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Mi is az a világnap? Olyan évenként ismétlôdô, számos országra kiterjedô ünnep, illetve
figyelemfelhívó nap, amelyet különbözô nemzetközi szervezetek hirdetnek meg valamely
aktuális témához kapcsolódóan. Ha sorra
vesszük a táplálékul szolgáló ételeinket, bizony nem sok dicsekedhet közülük azzal,
hogy van világnapja. Mivel érdemelte ki a tej
ezt a dicsôséget? A tej pozitív élettani hatásai miatt világszinten fontos élelmiszer. A tej és a belôle készült
tejtermékek fôleg a fejlôdô szervezet szempontjából döntô fontosságúak. A Tej Világnapjának idôpontja változó. A Nemzetközi Tejszövetség 1957-ben május utolsó keddjét nevezte ki, az ENSZ
Mezôgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 2001-tôl pedig június 1-jét jelölte meg.
A Terméktanács által szervezett 2017. évi rendezvénysorozatról
nem tudunk most beszámolni, mivel megtartására lapunk megjelenése után kerül sor. Az elôzô évben a megemlékezés központi eleme a 'Tej-Szív' logó volt, amely egyre több hazai eredetû tejen és tejterméken is megtalálható. A programsorozat üzenete a gyermekekhez szólt, hangsúlyozva az egészséges életmód és a tejfogyasztás kapcsolatát. Az idén is a fiatal korosztályt
szólítja meg április elején a Terméktanács által indított marketing kampány, amelynek tapasztalatairól a következô lapszámunkban adunk számot.
Magától értetôdô, hogy a Tej Világnapján fontossá válik a tej ára
és minôsége, kedvezô élettani hatásai csakúgy, mint a fogyasztók
elvárásai és termelésének világpiaci tendenciái. Ez a nap lehetôséget nyújt arra, hogy felhívjuk a figyelmet a tejfogyasztás fontosságára, amelyet a tejhez és tejtermékekhez kapcsolódó különféle
aktivitásokkal lehet népszerûsíteni.
Minden alkalommal a Tej Világnapja alkalmából sajnálkozunk
azon, hogy a tejfogyasztásban nem tartozunk a világ élvonalába,
évente fejenként 60-70 liter tejet iszunk, míg a világelsô finnek és
svédek ennek körülbelül a dupláját. A statisztika szerint a kilencvenes évek elején még a száz liter körül járt a fogyasztásunk, azóta nem tudunk visszakapaszkodni erre a szintre. Nagyon fontos
lenne, ha minél több emberhez eljutnának a táplálkozástudományi szakemberek ajánlásai, amelyek szerint a tejnek és a tejtermékeknek kitüntetett szerepük van a táplálkozásunkban. Naponta fél
liter tej vagy annak megfelelô tejtermék (joghurt, kefir, sajt, túró
stb.) fogyasztását ajánlják.
Jöjjön hát a Tej Világnap – mert szeretjük a tejet! Lehetne
nagyszabású akciót szervezni ezen a napon a Torkos Csütörtök
mintájára, ahol tejet vásárolhatnánk és ihatnánk féláron az akcióhoz csatlakozott árusító helyeken. Futótûzként terjedne az
esemény híre a fiatalok körében a közösségi oldalakon. Lehetne így a magyar tejet népszerûsíteni, a különbözô ízesített változatait bemutatni. Az akció keretén belül lehetôség lenne arra is, hogy a tejivók támogassanak olyan hátrányos helyzetû
gyerekekkel foglalkozó szervezetet vagy hátrányos helyzetû
családot, ahol egyébként nem mindig lehetséges a tejfogyasztás az anyagiak miatt.
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Negyven éve a tejtermelés szolgálatában
Seregélyes nagyközség Fejér megyében,
Székesfehérvár és a Velencei-tó között; attól
délre, a Közép-Mezôföld alföldi jellegû
táján helyezkedik el. A község lakóinak
száma kb. 3900 fô. Nevét valószínûleg egykor
a gulya és a birkanyájak között tömegesen
tartózkodó madarakról kapta.

nagy része is a cégben dolgozik. Az elmúlt 20 év során a tulajdonosi kör és az alkalmazottak létszáma sem változott jelentôsen. Fô profilunk a tejtermelés és a szarvasmarhatenyésztést
biztosító takarmánytermesztés. Az állatállomány létszáma
1100 db, ennek fele fejôstehén. Évente 5 millió liter tejet termelünk és adunk át feldolgozásra az Alföld Tej Kft.-nek.

– A tejtermelés legnagyobb költségét a takarmányozás
teszi ki. Gazdaságotok a rendelkezésre álló szerény méfalu külterületén lévô Pálinkaháza pusztán található a retû területet mûveli. Ilyen feltételek mellett hogyan leSEREG-TEJ Szarvasmarhatenyésztô Kft. telephelye, het a takarmányozást megoldani?
ahol ezernél is több jámbor szarvasmarha lakik.
– Takarmányozásunk amerikai rendszerû. A szarvasmarha-létA Kft. részérôl Burghard Tibor ügyvezetô igazgató fogadott. Mi- szám tömegtakarmány-igényének kielégítésére rendelkezésre
után tisztáztuk a beszélgetés menetét, bevezetésként elmond- áll 450 hektár, amely arra elegendô, hogy meg tudjuk termelta, hogy a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen tanult, ott ni a tehenek tömegtakarmányát. Ennek az alapja a silókukoriszerzett általános agrármérnöki végzettséget. Az egyetem el- cára alapozott szilázs. A lucernából szenázst és szénát készívégzése után elsô munkahelye az itteni gazdaság jogelôdje, az tünk, a legelôrôl fûszénát tudunk betakarítani. A terület nem
„Alkotás” mgtsz volt, itt kezdett el dolgozni ezelôtt 40 évvel elégséges arra, hogy gazdasági abrakot termeljünk. A vetésforgóba illesztett gazdasági növényeket (búza, kukorica) értékesítmint szarvasmarhatenyésztési ágazatvezetô.
jük, és az abraktakarmányt a piacról szerezzük
be. Másodvetés alkalmazása a fehérvári me– Mi jellemezte 40 évvel ezelôtt az akkori
dencében a nyári csapadékszegényes viszoviszonyokat?
nyok miatt nem jár számottevô eredménnyel.
– Kezdetben 100 egyed magyartarkából állt az
Volt már rá példa, hogy a silókukorica elôtt roállomány, majd a 70-es évek végén, férôhelyzsot termesztettünk, ebben az estben viszont a
bôvítés után 200 egyed Holstein-fríz fajta bisilókukorica mindössze 70%-os terméseredkák által vemhesített üszôket vásároltunk, és
ményt adott. A kettô hozadéka így nem érte
a meglévô magyar tarkákat Holstein-fríz szapoel a ráfordított költségeket. Szabadegyházáról
rítóanyaggal célpárosítottunk, ezzel kezdetét
szárított fehérje-koncentrátumot, a malmokból
vette a Holstein-idôszak. Az elején magyar szaporítóanyag-forgalmazótól vásároltunk, majd a
ipari búzalisztet, kukoricalisztet szerzünk be,
nyolcvanas években 3 éven keresztül Izraelbôl
ezeket egészítjük ki szójával. Volt idôszak, amiszármazó örökítôanyagot használtunk. (Abban
kor
a szóját az aflatoxin miatt mellôzni kellett;
Burghard Tibor
az idôben az izraeli tenyésztési eredmények
most ismét szerepel a receptúrában, mivel olügyvezetô igazgató
csó fehérjeforrás. Használunk még napraforgóvoltak a világon a legjobbak.) Ennek eredményeként az állomány teljesítôképessége ugrásszerûen nôtt, darát, cukoripari mellékterméket és lenmagdarát is. Szénát a
elértük a 8 ezer literes laktációs átlagot. Ezt követôen mind a tehén a szénarácsokból kapja. Az erjesztett és abraktakarmámai napig a Holstein Genetika Kft.-vel mûködünk együtt, és nyok a koncentrátumokkal és egyéb kiegészítôkkel a vontatott
az amerikai tenyészvonalakból származó bikapark szaporító- típusú etetôkocsiból kerülnek az állatok elé. A takarmányozást
anyagát használjuk. Természetesen kipróbáljuk a martonvásári a Vitafort Kft. szervezi. Csatlakoztunk a Tejtükör programjukhoz,
magyar ciklusbikákat is.
amely egy diagnosztikai rendszer. A tejbôl havi rendszerességgel mért paraméterek alapján következtetni lehet a tehén
– Milyen örökséget kaptatok még a holstein tehenekhez? egészségi állapotára, az alkalmazott takarmányozás hatékony– A szövetkezet mûködésében beállott mûködési zavarok ságára.
(egyet nem értés és a fejlesztések túlzott mértékû erôltetése)
a 90-es évek elejére csôdközeli állapotot idéztek elô. A csôdel- – Mi a véleményed az elôzô lapszámban Tresó Istvánnal,
járás megelôzésére az ágazat megszüntetését határozták el, a K&H Bank agrárüzletág vezetôjével készített beszélgeamely elképzeléssel az ágazatban dolgozók nem tudtak azono- tésrôl, melyben a bankos szakember a tehenek hasznos
sulni, ezért az országban elsôként – a vezetésemmel – kivál- élettartamának és a tej beltartalmi értékének növelésétunk a tsz-bôl, és 1992-ben létrehoztuk a Szarvasmarhate- ben látja a gazdaságosabb termelés megvalósítását?
nyésztô Szövetkezetet. A közel száz tulajdonossal, félszáz dol- – A tejnél legfontosabb követelmény, hogy megfeleljen az
gozóval, csökkent létszámú szarvasmarhával gazdálkodó szer- egészségügyi elôírásoknak, a csíraszám az engedélyezett havezet banki segítséggel tudott úrrá lenni az indulás nehézsé- tárérték alatt legyen. A beltartalmi értékek, azaz mind a fehérgén, amelyet a kárpótlásként visszaigényelt földterületek bér- je-, mind a zsírtartalom növelésére törekszünk, de nem minden
bevétele is nehezített. A rövid ideig mûködô szövetkezet 1996- áron. Az elôzô évben 3,4%-os zsírtartalmat és 3,25%-os fehérban alakult át gazdasági társasággá, és azóta is SEREG-TEJ jetartalmat értünk el, és nem célunk növelni azt. Naponta
Szarvasmarhatenyésztô Kft. néven mûködik, 11 fô természetes 15-16 ezer liter tejet adunk át a feldolgozónak. Amennyiben
személy tulajdonaként. Bérelt földterületünk, amelyen gazdál- egy tized értékkel magasabb zsírtartalmú tejet vagy 200 literrel
kodunk, 450 ha szántó és 100 ha gyepterület. A tulajdonosok nagyobb mennyiséget adunk át, az érte kapott ár egyforma.
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Kérdés az, hogy nekem, a termelônek ez mennyibe kerül?
A tejmennyiség növelését kisebb takarmányozási ráfordítással
lehet elérni, mint a zsírtartalom növelését. A tej mennyiségét
mindaddig lehet növelni, míg az a tehén egészségét, hasznos
élettartamát nem veszélyezteti. A tej átvételi ára arra ösztönöz
mint termelôt, hogy a mennyiséget növeljem a beltartalmi értékek növelése helyett. Számunkra ez jól bevált, kipróbált gyakorlat, 10 éve csináljuk, nem tervezünk változtatást.
Véleményem szerint a kisebb létszámú, farm jellegû gazdálkodásra, amely a német és holland tejtermelô gazdaságokat
jellemzi, igaz lehet Tresó úr állítása, de az a magyar viszonyok
közt nem járható út. Nálunk a nagyobb tejtermelô gazdaságokban az átlag fejôs tehénlétszám 450 egyed körül van, ami
másfajta tartási és takarmányozási körülményeket kíván. Ilyen
értelemben a mi gyakorlatunk a példában említett esetekkel
nem hasonlítható össze.
A laktációs mutató növelését meg lehetne valósítani. Az elôzô évi laktációs mutató 2,4 volt, ezzel az országos átlag fölött
vagyunk. Elérendô cél lehet a 2,5 és 2,8 laktációs érték elérése, ennél magasabb laktációs mutató elérése nem célunk.
Az állomány 25%-a kerül évente cserére, a tavalyi év viszont kivétel volt, mert elérte a 35%-t. Ennek a jótékony hatása most
fog jelentkezni, mert megugrik a szaporulat és a termelés is.
Az elmúlt tíz évben laktációs termelésünk 500 kg eltéréssel folyamatosan 11.500-12.000 kg között volt.
A Csókástan Kft. korrigált életteljesítmény mutatójának
(amely az adott idôintervallumban kikerült tehenek átlagos
életteljesítmény tej-kilogrammjának, valamint a nyitó létszámra vetített éves tehénkiesési százaléknak a hányadosa) értékelése alapján büszkén mondhatom, hogy száz cég közül az
elmúlt hat évben mindig a dobogós helyen végeztünk. A termelésbôl kikerült tehenek élet-teljesítménye is a mi gazdaságunkban volt a legmagasabb. Ezek a mérések és a hozott eredmények igazolják azt, hogy jó úton járunk, nincs szükség annak
módosítására.
– A tartástechnológia milyen hatással van a tôgy- és lábbetegségek alakulására? A trágyahasznosítás területén
milyen sajátosságok jellemzôk?
– Istállóink régi építésûek, még a szövetkezeti idôkben születtek. A mélyalmos tartási rendszert használjuk. Meggyôzôdésem, hogy ez komfortosabb a tehén számára. A marha távolságtartó állat, ha teheti, minél nagyobb távolságra helyezkedik
el társaitól, azt szereti, ha nincs zavaró körülmény a pihenésé-

Magyar készítésû fából készített borjúketrecek
ben. Az almot úgy tartjuk tisztán, hogy naponta szalmaterítést
végzünk kézi munkával a mélyalomra. Gyakorlati tapasztalat az,
hogy a tôgyfelület minimális mértékben szennyezôdik, így a
mélyalom miatt nem növekszik a tôgy-gyulladások száma.
A tôgy fizikai sérülése sem gyakran fordul elô. Az Alföldi Tej Kft.
tej átvételi gyakorlatában a szomatikus sejtszám mértéke ármeghatározó tényezô. Az elvárás a 400 ezer alatti érték. A 300
ezres sejtszámnál már felárat kapunk (tejkilogrammonként
2,50 Ft-ot). Az értéket minden nap mérik, ami alapján történik
az elszámolás. Nálunk a szomatikus sejtszám mennyisége 200 ezer körül van, ezt a szintet évek óta tartani tudjuk.
A lábak állapotára is elônyösen hat a mélyalom. A fizikai terhelés egyenletesebb elosztású, mint beton padlózat esetében.
A körmölést évi két alkalommal végzi Dr. Lehoczky János csapata. A lábvég fertôzô megbetegedésének száma minimális, a
tejtermelésre nincs kihatása. A lábak jó kondíciójának megôrzésére a Mikrotrade Kft. által forgalmazott cink- és mangántartalmú takarmánykiegészítôt és lábfürösztôt használjuk. A lábfürösztést a körömápolással egy idôben szoktuk elvégezni.
Szalma-szükségletünket nem fedezi a saját búzatermésbôl
származó mennyiség, ezért a környékbeli gazdáktól trágyáért
cserébe szerzünk még be. Ezen a módon el tudjuk érni azt is,
hogy minden harmadik évben szervestrágyát juttatunk ki az általunk mûvelt területekre. A mélyalom kitrágyázása háromhavonta történik az uniós elôírásnak megfelelô módon elkészített
trágyatárolóba. A minimális mennyiségben keletkezett hígtrágya és csurgalékvíz is ide kerül, a melyet a szervestrágyával
összekeverünk.
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2014 végén jöttünk vissza a magyar piacra, elôtte 11 évig
exportra értékesítettük a tejet. Ez alatt az idô alatt mindig készítettem egy összehasonlítást a hazai és az export árat illetôen. Átlagban 7-8 Ft különbség jött ki az export ár javára.
2014 végére kezdett az export hektikussá válni. Cégünk a
szerény tôkeellátottság folytán nem bírta volna el a nagy áringadozást, hogy egyszer 60 Ft, másszor meg ennek duplája
is lehet a kiviteli ár, ezért úgy döntöttünk, hogy a szerényebb
bevételt, de a biztos piacot választjuk. Az Alföldi Tej Kft.-hez
mint termelôi csoporthoz való tartozásunk egyfajta értékesítési biztonságot ad.
A mostani piaci árban is nagy a különbség, napjainkban
10 Ft-tal többet lehet kapni a tej literéért, ha exportra megy.

A mélyalmot kedvelik a tehenek
– A megtermékenyítés milyen hatékonysággal mûködik?
A borjúnevelésnek vannak-e sajátosságai?
– A nyári meleg idôjárás idején csökken az ivarzási aktivitás.
A napi 50 liter feletti teljesítményt nyújtó teheneknél csökkenô
termékenyítési hatékonyság tapasztalható.
A hatásfokot azzal tudtuk növelni, hogy már negyedik éve
használjuk a mozgásaktivitáson alapuló ivarzásmegfigyelô
rendszert. Ennek kiegészítésére alkalmazunk ivarzásmegfigyelô
személyt is. Ezzel a módszerrel szinte az összes ivarzó tehén kiválasztható. Állományszintû sperma-indexünk 2,9. Az üszôknél
80%-os arányban szexszált spermát használunk, aminek az
eredményeként 90%-os üszôellést tudunk elérni. A két ellés
közötti idôtartam 421 nap volt az elmúlt évben, amit jó eredménynek tartok.
A borjúnevelési adataink nem rosszak. Sajátosság az, hogy
hazai gyártású faketreceket használunk, amelyek beton-alapzatra vannak telepítve. A ketrecben az állatokat kéthónapos korukig tartjuk. Minden héten ellenôrizzük próbafejéssel minden
egyes tehén tejminôségét, és ahol „pelyhesedést” tapasztalunk, ami a tôgy-gyulladás kialakulását valószínûsíti, azokat
a teheneket elkülönítjük, ezek alkotják a „tôgyes csoportot”.
A tôlük lefejt tejet felforraljuk, visszahûtjük, és a borjak etetésére hasznosítjuk. Föcstejet is kapnak bôven, hisz a bikaborjak
elszállítása után elegendô mennyiség áll rendelkezésre. Tejpótló szert nem használunk. A Bonafarm-Bábolna Takarmány
Kft. cég által készített müzlit etetünk a borjakkal. A holt ellések
száma nem gyakori. Általában ugyanennyi ikerellés is van, így
a kettô kiegyenlítôdik.
– Hányszor fejtek naponta?
– A fejôház immár 40 éves, 1978-ban épült. A fejôberendezés
halszálkás elrendezésû, kétszer 10 fejôállásos Alfa Laval típusú.
Naponta 17-18 órát üzemel. Meghibásodás miatt még nem maradt ki fejés. A szervíz a teleptôl 5 km távolságban van. Áramkimaradás esetére aggregátor is van beépítve a rendszerbe.
Naponta háromszor fejünk. A fejôs állományhoz tartozók
mindannyian férfi dolgozók. A két fejô és az egy felhajtó képez
egy váltást. A reggeli váltás a déli fejést is lebonyolítja, majd az
esti váltás 9 órától reggel 4 óráig dolgozik. A harmadik váltás
pedig a pihenô idejét tölti. A munkatársak önállósága és felelôssége nagyfokú, ha valamiért nem tudnak bejönni a munkahelyre, saját maguknak kell gondoskodniuk a helyettesítésükrôl. Két telepvezetô van, akik heti váltásban napi 12 órában
dolgoznak. Éjszaka nincs vezetôi felügyelet. Minden dolgozó az
évek során kialakult, saját munkarendjének megfelelô idôbeosztással és ennek megfelelô váltórendszerben dolgozik.

– Hogy alakul a tej önköltségének ára?
– A tavalyi évben 1 liter tej elôállítása 96,40 Ft-ba került.
Az idei évben azt tervezzük, hogy a költséget 90 Ft-ra tudjuk
mérsékelni.
– Milyen fejlesztési elképzeléseket ter veztek megvalósítani a közeljövôben?
– Az elôzô két év válságos idôszakának túlélése azért is sikerülhetett, mert növelni tudtuk termelésünket, és beruházási stoppot rendeltünk el. A dolgozók közül nem bocsájtottunk el senkit,
de a nyugdíjazásra kerültek helyét nem töltöttük fel, és két éven
keresztül nem emeltünk béreket. Növeltük bevételünket azáltal
is, hogy vemhes üszôket adtunk el. Segítette takarmányozásunkat, hogy kedvezô volt az idôjárás. A nagy beszállítóinktól késleltetett fizetési lehetôséget kaptunk. A banktól a hitel törlesztéséhez pozitív hozzáállást tapasztaltunk. A mostani helyzetben, amikor az árak már visszarendezôdni látszanak, elôször is rendezni
fogjuk a béreket. A fejlesztések alapjául a tej áremelkedésbôl
származó 100 millió Ft bevételtöbblet nyújt fedezetet.
Az elmúlt három év 40 fôvel számolt átlagában nettó 180 ezer
forintos fizetést 200 ezerre emeljük fel. Figyelembe kell venni,
hogy a közelben lévô Székesfehérvárnak nagy a munkaerôt elszívó hatása, de mi szeretnénk megtartani a munkavállalóinkat.
Elôszeretettel alkalmazunk a mûszaki végzettségû dolgozókat.
Helyi viszonylatban mi vagyunk a legnagyobb munkáltatók.
A régóta esedékes gépi beruházásokat megvalósítjuk, így újra
cseréljük az etetôkocsit, a markoló gépbôl is vásárolunk egy harmadikat, és tervezünk létesíteni egy 120 férôhelyes könnyûszerkezetes, vászontetôs istállót saját kivitelezésben. Erre azért van
szükség, mert növelni szeretnénk az állomány létszámát, év végére szeretnénk elérni az 560 tejelô egyed létszámot, majd ezt
fokozatosan 600-ra növeljük. Az összes szarvasmarha létszáma
eléri majd az 1200-at. Ennek érdekében most leállítjuk a vemhes üszô értékesítését, hogy az állomány gyarapítását meg tudjuk csinálni. A 11 ezer literes laktációs teljesítményre képes
vemhes üszôket 430 ezer forintos nyomott áron tudnánk értékesíteni, ezért racionálisabb az a döntés, hogy az állomány fejlesztésének irányába kell elmenni. Kiadás szempontjából csak a takarmányozás költsége növekszik, tehát a többi feltétel változatlanul hagyása mellett tudjuk a bevételünket növelni.
Terveink között szerepel a Sereg-Tej Kft. 100%-os üzletrészének értékesítése is. Ennek egyetlen indoka van, hogy az én
személyes közremûködésemet a cég életében eddig, vagyis 40
év aktív tevékenységig képzeltem el. A generációs váltás megoldatlan, még úgy is, hogy a fiam közgazdászként mint gazdasági
igazgató itt dolgozik. Ezek után két lehetôség adódik, az egyik,
hogy elsorvasztom, a másik pedig, hogy értékesítem a céget.
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– Melyek azok az eredmények, melyekre büszke vagy?
– A Csókástan Kft.-féle korrigált életteljesítmény értékelésében az elmúlt években minden esetben dobogós helyezést értünk el.
A laktációs tejtermelésben három alkalommal voltunk országos elsô helyezettek, néhányszor másodikak a 450 nagyüzem közül. Két éve a 8., tavaly a 12. helyen végeztünk.
Ezek a visszajelzések arra nagyon hasznosak, hogy kapunk
egy visszaigazolást a fejlôdés irányának helyességérôl.
– Mi a véleményed a tejpiacon kialakult helyzetrôl?
– Nagy kérdés számomra, hogy december óta miért nem
emelték a tej átvételi árát. Ez rámutat arra a hiányosságra,
hogy nem megfelelô az érdekérvényesítô képességünk, nem
tudjuk megszervezni magunkat. Nagy az egyenlôtlenség, és
igazságtalan a tej értékesítésbôl származó jövedelem felosztása. Nagyon nincs rendben az, hogy a kereskedô érdemtelenül a legnagyobb hasznot vágja zsebre.
– Miként lehetne ezen a helyzeten változtatni?
– Az eddiginél hatékonyabb összefogásra lenne szükség.
A mostani átvételi ár a tavalyi árnál 20 Ft-tal magasabb,
amely most lefedi az önköltséget. A tavalyi meg az az elôtti
évben veszteséget szenvedtünk el. Ki és mikor fogja számunkra azt megtéríteni? A feldolgozó most 20 Ft-tal többet
fizet a tejért. Az elôzô évekhez képest nem változott érdemben a tejtermékek fogyasztói ára. Akkor két évvel ezelôtt
mekkora bevételi többletet tudtak a feldolgozók elkönyvelni?
Rendjén van-e, hogy a termelô elmegy tüntetni a kereskedô
ellen az alacsony tejár miatt? A feldolgozó meg úgy viselkedik, mint egy elôkelô idegen, nem nyilvánít véleményt sem…
Növelni kellene az állami szerepvállalást a tejpiacon. A támogatások kifizetése késik! Nemcsak az áfa csökkentésére
gondolok. Tudja azt is mindenki, hogy az áfacsalások nagy
mértékben befolyásolják a helyzetet, azok döntô mértékben
az UHT-s tejhez kötôdnek. A napnál is világosabb, hogy a
probléma megoldásához elsôsorban ennek a terméknek kellene az áfatartalmát csökkenteni. Az egyik fórumon, ahol a
miniszter is részt vett, erre a jogos követelésre annyit mondott, hogy azért nem fog csökkenni az UHT-s tej áfája, mert:
NEM TERJESZTEM ELÔ!
Mind a mai napig nem tudnak elfogadható indokot felhozni arra, hogy miért nem kerül erre sor.
A friss tej áfacsökkentése a termelôknek csak veszteséget
okoz, mert a feldolgozónak átadott tejért a korábbi 18% áfa
helyett 5%-ot igényelhetünk vissza. A NAV ellenôrzést rendelt
el cégünknél, mert januárban nem fizettünk be áfát. Nem befizetôk, hanem visszaigénylôk lettünk, mert a termeléshez
szükséges anyagokat 27%-os áfatartalommal vásároljuk.
Nem érthetô az sem, hogy az unióban miért nálunk van az
egyik legalacsonyabb átvételi ár?
– Túlzás nélkül állítható, hogy sikeresen, eredményesen
vezeted a céget. Egy olyan céget, amelynek adottságai az
átlagos szint alatt vannak. Mi az eredményesség titka?
– Fontos feltételnek azt tartom, hogy folyamatos vezetôi ráhatást tudtunk gyakorolni a folyamatokra, és ez megfelelô szakmai hozzáértéssel párosult. Mindezen elvek mellett szükséges
a gazdasági partnerekkel való, építô jellegû együttmûködés.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A tej-felvásárlás helyzete
a Magyar Tej Tejtermelôi Szervezet Kft. értékelésében
Az elmúlt évek piaci kihívásainak eredményeként kialakult,
erôsödô versenyhelyzetben jött létre 2015-ben a Magyar Tej
Tejtermelôi Szervezet Kft. A termelôi szervezet tejpiacra gyakorolt
tevékenységérôl kérdezem annak vezetôjét, Lukács Lászlót.
– A tejárak nagyjából a válság elôtti
szintre rendezôdtek vissza. Az elmúlt
év második felében fokozatosan növekedtek az árak, majd ez a folyamat
megállt. Az idén még nem lehetett
tapasztalni számottevô növekedést,
uniós szinten megint sereghajtók vagyunk. Az export tejért átlagosan 10
Ft-tal többet adnak, mint a hazai feldolgozók fizetni tudnak. Miért van ez,
és milyen folytatás várható?
– Az elmúlt fél év valóban a piaci visszarendezôdést hozta a tejágazatban. Nem csak
nálunk és az EU-ban, hanem világszerte is
jelentôs áremelkedés tapasztalható. Ugyanakkor a tejpiacra jellemzô éven belüli szezonalitás emellett is érezteti hatását. Ha megnézzük az elmúlt évek áralakulását, akkor világosan látható, hogy az év második negyedéve mindig árcsökkenést hoz. Amikor
kínálati a piac, akkor a szezonális árcsökkenés jelentôsebb, amikor keresleti piac van –
mint most –, akkor ez kisebb mértékû, vagy
csak stagnálás alakul ki. Ami viszont szintén
éves ciklusos jelenség: az év második felében az árak újra emelkednek. Tulajdonképpen ez történt tavaly is, csak a jelentôs többlettermelés miatt az árcsökkenés nagyon jelentôs volt, aztán ennek – a termelési volumen visszafogása után – robbanásszerû áremelkedés lett az eredménye. A januárimárciusi áremelkedés normális ütemû, csak
az ezt megelôzô félév dinamikus áremelkedéséhez képest tûnt lanyhábbnak. A mostani stagnálás tulajdonképpen jó jelnek tekinthetô az év hátralévô részére nézve. Úgy
tûnik, hogy jelenleg nem beszélhetünk túltermelésrôl, sôt azt állítom, hogy jelentôs
termelési alapok hiányoznak az ágazatból
EU-szinten. Ehhez képest a magyar tejágazat „ütésállóságát” mutatja, hogy mi
nem szenvedtünk el nagyobb termelésvisszaesést. Lényegében tartani tudtuk a
termelési színvonalunkat a tavalyi krízisidôszakban is, és ez biztató a jövôre nézve.
A hazai árak összehasonlítása az exportpiaci árakkal nem biztos, hogy megbízható
képet ad a valóságról. Az exportpiaci szerzôdésviszonyok teljesen másként mûködnek,

Lukács László
mint a hazai felvásárlókkal kötött szerzôdéses kapcsolatok. Vannak termelôk, akik jobban tudnak alkalmazkodni az exportértékesítés speciális feltételeihez, de ezzel esetenként nagyobb kockázatot is vállalnak. Az
én tapasztalatom az, hogy a magyar termelôk nagyobb része inkább a biztonságosabb
és kiszámíthatóbb szerzôdéses kapcsolatokat részesíti elônyben. A nyerstej-exportpiacaink elsôsorban Olaszország, esetleg Németország, Horvátország. Ezekben az országokban a teljes termékpálya – beleértve a
tejtermékek fogyasztói árát is – magasabb
árszinten mûködik, magasabb költségráfordítással. Nem tartom középtávon reálisnak,
hogy a magyar tejpiac erre a szintre fog berendezkedni. Az azonban elérhetô cél lehet,
hogy a környezô országok felvásárlási átlagárát elérjük vagy meghaladjuk. Ebben az
elmúlt hónapokban már lehetett kedvezô
tapasztalatokat látni, az EU-s országok
rangsorában elôrébb léptünk, a szervezetünk által képviselt termelôk pedig még
ennél is jobb felvásárlási árat kapnak.
– A Magyar Tej Tejtermelôi Szer vezet
Kft.-nek 2016 szeptemberében 120
tejtermelô tagja volt, akik a teljes hazai tejfelvásárlás 20%-át képviselték.
Milyen mértékben módosultak azóta a
mutatók?

– Tavaly szeptember óta nem volt tagbôvítés,
mert ebben az idôszakban folytattuk le azokat a tejértékesítési tárgyalásokat, amelyeket Magyarországon elôször együttes tárgyalásként kezdeményeztünk. Ugyanakkor
– talán a mi példánkat is szem elôtt tartva –
más termelôi szervezetek is megalakultak, illetve alakulnak. Ezek a szervezôdések javítják a termelôk érdekérvényesítési képességét, és a jövôben akár együtt is mûködhetnek, társulhatnak. Tagfelvétellel most fogunk
újra foglalkozni, vannak jelentkezôk, akikkel
szívesen dolgozunk majd együtt.
– Milyen tapasztalatok és eredmények
születtek? Jól jártak azok a termelôk,
akik csatlakoztak?
– Nehéz tárgyalásokon vagyunk túl, de
összességében sikeresnek mondható a tárgyalási folyamat. Sikerült a szerzôdéses feltételeken is javítani, és egyenrangú partnerekké váltak a termelôk a szerzôdéses kapcsolatban. És sikerült a felvásárlási ár tekintetében is javítani a pozícióinkat. Számításink szerint éves szinten több mint 700 M
Ft-tal több tej-árbevétel várható abban a
termelôi körben, amelyek nevében érdemi
tárgyalásokat folytattunk. Természetesen
sokat tanultunk az elmúlt félévbôl. A tapasztalatokat beépítjük majd következô tárgyalási sorozatba, de szívesen megosztjuk
más termelôi szervezôdésekkel is.
– Nem sikerült felkavarni az állóvizet,
nincs még komolyabb visszhangja a
szer vezet mûködésének. A siker meddig várat még magára?
– Azt gondolom, hogy ez nem így van. Jelentôs piaci hatása volt a közös fellépésünknek. Nem csak a termelôi körben, hanem a
feldolgozói körben és a külföldi piaci szereplôk között is híre ment a kezdeményezésünknek. Komoly versenyt generáltunk, és
talán ez volt a fô célunk. Azt hiszem, bizonyosságot nyert, hogy a közös tárgyalásos
fellépés valós eredményeket hozhat. Úgy látom, hogy más termelôi közösségek is követni kívánják a példánkat, és ez is jó visszajelzés a számunkra. Persze ez a munka nem
igazán látványos, de nem is törekedtünk
nagy felhajtásra. Korrekt és megbízható
partnerei szeretnénk lenni a felvásárlóknak,
és a sikereinket a helyükön kezeljük.
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„Élelmiszeripari Körkép 2017 – tavasz”
mint a nyugati országokban. Az elmaradások okai közül kiemelésre
kívánkozik, hogy a versenytársakhoz képest túlzottan magas a takarmányköltségek aránya, rövid a tehenek hasznos éllettartama, és
alacsony a termelt tej zsír-, illetve fehérjetartalma. Az elônytelen gazdasági feltételek, mint a földbérletek és az elfuserált ÁFA-csökkentés is közrejátszik az alacsonyabb hatékonyságú gazdálkodásban.
Az átvételi ár az uniós tejárak szintjéhez képest jelentôs lemaradásban van, ami azzal magyarázható, hogy a magyar feldolgozók
nem tudnak többet fizetni. Nem tudnak, mert a tej nagy részét alacsony feldolgozottsági szinten folyadéktejként értékesítik. A tejfeldolgozó ágazatnak az elkövetkezô 3-4 évben kellene azokat a technikai, technológiai, szaktudásbéli fejlesztéseket végrehajtani, amelyek
a versenyképességet javítják. Nagyobb hozzáadott értéket termelô feldolgozók magaívánatos lenne, hogy a Kamara
sabb árat tudnának fizetni a termelôknek,
még hangsúlyosabban foglalcsökkenne a termelés terén meglévô ciklikozzon a tejágazat helyzetével,
kusság.
mert sok kérdésben válaszút elôtt állunk.
A helyzet értékelésébôl levonható tanulKiérlelt, jól átgondolt döntésre van szükség annak érdekében, hogy a termelôk
ság az, hogy az ágazat gazdaságosságának
által jó minôségben elôállított tejbôl a feljavulása nem képzelhetô el a feldolgozók fejdolgozók képesek legyenek versenykélesztése és korszerûsítése nélkül. Bonyolítja
pes terméket készíteni. Az alábbiakban
a helyzetet, hogy a nagy tejfeldolgozó cégek
elsôsorban a tejtermelés és tejfeldolgonem részesülhetnek az uniós pályázati pénzás területén zajló folyamatokról, azok
zekbôl.
Gyôrffy Balázs elnök és Éder
Tamás alelnök válaszol a sajtó
várható hatásáról készített gondolatokat
Tejpiacunk összes problémája innen gyöképviselôinek kérdésére
keredzik. Ez a magyarázata annak, hogy nagy
szeretném közreadni.
mennyiségû nyers tejet viszünk ki az országAz elôzô évben az élelmiszer-feldolgoból, és sok feldolgozott terméket hozunk be. Még mindig a legnazásunk 1,2%-os mértékben növekedett. A belföldi kiskereskedelmi
gyobb mennyiségben a dobozos tejet hozzuk be. A savanyított tejterforgalom növekedése meghaladta ezt a növekedési mértéket, közel
mékek és sajtok tekintetében is folyamatosan nô a behozatal.
3%-os volt a bôvülése. Ezáltal a fogyasztói kosárban ismét nôtt az import élelmiszerek részaránya, tehát veszítettünk a belföldi piaci részeAz unió a foszfát-túlterhelés miatt Hollandiát arra kötelezte, hogy
sedésbôl. Ez a példa is mutatja, hogy feldolgozóiparunk továbbra is
100 ezer darabbal csökkentse tehénállományát. Várjuk ennek a tejversenyképességi problémákkal küzd, ami általában az alapvetô élelpiacra gyakorolt hatását. A krízis támogatásért cserébe fél Európa
miszerek piacán mutatkozik meg. Példaként lehet említeni a hazai
azt vállalta, hogy csökkenti vagy szinten tartja termelését. Ennek
eredményeként az várható, hogy nem alakul ki a korábbiakhoz kéelôállítású dobozos tej vagy a félkemény sajt esetét, amely sok esetpest egy újabb túlkínálat a piacon.
ben magasabb áron kínálja magát, mint annak import megfelelôje.
A Terméktanács javaslatára bevezetett adatszolgáltatás, amely
A magyar élelmiszerek olcsóbban tudnának a fogyasztóhoz jutni,
március elejétôl mûködik, kiterjed a piac minden szereplôjére, és
ha egyre több termék esetében sikerülne az ÁFA-tartalmat mérsékelni. Jó példa erre a sertéshús áfájának 5%-os csökkentése, amely
jelentôs segítséget ad majd ahhoz, hogy a tejpiacot érintô minden
rövid idôn belül a kívánt eredményt hozta, három év alatt 25%-kal
lényeges adat birtokában lehessen döntéseket hozni.
növekedett a feldolgozott sertések mennyisége. Joggal lehet feltéteKezdetét veszi a Terméktanács idei marketing-kampánya, mely ellezni, hogy a többi termék esetében is hasonló eredményeket lehetsôsorban a fiatalok körében tervezi a tejtermékeket népszerûsíteni.
ne elérni. A Kamara álláspontja szerint egy ütemezett ÁFA-csökkenA mobiltelefonon nevelkedô fiatal generációt az ô körükben ismert
tési programra van szükség. Az alapvetô élelmiszerek esetében végolyan fiatal sportolók (Nagy Ádám futballista, Kapás Boglárka
rehajtandó csökkentés 150 milliárd bevétel-kiesést eredményezne,
úszó) révén kívánják megszólítani, akik nem megosztó személyiamelyet a fogyasztás növekedésébôl származó bevétel kiegyenlíteségek. A reklám a kereskedelmi TV csatornákon, a Youtubon és a
ne. A tejtermékek esetében a felemás intézkedés helyett egyértelFacebookon megy majd. A kiskereskedelmi áruházláncokat is bemû helyzetet kellene teremteni, a magasabb feldolgozottsági szintû
vonják a marketing-akcióba, még azokat is, akik nem tagjai a tertermékekre is ki kellene terjeszteni az ÁFA csökkentését.
méktanácsnak (LIDL, SPÁR). Ezzel párhuzamosan óriásplakát-akció
A globális tejpiac kilábalt a két évig tartó termelési válságából. Náis kezdetét veszi. A szervezôk abban bíznak, hogy a kampány segítlunk is túljutott a mélyponton a tejágazat. A nyerstej országos termehet a tavaszi tejtermelési csúcsban termelt tejfelesleget levezetni.
lôi ára 2016 nyarán nem érte el a 66 forintot kilogrammonként.
A tejágazat versenyképességének javítása érdekében nagyobb foAz elmúlt év második felében a felvásárlási ár növekedésnek indult,
kú és érdemi együttmûködésre lenne szükség a termelôk és feldolelérte a 85-90 forintot. Ez azonban nem fedezi az önköltséget,
gozók között. Ennek keretei az integrációban, a különbözô termelôi
amely 100 forint körül alakul. Nálunk a tehén után járó támogatás
szervezôdések létrehozásában keresendôk, amely feltételek megteösszege a második legnagyobb az unióban. A kiemelkedô mértékû
remtésében a Kamara a katalizátor szerepét tudná betölteni.
támogatás nélkül veszteségesen termelne az ágazat. A hazai tejtermelô vállalkozások többnyire kisebb hatékonysággal mûködnek,
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tavaly ôsszel
élelmiszeripari konferenciasorozatot rendezett.
A rendezvény sikeresnek bizonyult, ami arra
ösztönözte a Kamarát, hogy tavasszal folytatása
következzen. Így került sor április 10-én az
„Élelmiszeripari Körkép 2017 – tavasz” címmel
egy egész napos élelmiszeripari konferencia
megtartására. A plenáris tanácskozás után
szekcióüléseken az alágazat általános problémái,
így a tejfeldolgozás is terítékre került.

K
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Precíziós tejtermelés a legmodernebb
technológiák felhasználásával
A precíziós tejtermelést úgy definiálhatjuk, mint a technológiák
felhasználását minden egyes állat termelékenységének
optimalizálása érdekében. Az egyed szintû megközelítéssel
a termelôk jobb eredményeket tudnak elérni a mennyiség,
a minôség és a fenntarthatóság szempontjából is.

A

technológiák fejlôdésével a termelôk olyan hatalmas mennyiségû adatot tudnak gyûjteni,
elemezni és felhasználni az állományról,
amilyennek összegyûjtése korábban lehetetlen volt, vagy nagyon komoly erôfeszítéseket és sok idôt igényelt volna.
A következô lépés, hogy mit kezdjünk
ezekkel az információkkal. Az adatok
megfelelô használatával a termelô javíthatja az állomány egészségét, az állatjólétet, korán felfedezheti a megbetegedéseket, javíthatja az állomány termelékenységét, a termelés hatékonyságát, és
még jobb minôségû végterméket állíthat
elô a lehetô legkevesebb káros környezeti hatással. Mindezek felett pedig
munkaidôt takaríthat meg.

A TERMELÔK DILEMMÁJA:
MIT KEZDJEN AZ ADATOK
SOKASÁGÁVAL?
A rendelkezésre álló technológiai megoldások sokasága nehéz kérdés elé állítja
a termelôket: hol is lépjenek a precíziós
gazdálkodás felé vezetô útra? Létezik néhány terület, amelyek már egyértelmûek,
pontosak, megbízhatóak, és ahol a bevezetés költségei elhanyagolhatóak a
használatukkal elérhetô elônyökkel
szemben. Lássunk néhány példát a már
kiforrott és elérhetô megoldásokra.

INDULJON A
TEJMENNYISÉG-MÉRÉSSEL
ÉS A TAKARMÁNYOZÁSSAL
A tehenek által leadott tejmennyiség
mérése manapság elengedhetetlen.
Ha ismerjük az egyes tehenek által termelt tej mennyiségét, könnyedén ehhez
lehet igazítani a takarmányozási szükségleteket. Kisebb és közepes méretû
állományok esetében, ahol lehetséges a takarmányozást teljesen egyedileg kezelni, jelentôs megtakarítások
érhetôek el.

Automatikus etetô rendszer beállításával az idô és a pénz még jelentôsebb
megtakarítása érhetô el. A takarmányozás tehénre szabásával növelhetô a termelt tej mennyisége, és csökkenthetôek
a takarmány-költségek. Ha az automatikus tejmennyiség-mérést összekötjük az
automatikus etetéssel, már jó úton haladunk.

IVARZÁS MEGFIGYELÉSE
A gazdaság nyereséges volta szorosan
függ az állomány laktációs intervallumától. A megfelelô idôben végzett termékenyítés jelentôs gazdasági elônyökkel jár a
telep számára. A kérdés ebben az esetben az, hogy milyen beruházási költséggel
jár a rendszer kiépítése, milyen a rendszer
pontossága, és mekkora mértékû megtakarítás érhetô el vele. Mivel sokféle technológia létezik, fontos a megfelelôt választani. A DeLaval aktivitásmérô rendszer
segítségével meg tudjuk mondani nemcsak azt, hogy az aktivitás lényegesen
emelkedik, hanem azt is, hogy melyik órá-

ban kezdôdött. A kis aktivitási szintû egyedeket is ki lehet szûrni, a csökkent mobilitás ugyanis láb- vagy tôgyegészségi problémákra utal.

TÔGYGYULLADÁS
FELISMERÉSE
A tôgygyulladás negatívan hat az állomány egészségi állapotára, és a telep
nyereségességét is csökkenti, korai felismerése tehát egyértelmûen elônyökkel
jár az állatjólét, a környezeti fenntarthatóság és a nyereségesség szempontjából.
A DeLaval DCC hordozható sejtszámláló
berendezés megbízható eszköz, amelynek segítségével könnyen azonosítani lehet a tôgyproblémákat, és arra alapozva
lehet megfelelôen kezelni az állatokat.
A kisméretû, hordozható diagnosztikai berendezés szükség szerint bárhol azonnal
használható, és memóriája számítógéppel is összeköthetô. Megbízhatósága és
pontossága a laboratóriumi berendezésekkel megegyezô szinten van.
A DeLaval Herd Navigator sokféle, korábban használt berendezés által szolgáltatott adatokat egyesít és dolgoz fel
egy programban. Olyan megoldást nyújt
a termelôknek, amellyel nincs szükség
arra, hogy ôk végezzék az adatok feldolgozását és kiértékelését. A szoftver a kapott adatok alapján megalapozott ajánlásokat nyújt a gazda számára, amelyeket neki csak végre kell hajtania. A berendezés méri a tejben a BHB- (bétahidroxybutirát), az LDH- ( laktát-dehidrogenáz), a progeszteron- és a karbamidtartalmat, és ez alapján következtet a
reprodukció, a tôgyegészség és a takarmányozás esetleges problémáira.
A VMS fejôrobot nem csak fej, elemzi is
a teheneket, mivel rendelkezik a legújabb
fejlesztésû szenzorokkal és az adatok értékeléséhez szükséges programokkal.
A Tôgygyulladás Elôrejelzô Index szám
(Mastitis Detection index MDi™) a tej paramétereit mérô többféle érzékelô adatainak felhasználásával értékeli a tôgyegészség alakulását minden egyes tehén
esetében, minden egyes fejésnél. Azonosítja azon egyedeket, amelyeknél valami-
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lyen beavatkozás szükséges. Az MDi™ indexszám a tôgy-negyedenkénti vezetôképesség és vértartalom, valamint az elôzô
fejésekhez viszonyított tejleadás és tejfolyás változása alapján jelzi az esetleges
problémákat. A beavatkozás már korai
stádiumban elvégezhetô.
Az OCC beépített szomatikus sejtszámláló berendezés minden egyes fejéskor
minden egyes tehén esetében megszámolja a lefejt tejben lévô szomatikus sejtek
számát. A termelônek tehát pontos, naprakész információt nyújt az állomány tôgyegészségi állapotáról, az esetleges megbeA fejôrobot négy tejmérôje folyamatosan, egyedileg méri az egyes tôgy-negyedekbôl kinyert tej mennyiségét és a tejfolyás intenzitását, így valódi tôgynegyed-fejést valósít meg. A fejôkelyhek
levétele szintén tôgy-negyedenként, ideális idôben történik. A tôgy-negyedenkénti tejfolyási adatok elemzésével kiszûrhetôk az esetleges egészségügyi
problémák, valamint lehetôvé válik a beállítások finomhangolása is.

TESTKONDÍCIÓ PONTOZÁSA
A BCS testkondíció pontozó kamera a
tehenek takarmányozási állapotának felmérésére szolgál. Cél a megfelelô egyensúly létrehozása a gazdaságos takarmányozás, a magas termelékenység és a
megfelelô állatjólét között. 3D kamerával
videófelvétel készül a tehenekrôl felülrôl,
mozgás közben, és a rendszer meghatározza a tehén testkondíció-pontját, valamint figyeli annak 2 és 4 heti változását.
Ha szükséges, figyelmeztet a telepirányítási rendszerben.

tegedés már a klinikai tünetek megjelenése elôtt felderíthetô, és lehetséges a megfelelô megelôzô intézkedések végrehajtása. Az állomány tôgyegészségi állapota tehát így kordában tartható.

MIT HOZHAT A JÖVÔ?
A precíziós tejtermelés területén is van még
hová fejlôdni. Néhány terület már nagyon
fejlett, és a finomhangolások is megtörténtek, míg mások még mindig homályosak.
Nem egyforma az egyes technológiák költséghatékonysága sem. Néhányuk nagyon
drága, és nem mindig világos, hogy a termelô számára melyik a legjobb megtérülésû terület. Egyik-másik megoldás tartósabb,
mint a többi, ami szintén nagyon fontos
szempont ebben az iparágban.
Olyan megoldás célravezetô, amely egy
rendszerben összegyûjti, feldolgozza és
elemzi az adatokat, majd megfelelô idôben
megfelelô ajánlásokat nyújt a teendôkrôl.
Nagyon oda kell figyelni, hogy melyik gyártó
termékét választjuk, mivel a nem megfelelôen mûködô rendszer által szolgáltatott, téves adatok alapján végrehajtott beavatkozások nagyon károsak lehetnek.
A DeLaval fejôrobot a legjobb példa arra,
hogy a precíziós technológiákat egy rendszerben, a lehetô leghatékonyabban használjuk. A robotfejés ráadásul már nem csak
a kis telepek megoldása. Világszerte számtalan telep végez automatikus fejést akár
több ezer tehén esetén is 8-16 vagy akár
64 fejôrobottal. A képzett munkaerô hiánya
szintén hozzájárul a percíziós technológiák,
így a VMS fejôrobot terjedéséhez is.

TEHÉNRE SZABOTT FEJÉS
A DeLaval VMS fejôrobot bármely tehén
fejéséhez beállítható. Az egyedi tulajdonságok, mint az Intelligens felhelyezés,
Intelligens levétel és Intelligens pulzáció, tehénre szabott beállításokat
tesznek lehetôvé. A szintén egyedileg beállítható stimuláció elôsegíti a lehetô legjobb tejleadást és a gyors tejfolyást. A levétel pedig tôgy-negyedenként történik,
az egyedi tejmérôk adatai alapján.

Azok a termelôk tudják legjobban használni
a precíziós tejtermelés technológiáit, akik
igazán ismerik és megértik teheneiket. Számukra fontos a folyamatos tanulás, és folyamatosan újabb eszközöket keresnek,
amelyekkel további információkat szerezhetnek, és ôk tudják legjobban a maguk
hasznára fordítani azok használatát.
2 TÓTH TAMÁS
termékmanager, DeLaval Kft.
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Spanyolország tejgazdasága
Az Ibériai félsziget nagy részét elfoglaló Spanyol Királyság
területe (a Kanári és a Baleári szigetekkel együtt)
504.782 km2, lakóinak száma 46,704 millió. A gazdaság
legfontosabb ágazatát a mezôgazdaság képezi, bár az
ország észak-nyugati és déli területein fekvô hegyekben
bányászott ásványkincsekre épülve és az EU-ba
integrálódva az ipara is egyre nagyobb jelentôséggel bír.

A

higanytermelésben Spanyolország az
elsô a világon. A Franco-diktatúra
alatt az Európától való elszigetelôdés
visszavetette a gazdasági fejlôdést, az utóbbi
évtizedekben azonban a lemaradást nagyrészt
sikerült behozni, és a gazdaságot felzárkóztatni,
a lakosság életszínvonalát pedig a nagy európai
országoké közelébe hozni. A legnagyobb problémát az utóbbi években a 20% fölötti munkanélküliség okozza. Ugyanakkor, a több ezer kilométeres tengerpartot (a szigetekkel együtt)
kihasználva, az ország egyik fô bevételi forrását
növekvô arányban a turizmus képezi.
Spanyolország mezôgazdaságát alapvetôen
meghatározzák a talaj-, illetve domborzati
adottságai és csapadékviszonyai. Az ország középsô részén fekvô, mintegy 200.000 km2 kiterjedésû Meseta (asztal) egy erôsen lepusztult
fennsík, amely erôs tagoltsága, csapadékszegénysége és talajának gyenge termôképessége
miatt legfeljebb csak legeltetéses állattartásra
(juh és kecske), sertéstenyésztésre, igénytelen
gabonafélék (árpa és rozs) termesztésére, valamint a régi idôkbôl visszamaradt, minimális
mûvelést igénylô olíva- és szôlôültetvények
fenntartására alkalmas. A mezôgazdaságon
belül meghatározó jelentôségük van a gyümölcs- és szôlôültetvényeknek, valamint a zöldségtermesztésnek. Spanyolország olívaolajból
(2,5 millió hektár olívaültetvény) a világ legnagyobb termelôje, citrusfélékbôl és csonthéjas
gyümölcsökbôl, illetve korai zöldségekbôl pedig
Európa nagy részének, valamint Észak-Afrikának és a Közel-Keletnek az egyik legfontosabb
ellátója. Az ültetvények nagy kiterjedése részben háttérbe szorítja a tejtermelést (elfoglalja a
területet a takarmánytermesztés elôl).
A szarvasmarha-tartás Spanyolország területén több mint 2000 éves múltra tekint viszsza. Az Ibériai félszigetet az ókorban benépesítô ibérek, kelták, punok, vandálok már a Kr.
elôtti elsô-második században egész biztosan
tartottak szarvasmarhát, amelynek a lakosság
élelmezésében kiemelt szerepet játszó tejen
kívül az akkori idôkben a húsa, a bôre, a trágyája és az igavonó ereje is különösen nagy
értéket képviselt. A római és az arab hódítás
újabb lendületet adott a tejtermelésnek, bár a
mai értelemben vett, kettôs hasznosítású
szarvasmarha tartásának igazi elterjedése a
13-15. századra tehetô az országban.

Spanyolország szarvasmarha-állománya –
a legutóbbi két évtizedben enyhén csökkenve
– 2016-ban kereken 6,4 millió, ezen belül fejôstehén állománya 858.000 egyedet számlált. Tejtermelése 6,79 millió tonnát tett ki, és
az egy tehénre jutó tejhozam országos átlagban 7.500 kg fölött volt, amely mutató viszont számottevôen emelkedett a legutóbbi
20 évben. Ezzel Spanyolország az EU hetedik
legjelentôsebb tejtermelô országa, a teljes
termelésbôl mintegy 4 százalékkal részesedve, és messze elmaradva az élenjáró Németország és Franciaország évi 31, illetve 25 millió tonnás, de még az ötödik helyen álló
Olaszország 11 millió tonnás kibocsátásától
is. A szarvasmarha, pontosabban a fejôstehenek takarmányozása elsôsorban a fûfélékre
és takarmánypillangósokra épül, ezenkívül fôleg csillagfürtöt, bükkönyt, illetve olívatörkölyt
és gabonaféléket használnak; a szójatermékek alkalmazása csak a legutóbbi években
kezd terjedni.

A szarvasmarha állománysûrûsége
Spanyolország egyes körzeteiben
(világos szín = kisebb sûrûség;
sötét szín = nagyobb sûrûség)

A szarvasmarha állománysûrûsége tartományonként nagyon erôs szórást mutat, mivel a teljes létszám 38 százalékát az ország
területének 6 százalékát kitevô Galicia tartományban tartják, ahol az évi 1.000 mm fölötti csapadék hatására magas hozamú legelôk
és jó minôségû takarmánytermô területek találhatók. Az állomány további 25-28 százalékán Aszturia, Kasztília-León és Extremadura
tartomány osztozik. Viszonylag jelentôs még
Katalónia és Nyugat-Andalúzia tejtermelése

is, bár az utóbbi tartományban ez folyamatosan csökkenô tendenciát mutat, mivel a
szubtrópusi klíma nem kedvez a tejelô marhatartásnak, másrészt a gyümölcs- és zöldségtermesztés, illetve a sertéshízlalás egységnyi
területre számítva nagyobb jövedelmet termel. Összességében a szarvasmarha állománysûrûsége 100 hektár mezôgazdasági területre vetítve a magyarországinál mintegy 50
százalékkal nagyobb, 1.000 lakosra számítva
viszont annak közel kétszerese.
A tejtermelés igen fontos helyet foglal el az
ország élelmiszer-termelésében és -ellátásában, illetve a vidéki lakosság foglalkoztatásában. A tejszektor évente 11,82 milliárd euró
értéket termel, és mintegy 80.000 embernek
biztosít folyamatos munkaalkalmat. A spanyol
állattenyésztésen belül ennél csak a sertéshús termelés rendelkezik nagyobb súllyal.
A tehéntej-termelô gazdák száma azonban
erôsen csökkenô tendenciát mutat, a 30 évvel ezelôtti 137.000-rôl jelenleg 17.000 fôre
apadt, de az utóbbi tíz évben is folyamatosan
csökkenve csaknem megfelezôdött, ami a
termelés fokozódó koncentrációjának a következménye. Egy tejtermelô gazdaságra
2016-ban átlagosan 40 tehén jutott, ami elmarad a német és francia átlagtól, de ugyanakkor jóval fölötte van az egy üzemre jutó
osztrák vagy svájci létszámnak.
Az egyes tejtermelô körzetekben – a helyi
adottságokhoz legjobban alkalmazkodva –
különbözô fajtájú teheneket tartanak, részben
spanyol ôshonos, illetve Franciaországból átvett fajtákat, az utóbbi 2-3 évtizedben azonban egyre inkább a Holstein-Fríz dominanciája érvényesül (részben helyi fajtákkal keresztezve. Az egyéb (Magyarországon többnyire ismeretlen) fajták közül a kiváló tejelô és viszonylag igénytelen Rubia Gallega (Galiciai
Vörös), valamint a Jersey, illetve a Borzderes
helyi keresztezésébôl kialakult Pardo Alpina
érdemel említést.
Itt említjük meg, miszerint a spanyolok érdeme, hogy az elsô szarvasmarhákat a 16
század elejére esô nagy felfedezések és hódítások idején eljuttatták Dél-Amerikába, meghonosítva ott az addig ismeretlen tehéntej-,
illetve marhahús-termelést. Spanyol fajtákkal
indult az azóta (számtalan keresztezéssel mó-

Rubia Gallega (Galiciai Vörös)tehén
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tot eredményez, ennek jelentôs részét exportálják. A Manchego Spanyolország legismertebb juhsajtja, amely kizárólag a La Mancha
(Toledo környéke) legelôin tartott juhok tejébôl készíthetô.
Az ôsi spanyol, posztógyapjas merinót az
arabok (mórok) alakították ki a középkorban a
gyapjú finomságára kitenyésztve a királyi udvar részére.
A spanyol kecskesajt-termelés volumenben
ugyan kisebb a juhsajt termelésénél, de a
Jersey tehén
kecsketej-termelés ugyanolyan fontossággal
bír, és Európában komoly hírnévnek örvend.
dosított és ázsiai fajtákkal frissített), világszerAz EU-27 teljes kecskeállománya jelenleg köte ismertté vált argentin és brazil szarvasmarzel 12 millió, 1,9 millió tonna tejtermeléssel.
ha-tenyésztés.
Görögország a 4,2 milliós létszámával 505
Nem kedvez a spanyol tejtermelés fejlôdéezer tonna termeléssel az elsô helyen áll, a
sének, hogy a tehéntej és a tejtermékek fogörögöket követi, sôt erôsen szorongatja
gyasztása évek óta enyhén csökkenô tendenSpanyolország (2,3 milliós létszám 473 ezer
ciát mutat az országban. Az egy fôre jutó
tonna tej), Franciaország pedig 1,3 milliós
mennyiség (nyerstej egyenértékre számítva)
létszámmal és 624 ezer tonna tejjel a harjelenleg 73,5 kg körül mozog, de az egyes
madik.
tartományokban erôs szórást mutat (KasztíliA kecsketej nem annyira a sajtgyártás, haában eléri a 95 kg-ot, a szigeteken viszont
nem a gyermekélelmezés szempontjából bír
mélyen az átlag alatt van). A tej felvásárlási
nagy jelentôséggel. A Granadai Egyetemen
ára a szaktárca hivatalos adatai szerint 2015évek óta vizsgálják a kecsketej élettani hatáben – az elôzô évekhez viszonyítva 12-15 szásait. Egy általuk közzétett tanulmány egyenezalékkal csökkenve – országos átlagban kilónsen azt javasolja, hogy a kecsketejre terméként 31 cent volt, ugyanezért azonban a Kaszetes eredetû funkcionális élelmiszerként
nári szigeteken 45, Andalúziában 35, Galiciákell tekinteni. A kecsketej és a tehéntej
ban viszont csak 29 centet fizettek a termeösszetétele közötti alapvetô különbség a zsírlônek. Ugyanakkor az elôállítás költsége 34
savösszetételben és a zsírsejtek méretében
és 38 eurócent között mozgott, azaz a körzerejlik. A kecskesajt sokkal kisebb méretû zsírtek többségében veszteséges volt. A spanyol
sejtjei (nem kell emulgeálni) közvetlenebb
gazdák az EU-tól bizonyos kiegészítô támogakapcsolatot biztosítanak az emberi vér alkotótást kaptak a krízis helyzet megoldására.
elemeivel. A rendszeres kecsketej-fogyasztók
A tejipari válság oka egyebek mellett az orosz
körében a vashiányos vérszegénység kezeléembargó, a fogyasztás csökkenése és
se hatékonyabbnak bizonyult, mert ez a
az uniós tejkvóta 2015 áprilisában törtej fokozza a vas hasznosítását, a hetént megszüntetése, ami túltermelést
moglobin regenerálódását, emellett elôeredményezett, bár a többletkibocsátás
segíti a DNS stabilitását még olyan súSpanyolországban csak mintegy 3 szályos esetekben is, amelyekben a vérszezalékot tett ki.
génység ellen vas túladagolását alkalSpanyolország viszonylag jelentôs
maztak.
mennyiségû feldolgozott tejterméket exA kutatók megfigyelték, hogy a kecsportál (nyerstej egyenértékre számítva
ketej több összetevôje, például a kazein
évente mintegy 400.000 tonnát), ezt
összetétele az anyatejéhez hasonló.
azonban mennyiségében és értékében
A kecsketej a tehéntejnél kisebb menyEgy kis ízelítô a legismertebb spanyol sajtok
jóval meghaladja a tej és tejtermék imnyiségben tartalmazza az allergiás tünegazdag választékából
portja, mivel a belsô termelés nem eleteket gyakran okozó alfa-kazeint, így higendô a lakosság és a nagy számban érpoallergénnek tekinthetô. Sok hagyomákezô turisták ellátásához. Az importált tej
Spanyolország tejiparában – a tehéntej melnyos táplálkozást folytató népcsoportnál haszmennyisége 10 évvel ezelôtt még jóval egylett – nagyon jelentôs szerep jut az évezredes
nálják a kecskék tejét az anyatej pótlására.
millió tonna fölött mozgott, mára viszont
hagyományokkal rendelkezô juh- és kecsketej
900.000 tonna alá esett. Az import egyik érÖsszefoglalva: ez az Európa délnyugati peretermelésnek is. Régészek által talált juhcsondekes vadhajtása, hogy Franciaországból hemén található és az EU-csatlakozás után kitok és présformák leletei tanúsítják, hogy az
tente négy-öt (20-30 ezer literes) tartálykasebb megtorpanásokkal jelentôs gazdasági
ország La Mancha régiójában már a vaskormionnyi nyerstej érkezik feketén az országba,
fejlôdést mutató ország – importtal kiegészítban létezett juhtenyésztés, és már akkor kéami a spanyol termelôknek – az alacsonyabb
ve – megfelelôen ellátja a lakosságot és az
szítettek sajtot is. Késôbb a görögök és a róára miatt – súlyos gondot okoz, de tiltakozáországba látogató turisták jelentôs tömegét
maiak is dicsérték a fûszeres ibériai juhsajtot.
saik egyelôre nem vezettek eredményre.
tejtermékkel és egyedi sajtokkal. Tejtermelési
Jelenleg az országban tartott 670.000 juh
Az évente elôállított és nyerstejként behozott
évente kb. 45 millió liter nagyon zsíros, arogondjaik hasonlóak az EU tagországokéhoz.
tej feldolgozásában összesen mintegy 1.500
más tejet ad, ennek 80%-a a Manchego sajt
vállalat vesz részt, ezek közül 15 cég vásárolgyártásába kerül, ami közel 7000 tonna saj2 DR. TÓTH ENDRE ÉS KIMMEL ISTVÁN
ja és dolgozza fel a teljes mennyiség 63 százalékát. A nagy feldolgozók többnyire multinacionális cégek spanyolországi leányvállalatai,
mint pl. a Lactalis Iberia, a Danone vagy a
TGT csoport.
A feldolgozó vállalatok a tejtermékek (vaj,
tejföl, túró, joghurtok) széles választékát kínálják, volumenben és értékben azonban a
legjelentôsebb tejterméket a sajtok képezik.
Érdekes módon a friss tejtermékek (joghurtok, krémek, stb.) közül inkább a külföldi, illetve multinacionális vállalatok kínálata uralja
a spanyol piacot, ezek gyártása Spanyolországban valamivel késôbb indult, ezért most a
helyi márkák kissé háttérbe szorulnak. Az évszázados hagyományokkal rendelkezô spanyol sajtok viszont minôségben, ízben és tápértékben egyáltalán nem maradnak el a legismertebb és legdrágább francia, svájci és
olasz sajtoktól, csupán a nagyobb földrajzi távolság és a kisebb reklám miatt kevésbé ismertek, illetve keresettek Európa uniós országaiban. A Franco-diktatúra elzárkózottsága is
hozzájárult ahhoz, hogy a spanyolok késôn
ébredtek, és a nagy termelôk közül csaknem
utolsóként érkeztek sajtjaikkal az európai piacra, de mára elôkelô helyet foglalnak el az
EU sajttermelésében és az értékesítésben.
Nem véletlen, hogy 2016-ban egy független
szakértôkbôl álló, nemzetközi bíráló bizottság
28 spanyol sajtot a világ 66 legjobb sajtja közé sorolt. A legismertebb és legdrágább spanyol sajtok többnyire juh- vagy kecsketejbôl
készülnek, de vannak kiváló sajtjaik tehéntejbôl is. Leghíresebb sajtmárkáik a Manchego,
a Mahón, a Fuerteventura, a Majorero, a La
Motaneta és a Las Garmillas.
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„Az élelmiszerjog a
fogyasztók érdekeinek
védelmét szolgálja….”
Az 1990-es évek kergemarhakórként ismert BSE
(Szarvasmarhafélék Szivacsos Agyvelôgyulladása) válsága
új lendületet adott az Európai Unió élelmiszer-politikájának, és
jelentôs reformokat eredményezett az EU élelmiszerszabályozása területén.
Számottevô volt a fogyasztói bizalomvesztés, valamint az élelmiszeriparnak okozott kár.

A

z elsô lényeges lépés „Az élelmiszerjog általános alapelveit és követelményeit meghatározó 178/2002/EK
rendelet” megalkotása volt. A rendelet megköveteli
minden európai élelmiszer- és takarmányipari vállalkozástól és
azoktól, akik élelmiszert vagy takarmányt importálnak Európába,
hogy mûködô nyomon követési és visszahívási rendszerük legyen.
„A takarmány- és élelmiszer-összetevôk, valamint az élelmiszerforrások eredetének azonosítása elsôdleges fontossággal
bír a fogyasztók védelme szempontjából, különösen, ha a termékek hibásnak bizonyulnak. A nyomon követhetôség megkönnyíti az élelmiszerek visszavonását, és lehetôvé teszi, hogy a
fogyasztók célzott és helytálló tájékoztatást kapjanak az érintett
termékekrôl.”
A nyomon követés képessége a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában
biztosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba
bekerülô vagy vélhetôen bekerülô egyéb anyagai útjának nyomon
követhetôségét.
Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk
kell arról, hogy azonosítani tudják azon személyeket, akiktôl az
élelmiszert, a takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt állatot,
valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülô vagy vélhetôen bekerülô egyéb anyagot kapják.
Ennek érdekében a vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan
rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetôvé teszik az ilyen
információk gyûjtését, rendszerezését, és igény szerint ezen információk eljuttatását az illetékes hatóságokhoz.
Alapvetôen nincs arra nézve törvényi követelmény, hogyan történjen a nyomon követés megvalósítása. A kialakított nyomon követési rendszer típusa vállalkozásonként eltérhet, azonban az általános cél az, hogy mind a jogi, mind az önkéntesen meghatározott (azaz belsô nyomon követhetôségi) követelményeknek megfeleljen. Ezek a rendszerek olyan egyszerûek is lehetnek, mint a
gyártási folyamat minden egyes lépésében az összetevôk gyártási
tételkódjainak feljegyzése, vagy lehetnek olyan kifinomultak is,
mint az összetevôk és a késztermékek mozgásának számítógépesített, vonalkódos nyomon követése és ellenôrzése.
A kormány által elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
kiemelt szerepet szán a társadalmi szemléletformálásnak, az Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégia pedig az élelmiszeripart fejlesztô
célkitûzések mellett szintén jelentôs szerepet szán a fogyasztói is-

meretek növelésének. Mindkét stratégia kiemelten foglalkozik az
élelmiszerbiztonság kérdésével, amely jól mûködô, modern nyomon követési rendszerek nélkül elképzelhetetlen.
2015 októberében került sor együttmûködési megállapodás
aláírására a Földmûvelésügyi Minisztérium Élelmiszerláncfelügyeletért felelôs Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. között a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform megalakítására.
A Platform 2016. január 20-án nyitókonferenciával kezdte meg
a tevékenységét, amelyen több mint 80 szervezet képviseletében
130 fô vett részt. A Platform tervezett idôtartamára meghirdettük
a munkacsoportokat és azok ütemtervét. A Platform és munkacsoportjai munkájához bárki csatlakozhat, a rendezvények nyitottak, de regisztrációhoz kötöttek.
A Platform célja olyan egységes szabványokra épülô azonosítási, jelölési és informatikai megoldások kidolgozása, amelyek a fogyasztók számára biztosítják, hogy az élelmiszeripari termékekkel
kapcsolatban bárhol és azonnal teljes körû információkhoz jussanak annak összetételével, eredetével, gyártójával, minôségével
kapcsolatban.
Milyen elônyök származhatnak
egy modern globális szabványokon alapuló
nyomon követési rendszer alkalmazásából?
• hatékonyabb termelés, célzott termék-visszahívás
• szoros kapcsolat a vásárlóval, a vevôi és fogyasztói bizalom
növelése
• olcsó marketing lehetôsége, márkaépítés
• az élelmiszerlánc tevékenység során képzôdô nyomon követési adatok az egységes szabványok alapján fejlesztett
rendszerek között könnyen mozgathatók, feldolgozhatók
• a cégek exportpiacra lépésének elôsegítése, hiszen külföldön a globális szabványokon alapuló rendszerek mûködnek
Jelenleg a Platform munkájában 97 szervezet képviseletében 188
fô vesz részt. A Platform az élelmiszerek áttekinthetô, hatékony és
alapvetôen automatizált nyomon követési módszertanának kidolgozására törekszik annak érdekében, hogy „a termôföldtôl az asztalig” követhetô és ellenôrizhetôen biztonságos, jó minôségû élelmiszerek kerüljenek a fogyasztókhoz. Ezt a törekvést segíti az, ha
az élelmiszerek elôállítása, kereskedelme, felhasználása és fogyasztása során az emberek megfelelô módon tájékozottak, tudatosak és felelôsek.
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A szektor szereplôivel történô folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet széles körû feltárásával és megismertetésével,
a legjobb gyakorlatok bemutatásával segítjük a vállalkozásokat
nyomon követési kötelezettségeik azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatározásában, és alkalmazásba vételében. Célunk, hogy az érdekeltek megismerjék a modern nyomon követési módszereket, eszközöket, technológiákat, mobil- és
internet technológiákat, illetve nemzetközi gyakorlatokat.
A Platform keretén belül lehetôséget biztosítunk a munkában
résztvevô szervezetek számára, hogy nyomon követési rendszereiket a GS1 auditorai segítségével felülvizsgálják.
A munka négy vertikális és egy horizontális munkacsoportban zajlik:
• Zöldség-gyümölcs munkacsoport
• Bor és pálinka munkacsoport
• Hal és hús munkacsoport
• Tej és tejtermék munkacsoport
• Horizontális munkacsoport

A vertikális munkacsoportokban meghatároztuk azokat az ellátási
láncokat, amelyek mentén a nyomon követési módszertant kidolgozzuk. Megtörtént a jogszabályi és adatszolgáltatási kötelezettségek elsôdleges felmérése. A GS1 munkatársai ezekben a munkacsoportokban egyrészt bemutatják azokat a szabványelemeket, amelyek alkalmazásba vétele támogathat hatékony, automatizált nyomon követési megoldásokat. Szintén bemutatkoztak azok az európai vagy globá-

13
lis, szektorspecifikus útmutatók, amelyek segíthetik a hazai felhasználókat a lehetséges eszközrendszerek megismerésében, és a magyar piacra szánt dokumentumok összeállításában. Jelenleg a vertikális munkacsoportokban annak meghatározása történik, hogy az
automatizáláshoz rendelkezésre álló eszközöket (vonalkódok, elektronikus kommunikáció, RFID technológia) az adott ellátási lánc egyes
szereplôi hogyan tudják alkalmazni, megfeleltetve azokat a jogszabályi és üzleti követelményeknek egyaránt.
A Platform regisztrált tagjai között jelentôs érdeklôdés volt a Horizontális munkacsoport iránt. Ez nagyrészt abból adódott, hogy a munkacsoport elsôdleges céljaként azt fogalmazta meg, hogy az élelmiszerlánc összes termékpályájához kapcsolódó, de nem termékpályaspecifikus területeket fogja össze, mint pl. fogyasztói tájékoztatás, a
termékinformációkhoz (jelölés, adalékanyagok, allergén, termék eredete) való hozzájutás és a különbözô minôségrendszerek, termékvédjegyek széles körû fogyasztói kommunikációjának megvalósítása.
A Horizontális munkacsoport tevékenységét, fókuszterületeit a
munkacsoport vezetése a nyitó munkacsoporti ülésén elhangzott,
illetve az azóta a munkacsoport vezetéséhez érkezett visszajelzések
alapján két termékpálya-modell mentén határozta meg. Az egyik a
rövid ellátási lánc, a másik a vendéglátás-közétkeztetés szektor.
A munkacsoport ezen kívül a termékvédjegyek nyomon követési rendszerének fejlesztéséhez figyelembe veszi a vertikális csoportok munkáját, valamint az onnan átvehetô tapasztalatokat.
A Platform elôreláthatóan 2017 végén fejezi be a munkáját,
amelynek eredményeként az ipar szereplôi számára ajánlásokat
fog megfogalmazni.
2 LASZLOVSZKY GÁBOR fõosztályvezetõ
Földmûvelésügyi Minisztérium Élelmiszeripari Fõosztály
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Apa és fia vezetôként
az élelmiszergazdaságban
Nemzeti ünnepünkön az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóján
a Magyar Érdemrend Lovagkereszt
kitüntetést vehette át dr. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi minisztertôl Magyar József
a Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. elnöke. Az agrárgazdaság
területén végzett több évtizedes munkája,
valamint a vállalat nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentôségû fejlôdését
elôsegítô eredményes cégvezetôi
tevékenységét ismerték el a kitüntetéssel.

L

apunk annak járt utána, hogy Magyar József életútja során
miként érdemelte ki a magas kitüntetést? Lehetôségünk
adódott, hogy megismerjük közelebbrôl személyét és
munkáját, melyet az alábbiakban foglalunk össze.
Csanyteleken született 1944-ben. Szentesen töltötte gyerekkorát, itt is érettségizett a Horváth Mihály gimnáziumban.
A középiskola elvégzése után a szegedi Élelmiszeripari Fôiskolára került, majd elsô munkahelye a Csongrád Megyei Tejipari vállalat szegedi üzeme lett. Rövid ideig dolgozott a tejfeldolgozás területén, mivel sikerült elhelyezkedni helyben a
Szentesi Baromfifeldolgozó vállalatnál, ahol húsz évet töltött
el, ami meghatározta egész életútját. Technikusként kezdte
és fejlesztési fômérnökként fejezte be pályafutását az állami
vállalatnál. A privatizáció adta lehetôséget kihasználva
1990-ben társaival megalakította a Hungerit Kft-t, amelynek
ô lett az ügyvezetôje, 1997-tôl pedig a Hungerit Zrt. vezérigazgatója, majd 2016-tól pedig elnöke.

A CÉGRÔL
A Hungerit Kft. a baromfifeldolgozással és értékesítéssel foglalkozó cég az 1990 alapítását követôen Magyar József irányításával Magyarország legnagyobb baromfiipari vállalatává
fejlôdött. A fejlôdés fôbb csomópontjait az alábbiakban lehetne összefoglalni.
Az adókedvezmények kihasználása és az üzleti kapcsolatok
erôsítése érdekében 1993-ban francia és ír kisebbségi társtulajdonosokkal megalakította a Hungerit PLUSZ Kft-t, amely
társaság panírozott termékek gyártásával és értékesítésével
foglalkozott. Még ebben az évben a baromfivágásra egy új
társaság is létrejött, a Gold-M Kft. néven, francia kisebbségi
tulajdonnal. 1994-ben a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat
felszámolását követôen annak épület és eszközállománya
nyilvános árverésen a Hungerit Kft. tulajdonába került.

A három társaság 1997-ben fuzionált és 973 millió Ft jegyzett
tôkével megalakult a Hungerit Részvénytársaság többségi magyar tulajdonnal. A részvények többségét Magyar József jegyzi.
A vállalat alapítására vonatkozó döntés nem volt megalapozatlan, bár kétségkívül óriási munkát és energiát igényelt, és
tisztában voltam az üzleti kockázat súlyával. Utólag visszagondolva erre a kritikus idôszakra a nehézségek leküzdésében munkaszeretetem adott erôt. Legnagyobb erényem a
szakmai türelem volt. Ugyanolyan szakmai kihívást jelentett
mûvezetônek lenni, mint késôbb fejlesztômérnöknek. A lassú elôre lépéseknek köszönhetem azt is, hogy a szakma
minden területét apró részletességgel ismerem – vallotta a
kezdetrôl Magyar József, majd így folytatta: „Fontosnak tartottam, hogy a Hungeritnek korrekt kapcsolatai legyenek a
konkurens cégekkel. Az egészséges versenyhelyzet az ágazat
tovább fejlôdésének motorja. Igen komoly csapatmunkánk
eredménye, hogy ma már 35 ország piacán ott vagyunk. Vevôinkkel és beszállítóinkkal stabil és megbízható partneri
kapcsolatban állunk. Sikerült a Hungerit köré kialakítani egy
stabil vágóállat termelôi kört. Garantálni tudjuk az egyöntetû
és állandóan jó minôségû termékgyártást. Tudtuk azt, ha a
fejlesztéseket elodázzuk, a vállalat hosszú távon elveszíti versenyképességét. Szerencsére sikerült a bankokkal igen korrekt kapcsolatot kialakítani. Jelentôs eredménynek tartjuk,
hogy 2002-ig a cég teljes rekonstrukciója megtörtént. Berendezkedhettünk a négy baromfifajta – csirke, kacsa, liba,
pulyka – vágására, feldolgozására alkalmas kapacitással. Így
rugalmasan tudtunk alkalmazkodni az állandóan változó vásárlói igényekhez.”

ÁRBEVÉTEL, EREDMÉNY
Az elôzetes adatok szerint a Hungerit Zrt. a múlt évben mintegy
47 milliárd Ft-os árbevételt ért el, ez 3,5 milliárd Ft-tal több
mint a 2015-évi. Sajnos bennünket is elért a múlt év végén a
madárinfluenza. A betegséget minden korábbitól agresszívebb
vírus okozza. Nem csak nálunk, de Európa szerte súlyos károkat okozva. Elsôsorban a víziszárnyasra jelent veszélyt.
Mi is elveszítettük a kacsa törzseinket, illetve a pecsenye kacsa vágóalapunk közel kétharmadát. Külön nehézség, hogy
az EU-n kívüli országok szinte mind embargóval sújtják Magyarországot, így nem tudunk várhatóan az év végéig exportálni Kanadába, Távol-Keletre, Japánba, Dél-Afrikába.

KORMÁNYTÁMOGATÁS
A JÖVÔ MEGALAPOZÁSÁRA
Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter a közelmúltban bejelentette, hogy a Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. 1,8 milliárd Ft vissza nem térítendô kormánytámogatást kap. A ma hetvenes éveiben járó Magyar József
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szakember társaival kiérdemelte a kormány bizalmát, mely
során a támogatással és saját erôvel fel tudnak építeni egy
új, piac konform baromfiipari vállalatot az ország délkeleti
határszélén. A többségében magyar érdekeltségû vállalat a
piacvezetôk szilárd sorába léphet.

mely nagy megtiszteltetés, de kötelezettséget is jelent, amit
szívesen teljesítek Szentes fejlôdése és pezsgô társadalmi
élete érdekében.”

Az export bôvítését szolgáló mintegy 5,1 milliárd Ft értékû új
beruházás megvalósításával 5 millió db szárnyassal többet
tudunk levágni és a panírozott termék mennyiséget 9 ezer
tonnával tudjuk növelni. Ez 120 új munkahely megteremtésének a kötelezettségét is jelenti. A célok megvalósítása érdekében a társaságnál többek között új feldolgozó üzem
épül, biológiai szennyvíztisztító létesül, továbbá új gépeket,
berendezéseket állítunk rendszerbe.

Ifj. Magyar József 2016. januárja óta a Hungerit Zrt. vezérigazgatója. Ahogy édesapja, ô is a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd Szegedi József Attila Tudományegyetem Fôiskolai Karán szerzett élelmiszeripari mérnöki diplomát. Az üzleti életben 1995-tôl vesz részt a Szentes-Frigó
Kft. és a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. ügyvezetô igazgatójaként.

Ma már közel 80 diplomás dolgozik a cégnél, akik felkészültek a nagy feladatok megoldására, ami erôt ad nekem is a
munkára.
Búcsúzóul elmondta még: „1957 óta élek Szentesen. Szentes számomra nagyon-nagyon sokat jelent. Itt voltam gyerek,
itt jártam iskolába 18 éves koromig, itt érzem jól magam. Az
egész családom itt él, gyerekeim és unokáim is. Mindig törekedtem arra, hogy az itt élôk részére biztosítsak munkát és
megélhetési lehetôséget. Díszpolgára vagyok a városnak,

AZ IFJÚ MAGYAR JÓZSEF

A 70 fôt foglalkoztató M+M Sajtgyártó Kft. 100%-os magyar
tulajdonú, öt hazai magánszemély jegyzi. Jogelôdjével együtt
több mint 40 éves sajtgyártásra tekint vissza. 1978 óta foglalkozik krémfehérsajt gyártásával és forgalmazásával. A termék az alkalmazott ultraszûréses technológiának köszönhetôen magas táplálkozás-élettani értékû. Az üzem vezetésének fô törekvése a széles termékválaszték kialakítása és a
hazai piacon való jelenlét erôsítése. Ennek megfelelôen alakították ki a félkemény, gyúrt és ömlesztett sajtgyártó üzemrészeket. Juhtej felvásárlásuk és feldolgozásuk Magyarországon legnagyobb. Juhtúró értékesítésben pedig piacvezetôk.
Ifj. Magyar József büszke arra, hogy a 22 éve alapított társaságot sikerült stabil közepes vállalkozássá formálni. A határon innen és túl kedveltek
a kisteleki sajtok. A termelésbôl a belföldi és export értékesítés aránya 60-40%. Termékeiket a
Közel-Keletre, az arab országokba és az európai
országokba exportálják. A sajtüzem eredményét
visszaforgatták, folyamatos beruházások eredményeképpen új technológiai vonalakat alakítottak ki. Nagy sikernek könyvelhetô el, hogy hitel
nélkül tudnak gazdálkodni, különös gondot fordítanak a beszállítók rendszeres kifizetésére, a határidôk betartására.
Ifj. Magyar József, mint szakember és cégvezetô, édesapja nyomdokaiban jár. A kisteleki
üzemnek igen jó híre van úgy belföldön mind
külföldön. Választhatott volna könnyebb életet,
de olyan családban nôtt fel, ahol mindenkor
mindenki, kôkeményen dolgozott és dolgozik.
Gyermekkorától kötôdik az élelmiszeriparhoz,
nagyapja sajtmesterként a térség elismert szakembere volt. Kamaszként végigkísérhette édesapja munkáját, aki a rendszerváltás után a nulláról építette fel a Hungerit vállalatcsoportot,
amely ma Csongrád megye legnagyobb foglalkoztatója.
Az élelmiszergazdaság két kiváló vezetôjével beszélgettünk példaértékû életútjukról. A beszélgetésen résztvett Némethné Czabai Rozália a Földmûvelôdésügyi Minisztérium szakmai tanácsadója és Beregszászi Miklós a lap kiadója.

Magyar József a Hungerit Zrt. elnöke
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Tejfeldolgozó üzem átadására
került sor Gyomaendrôdön
Április 29-én került átadásra Nagy István Földmûvelôdésügyi Minisztérium parlamenti államtitkár jelenlétében
a gyomaendrôdi Bethlen Gábor Mezôgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola tejfeldolgozó üzeme,
ahol bivalytejbôl mozzarella sajtot fognak készíteni.

F

elmerül a kérdés: hogy kerül a
bivalymozzarella a gyomaendrôdi Bethlenbe? Gyomaendrôdtôl 15 km-re lévô Mezôtúron létesített bivalyteleleprôl hozzák ide feldolgozásra a tejet. Nem arról van szó,
hogy Mezôtúron a bivaly ôshonos állat lenne. A bivalytelep létezése Takács Zoltánnak, az Italiagro Kft. magyarországi ügyvezetôjének köszönhetô. Ô volt az, akinek 2008-ban,
egy olaszországi motoros kirándulás
Nagy István FM parlamenti államtitkár
alkalmával nagyon megtetszett az ota felújított üzem átadásán
tani bivaly-farm. Innen merítette az
ötletet, hogy Mezôtúron is létre kellene hozni egy bivalytelepet. Az elgondo- vezetôje szerint az Olaszországban szerlást tettek követték. Szívós kitartó mun- zett tapasztalatok alapján a tejhasznú bika eredményeként megépült 2015-ben valytenyésztés magyarországi meghonoa helyi önkormányzat által használatra sítását sikeresen megoldották.
átadott 2,3 hektáros telken a bivalytelep, amelynek 80 millió forintos beruhá- Az idei év elejére a bivalytelepen már
zásában ilyen módon a város is tulajdon- 1000-1200 li ter nyi te jet ter mel nek
részt szerzett. Nyolc év elôkészítô munka naponta, így megkezdôdhet annak a
után, 2016 elején megérkezett Olaszor- feldolgozása Gyomaendrôdön, a Bethszágból Mezôtúrra az elsô bivalyszállít- len Gábor szakiskola tejfeldolgozójában.
mány. Az élôállat-import 32 egyed elôha- Az évek óta nem termelô üzemet mintsi bivaly üszôbôl és két tenyészbikából egy 50 millió forintból újították fel (ehhez
állt. Az állomány létszámát folyamatosan 35 milliót a Földmûvelésügyi Minisztérinövelik majd 250-300 darabra. Carlo Ti- um, 4,5 milliót az önkormányzat adott).
beri, a mezôtúri székhelyû magyar-olasz Az üzemet olasz technológiával szerelték
vegyesvállalat, az Italiagro Kft. olasz ügy- fel, és olasz sajtkészítô mesterek készítik
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a sajtokat. Piaci feltételeknek megfelelôen az iskola bérbe adja a sajtüzem eszközeit a sajtkészítéshez.
Elsôsorban bivaly-mozzarellát és ricottát,
kisebb mennyiségben bivalytejbôl készült
joghurtféléket gyártanak majd, amelyeket a magyar piacon terveznek értékesíteni. A késôbbiekben bivalytejbôl készült
fagylalt gyártását is tervezik.
Elsôsorban szállodáktól és éttermektôl
jön az igény, de magánszemélyek is érdeklôdnek a termékek iránt.
Davidovics László, a Bethlen Gábor Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola igazgatója kérdésemre elmondta, hogy
az iskola életében új távlatokat
nyit a most átadott üzem, mivel
a hagyományos szakképzés mellett olyan termék elkészítésének
az elméletét és gyakorlatát tudják oktatni, amely egyedinek
számít Magyarországon. Az országban ez az egyetlen olyan tejfeldolgozó üzem, amely az FM
tulajdonában van, és olasz technológián alapuló gyakorlati szakmai képzést tud adni. Az iskola a minisztérium
által delegált agrárszakképzést folytatja,
amelyben van sajtmester, illetve tejipari
szakmunkás szakképesítési forma. Ezek
a képzések az új tanévben, szeptemberben indulnak.
A nappali tagozatos diákok képzése mellett a felnôttképzésben is tudják biztosítani a lehetôséget az elméleti és gyakorlati képzettség megszerzésére. A sajtüzemmel együttmûködve szeretnék
nemcsak a helyi és regionális igényeket,
hanem az országos és a Kárpát medence-szintû igényeket is kielégíteni. Az iskolának jelenleg 400 diákja van. Azt lehet várni a tejtermék-készítés gyakorlati
oktatásának bevezetésétôl, hogy az iskolának több tanulója lesz, és így jobban ki
tudja venni részét az országos szakképzésbôl. Jelenleg olasz sajtmester vezetésével történik a termelés és oktatás; az a
cél, hogy az iskolának saját oktatói legyenek.
Van érdeklôdés különbözô szakmai szervezetek részérôl, hogy itt szeretnének
szakembereket képeztetni. Részükre a
képzést tetszôleges idôpontban meg
tudják szervezni, be tudják indítani.

A felújított sajtüzem
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TETRA PAK:
INNOVÁCIÓK
AZ ÉLELMISZERGYÁRTÓK
SIKERÉÉRT
27 ÉVE MAGYARORSZÁGON
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
A POLCOKON
Az élelmiszeripari vállalatokra nagy
nyomás nehezedik a folyton változó
fogyasztói trendeknek való megfelelés miatt.
A Tetra Pak fejlesztéseivel arra törekszik,
hogy innovatív csomagolási megoldásokkal segítse ügyfeleit, így ma már több
mint 7.000, 100%-ban márkázható
csomagolási megoldás közül
választhatnak a folyékony
élelmiszer töltô
vállalatok.

OKOS TERMELÉS
A Tetra Pak integrált feldolgozó- és töltôberendezéseket,
valamint ezekhez kapcsolódó mûszaki
szolgáltatásokat is szállít ügyfeleinek.
Folyamatos fejlesztéseivel igyekszik egyre
hatékonyabbá tenni partnerei mûködését,
ezzel a céllal fejlesztettek ki például egy
új pasztörizálási eljárást is: a „OneStep”
tejfeldolgozási technológia, amely
90%-kal csökkenti az UHT tej feldolgozásának idôigényét, 40%-os
mûködési költség-csökkenést
eredményezve.

cukornád
papír
cukornád

FENNTARTHATÓ
NÖVEKEDÉS
A környezetbarát termékek
gyártása minden iparági szereplô közös
érdeke. A piacon elsôként a Tetra Rex®
italos kartondoboz jelent meg 100%-ban
megújuló alapanyagokból, vagyis FSC®
(Forest Stewardship Council®, magyarul
Felelôs Erdôgazdálkodás Tanácsa)
tanúsítású papír és cukornád
alapú mûanyag
használatával.

Tetra Pak.
Megôrzi, ami jó.

Állítsa
a Tetra Pak
innovációit
saját sikere
szolgálatába!

20

2017. május

A TEJ ÉS TEJTERMÉKEK
ÉRZÉKSZERVI ELEMZÔ VIZSGÁLATA
A Tejgazdasági Szemle IV. évf. 2. számában
megjelent a témával kapcsolatos írásunk
elsô része; ebben a számban annak második
részét terveztük közreadni. Idôközben
a cikk szerzôje azt kérte, hogy ismételten
jelentessük meg az elsô rész anyagát is,
mert abban szeretne kiegészítéseket tenni.
Kérésének helyt adtunk, így most az írás
mindkét részét közöljük.

H

azánkban az elmúlt években örvendetesen nôtt a különbözô helyi, illetve országos gasztronómiai rendezvények száma, amelyeken tejtermék-bírálatokat és sajtversenyeket is rendeznek. Ezek alkalmasak arra, hogy mérjék a
tejtermékek minôségének alakulását, amelyek a termékek készítôi számára is fontos visszajelzésként szolgálnak, és egyben
segíthetik ôket a különbözô termékhibák felderítésében.

tott termékeinket szélesebb körben megismertetni és minôségükrôl a véleményüket kikérni. A fogyasztók igényeinek, véleményének megismerése és ezeknek az észrevételeknek az értékelése után javasolható a gyártástechnológia módosítása
vagy a termékek minôségi jellemzôjének megváltoztatása, illetve termékfejlesztéssel új termékek gyártása.
A harmadik módszer akkor alkalmazható, amikor az elôállított
tejet és tejtermékeket bizottsági vagy önálló elemzôi vizsgálatnak vetjük alá. Ennek célja többféle lehet. Például a sajtversenyeken történô vizsgálatok vagy az export-import termékek
bírálata, illetve bizonyos tejtermékek érzékszervi összehasonlító vizsgálata (pl. tehén- vagy juhtejbôl gyártott zsírdús, félkemény sajtok országos vagy régiós minôségének megállapítása,
juh- vagy kecsketejbôl készült termékek országos összehasonító vizsgálata stb.). Az elemzô vizsgálatokon kapott eredményekbôl az érdekelt szakemberek komoly szakmai következtetéseket tudnak levonni.

A VIZSGÁLAT KÜLSÔ FELTÉTELEI
Remélhetôen ez a munka a forgalomba hozott termékek minôségének javulását fogja eredményezni. A következôkben szeretnénk – a teljesség igénye nélkül – a több évtizedes hazai tapasztalatokra alapozva és a nemzetközi szakmai szempontokat
is figyelembe véve olyan általános irányelveket bemutatni,
amelyek alkalmazásával kialakulhat az a gyakorlat, hogy lehetôleg azonos elvek szerint történjenek a bírálatok során a különbözô érzékszervi vizsgálatok.
A gyakorlatban többféle érzékszervi minôsítés is végezhetô.
Ezekbôl hármat ismertetünk. Elôször a tej és tejtermékek elôállítását végzô vállalkozásoknak a termékek forgalomba hozatal elôtti kötelezô vizsgálatát kell említeni. Erre vonatkozóan az Élelmiszertörvényt és annak végrehajtási utasításait, valamint a különbözô uniós és hazai rendeletek elôírásait kell figyelembe venni.
A korábbi kötelezô érvényû késztermék-szabványelôírások megszûntek, helyettük elôtérbe kerültek az Élelmiszerkönyv elôírásai, illetve a gyártmánylapokban szereplô összetételi, érzékszervi, minôségi jellemzôk. Ez utóbbiakat minden gyártónak
– az említett törvényi elôírásoknak megfelelôen – a tejtermékek
rendszeres gyártásának és forgalmazásának megkezdése elôtt
kötelezôen el kell készíteni. Ebben részletesen le kell írni a
gyártott termék fontosabb érzékszervi jellemzôit. Ennek a jelentôsége akkor válik igazán fontossá, amikor a gyártó nem az
Élelmiszerkönyv elôírásainak megfelelô összetételû terméket
állít elô. Az Élelmiszertörvény elôírja, hogy a gyártónak, illetve a forgalomba hozónak a forgalomba hozás elôtt a termékek minôségét meg kell állapítani, és azt hitelt érdemlôen dokumentálni kell, ezzel megakadályozható, hogy hibás termékek kerüljenek forgalomba.
Egy másik lehetséges érzékszervi minôsítés a „kedveltségi”
(kóstolással egybekötött) bírálat. Ezeket általában akkor végeztetjük, ha a vásárlókkal szeretnénk az új vagy a régebben gyár-

Az érzékszervi vizsgálat során a bírálók egyénileg értékelnek.
Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítani kell.
HELYSÉG
A bírálati helyiségnek tisztának, szagmentesnek kell lenni. A falakat és a mennyezetet világos színûre kell festeni, a falakat
célszerû lemosható burkolattal ellátni (pl. csempe). A padozat
hézagmentes és könnyen mosható legyen. Akadálymentes közlekedést kell biztosítani. A berendezési tárgyak csak a bírálathoz nélkülözhetetlen mennyiségben legyenek jelen. Ezek is világosak és lemoshatók legyenek. A természetes fényforrás biztosítása érdekében megfelelô nagyságú ablak-felületekkel kell
a helységet ellátni. Amennyiben a természetes megvilágítás
nem kielégítô, úgy megfelelô mesterséges fényforrásról is gondoskodni kell. Ebben az esetben arra kell törekedni, hogy a
színhatás a természetes világítással megközelítôen azonos legyen. A vizsgálati asztallapot legalább 800 lux fényerôvel kell
megvilágítani.
A helység hômérséklete állandó legyen. Legalkalmasabb a 18
fokos léghômérséklet, 75% körüli relatív páratartalommal.
A vizsgálók elkülönítésére legmegfelelôbb a szájöblítésre is alkalmas, lefolyóval ellátott, teljesen zárt bírálati fülke.
A bírálati hely kialakításakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy
az a vizsgálattal kapcsolatos mûveletek elvégzéséhez megfelelô kényelmet biztosítson a bírálatot végzô szakembernek.
A bírálatra kerülô termékek elôkészítéséhez elegendô nagyságú, elkülönített helyiség szükséges. Ennek a helyiségnek
a higiénés követelményei a bírálati helyiségével azonosak legyenek.
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EDÉNYEK
A bírálat során használt edényekkel és evôeszközökkel kapcsolatos kívánalmak:
• az általános egészségügyi és higiénés követelményeknek
feleljenek meg;
• szag- és íz mentesek legyenek, idegen ízt és szagot ne
vegyenek fel, illetve a termékeknek ne adjanak át;
• azonos formájúak, nagyságúak és színûek legyenek; színük,
kiképzésük és fénytörésük ne zavarja a színértékelést.
Legmegfelelôbb a fehér színû porcelán vagy a sima falú színtelen üveg, esetleg fehér mûanyag és nem rozsdásodó evôeszköz. A szájból eltávolított mintadarabok gyûjtésére minden
bírálati helyhez fedéllel ellátott, lábbal nyitható, higiénés követelményeknek megfelelô edényt is biztosítani kell.

A VIZSGÁLAT LEBONYOLÍTÁSA
A BIZOTTSÁGI BÍRÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI
A vizsgálatot egyéni bírálat formájában kell lefolytatni. A bíráló személyek a munkájukat az étkezés után legalább 1, de legfeljebb 3 óra elteltével kezdjék meg. Legalkalmasabb idôtartam
a délelôtt 9 órai kezdés és a 12 órai befejezés. A mintákat rejtjelezve kell a bíráló elé tenni. A kisebb egységû, zárt csomagolású készítményeket eredeti csomagolásban kell a bírálatra felkínálni, a gyártó nevének kitakarásával. A vizsgálandó készítménybôl olyan mennyiséget kell feltálalni, hogy abból a termék
egyes érzékszervi tulajdonságai (esetenként kivétel az alak és
méret) megállapíthatók legyenek. Az egyes termékeket azonos
mennyiségben, azonos alakú, nagyságú és színû edényeken
kell tálalni.
A bíráló bizottság folyamatosan legfeljebb 15 terméket vizsgálhat. Ennél nagyobb termékszám esetén a fennmaradó mintákat 5-5 darabból álló csoportba kell osztani, és egy-egy csoport vizsgálata után 15 perces szünetet kell tartani. A vizsgálat
rendjét úgy kell összeállítani, hogy elôbb a közömbös, majd a
savanykás, késôbb az ízesített, illetve a kifejezett szagú és ízû
termékek kerüljenek elbírálásra. Egy napon lehetôleg azonos
vagy közel azonos jellegû termékféleségeket kell vizsgálni.
Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor a különbözô íz jellegû csoportok vizsgálata közé, a minta számától függetlenül
fél óra szünetet kell beiktatni. A vizsgálatra kerülô készítmények
hômérsékletét a jellegüknek megfelelôen kell beállítani. Azokat
a termékeket, amelyeket melegen is fogyasztanak (pl. pasztôrözött tej, tejes kakaó stb.) felmelegítve is vizsgálni kell.
A vizsgálati helységben a bizottság tagjain kívül csak a minták
tálalását, illetve a megvizsgált minták eltávolítását végzô személyek tartózkodhatnak. A vizsgálaton jelen levô személyek
ruházata tiszta és szagmentes legyen. A bíráló bizottság létszámát a 20 összpontszámos értékelés esetén a vizsgálók
gyakorlottsága határozza meg, a létszám általában 3-9 fô.
Az érzékszervi vizsgálatokat a bíráló bizottság vezetôje vezeti,
aki az érzékszervi vizsgálatokban nem vesz részt, a termékek
minôsítésében azonban nagy gyakorlattal rendelkezik. A tej
és tejtermékek érzékszervi elemzô vizsgálatához ma általában
a 20 összpontszámú bírálati rendszert alkalmazzuk, az évtizedek óta jól bevált, szakmailag megfelelôen kidolgozott és köny-
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nyen alkalmazható súlyozó faktorok segítségével. Ezek számát, értékarányos részét megfelelô indokoknak és szakmai kívánalmaknak megfelelôen, igény szerint lehet változtatni.
Az érzékszervi elemzô vizsgálatokat csak szakemberek végezhetik. Szakembernek tekinthetô az a bíráló, aki:
• a vizsgálatokhoz alkalmas érzékszervekkel rendelkezik,
• a vizsgált termékkel szemben támasztott érzékszervi kívánalmakat ismeri,
• a vizsgált termék érzékszervi tulajdonságainak meghatározásában, valamint a hiba gyors és egyértelmû felismeréséhez
megfelelô gyakorlattal rendelkezik, és helyesen értelmezi
azok minôség csökkentô hatásait,
• a vizsgált termék gyártás technológiáját ismeri.
A vizsgálatok megkezdése elôtt a bírálat vezetôjének meg kell
gyôzôdnie arról is, hogy bírálatot végzô személyek az érzékelô
képességük birtokában vannak-e. Erre külön, nemzetközileg is
elfogadott vizsgálati tesztek állnak rendelkezésre. Ezek közül
most egyet, az ún. háromszög-próbát mutatjuk be. Elsô lépésben a bírálóknak meg kell állapítaniuk, hogy két minta között van-e különbség, és ha igen, akkor mely tulajdonságaikban térnek el egymástól. Ennél a vizsgálati módszernél a bíráló három jelöletlen mintát kap, amelyekbôl kettô azonos, egy
különbözô. Közülük kell kiválasztania azt a mintát, amely különbözik a másik kettôtôl. Az értékelés során statisztikai modell
alapján határozzák meg, hogy az eltérés jelentôs-e. Ha igen,
akkor a második lépcsôben páros összehasonlító vizsgálattal
megerôsítik és pontosítják, hogy melyek azok a tulajdonságai a
mintáknak, amelyekben a két minta eltér egymástól.
A korábban megalkotott, és kötelezôen elôírt késztermék-szabványok megszûnésével az elemzô érzékszervi minôsítés munkamenete is megváltozott. Mint már említettük, a Magyar Élelmiszerkönyvnek a tejre és tejtermékekre vonatkozó elôírásai, illetve a gyártók részérôl összeállított gyártmánylapok érzékszervi
minôséget bemutató fejezetei használhatók fel a bírálatok során. A szakszerû bírálat érdekében fontos tudnia a bírálónak,
hogy a gyártó milyen „típusú” terméket kívánt elbíráltatni. Vagyis köteles lenne az Élelmiszerkönyv elôírásainak megfelelôen
termékét „besorolni”: pl. hogy az sovány tejes-kakaó, savanyított tejtermék, lágy állományú, zsíros vagy félzsíros összetételû
a termék (milyen a zsírfokozat, milyen a lyukazottság), friss
vagy érlelt a sajt stb. Nehezítheti a bírálók helyzetét, ha különbözô fajú állatok ún. kevert tejébôl állítanak elô tejtermékeket.
Külön célszerû lenne a nevezés során elôírni, hogy a gyártó nyilatkozzon arról, hogy a termék hôkezelt vagy hôkezeletlen alapanyagból készült-e. A bíráló bizottság tagjainak ismerniük kell a
bírálandó termékminta fontosabb minôségi és összetételbeli jellemzôit is. (Pl. savfok, pH-érték, zsírtartalom, szárazanyagra vonatkozó zsírtartalom stb.) Célszerû lenne megfontolni a felkínált
termékmintáknak – a mindenkor érvényben levô mikrobiológiai
elôírásoknak megfelelô –, akkreditált laboratóriumban végeztetett vizsgálatát is elôírni, és a vizsgálati eredményeket a bíráló
bizottság vezetôjének, illetve tagjainak bemutatni. Külön ki kell
térni a bírálatra szánt termékeknek az Élelmiszerkönyvben kötelezôen elôírt címke-felirat helyességének vizsgálatára is. Ezek
hiánya vagy pontatlansága a termékek kizárását kell hogy eredményezze az elemzô érzékszervi bírálatokból, mivel a hiányos vagy
hibás címke a vevô (fogyasztó) megtévesztésének minôsül.

Â
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A felsorolt tényezôk meglétérôl, illetve bizonyos adatok hiánya
ellenére elvégezhetô érzékszervi minôsítés menetérôl a bíráló
bizottság vezetôjének kell döntenie. Célszerûnek látszik az említett elôírások meglétének szükségességét már a bizottsági bírálatra történô jelentkezés feltételeként kötelezôen elôírni.

A VIZSGÁLAT MENETE
A bíráló bizottság tagjainak kijelölése után a bírálat vezetôjének ismertetnie kell a vizsgálat célját, a vizsgálandó minták
számát és sorrendjét. A tájékoztatás tárgyilagos formában történjen, vagyis nem befolyásolhatja a bírálók véleményét. Az ismertetô után minden további beszédet mellôzni kell, a vizsgálat alatt álló termékekre megjegyzést tenni nem szabad. A bírálat megkezdése elôtt célszerû vízzel vagy enyhén savanykás
teával szájöblítést végezni. A vizsgálatnak ki kell terjednie
mindazon érzékszervi tulajdonságokra, amelyek az adott termékre vonatkoznak. Ennek megfelelôen a bírálatnak mindenkor a termék megszemlélésével kell kezdôdnie, amelynek a következôkre kell kiterjedni: szín (fény), állomány, pelyhes kicsapódás, üledék, színhibák, színelváltozás, színegyetlenségek,
nagyság, méret, alak, felületi tulajdonságok, esetenként csomagolás stb. Ezt követi a szilárd termékek vágási felületének a
megszemlélése.
Sajtoknál a vizsgálat kiterjed a sajttészta színére, zártságára,
lyukazottságára, azaz a lyukak számára, méretére, a lyukazottsági és az egyéb szerkezeti hibákra (repedés, savófészek, szivacsos szerkezet stb.).

A vaj színét a metszési felület megszemlélésével kell végezni, a kidolgozottságát (vízeloszlást) indikátorpapír segítségével kell mérni.
A termékek állományát a bíráló arra alkalmas eszközzel
vagy tapintással vizsgálja, tapasztalatait azonban csak az ízlelés után célszerû figyelembe venni. Amennyiben a termék
állományát elôzetesen mûszeresen is mérték, abban az esetben a vizsgálati eredményeket a bíráló rendelkezésére kell
bocsátani.
A szag vizsgálata az állomány vizsgálata után következhet. Ezt
zárt csomagolású készítmények esetében közvetlenül a csomagolási egység felnyitása után kell végezni. A termék szagát
azonnal értékelni kell, mert az erre vonatkozó értékelés az ízlelés után már megtévesztô lehet.
Az ízlelés az érzékszervi vizsgálat befejezô, egyben legfontosabb része. Elsô feladat a termék ízének, esetleges íz hibáinak megállapítása. Ebbôl a célból kis mennyiséget célszerû
szájba venni, mégpedig annál kevesebbet, minél íz-dúsabb a
vizsgált termék. A terméknek az ízleléshez a szájban testhômérsékletre kell felmelegedni. Elegendô idôt kell biztosítani azoknak az élettani folyamatoknak a kialakulásához, amelyek az ízt
érzékelhetôvé teszik. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az
egyes ízek a nyelv különbözô pontjain érzôdnek.
Az ízlelés második feladata az állomány vizsgálatának befejezése. Ebbôl a célból a szilárd termékek, például a sajtok esetében nagyobb darabot kell a szájba venni. Szájba véve szét
kell nyomni, és lehetôleg lenyelés nélkül meg kell rágni. Az ízlelés befejezésével a termék ízét, majd az állományát kell értékelni. Két termékminta között az ízérzékenység helyreállítására
péksütemény, savanykás alma, alig édesített, enyhén savanykás tea vagy savanykás bor fogyasztása szükséges.
Gyakorlott szakember egyedi elemzés, más néven rutinbírálat formájában önállóan is végezhet termék-minôsítést szolgáló érzékszervi vizsgálatokat (pl. exportra szánt termékek bírálata, több gyártásból származó minták forgalomba hozatal elôtti
minôsítése, külföldrôl behozott termékek minôségének megállapítása stb.). Ebben az estben is kötelezô az általános feltételek biztosítása, illetve a szakmai elôírások betartása.

A VIZSGÁLAT ÉRTÉKELÉSE
A termékek vizsgálata során a 20 pontos bírálati rendszerben
az egyes érzékszervi tulajdonságok értékelését 0,5 pont
pontossággal kell végezni. Az egyes érzékszervi tulajdonságokra adott pontszámokat és az összpontszámot erre célra
elôkészített papírlapra kell feljegyezni. A pontozásos értékelést a termék lényegesebb tulajdonságainak (hibáinak) feltüntetésével, röviden írásban is indokolni kell. A bírálat befejezô része a bírálati lapok összegyûjtése és a vizsgálati
eredmények értékeltetése, illetve a bírálat tapasztalatainak
összefoglalása. Ez szintén a bíráló bizottság vezetôjének a
feladata. A vizsgálati eredmények számszerû kiértékelésére többféle módszer is rendelkezésre áll, melyek részletezésére most nem térünk ki.
2 DR. MERÉNYI IMRE
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A tanúsító védjegyek világa
Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy
Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a magasabb
hozzáadott értékkel rendelkezô, jó minôségû élelmiszerek
iránt. Tudatosan keressük azokat a termékeket, élelmiszereket, amelyek az átlagoshoz képest valamilyen plusszal
rendelkeznek. Olyan jellemzôket keresünk a csomagolások
címkéjén, mint bio, kézmûves termék, laktózmentes,
adalékanyag-mentes, E-szám-mentes, hozzáadott cukrot nem
tartalmaz, csökkentett szénhidráttartalmú. Sok esetben nem
is gondoljuk, de a választás kérdésében sokszor segítséget
jelenthetnek a csomagoláson megjelenô védjegyek.

A

minôség fenntartására, ami hatékony
eszköz a piaci ismertség növeléséhez;
b) kereskedôk számára a védjegyet elnyert termékek listája alapján könynyebb kiválasztani a partnereket és a
forgalmazandó termékeket, elônyt jelent a tanúsító szerv által garantált állandó magas minôség;
c) a védjegy segíti a fogyasztók tájékoztatását, garantálja a magasabb minôségi színvonalat, hozzájárul az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlesztéséhez.

védjegyek megkülönböztetô jelzôként szolgálnak, így kiváló eszközt nyújtanak arra, hogy könynyebben be tudjunk azonosítani egy terméket a védjegyhez rendelt tulajdonságokon, jellemzôkön keresztül.
A tanúsító védjegyek között a Kiváló
Magyar Élelmiszer védjegy garanciát
nyújt arra, hogy a védjegyet viselô termék több tulajdonságában felülmúlja az
általános követelményeket. A gyártó e
védjeggyel meg tudja különböztetni magasabb minôségû termékét a piaci forgalomban lévô hasonló termékektôl.
A Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy programot, a Földmûvelésügyi Minisztérium jogelôdje 1998-ban hozta létre azzal a céllal,
hogy a kiemelkedôen magas minôségû
magyar élelmiszereket megkülönböztesse
a piaci kínálatban. Késôbb az Agrármarke-

ting Centrum gyakorolta a tulajdonosi jogokat, majd 2012-tôl a KMÉ védjegy kizárólagos rendelkezési jogát ismét a Földmûvelésügyi Minisztérium gyakorolja.

Március hónapban terjedt el a hír,
hogy globális nagyvállalatok Európa
különbözô országaiban, ugyanazon
márkanév alatt, eltérô minôségû
élelmiszert forgalmaznak.

Kormányzati állásfoglalás

A

z üggyel kapcsolatban, dr. Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter
kijelentette, elfogathatatlan, hogy
ezzel a gyakorlattal itt a közép-kelet-európai
térségben másodrendû állampolgároknak
minôsítsenek bennünket. Egyben elrendelte
az érintett termékek vizsgálatát, amelyeket,
NÉBIH szakemberei végeztek el. A jelentés
tartalmáról, Zsigó Róbert, az FM. Élelmiszerlánc felügyeletéért felelôs államtitkár
adott felvilágosítást lapunknak. A vizsgálat
megerôsítette, hogy eltérô az összetétele a
hazai fogyasztók számára forgalomba hozott
termékeknek. Az összehasonlító vizsgálatok-

A Minisztérium a következô célokat tûzte
ki a rendszer mûködésére vonatkozóan:
1. komplexebb, szigorúbb minôsítési feltételrendszernek való megfeleléssel
biztosítani a KMÉ védjegyet elnyert
termékkör exkluzivitását,
2. szakmai segítséget nyújtani a KMÉ
gyûjteményben szereplô termékek
elôállítói számára.
A KMÉ Program az elôállítókat, a kereskedôket és a fogyasztókat egyaránt megcélozza:
a) a védjegylogó feltüntetése a terméken
ösztönzi a termék elôállítókat a minôség fejlesztésére, javítására és a kiváló

hoz a mintákat Ausztriából és Olaszországból
szerezték be. Az ellenôrzések kiterjedtek a
nagy élelmiszer-láncok saját márkás termékeikre is. Összesen, 96 termék-pár összehasonlító vizsgálatát végezte el a hatóság,
amelybôl 84 élelmiszer volt. Összehasonlítást végeztek arra vonatkozóan is, hogy az
esetleges különbségek mennyiben adódhatnak abból, hogy az egyes alapanyagokat olcsóbbakkal helyettesítik, valamint mennyiben, és milyen arányban használnak adalék
anyagokat, illetve íz-fokozókat. A vizsgálat
kitért az azonos márkájú és külsô megjelenésû, azonos összetételû termékekre is (pl.
egyes tejtermékekre), melyek esetében nem
mutattak ki eltérést. Összefoglalva a vizsgálat alapján, megállapítható, hogy a különbö-

A KMÉ védjegyhasználati jog pályázat útján, szakemberekbôl álló Bíráló Bizottság
döntése alapján nyerhetô el, és a Tanúsító jóváhagyását követôen a KMÉ védjegy használatára kiírt pályázatok nyertesei jogosulttá válnak arra, hogy termékeiken és marketing kiadványaikon feltüntessék a KMÉ logót.
A Földmûvelésügyi Minisztériumon belül a
védjeggyel kapcsolatos koordinátori feladatokat az Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály látja el. A programról, illetve a KMÉ
védjegyet viselô termékekrôl további információ a www.elelmiszerlanc.kormany.hu
weboldalon található.
2 Készítette:
FM, Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály

zô piacokra, különbözô minôségben történô
gyártás jelensége létezik. A magyar kormány
szerint ez a gyakorlat elfogathatatlan. Magyarország nincs egyedül a véleményével: a
szlovákok, a csehek, a szlovénok, a horvátok, a románok, a bolgárok és a görögök
szerint is elfogadhatatlan gyakorlat, hogy
mintegy 100 millió európai állampolgár
ugyanazon a néven más minôségû élelmiszerhez jut. Magyarországgal együtt ezek az
országok azon az állásponton vannak, hogy
Brüsszelnek fel kell lépnie ez ellen a gyakorlat ellen, olyan szabályozást kell kialakítania,
amely megakadályozza a kettôs mércét,
emelte ki Zsigó Róbert államtitkár.

2 DR. LENDVAY BÉLA
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MEGNYITOTTA KAPUIT AZ ANITECH ÚJ ÁRUHÁZA
Az ANITECH az Alpha-Vet Kft. Állattenyésztési eszközöket és
felszereléseket forgalmazó ágazata. Anyacége az Alpha-Vet Kft.
1990-tôl az agrobusiness piacvezetô szereplôje. Meghatározó
szerepet játszik nem csak az állategészségügyi szolgáltatások,
hanem az állatgyógyszerek, felszerelések és eszközök, valamint
takarmányok forgalmazásának területén is.
Az ANITECH 2012-ben vált országosan
meghatározóvá, mikor az anyacég megvásárolta PetFarmVet Kft.-t (korábbi Anivetet). Az ANITECH napjainkra közel
24.000 féle árucikket tart raktáron.

Vranovics Károly az állattenyésztési
eszközágazat igazgatója megnyitóbeszédét tartja

A

z ANITECH elsôdleges célja a hazai
állattenyésztési ágazat eszközökkel, felszerelésekkel való ellátása. Munkatársaik sok éve az állattenyésztési szakkereskedelemben dolgoznak, nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Ezzel a háttérrel biztosítja partnerei részére a biztos, gyors, szakszerû kiszolgálást,
legyen az egy egyszerû marhakötél, vagy
computer vezérelt fejési technológia. Az
ANITECH nem csupán az állattenyésztési
eszközök kereskedelmét végzi. Komplett
állattenyésztési technológiákat tervez és
telepít, legyen szó baromfi-, sertés, – kiskérôdzô –, vagy szarvasmarha takarmányozásról, szellôzés technikáról. Sikeres
szerepelôje a különbözô hazai és az EU
által támogatott pályázatok megvalósításának is. Évrôl-évre erôsebb, sokoldalúbb

és hatékonyabb lett az ágazat, természetesen ennek megfelelôen az ágazati forgalom és bevétel is a többszörösére nôtt.
Állandó résztvevôje a hazai és nemzetközi szakmai kiállításoknak, fórumoknak, tenyésztôi konferenciáknak.
Az állattenyésztéssel foglalkozó
szaksajtó képviselôinek bemutatott
ANITECH Eszköz áruház Budapest XIV.
kerületében, Remény utca 42. szám
alatt közel 1000 négyzetméteres
bemutatótermében szombaton is
várja az érdeklôdôket. Jó parkolási
feltételek mellett 24 000 féle termék
közül választhatnak az idelátogatók.

Kínálat a termékválasztékból
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(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)
Közeleg szeptember 20., a 78.
Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár kezdônapja. A korábbiakhoz hasonlóan
megmarad a vásár sokszínûsége, de
minden eddiginél nagyobb hangsúlyt
kap a szakmaiság. A vásár történetében lesz elôször nulladik, azaz szakmai nap, amely az ACExpo – Agrobusiness of Central Europe Expo nevet viseli. A szakmai napon megrendezett „hosted buyer” program kiemelt célja, hogy a legnagyobb magyarországi exportpiacok agrárszakmai döntéshozóit, beszerzôit lássa
vendégül, így az OMÉK bekerül a
nemzetközi vásárnaptárba, a nemzetközi kiállítások közé. Üzletemberek találkozói is helyet kapnak a nulladik nap programjában, és szakmai
konferenciák is lesznek. Kiemelt
szakmai témák a fenntarthatóság, a
modern technológiai újdonságok és
az innováció a mezôgazdaságban.
A korábbi éveknél egységesebb és
hangsúlyosabb megjelenéssel mutatják be a biotermelôket. Bioszigettel és biopiaccal több száz négyzetméteren várják a látogatókat, ahol a
kóstolás után meg is lehet vásárolni
az ellenôrzött ökológiai gazdálkodásból származó különleges élelmiszereket. A pavilonban a hagyományos,
kistermelôi élelmiszerek elôállítói is
megjelennek, hiszen a gazdálkodók
kistájak szerint vonulnak majd fel, az
adott tájegység – például az Ôrség, a
Nyírség vagy a Szigetköz – jellemzô
termékeivel.

Szászhúsz éves a Központi Vásárcsarnok.
A pályázatot az építésre 1892-ben írták ki, és
1897 február 25-én vehette birtokba a közönség. A Központi Vásárcsarnokhoz tehervasúti
vágány és a Duna-partra vezetô földalatti alagút
is csatlakozott. Ma is komoly szerepe van a tej
és a tejtermékek árusításában. A fôbejáratnál a
Gece Kft. és a Lelovics Bt. árusít széles választékban tejterméket. Az alsó szint közepén, egy
mellékfolyosón találjuk a Sváb Tej Diszkontját,
ahol mindig nagy sorban állást tapasztalunk.
Ennek oka az, hogy 2.8% zsírtartalmú zacskós
tejet forgalmaznak 170 forint literenkénti áron.
A csarnok végén a Cserpes és Fuchs-tejnek van
árusító helye, ahol szintén nagy a forgalom.

Az idei elsô mezôgazdasági élelmiszeripari,
fogyasztói vásárt Berlinben tartották Zöld
Hét néven. A világ egyik legnagyobb fogyasztói
vására 400 ezer látogatót vonzott, és Magyarország volt a díszvendége. Németország a magyar
mezôgazdasági cikkek és élelmiszerek legnagyobb külföldi felvevôpiaca, az export tavaly az
elôzetes számítások szerint elérte az 1,3 milliárd eurót (mintegy 400 milliárd forintot), ami
50 százalékos növekedés az öt évvel korábbihoz
képest. A vásáron Magyarországot 1700 négyzetméteren 33 magyar kiállító mutathatta be.
Ezek között szerepelt a Fuchs-Tej Kft. is. Fuchs
Imre ügyvezetô igazgató lapunknak elmondta,
hogy lágy, félkemény és érlelt kecske- és tehéntejbôl készült sajtokkal, túróval, tejföllel, joghurtokkal, és egyéb tejtermékeikkel mutatkoztak
be. A legnagyobb érdeklôdés az érlelt és illatos
kecske sajtok iránt jelentkezett. Ezekbôl a vásári készletek mind elkeltek. Gratulálunk, hogy
Valkóról a Fuchs cég termékei eljutottak egy
világméretû kiállításra, és ott sikert arattak.

A mezôhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságot
olyan színvonalas állami tulajdonú mezôgazdasági vállalkozássá szeretné fejleszteni a kormány, amely tíz éven belül a „top
10” európai agrárcégek között szerepelne. A szarvasmarhatenyésztésben a Holstein-fríz fajta tenyésztése mellett a magyar tarkát is szeretnék visszahozni, mert ez a fajta is Mezôhegyesrôl indult. A gazdaságban jelenleg mintegy 1000 fejôstehenet és 800 növendék marhát tartanak. A 24 mûemlék
épületnek a helyreállítás után a turizmus kiszolgálása lesz a feladata, ahol a vidéki gazdálkodás hagyományait szeretnék bemutatni a szakembereknek és az érdeklôdôknek. A Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság a késôbbiekben is a jelenlegi,
mintegy 410 foglalkoztatottal mûködik majd.

Többszöri ígéret és aláírt szerzôdés ellenére sem tartja be kötelezettségét a Gici Tej Kft., amely
többek között 15 kistermelônek nem
fizette ki 60 millió forintnyi tartozását. A Gici Tej a GWV POINT LIMITED
nevû cég tulajdonában van, amelynek ügyvezetôje Gad Raveh, aki tavaly vette meg a vállalat üzletrészét
a veszprémvarsányi Bakonyi Agrár
Kft.-tôl, amely a fennálló tartozás
nagyobbik részét felhalmozta. Sajtóértesülések szerint Gad Raveh izraeli üzletember Európa-szerte ismert
nagy spekuláns, rendre tôkekivonások követik az egyes cégeknél való
megjelenését. Magyarországon sem
ismeretlen, 2013-ban a magyar kaszinóváros, az Eurovegas beruházójaként tûnt fel. A korábban évi egymilliárdot is meghaladó árbevételt is
elérô cég korábbi és jelenleg tulajdonosa minden együttmûködéstôl elzárkózik, úgy tûnik, ôk nem a nagy
múltú tejüzem megmentésében érdekeltek. Amennyiben a Gici Tej Kft.
a felszámolás sorsára jut, nem sok
lehetôség marad a tejtermelôk kifizetésére, mivel a cég tartozása a kistermelôknek járó 60 millió forint tizenötszöröse is lehet. A megoldás az
üzem gyors bérbeadása lenne. A termelôk a kormány és a hatóságok
közremûködését is kérik az ügyben.
A földmûvelésügyi tárca a károsodást szenvedô kistermelôknek az
Agrár Széchenyi Kártya keretében
igényelhetô áthidaló hitelt ajánlja
ideiglenes megoldásként.

A multinacionális holland tejfeldolgozó cég a FrieslandCampina regionális pénzügyi szolgáltató központot hoz Magyarországra, 150 embernek, fôként jól képzett, több nyelvet beszélô diplomás fiataloknak adva ezzel munkát.
A FrieslandCampinának világszerte 80 gyára van, termékeit a világ 100 országában lehet megvásárolni, Magyarországon a Milli vagy a Pöttyös márkáról ismert.
A vállalat Hollandia és Malajzia után harmadik regionális
szolgáltató központját nyitja meg Magyarországon. A központ
elsô lépésben a vállalatcsoport magyarországi és romániai
gyárainak pénzügyi folyamatait fogja irányítani, majd pedig
európai, közel-keleti és észak-afrikai leányvállalatainak
pénzügyi folyamatait is felügyeli, vezeti.

2 Forrás: FM és hírportálok | A híreket összeállította: dr. LENDVAY BÉLA
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„Tej, túró, tejfel, azért a kis
bolondságért majd’ meghal az ember”
Idén XIX. alkalommal rendezték meg Gyomaendrôdön
a Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivált. A szervezô Kállai Ferenc
Kulturális Központ felkérésére a KKASE-Sajtkészítôk
Egyesülete ezennel második alkalommal látta el a fesztivál
szakmai részének lebonyolítását.

A

fesztivál beharangozását megcélozva, és természetesen a
magyar tejtermékek fogyasztását ösztönözve a KKASE- Sajtkészítôk
Egyesülete a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács, az EtyekTej és a SoleMizo Kft. támogatásával 2017. április
19-20. között VAJKÖPÜLÔ ROADSHOW-t
szervezett. A roadshow Budapesten és
vidéki városokban (Szolnok, Békéscsaba, Gyula, Hódmezôvásárhely, Szeged,
Kecskemét) elôadott flash mobokból (villámcsôdületekbôl) állt össze, a 2016
ôszén rendezett nagy sikerû Széll Kálmán téri villámcsôdület mintájára. A vajköpülésekben közel 30 fô önkéntes vett
részt és azok a járókelôk, akik kipróbálták a vaj készítésének hagyományos
módját, miközben tájékoztatást kaptak a
fesztivál programjával kapcsolatosan.

ba sem lehetett besorolni. Somogyi Imre
(bírálóbizottság tagja), az egykori csermajori iskola tanárának javaslata – ennek jövôbeli orvoslására – az, hogy aki egyedi,
ritka termékkel nevez, mellékeljen termékleírást, melyben leírja mit szeretett
volna elérni a termékkel, írja le a legfontosabb jellemzôket, segítve ezzel a bíráló
számára az értékelést. „Az új termékek
mutatják az útkeresést, örülünk ennek,
és annak is, hogy ha kicsit is, de évrôl évre emelkedik a nevezett termékek színvonala” – mondta. Javaslata szerint a bírálati rendszert még tovább kell fejleszteni,
és közelíteni az Élelmiszerkönyv bírálati
szempontjaihoz. Kun Attila, a Tolnatej Zrt.
termelési igazgatója (a bírálóbizottság
tagja) szerint is tapasztalható a minôségjavulás, amit a jó tejhigiéniára vezet viszsza, de még sok a technológiai hiba, ami
a jelenlegi minôségi oktatás hiányából
eredhet. Nem elég a lelkesedés, összefüggô tudás kell – hangsúlyozta. Kiss Ferenc sajtkészítô (a bírálóbizottság tagja) a
verseny kapcsán elmondta, hogy mennyiségi növekedés tapasztalható, egyre több
a sajtkészítô, de fontos lenne a minôségi
változás is. Ehhez meg kellene erôsíteni
az oktatást a szakmán belül.

Gál Ádám gömölye túrója

Az aranyérmes túrókrémes sajtbatyu a Lili sajtmûhely terméke

Vajköpülés Békéscsabán

A Gyomaendrôdi XIX. Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivált elsô napján, 2017. április
29-én került sor a SAJTVERSENYRE a
KKASE- Sajtkészítôk Egyesülete szervezésében. Kilenc kategóriában 39 mintát neveztek a sajtkészítôk. A bírálók neves tejipari szakemberek, tanárok voltak, akik
minden elvesztett pontot szinte megsirattak. A bírálati rendszer minden egyes
megrendezett mustra alkalmával fejlôdik.
Most minden nevezett mintához részletes
írásbeli értékelést készítettek a bírálók,
amit a készítô az eredményhirdetés után
kézhez kapott. Problémás volt egy pár
esetben, hogy a készítô nem helyesen sorolta be az adott kategóriába termékét,
valamint a gömölye túrót egyik kategóriá-

A Sajtverseny díjazott termékei:
ARANYÉRMES TERMÉKEK
Lili Sajtmûhely
(Túrókrémes Sajtbatyu)
98 pont
EZÜSTÉRMES TERMÉKEK
Igmándi Sajtmûhely (Camembert) 94 pont
Bicskei Mg. Zrt. (Hegedûs Sajt) 91 pont
BRONZÉRMES TERMÉKEK
Tielute Florian (Brindza)
90 pont
Dr. Baráth Zoltán (Parenyica)
90 pont
Füredi Eszter („Tulinyica”)
88 pont
Agria Sajtmûhely (Excelsis)
87 pont
Németh Attila (Kecskevaj)
86 pont
Tolbán Kézmûves Natúr
Élelmiszerek (Parenyica)
85 pont
Tolbán Kézmûves Natúr Élelmiszerek
(Epres- bazsalikomos joghurthab) 85 pont

A termékek átvétele, regisztrációja

Félkemény és kemény
sajtok bírálata
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mennyiségû túrógombócot készített,
melynek receptje a Sajtkészítôk Egyesülete honlapján (www.sajtut.eu) és facebook oldalán megtalálható. A cél 2017
db elkészítése volt, de a precíz gombócfôzôk (az EtyekTej, a Maszlik Családi Gazdaság, az Igmándi Sajtmûhely, Füredi
Eszter és önkéntes segítôk) több mint
2700 db-ot számoltak meg. A gombócokat a látogatók ingyen megkóstolhatták,
így az attrakció igen népszerûre sikerült.
A rekordkísérlet legfontosabb üzenete:
fogjunk össze, hogy a MAGYAR RÖGÖS
TÚRÓ ne csak várományos, hanem valódi európai oltalom alatt álló Hagyományosan Különleges Termék (HKT) legyen!

Gyúrt és lágy sajtok bírálata

Friss sajtok, joghurtok bírálata

A sajtversennyel párhuzamosan a KKASESajtkészítôk Egyesülete sajtmûhelyében
Hegedûs Imre a Bicskei Mg Zrt. igazgatójának vezetésével megkezdôdött a
LÁTVÁNYSAJTKÉSZÍTÉS ÉS A KÖPÜLÉS,
mely program minden alkalommal számos látogatót vonz. Ezt a népszerû produkciót a fesztivál második napján is élvezhették a látogatók. Azáltal, hogy élôben látja a fogyasztó hogyan készül a hazai sajt, a vaj, nagyobb bizalma lesz magyar terméket választani a jövôben. Ez a
missziója Hegedûs úrnak és a KKASESajtkészítôk Egyesületének.

Kandász Andrea és
a Hooligans is köpült

A fesztivál második napján a szervezôkbôl, kiállítókból és érdeklôkbôl álló szakmai csoport ellátogatott a nemrégiben
létesített ITALIAGRO Kft. mezôtúri bivalytelepére. Az innen származó tejbôl készülnek a 2017. április 29-én átadott
GYOMAENDRÔDI BIVALYTEJ FELDOLGOZÓ ÜZEMBEN a bivalytermékek, elsôsorban mozzarella, ricotta és joghurt.

Hegedûs Imre látványsajtkészítést
mutat be

A délután folyamán a SAJTLOVAGOK felvonulásával kezdôdött a SAJTVERSENY
EREDMÉNYHIRDETÉSE. Kovács László
elnök úr elmondta, hogy a KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete tevékenységének
fontos területét képezi az, hogy kidolgozza a sajtok értékelésének módszereit és
ünnepélyes keretek között megrendezze
a sajtmustrákat. Messze vagyunk még
például a franciáktól, ahol több ezer sajtmintát zsûriznek egy-egy verseny alkalmával. Cél, hogy növekedjen az érdeklôdés a sajtversenyek iránt, hiszen ezáltal
tudjuk népszerûsíteni a hazai fogyasztók
felé a hazai termékeket. A felszólalók
szinte kivétel nélkül megemlítették, hogy
a sajtos oktatást meg kell erôsíteni. A
BETHLEN GÁBOR MEZÔGAZDASÁGI ÉS
ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZÔ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM igazgatója Davidovics
László úr erre megoldást is kínált a hamarosan induló és a bivalytejüzemben
megvalósuló duális képzéseikkel, valamint a jövôben egy tudományos központ
létrehozásával.

A fesztivál elsô napjának végén még
Kandász Andreát és a Holligans Együttest is sikerült „megköpültetni”.

A fesztivál harmadik napján a SAJTOSTÚRÓS ÉTELEK FÔZÔVERSENYÉN a
KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete rekord

Túrógombóc készítés rekordkísérlet

Túrógombóc készítés rekordkísérlet

A sajtünnep három napja alatt gyerekprogramokkal, SAJTOS 7 PRÓBÁVAL várta a KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete a
fiatal látogatókat. Akik kiállták a hét
próbát az EtyekTej által felajánlott Túró
Gyurit vagy Túró Jucit valamint elismerô
oklevelet kaptak ajándékba.

Â
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A sajtvásár a három napos fesztivál alatt
folyamatos volt, nemcsak a magyarországi termelôk, hanem többek között a
székelyföldiek is képviseltették magukat.
A megkérdezett látogatók szerint sokan
azért jöttek el a fesztiválra, hogy sajtokat
kóstoljanak és vásároljanak. A fesztiválon lebonyolított felmérés alapján sajnos
még mindig elenyészô azok száma, akik
meg tudnának nevezni – esetleg büszkék
lennének – a saját születési vagy lakóhelyükrôl származó híres helyi terméket.
Ezért nagyon fontos, hogy hasonló gasztrofesztiválokon megismerjék a fogyasztók a helyi termékeket. Hiányoztak a
fesztiválról a borászatok és a profesiszionális gasztronómia képviselôi. „Ami
késik, nem múlik”, ígérjük az az ôsszel
megrendezésre kerülô V. Magyar Sajtmustrán ezekkel is találkozhatnak majd
a látogatók.

Szerkesztôségünk postájából
)
@VÁLASZLEVÉL SZILÁGYI ÁKOS ÚRNAK
A TEJGAZDASÁGI SZEMLÉBEN MEGJELENT OLVASÓI LEVELÉRE
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Magyar Mezôgazdasági Múzeum és Könyvtár a múltban a Mezôgazdasági
Könyvhónap megnyitójának és díjátadójának helyszínéül szolgált. Az elôkészítésben, a lebonyolításban és a vidéki és határon túli bemutatók szervezésében nem vett
részt, így a programmal kapcsolatban nem illetékes, ahogy az intézmény fenntartója,
a Földmûvelésügyi Minisztérium sem.
Ismereteink szerint a Mezôgazdasági Könyvhónap szervezôje és lebonyolítója a Mezôgazda Kiadó, illetve a többi szakkiadó volt. A szaktárca részérôl Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter nyitotta meg 2012-ben és 2013-ban a rangos eseményt.
A rendezvényt utoljára 2014-ben rendezték meg, ekkor a miniszter megbízásából
V. Németh Zsolt képviselte az agrártárcát. Az államtitkár akkor elmondta: a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) révén százmillió forinttal támogatja a kormány a szakkönyvkiadást.
A Mezôgazda Kiadótól kapott tájékoztatás szerint az igen költséges program megtartásához 2014 után sajnálatos módon már nem állt rendelkezésükre elegendô forrás.
2 Földmûvelésügyi Minisztérium

LÁTOGATÁS KÁRPÁTALJÁN
(Rahón az egykor volt magyar tejüzemre emlékeztünk)

S

A szépvízi Csengô Mezôgazdasági
Szövetkezet termékei

Kiss Ferenc sajtkészítô és sajtjai
2 KEREKESNÉ DR. MAYER ÁGNES
fôiskolai docens
2 KOVÁCS GYÖNGYI
tanársegéd
Eszterházy Károly Egyetem,
Gyöngyösi Károly Róbert Campus

zabolcs-Szatmár megyébôl 46 fôvel – közöttük a volt Nyíregyházi Tejüzem nyugdíjasaival – látogatást tettünk a közelmúltban Kárpátalján.
Bejártuk a gyászos emlékû trianoni békeszerzôdés (1920) után megalakult egykori
Északkeleti-Felvidék négy vármegyéjébôl (Ung, Ugocsa, Bereg, Máramaros) létrejött
Kárpátalja területét, az 1944-tôl 50 évig tartott szovjet megszállás utáni állapotokat.
A vidék délkeleti részére benyúlnak a Máramarosi-havasok; a legnagyobb csúcs, a
Heveria 2016 méter magas. A terület legnagyobb folyója a Tisza, amely 200 km
hosszú területen folyik a Kárpátokban, így utunk során szinte állandó kísérônk volt.
Rahónál megtekintettük a Fekete-Tisza összefolyását is. Itt találkoztunk olyan idôs
asszonyokkal, akik 1941 tavaszán a Ruszinkó-Rahó-Körösmezô melletti havasokon
részt vettek a tej termelésében és feldolgozásában is. Rahón egy faház volt a tejüzem,
ezer literes rézüsttel, ahol napi 90-100 kg-os ementáli sajtot gyártottak, amelyeket
Budapestre szállítottak eladás céljából. A frontvonal közeledtével aztán a gyártást
meg kellett szüntetni. Nagy örömmel ismerkedtünk meg Kárpátalja 1939-es visszatérésének emlékeivel, amelyekrôl sajnos napjainkban, alig esik szó. (Miért?) Az örvendetes visszaemlékezés után folytatva utunkat, láthattuk a lenyûgözô látványt nyújtó
Tatárhágót (780 méter), valamint a munkácsi várat is. Sikerült megcsodálnunk a Vereckei-hágót. Utunk során Terebesen hosszabb pihenôt tartottunk. Itt jelzik Európa közepét, egy obeliszk hirdeti.
Jártunk Huszton és környékén, amely hírnevét elsôsorban Kölcseynek köszönheti.
Itt ér a Tisza az Alföldre, kiszélesedik a medre, méltóságteljes folyóvá változik. Említést érdemel Visk, a fejlôdô hagyományôrzô magyar lakosú község, ahol a falusi turizmus keretében kaptunk szállást és ellátást. Nagy hagyománya van a rongyszövésnek, az asztalosmesterség pedig apáról fiúra száll.
A csoport meghatódva és a himnuszt énekelve tisztelgett Szolyván az elhurcolt és
kivégzett 20 ezer magyar honfitársunk emlékére állított márványtáblánál, az úgy nevetett „siratófal” elôtt. Végezetül megkoszorúztuk Vécsôn Kossuth Lajos mellszobrát.
A jól szervezett és a látnivalókban gazdag látogatás örök emlékként marad meg bennünk. Az utunk során úgy éreztük, hogy ôsi magyar földön jártunk, a 895 ôszén a Vereckei-hágón belépô honfoglaló ôseink nyomában. Megfogadtuk és hirdetjük Kölcsey
most is aktuális vers sorait, „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derûl!”
Ezek voltak a Kárpátalján tett látogatásunk fontosabb tanulságai, amelyeket ezennel szívesen megosztunk a Tejgazdasági Szemle olvasóival.
2 OROSZ TIBORNÉ nyugdíjas

Az Agrometal 1989 évi megalakulásától
kezdve az élelmiszergyártó, elsôsorban
tejüzemi kis közép és nagyüzemek gyártását tûzte ki célul. Az „Agrometal” brand
az évek során cégcsoporttá fejlôdött és innovációs fejlesztô munkája eredményeként vetélytársként jelenik meg tejüzemeivel a hazai és a nemzetközi piacon Európa elismert gyártóival.
Dolgozói létszáma napjainkra meghaladja
a 100 fôt, kooperációs partnerei pedig
több mint 150 dolgozót foglalkoztatnak.

10.000 l/óra kapacitású tejpasztôr 10 perces hôntartóval

4x5000 literes joghurtkádak

Agrometal érlelôtartály szelepmátrix

Pasztôr és CIP berendezéseivel Európa élvonalába tartozik és egyedi fejlesztései,
valamint K+F tevékenysége révén (folyamatos rikotta gyártó berendezés, számítógépes gyártásfelügyelet, termékfejlesztés
stb.) több nagy gyártó és üzem
együttmûködô partnere.
Az Agrometal az ISO 9001:2008 szabvány
szerinti minôségirányítási rendszert, az
ISO 14001;2004 környezetvédelmi rendszert vezette be és mûködteti. A folyamatos minôségfejlesztés és a hegesztési
technológiák magas szinten történô alkalmazása lehetôvé tette az EN ISO 3834-2
szabvány és a PED 97/2003 EK irányelv
„G” modul szerinti tanúsítvány megszerzését. Ezek birtokában magasabb követelményrendszernek megfelelô nyomástartó berendezéseket is gyárthatunk
(PED). Jelenleg egy külön erre a célra kialakított hegesztôcsarnokban 18 hegesztôt – kikbôl 9 minôsített hegesztô – foglalkoztatunk, akik összesen 21 hegesztési
minôsítéssel rendelkeznek, amelyek lefedik az Agrometal által gyártott PED-es tartályokhoz szükséges valamennyi hegesztési követelményt.
AGROMETAL
1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
telefon: +36 (1) 204 9090
fax: +36 (1) 204 9091
e-mail: agrometal@agrometal.hu
www.agrometal.info

