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Mi is az a vi lág nap? Olyan éven ként is mét lô -
dô, szá mos or szág ra ki ter je dô ün nep, il let ve
fi gye lem fel hí vó nap, ame lyet kü lön bö zô nem -
zet kö zi szer ve ze tek hir det nek meg va la mely
ak tu á lis té má hoz kap cso ló dó an. Ha sor ra
vesszük a táp lá lé kul szol gá ló éte le in ket, bi -
zony nem sok di cse ked het kö zü lük az zal,
hogy van vi lág nap ja. Mi vel ér de mel te ki a tej
ezt a di csô sé get? A tej po zi tív élet ta ni ha tá -

sai mi att vi lág szin ten fon tos élel mi szer. A tej és a be lô le ké szült
tej ter mé kek fô leg a fej lô dô szer ve zet szem pont já ból dön tô fon tos -
sá gú ak. A Tej Vi lág nap já nak idô pont ja vál to zó. A Nem zet kö zi Tej -
szö vet ség 1957-ben má jus utol só kedd jét ne vez te ki, az ENSZ
Me zô gaz da sá gi és Élel me zé si Vi lág szer ve ze te (FAO) 2001-tôl pe -
dig jú ni us 1-jét je löl te meg. 

A Ter mék ta nács ál tal szer ve zett 2017. évi ren dez vény so ro zat ról
nem tu dunk most be szá mol ni, mi vel meg tar tá sá ra la punk meg -
je le né se után ke rül sor. Az elô zô év ben a meg em lé ke zés köz -
pon ti ele me a 'Tej-Szív' lo gó volt, amely egy re több ha zai ere de -
tû te jen és tej ter mé ken is meg ta lál ha tó. A prog ram so ro zat üze -
ne te a gyer me kek hez szólt, hang sú lyoz va az egész sé ges élet -
mód és a tej fo gyasz tás kap cso la tát. Az idén is a fi a tal kor osz tályt
szó lít ja meg áp ri lis ele jén a Ter mék ta nács ál tal in dí tott mar ke -
ting kam pány, amely nek ta pasz ta la ta i ról a kö vet ke zô lap szá -
munk ban adunk szá mot. 

Ma gá tól ér te tô dô, hogy a Tej Vi lág nap ján fon tos sá vá lik a tej ára
és mi nô sé ge, ked ve zô élet ta ni ha tá sai csa kúgy, mint a fo gyasz tók
el vá rá sai és ter me lé sé nek vi lág pi a ci ten den ci ái. Ez a nap le he tô -
sé get nyújt ar ra, hogy fel hív juk a fi gyel met a tej fo gyasz tás fon tos -
sá gá ra, ame lyet a tej hez és tej ter mé kek hez kap cso ló dó kü lön fé le
ak ti vi tá sok kal le het nép sze rû sí te ni.

Min den al ka lom mal a Tej Vi lág nap ja al kal má ból saj nál ko zunk
azon, hogy a tej fo gyasz tás ban nem tar to zunk a vi lág él vo na lá ba,
éven te fe jen ként 60-70 li ter te jet iszunk, míg a vi lág el sô fin nek és
své dek en nek kö rül be lül a dup lá ját. A sta tisz ti ka sze rint a ki lenc -
ve nes évek ele jén még a száz li ter kö rül járt a fo gyasz tá sunk, az -
óta nem tu dunk vissza ka pasz kod ni er re a szint re. Na gyon fon tos
len ne, ha mi nél több em ber hez el jut ná nak a táp lál ko zás tu do má -
nyi szak em be rek aján lá sai, ame lyek sze rint a tej nek és a tej ter mé -
kek nek ki tün te tett sze re pük van a táp lál ko zá sunk ban. Na pon ta fél
li ter tej vagy an nak meg fe le lô tej ter mék (jog hurt, ke fir, sajt, tú ró
stb.) fo gyasz tá sát ajánl ják.

Jöj jön hát a Tej Vi lág nap – mert sze ret jük a te jet! Le het ne
nagy sza bá sú ak ci ót szer vez ni ezen a na pon a Tor kos Csü tör tök
min tá já ra, ahol te jet vá sá rol hat nánk és ihat nánk fé lá ron az ak -
ci ó hoz csat la ko zott áru sí tó he lye ken. Fu tó tûz ként ter jed ne az
ese mény hí re a fi a ta lok kö ré ben a kö zös sé gi ol da la kon. Le het -
ne így a ma gyar te jet nép sze rû sí te ni, a kü lön bö zô íze sí tett vál -
to za ta it be mu tat ni. Az ak ció ke re tén be lül le he tô ség len ne ar -
ra is, hogy a tej ivók tá mo gas sa nak olyan hát rá nyos hely ze tû
gye re kek kel fog lal ko zó szer ve ze tet vagy hát rá nyos hely ze tû
csa lá dot, ahol egyéb ként nem min dig le het sé ges a tej fo gyasz -
tás az anya gi ak mi att.
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fa lu kül te rü le tén lé vô Pá lin ka há za pusz tán ta lál ha tó a
SE REG-TEJ Szar vas mar ha te nyész tô Kft. te lep he lye,
ahol ezer nél is több jám bor szar vas mar ha la kik.

A Kft. ré szé rôl Burg hard Ti bor ügy ve ze tô igaz ga tó fo ga dott. Mi -
u tán tisz táz tuk a be szél ge tés me ne tét, be ve ze tés ként el mond -
ta, hogy a Keszt he lyi Ag rár tu do má nyi Egye te men ta nult, ott
szer zett ál ta lá nos ag rár mér nö ki vég zett sé get. Az egye tem el -
vég zé se után el sô mun ka he lye az it te ni gaz da ság jo ge lôd je, az
„Al ko tás” mgtsz volt, itt kez dett el dol goz ni ez elôtt 40 év vel
mint szar vas mar ha te nyész té si ág azat ve ze tô.

– Mi jel le mez te 40 év vel ez elôtt az ak ko ri
vi szo nyo kat? 
– Kez det ben 100 egyed ma gyar tar ká ból állt az
ál lo mány, majd a 70-es évek vé gén, fé rô hely -
bô ví tés után 200 egyed Hols te in-fríz faj ta bi -
kák ál tal vem he sí tett üszô ket vá sá rol tunk, és
a meg lé vô ma gyar tar ká kat Hols te in-fríz sza po -
rí tó a nyag gal cél pá ro sí tot tunk, ez zel kez de tét
vet te a Hols te in-idô szak. Az ele jén ma gyar sza -
po rí tó a nyag-for gal ma zó tól vá sá rol tunk, majd a
nyolc va nas évek ben 3 éven ke resz tül Iz ra el bôl
szár ma zó örö kí tô a nya got hasz nál tunk. (Ab ban
az idô ben az iz ra e li te nyész té si ered mé nyek
vol tak a vi lá gon a leg job bak.) En nek ered mé -
nye ként az ál lo mány tel je sí tô ké pes sé ge ug rássze rû en nôtt,
el ér tük a 8 ezer li te res lak tá ci ós át la got. Ezt kö ve tô en mind a
mai na pig a Hols te in Ge ne ti ka Kft.-vel mûkö dünk együtt, és
az ame ri kai te nyész von alak ból szár ma zó bi ka park sza po rí tó -
a nya gát hasz nál juk. Ter mé sze te sen ki pró bál juk a mar ton vá sá ri
ma gyar cik lus bi ká kat is.

– Mi lyen örök sé get kap ta tok még a hols te in te he nek hez?
– A szö vet ke zet mû kö dé sé ben be ál lott mû kö dé si za va rok
(egyet nem ér tés és a fej lesz té sek túl zott mér té kû erôl te té se)
a 90-es évek ele jé re csôd kö ze li ál la po tot idéz tek elô. A csô del -
já rás meg elô zé sé re az ág azat meg szün te té sét ha tá roz ták el,
amely el kép ze lés sel az ág azat ban dol go zók nem tud tak azo no -
sul ni, ezért az or szág ban el sô ként – a ve ze té sem mel – ki vál -
tunk a tsz-bôl, és 1992-ben lét re hoz tuk a Szar vas mar ha te -
nyész tô Szö vet ke ze tet. A kö zel száz tu laj do nos sal, fél száz dol -
go zó val, csök kent lét szá mú szar vas mar há val gaz dál ko dó szer -
ve zet ban ki se gít ség gel tu dott úr rá len ni az in du lás ne hé zsé -
gén, ame lyet a kár pót lás ként vissza i gé nyelt föld te rü le tek bér -
be vé te le is ne he zí tett. A rö vid ide ig mû kö dô szö vet ke zet 1996-
ban ala kult át gaz da sá gi tár sas ág gá, és az óta is SE REG-TEJ
Szar vas mar ha te nyész tô Kft. né ven mû kö dik, 11 fô ter mé sze tes
sze mély tu laj do na ként. Bé relt föld te rü le tünk, ame lyen gaz dál -
ko dunk, 450 ha szán tó és 100 ha gyep te rü let. A tu laj do no sok
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nagy ré sze is a cég ben dol go zik. Az el múlt 20 év so rán a tu laj -
do no si kör és az al kal ma zot tak lét szá ma sem vál to zott je len tô -
sen. Fô pro fi lunk a tej ter me lés és a szar vas mar ha te nyész tést
biz to sí tó ta kar mány ter mesz tés. Az ál lat ál lo mány lét szá ma
1100 db, en nek fe le fe jôs te hén. Éven te 5 mil lió li ter te jet ter -
me lünk és adunk át fel dol go zás ra az Al föld Tej Kft.-nek.

– A tej ter me lés leg na gyobb költ sé gét a ta kar má nyo zás
te szi ki. Gaz da sá go tok a ren del ke zés re ál ló sze rény mé -
re tû te rü le tet mû ve li. Ilyen fel té te lek mel lett ho gyan le -
het a ta kar má nyo zást meg ol da ni? 
– Ta kar má nyo zá sunk ame ri kai rend sze rû. A szar vas mar ha-lét -
szám tö meg ta kar mány-igé nyé nek ki elé gí té sé re ren del ke zés re
áll 450 hek tár, amely ar ra ele gen dô, hogy meg tud juk ter mel -
ni a te he nek tö meg ta kar má nyát. En nek az alap ja a si ló ku ko ri -
cá ra ala po zott szi lázs. A lu cer ná ból sze názst és szé nát ké szí -
tünk, a le ge lô rôl fû szé nát tu dunk be ta ka rí ta ni. A te rü let nem
elég sé ges ar ra, hogy gaz da sá gi ab ra kot ter mel jünk. A ve tés for -
gó ba il lesz tett gaz da sá gi nö vé nye ket (bú za, ku ko ri ca) ér té ke sít -

jük, és az ab rak ta kar mányt a pi ac ról sze rez zük
be. Má sod ve tés al kal ma zá sa a fe hér vá ri me -
den cé ben a nyá ri csa pa dék sze gé nyes vi szo -
nyok mi att nem jár szá mot te vô ered ménnyel.
Volt már rá pél da, hogy a si ló ku ko ri ca elôtt ro -
zsot ter mesz tet tünk, eb ben az est ben vi szont a
si ló ku ko ri ca mind össze 70%-os ter mé se red -
ményt adott. A ket tô ho za dé ka így nem ér te
el a rá for dí tott költ sé ge ket. Sza bad egy há zá ról
szá rí tott fe hér je-kon cent rá tu mot, a mal mok ból
ipa ri bú za lisz tet, ku ko ri ca lisz tet szer zünk be,
eze ket egé szít jük ki szó já val. Volt idô szak, ami -
kor a szó ját az af la to xin mi att mel lôz ni kel lett;
most is mét sze re pel a re cep tú rá ban, mi vel ol -
csó fe hér je for rás. Hasz ná lunk még nap ra for gó-

da rát, cu kor ipa ri mel lék ter mé ket és len mag da rát is. Szé nát a
te hén a szé na rá csok ból kap ja. Az er jesz tett és ab rak ta kar má -
nyok a kon cent rá tu mok kal és egyéb ki e gé szí tôk kel a von ta tott
tí pu sú ete tô ko csi ból ke rül nek az ál la tok elé. A ta kar má nyo zást
a Vi ta fort Kft. szer ve zi. Csat la koz tunk a Tej tü kör prog ram juk hoz,
amely egy di ag nosz ti kai rend szer. A tej bôl ha vi rend sze res ség -
gel mért pa ra mé te rek alap ján kö vet kez tet ni le het a te hén
egész sé gi áll apo tá ra, az al kal ma zott ta kar má nyo zás ha té kony -
sá gá ra.

– Mi a vé le mé nyed az elô zô lap szám ban Tre só Ist ván nal,
a K&H Bank ag rár üz let ág ve ze tô jé vel ké szí tett be szél ge -
tés rôl, mely ben a ban kos szak em ber a te he nek hasz nos
élet tar ta má nak és a tej bel tar tal mi ér té ké nek nö ve lé sé -
ben lát ja a gaz da sá go sabb ter me lés meg va ló sí tá sát?
– A tej nél leg fon to sabb kö ve tel mény, hogy meg fe lel jen az
egész ség ügyi elô írá sok nak, a csí ra szám az en ged élye zett ha -
tár ér ték alatt le gyen. A bel tar tal mi ér té kek, az az mind a fe hér -
je-, mind a zsír tar ta lom nö ve lé sé re tö rek szünk, de nem min den
áron. Az elô zô év ben 3,4%-os zsír tar tal mat és 3,25%-os fe hér -
je tar tal mat ér tünk el, és nem cé lunk nö vel ni azt. Na pon ta
15-16 ezer li ter te jet adunk át a fel dol go zó nak. Amennyi ben
egy ti zed ér ték kel ma ga sabb zsír tar tal mú te jet vagy 200 li ter rel
na gyobb mennyi sé get adunk át, az ér te ka pott ár egy for ma.

Burghard Tibor 
ügyvezetô igazgató

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.
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Kér dés az, hogy ne kem, a ter me lô nek ez mennyi be ke rül?
A tej mennyi ség nö ve lé sét ki sebb ta kar má nyo zá si rá for dí tás sal
le het el ér ni, mint a zsír tar ta lom nö ve lé sét. A tej mennyi sé gét
min dad dig le het nö vel ni, míg az a te hén egész sé gét, hasz nos
élet tar ta mát nem vesz élyez te ti. A tej át vé te li ára ar ra ösz tö nöz
mint ter me lôt, hogy a mennyi sé get nö vel jem a bel tar tal mi ér -
té kek nö ve lé se he lyett. Szá munk ra ez jól be vált, ki pró bált gya -
kor lat, 10 éve csi nál juk, nem ter ve zünk vál toz ta tást. 

Vé le mé nyem sze rint a ki sebb lét szá mú, farm jel le gû gaz dál -
ko dás ra, amely a né met és hol land tej ter me lô gaz da sá go kat
jel lem zi, igaz le het Tre só úr ál lí tá sa, de az a ma gyar vi szo nyok
közt nem jár ha tó út. Ná lunk a na gyobb tej ter me lô gaz da sá gok -
ban az át lag fe jôs te hén lét szám 450 egyed kö rül van, ami
más faj ta tar tá si és ta kar má nyo zá si kö rül mé nye ket kí ván. Ilyen
ér te lem ben a mi gya kor la tunk a pél dá ban em lí tett ese tek kel
nem ha son lít ha tó össze.

A lak tá ci ós mu ta tó nö ve lé sét meg le het ne va ló sí ta ni. Az elô -
zô évi lak tá ci ós mu ta tó 2,4 volt, ez zel az or szá gos át lag fö lött
va gyunk. El éren dô cél le het a 2,5 és 2,8 lak tá ci ós ér ték el éré -
se, enn él ma ga sabb lak tá ci ós mu ta tó el éré se nem cé lunk.
Az ál lo mány 25%-a ke rül éven te cse ré re, a ta va lyi év vi szont ki -
vé tel volt, mert el ér te a 35%-t. En nek a jó té kony ha tá sa most
fog je lent kez ni, mert meg ug rik a sza po ru lat és a ter me lés is.
Az el múlt tíz év ben lak tá ci ós ter me lé sünk 500 kg el té rés sel fo -
lya ma to san 11.500-12.000 kg kö zött volt.

A Csó kás tan Kft. kor ri gált élet tel je sít mény mu ta tó já nak
(amely az adott idô in ter val lum ban ki ke rült te he nek át la gos
élet tel je sít mény tej-ki lo gramm já nak, va la mint a nyi tó lét szám -
ra ve tí tett éves te hén ki esé si szá za lék nak a há nya do sa) ér té ke -
lé se alap ján büsz kén mond ha tom, hogy száz cég kö zül az
el múlt hat év ben min dig a do bo gós he lyen vé gez tünk. A ter me -
lés bôl ki ke rült te he nek élet-tel je sít mé nye is a mi gaz da sá gunk -
ban volt a leg ma ga sabb. Ezek a mé ré sek és a ho zott ered mé -
nyek iga zol ják azt, hogy jó úton já runk, nincs szük ség an nak
mó do sí tá sá ra. 

– A tar tás tech no ló gia mi lyen ha tás sal van a tôgy- és láb -
be teg sé gek ala ku lá sá ra? A trá gya hasz no sí tás te rü le tén
mi lyen sa já tos sá gok jel lem zôk?
– Is tál ló ink ré gi épí té sû ek, még a szö vet ke ze ti idôk ben szü let -
tek. A mé lyal mos tar tá si rend szert hasz nál juk. Meggyô zô dé -
sem, hogy ez kom for to sabb a te hén szá má ra. A mar ha tá vol -
ság tar tó ál lat, ha te he ti, mi nél na gyobb tá vol ság ra he lyez ke dik
el tár sa i tól, azt sze re ti, ha nincs za va ró kö rül mény a pi he né sé -

ben. Az al mot úgy tart juk tisz tán, hogy na pon ta szal ma te rí tést
vég zünk ké zi mun ká val a mé lya lom ra. Gya kor la ti ta pasz ta lat az,
hogy a tôgy fe lü let mi ni má lis mér ték ben szennye zô dik, így a
mé lya lom mi att nem nö vek szik a tôgy-gyul la dá sok szá ma.
A tôgy fi zi kai sé rü lé se sem gyak ran for dul elô. Az Al föl di Tej Kft.
tej át vé te li gya kor la tá ban a szo ma ti kus sejt szám mér té ke ár -
meg ha tá ro zó té nye zô. Az el vá rás a 400 ezer alat ti ér ték. A 300
ez res sejt szám nál már fel árat ka punk (te jki lo gram mon ként
2,50 Ft-ot). Az ér té ket min den nap mé rik, ami alap ján tör té nik
az el szá mo lás. Ná lunk a szo ma ti kus sejt szám mennyi -
sé ge 200 ezer kö rül van, ezt a szin tet évek óta tar ta ni tud juk. 

A lá bak áll apo tá ra is elô nyö sen hat a mé lya lom. A fi zi kai ter -
he lés egyen le te sebb elosz tá sú, mint be ton pad ló zat ese té ben.
A kör mö lést évi két al ka lom mal vég zi Dr. Le hoczky Já nos csa -
pa ta. A láb vég fer tô zô meg be te ge dé sé nek szá ma mi ni má lis, a
tej ter me lés re nincs ki ha tá sa. A lá bak jó kon dí ci ó já nak me g-
ôr zé sé re a Mik rot ra de Kft. ál tal for gal ma zott cink- és man gán -
tar tal mú ta kar mány ki e gé szí tôt és láb fü rösz tôt hasz nál juk. A láb-
fü rösz tést a kö rö má po lás sal egy idô ben szok tuk el vé gez ni.

Szal ma-szük ség le tün ket nem fe de zi a sa ját bú za ter més bôl
szár ma zó mennyi ség, ezért a kör nyék be li gaz dák tól trá gyá ért
cse ré be szer zünk még be. Ezen a mó don el tud juk ér ni azt is,
hogy min den har ma dik év ben szer vest rá gyát jut ta tunk ki az ál -
ta lunk mû velt te rü le tek re. A mé lya lom kit rá gyá zá sa há rom ha -
von ta tör té nik az uni ós elô írás nak meg fe le lô mó don el ké szí tett
trá gya tá ro ló ba. A mi ni má lis menny iség ben ke let ke zett hígt rá -
gya és csur ga lék víz is ide ke rül, a me lyet a szer vest rá gyá val
össze ke ve rünk. Â

Magyar készítésû fából készített borjúketrecek
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– A meg ter mé ke nyí tés mi lyen ha té kony ság gal mû kö dik?
A bor jú ne ve lés nek van nak-e sa já tos sá gai?
– A nyá ri me leg idô já rás ide jén csök ken az ivar zá si ak ti vi tás.
A na pi 50 li ter fel et ti tel je sít ményt nyúj tó te he nek nél csök ke nô
ter mé ke nyí té si ha té kony ság ta pasz tal ha tó. 

A ha tás fo kot az zal tud tuk nö vel ni, hogy már ne gye dik éve
használjuk a moz gá sak ti vi tá son ala pu ló ivar zás meg fi gye lô
rend szert. En nek ki e gé szí té sé re al kal ma zunk ivar zás meg fi gye lô
sze mélyt is. Ez zel a mód szer rel szin te az összes ivar zó te hén ki -
vá laszt ha tó. Ál lo mány szin tû sper ma-in de xünk 2,9. Az üszôk nél
80%-os arány ban szex szált sper mát hasz ná lunk, ami nek az
ered mé nye ként 90%-os üszô el lést tu dunk el ér ni. A két el lés
kö zöt ti idô tar tam 421 nap volt az el múlt év ben, amit jó ered -
mény nek tar tok.

A bor jú ne ve lé si ada ta ink nem rosszak. Sa já tos ság az, hogy
ha zai gyár tá sú fa ket re ce ket hasz ná lunk, ame lyek be ton-alap -
zat ra van nak te le pít ve. A ket rec ben az ál la to kat két hó na pos ko -
ru kig tart juk. Min den hé ten el len ôriz zük pró ba fe jés sel min den
egyes te hén tej mi nô sé gét, és ahol „pely he se dést” ta pasz ta -
lunk, ami a tôgy-gyul la dás ki a la ku lá sát va ló szí nû sí ti, azo kat
a te he ne ket el kü lö nít jük, ezek al kot ják a „tô gyes cso por tot”.
A tô lük le fejt te jet fel for ral juk, vissza hût jük, és a bor jak ete té -
sé re hasz no sít juk. Föcs te jet is kap nak bô ven, hisz a bi ka bor jak
el szál lí tá sa után ele gen dô mennyi ség áll ren del ke zés re. Tej -
pót ló szert nem hasz ná lunk. A Bo na farm-Bá bol na Ta kar mány
Kft. cég ál tal ké szí tett müz lit ete tünk a bor jak kal. A holt el lé sek
szá ma nem gya ko ri. Ál ta lá ban ugya nennyi ike rel lés is van, így
a ket tô ki e gyen lí tô dik. 

– Hány szor fej tek na pon ta?
– A fe jô ház im már 40 éves, 1978-ban épült. A fe jô be ren de zés
hal szál kás el ren de zé sû, két szer 10 fe jô ál lá sos Al fa La val tí pu sú.
Na pon ta 17-18 órát üze mel. Meg hi bá so dás mi att még nem ma -
radt ki fe jés. A szerv íz a te lep tôl 5 km tá vol ság ban van. Áram-
ki ma ra dás ese té re agg re gá tor is van be épít ve a rend szer be.

Na pon ta há rom szor fe jünk. A fe jôs ál lo mány hoz tar to zók
mind annyi an fér fi dol go zók. A két fe jô és az egy fel haj tó ké pez
egy vál tást. A reg ge li vál tás a dé li fe jést is le bo nyo lít ja, majd az
es ti vál tás 9 órá tól reg gel 4 órá ig dol go zik. A har ma dik vál tás
pe dig a pi he nô ide jét töl ti. A mun ka tár sak ön ál ló sá ga és fe le -
lôs sé ge nagy fo kú, ha va la mi ért nem tud nak be jön ni a mun ka -
hely re, sa ját ma guk nak kell gon dos kod ni uk a he lyet te sí té sük -
rôl. Két te lep ve ze tô van, akik he ti vál tás ban na pi 12 órá ban
dol goz nak. Éj sza ka nincs ve ze tôi fel ügye let. Min den dol go zó az
évek so rán ki a la kult, sa ját mun ka rend jé nek meg fe le lô idô be -
osz tás sal és en nek meg fe le lô vál tó rend szer ben dol go zik.

2014 vé gén jöt tünk vissza a ma gyar pi ac ra, elôt te 11 évig
ex port ra ér té ke sí tet tük a te jet. Ez alatt az idô alatt min dig ké -
szí tet tem egy össze ha son lí tást a ha zai és az ex port árat il le -
tô en. Át lag ban 7-8 Ft kü lönb ség jött ki az ex port ár ja vá ra.
2014 vé gé re kez dett az ex port hek ti kus sá vál ni. Cé günk a
sze rény tô ke el lá tott ság foly tán nem bír ta vol na el a nagy ár -
in ga do zást, hogy egy szer 60 Ft, más szor meg en nek dup lá ja
is le het a ki vi te li ár, ezért úgy dön töt tünk, hogy a sze ré nyebb
be vé telt, de a biz tos pi a cot vá laszt juk. Az Al föl di Tej Kft.-hez
mint ter me lôi cso port hoz va ló tar to zá sunk egy faj ta ér té ke sí té -
si biz ton sá got ad.

A mos ta ni pi a ci ár ban is nagy a kü lönb ség, nap ja ink ban
10 Ft-tal töb bet le het kap ni a tej li te ré ért, ha ex port ra megy. 

– Hogy ala kul a tej ön költ sé gé nek ára? 
– A ta va lyi év ben 1 li ter tej elô ál lí tá sa 96,40 Ft-ba ke rült.
Az idei év ben azt ter vez zük, hogy a költ sé get 90 Ft-ra tud juk
mér sé kel ni.

– Mi lyen fej lesz té si el kép ze lé se ket ter vez tek meg va ló sí -
ta ni a kö zel jö vô ben?
– Az elô zô két év vál sá gos idô sza ká nak túl élé se azért is si ke rül -
he tett, mert nö vel ni tud tuk  ter me lé sün ket, és be ru há zá si stop -
pot ren del tünk el. A dol go zók kö zül nem bo csáj tot tunk el sen kit,
de a nyug dí ja zás ra ke rül tek he lyét nem töl töt tük fel, és két éven
ke resz tül nem emel tünk bé re ket. Nö vel tük be vé te lün ket azál tal
is, hogy vem hes üszô ket ad tunk el. Se gí tet te ta kar má nyo zá sun -
kat, hogy ked ve zô volt az idô já rás. A nagy be szál lí tó ink tól kés lel -
te tett fi ze té si le he tô sé get kap tunk. A bank tól a hi tel tör lesz té sé -
hez po zi tív hoz zá ál lást ta pasz tal tunk. A mos ta ni hely zet ben, ami -
kor az árak már vissza ren de zôd ni lát sza nak, el ôször is ren dez ni
fog juk a bé re ket. A fej lesz té sek alap já ul a tej ár emel ke dés bôl
szár ma zó 100 mil lió Ft be vé tel több let nyújt fe de ze tet.

Az el múlt há rom év 40 fô vel szá molt át la gá ban net tó 180 ezer
fo rin tos fi ze tést 200 ezer re emel jük fel. Fi gye lem be kell ven ni,
hogy a kö zel ben lé vô Szé kes fe hér vár nak nagy a mun ka erôt el szí -
vó ha tá sa, de mi sze ret nénk meg tar ta ni a mun ka vál la ló in kat.
Elô sze re tet tel al kal maz unk a mû sza ki vég zett sé gû dol go zó kat.
He lyi vi szony lat ban mi va gyunk a leg na gyobb mun kál ta tók.
A rég óta ese dé kes gé pi be ru há zá so kat meg va ló sít juk, így új ra
cse rél jük az ete tô ko csit, a mar ko ló gép bôl is vá sá ro lunk egy har -
ma di kat, és ter ve zünk lé te sí te ni egy 120 fé rô he lyes könnyû szer -
ke ze tes, vá szon te tôs is tál lót sa ját ki vi te le zés ben. Er re azért van
szük ség, mert nö vel ni sze ret nénk az ál lo mány lét szá mát, év vé -
gé re sze ret nénk el ér ni az 560 te je lô egyed lét szá mot, majd ezt
fo ko za to san 600-ra nö vel jük. Az összes szar vas mar ha lét szá ma
el éri majd az 1200-at. En nek ér de ké ben most le ál lít juk a vem -
hes üszô ér té ke sí té sét, hogy az ál lo mány gya ra pí tá sát meg tud -
juk csi nál ni. A 11 ezer li te res lak tá ci ós tel je sít mény re ké pes
vem hes üszô ket 430 ezer fo rin tos nyo mott áron tud nánk ér té ke -
sí te ni, ezért ra ci o ná li sabb az a dön tés, hogy az ál lo mány fej lesz -
té sé nek irá nyá ba kell el men ni. Ki adás szem pont já ból csak a ta -
kar má nyo zás költ sé ge nö vek szik, te hát a töb bi fel té tel vál to zat -
la nul ha gyá sa mel lett tud juk a be vé te lün ket nö vel ni. 

Ter ve ink kö zött sze re pel a Se reg-Tej Kft. 100%-os üz let ré szé -
nek ér té ke sí té se is. En nek egyet len in do ka van, hogy az én
szem élyes köz re mû kö dé se met a cég éle té ben ed dig, vagy is 40
év akt ív te vé keny sé gig kép zel tem el. A ge ne rá ci ós vál tás meg ol -
dat lan, még úgy is, hogy a fi am köz gaz dász ként mint gaz da sá gi
igaz ga tó itt dol go zik. Ezek után két le he tô ség adó dik, az egyik,
hogy el sor vasz tom, a má sik pe dig, hogy ér té ke sí tem a cé get.

A mélyalmot kedvelik a tehenek



www.tejgazdasagiszemle.hu 5

– Me lyek azok az ered mé nyek, me lyek re büsz ke vagy?
– A Csó kás tan Kft.-fé le kor ri gált élet tel je sít mény ér té ke lé -
sé ben az el múlt évek ben min den eset ben do bo gós he lye -
zést ér tünk el.

A lak tá ci ós tej ter me lés ben há rom al ka lom mal vol tunk or -
szá gos el sô he lye zet tek, né hány szor má so di kak a 450 nagy -
üzem kö zül. Két éve a 8., ta valy a 12. he lyen vé gez tünk.
Ezek a vissza jel zé sek ar ra na gyon hasz no sak, hogy ka punk
egy vissza iga zo lást a fej lô dés irá nyá nak he lyes sé gé rôl. 

– Mi a vé le mé nyed a tej pi a con ki a la kult hely zet rôl?
– Nagy kér dés szá mom ra, hogy de cem ber óta mi ért nem
emel ték a tej át vé te li árát. Ez rá mu tat ar ra a hi á nyos ság ra,
hogy nem meg fe le lô az ér de kér vé nye sí tô ké pes sé günk, nem
tud juk meg szer vez ni ma gun kat. Nagy az egyen lôt len ség, és
igaz ság ta lan a tej ér té ke sí tés bôl szár ma zó jö ve de lem fe losz -
tá sa. Na gyon nincs rend ben az, hogy a ke res ke dô ér dem te -
le nül a leg na gyobb hasz not vág ja zseb re.

– Mi ként le het ne ezen a hely ze ten vál toz tat ni?
– Az ed di gi nél ha té ko nyabb össze fo gás ra len ne szük ség.
A mos ta ni át vé te li ár a ta va lyi ár nál 20 Ft-tal ma ga sabb,
amely most le fe di az ön költ sé get. A ta va lyi meg az az elôt ti
év ben vesz te sé get szen ved tünk el. Ki és mi kor fog ja szá -
munk ra azt meg té rí te ni? A fel dol go zó most 20 Ft-tal töb bet
fi zet a te jért. Az elô zô évek hez ké pest nem vál to zott ér dem -
ben a tej ter mé kek fo gyasz tói ára. Ak kor két év vel ez elôtt
mek ko ra be vé te li több le tet tud tak a fel dol go zók el köny vel ni?
Rend jén van-e, hogy a ter me lô el megy tün tet ni a ke res ke dô
el len az ala csony te jár mi att? A fel dol go zó meg úgy vi sel ke -
dik, mint egy elô ke lô ide gen, nem nyil vá nít vé le ményt sem…

Nö vel ni kel le ne az ál la mi sze rep váll alást a tej pi a con. A tá -
mo ga tá sok ki fi ze té se ké sik! Nem csak az áfa csök ken té sé re
gon do lok. Tud ja azt is min den ki, hogy az áfa csa lá sok nagy
mér ték ben be fo lyá sol ják a hely ze tet, azok dön tô mér ték ben
az UHT-s tej hez kö tôd nek. A nap nál is vi lá go sabb, hogy a
prob lé ma meg ol dá sá hoz el sô sor ban en nek a ter mék nek kel -
le ne az áfa tar tal mát csök ken te ni. Az egyik fó ru mon, ahol a
mi nisz ter is részt vett, er re a jo gos kö ve te lés re annyit mon -
dott, hogy azért nem fog csök ken ni az UHT-s tej áfá ja, mert:
NEM TER JESZ TEM ELÔ!

Mind a mai na pig nem tud nak el fo gad ha tó in do kot fel hoz -
ni ar ra, hogy mi ért nem ke rül er re sor.

A friss tej áfa csök ken té se a ter me lôk nek csak vesz te sé get
okoz, mert a fel dol go zó nak áta dott te jért a ko ráb bi 18% áfa
he lyett 5%-ot igé nyel he tünk vissza. A NAV el len ôr zést ren delt
el cé günk nél, mert ja nu ár ban nem fi zet tünk be áfát. Nem be -
fi ze tôk, ha nem vissza igény lôk let tünk, mert a ter me lés hez
szük sé ges anya go kat 27%-os áfa tar ta lom mal vá sá rol juk. 

Nem ért he tô az sem, hogy az uni ó ban mi ért ná lunk van az
egyik leg ala cso nyabb át vé te li ár?

– Túl zás nél kül ál lít ha tó, hogy si ke re sen, ered mé nye sen
ve ze ted a cé get. Egy olyan cé get, amely nek adott sá gai az
át la gos szint alatt van nak. Mi az ered mé nyes ség tit ka?
– Fon tos fel té tel nek azt tar tom, hogy fo lya ma tos ve ze tôi rá ha -
tást tud tunk gya ko rol ni a fo lya ma tok ra, és ez meg fe le lô szak -
mai hoz zá ér tés sel pá ro sult. Min de zen el vek mel lett szük sé ges
a gaz da sá gi part ne rek kel va ló, épí tô jel le gû együtt mû kö dés.

2 BE REG SZÁ SZI MIK LÓS
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– A te já rak nagy já ból a vál ság elôt ti
szint re ren de zôd tek vissza. Az el múlt
év má so dik fe lé ben fo ko za to san nö ve -
ked tek az árak, majd ez a fo lya mat
meg állt. Az idén még nem le he tett
ta pasz tal ni szá mot te vô nö ve ke dést,
uni ós szin ten me gint se reg haj tók va -
gyunk. Az ex port te jért át la go san 10
Ft-tal töb bet ad nak, mint a ha zai fel -
dol go zók fi zet ni tud nak. Mi ért van ez,
és mi lyen foly ta tás vár ha tó?
– Az el múlt fél év va ló ban a pi a ci vissza ren -
de zô dést hoz ta a tej ág azat ban. Nem csak
ná lunk és az EU-ban, ha nem vi lág szer te is
je len tôs ár emel ke dés ta pasz tal ha tó. Ugyan -
ak kor a tej pi ac ra jel lem zô éven be lü li sze zo -
na li tás emel lett is érez te ti ha tá sát. Ha meg -
néz zük az el múlt évek ár ala ku lá sát, ak kor vi -
lá go san lát ha tó, hogy az év má so dik ne -
gyed éve min dig ár csök ke nést hoz. Ami kor
kí ná la ti a pi ac, ak kor a sze zo ná lis ár csök ke -
nés je len tô sebb, ami kor ke res le ti pi ac van –
mint most –, ak kor ez ki sebb mér tékû, vagy
csak stag ná lás ala kul ki. Ami vi szont szin tén
éves cik lu sos je len ség: az év má so dik fe lé -
ben az árak új ra emel ked nek. Tu laj don kép -
pen ez tör tént ta valy is, csak a je len tôs több-
let ter me lés mi att az ár csök ke nés na gyon je -
len tôs volt, az tán en nek – a ter me lé si vo lu -
men vissza fo gá sa után – rob ba násszerû ár -
emel ke dés lett az ered mé nye. A ja nu á ri-
már ci u si ár emel ke dés nor má lis ütemû, csak
az ezt meg elô zô fél év di na mi kus ár emel ke -
dé sé hez ké pest tûnt lany hább nak. A mos ta -
ni stag ná lás tu laj don kép pen jó jel nek te kint -
he tô az év hát ra lé vô ré szé re néz ve. Úgy
tûnik, hogy je len leg nem be szél he tünk túl -
ter me lés rôl, sôt azt ál lí tom, hogy je len tôs
ter me lé si ala pok hi á nyoz nak az ág azat ból
EU-szin ten. Eh hez ké pest a ma gyar tej -
ág azat „üté sál ló sá gát” mu tat ja, hogy mi
nem szen ved tünk el na gyobb ter me lés-
vissza esést. Lé nye gé ben tar ta ni tud tuk a
ter me lé si szín vo na lun kat a ta va lyi krí zi si dô -
szak ban is, és ez biz ta tó a jö vô re néz ve.  

A ha zai árak össze ha son lí tá sa az ex port -
pi a ci árak kal nem biz tos, hogy meg bíz ha tó
ké pet ad a va ló ság ról. Az ex port pi a ci szer zô -
dés vi szo nyok tel je sen más ként mûköd nek,

A tej-felvásárlás helyzete
a Magyar Tej Tejtermelôi Szervezet Kft. értékelésében

mint a ha zai fel vá sár lók kal kö tött szer zô dé -
ses kap cso la tok. Van nak ter me lôk, akik job -
ban tud nak al kal maz kod ni az ex por tér té ke -
sí tés spe ci á lis fel té te le i hez, de ez zel ese -
ten ként na gyobb koc ká za tot is vál lal nak. Az
én ta pasz ta la tom az, hogy a ma gyar ter me -
lôk na gyobb ré sze in kább a biz ton sá go sabb
és ki szá mít ha tóbb szer zô dé ses kap cso la to -
kat ré sze sí ti elôny ben. A nyers tej-ex port pi a -
ca ink el sô sor ban Olasz or szág, eset leg Né -
met or szág, Hor vát or szág. Ezek ben az or szá -
gok ban a tel jes ter mék pá lya – be le ért ve a
tej ter mé kek fo gyasz tói árát is – ma ga sabb
ár szin ten mûkö dik, ma ga sabb költ ség rá for -
dí tás sal. Nem tar tom kö zép tá von re á lis nak,
hogy a ma gyar tej pi ac er re a szint re fog be -
ren dez ked ni. Az azon ban el ér he tô cél le het,
hogy a kör nye zô or szá gok fel vá sár lá si át la -
gá rát el ér jük vagy meg ha lad juk. Eb ben az
el múlt hó na pok ban már le he tett ked ve zô
ta pasz ta la to kat lát ni, az EU-s or szá gok
rang so rá ban elô rébb lép tünk, a szer ve ze -
tünk ál tal kép vi selt ter me lôk pe dig még
enn él is jobb fel vá sár lá si árat kap nak.

– A Ma gyar Tej Tej ter me lôi Szer ve zet
Kft.-nek 2016 szep tem be ré ben 120
tej ter me lô tag ja volt, akik a tel jes ha -
zai tej fel vá sár lás 20%-át kép vi sel ték.
Mi lyen mér ték ben mó do sul tak az óta a
mu ta tók?

– Ta valy szep tem ber óta nem volt tag bô ví tés,
mert eb ben az idô szak ban foly tat tuk le azo -
kat a te jér té ke sí té si tár gya lá so kat, ame lye -
ket Ma gyar or szá gon el ôször egy üt tes tár-
gy alás ként kez de mé nyez tünk. Ugyan ak kor
– ta lán a mi pél dán kat is szem elôtt tart va –
más ter me lôi szer ve ze tek is me ga la kul tak, il -
let ve ala kul nak. Ezek a szer ve zô dé sek ja vít -
ják a ter me lôk ér de kér vé nye sí té si ké pes sé -
gét, és a jö vô ben akár együtt is mûköd het -
nek, tár sul hat nak. Tag fel vé tel lel most fo gunk
új ra fog lal koz ni, van nak je lent ke zôk, akik kel
szí ve sen dol go zunk majd együtt.

– Mi lyen ta pasz ta la tok és ered mé nyek
szü let tek? Jól jár tak azok a ter me lôk,
akik csat la koz tak?
– Ne héz tár gya lá so kon va gyunk túl, de
összes sé gé ben si ke res nek mond ha tó a tár-
gy alá si fo lya mat. Si ke rült a szer zô dé ses fel -
té te le ken is ja ví ta ni, és egyen ran gú part ne -
rek ké vál tak a ter me lôk a szer zô dé ses kap -
cso lat ban. És si ke rült a fel vá sár lá si ár te kin -
te té ben is ja ví ta ni a po zí ci ó in kat. Szá mí tá -
sink sze rint éves szin ten több mint 700 M
Ft-tal több tej-ár be vé tel vár ha tó ab ban a
ter me lôi kör ben, ame lyek ne vé ben ér de mi
tár gya lá so kat foly tat tunk. Ter mé sze te sen
so kat ta nul tunk az el múlt fél év bôl. A ta pasz -
ta la to kat be épít jük majd kö vet ke zô tár-
gy alá si so ro zat ba, de szí ve sen meg oszt juk
más ter me lôi szer ve zô dé sek kel is. 

– Nem si ke rült fel ka var ni az ál ló vi zet,
nincs még ko mo lyabb vissz hang ja a
szer ve zet mûkö dé sé nek. A si ker med -
dig vá rat még ma gá ra?
– Azt gon do lom, hogy ez nem így van. Je -
len tôs pi a ci ha tá sa volt a kö zös fel lé pé sünk -
nek. Nem csak a ter me lôi kör ben, ha nem a
fel dol go zói kör ben és a kül föl di pi a ci sze rep -
lôk kö zött is hí re ment a kez de mé nye zé -
sünk nek. Ko moly ver senyt ge ne rál tunk, és
ta lán ez volt a fô cé lunk. Azt hi szem, bi zo -
nyos sá got nyert, hogy a kö zös tárgy alá sos
fel lé pés va lós ered mé nye ket hoz hat. Úgy lá -
tom, hogy más ter me lôi kö zös sé gek is kö -
vet ni kí ván ják a pél dán kat, és ez is jó vissza -
jel zés a szá munk ra. Per sze ez a mun ka nem
iga zán lát vá nyos, de nem is tö re ked tünk
nagy fel haj tás ra. Kor rekt és meg bíz ha tó
part ne rei sze ret nénk len ni a fel vá sár lók nak,
és a si ke re in ket a he lyü kön ke zel jük. 

2 BE MI

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.

Lukács László
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í vá na tos len ne, hogy a Ka ma ra
még hang sú lyo sab ban fog lal -
koz zon a tej ág azat hely ze té vel,

mert sok kér dés ben vá la szút elôtt ál lunk.
Ki ér lelt, jól át gon dolt dön tés re van szük -
ség an nak ér de ké ben, hogy a ter me lôk
ál tal jó mi nô ség ben elô ál lí tott tej bôl a fel -
dol go zók ké pe sek le gye nek ver seny ké -
pes ter mé ket ké szí te ni. Az aláb bi ak ban
el sô sor ban a tej ter me lés és tej fel dol go -
zás te rü le tén zaj ló fo lya ma tok ról, azok
vár ha tó ha tá sá ról ké szí tett gon do la to kat
sze ret ném köz re ad ni.

Az elô zô év ben az élel mi szer-fel dol go -
zá sunk 1,2%-os mér ték ben nö ve ke dett. A bel föl di kis ke res ke del mi
for ga lom nö ve ke dé se meg ha lad ta ezt a nö ve ke dé si mér té ket, kö zel
3%-os volt a bô vü lé se. Ezál tal a fo gyasz tói ko sár ban is mét nôtt az im -
port élel mi sze rek rész ará nya, te hát ve szí tet tünk a bel föl di pi a ci ré sze -
se dés bôl. Ez a pél da is mu tat ja, hogy fel dol go zó i pa runk to vább ra is
ver seny ké pes sé gi prob lé mák kal küzd, ami ál ta lá ban az alap ve tô élel -
mi sze rek pi a cán mu tat ko zik meg. Pél da ként le het em lí te ni a ha zai
elô ál lí tá sú do bo zos tej vagy a fél ke mény sajt ese tét, amely sok eset -
ben ma ga sabb áron kí nál ja ma gát, mint an nak im port meg fe le lô je.

A ma gyar élel mi sze rek ol csób ban tud ná nak a fo gyasz tó hoz jut ni,
ha egy re több ter mék ese té ben si ke rül ne az ÁFA-tar tal mat mér sé -
kel ni. Jó pél da er re a ser tés hús áfá já nak 5%-os csök ken té se, amely
rö vid idôn be lül a kí vánt ered ményt hoz ta, há rom év alatt 25%-kal
nö ve ke dett a fel dol go zott ser té sek mennyi sé ge. Jog gal le het fel té te -
lez ni, hogy a töb bi ter mék ese té ben is ha son ló ered mé nye ket le het -
ne el ér ni. A Ka ma ra ál lás pont ja sze rint egy üte me zett ÁFA-csök ken -
té si prog ram ra van szük ség. Az alap ve tô élel mi sze rek ese té ben vég -
re haj tan dó csök ken tés 150 mil li árd be vé tel-ki esést ered mé nyez ne,
ame lyet a fo gyasz tás nö ve ke dé sé bôl szár ma zó be vé tel ki e gyen lí te -
ne. A tej ter mé kek ese té ben a fe le más in téz ke dés he lyett egy ér tel -
mû hely ze tet kel le ne te rem te ni, a ma ga sabb fel dol go zott sá gi szin tû
ter mé kek re is ki kel le ne ter jesz te ni az ÁFA csök ken té sét.

A glo bá lis tej pi ac ki lá balt a két évig tar tó ter me lé si vál sá gá ból. Ná -
lunk is túl ju tott a mély pon ton a tej ág azat. A nyers tej or szá gos ter me -
lôi ára 2016 nya rán nem ér te el a 66 fo rin tot ki lo gram mon ként.
Az el múlt év má so dik fe lé ben a fel vá sár lá si ár nö ve ke dés nek in dult,
el ér te a 85-90 fo rin tot. Ez azon ban nem fe de zi az ön költ sé get,
amely 100 fo rint kö rül ala kul. Ná lunk a te hén után já ró tá mo ga tás
össze ge a má so dik leg na gyobb az uni ó ban. A ki emel ke dô mér té kû
tá mo ga tás nél kül vesz te sé ge sen ter mel ne az ág azat. A ha zai tej ter -
me lô vál lal ko zá sok több nyi re ki sebb ha té kony ság gal mû köd nek,

mint a nyu ga ti or szá gok ban. Az el ma ra dá sok okai kö zül ki eme lés re
kí ván ko zik, hogy a ver seny tár sak hoz ké pest túl zot tan ma gas a ta kar -
mány költ sé gek ará nya, rö vid a te he nek hasz nos él let tar ta ma, és
ala csony a ter melt tej zsír-, il let ve fe hér je tar tal ma. Az elôny te len gaz -
da sá gi fel té te lek, mint a föld bér le tek és az el fu se rált ÁFA-csök ken -
tés is köz re ját szik az ala cso nyabb ha té kony sá gú gaz dál ko dás ban.

Az át vé te li ár az uni ós te já rak szint jé hez ké pest je len tôs le ma ra -
dás ban van, ami az zal ma gya ráz ha tó, hogy a ma gyar fel dol go zók
nem tud nak töb bet fi zet ni. Nem tud nak, mert a tej nagy ré szét ala -
csony fel dol go zott sá gi szin ten fo lya dék tej ként ér té ke sí tik. A tej fel dol -
go zó ág azat nak az el kö vet ke zô 3-4 év ben kel le ne azo kat a tech ni -
kai, tech no ló gi ai, szak tu dás bé li fej lesz té se ket vég re haj ta ni, ame lyek

a ver seny ké pes sé get ja vít ják. Na gyobb hoz -
zá a dott ér té ket ter me lô fel dol go zók ma ga -
sabb árat tud ná nak fi zet ni a ter me lôk nek,
csök ken ne a ter me lés te rén meg lé vô cik li -
kus ság.

A hely zet ér té ke lé sé bôl le von ha tó ta nul -
ság az, hogy az ág azat gaz da sá gos sá gá nak
ja vu lá sa nem kép zel he tô el a fel dol go zók fej -
lesz té se és kor sze rû sí té se nél kül. Bo nyo lít ja
a hely ze tet, hogy a nagy tej fel dol go zó cé gek
nem ré sze sül het nek az uni ós pá lyá za ti pén -
zek bôl.

Tej pi a cunk összes prob lé má ja in nen gyö -
ke re dzik. Ez a ma gya rá za ta an nak, hogy nagy
mennyi sé gû nyers te jet vi szünk ki az or szág -

ból, és sok fel dol go zott ter mé ket ho zunk be. Még min dig a leg na -
gyobb menny iség ben a do bo zos te jet hoz zuk be. A sa va nyí tott tej ter -
mé kek és saj tok te kin te té ben is fo lya ma to san nô a be ho za tal.

Az unió a fosz fát-túl ter he lés mi att Hol lan di át ar ra kö te lez te, hogy
100 ezer da rab bal csök kent se te hén ál lo má nyát. Vár juk en nek a tej -
pi ac ra gya ko rolt ha tá sát. A krí zis tá mo ga tá sért cse ré be fél Eu ró pa
azt vál lal ta, hogy csök ken ti vagy szin ten tart ja ter me lé sét. En nek
ered mé nye ként az vár ha tó, hogy nem ala kul ki a ko ráb bi ak hoz ké -
pest egy újabb túl kí ná lat a pi a con.

A Ter mék ta nács ja vas la tá ra be ve ze tett adat szol gál ta tás, amely
már ci us ele jé tôl mû kö dik, ki ter jed a pi ac min den sze rep lô jé re, és
je len tôs se gít sé get ad majd ah hoz, hogy a tej pi a cot érin tô min den
lé nye ges adat bir to ká ban le hes sen dön té se ket hoz ni.

Kez de tét ve szi a Ter mék ta nács idei mar ke ting-kam pá nya, mely el -
sô sor ban a fi a ta lok kö ré ben ter ve zi a tej ter mé ke ket nép sze rû sí te ni.
A mo bil te le fo non ne vel ke dô fi a tal ge ne rá ci ót az ô kö rük ben is mert
olyan fi a tal spor to lók (Nagy Ádám fut bal lis ta, Ka pás Bog lár ka
úszó) ré vén kí ván ják meg szó lí ta ni, akik nem meg osz tó sze mé lyi -
sé gek. A rek lám a ke res ke del mi TV csa tor ná kon, a Yo u tu bon és a
Fa ce bo o kon megy majd. A kis ke res ke del mi áru ház lán co kat is be -
von ják a mar ke ting-ak ci ó ba, még azo kat is, akik nem tag jai a ter -
mék ta nács nak (LIDL, SPÁR). Ez zel pár hu za mo san óri ásp la kát-ak ció
is kez de tét ve szi. A szer ve zôk ab ban bíz nak, hogy a kam pány se gít -
het a ta va szi tej ter me lé si csúcs ban ter melt tej fel es le get le ve zet ni.

A tej ág azat ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa ér de ké ben na gyobb fo -
kú és ér de mi együtt mû kö dés re len ne szük ség a ter me lôk és fel dol -
go zók kö zött. En nek ke re tei az in teg rá ci ó ban, a kü lön bö zô ter me lôi
szer ve zô dé sek lét re ho zá sá ban ke re sen dôk, amely fel té te lek meg te -
rem té sé ben a Ka ma ra a ka ta li zá tor sze re pét tud ná be töl te ni.

2 BE REGSZÁSZI MIKLÓS

„Élelmiszeripari Körkép 2017  – tavasz”

Gyôrffy Balázs elnök és Éder 
Tamás alelnök válaszol a sajtó 
képviselôinek kérdésére

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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tech no ló gi ák fej lô dé sé vel a ter -
me lôk olyan ha tal mas mennyi -
sé gû ada tot tud nak gyûj te ni,

ele mez ni és fel hasz nál ni az ál lo mány ról,
ami lyen nek össze gyûj té se ko ráb ban le -
he tet len volt, vagy na gyon ko moly erô fe -
szí té se ket és sok idôt igé nyelt vol na.
A kö vet ke zô lé pés, hogy mit kezd jünk
ezek kel az in for má ci ók kal. Az ada tok
meg fe le lô hasz ná la tá val a ter me lô ja vít -
hat ja az ál lo mány egész sé gét, az ál lat jó -
lé tet, ko rán fel fe dez he ti a meg be te ge dé -
se ket, ja vít hat ja az ál lo mány ter me lé -
keny sé gét, a ter me lés ha té kony sá gát, és
még jobb mi nô sé gû vég ter mé ket ál lít hat
elô a le he tô leg ke ve sebb ká ros kör nye -
ze ti ha tás sal. Min de zek fel ett pe dig
mun ka idôt ta ka rít hat meg.

A TER ME LÔK DI LEM MÁ JA: 
MIT KEZD JEN AZ ADA TOK 

SO KA SÁ GÁ VAL? 

A ren del ke zés re ál ló tech no ló gi ai meg ol -
dá sok so ka sá ga ne héz kér dés elé ál lít ja
a ter me lô ket: hol is lép je nek a pre cí zi ós
gaz dál ko dás fe lé ve ze tô út ra? Lé te zik né -
hány te rü let, ame lyek már egy ér tel mû ek,
pon to sak, meg bíz ha tó ak, és ahol a be -
ve ze tés költ sé gei el ha nya gol ha tó ak a
hasz ná la tuk kal el ér he tô elô nyök kel
szem ben. Lás sunk né hány pél dát a már
ki for rott és el ér he tô meg ol dá sok ra.

IN DUL JON A 
TEJ MENNYI SÉG-MÉ RÉS SEL 
ÉS A TA KAR MÁ NYO ZÁS SAL

A te he nek ál tal le a dott tej mennyi ség
mé ré se ma nap ság el en ged he tet len.
Ha is mer jük az egyes te he nek ál tal ter -
melt tej mennyi sé gét, könnye dén eh hez
le het iga zí ta ni a ta kar má nyo zá si szük -
ség le te ket. Ki sebb és köz epes mé re tû
ál lo má nyok ese té ben, ahol le het sé-
ges a ta kar má nyo zást tel je sen egye di -
leg ke zel ni, je len tôs meg ta ka rí tá sok
ér he tô ek el. 

Precíziós tejtermelés a legmodernebb
technológiák felhasználásával

A Au to ma ti kus ete tô rend szer be ál lí tá -
sá val az idô és a pénz még je len tô sebb
meg ta ka rí tá sa ér he tô el. A ta kar má nyo -
zás te hén re sza bá sá val nö vel he tô a ter -
melt tej mennyi sé ge, és csök kent he tô ek
a ta kar mány-költ sé gek. Ha az au to ma ti -
kus tej mennyi ség-mé rést össze köt jük az
au to ma ti kus ete tés sel, már jó úton ha la -
dunk. 

IVAR ZÁS MEG FI GYE LÉ SE

A gaz da ság nye re sé ges vol ta szo ro san
függ az ál lo mány lak tá ci ós in ter val lu má -
tól. A meg fe le lô idô ben vég zett ter mé ke -
nyí tés je len tôs gaz da sá gi elô nyök kel jár a
te lep szá má ra. A kér dés eb ben az eset -
ben az, hogy mi lyen be ru há zá si költ ség gel
jár a rend szer ki épí té se, mi lyen a rend szer
pon tos sá ga, és mek ko ra mér té kû meg ta -
ka rí tás ér he tô el ve le. Mi vel sok fé le tech -
no ló gia lé te zik, fon tos a meg fe le lôt vá lasz -
ta ni. A De La val ak ti vi tás mé rô rend szer
se gít sé gé vel meg tud juk mon da ni nem -
csak azt, hogy az ak ti vi tás lé nye ge sen
emel ke dik, ha nem azt is, hogy me lyik órá -

ban kez dô dött. A kis ak ti vi tá si szin tû egye -
de ket is ki le het szûr ni, a csök kent mo bi -
li tás ugyan is láb- vagy tô gye gész sé gi prob -
lé mák ra utal.

TÔGY GYUL LA DÁS 
FEL IS ME RÉ SE

A tôgy gyul la dás ne ga tí van hat az ál lo -
mány egész sé gi áll apo tá ra, és a te lep
nye re sé ges sé gét is csök ken ti, ko rai fel is -
me ré se te hát egy ér tel mû en elô nyök kel
jár az ál lat jó lét, a kör nye ze ti fenn tart ha tó -
ság és a nye re sé ges ség szem pont já ból. 

A De La val DCC hor doz ha tó sejtszámláló
berendezés meg bíz ha tó esz köz, amely -
nek se gít sé gé vel könnyen azo no sí ta ni le -
het a tôgyp rob lé má kat, és ar ra ala poz va
le het meg fe le lô en ke zel ni az ál la to kat.
A kis mé re tû, hor doz ha tó di ag nosz ti kai be -
ren de zés szük ség sze rint bár hol azon nal
hasz nál ha tó, és me mó ri á ja szá mí tó gép -
pel is össze köt he tô. Meg bíz ha tó sá ga és
pon tos sá ga a la bo ra tó ri u mi be ren de zé -
sek kel meg egye zô szin ten van.

A De La val Herd Na vi ga tor sok fé le, ko -
ráb ban hasz nált be ren de zés ál tal szol -
gál ta tott ada to kat egye sít és dol goz fel
egy prog ram ban. Olyan meg ol dást nyújt
a ter me lôk nek, amellyel nincs szük ség
ar ra, hogy ôk vé gez zék az ada tok fel dol -
go zá sát és ki ér té ke lé sét. A szoft ver a ka -
pott ada tok alap ján meg ala po zott aján -
lá so kat nyújt a gaz da szá má ra, ame lye -
ket ne ki csak vég re kell haj ta nia. A be -
ren de zés mé ri a tej ben a BHB- (bé ta-
hid roxy bu ti rát), az LDH- ( lak tát-de hid ro -
ge náz), a pro gesz te ron- és a kar ba mid-
tar tal mat, és ez alap ján kö vet kez tet a
rep ro duk ció, a tô gye gész ség és a ta kar -
má nyo zás eset le ges prob lé má i ra.

A VMS fej ôro bot nem csak fej, elem zi is
a te he ne ket, mi vel ren del ke zik a leg újabb
fej lesz té sû szen zo rok kal és az ada tok ér -
té ke lé sé hez szük sé ges prog ra mok kal.
A Tôgy gyul la dás Elô re jel zô In dex szám
(Mas ti tis De tec ti on in dex MDi™) a tej pa -
ra mé te re it mé rô több fé le ér zé ke lô ada ta -
i nak fel hasz ná lá sá val ér té ke li a tô gye -
gész ség ala ku lá sát min den egyes te hén
ese té ben, min den egyes fe jés nél. Azo no -
sít ja azon egye de ket, ame lyek nél va la mi -

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.
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lyen be a vat ko zás szük sé ges. Az MDi™ in -
dex szám a tôgy-ne gye den kén ti ve ze tô ké -
pes ség és vér tar ta lom, va la mint az elô zô
fe jé sek hez vi szo nyí tott tej le adás és tej fo -
lyás vál to zá sa alap ján jel zi az eset le ges
prob lé má kat. A be a vat ko zás már ko rai
stá di um ban el vé gez he tô.

Az OCC be é pí tett szo ma ti kus sejt szám -
lá ló be ren de zés min den egyes fe jés kor
min den egyes te hén ese té ben meg szá -
mol ja a le fejt tej ben lé vô szo ma ti kus sej tek
szá mát. A ter me lô nek te hát pon tos, nap -
ra kész in for má ci ót nyújt az ál lo mány tô gy-
e gész sé gi áll apo tá ról, az eset le ges meg be -

te ge dés már a kli ni kai tü ne tek meg je le né -
se elôtt fel de rít he tô, és le het sé ges a meg -
fe le lô meg elô zô in téz ke dé sek vég re haj tá -
sa. Az ál lo mány tô gye gész sé gi ál la po ta te -
hát így kor dá ban tart ha tó.

TE HÉN RE SZA BOTT FE JÉS

A De La val VMS fej ôro bot bár mely te hén
fe jé sé hez be ál lít ha tó. Az egye di tu laj don -
sá gok, mint az In tel li gens fel he lye zés,
In tel li gens le vé tel és In tel li gens pul -
zá ció, te hén re sza bott be ál lí tá so kat
tesz nek le he tô vé. A szin tén egye di leg be -
ál lít ha tó sti mu lá ció elô se gí ti a le he tô leg -
jobb tej le adást és a gyors tej fo lyást. A le -
vé tel pe dig tôgy-ne gye den ként tör té nik,
az egye di tej mé rôk ada tai alap ján.

A fej ôro bot négy tej mé rô je fo lya ma to -
san, egye di leg mé ri az egyes tôgy-ne gye -
dek bôl ki nyert tej mennyi sé gét és a tej -
fo lyás in ten zi tá sát, így va ló di tôgy ne -
gyed-fe jést va ló sít meg. A fe jô kely hek
le vé te le szin tén tôgy-ne gye den ként, ide -
á lis idô ben tör té nik. A tôgy-ne gye den -
kén ti tej fo lyá si ada tok elem zé sé vel ki -
szûr he tôk az eset le ges egész ség ügyi
prob lé mák, va la mint le he tô vé vá lik a be -
ál lí tá sok fi nom han go lá sa is.

TEST KON DÍ CIÓ PON TO ZÁ SA

A BCS test kon dí ció pon to zó ka me ra a
te he nek ta kar má nyo zá si ál la po tá nak fel -
mé ré sé re szol gál. Cél a meg fe le lô egyen -
súly lét re ho zá sa a gaz da sá gos ta kar má -
nyo zás, a ma gas ter me lé keny ség és a
meg fe le lô ál lat jó lét kö zött. 3D ka me rá val
vi de ó fel vé tel ké szül a te he nek rôl fe lül rôl,
moz gás köz ben, és a rend szer meg ha tá -
roz za a te hén test kon dí ció-pont ját, va la -
mint fi gye li an nak 2 és 4 he ti vál to zá sát.
Ha szük sé ges, fi gyel mez tet a te le pi rá nyí -
tá si rend szer ben.

MIT HOZ HAT A JÖ VÔ?

A pre cí zi ós tej ter me lés te rü le tén is van még
ho vá fej lôd ni. Né hány te rü let már na gyon
fej lett, és a fi nom han go lá sok is meg tör tén -
tek, míg má sok még min dig ho má lyo sak.
Nem egy for ma az egyes tech no ló gi ák költ -
ség ha té kony sá ga sem. Né há nyuk na gyon
drá ga, és nem min dig vi lá gos, hogy a ter -
me lô szá má ra me lyik a leg jobb meg té rü lé -
sû te rü let. Egyik-má sik meg ol dás tar tó sabb,
mint a töb bi, ami szin tén na gyon fon tos
szem pont eb ben az ipar ág ban. 

Olyan meg ol dás cél ra ve ze tô, amely egy
rend szer ben össze gyûj ti, fel dol goz za és
elem zi az ada to kat, majd meg fe le lô idô ben
meg fe le lô aján lá so kat nyújt a te en dôk rôl.
Na gyon oda kell fi gyel ni, hogy me lyik gyár tó
ter mé két vá laszt juk, mi vel a nem meg fe le -
lô en mû kö dô rend szer ál tal szol gál ta tott, té -
ves ada tok alap ján vég re haj tott be a vat ko zá -
sok na gyon ká ro sak le het nek. 

A DeLaval fejôrobot a legjobb példa arra,
hogy a precíziós technológiákat egy rend-
szerben, a lehetô leghatékonyabban hasz-
náljuk. A robotfejés ráadásul már nem csak
a kis telepek megoldása. Világszerte szám-
talan 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.

Azok a ter me lôk tud ják leg job ban hasz nál ni
a pre cí zi ós tej ter me lés tech no ló gi á it, akik
iga zán is me rik és meg ér tik te he ne i ket. Szá -
muk ra fon tos a fo lya ma tos ta nu lás, és fo -
lya ma to san újabb esz kö zö ket ke res nek,
ame lyek kel to váb bi in for má ci ó kat sze rez -
het nek, és ôk tud ják leg job ban a ma guk
hasz ná ra for dí ta ni azok hasz ná la tát. 

2 TÓTH TA MÁS
ter mék ma na ger, De La val Kft.
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hi gany ter me lés ben Spa nyo lor szág az
el sô a vi lá gon. A Fran co-dik ta tú ra
alatt az Eu ró pá tól va ló el szi ge te lô dés

vissza ve tet te a gaz da sá gi fej lô dést, az utób bi
év ti ze dek ben azon ban a le ma ra dást nagy részt
si ke rült be hoz ni, és a gaz da sá got fel zár kóz tat ni,
a la kos ság élet szín von alát pe dig a nagy eu ró pai
or szá go ké kö ze lé be hoz ni. A leg na gyobb prob -
lé mát az utób bi évek ben a 20% fö löt ti mun ka -
nél kü li ség okoz za. Ugyan ak kor, a több ezer ki -
lo mé te res ten ger par tot (a szi ge tek kel együtt)
ki hasz nál va, az or szág egyik fô be vé te li for rá sát
nö vek vô arány ban a tu riz mus ké pe zi.

Spa nyo lor szág me zô gaz da sá gát alap ve tô en
meg ha tá roz zák a ta laj-, il let ve dom bor za ti
adott sá gai és csa pa dék vi szo nyai. Az or szág kö -
zép sô ré szén fek vô, mint egy 200.000 km2 ki -
ter je dé sû Me se ta (asz tal) egy erô sen le pusz tult
fenn sík, amely erôs ta golt sá ga, csa pa dék sze -
gény sé ge és ta la já nak gyen ge ter mô ké pes sé ge
mi att leg fel jebb csak le gel te té ses ál lat tar tás ra
(juh és kecs ke), ser tés te nyész tés re, igény te len
ga bo na fé lék (ár pa és rozs) ter mesz té sé re, va la -
mint a ré gi idôk bôl vissza ma radt, mi ni má lis
mû ve lést igény lô olí va- és szô lô ül tet vé nyek
fenn tar tá sá ra al kal mas. A me zô gaz da sá gon
be lül meg ha tá ro zó je len tô sé gük van a gyü -
mölcs- és szô lô ül tet vé nyek nek, va la mint a zöld -
ség ter mesz tés nek. Spa nyo lor szág olí va o laj ból
(2,5 mil lió hek tár olí va ül tet vény) a vi lág leg na -
gyobb ter me lô je, cit rus fé lék bôl és csont hé jas
gyü möl csök bôl, il let ve ko rai zöld sé gek bôl pe dig
Eu ró pa nagy ré szé nek, va la mint Észak-Af ri ká -
nak és a Kö zel-Ke let nek az egyik leg fon to sabb
el lá tó ja. Az ül tet vé nyek nagy ki ter je dé se rész -
ben hát tér be szo rít ja a tej ter me lést (el fog lal ja a
te rü le tet a ta kar mány ter mesz tés elôl).

A szar vas mar ha-tar tás Spa nyo lor szág te rü -
le tén több mint 2000 éves múlt ra te kint visz-
sza. Az Ibé ri ai fél szi ge tet az ókor ban be né pe -
sí tô ibé rek, kel ták, pu nok, van dá lok már a Kr.
elôt ti el sô-má so dik szá zad ban egész biz to san
tar tot tak szar vas mar hát, amely nek a la kos ság
élel me zé sé ben ki emelt sze re pet ját szó te jen
kí vül az ak ko ri idôk ben a hú sa, a bô re, a trá -
gyá ja és az iga vo nó ere je is kü lö nö sen nagy
ér té ket kép vi selt. A ró mai és az arab hó dí tás
újabb len dü le tet adott a tej ter me lés nek, bár a
mai ér te lem ben vett, ket tôs hasz no sí tá sú
szar vas mar ha tar tá sá nak iga zi el ter je dé se a
13-15. szá zad ra te he tô az or szág ban.

Spanyolország tejgazdasága

Spa nyo lor szág szar vas mar ha-ál lo má nya –
a leg utób bi két év ti zed ben eny hén csök ken ve
– 2016-ban ke re ken 6,4 mil lió, ezen be lül fe -
jôs te hén ál lo má nya 858.000 egye det szám -
lált. Tej ter me lé se 6,79 mil lió ton nát tett ki, és
az egy te hén re ju tó tej ho zam or szá gos át lag -
ban 7.500 kg fö lött volt, amely mu ta tó vi -
szont szá mot te vô en emel ke dett a leg utób bi
20 év ben. Ez zel Spa nyo lor szág az EU he te dik
leg je len tô sebb tej ter me lô or szá ga, a tel jes
ter me lés bôl mint egy 4 szá za lék kal ré sze sed -
ve, és messze el ma rad va az élen já ró Né met -
or szág és Fran cia or szág évi 31, il let ve 25 mil -
lió ton nás, de még az ötö dik he lyen ál ló
Olasz or szág 11 mil lió ton nás ki bo csá tá sá tól
is. A szar vas mar ha, pon to sab ban a fe jôs te he -
nek ta kar má nyo zá sa el sô sor ban a fû fé lék re
és ta kar mány pil lan gó sok ra épül, ezen kí vül fô -
leg csil lag für töt, bük könyt, il let ve olí va tör kölyt
és ga bo na fé lé ket hasz nál nak; a szó ja ter mé -
kek al kal ma zá sa csak a leg utób bi évek ben
kezd ter jed ni. 

A szar vas mar ha ál lo mány sû rû sé ge tar to -
má nyon ként na gyon erôs szó rást mu tat, mi -
vel a tel jes lét szám 38 szá za lé kát az or szág
te rü le té nek 6 szá za lé kát ki te vô Ga li cia tar to -
mány ban tart ják, ahol az évi 1.000 mm fö löt -
ti csa pa dék ha tá sá ra ma gas ho za mú le ge lôk
és jó mi nô sé gû ta kar mány ter mô te rü le tek ta -
lál ha tók. Az ál lo mány to váb bi 25-28 szá za lé -
kán Asz tu ria, Kasz tí lia-Le ón és Ext re ma du ra
tar to mány osz to zik. Vi szony lag je len tôs még
Ka ta ló nia és Nyu gat-An da lú zia tej ter me lé se

is, bár az utób bi tar to mány ban ez fo lya ma to -
san csök ke nô ten den ci át mu tat, mi vel a
szubt ró pu si klí ma nem ked vez a te je lô mar ha -
tar tás nak, más részt a gyü mölcs- és zöld ség -
ter mesz tés, il let ve a ser tés híz la lás egy ség nyi
te rü let re szá mít va na gyobb jö ve del met ter -
mel. Összes sé gé ben a szar vas mar ha ál lo -
mány sû rû sé ge 100 hek tár me zô gaz da sá gi te -
rü let re ve tít ve a ma gyar or szá gi nál mint egy 50
szá za lék kal na gyobb, 1.000 la kos ra szá mít va
vi szont an nak kö zel két sze re se.

A tej ter me lés igen fon tos he lyet fog lal el az
or szág élel mi szer-ter me lé sé ben és -el lá tá sá -
ban, il let ve a vi dé ki la kos ság fog lal koz ta tá sá -
ban. A tej szek tor éven te 11,82 mil li árd eu ró
ér té ket ter mel, és mint egy 80.000 em ber nek
biz to sít fo lya ma tos mun ka al kal mat. A spa nyol
ál lat te nyész té sen be lül enn él csak a ser tés -
hús ter me lés ren del ke zik na gyobb súllyal.
A te hén tej-ter me lô gaz dák szá ma azon ban
erô sen csök ke nô ten den ci át mu tat, a 30 év -
vel ez elôt ti 137.000-rôl je len leg 17.000 fô re
apadt, de az utób bi tíz év ben is fo lya ma to san
csök ken ve csak nem meg fe le zô dött, ami a
ter me lés fo ko zó dó kon cent rá ci ó já nak a kö -
vet kez mé nye. Egy tej ter me lô gaz da ság ra
2016-ban át la go san 40 te hén ju tott, ami el -
ma rad a né met és fran cia át lag tól, de ugyan -
ak kor jó val fö löt te van az egy üzem re ju tó
oszt rák vagy sváj ci lét szám nak.

Az egyes tej ter me lô kör ze tek ben – a he lyi
adott sá gok hoz leg job ban al kal maz kod va –
kü lön bö zô faj tá jú te he ne ket tar ta nak, rész ben
spa nyol ôs ho nos, il let ve Fran cia or szág ból át -
vett faj tá kat, az utób bi 2-3 év ti zed ben azon -
ban egy re in kább a Hols te in-Fríz do mi nan ci á -
ja ér vé nye sül (rész ben he lyi faj ták kal ke resz -
tez ve. Az egyéb (Ma gyar or szá gon több nyi re is -
me ret len) faj ták kö zül a ki vá ló te je lô és vi -
szony lag igény te len Ru bia Gal le ga (Ga li ci ai
Vö rös), va la mint a Jer sey, il let ve a Borz de res
he lyi ke resz te zé sé bôl ki a la kult Par do Al pi na
ér de mel em lí tést. 

Itt em lít jük meg, mi sze rint a spa nyo lok ér -
de me, hogy az el sô szar vas mar há kat a 16
szá zad ele jé re esô nagy fel fe de zé sek és hó dí -
tá sok ide jén el jut tat ták Dél-Ame ri ká ba, meg -
ho no sít va ott az ad dig is me ret len te hén tej-,
il let ve mar ha hús-ter me lést. Spa nyol faj ták kal
in dult az az óta (szám ta lan ke resz te zés sel mó -

Ru bia Gal le ga (Ga li ci ai Vö rös)te hén

A szar vas mar ha ál lo mány sû rû sé ge 
Spa nyo lor szág egyes kör ze te i ben 
(vi lá gos szín = ki sebb sû rû ség; 
sö tét szín = na gyobb sû rû ség)

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
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do sí tott és ázsi ai faj ták kal fris sí tett), vi lág szer -
te is mert té vált ar gen tin és bra zil szar vas mar -
ha-te nyész tés.

Nem ked vez a spa nyol tej ter me lés fej lô dé -
sé nek, hogy a te hén tej és a tej ter mé kek fo -
gyasz tá sa évek óta eny hén csök ke nô ten den -
ci át mu tat az or szág ban. Az egy fô re ju tó
mennyi ség (nyers tej egyen ér ték re szá mít va)
je len leg 73,5 kg kö rül mo zog, de az egyes
tar to má nyok ban erôs szó rást mu tat (Kasz tí li -
á ban el éri a 95 kg-ot, a szi ge te ken vi szont
mé lyen az át lag alatt van). A tej fel vá sár lá si
ára a szak tár ca hi va ta los ada tai sze rint 2015-
ben – az elô zô évek hez vi szo nyít va 12-15 szá -
za lék kal csök ken ve – or szá gos át lag ban ki lón -
ként 31 cent volt, ugya ne zért azon ban a Ka -
ná ri szi ge te ken 45, An da lú zi á ban 35, Ga li ci á -
ban vi szont csak 29 cen tet fi zet tek a ter me -
lô nek. Ugyan ak kor az elô ál lí tás költ sé ge 34
és 38 eu ró cent kö zött moz gott, az az a kör ze -
tek több sé gé ben vesz te sé ges volt. A spa nyol
gaz dák az EU-tól bi zo nyos ki e gé szí tô tá mo ga -
tást kap tak a krí zis hely zet meg ol dá sá ra.
A tej ipa ri vál ság oka egye bek mel lett az orosz
em bar gó, a fo gyasz tás csök ke né se és
az uni ós tejk vó ta 2015 áp ri li sá ban tör -
tént meg szün te té se, ami túl ter me lést
ered mé nye zett, bár a több let ki bo csá tás
Spa nyo lor szág ban csak mint egy 3 szá -
za lé kot tett ki.

Spa nyo lor szág vi szony lag je len tôs
mennyi sé gû fel dol go zott tej ter mé ket ex -
por tál (nyers tej egyen ér ték re szá mít va
éven te mint egy 400.000 ton nát), ezt
azon ban mennyi sé gé ben és ér té ké ben
jó val meg ha lad ja a tej és tej ter mék im -
port ja, mi vel a bel sô ter me lés nem ele -
gen dô a la kos ság és a nagy szám ban ér -
ke zô tu ris ták el lá tá sá hoz. Az im por tált tej
mennyi sé ge 10 év vel ez elôtt még jó val egy -
mil lió ton na fö lött moz gott, má ra vi szont
900.000 ton na alá esett. Az im port egyik ér -
de kes vad haj tá sa, hogy Fran cia or szág ból he -
ten te négy-öt (20-30 ezer li te res) tar tály ka -
mi onnyi nyers tej ér ke zik fe ke tén az or szág ba,
ami a spa nyol ter me lôk nek – az ala cso nyabb
ára mi att – sú lyos gon dot okoz, de til ta ko zá -
sa ik egyel ôre nem ve zet tek ered mény re.
Az éven te elô ál lí tott és nyers tej ként be ho zott
tej fel dol go zá sá ban össze sen mint egy 1.500
vál la lat vesz részt, ezek kö zül 15 cég vá sá rol -

ja és dol goz za fel a tel jes mennyi ség 63 szá -
za lé kát. A nagy fel dol go zók több nyi re mul ti na -
ci o ná lis cé gek spa nyo lor szá gi le ány vál la la tai,
mint pl. a Lac ta lis Ibe ria, a Da no ne vagy a
TGT cso port.

A fel dol go zó vál la la tok a tej ter mé kek (vaj,
tej föl, tú ró, jog hur tok) szé les vá lasz té kát kí -
nál ják, vo lu men ben és ér ték ben azon ban a
leg je len tô sebb tej ter mé ket a saj tok ké pe zik.
Ér de kes mó don a friss tej ter mé kek (jog hur -
tok, kré mek, stb.) kö zül in kább a kül föl di, il -
let ve mul ti na ci o ná lis vál la la tok kí ná la ta ural ja
a spa nyol pi a cot, ezek gyár tá sa Spa nyo lor -
szág ban va la mi vel ké sôbb in dult, ezért most a
he lyi már kák kis sé hát tér be szo rul nak. Az év -
szá za dos ha gyo má nyok kal ren del ke zô spa -
nyol saj tok vi szont mi nô ség ben, íz ben és tá -
pér ték ben egy ál ta lán nem ma rad nak el a leg -
is mer tebb és legd rá gább fran cia, sváj ci és
olasz saj tok tól, csu pán a na gyobb föld raj zi tá -
vol ság és a ki sebb rek lám mi att ke vés bé is -
mer tek, il let ve ke re set tek Eu ró pa uni ós or szá -
ga i ban. A Fran co-dik ta tú ra el zár kó zott sá ga is
hoz zá já rult ah hoz, hogy a spa nyo lok ké sôn
éb red tek, és a nagy ter me lôk kö zül csak nem
utol só ként ér kez tek sajt ja ik kal az eu ró pai pi -
ac ra, de má ra elô ke lô he lyet fog lal nak el az
EU sajt ter me lé sé ben és az ér té ke sí tés ben.
Nem vé let len, hogy 2016-ban egy füg get len
sza kér tôk bôl ál ló, nem zet kö zi bí rá ló bi zott ság
28 spa nyol saj tot a vi lág 66 leg jobb sajt ja kö -
zé so rolt. A leg is mer tebb és legd rá gább spa -
nyol saj tok több nyi re juh- vagy kecs ke tej bôl
ké szül nek, de van nak ki vá ló sajt ja ik te hén tej -
bôl is. Leg hí re sebb sajt már ká ik a Man che go,
a Ma hón, a Fu er te ven tu ra, a Ma jo re ro, a La
Mo ta ne ta és a Las Gar mil las. 

Spa nyo lor szág tej ipa rá ban – a te hén tej mel -
lett – na gyon je len tôs sze rep jut az évez re des
ha gyo má nyok kal ren del ke zô juh- és kecs ke tej
ter me lés nek is. Ré gé szek ál tal ta lált juh cson -
tok és prés for mák le le tei ta nú sít ják, hogy az
or szág La Man cha ré gi ó já ban már a vas kor -
ban lé te zett juh te nyész tés, és már ak kor ké -
szí tet tek saj tot is. Ké sôbb a gö rö gök és a ró -
ma i ak is di csér ték a fû sze res ibé ri ai juh saj tot.
Je len leg az or szág ban tar tott 670.000 juh
éven te kb. 45 mil lió li ter na gyon zsí ros, aro -
más te jet ad, en nek 80%-a a Man che go sajt
gyár tá sá ba ke rül, ami kö zel 7000 ton na saj -

tot ered mé nyez, en nek je len tôs ré szét ex por -
tál ják. A Man che go Spa nyo lor szág leg is mer -
tebb juh sajt ja, amely ki zá ró lag a La Man cha
(To le do kör nyé ke) le ge lô in tar tott ju hok te jé -
bôl ké szít he tô. 

Az ôsi spa nyol, posz tó gyap jas me ri nót az
ara bok (mó rok) ala kí tot ták ki a kö zép kor ban a
gyap jú fi nom sá gá ra ki te nyészt ve a ki rá lyi ud -
var ré szé re. 

A spa nyol kecs ke sajt-ter me lés vo lu men ben
ugyan ki sebb a juh sajt ter me lé sé nél, de a
kecs ke tej-ter me lés ugya no lyan fon tos ság gal
bír, és Eu ró pá ban ko moly hír név nek ör vend.
Az EU-27 tel jes kecs ke ál lo má nya je len leg kö -
zel 12 mil lió, 1,9 mil lió ton na tej ter me lés sel.
Gö rög or szág a 4,2 mil li ós lét szá má val 505
ezer ton na ter me lés sel az el sô he lyen áll, a
gö rö gö ket kö ve ti, sôt erô sen szo ron gat ja
Spa nyo lor szág (2,3 mil li ós lét szám 473 ezer
ton na tej), Fran cia or szág pe dig 1,3 mil li ós
lét szám mal és 624 ezer tonna tejjel a har-
madik.

A kecs ke tej nem annyi ra a sajt gyár tás, ha -
nem a gyer mek élel me zés szem pont já ból bír
nagy je len tô ség gel. A Gra na dai Egye te men
évek óta vizs gál ják a kecs ke tej élet ta ni ha tá -
sa it. Egy ál ta luk köz zé tett ta nul mány egye ne -
sen azt ja va sol ja, hogy a kecs ke tej re ter mé -
sze tes ere de tû funk ci o ná lis élel mi szer ként
kell te kin te ni. A kecs ke tej és a te hén tej
össze té te le kö zöt ti alap ve tô kü lönb ség a zsír -
sa vössze té tel ben és a zsír sej tek mé re té ben
rej lik. A kecs ke sajt sok kal ki sebb mé re tû zsír -
sejt jei (nem kell emul ge ál ni) köz vet le nebb
kap cso la tot biz to sí ta nak az em be ri vér al ko tó -
e le me i vel. A rend sze res kecs ke tej-fo gyasz tók
kö ré ben a vas hi á nyos vér sze gény ség ke ze lé -

se ha té ko nyabb nak bi zo nyult, mert ez a
tej fo koz za a vas hasz no sí tá sát, a he -
mog lo bin re ge ne rá ló dá sát, emel lett elô -
se gí ti a DNS sta bi li tá sát még olyan sú -
lyos ese tek ben is, ame lyek ben a vér sze -
gény ség el len vas túl ada go lá sát al kal -
maz tak.

A ku ta tók meg fi gyel ték, hogy a kecs -
ke tej több össze te vô je, pél dá ul a ka ze in
össze té te le az anya te jé hez ha son ló.
A kecs ke tej a te hén tej nél ki sebb meny-
ny iség ben tar tal maz za az al ler gi ás tü ne -
te ket gyak ran oko zó al fa-ka ze int, így hi -
po al ler gén nek te kint he tô. Sok ha gyo má -

nyos táp lál ko zást foly ta tó nép cso port nál hasz -
nál ják a kecs kék te jét az anya tej pót lá sá ra.

Össze fog lal va: ez az Eu ró pa dél nyu ga ti pe re -
mén ta lál ha tó és az EU-csat la ko zás után ki -
sebb meg tor pa ná sok kal je len tôs gaz da sá gi
fej lô dést mu ta tó or szág – im port tal ki e gé szít -
ve – meg fe le lô en el lát ja a la kos sá got és az
or szág ba lá to ga tó tu ris ták je len tôs tö me gét
tej ter mék kel és egye di saj tok kal. Tej ter me lé si
gond ja ik ha son ló ak az EU ta gor szá go ké hoz.

2 DR. TÓTH END RE ÉS KIM MEL IST VÁN

Jer sey te hén

Egy kis íze lí tô a leg is mer tebb spa nyol saj tok 
gaz dag vá lasz té ká ból
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z el sô lé nye ges lé pés „Az élel mi szer jog ál ta lá nos alap el -
ve it és kö ve tel mé nye it meg ha tá ro zó 178/2002/EK
ren de let” meg al ko tá sa volt. A ren de let meg kö ve te li

min den eu ró pai élel mi szer- és ta kar má nyi pa ri vál lal ko zás tól és
azok tól, akik élel mi szert vagy ta kar mányt im por tál nak Eu ró pá ba,
hogy mû kö dô nyo mon kö ve té si és vissza hí vá si rend sze rük le gyen.

„A ta kar mány- és élel mi szer-össze te vôk, va la mint az élel mi szer -
for rá sok ere de té nek azo no sí tá sa el sôd le ges fon tos ság gal
bír a fo gyasz tók vé del me szem pont já ból, kü lö nö sen, ha a ter -

mé kek hi bás nak bi zo nyul nak. A nyo mon kö vet he tô ség meg -
könnyí ti az élel mi sze rek vissza vo ná sát, és le he tô vé te szi, hogy a

fo gyasz tók cél zott és hely tál ló tá jé koz ta tást kap ja nak az érin tett

ter mé kek rôl.”

A nyo mon kö ve tés ké pes sé ge a gya kor lat ban azt je len ti, hogy a
ter me lés, a fel dol go zás és a for gal ma zás min den sza ka szá ban
biz to sí ta ni kell az élel mi sze rek, a ta kar má nyok, az élel mi szer ter -
me lés re szánt ál la tok va la mi lyen élel mi szer be vagy ta kar mány ba
be ke rü lô vagy vél he tô en be ke rü lô egyéb anya gai út já nak nyo mon
kö vet he tô sé gét.

Az élel mi szer- és ta kar má nyi pa ri vál lal ko zók nak gon dos kod ni uk
kell ar ról, hogy azo no sí ta ni tud ják azon sze mé lye ket, akik tôl az
élel mi szert, a ta kar mányt, az élel mi szer ter me lés re szánt ál la tot,
va la mi lyen élel mi szer be vagy ta kar mány ba be ke rü lô vagy vél he-
tô en be ke rü lô egyéb anya got kap ják.

En nek ér de ké ben a vál lal ko zók nak ren del kez ni ük kell olyan
rend sze rek kel és el já rá sok kal, ame lyek le he tô vé te szik az ilyen
in for má ci ók gyûj té sét, rend sze re zé sét, és igény sze rint ezen in for -
má ci ók el jut ta tá sát az il le té kes ha tó sá gok hoz. 

Alap ve tô en nincs ar ra néz ve tör vé nyi kö ve tel mény, ho gyan tör -
tén jen a nyo mon kö ve tés meg va ló sí tá sa. A ki a la kí tott nyo mon kö -
ve té si rend szer tí pu sa vál lal ko zá son ként el tér het, azon ban az ál -
ta lá nos cél az, hogy mind a jo gi, mind az ön kén te sen meg ha tá ro -
zott (az az bel sô nyo mon kö vet he tô sé gi) kö ve tel mé nyek nek meg -
fe lel jen. Ezek a rend sze rek olyan egy sze rû ek is le het nek, mint a
gyár tá si fo lya mat min den egyes lé pé sé ben az össze te vôk gyár tá si
té tel kód ja i nak fel jegy zé se, vagy le het nek olyan ki fi no mul tak is,
mint az össze te vôk és a kész ter mé kek moz gá sá nak szá mí tó gé pe -
sí tett, vo nal kó dos nyo mon kö ve té se és el len ôr zé se. 

A kor mány ál tal el fo ga dott Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Stra té gia
ki emelt sze re pet szán a tár sa dal mi szem lé let for má lás nak, az Élel -
mi sze ri pa ri Fej lesz té si Stra té gia pe dig az élel mi sze ri part fej lesz tô
cél ki tû zé sek mel lett szin tén je len tôs sze re pet szán a fo gyasz tói is -

„Az élelmiszerjog a 
fogyasztók érdekeinek 
védelmét szolgálja….”

me re tek nö ve lé sé nek. Mind két stra té gia ki emel ten fog lal ko zik az
élel mi szer biz ton ság kér dé sé vel, amely jól mû kö dô, mo dern nyo -
mon kö ve té si rend sze rek nél kül el kép zel he tet len.

2015 ok tó be ré ben ke rült sor együtt mû kö dé si meg áll apo dás
alá írá sá ra a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um Élel mi szer lánc-
fel ügye le tért fe le lôs Ál lam tit kár sá ga és a GS1 Ma gyar -
or szág Nonp ro fit Zrt. kö zött a Nem ze ti Élel mi szer Nyo mon -
kö ve té si Plat form meg ala kí tá sá ra. 

A Plat form 2016. ja nu ár 20-án nyi tó kon fe ren ci á val kezd te meg
a te vé keny sé gét, ame lyen több mint 80 szer ve zet kép vi se le té ben
130 fô vett részt. A Plat form ter ve zett idô tar ta má ra meg hir det tük
a mun ka cso por to kat és azok ütem ter vét. A Plat form és mun ka -
cso port jai mun ká já hoz bár ki csat la koz hat, a ren dez vé nyek nyi tot -
tak, de re giszt rá ci ó hoz kö töt tek.

A Plat form cél ja olyan egy sé ges szab vá nyok ra épü lô azo no sí tá -
si, je lö lé si és in for ma ti kai meg ol dá sok ki dol go zá sa, ame lyek a fo -
gyasz tók szá má ra biz to sít ják, hogy az élel mi sze ri pa ri ter mé kek kel
kap cso lat ban bár hol és azon nal tel jes kö rû in for má ci ók hoz jus sa -
nak an nak össze té te lé vel, ere de té vel, gyár tó já val, mi nô sé gé vel
kap cso lat ban. 

Mi lyen elô nyök szár maz hat nak 
egy mo dern glo bá lis szab vá nyo kon ala pu ló 
nyo mon kö ve té si rend szer al kal ma zá sá ból?

• ha té ko nyabb ter me lés, cél zott ter mék-vissza hí vás
• szo ros kap cso lat a vá sár ló val, a ve vôi és fo gyasz tói bi za lom

nö ve lé se
• ol csó mar ke ting le hetôsé ge, már ka épí tés
• az élel mi szer lánc te vé keny ség so rán kép zô dô nyo mon kö -

ve té si ada tok az egy sé ges szab vá nyok alap ján fej lesz tett
rend sze rek kö zött könnyen moz gat ha tók, fel dol goz ha tók

• a cé gek ex port pi ac ra lé pé sé nek elôse gí té se, hi szen kül föl -
dön a glo bá lis szab vá nyo kon ala pu ló rend sze rek mûköd nek

Je len leg a Plat form mun ká já ban 97 szer ve zet kép vi se le té ben 188
fô vesz részt. A Plat form az élel mi sze rek át te kint he tô, ha té kony és
alap ve tô en au to ma ti zált nyo mon kö ve té si mód szer ta ná nak ki dol -
go zá sá ra tö rek szik an nak ér de ké ben, hogy „a ter mô föld tôl az asz -
ta lig” kö vet he tô és el len ôriz he tô en biz ton sá gos, jó mi nô sé gû élel -
mi sze rek ke rül je nek a fo gyasz tók hoz. Ezt a tö rek vést se gí ti az, ha
az élel mi sze rek elô ál lí tá sa, ke res ke del me, fel hasz ná lá sa és fo -
gyasz tá sa so rán az em be rek meg fe le lô mó don tá jé ko zot tak, tu da -
to sak és fe le lô sek.

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
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A szek tor sze rep lô i vel tör té nô fo lya ma tos egyez te tés sel, a jog -
sza bá lyi kör nye zet szé les kö rû fel tá rá sá val és meg is mer te té sé vel,
a leg jobb gya kor la tok be mu ta tá sá val se gít jük a vál lal ko zá so kat
nyo mon kö ve té si kö te le zett sé ge ik azo no sí tá sá ban, a meg fe le lés -
hez szük sé ges esz kö zök meg ha tá ro zá sá ban, és al kal ma zás ba vé -
te lé ben. Cé lunk, hogy az ér de kel tek meg is mer jék a mo dern nyo -
mon kö ve té si mód sze re ket, esz kö zö ket, tech no ló gi á kat, mo bil- és
in ter net tech no ló gi á kat, il let ve nem zet kö zi gya kor la to kat.

A Plat form ke re tén be lül le he tô sé get biz to sí tunk a mun ká ban
részt ve vô szer ve ze tek szá má ra, hogy nyo mon kö ve té si rend sze re -
i ket a GS1 au di to rai se gít sé gé vel fe lül vizs gál ják.

A mun ka négy ver ti ká lis és egy ho ri zon tá lis mun ka cso port ban zaj lik:
• Zöld ség-gyü mölcs mun ka cso port
• Bor és pá lin ka mun ka cso port
• Hal és hús mun ka cso port
• Tej és tej ter mék mun ka cso port
• Ho ri zon tá lis mun ka cso port

A ver ti ká lis mun ka cso por tok ban meg ha tá roz tuk azo kat az el lá tá si
lán co kat, ame lyek men tén a nyo mon kö ve té si mód szer tant ki dol goz -
zuk. Meg tör tént a jog sza bá lyi és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek el -
sôd le ges fel mé ré se. A GS1 mun ka tár sai ezek ben a mun ka cso por tok -
ban egy részt be mu tat ják azo kat a szab vá nye le me ket, ame lyek al kal -
ma zás ba vé te le tá mo gat hat ha té kony, au to ma ti zált nyo mon kö ve té -
si meg ol dá so kat. Szin tén be mu tat koz tak azok az eu ró pai vagy glo bá -

lis, szek tors pe ci fi kus út mu ta tók, ame lyek se gít he tik a ha zai fel hasz -
ná ló kat a le het sé ges esz köz rend sze rek meg is me ré sé ben, és a ma -
gyar pi ac ra szánt do ku men tu mok össze ál lí tá sá ban. Je len leg a ver ti -
ká lis mun ka cso por tok ban an nak meg ha tá ro zá sa tör té nik, hogy az
au to ma ti zá lás hoz ren del ke zés re ál ló esz kö zö ket (vo nal kó dok, elekt ro -
ni kus kom mu ni ká ció, RFID tech no ló gia) az adott el lá tá si lánc egyes
sze rep lôi ho gyan tud ják al kal maz ni, meg fe lel tet ve azo kat a jog sza -
bá lyi és üz le ti kö ve tel mé nyek nek egya ránt.

A Plat form re giszt rált tag jai kö zött je len tôs ér dek lô dés volt a Ho ri zon -
tá lis mun ka cso port iránt. Ez nagy részt ab ból adó dott, hogy a munka -
cso port el sôd le ges cél ja ként azt fo gal maz ta meg, hogy az élel mi szer -
lánc összes ter mék pá lyá já hoz kap cso ló dó, de nem ter mék pá lya-
spe ci fi kus te rü le te ket fog ja össze, mint pl. fo gyasz tói tá jé koz ta tás, a
ter mé kin for má ci ók hoz (je lö lés, ada lé ka nya gok, al ler gén, ter mék ere -
de te) va ló hoz zá ju tás és a kü lön bö zô mi nô ség rend sze rek, ter mék véd -
je gyek szé les kö rû fo gyasz tói kom mu ni ká ci ó já nak meg va ló sí tá sa. 

A Ho ri zon tá lis mun ka cso port te vé keny sé gét, fó kusz te rü le te it a
mun ka cso port ve ze té se a nyi tó mun ka cso por ti ülé sén el hang zott,
il let ve az az óta a mun ka cso port ve ze té sé hez ér ke zett vissza jel zé sek
alap ján két ter mék pá lya-mo dell men tén ha tá roz ta meg. Az egyik a
rö vid el lá tá si lánc, a má sik a ven dég lá tás-köz ét kez te tés szek tor. 

A mun ka cso port ezen kí vül a ter mék véd je gyek nyo mon kö ve té -
si rend sze ré nek fej lesz té sé hez fi gye lem be ve szi a ver ti ká lis cso -
por tok mun ká ját, va la mint az on nan át ve he tô ta pasz ta la to kat.
A Plat form elô relát ha tó an 2017 vé gén fe je zi be a mun ká ját,
amely nek ered mé nye ként az ipar sze rep lôi szá má ra aján lá so kat
fog meg fo gal maz ni.

2 LASZLOVSZKY GÁBOR fõosztályvezetõ
Földmûvelésügyi Minisztérium Élelmiszeripari Fõosztály
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a punk an nak járt utá na, hogy Ma gyar Jó zsef éle tút ja so rán
mi ként ér de mel te ki a ma gas ki tün te tést? Le he tô sé günk
adó dott, hogy meg is mer jük kö ze lebb rôl sze mé lyét és

mun ká ját, me lyet az aláb bi ak ban fog la lunk össze.

Csany te le ken szü le tett 1944-ben. Szen te sen töl töt te gye -
rek ko rát, itt is érett sé gi zett a Hor váth Mi hály gim ná zi um ban.
A kö zép is ko la el vég zé se után a sze ge di Élel mi sze ri pa ri Fô is -
ko lá ra ke rült, majd el sô mun ka he lye a Csong rád Me gyei Tej -
ipa ri vál la lat sze ge di üze me lett. Rö vid ide ig dol go zott a tej -
fel dol go zás te rü le tén, mi vel si ke rült el he lyez ked ni hely ben a
Szen te si Ba rom fi fel dol go zó vál la lat nál, ahol húsz évet töl tött
el, ami meg ha tá roz ta egész éle tút ját. Tech ni kus ként kezd te
és fej lesz té si fô mér nök ként fe jez te be pá lya fu tá sát az ál la mi
vál la lat nál. A pri va ti zá ció ad ta le he tô sé get ki hasz nál va
1990-ben tár sa i val me ga la kí tot ta a Hun ge rit Kft-t, amely nek
ô lett az ügy ve ze tô je, 1997-tôl pe dig a Hun ge rit Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja, majd 2016-tól pe dig el nö ke.

A CÉG RÔL

A Hun ge rit Kft. a ba rom fi fel dol go zás sal és ér té ke sí tés sel fog -
lal ko zó cég az 1990 ala pí tá sát kö ve tô en Ma gyar Jó zsef irá -
nyí tá sá val Ma gyar or szág leg na gyobb ba rom fi i pa ri vál la la tá vá
fej lô dött. A fej lô dés fôbb cso mó pont ja it az aláb bi ak ban le -
het ne össze fog lal ni.

Az adó ked vez mé nyek ki hasz ná lá sa és az üz le ti kap cso la tok
erô sí té se ér de ké ben 1993-ban fran cia és ír ki sebb sé gi társ -
tu laj do no sok kal me ga la kí tot ta a Hun ge rit PLUSZ Kft-t, amely
tár sas ág pa ní ro zott ter mé kek gyár tá sá val és ér té ke sí té sé vel
fog lal ko zott.  Még eb ben az év ben a ba rom fi vá gás ra egy új
tár sas ág is lét re jött, a Gold-M Kft. né ven, fran cia ki sebb sé gi
tu laj don nal. 1994-ben a Szen te si Ba rom fi fel dol go zó Vál la lat
fel szá mo lá sát kö ve tô en an nak épü let és esz köz ál lo má nya
nyil vá nos ár ve ré sen a Hun ge rit Kft. tu laj do ná ba ke rült.

Apa és fia vezetôként 
az élelmiszergazdaságban

A há rom tár sas ág 1997-ben fu zi o nált és 973 mil lió Ft jegy zett
tô ké vel me ga la kult a Hun ge rit Rész vény tár sa ság több sé gi ma -
gyar tu laj don nal. A rész vé nyek több sé gét Ma gyar Jó zsef jegy zi.

A vál la lat ala pí tá sá ra vo nat ko zó dön tés nem volt meg ala po -
zat lan, bár két ség kí vül óri á si mun kát és ener gi át igé nyelt, és
tisz tá ban vol tam az üz le ti koc ká zat sú lyá val. Utó lag vissza -
gon dol va er re a kri ti kus idô szak ra a ne héz sé gek le küz dé sé -
ben mun ka sze re te tem adott erôt. Leg na gyobb eré nyem a
szak mai tü re lem volt. Ugya no lyan szak mai ki hí vást je len tett
mû ve ze tô nek len ni, mint ké sôbb fej lesz tô mér nök nek. A las -
sú elô re lé pé sek nek kö szön he tem azt is, hogy a szak ma
min den te rü le tét ap ró rész le tes ség gel is me rem – val lot ta a
kez det rôl Ma gyar Jó zsef, majd így foly tat ta: „Fon tos nak tar -
tot tam, hogy a Hun ge rit nek kor rekt kap cso la tai le gye nek a
kon ku rens cé gek kel. Az egész sé ges ver seny hely zet az ág azat
to vább fej lô dé sé nek mo tor ja. Igen ko moly csa pat mun kánk
ered mé nye, hogy ma már 35 or szág pi a cán ott va gyunk. Ve -
vô ink kel és be szál lí tó ink kal sta bil és meg bíz ha tó part ne ri
kap cso lat ban ál lunk. Si ke rült a Hun ge rit kö ré ki ala kí ta ni egy
sta bil vá gó ál lat ter me lôi kört. Ga ran tál ni tud juk az egyön te tû
és ál lan dó an jó mi nô sé gû ter mék gyár tást. Tud tuk azt, ha a
fej lesz té se ket elo dáz zuk, a vál la lat hosszú tá von el ve szí ti ver -
seny ké pes sé gét. Sze ren csé re si ke rült a ban kok kal igen kor -
rekt kap cso la tot ki ala kí ta ni. Je len tôs ered mé nynek tart juk,
hogy 2002-ig a cég tel jes re konst ruk ci ó ja meg tör tént. Be -
ren dez ked het tünk a négy ba rom fi faj ta – csir ke, ka csa, li ba,
puly ka – vá gá sá ra, fel dol go zá sá ra al kal mas ka pa ci tás sal. Így
ru gal ma san tud tunk al kal maz kod ni az ál lan dó an vál to zó vá -
sár lói igé nyek hez.”

ÁR BE VÉ TEL, ERED MÉNY

Az elô ze tes ada tok sze rint a Hun ge rit Zrt. a múlt év ben mint egy
47 mil li árd Ft-os ár be vé telt ért el, ez 3,5 mil li árd Ft-tal több
mint a 2015-évi. Saj nos ben nün ket is el ért a múlt év vé gén a
ma dá rinf lu en za. A be teg sé get min den ko ráb bi tól ag resszí vebb
ví rus okoz za. Nem csak ná lunk, de Eu ró pa szer te sú lyos ká ro -
kat okoz va. El sô sor ban a víz is zár nyas ra je lent ve szélyt.

Mi is el ve szí tet tük a ka csa tör zse in ket, il let ve a pe cse nye ka -
csa vá gó a la punk kö zel két har ma dát. Kü lön ne héz ség, hogy
az EU-n kí vü li or szá gok szin te mind em bar gó val sújt ják Ma -
gyar or szá got, így nem tu dunk vár ha tó an az év vé gé ig ex por -
tál ni Ka na dá ba, Tá vol-Ke let re, Ja pán ba, Dél-Af ri ká ba. 

KOR MÁNY TÁ MO GA TÁS 
A JÖ VÔ MEG ALA PO ZÁ SÁ RA

Szij jár tó Pé ter Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz ter a kö zel múlt -
ban be je len tet te, hogy a Hun ge rit Ba rom fi fel dol go zó és Élel -
mi sze ri pa ri Zrt. 1,8 mil li árd Ft vissza nem té rí ten dô kor mány -
tá mo ga tást kap. A ma het ve nes éve i ben já ró Ma gyar Jó zsef

Nem ze ti ün ne pün kön az 1848/49-es 
for ra da lom és sza bad ság harc év for du ló ján 
a Ma gyar Ér dem rend Lo vag ke reszt 
ki tün te tést ve het te át dr. Fa ze kas Sán dor
föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter tôl Ma gyar Jó zsef 
a Hun ge rit Ba rom fi fel dol go zó és Élel mi sze r-
i pa ri Zrt. el nö ke. Az ag rár gaz da ság 
te rü le tén vég zett több év ti ze des mun ká ja, 
va la mint a vál la lat nem zet gaz da sá gi 
szem pont ból ki emelt je len tô sé gû fej lô dé sét
elô se gí tô ered mé nyes cég ve ze tôi 
te vé keny sé gét is mer ték el a ki tün te tés sel.

L
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szak em ber tár sa i val ki ér de mel te a kor mány bi zal mát, mely
so rán a tá mo ga tás sal és sa ját erô vel fel tud nak épí te ni egy
új, pi ac kon form ba rom fi i pa ri vál la la tot az or szág dél ke le ti
ha tár szé lén. A több sé gé ben ma gyar ér de kelt sé gû vál la lat a
pi ac ve ze tôk szi lárd so rá ba lép het.

Az ex port bô ví té sét szol gá ló mint egy 5,1 mil li árd Ft ér té kû új
be ru há zás meg va ló sí tá sá val 5 mil lió db szár nyas sal töb bet
tu dunk le vág ni és a pa ní ro zott ter mék mennyi sé get 9 ezer
ton ná val tud juk nö vel ni. Ez 120 új mun ka hely meg te rem té -
sé nek a kö te le zett sé gét is je len ti. A cé lok meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben a tár sas ág nál töb bek kö zött új fel dol go zó üzem
épül, bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tó lé te sül, to váb bá új gé pe ket,
be ren de zé se ket ál lí tunk rend szer be.

Ma már kö zel 80 dip lo más dol go zik a cég nél, akik fel ké szül -
tek a nagy fel ada tok meg ol dá sá ra, ami erôt ad ne kem is a
mun ká ra.

Bú csú zó ul el mond ta még: „1957 óta élek Szen te sen. Szen -
tes szá mom ra na gyon-na gyon so kat je lent. Itt vol tam gye rek,
itt jár tam is ko lá ba 18 éves ko ro mig, itt ér zem jól ma gam. Az
egész csa lá dom itt él, gye re ke im és uno ká im is. Min dig tö -
re ked tem ar ra, hogy az itt élôk ré szé re biz to sít sak mun kát és
meg él he té si le he tô sé get. Dísz pol gá ra va gyok a vá ros nak,

mely nagy meg tisz tel te tés, de kö te le zett sé get is je lent, amit
szí ve sen tel je sí tek Szen tes fej lô dé se és pezs gô tár sa dal mi
éle te ér de ké ben.”

AZ IF JÚ MA GYAR JÓ ZSEF

Ifj. Ma gyar Jó zsef 2016. ja nu ár ja óta a Hun ge rit Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja. Ahogy édes ap ja, ô is a Hor váth Mi hály Gim ná zi -
um ban érett sé gi zett, majd Sze ge di Jó zsef At ti la Tu do má nye -
gye tem Fô is ko lai Ka rán szer zett élel mi sze ri pa ri mér nö ki dip -
lo mát. Az üz le ti élet ben 1995-tôl vesz részt a Szen tes-Fri gó
Kft. és a Kis te le ki M+M Sajt gyár tó Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó -
ja ként.

A 70 fôt fog lal koz ta tó M+M Sajt gyár tó Kft. 100%-os ma gyar
tu laj do nú, öt ha zai ma gán sze mély jegy zi. Jo ge lôd jé vel együtt
több mint 40 éves sajt gyár tás ra te kint vissza. 1978 óta fog -
lal ko zik krém fe hér sajt gyár tá sá val és for gal ma zá sá val. A ter -
mék az al kal ma zott ult ra szû ré ses tech no ló gi á nak kö szön he -
tô en ma gas táp lál ko zás-élet ta ni ér té kû. Az üzem ve ze té sé -
nek fô tö rek vé se a szé les ter mék vá lasz ték ki a la kí tá sa és a
ha zai pi a con va ló je len lét erô sí té se.  En nek meg fe le lô en ala -
kí tot ták ki a fél ke mény, gyúrt és öm lesz tett sajt gyár tó üzem -
ré sze ket. Juh tej fel vá sár lá suk és fel dol go zá suk Ma gyar or szá -
gon leg na gyobb. Juh tú ró ér té ke sí tés ben pe dig pi ac ve ze tôk. 

Ifj. Ma gyar Jó zsef büsz ke ar ra, hogy a 22 éve ala -
pí tott tár sas ágot si ke rült sta bil köz epes vál lal ko -
zás sá for mál ni. A ha tá ron in nen és túl ked vel tek
a kis te le ki saj tok. A ter me lés bôl a bel föl di és ex -
port ér té ke sí tés ará nya 60-40%. Ter mé ke i ket a
Kö zel-Ke let re, az arab or szá gok ba és az eu ró pai
or szá gok ba ex por tál ják. A sajt üzem ered mé nyét
vissza for gat ták, fo lya ma tos be ru há zá sok ered -
mé nye kép pen új tech no ló gi ai von ala kat ala kí tot -
tak ki. Nagy si ker nek köny vel he tô el, hogy hi tel
nél kül tud nak gaz dál kod ni, kü lö nös gon dot for dí -
ta nak a be szál lí tók rend sze res ki fi ze té sé re, a ha -
tár idôk be tar tá sá ra. 

Ifj. Ma gyar Jó zsef, mint szak em ber és cég ve ze -
tô, édes ap ja nyom do ka i ban jár. A kis te le ki
üzem nek igen jó hí re van úgy bel föl dön mind
kül föl dön. Vá laszt ha tott vol na könnyebb éle tet,
de olyan csa lád ban nôtt fel, ahol min den kor
min den ki, kô ke mé nyen dol go zott és dol go zik.
Gyer mek ko rá tól kö tô dik az élel mi sze ri par hoz,
nagy ap ja sajt mes ter ként a tér ség el is mert szak -
em be re volt. Ka masz ként vé gig kí sér het te édes -
ap ja mun ká ját, aki a rend szer vál tás után a nul -
lá ról épí tet te fel a Hun ge rit vál la lat cso por tot,
amely ma Csong rád me gye leg na gyobb fog lal -
koz ta tó ja.

Az élel mi szer gaz da ság két ki vá ló ve ze tô jé vel be -
szél get tünk pél da ér té kû éle tút juk ról. A be szél ge -
té sen részt vett Né meth né Cza bai Ro zá lia a Föld -
mû ve lô dé sü gyi Mi nisz té ri um szak mai ta ná csa dó -
ja és Be reg szá szi Mik lós a lap ki adó ja.

2 DR. LEND VAY BÉ LAMagyar József a Hungerit Zrt. elnöke
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el me rül a kér dés: hogy ke rül a
bi valy moz za rel la a gyo ma end -
rô di Beth len be? Gyo ma end -

rôd tôl 15 km-re lé vô Me zô tú ron lé te -
sí tett bi valy te le lep rôl hoz zák ide fel -
dol go zás ra a te jet. Nem ar ról van szó,
hogy Me zô tú ron a bi valy ôs ho nos ál -
lat len ne. A bi valy te lep lé te zé se Ta -
kács Zol tán nak, az Ita li ag ro Kft. ma -
gyar or szá gi ügy ve ze tô jé nek kö szön -
he tô. Ô volt az, aki nek 2008-ban,
egy olasz or szá gi mo to ros ki rán du lás
al kal má val na gyon meg tet szett az ot -
ta ni bi valy-farm. In nen me rí tet te az
öt le tet, hogy Me zô tú ron is lét re kel le -
ne hoz ni egy bi valy te le pet. Az el gon do -
lást tet tek kö vet ték. Szí vós ki tar tó mun -
ka ered mé nye ként meg épült 2015-ben
a he lyi ön kor mány zat ál tal hasz ná lat ra
áta dott 2,3 hek tá ros tel ken a bi valy te -
lep, amely nek 80 mil lió fo rin tos be ru há -
zá sá ban ilyen mó don a vá ros is tu laj don -
részt szer zett. Nyolc év elô ké szí tô mun ka
után, 2016 ele jén meg ér ke zett Olasz or -
szág ból Me zô túr ra az el sô bi valy szál lít -
mány. Az élô ál lat-im port 32 egyed elô ha -
si bi valy üszô bôl és két te nyész bi ká ból
állt. Az ál lo mány lét szá mát fo lya ma to san
nö ve lik majd 250-300 da rab ra. Car lo Ti -
be ri, a me zô tú ri szék he lyû ma gyar-olasz
ve gyes vál la lat, az Ita li ag ro Kft. olasz ügy -

Tejfeldolgozó üzem átadására 
került sor Gyomaendrôdön
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ve ze tô je sze rint az Olasz or szág ban szer -
zett ta pasz ta la tok alap ján a tej hasz nú bi -
valy te nyész tés ma gyar or szá gi meg ho no -
sí tá sát si ke re sen me gol dot ták.

Az idei év ele jé re a bi valy te le pen már
1000-1200 li ter nyi te jet ter mel nek
na pon ta, így meg kez dôd het an nak a
fel dol go zá sa Gyo ma end rô dön, a Beth-
len Gá bor szak is ko la tej fel dol go zó já ban.
Az évek óta nem ter me lô üze met mint -
egy 50 mil lió fo rint ból újí tot ták fel (eh hez
35 mil li ót a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri -
um, 4,5 mil li ót az ön kor mány zat adott).
Az üze met olasz tech no ló gi á val sze rel ték
fel, és olasz sajt ké szí tô mes te rek ké szí tik

a saj to kat. Pi a ci fel té te lek nek meg fe le lô -
en az is ko la bér be ad ja a sajt üzem esz -
kö ze it a sajt ké szí tés hez.

El sô sor ban bi valy-moz za rel lát és ri cot tát,
ki sebb menny iség ben bi valy tej bôl ké szült
jog hurt fé lé ket gyár ta nak majd, ame lye -
ket a ma gyar pi a con ter vez nek ér té ke sí -
te ni. A ké sôb bi ek ben bi valy tej bôl ké szült
fagy lalt gyár tá sát is ter ve zik.
El sô sor ban szál lo dák tól és ét ter mek tôl
jön az igény, de ma gán sze mé lyek is ér -

dek lôd nek a ter mé kek iránt.  

Da vi do vics Lász ló, a Beth len Gá -
bor Me zô gaz da sá gi és Élel mi sze -
ri pa ri Szak kép zô Is ko la igaz ga tó -
ja kér dé sem re el mond ta, hogy
az is ko la éle té ben új táv la to kat
nyit a most áta dott üzem, mi vel
a ha gyo má nyos szak kép zés mel -
lett olyan ter mék el ké szí té sé nek
az el mé le tét és gya kor la tát tud -
ják ok tat ni, amely egye di nek
szá mít Ma gyar or szá gon. Az or -
szág ban ez az egyet len olyan tej -
fel dol go zó üzem, amely az FM
tu laj do ná ban van, és olasz tech -

no ló gi án ala pu ló gya kor la ti szak mai kép -
zést tud ad ni. Az is ko la a mi nisz té ri um
ál tal de le gált ag rár szak kép zést foly tat ja,
amely ben van sajt mes ter, il let ve tej ipa ri
szak mun kás szak ké pe sí té si for ma. Ezek
a kép zé sek az új ta név ben, szep tem ber -
ben in dul nak.

A nap pa li ta go za tos di á kok kép zé se mel -
lett a fel nôtt kép zés ben is tud ják biz to sí -
ta ni a le he tô sé get az el mé le ti és gya kor -
la ti kép zett ség meg szer zé sé re. A sajt -
üzem mel együtt mû köd ve sze ret nék
nem csak a he lyi és re gi o ná lis igé nye ket,
ha nem az or szá gos és a Kár pát me den -
ce-szin tû igé nye ket is ki elé gí te ni. Az is -
ko lá nak je len leg 400 di ák ja van. Azt le -
het vár ni a tej ter mék-ké szí tés gya kor la ti
ok ta tá sá nak be ve ze té sé tôl, hogy az is ko -
lá nak több ta nu ló ja lesz, és így job ban ki
tud ja ven ni ré szét az or szá gos szak kép -
zés bôl.  Je len leg olasz sajt mes ter ve ze té -
sé vel tör té nik a ter me lés és ok ta tás; az a
cél, hogy az is ko lá nak sa ját ok ta tói le -
gye nek.

Van ér dek lô dés kü lön bö zô szak mai szer -
ve ze tek ré szé rôl, hogy itt sze ret né nek
szak em be re ket ké pez tet ni.  Ré szük re a
kép zést tet szô le ges idô pont ban meg
tud ják szer vez ni, be tud ják in dí ta ni. 

2 BE MIA felújított sajtüzem

Nagy István FM parlamenti államtitkár 
a felújított üzem átadásán

Április 29-én került átadásra Nagy István Földmûvelôdés-
ügyi Minisztérium parlamenti államtitkár jelenlétében 
a gyomaendrôdi Bethlen Gábor Mezôgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképzô Iskola tejfeldolgozó üzeme,
ahol bivalytejbôl mozzarella sajtot fognak készíteni. 
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Tet ra Pak. 
Megôrzi, ami jó.

FENN TART HA TÓ 
NÖ VE KE DÉS

A kör nye zet ba rát ter mé kek 
gyár tá sa min den ipar ági sze rep lô kö zös 
ér de ke. A pi a con el sô ként a Tet ra Rex®

ita los kar ton do boz je lent meg 100%-ban 
meg úju ló alap anya gok ból, vagy is FSC®

(Fo rest Ste wards hip Co un cil®, ma gya rul 
Fe le lôs Er dô gaz dál ko dás Ta ná csa) 

ta nú sí tá sú pap ír és cu kor nád 
ala pú mû anyag 
hasz ná la tá val.

cu kor nád 

pap ír

cu kor nád 

MEG KÜ LÖN BÖZ TE TÉS 
A POL CO KON

Az élel mi sze ri pa ri vál la la tok ra nagy 
nyo más ne he ze dik a foly ton vál to zó 

fo gyasz tói tren dek nek va ló meg fe le lés mi att. 
A Tet ra Pak fej lesz té se i vel ar ra tö rek szik, 

hogy in no va tív cso ma go lá si meg ol dá -
sok kal se gít se ügy fe le it, így ma már több 

mint 7.000, 100%-ban már káz ha tó 
cso ma go lá si meg ol dás kö zül 

vá laszt hat nak a fo lyé kony 
élel mi szer töl tô 

vál la la tok. 

OKOS TER ME LÉS

A Tet ra Pak in teg rált fel-
dol go zó- és töl tô be ren de zé se ket, 

va la mint ezek hez kap cso ló dó mû sza ki 
szol gál ta tá so kat is szál lít ügy fe le i nek. 

Fo lya ma tos fej lesz té se i vel igyek szik egy re 
ha té ko nyab bá ten ni part ne rei mû kö dé sét, 

ez zel a cél lal fej lesz tet tek ki pél dá ul egy 
új pasz tö ri zá lá si el já rást is: a „OneS tep” 

tej fel dol go zá si tech no ló gia, amely 
90%-kal csök ken ti az UHT tej fel -

dol go zá sá nak idô igé nyét, 40%-os 
mû kö dé si költ ség-csök ke nést 

ered mé nyez ve.

INNOVÁCIÓK
AZ ÉLELMISZERGYÁRTÓK 

SIKERÉÉRT

Ál lít sa 
a Tet ra Pak 
in no vá ci ó it 
sa ját si ke re 

szol gá la tá ba!
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a zánk ban az el múlt évek ben ör ven de te sen nôtt a kü -
lön bö zô he lyi, il let ve or szá gos gaszt ro nó mi ai ren dez vé -
nyek szá ma, ame lye ken tej ter mék-bí rá la to kat és sajt -

ver se nye ket is ren dez nek. Ezek al kal ma sak ar ra, hogy mér jék a
tej ter mé kek mi nô sé gé nek ala ku lá sát, ame lyek a ter mé kek ké -
szí tôi szá má ra is fon tos vissza jel zés ként szol gál nak, és egy ben
se gít he tik ôket a kü lön bö zô ter mék hi bák fel de rí té sé ben. 

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

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

A ko ráb bi kö te le zô ér vé nyû kész ter mék-szab vá nye lô í rá sok meg -
szûn tek, he lyet tük elô tér be ke rül tek az Élel mi szer könyv elô -
írá sai, il let ve a gyárt mány la pok ban sze rep lô össze té te li, ér -
zék szer vi, mi nô sé gi jel lem zôk. Ez utób bi a kat min den gyár tó nak
– az em lí tett tör vé nyi elô írá sok nak meg fe le lô en – a tej ter mé kek
rend sze res gyár tá sá nak és for gal ma zá sá nak meg kez dé se elôtt
kö te le zô en el kell ké szí te ni. Eb ben rész le te sen le kell ír ni a
gyár tott ter mék fon to sabb ér zék szer vi jel lem zô it. En nek a je -
len tô sé ge ak kor vá lik iga zán fon tos sá, ami kor a gyár tó nem az
Élel mi szer könyv elô írá sa i nak meg fe le lô össze té te lû ter mé ket
ál lít elô. Az Élel mi szer tör vény elô ír ja, hogy a gyár tó nak, il let -
ve a for ga lom ba ho zó nak a for ga lom ba ho zás elôtt a ter mé -
kek mi nô sé gét meg kell áll apí ta ni, és azt hi telt ér dem lô en do -
ku men tál ni kell, ez zel meg aka dá lyoz ha tó, hogy hi bás ter mé -
kek ke rül je nek for ga lom ba. 

Egy má sik le het sé ges ér zék szer vi mi nô sí tés a „ked velt sé gi”
(kós to lás sal egy be kö tött) bí rá lat. Eze ket ál ta lá ban ak kor vé gez -
tet jük, ha a vá sár lók kal sze ret nénk az új vagy a ré geb ben gyár -

H

tott ter mé ke in ket szé le sebb kör ben meg is mer tet ni és mi nô sé -
gük rôl a vé le mé nyü ket ki kér ni. A fo gyasz tók igé nye i nek, vé le -
mé nyé nek meg is me ré se és ezek nek az ész re vé te lek nek az ér -
té ke lé se után ja va sol ha tó a gyár tás tech no ló gia mó do sí tá sa
vagy a ter mé kek mi nô sé gi jel lem zô jé nek meg vál toz ta tá sa, il let -
ve ter mék fej lesz tés sel új ter mé kek gyár tá sa. 

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

A VIZS GÁ LAT KÜL SÔ FEL TÉ TE LEI

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

HELY SÉG

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

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

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

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

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

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. 

A TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 
ÉRZÉKSZERVI ELEMZÔ VIZSGÁLATA
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EDÉ NYEK

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

fe lel je nek meg;
• szag- és íz men te sek le gye nek, ide gen ízt és sza got ne

ve gye nek fel, il let ve a ter mé kek nek ne ad ja nak át;
• azo nos for má jú ak, nagy sá gú ak és szí nû ek le gye nek; szí nük,

ki kép zé sük és fény tö ré sük ne za var ja a szín ér té ke lést.

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

A VIZS GÁ LAT LE BO NYO LÍ TÁ SA

A BI ZOTT SÁ GI BÍ RÁ LAT ÁL TA LÁ NOS IRÁNY EL VEI

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

A bí rá ló bi zott ság fo lya ma to san leg fel jebb 15 ter mé ket vizs -
gál hat. Enn él na gyobb ter mék szám ese tén a fenn ma ra dó min -
tá kat 5-5 da rab ból ál ló cso port ba kell osz ta ni, és egy-egy cso -
port vizs gá la ta után 15 per ces szü ne tet kell tar ta ni. A vizs gá lat
rend jét úgy kell össze ál lí ta ni, hogy elôbb a kö zöm bös, majd a
sa vany kás, ké sôbb az íze sí tett, il let ve a ki fe je zett sza gú és ízû
ter mé kek ke rül je nek el bí rá lás ra. Egy na pon le he tô leg azo nos
vagy kö zel azo nos jel le gû ter mék fé le sé ge ket kell vizs gál ni.
Amennyi ben ez nem va ló sít ha tó meg, ak kor a kü lön bö zô íz jel -
le gû cso por tok vizs gá la ta kö zé, a min ta szá má tól füg get le nül
fél óra szü ne tet kell be ik tat ni. A vizs gá lat ra ke rü lô ké szít mé nyek
hô mér sék le tét a jel le gük nek meg fe le lô en kell be ál lí ta ni. Azo kat
a ter mé ke ket, ame lye ket me le gen is fo gyasz ta nak (pl. pasz tô -
rö zött tej, te jes ka kaó stb.) fel me le gít ve is vizs gál ni kell. 

A vizs gá la ti hely ség ben a bi zott ság tag ja in kí vül csak a min ták
tá la lá sát, il let ve a meg vizs gált min ták el tá vo lí tá sát vég zô sze -
mé lyek tar tóz kod hat nak. A vizs gá la ton je len le vô sze mé lyek
ru há za ta tisz ta és szag men tes le gyen. A bí rá ló bi zott ság lét -
szá mát a 20 össz pont szá mos ér té ke lés ese tén a vizs gá lók
gya kor lott sá ga ha tá roz za meg, a lét szám ál ta lá ban 3-9 fô.
Az ér zék szer vi vizs gá la to kat a bí rá ló bi zott ság ve ze tô je ve ze ti,
aki az ér zék szer vi vizs gá la tok ban nem vesz részt, a ter mé kek
mi nô sí té sé ben azon ban nagy gya kor lat tal ren del ke zik. A tej
és tej ter mé kek ér zék szer vi elem zô vizs gá la tá hoz ma ál ta lá ban
a 20 össz pont szá mú bí rá la ti rend szert al kal maz zuk, az év ti ze -
dek óta jól be vált, szak ma i lag meg fe le lô en ki dol go zott és köny-

nyen al kal maz ha tó sú lyo zó fak to rok se gít sé gé vel. Ezek szá -
mát, ér ték ará nyos ré szét meg fe le lô in do kok nak és szak mai kí -
vá nal mak nak meg fe le lô en, igény sze rint le het vál toz tat ni.

Az ér zék szer vi elem zô vizs gá la to kat csak szak em be rek vé -
gez he tik. Szak em ber nek te kint he tô az a bí rá ló, aki:
• a vizs gá la tok hoz al kal mas ér zék szer vek kel ren del ke zik,
• a vizs gált ter mék kel szem ben tá masz tott ér zék szer vi kí vá nal -

ma kat is me ri,
• a vizs gált ter mék ér zék szer vi tu laj don sá ga i nak meg ha tá ro zá -

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

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

A vizs gá la tok meg kez dé se elôtt a bí rá lat ve ze tô jé nek meg kell
gyô zôd nie ar ról is, hogy bí rá la tot vég zô sze mé lyek az ér zé ke lô
ké pes sé gük bir to ká ban van nak-e. Er re kü lön, nem zet kö zi leg is
el fo ga dott vizs gá la ti tesz tek áll nak ren del ke zés re. Ezek kö zül
most egyet, az ún. há rom szög-pró bát mu tat juk be. El sô lé -
pés ben a bí rá lók nak meg kell áll apí ta ni uk, hogy két min ta kö -
zött van-e kü lönb ség, és ha igen, ak kor mely tu laj don sá ga ik -
ban tér nek el egy más tól. Enn él a vizs gá la ti mód szer nél a bí rá -
ló há rom je lö let len min tát kap, ame lyek bôl ket tô azo nos, egy
kü lön bö zô. Kö zü lük kell ki vá lasz ta nia azt a min tát, amely kü lön -
bö zik a má sik ket tô tôl. Az ér té ke lés so rán sta tisz ti kai mo dell
alap ján ha tá roz zák meg, hogy az el té rés je len tôs-e. Ha igen,
ak kor a má so dik lép csô ben pá ros össze ha son lí tó vizs gá lat tal
meg erô sí tik és pon to sít ják, hogy me lyek azok a tu laj don sá gai a
min ták nak, ame lyek ben a két min ta el tér egy más tól.

A ko ráb ban me gal ko tott, és kö te le zô en elô írt kész ter mék-szab -
vá nyok meg szû né sé vel az elem zô ér zék szer vi mi nô sí tés mun ka -
me ne te is meg vál to zott. Mint már em lí tet tük, a Ma gyar Élel mi -
szer könyv nek a tej re és tej ter mé kek re vo nat ko zó elô írá sai, il let -
ve a gyár tók ré szé rôl össze ál lí tott gyárt mány la pok ér zék szer vi
mi nô sé get be mu ta tó fe je ze tei hasz nál ha tók fel a bí rá la tok so -
rán. A szak sze rû bí rá lat ér de ké ben fon tos tud nia a bí rá ló nak,
hogy a gyár tó mi lyen „tí pu sú” ter mé ket kí vánt el bí rál tat ni. Vagy -
is kö te les len ne az Élel mi szer könyv elô írá sa i nak meg fe le lô en
ter mé két „be so rol ni”: pl. hogy az so vány te jes-ka kaó, sa va nyí -
tott tej ter mék, lágy ál lo má nyú, zsí ros vagy fél zsí ros össze té te lû
a ter mék (mi lyen a zsír fo ko zat, mi lyen a lyu ka zott ság), friss
vagy ér lelt a sajt stb. Ne he zít he ti a bí rá lók hely ze tét, ha kü lön -
bö zô fa jú ál la tok ún. ke vert te jé bôl ál lí ta nak elô tej ter mé ke ket. 

Kü lön cél sze rû len ne a ne ve zés so rán elô ír ni, hogy a gyár tó nyi -
lat koz zon ar ról, hogy a ter mék hô ke zelt vagy hô ke ze let len alap -
anyag ból ké szült-e. A bí rá ló bi zott ság tag ja i nak is mer ni ük kell a
bí rá lan dó ter mék min ta fon to sabb mi nô sé gi és össze té tel be li jel -
lem zô it is. (Pl. sav fok, pH-ér ték, zsír tar ta lom, szá raz anyag ra vo -
nat ko zó zsír tar ta lom stb.) Cél sze rû len ne meg fon tol ni a fel kí nált
ter mék min ták nak – a min den kor ér vény ben le vô mik ro bi o ló gi ai
elô írá sok nak meg fe le lô –, akk re di tált la bo ra tó ri um ban vé gez -
te tett vizs gá la tát is elô ír ni, és a vizs gá la ti ered mé nye ket a bí rá ló
bi zott ság ve ze tô jé nek, il let ve tag ja i nak be mu tat ni. Kü lön ki kell
tér ni a bí rá lat ra szánt ter mé kek nek az Élel mi szer könyv ben kö te -
le zô en elô írt cím ke-fe li rat he lyes sé gé nek vizs gá la tá ra is. Ezek
hi á nya vagy pon tat lan sá ga a ter mé kek ki zá rá sát kell hogy ered -
mé nyez ze az elem zô ér zék szer vi bí rá la tok ból, mi vel a hi á nyos vagy
hi bás cím ke a ve vô (fo gyasz tó) meg té vesz té sé nek mi nô sül. Â



22 2017. május

A fel so rolt té nye zôk meg lé té rôl, il let ve bi zo nyos ada tok hi á nya
el len ére el vé gez he tô ér zék szer vi mi nô sí tés me ne té rôl a bí rá ló
bi zott ság ve ze tô jé nek kell dön te nie. Cél sze rû nek lát szik az em -
lí tett elô írá sok meg lé té nek szük sé ges sé gét már a bi zott sá gi bí -
rá lat ra tör té nô je lent ke zés fel té te le ként kö te le zô en elô ír ni. 

A VIZS GÁ LAT ME NE TE

A bí rá ló bi zott ság tag ja i nak ki je lö lé se után a bí rá lat ve ze tô jé -
nek is mer tet nie kell a vizs gá lat cél ját, a vizs gá lan dó min ták
szá mát és sor rend jét. A tá jé koz ta tás tár gyi la gos for má ban tör -
tén jen, vagy is nem be fo lyá sol hat ja a bí rá lók vé le mé nyét. Az is -
mer te tô után min den to váb bi be szé det mel lôz ni kell, a vizs gá -
lat alatt ál ló ter mé kek re meg jegy zést ten ni nem sza bad. A bí -
rá lat meg kez dé se elôtt cél sze rû víz zel vagy eny hén sa vany kás
te á val szá jöb lí tést vé gez ni. A vizs gá lat nak ki kell ter jed nie
mind azon ér zék szer vi tu laj don sá gok ra, ame lyek az adott ter -
mék re vo nat koz nak. En nek meg fe le lô en a bí rá lat nak min den -
kor a ter mék meg szem lé lé sé vel kell kez dôd nie, amely nek a kö -
vet ke zôk re kell ki ter jed ni: szín (fény), ál lo mány, pely hes ki csa -
pó dás, üle dék, szín hi bák, szín el vál to zás, szín egyet len sé gek,
nagy ság, mé ret, alak, fe lü le ti tu laj don sá gok, ese ten ként cso -
ma go lás stb. Ezt kö ve ti a szi lárd ter mé kek vá gá si fe lü le té nek a
meg szem lé lé se. 

Saj tok nál a vizs gá lat ki ter jed a sajt tész ta szí né re, zárt sá gá ra,
lyu ka zott sá gá ra, az az a lyu kak szá má ra, mé re té re, a lyu ka zott -
sá gi és az egyéb szer ke ze ti hi bák ra (re pe dés, sa vó fé szek, szi -
va csos szer ke zet stb.).

A vaj szí nét a met szé si fe lü let meg szem lé lé sé vel kell vé gez -
ni, a ki dol go zott sá gát (ví ze losz lást) in di ká tor pa pír se gít sé gé -
vel kell mér ni. 

A ter mé kek ál lo má nyát a bí rá ló ar ra al kal mas esz köz zel
vagy ta pin tás sal vizs gál ja, ta pasz ta la ta it azon ban csak az íz -
le lés után cél sze rû fi gye lem be ven ni. Amennyi ben a ter mék
ál lo má nyát elô ze te sen mû sze re sen is mér ték, ab ban az eset -
ben a vizs gá la ti ered mé nye ket a bí rá ló ren del ke zé sé re kell
bo csá ta ni. 

A szag vizs gá la ta az ál lo mány vizs gá la ta után kö vet kez het. Ezt
zárt cso ma go lá sú ké szít mé nyek ese té ben köz vet le nül a cso ma -
go lá si egy ség fel nyi tá sa után kell vé gez ni. A ter mék sza gát
azon nal ér té kel ni kell, mert az er re vo nat ko zó ér té ke lés az íz le -
lés után már meg té vesz tô le het. 

Az íz le lés az ér zék szer vi vizs gá lat be fe je zô, egy ben leg fon to -
sabb ré sze. El sô fel adat a ter mék ízé nek, eset le ges íz hi bá i -
nak meg áll apí tá sa. Eb bôl a cél ból kis mennyi sé get cél sze rû
száj ba ven ni, még pe dig an nál ke ve seb bet, mi nél íz-dú sabb a
vizs gált ter mék. A ter mék nek az íz le lés hez a száj ban test hô mér -
sék let re kell fel me le ged ni. Ele gen dô idôt kell biz to sí ta ni azok -
nak az élet ta ni fo lya ma tok nak a ki a la ku lá sá hoz, ame lyek az ízt
ér zé kel he tô vé te szik. Fi gye lem mel kell len ni ar ra is, hogy az
egyes ízek a nyelv kü lön bö zô pont ja in ér zôd nek.

Az íz le lés má so dik fel ada ta az ál lo mány vizs gá la tá nak be fe je -
zé se. Eb bôl a cél ból a szi lárd ter mé kek, pél dá ul a saj tok ese -
té ben na gyobb da ra bot kell a száj ba ven ni. Száj ba vé ve szét
kell nyom ni, és le he tô leg le nye lés nél kül meg kell rág ni. Az íz -
le lés be fe je zé sé vel a ter mék ízét, majd az ál lo má nyát kell ér té -
kel ni. Két ter mék min ta kö zött az ízér zé keny ség hely re ál lí tá sá ra
pék sü te mény, sa vany kás al ma, alig éde sí tett, eny hén sa vany -
kás tea vagy sa vany kás bor fo gyasz tá sa szük sé ges. 

Gya kor lott szak em ber egye di elem zés, más né ven ru tin bí rá -
lat for má já ban ön ál ló an is vé gez het ter mék-mi nô sí tést szol gá -
ló ér zék szer vi vizs gá la to kat (pl. ex port ra szánt ter mé kek bí rá la -
ta, több gyár tás ból szár ma zó min ták for ga lom ba ho za tal elôt ti
mi nô sí té se, kül föld rôl be ho zott ter mé kek mi nô sé gé nek meg -
áll apí tá sa stb.). Eb ben az est ben is kö te le zô az ál ta lá nos fel té -
te lek biz to sí tá sa, il let ve a szak mai elô írá sok be tar tá sa.

A VIZS GÁ LAT ÉR TÉ KE LÉ SE

A ter mé kek vizs gá la ta so rán a 20 pon tos bí rá la ti rend szer ben
az egyes ér zék szer vi tu laj don sá gok ér té ke lé sét 0,5 pont
pon tos ság gal kell vé gez ni.  Az egyes ér zék szer vi tu laj don sá -
gok ra adott pont szá mo kat és az össz pont szá mot er re cél ra
elô ké szí tett pap ír lap ra kell fel je gyez ni. A pon to zá sos ér té ke -
lést a ter mék lé nye ge sebb tu laj don sá ga i nak (hi bá i nak) fel -
tün te té sé vel, rö vi den írás ban is in do kol ni kell. A bí rá lat be -
fe je zô ré sze a bí rá la ti la pok össze gyûj té se és a vizs gá la ti
ered mé nyek ér té kel te té se, il let ve a bí rá lat ta pasz ta la ta i nak
össze fog la lá sa. Ez szin tén a bí rá ló bi zott ság ve ze tô jé nek a
fel ada ta. A vizs gá la ti ered mé nyek szám sze rû ki ér té ke lé -
sé re több fé le mód szer is ren del ke zés re áll, me lyek rész le te -
zé sé re most nem té rünk ki.

2 DR.  ME RÉ NYI IM RE
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Már ci us hó nap ban ter jedt el a hír,
hogy glo bá lis nagy vál la la tok Eu ró pa
kü lön bö zô or szá ga i ban, ugyan azon
már ka név alatt, el té rô mi nô sé gû
élel mi szert for gal maz nak. 

z üggyel kap cso lat ban, dr. Fa ze kas
Sán dor föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter
ki je len tet te, el fo gat ha tat lan, hogy

ez zel a gya kor lat tal itt a kö zép-ke let-eu ró pai
tér ség ben má sod ren dû ál lam pol gá rok nak
mi nô sít se nek ben nün ket. Egy ben el ren del te
az érin tett ter mé kek vizs gá la tát, ame lye ket,
NÉ BIH szak em be rei vé gez tek el. A je len tés
tar tal má ról, Zsi gó Ró bert, az FM. Élel mi -
szer lánc fel ügye le té ért fe le lôs ál lam tit kár
adott fel vi lá go sí tást la punk nak. A vizs gá lat
meg erô sí tet te, hogy el té rô az össze té te le a
ha zai fo gyasz tók szá má ra for ga lom ba ho zott
ter mé kek nek. Az össze ha son lí tó vizs gá la tok -

hoz a min tá kat Auszt ri á ból és Olasz or szág ból
sze rez ték be. Az el len ôr zé sek ki ter jed tek a
nagy élel mi szer-lán cok sa ját már kás ter mé -
ke ik re is. Össze sen, 96 ter mék-pár össze ha -
son lí tó vizs gá la tát vé gez te el a ha tó ság,
amely bôl 84 élel mi szer volt. Össze ha son lí -
tást vé gez tek ar ra vo nat ko zó an is, hogy az
eset le ges kü lönb sé gek mennyi ben adód hat -
nak ab ból, hogy az egyes alap anya go kat ol -
csób bak kal he lyet te sí tik, va la mint mennyi -
ben, és mi lyen arány ban hasz nál nak ada lék
anya go kat, il let ve íz-fo ko zó kat. A vizs gá lat
ki tért az azo nos már ká jú és kül sô meg je le -
né sû, azo nos össze té te lû ter mé kek re is (pl.
egyes tej ter mé kek re), me lyek ese té ben nem
mu tat tak ki el té rést. Össze fog lal va a vizs gá -
lat alap ján, meg áll apít ha tó, hogy a kü lön bö -

zô pi a cok ra, kü lön bö zô mi nô ség ben tör té nô
gyár tás je len sé ge lé te zik. A ma gyar kor mány
sze rint ez a gya kor lat el fo gat ha tat lan. Ma -
gyar or szág nincs egye dül a vé le mé nyé vel: a
szlo vá kok, a cse hek, a szlo vé nok, a hor vá -
tok, a ro má nok, a bol gá rok és a gö rö gök
sze rint is el fo gad ha tat lan gya kor lat, hogy
mint egy 100 mil lió eu ró pai ál lam pol gár
ugyan azon a né ven más mi nô sé gû élel mi -
szer hez jut. Ma gyar or szág gal együtt ezek az
or szá gok azon az ál lás pon ton van nak, hogy
Brüsszel nek fel kell lép nie ez el len a gya kor -
lat el len, olyan sza bá lyo zást kell ki ala kí ta nia,
amely meg aka dá lyoz za a ket tôs mér cét,
emel te ki Zsi gó Ró bert ál lam tit kár.

2 DR. LEND VAY BÉ LA 

A tanúsító védjegyek világa
Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy

Kormányzati állásfoglalás

Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik a magasabb
hozzáadott értékkel rendelkezô, jó minôségû élelmiszerek
iránt. Tudatosan keressük azokat a termékeket, élelmisze-
reket, 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.

véd je gyek meg kü lön böz te tô jel -
zô ként szol gál nak, így ki vá ló esz -
közt nyúj ta nak ar ra, hogy köny-

nyeb ben be tud junk azo no sí ta ni egy ter -
mé ket a véd jegy hez ren delt tu laj don sá -
go kon, jel lem zô kön ke resz tül.

A ta nú sí tó véd je gyek kö zött a Ki vá ló
Ma gyar Élel mi szer véd jegy ga ran ci át
nyújt ar ra, hogy a véd je gyet vi se lô ter -
mék több tu laj don sá gá ban fe lül múl ja az
ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket. A gyár tó e
véd jeggyel meg tud ja kü lön böz tet ni ma -
ga sabb mi nô sé gû ter mé két a pi a ci for ga -
lom ban lé vô ha son ló ter mé kek tôl.

A Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer véd jegy prog -
ra mot, a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um jo -
ge lôd je 1998-ban hoz ta lét re az zal a cél lal,
hogy a ki emel ke dô en ma gas mi nô sé gû
ma gyar élel mi sze re ket meg kü lön böz tes se
a pi a ci kí ná lat ban. Ké sôbb az Ag rár mar ke -

ting Cent rum gya ko rol ta a tu laj do no si jo go -
kat, majd 2012-tôl a KMÉ véd jegy ki zá ró -
la gos ren del ke zé si jo gát is mét a Föld mû -
ve lé sü gyi Mi nisz té ri um gya ko rol ja.

A Mi nisz té ri um a kö vet ke zô cé lo kat tûz te
ki a rend szer mû kö dé sé re vo nat ko zó an:
1. komp le xebb, szi go rúbb mi nô sí té si fel -

té tel rend szer nek va ló meg fe le lés sel
biz to sí ta ni a KMÉ véd je gyet el nyert
ter mék kör exk lu zi vi tá sát,

2. szak mai se gít sé get nyúj ta ni a KMÉ
gyûj te mény ben sze rep lô ter mé kek
elô ál lí tói szá má ra.

A KMÉ Prog ram az elô ál lí tó kat, a ke res ke dô -
ket és a fo gyasz tó kat egya ránt meg cé loz za:
a) a véd jegy lo gó fel tün te té se a ter mé ken

ösz tön zi a ter mék elô ál lí tó kat a mi nô -
ség fej lesz té sé re, ja ví tá sá ra és a ki vá ló

mi nô ség fenn tar tá sá ra, ami ha té kony
esz köz a pi a ci is mert ség nö ve lé sé hez;

b) ke res ke dôk szá má ra a véd je gyet el -
nyert ter mé kek lis tá ja alap ján köny-
nyebb ki vá lasz ta ni a part ne re ket és a
for gal ma zan dó ter mé ke ket, elônyt je -
lent a ta nú sí tó szerv ál tal ga ran tált ál -
lan dó ma gas mi nô ség;

c) a véd jegy se gí ti a fo gyasz tók tá jé koz -
ta tá sát, ga ran tál ja a ma ga sabb mi nô -
sé gi szín vo na lat, hoz zá já rul az ál ta lá -
nos élel mi szer-fo gyasz tá si kul tú ra fej -
lesz té sé hez.

A KMÉ véd jegy hasz ná la ti jog pá lyá zat út -
ján, szak em be rek bôl ál ló Bí rá ló Bi zott ság
dön té se alap ján nyer he tô el, és a Ta nú -
sí tó jó vá ha gyá sát kö ve tô en a KMÉ véd -
jegy hasz ná la tá ra ki írt pá lyá za tok nyer te -
sei jo go sult tá vál nak ar ra, hogy ter mé ke -
i ken és mar ke ting ki ad vá nya i kon fel tün -
tes sék a KMÉ lo gót.

A Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri u mon be lül a
véd jeggyel kap cso la tos ko or di ná to ri fel -
ada to kat az Élel mi szer-fel dol go zá si Fô osz -
tály lát ja el. A prog ram ról, il let ve a KMÉ
véd je gyet vi se lô ter mé kek rôl to váb bi in for -
má ció a www.elel mi szer lanc.kor many.hu
we bol da lon ta lál ha tó. 

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

A

A
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z ANI TECH el sôd le ges cél ja a ha zai
ál lat te nyész té si ág azat esz kö zök -
kel, fel sze re lé sek kel va ló el lá tá -

sa. Mun ka tár sa ik sok éve az ál lat te -
nyész té si szak ke res ke de lem ben dol goz -
nak, nagy ta pasz ta lat tal ren del kez nek.

MEGNYITOTTA KAPUIT AZ ANITECH ÚJ ÁRUHÁZA

Az ANI TECH 2012-ben vált or szá go san
meg ha tá ro zó vá, mi kor az anya cég meg -
vá sá rol ta Pet Farm Vet Kft.-t (ko ráb bi Ani -
ve tet). Az ANI TECH nap ja ink ra kö zel
24.000 fé le áru cik ket tart rak tá ron.

Ez zel a hát tér rel biz to sít ja part ne rei ré szé -
re a biz tos, gyors, szak szerû ki szol gá lást,
le gyen az egy egy szerû mar ha kö tél, vagy
com pu ter ve zé relt fe jé si tech no ló gia. Az
ANI TECH nem csu pán az ál lat te nyész té si
esz kö zök ke res ke del mét vég zi. Komp lett
ál lat te nyész té si tech no ló gi á kat ter vez és
te le pít, le gyen szó ba rom fi-, ser tés, – kis -
ké rô dzô –, vagy szar vas mar ha ta kar má -
nyo zás ról, szel lô zés tech ni ká ról. Si ke res
sze re pe lô je a kü lön bö zô ha zai és az EU
ál tal tá mo ga tott pá lyá za tok meg va ló sí tá -
sá nak is. Év rôl-év re erô sebb, sok ol da lúbb

és ha té ko nyabb lett az ág azat, ter mé sze -
te sen en nek meg fe le lô en az ág aza ti for -
ga lom és be vé tel is a több szö rö sé re nôtt.
Ál lan dó részt ve vô je a ha zai és nem zet kö -
zi szak mai ki ál lí tá sok nak, fó ru mok nak, te -
nyész tôi kon fe ren ci ák nak.

Az ál lat te nyész tés sel fog lal ko zó 
szak saj tó kép vi se lô i nek be mu ta tott 

ANI TECH Esz köz áru ház Bu da pest XIV.

ke rü le té ben, Re mény ut ca 42. szám

alatt kö zel 1000 négy zet mé te res 

be mu ta tó ter mé ben szom ba ton is 
vár ja az ér dek lô dô ket. Jó par ko lá si 

fel té te lek mel lett 24 000 fé le ter mék

kö zül vá laszt hat nak az ide lá to ga tók.

Kínálat a termékválasztékból

Vranovics Károly az állattenyésztési 
eszközágazat igazgatója megnyitó-
beszédét tartja

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.

A
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HÍREK • HÍREK • HÍREK • HÍREK

Kö ze leg szep tem ber 20., a 78.
Or szá gos Me zô gaz da sá gi és Élel -
mi sze ri pa ri Ki ál lí tás és Vá sár kez -
dô nap ja. A ko ráb bi ak hoz ha son ló an
meg ma rad a vá sár sok szí nû sé ge, de
min den ed di gi nél na gyobb hang súlyt
kap a szak ma is ág. A vá sár tör té ne té -
ben lesz el ôször nul la dik, az az szak -
mai nap, amely az ACEx po – Ag ro-
bu si ness of Cent ral Eu ro pe Ex po ne -
vet vi se li. A szak mai na pon meg ren -
de zett „hos ted bu yer” prog ram ki -
emelt cél ja, hogy a leg na gyobb ma -
gyar or szá gi ex port pi a cok ag rár szak -
mai dön tés ho zó it, be szer zô it lás sa
ven dé gül, így az OMÉK be ke rül a
nem zet kö zi vá sár nap tár ba, a nem -
zet kö zi ki ál lí tá sok kö zé. Üz let em be -
rek ta lál ko zói is he lyet kap nak a nul -
la dik nap prog ram já ban, és szak mai
kon fe ren ci ák is lesz nek. Ki emelt
szak mai té mák a fenn tart ha tó ság, a
mo dern tech no ló gi ai új don sá gok és
az in no vá ció a me zô gaz da ság ban.
A ko ráb bi évek nél egy sé ge sebb és
hang sú lyo sabb meg je le nés sel mu -
tat ják be a bi o ter me lô ket. Bi o szi get -
tel és bi o pi ac cal több száz négy zet -
mé te ren vár ják a lá to ga tó kat, ahol a
kós to lás után meg is le het vá sá rol ni
az el le nôr zött öko ló gi ai gaz dál ko dás -
ból szár ma zó kü lön le ges élel mi sze re -
ket. A pa vi lon ban a ha gyo má nyos,
kis ter me lôi élel mi sze rek elô ál lí tói is
meg je len nek, hi szen a gaz dál ko dók
kis tá jak sze rint vo nul nak majd fel, az
adott táj egy ség – pél dá ul az Ôrség, a
Nyír ség vagy a Szi get köz – jel lem zô
ter mé ke i vel.

Több szö ri ígé ret és alá írt szer zô -
dés el len ére sem tart ja be kö te -
le zett sé gét a Gi ci Tej Kft., amely
töb bek kö zött 15 kis ter me lô nek nem
fi zet te ki 60 mil lió fo rint nyi tar to zá -
sát. A Gi ci Tej a GWV PO INT LI MI TED
ne vû cég tu laj do ná ban van, amely -
nek ügy ve ze tô je Gad Ra veh, aki ta -
valy vet te meg a vál la lat üz let ré szét
a vesz prém var sá nyi Ba ko nyi Ag rár
Kft.-tôl, amely a fenn ál ló tar to zás
na gyob bik ré szét fel hal moz ta. Saj tó -
ér te sü lé sek sze rint Gad Ra veh iz ra-
e li üz let em ber Eu ró pa-szer te is mert
nagy spe ku láns, rend re tô ke ki vo ná -
sok kö ve tik az egyes cé gek nél va ló
meg je le né sét. Ma gyar or szá gon sem
is me ret len, 2013-ban a ma gyar ka -
szi nó vá ros, az Eu ro ve gas be ru há zó -
ja ként tûnt fel. A ko ráb ban évi egy -
mil li ár dot is meg ha la dó ár be vé telt is
el érô cég ko ráb bi és je len leg tu laj do -
no sa min den együtt mû kö dés tôl el -
zár kó zik, úgy tû nik, ôk nem a nagy
múl tú tej üzem meg men té sé ben ér -
de kel tek. Amennyi ben a Gi ci Tej Kft.
a fel szá mo lás sor sá ra jut, nem sok
le he tô ség ma rad a tej ter me lôk ki fi -
ze té sé re, mi vel a cég tar to zá sa a kis -
ter me lôk nek já ró 60 mil lió fo rint ti-
ze nöt szö rö se is le het. A meg ol dás az
üzem gyors bér be a dá sa len ne. A ter -
me lôk a kor mány és a ha tó sá gok
köz re mû kö dé sét is ké rik az ügy ben.
A föld mû ve lé sü gyi tár ca a ká ro so -
dást szen ve dô kis ter me lôk nek az
Ag rár Szé che nyi Kár tya ke re té ben
igé nyel he tô át hi da ló hi telt ajánl ja
ide ig le nes meg ol dás ként.

Szász húsz éves a Köz pon ti Vá sár csar nok.
A pá lyá za tot az épí tés re 1892-ben ír ták ki, és
1897 feb ru ár 25-én ve het te bir tok ba a kö zön -
ség. A Köz pon ti Vá sár csar nok hoz te her va sú ti
vá gány és a Du na-part ra ve ze tô föld alat ti ala gút
is csat la ko zott. Ma is ko moly sze re pe van a tej
és a tej ter mé kek áru sí tá sá ban. A fô be já rat nál a
Ge ce Kft. és a Le lo vics Bt. áru sít szé les vá lasz -
ték ban tej ter mé ket. Az al só szint kö ze pén, egy
mel lék fo lyo són ta lál juk a Sváb Tej Disz kont ját,
ahol min dig nagy sor ban ál lást ta pasz ta lunk.
En nek oka az, hogy 2.8% zsír tar tal mú zacs kós
te jet for gal maz nak 170 fo rint li te ren kén ti áron.
A csar nok vé gén a Cser pes és Fuchs-tej nek van
áru sí tó he lye, ahol szin tén nagy a for ga lom. 

Az idei el sô me zô gaz da sá gi élel mi sze ri pa ri,
fo gyasz tói vá sárt Ber lin ben tar tot ták Zöld
Hét né ven. A vi lág egyik leg na gyobb fo gyasz tói
vá sá ra 400 ezer lá to ga tót von zott, és Ma gyar or -
szág volt a dísz ven dé ge. Né met or szág a ma gyar
me zô gaz da sá gi cik kek és élel mi sze rek leg na -
gyobb kül föl di fel ve vô pi a ca, az ex port ta valy az
elô ze tes szá mí tá sok sze rint el ér te az 1,3 mil li -
árd eu rót (mint egy 400 mil li árd fo rin tot), ami
50 szá za lé kos nö ve ke dés az öt év vel ko ráb bi hoz
ké pest. A vá sá ron Ma gyar or szá got 1700 négy -
zet mé te ren 33 ma gyar ki ál lí tó mu tat hat ta be.
Ezek kö zött sze re pelt a Fuchs-Tej Kft. is. Fuchs
Im re ügy ve ze tô igaz ga tó la punk nak el mond ta,
hogy lágy, fél ke mény és ér lelt kecs ke- és te hén -
tej bôl ké szült saj tok kal, tú ró val, tej föl lel, jog hur -
tok kal, és egyéb tej ter mé ke ik kel mu tat koz tak
be. A leg na gyobb ér dek lô dés az ér lelt és il la tos
kecs ke saj tok iránt je lent ke zett. Ezek bôl a vá -
sá ri kész le tek mind el kel tek. Gra tu lá lunk, hogy
Val kó ról a Fuchs cég ter mé kei el ju tot tak egy
vi lág mé re tû ki ál lí tás ra, és ott si kert arat tak. 

A me zô he gye si Nem ze ti Mé nes bir tok és Tan gaz da sá got
olyan szín vo na las ál la mi tu laj do nú me zô gaz da sá gi vál lal ko zás -
sá sze ret né fej lesz te ni a kor mány, amely tíz éven be lül a „top
10” eu ró pai ag rár cé gek kö zött sze re pel ne. A szar vas mar ha-
te nyész tés ben a Hols te in-fríz faj ta te nyész té se mel lett a ma -
gyar tar kát is sze ret nék vissza hoz ni, mert ez a faj ta is Me zô he -
gyes rôl in dult. A gaz da ság ban je len leg mint egy 1000 fe jôs-
te he net és 800 nö ven dék mar hát tar ta nak. A 24 mû em lék
épü let nek a hely re ál lí tás után a tu riz mus ki szol gá lá sa lesz a fel -
ada ta, ahol a vi dé ki gaz dál ko dás ha gyo má nya it sze ret nék be -
mu tat ni a szak em be rek nek és az ér dek lô dôk nek. A Nem ze ti
Mé nes bir tok és Tan gaz da ság a ké sôb bi ek ben is a je len le gi,
mint egy 410 fog lal koz ta tot tal mû kö dik majd.

A mul ti na ci o ná lis hol land tej fel dol go zó cég a Fri es land -
Cam pi na re gi o ná lis pénz ügyi szol gál ta tó köz pon tot hoz Ma -
gyar or szág ra, 150 em ber nek, fô ként jól kép zett, több nyel -
vet be szé lô dip lo más fi a ta lok nak ad va ez zel mun kát. 

A Fri es land Cam pi ná nak vi lág szer te 80 gyá ra van, ter mé -
ke it a vi lág 100 or szá gá ban le het meg vá sá rol ni, Ma gyar or -
szá gon a Mil li vagy a Pöttyös már ká ról is mert. 

A vál la lat Hol lan dia és Ma laj zia után har ma dik re gi o ná lis
szol gál ta tó köz pont ját nyit ja meg Ma gyar or szá gon. A köz pont
el sô lé pés ben a vál la lat cso port ma gyar or szá gi és ro má ni ai
gyá ra i nak pénz ügyi fo lya ma ta it fog ja irá nyí ta ni, majd pe dig
eu ró pai, kö zel-ke le ti és észak-af ri kai le ány vál la la ta i nak
pénz ügyi fo lya ma ta it is fel ügye li, ve ze ti.

(Ez a rovatunk jogelôdünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül.)

2 For rás: FM és hír por tá lok | A hí re ket össze ál lí tot ta: dr. LEND VAY BÉ LA 
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fesz ti vál be ha ran go zá sát meg -
cé loz va, és ter mé sze te sen a
ma gyar tej ter mé kek fo gyasz tá -

sát ösz tö nöz ve a KKA SE- Sajt ké szí tôk
Egye sü le te a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet
és Ter mék ta nács, az Etyek Tej és a So le-
Mi zo Kft. tá mo ga tá sá val 2017. áp ri lis
19-20. kö zött VAJ KÖ PÜLÔ RO ADS HOW-t
szer ve zett. A ro ads how Bu da pes ten és
vi dé ki vá ro sok ban (Szol nok, Bé kés csa -
ba, Gyu la, Hód me zô vá sár hely, Sze ged,
Kecs ke mét) elô a dott flash mo bok ból (vil -
lám csô dü le tek bôl) állt össze, a 2016
ôszén ren de zett nagy si ke rû Széll Kál -
mán té ri vil lám csô dü let min tá já ra. A vaj -
köp ülé sek ben kö zel 30 fô ön kén tes vett
részt és azok a já ró ke lôk, akik ki pró bál -
ták a vaj ké szí té sé nek ha gyo má nyos
mód ját, mi köz ben tá jé koz ta tást kap tak a
fesz ti vál prog ram já val kap cso la to san. 

A Gyo ma end rô di XIX. Nem zet kö zi Sajt- és
Tú ró fesz ti vált el sô nap ján, 2017. áp ri lis
29-én ke rült sor a SAJT VER SENY RE a
KKA SE- Sajt ké szí tôk Egye sü le te szer ve zé -
sé ben. Ki lenc ka te gó ri á ban 39 min tát ne -
vez tek a sajt ké szí tôk. A bí rá lók ne ves tej -
ipa ri szak em be rek, tan árok vol tak, akik
min den el vesz tett pon tot szin te meg si rat -
tak. A bí rá la ti rend szer min den egyes
meg ren de zett must ra al kal má val fej lô dik.
Most min den ne ve zett min tá hoz rész le tes
írás be li ér té ke lést ké szí tet tek a bí rá lók,
amit a ké szí tô az ered mény hir de tés után
kéz hez ka pott. Prob lé más volt egy pár
eset ben, hogy a ké szí tô nem he lye sen so -
rol ta be az adott ka te gó ri á ba ter mé két,
va la mint a gö mö lye tú rót egyik ka te gó ri á -

„Tej, túró, tejfel, azért a kis 
bolondságért majd’ meghal az ember”

A ba sem le he tett be so rol ni. So mo gyi Im re
(bí rá ló bi zott ság tag ja), az egy ko ri cser ma -
jo ri is ko la ta ná rá nak ja vas la ta – en nek jö -
vô be li or vos lá sá ra – az, hogy aki egye di,
rit ka ter mék kel ne vez, mel lé kel jen ter -
mék le írást, mely ben le ír ja mit sze re tett
vol na el ér ni a ter mék kel, ír ja le a leg fon -
to sabb jel lem zô ket, se gít ve ez zel a bí rá ló
szá má ra az ér té ke lést. „Az új ter mé kek
mu tat ják az út ke re sést, örü lünk en nek,
és an nak is, hogy ha ki csit is, de év rôl év -
re emel ke dik a ne ve zett ter mé kek szín vo -
na la” – mond ta. Ja vas la ta sze rint a bí rá -
la ti rend szert még to vább kell fej lesz te ni,
és kö ze lí te ni az Élel mi szer könyv bí rá la ti
szem pont ja i hoz. Kun At ti la, a Tol na tej Zrt.
ter me lé si igaz ga tó ja (a bí rá ló bi zott ság
tag ja) sze rint is ta pasz tal ha tó a mi nô ség -
ja vu lás, amit a jó tej hi gi é ni á ra ve zet visz-
sza, de még sok a tech no ló gi ai hi ba, ami
a je len le gi mi nô sé gi ok ta tás hi á nyá ból
ered het. Nem elég a lel ke se dés, össze -
füg gô tu dás kell – hang sú lyoz ta. Kiss Fe -
renc sajt ké szí tô (a bí rá ló bi zott ság tag ja) a
ver seny kap csán el mond ta, hogy mennyi -
sé gi nö ve ke dés ta pasz tal ha tó, egy re több
a sajt ké szí tô, de fon tos len ne a mi nô sé gi
vál to zás is. Eh hez meg kel le ne erô sí te ni
az ok ta tást a szak mán be lül.  

A Sajt ver seny dí ja zott ter mé kei:

ARANY ÉR MES TER MÉ KEK 
Li li Sajt mû hely 
(Tú rók ré mes Sajt ba tyu) 98 pont 
EZÜS TÉR MES TER MÉ KEK 
Ig mán di Sajt mû hely (Ca mem bert) 94 pont 
Bics kei Mg. Zrt. (He ge dûs Sajt) 91 pont 
BRON ZÉR MES TER MÉ KEK 
Ti e lu te Flo ri an (Brin dza) 90 pont 
Dr. Ba ráth Zol tán (Pa re nyi ca) 90 pont 
Fü re di Esz ter („Tu li nyi ca”) 88 pont 
Ag ria Sajt mû hely (Ex cel sis) 87 pont 
Né meth At ti la (Kecs ke vaj) 86 pont 
Tol bán Kéz mû ves Na túr 
Élel mi sze rek (Pa re nyi ca) 85 pont 
Tol bán Kéz mû ves Na túr Élel mi sze rek
(Ep res- ba zsa li ko mos jog hurt hab) 85 pont 

Vaj köp ülés Bé kés csa bán

A ter mé kek át vé te le, re giszt rá ci ó ja

Az arany ér mes tú rók ré mes sajt -
ba tyu a Li li sajt mû hely ter mé ke

Gál Ádám gö mö lye tú ró ja

Fél ke mény és ke mény 
saj tok bí rá la ta

Idén XIX. al ka lom mal ren dez ték meg Gyo ma end rô dön 
a Nem zet kö zi Sajt- és Tú ró fesz ti vált. A szer ve zô Kál lai Fe renc
Kul tu rá lis Köz pont fel ké ré sé re a KKA SE-Sajt ké szí tôk 
Egye sü le te ezen nel má so dik al ka lom mal lát ta el a fesz ti vál
szak mai ré szé nek le bo nyo lí tá sát.
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A sajt ver sennyel pár hu za mo san a KKA SE-
Sajt ké szí tôk Egye sü le te sajt mû he lyé ben
He ge dûs Im re a Bics kei Mg Zrt. igaz ga -
tó já nak ve ze té sé vel meg kez dô dött a
LÁT VÁNY SAJT KÉ SZÍ TÉS ÉS A KÖP ÜLÉS,
mely prog ram min den al ka lom mal szá -
mos lá to ga tót vonz. Ezt a nép sze rû pro -
duk ci ót a fesz ti vál má so dik nap ján is él -
vez het ték a lá to ga tók. Azál tal, hogy élô -
ben lát ja a fo gyasz tó ho gyan ké szül a ha -
zai sajt, a vaj, na gyobb bi zal ma lesz ma -
gyar ter mé ket vá lasz ta ni a jö vô ben. Ez a
misszi ó ja He ge dûs úr nak és a KKA SE-
Sajt ké szí tôk Egye sü le té nek. 

A fesz ti vál el sô nap já nak vé gén még
Kan dász And re át és a Hol li gans Egy üt -
test is si ke rült „meg kö pül tet ni”. 

A fesz ti vál má so dik nap ján a szer ve zôk -
bôl, ki ál lí tók ból és ér dek lôk bôl ál ló szak -
mai cso port el lá to ga tott a nem ré gi ben
lé te sí tett ITA LI AG RO Kft. me zô tú ri bi valy -
te le pé re. Az in nen szár ma zó tej bôl ké -
szül nek a 2017. áp ri lis 29-én áta dott
GYO MA ENDRÔDI BI VALY TEJ FEL DOL GO -
ZÓ ÜZEM BEN a bi valy ter mé kek, el sô sor -
ban moz za rel la, ri cot ta és jog hurt. 

A dél után fo lya mán a SAJT LO VA GOK fel -
vo nu lá sá val kez dô dött a SAJT VER SENY
ERED MÉNY HIR DE TÉ SE. Ko vács Lász ló
el nök úr el mond ta, hogy a KKA SE-Sajt -
ké szí tôk Egye sü le te te vé keny sé gé nek
fon tos te rü le tét ké pe zi az, hogy ki dol goz -
za a saj tok ér té ke lé sé nek mód sze re it és
ün nep élyes ke re tek kö zött meg ren dez ze
a sajt must rá kat. Messze va gyunk még
pél dá ul a fran ci ák tól, ahol több ezer sajt -
min tát zsû riz nek egy-egy ver seny al kal -
má val. Cél, hogy nö ve ked jen az ér dek lô -
dés a sajt ver se nyek iránt, hi szen ezál tal
tud juk nép sze rû sí te ni a ha zai fo gyasz tók
fe lé a ha zai ter mé ke ket. A fel szó la lók
szin te ki vé tel nél kül meg em lí tet ték, hogy
a saj tos ok ta tást meg kell erô sí te ni. A
BETH LEN GÁ BOR MEZÔGAZ DA SÁ GI ÉS
ÉLEL MI SZE RI PA RI SZAK KÉPZÔ IS KO LA
ÉS KOL LÉ GI UM igaz ga tó ja Da vi do vics
Lász ló úr er re meg ol dást is kí nált a ha -
ma ro san in du ló és a bi valy te jü zem ben
meg va ló su ló du á lis kép zé se ik kel, va la -
mint a jö vô ben egy tu do má nyos köz pont
lét re ho zá sá val. 

A fesz ti vál har ma dik nap ján a SAJ TOS-
TÚ RÓS ÉTE LEK FÔZÔVER SE NYÉN a
KKA SE-Sajt ké szí tôk Egye sü le te re kord

mennyi sé gû tú ró gom bó cot ké szí tett,
mely nek re cept je a Sajt ké szí tôk Egye sü -
le te hon lap ján (www.saj tut.eu) és fa ce -
bo ok ol da lán meg ta lál ha tó. A cél 2017
db el ké szí té se volt, de a pre cíz gom bóc -
fô zôk (az Etyek Tej, a Masz lik Csa lá di Gaz -
da ság, az Ig mán di Sajt mû hely, Fü re di
Esz ter és ön kén tes se gí tôk) több mint
2700 db-ot szá mol tak meg. A gom bó co -
kat a lá to ga tók in gyen meg kós tol hat ták,
így az att rak ció igen nép sze rû re si ke rült.
A re kord kí sér let leg fon to sabb üze ne te:
fog junk össze, hogy a MA GYAR RÖ GÖS
TÚ RÓ ne csak vá ro má nyos, ha nem va ló -
di eu ró pai ol ta lom alatt ál ló Ha gyo má -
nyo san Kü lön le ges Ter mék (HKT) le gyen! 

A sajt ün nep há rom nap ja alatt gye rek-
p rog ra mok kal, SAJ TOS 7 PRÓ BÁ VAL vár -
ta a KKA SE-Sajt ké szí tôk Egye sü le te a
fi a tal lá to ga tó kat. Akik ki áll ták a hét
pró bát az Etyek Tej ál tal fe la ján lott Tú ró
Gyu rit vagy Tú ró Ju cit va la mint el is me rô
ok le ve let kap tak aján dék ba.  

Gyúrt és lágy saj tok bí rá la ta

Friss saj tok, jog hur tok bí rá la ta

Tú ró gom bóc ké szí tés re kord kí sér let

Tú ró gom bóc ké szí tés re kord kí sér let

He ge dûs Im re lát vány sajt ké szí tést 
mu tat be

Kan dász And rea és 
a Ho o li gans is kö pült

Â
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A sajt vá sár a há rom na pos fesz ti vál alatt
fo lya ma tos volt, nem csak a ma gyar or -
szá gi ter me lôk, ha nem töb bek kö zött a
szé kely föl di ek is kép vi sel tet ték ma gu kat.
A meg kér de zett lá to ga tók sze rint so kan
azért jöt tek el a fesz ti vál ra, hogy saj to kat
kós tol ja nak és vá sá rol ja nak. A fesz ti vá -
lon le bo nyo lí tott fel mé rés alap ján saj nos
még min dig ele nyé szô azok szá ma, akik
meg tud ná nak ne vez ni – eset leg büsz kék
len né nek – a sa ját szü le té si vagy la kó he -
lyük rôl szár ma zó hí res he lyi ter mé ket.
Ezért na gyon fon tos, hogy ha son ló gaszt -
ro fesz ti vá lo kon meg is mer jék a fo gyasz -
tók a he lyi ter mé ke ket. Hi á nyoz tak a
fesz ti vál ról a bo rá sza tok és a pro fesi-
szi o ná lis gaszt ro nó mia kép vi se lôi. „Ami
ké sik, nem mú lik”, ígér jük az az ôs szel
meg ren de zés re ke rü lô  V. Ma gyar Sajt -
must rán ezek kel is ta lál koz hat nak majd
a lá to ga tók. 

2 KE RE KES NÉ DR. MA YER ÁG NES
fô is ko lai do cens

2 KO VÁCS GYÖN GYI
ta nár se géd

Esz ter házy Ká roly Egye tem, 
Gyön gyö si Ká roly Ró bert Cam pus

VÁ LASZ LE VÉL SZI LÁ GYI ÁKOS ÚR NAK 
A TEJ GAZ DA SÁ GI SZEM LÉ BEN MEG JE LENT OL VA SÓI LE VE LÉ RE

Ma gyar Me zô gaz da sá gi Mú ze um és Könyv tár a múlt ban a Me zô gaz da sá gi
Könyv hó nap meg nyi tó já nak és dí já ta dó já nak hely szí né ül szol gált. Az elô ké szí tés -

ben, a le bo nyo lí tás ban és a vi dé ki és ha tá ron tú li be mu ta tók szer ve zé sé ben nem vett
részt, így a prog ram mal kap cso lat ban nem il le té kes, ahogy az in téz mény fenn tar tó ja,
a Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um sem.

Is me re te ink sze rint a Me zô gaz da sá gi Könyv hó nap szer ve zô je és le bo nyo lí tó ja a Me -
zô gaz da Ki adó, il let ve a töb bi szak ki adó volt. A szak tár ca ré szé rôl Fa ze kas Sán dor
föld mû ve lé sü gyi mi nisz ter nyi tot ta meg 2012-ben és 2013-ban a ran gos ese ményt.
A ren dez vényt utol já ra 2014-ben ren dez ték meg, ek kor a mi nisz ter meg bí zá sá ból
V. Né meth Zsolt kép vi sel te az ag rár tár cát. Az ál lam tit kár ak kor el mond ta: a Nem ze ti
Ag rár szak ta ná csa dá si, Kép zé si és Vi dék fej lesz té si In té zet (NAK VI) ré vén száz mil lió fo -
rint tal tá mo gat ja a kor mány a szak könyv ki adást. 

A Me zô gaz da Ki adó tól ka pott tá jé koz ta tás sze rint az igen költ sé ges prog ram meg tar -
tá sá hoz 2014 után saj ná la tos mó don már nem állt ren del ke zé sük re ele gen dô for rás.

2 Föld mû ve lé sü gyi Mi nisz té ri um

LÁ TO GA TÁS KÁR PÁ TAL JÁN
(Ra hón az egy kor volt ma gyar tej üzem re em lé kez tünk)

za bolcs-Szat már me gyé bôl 46 fô vel – kö zöt tük a volt Nyí regy há zi Tej üzem nyug dí -
ja sa i val – lá to ga tást tet tünk a kö zel múlt ban Kár pá tal ján. 

Be jár tuk a gyá szos em lé kû tri a no ni bé ke szer zô dés (1920) után me ga la kult egy ko ri
Észak ke le ti-Fel vi dék négy vár megy éjé bôl (Ung, Ugo csa, Be reg, Má ra ma ros) lét re jött
Kár pá tal ja te rü le tét, az 1944-tôl 50 évig tar tott szov jet meg szál lás utá ni áll apo to kat.
A vi dék dél ke le ti ré szé re be nyúl nak a Má ra ma ro si-ha va sok; a leg na gyobb csúcs, a
He ve ria 2016 mé ter ma gas. A te rü let leg na gyobb fo lyó ja a Ti sza, amely 200 km
hosszú te rü le ten fo lyik a Kár pá tok ban, így utunk so rán szin te ál lan dó kí sé rônk volt.
Ra hó nál meg te kin tet tük a Fe ke te-Ti sza össze fo lyá sát is. Itt ta lál koz tunk olyan idôs
asszo nyok kal, akik 1941 ta va szán a Ru szin kó-Ra hó-Kö rös me zô mel let ti ha va so kon
részt vet tek a tej ter me lé sé ben és fel dol go zá sá ban is. Ra hón egy fa ház volt a tej üzem,
ezer li te res ré züst tel, ahol na pi 90-100 kg-os emen tá li saj tot gyár tot tak, ame lye ket
Bu da pest re szál lí tot tak el adás cél já ból.  A front vo nal kö ze led té vel az tán a gyár tást
meg kel lett szün tet ni. Nagy öröm mel is mer ked tünk meg Kár pá tal ja 1939-es vissza -
té ré sé nek em lé ke i vel, ame lyek rôl saj nos nap ja ink ban, alig esik szó. (Mi ért?) Az ör ven -
de tes vissza em lé ke zés után foly tat va utun kat, lát hat tuk a le nyû gö zô lát ványt nyúj tó
Ta tár há gót (780 mé ter), va la mint a mun ká csi vá rat is. Si ke rült meg cso dál nunk a Ve -
rec kei-há gót. Utunk so rán Te re be sen hosszabb pi he nôt tar tot tunk. Itt jel zik Eu ró pa kö -
ze pét, egy obe liszk hir de ti. 

Jár tunk Husz ton és kör nyé kén, amely hír ne vét el sô sor ban Köl csey nek kö szön he ti.
Itt ér a Ti sza az Al föld re, ki szé le se dik a med re, mél tó ság tel jes fo lyó vá vál to zik.  Em lí -
tést ér de mel Visk, a fej lô dô ha gyo mány ôr zô ma gyar la ko sú köz ség, ahol a fa lu si tu -
riz mus ke re té ben kap tunk szál lást és el lá tást. Nagy ha gyo má nya van a rongy szö vés -
nek, az asz ta los mes ter ség pe dig apá ról fi ú ra száll. 

A cso port meg ha tód va és a him nuszt éne kel ve tisz tel gett Szoly ván az el hur colt és
ki vég zett 20 ezer ma gyar hon fi tár sunk em lé ké re ál lí tott már vány táb lá nál, az úgy ne -
ve tett „si ra tó fal” elôtt. Vé ge ze tül meg ko szo rúz tuk Vé csôn Kos suth La jos mell szob rát.
A jól szer ve zett és a lát ni va lók ban gaz dag lá to ga tás örök em lék ként ma rad meg ben -
nünk. Az utunk so rán úgy érez tük, hogy ôsi ma gyar föl dön jár tunk, a 895 ôszén a Ve -
rec kei-há gón bel épô hon fog la ló ôse ink nyo má ban. Meg fo gad tuk és hir det jük Köl csey
most is ak tu á lis vers so ra it, „Hass, al koss, gya ra píts: s a ha za fény re de rûl!”

Ezek vol tak a Kár pá tal ján tett lá to ga tá sunk fon to sabb ta nul sá gai, ame lye ket ezen -
nel szí ve sen me gosz tunk a Tej gaz da sá gi Szem le ol va só i val. 

2 OROSZ TI BOR NÉ nyug dí jas

Kiss Fe renc sajt ké szí tô és sajt jai

A szép ví zi Csen gô Me zô gaz da sá gi 
Szö vet ke zet ter mé kei
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Az Ag ro me tal 1989 évi me ga la ku lá sá tól
kezd ve az élel mi szer gyár tó, el sô sor ban
tej üze mi kis kö zép és nagy üze mek gyár tá -
sát tûzte ki cé lul. Az „Ag ro me tal” brand
az évek so rán cég cso port tá fej lô dött és in -
no vá ci ós fej lesz tô mun ká ja ered mé nye -
ként ve tély társ ként je le nik meg tej üze me -
i vel a ha zai és a  nem zet kö zi pi a con Eu ró -
pa el is mert gyár tó i val. 

Dol go zói lét szá ma nap ja ink ra meg ha lad ja
a 100 fôt, ko o pe rá ci ós part ne rei pe dig
több mint 150 dol go zót fog lal koz tat nak. 

Pasz tôr és CIP be ren de zé se i vel Eu ró pa él -
vo na lá ba tar to zik és egye di fej lesz té sei,
va la mint K+F te vé keny sé ge ré vén (fo lya -
ma tos ri kot ta gyár tó be ren de zés, szá mí tó -
gé pes gyár tás fe lü gye let, ter mék fej lesz tés
stb.) több nagy gyár tó és üzem
együttmûkö dô part ne re.

Az Ag ro me tal az ISO 9001:2008 szab vány

sze rin ti mi nô ség irá nyí tá si rend szert, az

ISO 14001;2004 kör nye zet vé del mi rend -

szert ve zet te be és mûköd te ti. A fo lya ma -
tos mi nô ség fej lesz tés és a he gesz té si
tech no ló gi ák ma gas szin ten tör té nô al kal -
ma zá sa le he tô vé tet te az EN ISO 3834-2

szab vány és a PED 97/2003 EK irány elv

„G” mo dul sze rin ti ta nú sít vány meg szer zé -
sét. Ezek bir to ká ban ma ga sabb kö ve tel -
mény rend szer nek meg fe le lô nyo más -
tar tó be ren de zé se ket is gyárt ha tunk
(PED). Je len leg egy kü lön er re a cél ra ki -
a la kí tott he gesz tô csar nok ban 18 he gesz -
tôt – kik bôl 9 mi nô sí tett he gesz tô – fog lal -
koz ta tunk, akik össze sen 21 he gesz té si
mi nô sí tés sel ren del kez nek, ame lyek le fe -
dik az Ag ro me tal ál tal gyár tott PED-es tar -
tá lyok hoz szük sé ges va la mennyi he gesz té -
si kö ve tel ményt.
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telefon: +36 (1) 204 9090
fax: +36 (1) 204 9091
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Ag ro me tal ér le lô tar tály sze lep mát rix


