
meg fe le lô en, a nagy víz tar tal mû, il let ve sza bad vi zet tar tal ma zó
saj tok gyor san ér nek, de gyors ab ban is rom la nak. 

A saj tok leg fon to sabb al ko tó ré sze a fe hér je, ezen be lül is a
ka ze in, amely ol tós al va dás kor kal ci um pa ra-ka ze i nát tá, sa -
vas al va dás kor ka ze in for má já ban vá lik ki a tej bôl. A sa vas al -
va dás be kö vet ke zé sé hez sav ra (pl. tej sav ra) van szük ség. Ol tós
al va dás kor io nos for má ban lé vô kal ci um nak is je len kell len nie.
A tej fe hér jék, a tej töb bi al ko tó ré sze i vel együtt, a saj tok ér le-
lé se so rán, kü lön bö zô bo nyo lult ve gyü le tek ké ala kul nak át,
könnyeb ben emészt he tô vé vál nak, egy ben a saj tok ízé re, sza -
gá ra, za ma tá ra jel lem zô anya gok ala kul nak ki.

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.

kí vül a megy éjük ben bár hol, Bu da pest
egész te rü le tén és a gaz da ság he lyé tôl
leg fel jebb 40 km tá vol ság ra lé vô pi a co -
kon, ren dez vé nye ken, vá sá ro kon áru sít -
hat nak. Ezen fe lül a kis ter me lôk a kis ke -
res ke de lemben vagy a ven dég lá tás-
ban is ér té ke sít he tik ter mé ke i ket.

A kis ter me lôi ter mé kek re vo nat ko zó je lö -
lé si kö te le zett sé gek asze rint vál toz nak,
hogy a ter mé kek cso ma gol va vagy cso -
ma go lat la nul ke rül nek ér té ke sí tés re il let -
ve az is szem pont, hogy a fo gyasz tó vagy

a ke res ke de lem, ven dég lá tás ré szé re
tör té nik a ter mék el adá sa. 

Saj tok ese té ben gya ko ribb a fo gyasz tó -
nak tör té nô köz vet len áru sí tás, ilyen
eset ben, amennyi ben nem elô re cso ma -
golt ter mék rôl van szó, az aláb bi a kat
szük sé ges fel tün tet ni az ér té ke sí te ni kí -

vánt ter mék kö ze lé ben: kis ter me lô ne ve,
cí me és a ter mék ne ve, al ler gé nek.
Amennyi ben elô re cso ma golt ter mék el -
adá sa tör té nik, a je lö lé si kö te le zett sé gek
meg nö ve ked nek, az aláb bi ak fel tün te té -
se vá lik kö te le zô vé: kis ter me lô ne ve, cí -
me, ter mék ne ve, fo gyaszt ha tó sá gi idô,
tá ro lá si hô mér sék let, ter mék tö me ge.

A kis ter me lôk a táp ér ték-je lö lés alól
men te sül nek, azon ban ha úgy dön te nek,
ôk is tá jé koz tat hat ják fo gyasz tó i kat a ter -
mé ke ik táp anyag tar tal má ról. Az al ler gi át
vagy in to le ran ci át oko zó anya gok ról a tá -
jé koz ta tá si kö te le zett ség ez zel szem ben
a kis ter me lôk re is vo nat ko zik.

A kis ter me lôi tej ter mé kek elô ál lí tá sá ra
vo nat ko zó és be tar tan dó ál ta lá nos és
kü lön le ges hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket
a ren de let 4. sz. mel lék le te tar tal maz za.

2 FÖLD MÛ VE LÉ SÜ GYI MI NISZ TÉ RI UM,
ÉLEL MI SZE RI PA RI FÔ OSZ TÁLY, 

BART ÁG NES, SZÉP FAL VI ENI KÔ, 2017.

Jelölés Közvetlen Elôre
árusítás csomagolt

Kistermelô neve 3 3

Kistermelô címe 3 3

Termék neve 3 3

Fogyasztható-
sági idô 7 3

Tárolási 
hômérséklet 7 3

Termék tömege 7 3

Tápértékjelölés 7 7

Allergének 3 3

Kistermelôi értékesítési helyek

A



www.tejgazdasagiszemle.hu 19

A saj tok má sik fon tos al ko tó ré sze a zsír. Mennyi sé ge és mi -
nô sé ge alap ve tôn meg ha tá roz za azok ál lo má nyát, ízét és táp -
lá ló ér té két. (Ál ta lá ban a na gyobb zsír tar ta lom lá gyabb ál lo -
mányt ered mé nyez). Az ér le lés so rán kü lön bö zô ve gyü le tek ké
le bom lik, és az egyes sajt fé le sé gek re jel lem zô íz-kar ak te re ket
ered mé nye zi. A zsír bom lás a kü lön bö zô ne mes pe né szek kel,
va la mint a rúzs fló rá val érô saj tok ese té ben erô tel je sebb, mint
az egyéb tí pu sú saj tok ese té ben (pl. pál pusz tai, rok fort tí pu sú
saj tok stb.).

A tej cu kor a leg több sajt fé le ség ben nincs, vagy csak kis
menny iség ben for dul elô, mert az üst-mun ka, il let ve az ér le lés
so rán le bom lik tej sav ra, il let ve egyéb ve gyü le tek re. A saj tok ás -
vá nyi anyag-tar tal mát a tej bôl ere dô ás vá nyi sók, va la mint az
üst tej fel ja ví tá sá ra fel hasz nált mész sók, a ko rai puf fa dás meg -
aka dá lyo zá sá ra ese ten ként al kal ma zott ká li um-nit rát, va la mint
a saj tok sós ízé nek ki ala kí tá sá ra fel hasz nált kony ha só al kot ja.
A tej ben lé vô kü lön bö zô en zi mek, il let ve mik ro or ga niz mu sok
nagy ré sze az üst tej hô ke ze lé se so rán inak ti vi zá ló dik, il let ve el -
pusz tul. A saj tok ban ta lál ha tó vi ta mi nok túl nyo mó ré szét a
saj tok ban lé vô mik ro or ga niz mu sok ter me lik.

Az ér le lés so rán a kü lön bö zô tí pu sú saj tok ban, az ér le lést
vég zô mik ro or ga niz mu sok te vé keny sé ge nyo mán nagy mennyi -
sé gû szén di o xid és egyéb gáz is kép zô dik. Ezek ad ják a saj -
tok lyu ka zott sá gát. 

Ezek a fo lya ma tok egy üt te sen ered mé nye zik a saj tok ban
kép zô dô anya gok mennyi sé gét, mi nô sé gét, a ter mé kek ízét, ál -
lo má nyát, lyu ka zott sá gát és za mat-anya ga it. 

A saj to kat többfé leké pen cso por to sít hat juk. Leg egy sze rûb ben
a szá raz anyag-tar tal muk alap ján, ame lyet rész le te sen a Ma gyar
Élel mi szer könyv sza bá lyoz. (MÉ 2-51/06, és a MÉ-2-51/07)

A SAJT GYÁR TÁS MÛ VE LE TEI ÉS FO LYA MA TAI

A gyár tott saj tok mi nô sé ge el sô sor ban a fel hasz nált tej mi nô -
sé gé tôl, va la mint a sajt gyár tás so rán al kal ma zott tech no ló gia
mû ve le tek tôl függ. Ezért a sajt tej jel mint alap anyag gal szem ben
kü lö nö sen fon tos kö ve tel mé nye ket tá masz tunk. Ezek bôl az
aláb bi ak ban né hány fon tos ab bat fog la lunk össze. Kü lö nö sen
azok nak a sajt gyár tók nak sze ret nénk fel hív ni er re a fi gyel mét,
akik nyers tej bôl, il let ve kü lön bö zô fa jú ál la tok ún. „ke vert”
te jé bôl ké szí te nek saj to kat.  

A fel hasz nált tej le gyen ha mi sí tat lan, min den ide gen anyag -
tól men tes. Az ide gen anya got tar tal ma zó, vi ze zett tej bôl ké -
szült saj tok íze és ál lo má nya hi bás lesz, a ki ter me lé sük csök -
ken. Az eset le ge sen je len le vô tej ide gen gát ló a nya gok (pl. an ti -
bi o ti ku mok stb.) a hasz nos mik ro bák te vé keny sé gét erô sen gá -
tol ják, sôt meg is aka dá lyoz hat ják. Ugyan ak kor a gyár tás so rán
a sav fok emel ke dé se nem a kí vánt mér ték ben tör té nik, a saj -
tok éré se pe dig nem lesz meg fe le lô.

Tôgy-gyul la dás ban szen ve dô, il let ve a szub ki li ni kai tô gye gész -
sé gi ál la pot ban lé vô ál la tok te jét ne hasz nál juk fel sajt gyár tás -
ra! A gyul la dás ha tá sá ra a tej ben meg emel ke dik az al bu min- és
glo bu lin-tar ta lom, ami íz hi bás sá te szi a saj to kat. A gyár tás so -
rán az al va dék víz (sa vó) le adá sa ne héz kes lesz, a tej al va dó
kész sé ge is nagy mér ték ben csök ken. 

A fel hasz nált tej le gyen tar tal mas, az az fe hér jé ben, il let ve
ka ze in ben gaz dag. A saj tok ki ter me lé se, va la mint azok mi nô sé -
ge el sô sor ban a fel hasz nált tej fe hér je-tar tal má tól függ. A má -
sik fon tos al ko tó rész a zsír, amely szin tén meg szab ja a ki ter me -
lés mennyi sé gét.  Amennyi ben a sajt tej zsír tar tal mát tej szín nel
kell be ál lí ta ni, en nek mi nô sé gé re is ügyel ni kell (pl. ne le gyen
íz hi bás vagy túl sû rû, il let ve híg ál lo má nyú stb.). Ha nö vé nyi
ere de tû zsírt hasz ná lunk, an nak a mi nô sé gé re kü lön ügyel jünk.
A tej cu kor és ás vá nyi anyag mennyi sé ge is na gyon fon tos. Bi -
zo nyos tôgy-gyul la dá sos te jek ese té ben a tej cu kor-tar ta lom is
csök ken het. Mint már ko ráb ban lát tuk, a tej ben je len le vô kal -
ci um-io nok mennyi sé ge alap ve tô en meg ha tá roz za a tej al va dó
kész sé gét. 

Ne tar tal maz zon föcs te jet és be teg ál la tok tól szár ma zó te jet.
A tej sav fo ka ne ha lad ja meg a 7,5 PH ér té ket. Fi zi ka i lag tisz -
ta, csí ra sze gény le gyen, ká ros mik ro or ga niz mu so kat ne tar tal -
maz zon. Íz- és szag hi bák tól men tes le gyen. A nyers tej azon jel -
lem zô i nek vizs gá la tát, ame lyek a saj tok mi nô sé gét be fo lyá sol -
ják, cél sze rû rend sze re sen a gyár tá sok meg kez dé se elôtt el vé -
gez ni, il let ve eh hez a Nyers tej Mi nô sí tô Ál lo más vizs gá la ti ered -
mé nye it er re a cél ra fel hasz nál ni. Az alap anyag, a gyár tás kö zi,
il let ve vég ter mék vizs gá la tok vég zé sé hez szám ta lan egy sze rû en
el vé gez he tô, gyors, ol csó, ke vés esz közt igény lô, könnyen el sa -
já tít ha tó és meg fe le lô pon tos ság gal bí ró vizs gá la ti mód szer áll
ren del ke zés re, ame lyek rész le te zé sé re most nem té rünk ki.
A meg fe le lô mi nô sé gû saj tok gyár tá sa ér de ké ben cél sze rû len -
ne a gya kor lat ban eze ket al kal maz ni is. 

A sajt gyár tás hoz fel hasz nált te je ket cél sze rû rend sze re sen fris -
ses ség te kin te té ben is meg vizs gál ni. Tôgy be teg ál la tok tól, il let ve
a 12 órán túl tá rolt te jek bôl vagy az eny hén sa va nyú te jek nek édes
tej jel tör té nô „tom pí tá sa kor” – az ed di gi szer zett gya kor la ti ta pasz -
ta la tok sze rint – ki vá ló mi nô sé gû sajt csak ne he zen gyárt ha tó.
A gyár tás so rán kü lön bö zô sa va nyo dá si prob lé mák, las sú és reny -
he al va dás, ne héz kes sa vó el tá vo zás stb. rend sze re sen ta pasz tal -
ha tó. Ezért ér de mes a te jet fel hasz ná lás elôtt al ko hol-pró bá nak
alá vet ni. 2 ml 68 tér fo gat %-os al ko holt össze ho zunk kém csô ben
2 ml nyers tej jel, és a pely hes ki csa pó dás mi lyen sé gé bôl kö vet kez -
tet he tünk az alap anyag fris ses sé gé re vagy a tej ter me lô ál la tok
tô gye gész sé gi áll apo tá ra. A friss, il let ve egész sé ges ál la tok tól szár -
ma zó tej si mán le fo lyik a kém csô fa lán, a sa va nyo dás nak in dult
vagy a tôgy be teg ál la tok tól szár ma zó tej bôl vi szont fi nom vagy dur -
va pely hek ma rad nak vissza. Erôs ki csa pó dás ese tén cél sze rû az
ál la to kat tôgy gyul la dás-vizs gá lat nak alá vet ni, il let ve a tej ke ze lés
szak sze rû sé gét (hû té sét) fe lül vizs gál ni. Még ér zé ke nyebb a pró ba,
ha olyan mó don vé gez zük, hogy 2 ml 68 tér fo gat szá za lé kos al ko -
hol hoz 1 ml te jet adunk („ket tôs al ko hol-pró ba”). Csak az egész -
sé ges ál la tok tól szár ma zó friss tej fe hér jé je nem csa pó dik ki. 

Az alap anyag tá ro lá sa kor al kal ma zott hô mér sék let re is ügyel -
ni kell, hogy az 4-8 C fo kon tör tén jen. Ala cso nyabb hô mér sék -
let al kal ma zá sa ese tén, az ún. hi deg-tû rô mik ro or ga niz mu sok
el sza po ro dá sá val kell szá mol nunk, ame lyek ká ros ízû és sza gú
anya go kat ter mel nek, és a tej hô ke ze lé se (pasz tô rö zés) so rán
sem inak ti vá lód nak. Emi att a gyár tott tej ter mé kek ben is meg -
je len nek, ame lyek ben kel le met len íz- és szag hi bá kat okoz hat -
nak. Ma ga sabb hô mér sék le ten tör té nô tá ro lás ese tén nem kí -
vá na tos sav fok-emel ke dés is be kö vet kez het.

(Foly tat juk)
2 dr. ME RÉ NYI IM RE
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Az elô zô lap szá munk ban dr. Me ré nyi Im re ál tal köz re a dott gon -
do la tok ra több ész re vé tel és vé le mény ér ke zett, me lyet a szer zô
ré szé re to váb bí tot tunk. Az volt a ké ré se a szer zô nek, hogy a vé -
le mé nyek re adott vá la sza it is je len tes sük meg mos ta ni lap szá -
munk ban. Ké ré sé nek helyt ad tunk. 

Be ve ze tés

Tej gaz da sá gi Szem le 2017. má ju si szá má ban je lent meg dr. Me -
ré nyi Im re írá sa a tej és tej ter mé kek ér zék szer vi elem zô vizs gá la -

tá nak tár gyá ban. A té ma te rü le tet is me rô és azt mû ve lô szak em be rek -
ként üd vö zöl jük azt a szán dé kot, hogy az ér zék szer vi vizs gá la tok kal kap -
cso lat ban ma gyar nyel vû köz le mé nyek is se gít sék a szak ma ilyen irá nyú
te vé keny sé gét. Cé lunk je len írás sal az ere de ti cikk ben meg kez dett irány -
von alak to vább gon do lá sa min da zok szá má ra, akik ezen a te rü le ten dol -
goz nak mi nô sé gel le nô ri, ter mék fej lesz tôi vagy ku ta tói te rü le te ken.

Ked velt sé gi ér zék szer vi vizs gá la tok

A szer zô a ked velt ség gel kap cso la tos ér zék szer vi vizs gá la tok be mu ta -
tá sa so rán kü lön ki eme li, hogy a fo gyasz tók tól, vá sár lók tól ka pott
vissza jel zé sek alap ján a ter mék- és tech no ló gi a fej lesz tés ha té ko nyan
el vé gez he tô. Er re nyújt le he tô sé get a pre fe ren ci a tér ké pe zés mód szer -
ta na, amely ben a sza kér tô bí rá lók ál tal vég zett ér zék szer vi mi nô sí tés
ered mé nye it kap csol juk össze a ked velt ség-vizs gá la tok ered mé nye i vel.
A ka pott pre fe ren ci a tér ké pen a fo gyasz tók ál tal ked velt és/vagy elu ta -
sí tott ter mék tu laj don sá gok, il let ve ter mé kek vi lá go san azo no sít ha tók.
Az ér zék szer vi mód sze rek kel tör té nô ter mék fej lesz tés sel kap cso la tos
mód szer az op ti mum ská lák mód sze re, amely az egyes ter mék tu laj -
don sá gok op ti má lis ked velt sé gi szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban se gí tik a
ter mék fej lesz tô ket. Se gít sé gé vel könnye dén be ál lít ha tó pél dá ul saj tok
ese té ben a meg fe le lô füs tö lé si fok, íze sí tett ter mé kek ese té ben pe dig
az aro ma a nya gok meg fe le lô kon cent rá ci ó ja. 

Elem zô ér zék szer vi vizs gá la tok:

Elem zô tí pu sú vizs gá la tok meg ter ve zé se so rán el sôd le ges fon tos sá -
gú, hogy meg fe le lô sza ki ro dal mi for rá sok kal ren del kez zünk. Ezen
a te rü le ten az egyik leg rész le te sebb szak könyv a „The Sen sory
Eva lu a ti on of Da iry Pro ducts” cí men je lent meg (Clark és mun ka tár -
sai, 2009). A több mint 500 ol da las könyv 17 fe je zet ben és 7 mel -
lék let ben mu tat ja be a tej és tej ter mé kek ér zék szer vi vizs gá la ta so rán
al kal maz ha tó mód sze re ket és vizs gá la ti fel té te le ket. A szak köny vek
mel lett a szak mai szer ve ze tek hon lap jai is szol gál hat nak hasz nos in -
for má ci ók kal, ilyen pél dá ul a Nem zet kö zi Tej ipa ri Szö vet ség ol da la
(http://www.fil-idf.org/). Ez a szö vet ség és az ISO ki bo csá tott egy kö -
zös, je len leg 3 rész bôl ál ló szab vány so ro za tot (22935-1; -2; -3). En -
nek má so dik ré sze (Tej és tej ter mé kek. Ér zék szer vi vizs gá lat. 2. rész:
Ér zék szer vi vizs gá lat hoz aján lott mód sze rek) 2017. 04. 01-vel meg -
je lent ma gyar nyel ven is a Ma gyar Szab vá nyü gyi Tes tü let nél, és vár -
ha tó an a so ro zat má sik két ré sze is meg je le nik ma gya rul.

Nem zet kö zi ku ta tá si ered mé nyek, jó ér zék szer vi gya kor lat

A tej jel és tej ter mé kek kel kap cso la tos leg fris sebb nem zet kö zi ku ta-
tá si ered mé nyek a Jo ur nal of Da iry Sci en ce és Jo ur nal of Da iry
Re se arch fo lyó i ra tok ban je len nek meg. A meg je le nô ku ta tá sok el söp -
rô több sé ge al kal maz va la mi lyen ér zék szer vi mi nô sí té si mód szert,
vagy is a ter mék- és tech no ló gi a fej lesz té sek egyik kul cse le me ként te -
kin te nek a nem zet kö zi ku ta tók is az ér zék szer vi mi nô sí tés re.

Az ér zék szer vi mi nô sí tés fon tos sá gát a cikk szer zô je is ki eme li,
ezen be lül kü lön ki tér a jó ér zék szer vi gya kor lat ele me i re. A ter mé -
kek meg vi lá gí tá sa so rán az em lí tett 800 lux fény erôt az ISO szab -
vány annyi ban egé szí ti ki, hogy 6500 K szín hô mér sék le tû, úgy ne -
ve zett mes ter sé ges nap fény iz zó kat (D65) ja va sol. A bí rá lat so rán
hasz nált esz kö zök és a bí rá ló tér tisz tán tar tá sá ra aján lott szag men -
tes tisz tí tó sze re ket al kal maz ni az eset le ges mel lék sza gok el ke rü lé -
se ér de ké ben. A meg fe le lô en ki a la kí tott bí rá la ti he lyi ség azon ban
ön ma gá ban nem ele gen dô a jó ér zék szer vi bí rá lat el vég zé sé hez,
ahogy egy pro fesszi o ná lis ver seny au tó sem nye ri meg a fu ta mot
csak ak kor, ha meg fe le lô pi ló ta ve ze ti. Ép pen ezért az ér zék szer vi
bí rá lók meg fe le lô kép zé se és tel je sít mé nyük nyo mon kö ve té se kri -
ti kus fon tos sá gú a meg bíz ha tó bí rá la tok el vég zé sé hez. A pa nel tag -
ja i nak szín lá tá sát (színt meg kü lön böz te tô ké pes ség, szín fel is me rô
ké pes ség), íz le lé sét (íz kü szöb-ér ték, íz fel is me rô ké pes ség), szag lá -
sát (il lat fel is me rô ké pes ség), ta pin tá sát és akár hal lá sát is szük sé -
ges vizs gál ni, ugya núgy, ahogy mû sze res mé ré sek so rán hasz nált
esz kö zök sem al kal maz ha tók meg fe le lô ka lib rá ció nél kül. A bí rá lók
kép zé sé re a nem zet kö zi ISO szab vá nyon kí vül (ISO 11132) in gye -
ne sen el ér he tô szoft ve rek is ren del ke zés re áll nak (pl.: Pa nel Check),
ame lyek tel jes kö rû tá mo ga tást nyúj ta nak a bí rá lók kép zé sé hez és
tel je sít mé nyük nyo mon kö ve té sé hez.

Iro da lom jegy zék:

Clark, S., Cos tel lo, M., Dra ke, M.A., Body felt, F.: The Sen sory
Eva lu a ti on of Da iry Pro ducts, 2009, Sprin ger-Ver lag New York
In ter na ti o nal Da iry Fe de ra ti on: http://www.fil-idf.org/
MSZ ISO 11132:2013 Ér zék szer vi vizs gá la tok. Mód szer tan. Ál ta lá -
nos irány el vek a le író vizs gá la tot vég zô bí rá ló bi zott ság tel je sít mé nyé -
nek mé ré sé re
MSZ ISO 22935-2:2017 Tej és tej ter mé kek. Ér zék szer vi vizs gá lat.
2. rész: Ér zék szer vi vizs gá lat hoz aján lott mód sze rek
Pa nel Check: http://www.pa nel check.com/

Dr. Ge re At ti la, Pász tor né dr. Hu szár Klá ra, Dr. Kó kai Zol tán
Szent Ist ván Egye tem, Élel mi szer tu do má nyi Kar

dr. Me ré nyi Im re vá la sza

Szent Ist ván Egye tem mun ka tár sa i nak az ész re vé te le it kö szö -
nöm, az ál ta luk le ír tak kal, il let ve ki e gé szí té sék kel egye tér tek.

Az össze ál lí tott anyag gal nem az volt cé lom, hogy egy tu do má nyos
igé nyû, és min den rész let re ki té rô mun ka szü les sen. In kább ar ra tö -
re ked tem, hogy a kü lön bö zô sajt ver se nye ken, és egyéb al kal mak kor
„rend sze re sen” vég zett tej ter mé kek ér zék szer vi bí rá la tai, le he tô ség
sze rint azo nos szem pon tok sze rint tör tén je nek. To váb bá az itt vég zett
szak sze rû bí rá la tok ered mé nyei alap ján le he tô sé ge nyíl jon gyár tók nak
ter mé ke ik ér zék szer vi mi nô sé gé nek ja ví tá sá ra, il let ve a gyár tás tech -
no ló gi á juk to vábbfej lesz té sé re. 

A bí rá la to kon részt ve vô, bí rá ló bi zott sá gi ta gok szak kép zett sé gé re
kü lön is sze ret tem vol na fel hív ni a fi gyel met. Az Önök ál tal össze fog -
lalt sza ki ro dal mi fel so ro lás is egy ér tel mû vé te szi, hogy az ér zék szer vi
bí rá la tok vég zé se ko moly szak mai fel adat, ami nek ok ta tá sa és gya -
kor lá sa nagy oda fi gye lést igé nyel.

A ked velt sé gi bí rá la tok szer ve zé sé nek rész le te zé sé re, szán dé ko -
san nem tér tem ki, mi vel ez egy kü lön szak cikk meg írá sát te szi
szük sé ges sé. 

@)-

Re cen zió „A tej és tej ter mé kek ér zék szer vi
elem zô vizs gá la ta” cí mû cikk hez kap cso ló dó an

A

A
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ha zai nagy üze mi (ipa ri) tej ter mék gyár tás az el múlt 25 év -
ben vo lu me né ben vissza e sett, kü lön bö zô – itt most nem
rész le te zen dô – okok és kö rül mé nyek mi att. A kis- és kö -

zép vál lal ko zói tej ter mék gyár tás, kü lö nö sen a kéz mû ves sajt- és tú -
ró ké szí tés vi szont egy re na gyobb mé re tek ben ter jed. Sor ra szer ve -
zôd nek a ter me lôi pi a cok, sza po rod nak a sajt vá sá rok, va la mint
sajt- és tú ró fesz ti vá lok, sajt-utak jön nek lét re. Emel lett a kéz mû -
ves tej ter mé kek meg je len nek az üz le tek pol ca in is. Sok a pi a ci
sze rep lô, nagy a tej ter mé kek vá lasz té ka, las san már ne héz lesz
ka te go ri zál ni azo kat. A ha zai tej ter mék-pi a con egy for mán lét jo go -
sult sá guk van mind a na gyü zem ben elô ál lí tott, mind a kéz mû ves
tej ter mé kek nek. Jól meg fér nek egy más mel lett a mi énk nél sok kal
fej let tebb tej gaz da sá gi kul tú rá val ren del ke zô or szá gok ban is (pl.
Fran cia or szág ban, Hol lan di á ban, Svájc ban). A sajt fesz ti vá lo kon
egy re gyak rab ban ren dez nek sajt ver se nye ket is, ám ezek ér zék -
szer vi bí rá la ti szem pont jai és az ar ra ad ha tó pont szá mok nem min -
den eset ben egyez nek meg a Ma gyar Élel mi szer könyv tej re és a
tej ter mé kek re vo nat ko zó elô írá sa i val.

Dr. Me ré nyi Im re em lí tett cik ke a tej ter mé kek ér zék szer vi
elem zô vizs gá la tá val fog lal ko zik rész le te sen. Ilyen ér zék szer vi
vizs gá la to kat al kal maz nak a sajt ver se nye ken is. Ezen elem zô
vizs gá la tok ered mé nye i bôl a szak em be rek fon tos szak mai kö vet -
kez te té se ket tud nak le von ni.

Ah hoz, hogy az ér zék szer vi vizs gá la tok meg bíz ha tó ak le gye nek,
biz to sí ta ni kell a bí rá la tok alap ve tô tár gyi és sze mé lyi fel té te le it.
Eze ket a fel té te le ket rész le te sen elem zi a cikk a Ma gyar Élel mi -
szer könyv bôl a tej- és tej ter mé kek ér zék szer vi bí rá la tá nak ide vo -
nat ko zó elô írá sai alap ján.

A tár gyi fel té te lek rôl szól va pre cí zen fel so rol ja, hogy az ob -
jek tív ér té ke lés hez mi lyen kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel ni ük a
bí rá ló hely ség nek:
• a hely ség mé re te, be ren de zé sek, pa do zat, fal, meg vi lá gí tás;
• kli ma ti kus kör nye ze ti kö ve tel mé nyek (hô mér sék let, pá ra tar ta lom);
• a bí rá lat ra ke rü lô ter mé kek elô ké szí té sé re vo nat ko zó elô írá sok.

Tud juk, hogy ezek a fel té te lek nem biz to sít ha tók min den egyes
sajt ver se nyen és sajt fesz ti vá lon, de tö re ked ni kell ar ra, hogy mi -
nél kö ze lebb ke rül jünk a meg va ló sí tá suk hoz.

A cikk kü lön ki tér a bí rá la tok hoz hasz ná la tos edé nyek re és
evô esz kö zök re. Itt is ki kell zár ni an nak le he tô sé gét, hogy be fo -
lyá sol ják az ob jek ti vi tást (pl. a szín ér té ke lés ese té ben).

Néhány gondolat 
„A tej és tejtermékek érzékszervi

elemzô vizsgálata” 
címû íráshoz kapcsolódva

A

A sze mé lyi fel té te lekrôl szól va nyo ma té ko san fel hív ja a fi -
gyel met, hogy az ér zék szer vi elem zô vizs gá la to kat csak szak em -
be rek vé gez he tik.  Ez után rész le te sen fel so rol ja, hogy e té ren ki
te kint he tô szak em ber nek. A szem pon tok kö zül ki emel ten fon tos,
hogy a bí rá ló al kal mas ér zék szer vek kel ren del kez zen, is mer je a
bí rált ter mék jel lem zô ér zék szer vi tu laj don sá ga it és a gyár tás
tech no ló gi á ját, emel lett kel lô gya kor lott ság gal is ren del kez zen.

A bí rá la tok so rán az egyes tej ter mé kek ér zék szer vi jel lem zôit a
Ma gyar Élel mi szer könyv nek a tej re és tej ter mé kek re vo nat ko zó
elô írá sa i val kell egy be vet ni. Ez le gyen min den hi va ta los ér zék -
szer vi elem zô vizs gá lat ve zér fo na la! Ha egy adott sajt ver se nyen
még is el té rünk ezen kri té ri u mok tól, ak kor azt kü lön dek la rál ni
kell! Pl. ha egy sajt fesz ti vál sajt ver se nyén olyan bí rá la ti út mu ta -
tót al kal ma zunk, amely el sô sor ban a fo gyasz tók el vá rá sai sze rint
mi nô sít, és nem azo nos a Ma gyar Élel mi szer könyv elô írá sá val,
ezt köz tu do más ra kell hoz ni. Nyil ván va ló, hogy az ilyen sajt ver -
seny ered mé nye nem le het egyen ér té kû egy hi va ta los or szá gos
sajt ver seny ered mé nyé vel. En nek el len ére lét jo go sult sá ga van,
ám ahogy emel ke dik ha zánk ál ta lá nos tej gaz da sá gi kul tú rá ja, az -
zal pár hu za mo san kö ze lí te ni kell a sajt fesz ti vá lok bí rá la ti kö ve tel -
mé nye it is a Ma gyar Élel mi szer könyv ide vo nat ko zó elô írá sa i hoz.

Dr. Me ré nyi Im re em lí tett cik ke az ér zék szer vi elem zô vizs gá la tok
le bo nyo lí tá sa ré szé ben mód sze re sen össze fog lal ja a bi zott sá gi
bí rá lat ál ta lá nos irány el ve it. Ki eme li, hogy a bi zott sá gon be lül a bí -
rá la tot egyé ni bí rá lat for má já ban kell el vé gez ni. Ki tér a bí rá lat ob -
jek ti vi tá sát biz to sí tó fel té te lek re is. Pl.: a bí rá la ti min ták rejt je le zet -
ten ke rül je nek a bí rá lók elé, és azo nos kö rül mé nyek kö zött!

Fon tos oda fi gyel ni ar ra, hogy a bi zott ság egy hu zam ban leg fel jebb
15 ter mé ket vizs gál hat. A cikk író le ír ja azo kat a fel té te le ket is, ame -
lyek be tar tá sa ok vet le nül szük sé ges, ha a ke ret szám tól el té rünk.
A bí rá ló bi zott ság lét szá ma le he tô leg 3-9 kö zött le gyen, és an nak
ve ze tô je nagy bí rá la ti gya kor lat tal ren del kez zen, de a konk rét
vizs gá la tok ban ne ve gyen részt. A tej ter mé kek ér zék szer vi elem zô
vizs gá la ta i nál ál ta lá ban a 20 pon tos bí rá la ti rend szert al kal maz zák.
A ki sebb gya kor lat tal ren del ke zô bi zott sá gok szá má ra cél sze rû a 20
össz pont szá mos, ha gyo má nyos pon to zá sos bí rá la tot al kal maz ni,
míg a nagy gya kor lat tal ren del ke zôk ál ta lá ban a 20 össz pont szá -
mos, egy sé ges pon to zá sos (ún. súly zó fak to ros) el já rást vég zik.

A vizs gá lat me ne te so rán a bi zott ság ve ze tô je el ôször is mer te -
ti a vizs gá lat cél ját, a min ták szá mát és a bí rá la ti sor ren det. Fon -
tos a tár gyi la gos tá jé koz ta tás, nem sza bad be fo lyá sol ni a bí rá lók
vé le mé nyét! A tá jé koz ta tó után már nem be szél get het nek a bí -
rá lók, nem te het nek meg jegy zé se ket a bí rá lan dó ter mé kek re.

A saj tok mi nô sí té sé nél bí rál ni kell a sajt alak ját, kül sô szí nét, fe -
lü le ti jel lem zô it, a sajt tész ta bel sô szí nét, ál lo má nyát, lyu ka zott sá -

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.
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gát, sza gát (és nem il la tát!), vé gül pe dig az ízét. Az ál lo mányt al -
kal mas esz köz zel és ta pin tás sal bí rál juk, de a vég sô meg áll apí tást
csak az íz le lés után ala kít suk ki! Az ál lo mányt ugyan is na gyon be -
fo lyá sol ja a ter mék száj ban va ló vi sel ke dé se is.

Az egyes ter mé kek bí rá la ti sor rend jét úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy el ôször a kö zöm bös, majd a sa vany kás, ké sôbb az íze sí tett,
il let ve a jel leg ze tes sza gú és ízû ter mé kek ke rül je nek sor ra.

A bí rá la tok so rán a zsû ri ta gok kü lön bí rá la ti la po kon ve ze tik az
egyes ter mé kek kü lön bö zô ér zék szer vi tu laj don sá ga i ra adott
pont szá mo kat és az össz pont szá mot. A pon to zá sos ér té ke lést a
ter mék tu laj don sá ga i nak (eset le ges hi bá i nak) fel tün te té sé vel rö -
vi den, írás ban is in do kol ni kell.

A bí rá lat be fe je zô ré szé ben össze gyûj tik a bí rá la ti la po kat,
majd ér té ke lik azo kat (itt nem rész le te zett mód sze rek sze rint).
Vé gül a ta pasz ta la to kat össze ge zik.

Egyes sajt ver se nye ken kü lön bö zô mi nô sé gi ka te gó ri á kat is meg -
áll apí ta nak, az az rang so rol ják a ver se nyen részt vett saj to kat ka te -
gó ri ák sze rint (pl. arany-, ezüst- és bron zé rem). Az egyes fo ko za -
tok pont szá ma i nak ke re te it már a bí rá la tok elôtt meg áll apít ják.

Vé ge ze tül a kü lön bö zô sajt fesz ti vá lok és sajt vá sá rok so rán meg -
ren de zett sajt ver se nyek szá má ra sze ret nék né hány ja vas la tot
meg fo gal maz ni:
• Már a sajt ver seny (tej ter mék-ver seny) meg hir de té se so rán

meg kell je löl ni a ver seny cél ját, a bí rá lan dó ter mé kek cso port -
ja it és ka te gó ri á it, va la mint a bí rá la ti szem pon to kat.

• A ver seny re be ne ve zett tej ter mé ke ket szak ma i lag hoz zá ér tô
sze mély ve gye át, és meg kell kö ve tel ni a ka te gó ri á ba so ro lást.
Ez meg könnyí ti a bí rá lók mun ká ját.

• Ha olyan ter mé ket ne vez nek be a ver seny re, amely nek ér zék -
szer vi jel lem zô tu laj don sá gai nem sze re pel nek a Ma gyar Élel -
mi szer könyv ben (pl. új ter mé kek nél), vagy amely nem so rol ha -
tó be a ver seny re meg hir de tett ter mék ka te gó ri ák egyi ké be
sem, ak kor a ter mék ké szí tô jé tôl meg kell kö ve tel ni a ter mék
ér zék szer vi jel lem zô tu laj don sá ga i nak le írá sát (gyárt mány lap).
A rész ve vô ír ja le, hogy mi lyen cé lok ve zet ték az új ter mék ki -
a la kí tá sá ban. Ha ugyan is a bí rá ló bi zott ság nak nem áll ren del -
ke zé sé re ilyen le írás, ak kor nem tud ja szak sze rû en el bí rál ni a
ter mé ket. Ha nincs az ilyen be ne ve zett ter mék hez ter mék le -
írás csa tol va, ak kor a min ta ne ke rül hes sen a bí rá ló bi zott ság
elé. Meg kell elôz ni a ké tes hely ze tek ki a la ku lá sát.

• Ja vas lom, hogy a ter mék bí rá la tok vé gén az egyes bi zott sá gi
ta gok ír ják alá azo kat az ér zék szer vi bí rá la ti la po kat, amely ter -
mé kek bí rá la tá ban szem élye sen részt vet tek. Az eset le ges fél -
re ér té sek és utó la gos rek la má ci ók könnyen tisz táz ha tók, ha a
fel me rült kér dé se ket nem ál ta lá no san a bi zott ság hoz in té zik,
ha nem azok hoz, akik a bí rá la tot tény le ge sen vé gez ték.

Ész re vé te le i met és ja vas la ta i mat job bí tó szán dék kal tet tem.

2 SO MO GYI IM RE
Tej ipa ri szak mér nök-ta nár

dr. Me ré nyi Im re vá la sza

Örü lök, hogy So mo gyi Im re ta nár úr, aki nem ze dé ke ket ne velt a
tej ipar szá má ra, még egy szer össze fog lal ta az ér zék szer vi bí rá la -
tok fon to sabb szem pont ja it. Kö szö nöm a ki e gé szí té se ket és a
ja vas la to kat is.
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cik ké ben meg fo gal ma zot tak kal
lé nye gé ben egye tért ve, ah hoz
kap cso lód va a kö vet ke zô ket

sze ret ném meg erô sí te ni, hang sú lyoz ni.

A ha zai tej ter mék fo gyasz tás nép sze rû sí té -
se, a sajt kul tú ra fej lesz tés nö ve lé se ér de -
ké ben fon tos len ne, hogy a ha zai és a je -
len tô sebb nem zet kö zi ver se nye ken na -
gyobb szám ban je len je nek meg a ki sebb és
na gyobb gyár tók a mi nô sé gi tej ter mé ke ik -
kel, sajt ja ik kal. Egy ki fo gás ta la nul le bo nyo -
lí tott ver seny – amely egyik leg fon to sabb
ele me az ér zék szer vi vizs gá lat –  jó le he tô -
sé get biz to sít ah hoz, hogy a ter mék ké szí tô
fel mér je, hogy a ver seny re ne ve zett ké szí -
tôk mi lyen úton ha lad nak, mi lyen szín vo na -
lon tel je sí te nek és eb ben a me zôny ben
sze mély sze rint ho gyan tud hely táll ni. Egy jó
he lye zés min den bi zonnyal nagy ban se gít -
het né a he lye zett ter mék ér té ke sí té sét, de
egy ben hoz zá já rul hat az ipar ág, a tej ter mé -
kek nép sze rû sí té sé hez is.

Saj nos je len pil la nat ban az ipar ág ban
nincs egy sé ge sen el fo ga dott tej ter mék-
bí rá la ti és ér té ke lé si rend szer. A ko moly
múlt tal ren del ke zô tej ter mék gyár tók leg -
in kább a 20 pon tos vagy a 20 pon tos
sú lyo zó fak to ros ér té ke lé si rend szert

Tej és tejtermékek érzékszervi
elemzô vizsgálata

hasz nál ják. A leg több tej ter mék ké szí tôt
tö mö rí tô KKA SE a 100 pon tos bí rá la ti
rend szer ben gon dol ko dik. Mind egyik jó
le het, de cél sze rû len ne egy egy sé ges
rend szert hasz nál ni! Jó len ne, ha a szak -
mai szer ve ze tek ve ze tôi eb ben a té má -
ban egyez tet né nek és kö zös ne ve zô re
jut ná nak. Ez nagy ban elô se gí te né, hogy
a tej ter mék gyár tók egy nyel ven be szél je -
nek egy más sal és a fo gyasz tók kal is.

A ha zai tej ter mék ver se nyek je len tô sé gét,
át lát ha tó sá gát és a nép sze rû sé gét nö vel -
het né az egy ér tel mû en meg fo gal ma zott
ver seny ki írás és a hoz zá ren delt, meg fe le -
lô en le bo nyo lí tott ér zék szer vi bí rá lat. 

Szín vo na las és iz gal mas ver seny ren de -
zé sét ne he zí ti, hogy Ma gyar or szá gon ke -
vés gyár tó van és ezek kö zött még ke ve -
sebb az, aki olyan jól is mert ko moly ha -
gyo má nyok kal ren del ke zô ter mé ket ké -
szít, amely meg fe lel a MÉ 2-104 szá mú
irá nyel vé nek, a Meg kü lön böz te tô mi nô -
sé gi je lö lés sel el lá tott ter mé kek re vo nat -
ko zó elô írá sok nak. Ezek ér té ke lé se vi -
szony lag egy sze rû, mert jól de fi ni ál tak, a
Ma gyar Élel mi szer könyv sze rint pon to san
be so rol ha tók, így a bí rá lók és a fo gyasz -
tók szá má ra egya ránt ért he tôk. 

Ör ven de tes, hogy a na gyobb múlt tal ren -
del ke zô tej ter mék gyár tók mel lett egy re
több fi a tal vál lal ko zás je le nik meg ki vá ló
ké szít mé nyek kel. Ezek kö zül több, el sô -
sor ban az EU-re giszt rá ci ós szám mal ren -
del ke zô tej fel dol go zók ké szí te nek olyan
ki vá ló ter mé ke ket, ame lyek rö vi debb-
hosszabb idôn be lül egy ki sebb ré gi ó ban
vagy or szá go san, de akár ha tá ron túl is
ko moly el is mert ség re, nép sze rû ség re te -
het nek szert. Ezek kor rekt szak mai ér té -
ke lé se, össze ve té se és a fo gyasz tók kal
va ló szé le sebb kö rû meg is mer te té se
csak a Dr. Me ré nyi Im re úr ál tal is fel ve -
tett pon tos Ma gyar Élel mi szer köny vi be -
so ro lás, a pon tos ter mék össze té tel, va -
la mint a leg fon to sabb ér zék szer vi jel lem -
zôk és kö ve tel mé nyek az is me re té ben le -
het sé ges. Eze ket az in for má ci ó kat szük -
ség ese tén va ló ban ano nim mó don a bí -
rá lók ren del ke zé sé re kell bo csáj ta ni.

Fon tos nak tar tom ki hang sú lyoz ni azt is,
hogy a gyár tó ál tal el ké szí tett pon tos Ma -
gyar Élel mi szer köny vi ter mék be so ro lás
és a mi nô ség gel kap cso la tos ter mék le -
írás az alap ja az ál lan dó sta bil mi nô ség -
nek, ha a gyár tó nap mint nap en nek
szel le mé ben te vé keny ke dik, és ez a le -
írás a fo gyasz tó elôtt is is mert.  

Mo son ma gya ró vár, 2017. jú ni us 29.                 

2 BOG NÁR GÁ BOR            
tej ipa ri szak mér nök

dr. Me ré nyi Im re vá la sza

Kö szö nöm Bog nár Gá bor úr ki e gé szí té se -
it és ja vas la ta it, egye tér tek azok kal. Az
ál ta lam le ír tak kal az volt a cé lom, hogy
ráirá nyít sam a fi gyel met az ér zék szer vi
bí rá la tok fon tos sá gá ra, és le he tô leg az
egy sé ges mó don tör té nô vég zé sé re. Va -
ló ban, aho gyan azt Bog nár úr is meg je -
gyez te, egy jól szer ve zett, és egy sé ges
irány el ve ken tör té nô bí rá la ti rend szer ben
vég zett ter mék-mi nô sí tés – (pl. sajt, vaj,
vagy fo gyasz tói tejfé le sé gek, stb.) –, tör -
tén jen az sajt-ver se nyen, vagy egyéb
mó don, nagy je len tô ség gel bír a ter mé -
kek mi nô sé gé nek fej lesz té se, il let ve a fo -
gyasz tók ré szé re tör té nô meg is mer te té se
cél já ból.

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. 
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ár mas ban foly tat juk a be szél ge -
tést a sajt ké szí tô pá lyá ju kon
szer zett ta pasz ta la tok ról, él mé -

nyek rôl. A kér dé se im re adott vá la szo kat
nem ne ve sí tem, mert ket tô jük vá la sza ki -
e gé szí ti egy mást, komp lex egésszé áll -
nak össze.

– Hogy tör tént ez a „bal eset”, hogy
sajt ké szí tés re ad tá tok a fe je te ket? 
– Kül föld rôl vissza tér ve el ôször a ven dég -
lá tás ban dol goz tam, egy ét ter met ve zet -
tem. A ven dég lá tás ban nem ta lál tam
meg a szá mí tá so mat. Elôt tem a sajt nak
min dig nagy volt a be csü le te. Mo ti vált az
is, hogy va la mit elô ál lí ta ni, ter mel ni az
olyan fel eme lô ér zés, jó do log. Így ke rült
sor ar ra, hogy vál tot tam.

Az idén lesz ti ze dik éve an nak, hogy el -
kezd tünk sajt ké szí tés sel fog lal koz ni. Úgy
kez dô dött a do log, hogy be se gí tet tem a
szü lô fa lum ban, Bo dony ban gaz dál ko dó
bá tyám nak a te jér té ke sí tés be. Rö vid idô
el tel té vel rá jöt tem, hogy a tej el adá sá val
nem iga zán ér de mes fog lal koz ni, mert
ala csony a hoz zá a dott ér ték, ki csi raj ta a
ha szon. Ké zen fek vô volt a fel adat: saj tot
kell ké szí te ni. Mi vel ko ráb ban 16 éven
ke resz tül Nyu gat-Eu ró pá ban és né hány
évig Ame ri ká ban a ven dég lá tás te rü le tén
dol goz tam és ta nu tam, így mó dom ban
volt be le lát ni a saj tok vi lá gá ba, meg is -
mer ni az el ké szí té sük re vo nat ko zó alap -
is me re te ket. El kezd tünk hát „ter mel ni”.
El ôször az egy sze rûbb ter mé ke ket ké szí -
tet tük, majd fo lya ma to san bô ví tet tük a
vá lasz té kot, és egy re na gyobb ta pasz ta -
lat ra tet tünk szert.

– Mennyi te jet ter mel tek, il let ve dol -
goz tok fel? Az itt ter melt tej „szé na -
tej nek” te kint he tô?
– Az Er dô tel ken lé vô Ka kas ta nyán 15
egyed ma gyar tar ka te je lô te he nünk van.
Pró bál tuk ko ráb ban a hols te in faj ta te jét
is, de az ál ta lunk ké szí tett ter mé kek ala-

Vendéglátósból sajtkészítô

H

p anya gá nak az nem fe lel meg. Meg ál la -
po dá sunk van az ot ta ni gaz dá val a te he -
nek tar tá sá ra, il let ve a tej ter me lé sé re.
Na pon ta 2-300 li ter kö zöt ti te jet ter me -
lünk és dol go zunk fel, amely nek át la gos
zsír tar tal ma 4% kö rül van. A te he nek nyá -
ron le gel tet ve van nak, té len pe dig is tál ló -
zott kö rül mé nyek kö zött szé na al ala pú ta -
kar má nyo zást kap nak. Er jesz tett ta kar -
mányt nem ete tünk a te he nek kel. Fon tos

Fejes János a sajtkészítô mester

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. 
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do log ez a sajt ké szí tés nél, mert az így ké -
szí tett sajt nem puf fad fel fé lé ves ér le lés
után sem. Ezért a ter melt tej re hasz nál -
hat juk a „szé na tej” meg ne ve zést. Ab rak -
ta kar má nyuk a ku ko ri ca, il let ve ár pa da ra.
Zö mé ben ku ko ri ca da rát kap nak, idôn -
ként ár pa da rá val ke ver ve. Nagy köny-
nyebb ség az, hogy a te he nek tar tá sá val
és a tej ter me lé sé vel kap cso la tos mun ka -
vég zést meg tud juk osz ta ni az együtt mû -
kö dô part ne rünk kel, mert en nek hí ján
nem ma rad na idô és ener gia a sajt ké szí -
tés re és -ér té ke sí tés re. 

– Vol tak kri ti kus idô sza kok, ami kor
meg bán tá tok, hogy sajt ké szí tés re
vál lal koz ta tok? Mek ko ra „bu li” most
sajt ké szí tés sel fog lal koz ni?
– Ha va la ki na gyon sze ret va la mit csi nál -
ni, és tel jes mér ték ben el kö te le zett ar ra,
ak kor ez nem kér dés. Sok sajt ké szí tô nél
ér zé ke lem ezt az el kö te le zett sé get.
Meggyô zô dé sem, hogy a mé lyen gyö ke -
re zô el hi va tott ság nél kül ezt a mun kát
nem le het csi nál ni. Vol tak per sze ne héz
idô sza kok, de az el kö te le zô dés elég gé
ala pos volt ré szünk rôl, hogy ezt csi nál ni
kell, és ak kor nem ma rad el az ered -
mény. Nem for dult meg a fe jünk ben,
hogy fel ad juk, ab ba hagy juk sajt ké szí tô
vál lal ko zá sun kat. Fo ko za to san épít kez -
tünk, egy re jobb mi nô sé get ér tünk el,
ami si ker él ményt és kel lô mu ní ci ót adott
ne künk eh hez a mun ká hoz.

Hogy mek ko ra bu li? Ez at tól függ, hogy
ki mi lyen élet mi nô ség re tö rek szik. Csi -
nál ni kell, jól kell csi nál ni, és ak kor meg
le het be lô le él ni. 

– Mi lyen ter mé ke ket ké szí te tek?
Azok mennyi sé gét a ke res let mi kép -
pen ala kít ja? 
– Itt, a Mát ra te rü le tén a ko ráb bi idôk ben
nem volt szo kás a te hén te jé bôl saj tot
ké szí te ni. Több nyi re a tú ró és a tej föl volt
az, amit a tej bôl ké szí tet tek. Sok ju hot is
tar tot tak a kör nyé ken, an nak te jé bôl ké -
szí tet ték a go mo lya saj tot. Még so kan
most is ar ra asszo ci ál nak, ha go mo lyá ról
van szó, hogy az juh te jé bôl ké szül.

A ma gyar em ber ét ke zé si kul tú rá já ból
adó dó an az igény el sô sor ban a friss ké szí -
té sû saj tok iránt mu tat ko zik meg. A friss
saj to kat azok rö vid fo gyaszt ha tó sá gi ha -
tár ide je mi att az üz le tek nem iga zán for -
gal maz zák. A leg na gyobb mennyi sé get
go mo lya ként ké szít jük. A na túr vál to za ton
kí vül li la hagy más, zöld hagy más, med ve -
hagy más, kap ros, fok hagy más, me di ter -
rán fû sze re zé sû, olí vás, ore gá nós, bor sos
íze sí tés ben ké szül. A go mo lya után a gyúrt

saj tok (pa re nyi ca) kö vet kez nek. En nek
igen nagy a mun ka erô-igé nye, ezért nem
ké szí ti min den kéz mû ves ké szí tô. Eb bôl a
ha gyo má nyos ke rek, hosszú kás (kif li for -
má jú), a ma dzag (vé kony fo na tú) és a
„sajt bé les” (töl tött) vál to za tát csi nál juk. Ez
utób bi nak a ké szí té sét mi kezd tük el, és
annyi ra ke re sett lett, hogy már a töb bi
kéz mû ves sajt ké szí tô is ké szí ti. En nek töl -
te lé ke a li la hagy ma, zöld hagy ma és a
chi li, míg a kif li for má jú ba fok hagy ma van
tölt ve. A kö vet ke zô az ér lelt sajt ka te gó ria,
a fél ke mény és ke mény saj tok kal. Ezek
na túr és kü lön bö zô íze sí tett vál to zat ban
ké szül nek. Meg ta lál ha tó a kí ná lat ban a
par me zán, trap pis ta, com te jel le gû, és a
vö rös bor ban ér lelt is. Van még ca mem -
bert saj tunk is, an nak na túr és fa sze nes
vál to za ta az is mert. Le het ne foly tat ni a
sort és enn él is több faj tát ké szí te ni. En -
nek a tö rek vé sünk nek je len leg az szab gá -
tat, hogy mind egyik sajt nak kü lön ér le lô
hely ség re len ne szük ség, amellyel egyel -
ôre nem ren del ke zünk. Jog hurt ja ink ra az a
jel lem zô, hogy sû rí tô a nyag nél kül ké szül -
nek, még is sû rû ál la gú ak. Édes vál to za ta -
it ké szít jük, min dig az év szak nak meg fe-
le lô, sze zo ná lis gyü mölcs ké szít mé nye ket
hasz ná lunk, ame lyet egy kis ma nu fak tú ra
ál lít elô. Sa já tos sá ga jog hurt ja ink nak,
hogy a gyü möl csöt nem a po hár al já ra,
ha nem a te te jé re he lyez zük.

– Az ér té ke sí tés mi ként tör té nik? Hol
le het hoz zá jut ni az Ag ria Kéz mû ves
Sajt mû hely ter mé ke i hez? 
– Elôny ben ré sze sít jük a köz vet len ér té -
ke sí tést, ezért rend sze re sen já runk pi ac -
ra Me zô kö vesd re, il let ve Mis kolc ra.

Igyek szünk meg fe lel ni a vá sár lói
igé nyek nek; azt sze re tik az em be -
rek, ha sok por té ka kö zül vá lo gat -
hat nak. Mind két he lyen ki fo gás ta -
lan hi gi é nés fel té te lek áll nak ren -
del ke zés re. Saj ná la tos mó don itt,
hely ben, Eger ben hi á nyoz nak ezek
a fel té te lek. Az a ta pasz ta lat, hogy
a ve vôk már egy vá sár lás után
vissza jár nak hoz zánk, mert olyan
ha tást vált ki ben nük a kéz mû ves
ter mé keink íz vi lá ga. Po zi tív do log,
hogy Eger ben az igé nye sebb pin -
cé sze tek li la hagy más zsí ros ke nyér
he lyett saj to kat kí nál nak a bo ro -
zós prog ra mok hoz bor kor cso lyá -
nak. Az egyik pin cé szet tôl kap tunk
aján la tot, hogy a tu ris ták ál tal
egyik legf rek ven tál tabb he lyen, a
Szép asszony völgy ben egy saj tos
stan dot lé te sít he tünk. Mis kol con
és Bu da pes ten van né hány ki sebb

üz let, ahol fo lya ma to san le het kap ni a
ter mé ke in ket.

– A fej lesz tés, a be ru há zás mi lyen
hang súllyal van je len te vé keny sé ge -
tek ben? Jel lem zô-e, hogy pá lyá za ti
erô for rá so kat is igény be vesz tek?
– Min dig elô re kell lát ni, gon dol kod ni, ter -
vez ni. A ter me lés ben nem le het vissza -
esés. Ar ra kell tö re ked ni, hogy a vá sár lói
igé nyek nek meg fe lel jünk mind mennyi -
ség, mind mi nô ség te kin te té ben. Az el -
múlt 10 év ben pá lyá za ti for rá so kat nem
vet tünk igény be, az üze met sa ját erô bôl
épí tet tük meg, be vé te le in ket fej lesz tés re
for dí tot tuk. Egy év vel ez elôtt ad tunk be
pá lyá za tot esz köz be szer zés re, be fo gad ták
azt, de a bí rá lat ered mé nyé re vo nat ko zó -
an még nem kap tunk vissza jel zést. 

– A mar ke ting te vé keny sé ge tek re mi
a jel lem zô? Mi lyen hang sú lyo san van
je len az a mun ká tok ban? Tud tok ab -
ból pro fi tál ni, ha dí jat nyer tek?
– Gyak ran ott va gyunk a sajt ver se nye -
ken, szá mos dí jat kap tak már ter mé ke -
ink. A dí ja kat az tán be ke re tez ve ki -
tesszük a sajt mû hely fa lá ra. Van nak
olyan sajt ké szí tôk is, akik a vá sá rok ba az
el áru sí tó he lyen jól lát ha tó he lyek re rak -
ják ki az ok le ve let, így a vá sár ló nak is tu -
do má sa lesz a ki tün te tô cím el nye ré sé -
rôl. Ôk csi nál ják jól, ki hasz nál ják a mar -
ke ting ha tá sát a dí ja zás nak. Mi ez zel a
le he tô ség gel ed dig nem él tünk. Úgy ér -
té kel jük az el ért dí jat, hogy ez ki fe je zô dé -
se an nak, egy vissza jel zés ar ra vo nat ko -
zó an, hogy mi lyen szín vo na lú a mun kál -
ko dá sunk a sajt ké szí tés te rü le tén.

A joghurt készíményben a gyümölcsöt 
a doboz tetejére teszik

Â
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A leg ha té ko nyabb mar ke ting esz -
köz nek azt tart juk, hogy mi nél több
he lyen meg je le nünk a pi a co kon, ott
egy re több em ber is me ri meg ter mé -
ke in ket, ami az tán ke res le tet ge ne -
rál. Ami ó ta sajt ké szí tés sel fog lal ko -
zunk, nem vet tünk igény be még rek -
lá mo zá si le he tô sé get. En nek el len ére
szá mos ügy fe lünk van, ke res nek ben -
nün ket, nagy az ér dek lô dés ter mé ke -
ink iránt. Nincs ér té ke sí té si prob lé -
mánk, tel jes ka pa ci tást ki hasz nál va
fo lyik a ter mék ké szí tés nap mint nap.
Van ja ví ta ni va lónk bô ven a na pi te vé -
keny ség ben. Nö vel ni kell a szer ve -
zett sé gün ket, hogy min den te rü le ten
nap ra ké szek le gyünk. En nek ered mé -
nye ként több meg hí vás nak tu dunk
ele get ten ni, több ren dez vény re, vá -
sár ba tu dunk men ni.

– Hogy néz ki a sajt ké szí tô csa lád
egy nap ja? 
– Csa lá dunk mi den tag ja a ma ga mód ján
ki ve szi ré szét a kö zös te vé keny ség bôl.
Két gyer me künk van. A na gyob bik, a fiú
most érett sé gi zett. Be le nôtt a sajt ké szí -
tés be, már gyer mek ként meg ta nul ta a
ké szí tés fo gá sa it. A lá nyunk még ál ta lá -
nos is ko lá ba jár.

Reg gel ál ta lá ban fél négy kor ke lünk.
A sajt ké szí tést dél után négy óra kö rül be -
fe jez zük, de még utá na is van ten ni va ló:
só zás, füs tö lés, jog hurt le en ge dés stb.
A sajt ké szí tés nek az a jel lem zô je, hogy
an nak ké szí té si fo lya ma ta ál lan dó oda-
fi gye lést kö ve tel.

Nagy elôny, hogy a sajt mû hellyel egy be -
épült a há zunk, így nap köz ben vagy éj sza -
ka is meg tud juk ten ni a szük sé ges be-
a vat ko zást a sajt ké szí tés fo lya ma tá ba.
Há rom al kal ma zot tat fog lal koz ta tunk, ôk
négy órá ban dol goz nak; szak ma i lag te vé -
keny sé gü ket fo lya ma to san el len ôriz ni kell. 

– Vé le mé nye tek sze rint a Sajt ké szí -
tôk Egye sü le te mint szak mai szer ve -
zet mi lyen se gít sé get tud ad ni a kéz -
mû ves ter me lôk nek? Elé ge det tek
vagy tok a szer ve zet mû kö dé sé vel?
– Min dannyi unk kö zös cél ja kell le gyen,
hogy a tej ter mé kek, kü lö nö sen a sajt ké -
szí tés és sajt fo gyasz tá si kul tú ra fej lôd jön,
csök ken jen le ma ra dá sunk a nyu ga ti or -
szá go ké hoz ké pest. A ha zai kí ná la ti pi a -
con a ma gyar ké szí té sû ter mé kek egy re
na gyobb arány ban le gye nek je len. A szer-
ve zet jól szol gál ja eze ket a cé lo kat, egy -
ség be ké pes tö mö rí te ni a kéz mû ves sajt -
ké szí tô ket. Van nak nem kí vá na tos je len -
sé gek, ame lyek el len ten ni kell. Elô for dul

ren dez vé nyek hez kö tött áru sí tá sok al kal -
má val, hogy olya nok is árul ják a saj tot,
akik nem ter me lôk, ha nem ke res ke dôk.
Össze vá sá rol nak min den fé le saj tot, és
úgy áru sít ják, mint ha kéz mû ves sajt ké -
szí tôk len né nek. Volt már ar ra is pél da,
hogy sajt ver seny re is kül föld rôl be ho zott
sajt ból ad tak le min tát, sa ját juk nak fel -
tün tet ve azt. Meg tör tént, hogy a kéz mû -
ves ter me lô ál tal áru sí tott sajt tól töb ben
meg be te ged tek, mert az il le tô nem meg -
fe le lô hi gi é nés kö rül mé nyek kö zött ké szí -
tet te a saj to kat. Az ilyen je len sé gek
nagy mér ték ben rom bol ják a kéz mû ves
ter me lôk te kin té lyét.

An nak ér de ké ben, hogy ilyen ese tek ne
for dul has sa nak elô, az egye sü let gya ko -
rol hat na olyan jo go kat tag ja i val szem ben,
hogy aján lást (iga zo lást) ad na ki ne kik az
áru sí tás hoz. Ezt a szak mai szín vo na lat nö -
ve lô ja vas la tot már ko ráb ban meg tet tük,
de az egye sü let nem fo gad ta el.

– Mi lyen a kap cso la to tok a töb bi kéz -
mû ves ter me lô vel? Mi a jel lem zô eb -
ben a vi szony lat ban: a kon ku ren cia
vagy az együtt mû kö dés?
– Mind annyi an jól jár nánk, saj to sok, ha
több kö zös ren dez vény len ne. Pél dá ul
Eger ben is le het ne ha von ta sajt vá sárt
tar ta ni, ahol össze gyûl né nek a kör nyék
saj to sai, és egy he lyen, kö zö sen árul -
nánk a por té ká in kat. 

Most úgy lát juk, hogy a ko ráb bi ak ti vi -
tás, egy mást se gí tés kor sza ka le járt. Azt
ta pasz tal juk, hogy elég nagy a szét hú zás,
nagy a ri va li zá lás. Irigy ke dés van, ha a
má sik si ke re sebb. Össze fo gás he lyett

a ri vá lis in kább meg pró bál ja ki túr ni a
má si kat a pi a ci le he tô ség bôl pél dá ul
az zal, hogy ki zá ró la gos áru sí tás ra tö -
rek szik.

– Ér té ke lé sed sze rint a kéz mû ves
sajt ké szí tôk kö zött mi lyen a ti el -
fo ga dott sá go tok? Ha le het ne
rang sort fel ál lí ta ni, az egy tôl tí zig
ter je dô ská lán ho va so rol ná tok
ma ga to kat?
– Vá sá ro kat, fesz ti vá lo kat jár va az
adott nap vé gén el mond juk egy más -
nak, hogy mennyi re volt ered mé nyes
az adott na punk. Ezen az ala pon
nincs szé gyen kez ni va lónk, mert ál ta -
lá ban mi va gyunk azok, akik a leg na -
gyobb az na pi be vé telt szok tuk el -
köny vel ni. Ezt a kö rül ményt fi gye lem -
be vé ve sa ját tel je sít mé nyünk alap ján
a har ma dik hely re so rol nám ma gun -
kat. Ez zel nem azt aka rom mon da ni,
hogy a mi saj tunk a leg jobb. Eb be be -

le tar to zik az is, hogy mi lyen a kí ná lás,
hogy néz ki az asz tal, hogy mu tat nak raj -
ta a ter mé kek stb. Nagy hang súlyt he lye -
zünk a kós tol ta tás ra; aki meg áll a stan -
dunk nál, meg kí nál juk. A kí ná lás nem to -
la ko dó; a ve vô, ha meg kós tol ja egy má -
sik cég por té ká ját is, majd el dön ti, hogy
me lyik fe lel meg leg in kább az íz lé sé nek.

– Kit tar to tok a kéz mû ve sek kö zül a
le ge lis mer tebb nek? Ki a pél da ké pe -
tek?
– Úgy gon dol juk, hogy a le ge lis mer tebb
kol lé gá nak ki já ró cím Kiss Fe rit il le ti
meg. Ô az, aki a leg töb bet tet te a kéz -
mû ves sajt ké szí té sért. Szak ma i lag és
em be ri leg is pél da kép nek te kint he tô.
Ön zet le nül sok kol lé gám nak se gí tet te a
szak ma el sa já tí tá sát.

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se i tek
va ló sul nak meg a jö vô ben?
– Csa lá di há zunk eme le ti ré szen pad -
lásszo bák ki a la kí tá sá val sze ret nék szál -
lás he lye ket lét re hoz ni. Sze ret nénk egy
el áru sí tó he lyet, egy pul tot ké szí te ni,
mert gyak ran elô for dul, hogy jár nak er re,
Eger be törzs ve vôk, akik sze ret né nek be -
jön ni hoz zánk vá sá rol ni. Itt tud nánk fo -
gad ni a ki sebb tu ris ta cso por to kat, aki ket
az tán le tud nánk ül tet ni, és meg kí nál ni
ôket egy po hár bor ral és kós to ló val. 

Most mint kis ter me lô fog lal ko zunk a
sajt ké szí tés sel, de sze ret nénk majd át -
mi nô sí te ni a te vé keny sé get, és kis üzem -
ként foly tat ni azt.

2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

Legnépszerûbbek a gyúrt sajtok
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Az ál lat te nyész tést érin tô ak tu á lis
kor mány za ti in téz ke dé sek rôl szá molt
be Feld man Zsolt a Föld mû ve lé sü gyi
Mi nisz té ri um ag rár gaz da sá gért fe le lôs
he lyet tes ál lam tit ká ra egy szak mai kon -
fe ren ci án Vi seg rá don. Elô adá sá ban ki -
emel te, hogy az Eu ró pai Unió tag or szá gai
kö zül 2010-16 kö zött messze ha zánk -
ban nôtt a leg na gyobb arány ban a
szar vas mar ha ál lo mány, ezen be lül pe dig
a te hén ál lo mány is. A tej hasz nú te hén ál -
lo mány – a két éven át tar tó nem zet kö zi
tej pi a ci vál ság el len ére – 2010 és 2016
kö zött 8 szá za lék kal nôtt.

Má jus 18-án Hanz ho u ban Czer ván
György ag rár gaz da sá gért fe le lôs ál -
lam tit kár és Qu Don gyu, kí nai me zô gaz -
da sá gi mi nisz ter he lyet tes sel a két or szág
ke res ke del mi kap cso la ta i nak fej lesz té sé -
rôl egyez te tett. A meg be szé lés rôl ki a dott
tá jé koz ta tó sze rint érin tet ték a ter ve zett
tej ex port kér dé sét is, mely sze rint ha ma -
ro san meg in dul hat a tej ki szál lí tás Kí ná ba.

A Tej Ter mék ta nács ki emelt pár to ló
tag ja a Tet ra Pak bu da ör si üze me
meg sze rez te az öt fo ko za tú Tel jes Kö -
rû Ha té kony Kar ban tar tás (To tal Pro -
duc ti ve Ma in te nan ce; TPM) díj 4. szint -
jét. A Ja pán Üze mi Kar ban tar tá si In té zet
(Ja pan Ins ti tu te of Plant Ma in te nan ce;
JIPM) ál tal ala pí tott, „ipa ri Os car-díj -
ként” is mert ran gos el is me rés azon tár -
sa sá gok mû kö dé sét díj az za, ame lyek a
le he tô leg ke ve sebb hul la dék, üze mi bal -
eset és mû sza ki le ál lás mel lett ké pe sek
ter mé ke i ket elô ál lí ta ni. A bu da ör si gyár -
tó üzem kép vi se lôi a kö zel múlt ban, Ki o -
tó ban vet ték át a ki tün te tést, és ez zel a
Tet ra Pak lett az el sô olyan ma gyar cso -
ma go ló a nyag-gyár tó cég, amely tel je sí -
tet te a TPM-díj 4. fo ko za tát.

Pá rizs mel let ti Tours ban tar tot ták a
saj tok leg je len tô sebb vi lág ver se -
nyét (Mon di al du Fro mag). A ver seny -
re 600 sajt kü lön le ges sé get ne vez tek,
amit zárt aj tók mö gött 80 ta gú zsû ri bí -
rált. Eb ben a né pes me zôny be há rom
ma gyar sajt lett do bo gós he lye zé sû.
A ke mény saj tok ka te gó ri á já ban a Ra -
nol der arany ér met, a 9 hó na pig ér lelt
Pa ter ezüs tér met ka pott, a fél ke mény
ka te gó ri á ban pe dig a Pa na rel la har ma -
dik lett. Fan tasz ti kus vissza csa to lás ez
szá munk ra, hi szen sok év vel ez elôtt
ép pen ezért in dí tot tuk el Ma gyar or szá -
gon a Nem ze tek Sajt ver se nyét, hogy a
ha zai kö zön ség gel mi nél több kü lön le -
ges sé get meg is mer tes sünk, és a ma -
gyar saj tok pe dig be ke rül je nek a nem -
zet kö zi gaszt ro nó mia vér ke rin gé sé be,
mond ta Gá bossy Ádám, a ma gyar or -
szá gi Nem ze tek Sajt ver se nyét szer ve zô
SZE GA Ca mem bert Kft. ügy ve ze tô je.
Úgy gon do lom, ha tal mas lé pést tet -
tünk ab ba az irány ba, hogy a ma gyar
bo rok hoz ha son ló an a ma gyar saj to kat
is meg is mer je a vi lág. Nagy sze re pük
len ne a nép sze rû sí tés ben a ha zai TOP
ét ter mek nek, ôk egy má sik utat tud ná -
nak nyit ni a nem zet kö zi si ker fel.
Ugyan is, ha az étel so ra ik hoz ma gyar
saj to kat hasz nál ná nak, ak kor a kül föl di
ven dé gek meg is mer nék, vá sá rol nák a
sajt kü lön le ges sé ge in ket.  A ha zai tej -
gaz da ság ban és sajt ké szí tés ben fel tét -
le nül meg van a po ten ci ál ar ra, hogy
egy re több, jó mi nô sé gû ter mé ket ál lít -
son elô” – tet te hoz zá Gá bossy Ádám.

A Ma gyar tar ka Te nyész tôk Egye -
sü le té nek Ko csé ron tartott szak -
mai fó ru mán dr. Húth Ba lázs, az
egye sü let te nyész tés- és mar ke ting -
ve ze tô je ki je len tet te: a ket tôs hasz -
no sí tá sú faj ták nak van és lesz is je -
len tô sé ge Ma gyar or szá gon. A ter -
me lé si ered mé nyek elem zé sé vel bi -
zo nyí tot ta, hogy le het egy faj tát egy -
ide jû leg tej, il let ve hús irány ba is
ne me sí te ni. Ezt tá maszt ja alá, hogy
2001 óta az 5000 ki lo gramm éves
tej ter me lés má ra 6400 ki lo gramm -
ra nôtt, mi köz ben a hús ter me lô ké -
pes ség és a hús mi nô ség is ja vult.
A fó ru mon Czer ván György ag rár -
gaz da sá gért fe le lôs ál lam tit kár el -
mond ta, hogy ma össze sen 838 ez -
res a szar vasmar ha-ál lo mány, mely -
bôl 379 ezer a te hén. Utób bi adat
fog lal ja ma gá ba azt a 34 ezer ket-
tôs hasz no sí tá sú (hús-tej) te he net,
amely nek túl nyo mó több sé gét a
ma gyar tar ka faj ta ad ja. Szám sze rû -
leg ez ta lán nem tû nik túl je len tôs -
nek, de fi gye lem be vé ve, hogy hosz-
szú év ti ze de ken át a spe ci a li zált ter -
me lés pre fe ren ci á ja élt Ma gyar or -
szá gon, a faj ta pusz ta túl élé se is
ko moly ered mény, eb ben pe dig a
leg na gyobb sze re pet a Ma gyar tar ka
Te nyész tôk Egye sü le te vál lal ta. Ha
min deh hez hoz zá tesszük, hogy ré -
gen ho no sult, a ha zai kli -ma ti kus vi -
szo nyok hoz al kal maz ko dott, ma gyar
faj tá ról van szó, még in kább fi gye -
lem re mél tó ez a tel je sít mény. A kor -
mány ta valy mint egy 41 mil li árd fo -
rint ter me lés hez kö tött és 20 mil li -
árd fo rint át me ne ti nem ze ti tá mo ga -
tás sal se gí tet te a szar vas mar ha ág a-
zat mun ká ját. Emel lett ki fe je zet ten
a Ma gyar tar ka Te nyész tôk Egye sü le -
te 60 mil lió fo rint te nyész tésszer ve -
zé si tá mo ga tást ka pott.

A kö zel 1 000 fôt fog lal koz ta tó Kô rös tej vál la lat cso port a
leg na gyobb ma gyar sajt ex port ôr. El adá sai 65-70%-a kül föld -
re tör té nik. Ezen be lül 85%-ot ki fe je zet ten az arab or szá gok kép -
vi sel nek. Az el múlt egy év ben több száz ton na Bu da már ká jú,
öm lesz tett Ched dar sajt kon zer vet szál lí tot tak a jor dán had se reg
el lá tá sá ra. Má jus ban Af ga nisz tán ba is el in dult a vál la lat cso port
el sô szál lít má nya – mint egy 12 ton na sajt, mely nek fe le a leg -
nép sze rûbb ex port ter mék, a kash ka val, a má sik fe le az itt hon is
kap ha tó jog hurt sajt (Lab neh) és üve ges sajt krém.

Czer ván György, egy nem ré gi ben tar tott ren dez vé nyen
el mond ta, hogy a Kö zös Ag rár po li ti ka  mint az unió egyik leg -
fon to sabb és leg ré gibb kö zös po li ti ká ja vár ha tó an meg ma rad.
El kép zel he tô azon ban, hogy az ag rár tá mo ga tá sok ra for dít ha tó
költ ség ve té si fe je zet for rá sai a 2021-tôl in du ló új pénz ügyi
cik lus ban csök ken nek majd. En nek oka, hogy mind az Egye -
sült Ki rály ság Eu ró pai Uni ó ból va ló ki lé pé se, mind pe dig az
Eu ró pai Unió elôtt ál ló új ki hí vá sok (pl. mig rá ció fi nan szí ro zá -
sa több let ter het ró az uni ós költ ség ve tés re.

(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)
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bor for ra da lom és a pá lin ka for ra da lom után el ér te ha -
zán kat is a sajt for ra da lom. Gom ba mód sza po rod nak a
Kár pát-me den cé ben a kéz mû ves sajt ké szí tôk és a

hob bi saj to sok; di vat lett a jó bo rok (és sö rök!) mel lé fi nom, kü -
lön le ges vagy tra di ci o ná lis, ré gi ós saj to kat fa la toz ni! Má ra nin -
csen fesz ti vál sajt sá tor nél kül, nin csen gaszt ro nó mi ai ren dez -
vény ha gyo má nyos tej ter mé kek nél kül, sôt, nin csen fesz ti vál -
nap tár sajt fesz ti vál, sajt ver seny vagy sajt must ra nél kül!!!

A kéz mû ves sajt ké szí tôk azon ban nem csak fi nom ter mé ke ket
ké szí te nek, ha nem meg je len tek a ha zai tu risz ti kai kí ná la tok vi -
lá gá ban is. A fesz ti vá lo kon, bo ros ese mé nye ken je len lé tük nél -
kü löz he tet len, de egy re na gyobb az ér dek lô dés a mû hely tit kok
iránt is. A sajt ké szí tôk mind na gyobb szám ban nyit ják meg ka -
pu i kat a lá to ga tók, ér dek lô dôk, ínyen cek és gaszt ro tu ris ták
elôtt, hogy ven dé ge ik vé gig kö vet hes sék a sajt ké szí tés lé pé se it,
ap ró tit ka it, és át él hes sék a saj tok meg szü le té sé nek per ce it.

A kon fe ren cia cél ki tû zé se: fó ru mot te rem te ni a Kár pát-me den -
ce sajt ké szí tô i nek, a tej ter mé kek kel, ke res ke de lem mel és tu riz -
mus sal fog lal ko zó ku ta tó i nak és a sajt ké szí tés hez vagy sajt tu -
riz mus hoz kap cso ló dó szol gál ta tók nak a ta lál ko zás ra, az esz -
me cse ré re és ered mé nye ik, ta pasz ta la ta ik meg osz tá sá ra. 

A kon fe ren cia részt ve vôi: a ren dez vény re sze re tet tel vár juk a
kéz mû ves sajt ké szí tô ket, a sajt tal és tej ter mé kek kel fog lal ko zó
ku ta tó kat, ok ta tó kat, szak mai szer ve ze te ket és ke res ke dô ket.
Vár juk to váb bá azo kat a tu risz ti kai szol gál ta tó kat, akik nyi tot tak
a ma gyar saj tok in teg rá lá sá ra a tu riz mus te rü le tén, azo kat a
tu riz mus ku ta tó kat, akik a saj tok kal kap cso la tos ku ta tá so kat
vé gez nek, vagy fan tá zi át lát nak ben ne. 

A ren dez vény prog ram ja: 9:00-tôl 10:00-ig a re giszt rá ci ón
kí vül le he tô ség nyí lik egy ká vé el fo gyasz tá sa mel lett a részt ve -
vôk be mu tat ko zá sá ra, a ki ál lí tók és a tu do má nyos posz te rek
meg te kin té sé re. 10:00-tôl 12:00-ig, va la mint 13:00 és 15:00
kö zött az elô adá sok ra ke rül sor. A kon fe ren cia elô adá sai
20 per ce sek, ame lye ken 5 perc ben le he tô ség nyí lik kér dez ni,
ref lek tál ni az el hang zot tak ra. 15:00 és 16:00 kö zött az e-posz -
te rek elô adá sa i ra, ke rek asz tal-jel le gû kö tet len kom mu ni ká ci ó -
ra van le he tô ség. 12:00 és 13:00 kö zött sze re tet tel vár juk
ked ves ven dé ge in ket egy saj tos mát rai ebéd re.

A KKASE Sajtkészítôk Egyesülete és az Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campusa sok szeretettel meghívja Önt az

I. SAJTAKADÉMIA

Pub li ká ci ós le he tô ség: je lent kez ni le het elô adás meg tar tá sá -
ra, ha gyo má nyos posz ter rel vagy e-posz ter rel (mely nek a po wer
po in tos be mu ta tá sá ra 5 perc áll ren del ke zés re) egya ránt.
Az elô adá sok ból és posz te rek bôl el ké szült ta nul má nyo kat lek -
to rá lás után ISSN-szám mal el lá tott tu do má nyos kö tet for má já -
ban je len tet jük meg. 

TER VE ZETT TÉ MA KÖ RÖK:
• Te je lô ál la tok tar tá sa 
• Kis ter me lôi és kis üze mi sajt és tej ter mék ké szí té se
• Nyers te jes sajt és tej ter mék ké szí té se
• Saj tok és tej ter mé kek táp lál ko zás ta ni meg íté lé se
• Saj tok és tej ter mé kek ér zék szer vi bí rá la ta
• Saj tok és tej ter mé kek he lye a gaszt ro nó mi á ban
• Bor és sajt pá ro sí tá sa, sör és sajt pá ro sí tá sa
• Saj tok és tej ter mé kek sze re pe a tu riz mus ban
• Ere det vé de lem a tej ter mé kek kö ré ben

HA TÁR IDÔK:
• Elô adás és posz ter abszt rakt be kül dé si ha tár idô: 

2017. jú li us 30.
• Vissza iga zo lás az el fo ga dott abszt rakt ról: 

2017. au gusz tus 6. 
• A ta nul mány kö tet be szánt ké zi rat le adá sa: 

2017. ok tó ber 1.

A kon fe ren cia in gye nes, de re giszt rá ci ó hoz kö tött!!!
Akár elô adó ként, akár részt ve vô ként re giszt rál na, ér de mes 

azt mi nél ha ma rabb meg ten nie, hi szen az el sô 60 re giszt rá ló
aján dék cso mag ban ré sze sül! 

Re giszt rál ni a ke re kes ne.ma yer.ag nes@uni-esz ter hazy.hu
e-ma il cí men tud. Kér jük, hogy csa tolt cím ként a 

ko vacs.gyon gyi@uni-esz ter hazy.hu e-ma il cí met is il lessze 
a je lent ke zés hez. A kon fe ren cia hon lap ja, ahol rész le tes 

in for má ci ók kal is ha ma ro san je lent ke zik a szer ve zô bi zott ság:
http://www.sajt aka de mia.hu/ 

HELY SZÍN:
Ká roly Ró bert Di ák ho tel Kon fe ren ci a ter me; 

3200 Gyön gyös, Be ne út 69. 
Szál lás le he tô ség igény lé sé re is van le he tô ség a 

http://krho tel.hu/kap cso lat-eler he to se gek/ ol da lon!

„Kézmûves sajt – Tudomány – Turizmus”
konferenciára, amely 2017. augusztus 23-án, szerdán 

kerül megrendezésre Gyöngyösön.
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1117 Budapest, 
Hunyadi János út 3.

telefon: +36 (1) 204 9090
fax: +36 (1) 204 9091

e-mail: agrometal@agrometal.hu
www.agrometal.info

5000-12 000 l-es sajtkádak és automata elôprés

1000-3000 l-es alvadéktank és mobil, félautomata elôprés

300-500 l-es nyitott vagy zárt univerzális sajtkádak
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