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Március elején jött a híre annak, hogy a földmûvelôdésügyi miniszter kiterjesztette a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál
mûködô piaci jelentéstételi kötelezettséget.
A Terméktanács mint reprezentatív szakmaközi szervezet jogosult a jogalkotótól kérni
piacszervezési intézkedéseinek kiterjesztését
az ágazat minden szereplôjére vonatkozóan.
Így a tejpiaci hatósági ellenôrzésekhez havonta frissülô és teljes körû, a Terméktanács és partnerszervezetei által kezelt adatbázis biztosít majd háttér-adatokat.
Ennek eredményeképpen valamennyi Magyarország területén mûködô tejfeldolgozó, nyerstej-kivitellel foglalkozó tejtermelô, tejtermék-nagykereskedô, valamint tej-kiskereskedô a jogszabályban
elôírt módon köteles rendszeres piaci jelentést adni a rendeletben
meghatározott tartalommal.
Az ágazat szereplôinek a túlnyomó többsége, akik törvénytisztelô
módon a vonatkozó szabályok betartásával folytatták termelô,
feldolgozó és kereskedelmi tevékenységüket, reménykedhetnek
abban, hogy pozitív hatása lesz az intézkedésnek, és tovább fehéredik majd a tejkereskedelem Magyarországon. Az elmúlt idôszakban hiába derült fény az ügyeskedôkre, akik arcátlan módon
áfacsalások sorozatát követték el, de az átláthatatlan fiktív céghálózat mûködtetésének trükkjével gyorsan eltûntek a hatóságok
látókörébôl, azok sok esetben nem tudtak velük szemben hatékonyan fellépni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésének eredményeként most már minden egyes piaci tevékenységrôl a szakmaközi
szervezet mellett a hatóságok is tudomást szereznek.
Az érintett kereskedôknek minden hónapban közölniük kell, hogy
mennyi tejet, illetve tejterméket vásároltak fel a hazai piacról,
mennyi importárut hoztak be az országba, illetve hogy ebbôl
mennyit adtak el a belsô, és mennyit a külpiacokon.
A nagykereskedôknek és tejtermelôknek havi, a tejkereskedôknek
háromhavi rendszerességgel kell elküldeniük a részletes forgalmi
adatokat tartalmazó jelentéseket. Az érintett vállalkozások 15 napon belül kell hogy azonosítószámot kérjenek a terméktanácstól.
A januári és a februári adatokat legkésôbb március 31-ig tölthetik majd fel az érintettek.
A Terméktanács alapvetô feladatai közé tartozik a tejtermelés és
a tejfeldolgozás piaci átláthatóságának biztosítása, a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása. Ennek a feladatának akkor képes eleget tenni, ha rendelkezik azokkal az ismeretekkel, információkkal, adatokkal és elôre jelzésekkel, amelyek
szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetôbbé tételéhez,
valamint az eredményes mûködéshez.
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Szervezet és Terméktanács együttmûködésben üzemelteti majd.
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Az Alföldi Tej teljesítménye alapvetôen
határozza meg a magyar tejipar helyzetét
Február 8-án történt, hogy Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter a tejágazat
szempontjából mérföldkônek számító egyedi
kormánydöntést ismertette, mely szerint az
Alföldi Tej Kft. a Debrecenben lévô tejfeldolgozóüzemét 12 milliárd forintos beruházással
fejleszteni fogja, ezzel 181 embernek teremtve
munkavégzési lehetôséget. A beruházáshoz
a kormány 4,8 milliárd forint vissza nem
térítendô támogatást biztosít.

– Az Alföldi Tej Értékesítô és Beszerzô Kft-vel sikerült létrehozni egy olyan termelôi integrációt, amely a megtermelt alapanyagot fel is dolgozza, nem csupán a közös értékesítésrôl szól. A világ fejlettebb részén úgy mûködik a
tejipar, hogy annak nagyobbik hányada a tejtermelô cégek tulajdonában van. Magyarországon ez nem jellemzô.
Miért nem jönnek létre nálunk is a nyugati országokban
jól bevált termelôi és értékesítô szövetkezetek?
– A szövetkezeti összefogás a múltban teljesen más jellegû volt
hazánkban, azt szétverték, azóta Magyarországon nincs meg az
összefogás háttere.

A

z utolsó 30 évben ilyen nagyság– Az Alföldi Tej Kft.-nek pontosan 100
rendû beruházásra a tej feldoltulajdonosa van. Miért éri meg a tejtergozóipar területén nem volt
melônek az integrációhoz való csatlapélda. Jelentôsége abban van, hogy a
kozás? Mennyivel kap magasabb árat
kft. formájában mûködô, 100 tagot
az átadott tejért a termelô? A fejleszszámláló termelôi csoport, amely jetések és az innováció költsége milyen
lenleg évente 320 millió liter tejet termértékû terhet jelent az integrációban
mel, képes lesz az összes megtermelt
résztvevô tulajdonosoknak?
tejet, akár naponta 1,1 millió litert feldolgozni. A feldolgozó a kor technikai
– A csoportban mindig magasabb az éves felszínvonalán álló korszerû technológiávásárlási ár 1,00-1,50 Ft/kg-al, mint az orval lesz felszerelve, aminek eredmészágos átlagár. A beruházás, fejlesztés kapnyeként a tejbôl magas hozzáadott ércsán a bankok részérôl mindig elôírás volt a
tékû, a kül- és belpiacon egyaránt ver25% önrész, amit a tulajdonosoknak tôkesenyképes terméket készítenek. Ezzel
emeléssel kellett biztosítani. Ez jelentôs segítség volt a feldolgozó üzem részére, mása termelési volumennel a legnagyobb
részt a tulajdonosok egyre inkább magukébelföldi forgalmazóvá váló Alföldi Tej
nak érzik az üzemet, valamint a folyamatos
Kft. így még nagyobb hatást tud gyakofejlesztéseken keresztül a cég felértékelôdött,
rolni a tej átvételi árának alakulására.
Mélykuti Tibor ügyvezetô igazgató
a tulajdonosok vagyona gyarapodott.
Ennek eredményeként megszûnhet
majd a tej felvásárlási árának hektikus változása, a tejágazat a
kiegyensúlyozott felfelé ívelô fejlôdési pályára léphet.
– Mi jellemzô a tulajdonosi összetételre? A kis gazdaságok, egyéni termelôk érdekeit is képes az integráció
Az Alföldi Tej Kft. sorsfordítónak számító fejlôdési szakaszához megfelelô módon képviselni?
érkezett. Ebbôl az alkalomból Mélykuti Tibor ügyvezetô igazgatótól a hozzá intézett kérdésekre az alábbi válaszokat kaptam.
– Természetesen, igen! A nehéz piaci helyzetben is komoly védelmet jelent nekik az integráció.
– A Debreceni Agrártudományi Egyetem elvégzése után
több helyen, többféle beosztásban dolgozott, majd 2005- – Az Alföldi Tej Kft. az egyik legnagyobb tejfelvásárló és felben lett az Alföldi Tej Kft. ügyvezetôje. Szakmai pályafu- dolgozó szervezetként képes évente 320 millió liter tej elôtása során mikor és hogyan alakult ki az elkötelezôdése állítására és 280 millió liter tej feldolgozására. A debrecea tejes szakma iránt?
ni beruházást követôen miként változik ez a mennyiség?
– Én is tulajdonosa vagyok egy tejtermelô szarvasmarha telepnek,
így a 2003-as tejválságot a saját bôrömön is megtapasztaltam.
Tagja lettem az akkori demonstrációs bizottságnak, majd annak
érdekében, hogy kézbe vegyük a saját boldogulásunkat, a Csongrád megyei tejtermelôkkel elhatároztuk, hogy létrehozunk egy tejtermelôi csoportot, de a nagyobb érdekérvényesítô képesség miatt jobbnak láttuk, ha egy meglévô termelôi csoporthoz csatlakozunk, ez volt az Alföldi Tej Kft. Debrecenben. Talán ez volt az a momentum, ami összekötött egy életre a tejtermék-pályával.

– Bôvíteni kell a jelenlegi alapanyagbázisunkat, és az éves feldolgozásunk a két üzemben el fogja érni a 400 millió liter tejet.
Emellett nagyon fontos, hogy 100 %-ban fel fogjuk tudni dolgozni az összes tejünket, és magasabb hozzáadott értékû termékként fogjuk tudni értékesíteni a hazai és az export piacon is.
– A debreceni üzem megvásárlása nem kis erôpróba volt.
A tulajdonosoknak mélyen zsebbe kellett nyúlni ahhoz,
hogy a vételárat kifizessék. A kormányzattól kapott 4,8
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milliárdos beruházási támogatás megfelelô mértékû
segítség a feldolgozás korszerûsítésére, a sajtgyártás
beindítására?
– Igen. Nem csak a sajtgyártásról van itt szó, hanem annak a melléktermékét is feldolgozzuk egy hatékony porítóval. A 40%-os állami támogatás nagyon komoly segítség a
kormány részérôl, és ezzel nem csak a termelôi csoportot,
hanem az egész hazai tejágazatot, a kereskedelmet és a
fogyasztókat is segítik.
– A fejlesztést a sajtgyártásra koncentrálják majd.
A többi tejtermék feldolgozására versenyképes termelési technológiával rendelkeznek?
– Természetesen, hiszen az elmúlt években is folyamatosan
fejlesztettük a székesfehérvári üzemet, közel 10 milliárd forintot fordítottunk kapacitás bôvítésre, hatékonyság növelésre és innovatív technológiák bevezetésére.
– A technológiai és termékfejlesztések tekintetében
milyen lehetôséget kapnak majd a magyar beruházók?
Milyen sajtokat készítenek majd? Mikorra várható,
hogy beindul a termelés?
– Már a tervezés folyamatában is részt vesznek hazai beruházók. Magas minôségû félkemény sajtok gyártása fog történi, részben a hazai, részben export piacra. A termelés
2018 második félévében fog elindulni.
– Pozitív kicsengése van annak, hogy lehetôvé válik a
kínai tejtermék exportja. Mely termékek jöhetnek itt
szóba, és milyen nagyságrendûnek lehet becsülni
éves szinten a feldolgozásra kerülô tej mennyiségét?
– Fogyasztói tejek, ezen belül az UHT tej, az ivójoghurtok,
porított termékek, tejpor, savópor. A mennyiséget még nem
tudjuk megmondani, de a kereslet végtelen.
– Nemcsak az Alföldi Tej Kft. tevékenységéért, hanem
a Tej Szakmaközi Szer vezet és Terméktanács elnökeként az egész magyar tejágazat mûködéséért felelôsséget visel. Hogyan lehet röviden értékelni az ágazat
helyzetét? Az elôzô évek nyerstej felvásárlási árának
mélyrepülése után várható-e a fellendülés idôszaka?
A tejtermékek ÁFA-tartalmának csökkentése területén
vívott csatát mikorra tudja gyôzelemre vinni?
– 2016 augusztusa óta folyamatosan emelkedett a nyerstej
felvásárlási ára, ebben segítséget nyújtottak a kiskereskedelmi láncok is, amelyek zömükben a Tej Terméktanács tagjai is. Fontos irány, hogy a kiskereskedelmi láncok fôképpen
Magyarországon elôállított tejtermékeket kívánnak vásárolni, ezzel a fogyasztókat magas minôségû, megbízható termékekkel szolgálják ki. Az ÁFA nem csata, és reméljük,
hogy 2018-ig minden alapvetô tejtermék ÁFA-ja 5%-os
szintre kerül, ami lehetôséget biztosít arra, hogy a hazai tejtermék fogyasztás emelkedjen. Magyarországon 160-170
liter/fô/év a tejtermék fogyasztás ez az Uniós átlag fele.
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A K&H Bank nézôpontja szerint
a tejfeldolgozókon múlik
a magyar tejtermelés jövôje
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
– Alapszabálya értelmében – belépési nyilatkozat alapján tagjai sorába felvehet olyan
tagokat, akiknek a tevékenysége nem, vagy
csak közvetve köthetô a tej termékpályához,
de segíteni kívánja a Terméktanács által
kitûzött célok elérését, illetve szimpatizál a
Terméktanács által folytatott tevékenységgel.
Ez az úgynevezett pártoló tagsági viszony.
A Terméktanács a pártoló tagsági viszonyon
túl rendelkezik három „kiemelt pártoló
taggal” is, köztük találjuk 2012 októbere
óta a K&H Bankot. A két szervezet közötti
együttmûködés értelmében a felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az agrárpiaci,
agrárfinanszírozási kérdésekrôl.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértés alakul ki, a lényeg az, hogy legyen a beszélgetéshez jó alapunk. A Tej Terméktanácsba még másik négy ágazat mellett így kerültünk be,
és máig élô, jó a kapcsolatunk. Minden egyes felmerülô problémánál el tudom mondani, hogy pénzügyi szempontból mi az,
ami mûködôképes, hogyan érdemes gondolkodni a Terméktanácsnak. A gazdasági döntések akkor lehetnek sikeresek, ha
annak minden aspektusa, így a pénzügyi is megfelel a környezetnek, tehát a bankok számára is mûködôképes.
– A mezôgazdasági ágazatban a befektetések hosszabb
távon térülnek meg, így az ipari területhez képest gyengébb a jövedelemtermelô képességük. Hogyan alakul
most a mezôgazdasági vállalkozások hitelállománya?

– A termelési ciklus tekintetében valóban nagy különbség van az
ipar és a mezôgazdaság között. Míg az ipar esetében néhány
hét is elegendô lehet, addig a mezôgazdaság terén hosszú, legalább féléves termelési ciklussal kell számolni. Az eredményesség tekintetében az agráriumban három év átlagát kell nézni,
ebben az esetben sokkal kiegyensúlyozottabb adatokat kapunk. Eddig egy évben
Arra vonatkozóan, hogy a „kiemelt
gondolkodtunk, meg kell szoknunk nepártoló tagság” milyen kötelezettsékünk is az új metodikát. Másrészt a gazget jelent, illetve mi ennek az együttdálkodók is javíthatnának saját helyzetümûködésnek a hozadéka, Tresó Istkön azzal, hogy a termelési ciklushoz kötvánt, a K&H Agrárüzletág fejlesztési
fôosztály vezetôjét kérdeztem.
nék az éves beszámolóikat. A nyugati cégeknél és gazdáknál már ez a jellemzô
gyakorlat. Nálunk még naptári években
– Amikor megalakítottuk a kifejezetten
mérik a termelési ciklusokat. Nagyon keagráriummal foglalkozó kompetenciavesen teszik meg, hogy a naptáriról átállközpontunkat, hogy piaci pozícióinkat
nak a termelési ciklushoz igazodó beszámeg tudjuk tartani és erôsíteni is tudjuk,
molóra. A termelési ciklus meghatározáakkor azt néztük meg, hogy milyen inforsakor az adott gazdaság legnagyobb bevémációs források állhatnak rendelkezésre
telt eredményezô ágazatát kell figyelembe
ahhoz, hogy tanuljunk, és a különbözô
venni. Ha a bank a termelési ciklus egéágazatokban otthonosan mozogjunk. Mi
szét, a mérleget, benne az egész készlesoha nem leszünk agronómusok, állattetállományt, a teljes mezei leltárt látná, aknyésztôk, mi bankárok vagyunk. Azt az
ismeretszintet szeretnénk elérni, hogy
kor legalább egy fokozattal jobb minôsítémegértsük az agrárium különbözô ágazasek születnének, melynek eredményeként
Tresó István a K&H Agrárüzletág
a gazdálkodók könnyebb fedezetekkel, oltainak mûködési dinamikáját, kihívásait,
fejlesztési fôosztály vezetôje
csóbban jutnának forrásokhoz.
és partnerek lehessünk számukra.
Megbízhatóbb adósoknak számítanak a
Az egyik ilyen ágazat a tejtermelés és
tejfeldolgozás, ahol úgy adódott, hogy sikerült a Termékta- mezôgazdasági ügyfelek. Ennek az a magyarázata, hogy itt jelnáccsal szorosabb kapcsolatba kerülni, amely aztán a „kiemelt lemzôbb az alacsonyabb hitelállomány-kihelyezés. Sajátosság,
pártoló tagság” formájában öltött testet. Nekünk ez igen ko- hogy élô anyaggal dolgoznak, nagyon közel vannak a termémoly segítséget jelent. Ha közvetlenül látjuk az ágazat napi szethez, ez jelentôsen befolyásolja az eredményességet. Másproblémáit, ez azt is jelenti, hogy sokkal célravezetôbb és ha- részt nagyon hosszú a termelési ciklus, ezáltal a gazdálkodó és
tékonyabb pénzügyi megoldásokat tudunk kínálni. Csak úgy tu- a bank is jóval nagyobb eséllyel tudja áttekinteni az egész fodunk beszélgetôpartnerek lenni, ha értjük, hogy mirôl van szó. lyamatot, és ha baj van, idôben be tud avatkozni.
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Úgy látjuk, hogy az utóbbi idôben stagnál az agráriumba kihelyezett hitelállomány. Az MNB negyedéves statisztikája szerint jelentôs hitelnövekedésrôl nem beszélhetünk. A kormányzat adatai szerint 270 milliárd Ft bevétel keletkezett a földeladásokból. Ennek 30%-t fizették készpénzben, a fennmaradó
nagyobb rész 70% banki hitel formájában teljesül. Azt nem láthatjuk, hogy a földfelvásárlás mennyivel növelte meg a hitelfelvételt, mivel földet csak magánszemélyek vehettek, de a hitelért a magánszemély gazdasága felel. Tehát látszólag nem nô a
hitel állomány, de a valóságban mégis növekedésrôl beszélhetünk, vagyis megnôtt a kötelezettsége a gazdaságoknak.
– A gazdákhoz legközelebb a takarékszövetkezetek állnak, a legtöbb hitelt innen kapják. Az Önök bankja versenyképes ajánlatot tud kínálni számukra?
1. ábra

– A K&H Banknál a pénzügyi piacon hozzáférhetô valamennyi
termék megtalálható. Az leginkább a gazdaság méretétôl függ,
hogy bankunk hitelét igénybe tudja-e venni. A kisgazdaságok,
egyéni gazdálkodók, ôstermelôk jellemzôen a takarékszövetkezetek ügyfélköréhez tartoznak. Itt más problémák is felmerülnek. Mégpedig az, hogy az egyéni gazdálkodó, az ôstermelô
számviteli kötelezettségei milyenek, ezek megvannak-e, és értékelhetôk-e banki szempontból. A törvény leegyszerûsíti a bevallási kötelezettséget, amelybôl nem lehet a gazdálkodás
eredményességére következtetni. Tehát az ô hitelezésük pénzügyi szempontból nem egyszerû kérdés, mert nem lehet megítélni a tevékenységük eredményességét. A válság elôtt 2008ig tartott az az idôszak, amikor jelzálog alapon lehetett hitelezni. A válság a fedezet értékét elamortizálta. Manapság ha valamit kényszer-értékesíteni akarunk, azt a befogadáskori értékének mindössze 10-20% közötti áron lehet eladni. Ezért a
gazdálkodói hitelezés már csak „cash flow” alapon mûködik,
mert látni kell azt, hogy mibôl tudja visszafizetni a gazdálkodó
a hitelt. Tehát van egy réteg, melynek tipikusan a takarékszövetkezeti szektor a pénzintézete.
– Milyen állapotban van most a tejágazat? A tejtermelô
és tejfeldolgozó vállalkozások milyen jövô elé néznek?
– A tejágazatnak vannak kiválóan mûködô egységei, és vannak
olyanok is, amelyeknél kérdéses az, hogy hogyan alakul a jövôjük. Látjuk, hogy vannak gazdaságok, amelyek 83-86 Ft-os kilónkénti önköltségi áron is képesek tejet termelni. De vannak
olyan gazdaságok, ahol az önköltségi ár 120 Ft-ra jön ki. A piac értékítélete szerint egyértelmû, hogy az alacsonyabb önköltségi áron termelô nyereségre tud szert tenni, a drágábban termelô pedig veszteséges lesz. Azt kell megnézni, hogy beruházással az önköltség javítható-e, versenyképessé tehetô-e a termelés. Azt szoktam mondani a gazdáknak, hogy aki versenyképessé tudja tenni a termelését, az ne sokat várjon, mert aki
idôt veszít, az pénzt is veszít. Akinél nem látszik az esély, hogy
gazdaságossá tudja tenni a termelést, az hagyja abba idôben,
ne halmozza a veszteséget, mert a végén a vagyonát is elveszíti. Egy nagyon komoly döntési helyzet elôtt áll az ágazat: a gazda vagy beruház és hatékonnyá teszi a termelést, vagy keres
valaki más tulajdonost, aki a hatékonyság növelését véghez
tudja vinni, vagyis értékesíti a céget.
A fajlagos, tehát az egy tehénre jutó tejtermelés nagyon magas. A probléma ott van, hogy a feldolgozó nem tud többet fizetni érte. Alacsony árat fizet, mert a tejtermékek több mint fe-

lét a legalacsonyabb feldolgozottsági szinten, folyadéktejként
értékesíti. Ezen a feldolgozottsági szinten a hozzáadott érték
igen alacsony, nem tud magasabb árat fizetni a termelônek.
A termelô kényszerhelyzetben van, igyekszik minél több tejet
termelni. Az extrém magas terhelést nem bírják az állatok. Magyarországon az átlagos laktációk száma 2,4, Németországban
3,5, Hollandiában 3,53. (Lásd az 1. számú ábrát a tejtermelés
fajlagos hozamainak összehasonlításáról.)
Ebbôl egyértelmûen kitûnik, hogy Németországban és Hollandiában nem a mennyiségre mennek, hanem a minôségre.
Az ottani feldolgozók magas zsír- és fehérje-tartalmú tejre tartanak igényt. Az ottani termelônek nem célja, hogy minél több
tejet adjon a tehén, mert a minôséget a feldolgozó megfizeti,
ezért nem hajszolják túl a tehenet. Az összefüggés eredményeként egyértelmûen meghatározható, hogy a feldolgozón múlik
a magyar tejtermelés jövôje. Mert ha képes a feldolgozó nagyobb hozzáadott értéket termelni, akkor magasabb átvételi
árat tud fizetni a termelônek. (Lásd a 2. számú ábrát a magyar
tejipar termékszerkezetérôl.)
2. ábra

Azt lehet mondani, hogy érdekes állapotban van a tejágazat.
Nem lehetetlen állapot, hanem döntés elôtti állapot ez. El kell
döntenie a feldolgozónak, hogy beruház-e azért, hogy magasabb hozzáadott értékû árut tudjon termelni. Sajnálatos módon
a kereskedelemben kapható tejtermékek közül a magasabb
szintû feldolgozottsággal bíró termékek nagy része külföldön
készül, vagy külföldi érdekeltségû vállalat készíti.

Â
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2014-ig folyamatosan növekedett Kína gazdasága, majd jött a
stagnálás és a visszaesés, amely egybôl hatással volt az importra.
A tejtermékek importja is visszaesett. Ennek hatása a tejárak
csökkenésében mutatkozott meg. A Kínában el nem kelt tejtermék megjelent a mi hagyományos piacainkon, a túlkínálat pedig
a tejárak csökkenését eredményezte. Közben Kína piaci igényei
megváltoztak. Megnôtt a kereslet a gyermektápszerek, a sovány
tejpor és az UHT tej iránt, ez újabb kihívást jelent a feldolgozóipar
számára. (Lásd az 5. számú ábrát Kína tejtermék importjáról.)
– A bankok között folyamatos és egyre élesebb verseny
folyik az ügyfelekért. Jelenleg milyen fejlesztések, új
szolgáltatások segítik az ügyfelek megtartását, illetve új
ügyfelek megnyerését?
3. ábra

Sokat mond a tejágazat helyzetrôl az is, hogy a tejkvóta kivezetése elôtti idôszakban az unió vezetô tejtermelô országai jelentôs nagyságrendû beruházásokat valósítottak meg, leginkább a tejpor és a vaj feldolgozására költöttek. Ezzel szemben
Magyarországon a beruházás nagyságrendje nem volt számottevô. (Lásd a 3.számú ábrát a kvótakivezetés utáni idôszak beruházásainak összehasonlításáról.)

– Mindegyik bank nagyjából ugyanazokat a termékeket és szolgáltatásokat tudja nyújtani. Amiben eltérhetnek: ért-e a bank ahhoz, amit ügyfele csinál? Képesek- e beszélgetni a megoldandó
feladatról? Kialakul-e a bizalom, meg tudják-e találni azt a pénzügyi megoldást, amely képes növelni a cég értékét?
A másik alapvetô dolog a digitalizációt jelentô globális kihívás.
Egyre nagyobb mértékben érhetôk el a banki szolgáltatások távolról is. A hitelezés az, amit személyesen meg kell beszélni, a
többi banki tevékenységhez nem kell a személyes kontaktus,
azokat lehet elektronikus úton távolról is intézni.
Elismerésnek tekintjük, hogy bankunk, amelynek az agráriumban 16%-os részesedése volt 2011-ben, ezt az értéket
5 év alatt, 2016 decemberére 26,2 %-ra tornázta fel, vagyis
10 %-kal sikerült a piaci részesedésünket növelni. A tejágazatban pedig 30 % fölötti részesedéssel vagyunk jelen. Ha valamit
nem értünk, ha valamiben rosszul döntünk, az nemcsak nekünk,
a banknak jelenthet üzleti hátrányt, hanem hatással lehet az
egész ágazatra. Ezért nagyon jó dolog, hogy elfogadnak minket,
hiszen így tudunk közösen növekedni.
– A bank fô tevékenységének számít még a hitelezés? Milyen jellegû szolgáltatásokat kínálnak még ügyfeleiknek?

4. ábra

Fölvetôdik a kérdés, hogy mi mozgatja a piacokat? Egyértelmû a válasz: Kína. (4. számú ábra Kína tejtermelésének és tejimportjának alakulásáról.)

– Változott a helyzet ezen a téren. Ma már nem csak a hitelezés
számít a bankok fô tevékenységének, hanem a gazdálkodás kiszámíthatóságát és a tervezhetôségét adó szolgáltatások, így a számlavezetés a befektetési termékek, az árfolyam biztosítási termékek,
a határidôs ügyletek kötése a tôzsdén és egyéb szolgáltatási termékek is. De ide sorolnám a beruházás finanszírozásokat, a beruházás
finanszírozások elôlegezését is. Kimondottan agrár-specifikus banki
tevékenységünk a tôzsdén jegyzett termékek közraktározása.
– Végezetül azt kérem, röviden mutassa be, mennyire volt
eredményes bankjuk az elôzô évben.

5. ábra

– Nagyon fontos dolog az, hogy a pénzt kezelô bank biztos lábakon
álljon. A biztonságos mûködés alapja a nyereségesség. A K&H
Bank a válság egy évét leszámítva folyamatosan nyereséges tudott
maradni. A K&H Csoport az ország egyik vezetô pénzintézete, és országosan több mint 4000 munkatársat foglalkoztat, országszerte
208 lakossági fiókot mûködtet, és mintegy 1 millió lakossági, kkv
és vállalati ügyfelének kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A K&H
Bankcsoport 39,2 milliárd forint adózás utáni nettó eredménnyel
zárta 2016-ot, ez éves összehasonlításban a 2015-ben elért eredményhez képest 3,4%-os emelkedést jelent.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS

TAURINA-AGRÁR KFT.
Kizárólagos Területi Képviselô

5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS Sziget dûlô 3.
Tel./Fax: 56 390 082; Mobil: 06 30 445 4570, E-mail: taurina@t-online.hu
Web: www.taurinaagrar.hu
Web áruház: www.taurina.hu
Alomfertôtlenítés!!!
A higiénia javításáért, DEKAMIX-et
az istállókba!
• csökkenti a csíraterhelést
• csökkenti a legyek, paraziták és kártékony
rovarok számát
• szárítja a körmöket, valamint a járó- és fekvô
felületeket
• javítja a trágya- és a hígtrágya minôségét
• növeli az állatok vitalitását
• big bag-ben (1.000 kg) és zsákban (30 kg)
szállítják
• olcsó ár: big bag-ban 90,-Ft/kg + Áfa
zsákban 95,-Ft/kg + Áfa

Használati utasítás a BOVI szarvtalanító paszta alkalmazásához: A szarvtalanítandó, 4-6 napos borjaknál már
kitapintható a szarvkezdemény. Két kis dudor alakjában. A borjú
rögzítése után mindkét szarv- kezdeményt, azok kerületét
ollóval szôrtelenítjük. A szôrtelen szarvkezdemény még jobban
kitapintható. A pasztát a vattás pálcika segítségével a szôrtelenített bôrfelületre kenjük és alaposan bedörzsöljük a bôr
felületbe (30-40 másodpercig). A szarvkezdemény feletti és
körüli bôrfelület alapos bedörzsölésével a szarvtalanítás
megtörtént, további kezelést nem igényel.
Törzskönyvi szám: 324/89 F.M. Eng. Szám: 71.797/89
Tartalom: 20 db x 10 ml
Ár: 700,- Ft/ db.+ Áfa

Fejô és tejhûtô-berendezések szervize

Megelôzô karbantartás a fejés és tejhûtés hatékonyságáért!
Kiemelt partnereink részére 24 órás ügyeleti rendszerben, teljes körû vevôszolgálat biztosítása!
Szervizes szakembereink speciális szerszámokkal és mûszerekkel rendelkeznek a DeLaval berendezések teszteléséhez, javításához, tisztításához és beállításához, legyen szó fejôberendezésekrôl –
akár a VMS fejôrobotról – hûtô, takarmányozó és trágyakezelô berendezésekrôl. A szakszerû szerviz
a DeLaval szerviz elôírásokat követi és minden cseréhez eredeti alkatrészeket használ.
A hûtôtartályban nem csupán tej van, pénz is!
Biztosítsa a tej minôségét a hûtô és fejôberendezések kitûnô állapotban tartásával!

Ladányi István
06 30-3387 455

Keresse szakembereinket:
Bûdi István
Bagi Attila
06 30-4889 023
06 30-4889 016

Orosz Imre
60 30-6192 949
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A Dél-Pest Megyei Mezôgazdasági Zrt. és a
Taurina Agrár Kft. példás együttmûködése
A Dél-Pest Megyei Mg. Zrt. törteli telephelyén Medveczki
Józseffel, a Zrt. szarvasmarha ágazatának vezetôjével és
Mrena Sándorral, a Taurina-Agrár Kft. ügyvezetôjével arról
beszélgettünk, hogy az ô gyakorlatukban hogyan mûködik
egy tejtermelô telepnek és a mûszaki kiszolgálását biztosító
vállalkozásnak mindennapos munkakapcsolata.

tási példa kritika nélküli átvételének köszönhetô. Olaszországban a tehenészetek
egy része már nem használ silókukoricát.
A gabonát a tejes és viaszérés határán silózzák be, szenázst készítve azokból.
A 70-es években ezen a telepen bajor
tarka teheneket tartottak és magyartarka

E

lsôként Medveczki József röviden
ismertette a gazdaság tevékenységét, amely szerint a Ceglédi Állami Tangazdaság jogutódjaként jött létre
a Dél-Pest Megyei Mezôgazdasági Zrt.
A mûvelés alatt lévô terület 10 ezer hektár, melybôl 5000 hektár a szántó, 1000
hektár a rét és a legelô, valamint 4000
hektár az erdô. Az állattenyésztés meghatározó szerepet tölt be gazdaságunkban. Ágazatunk 1500 koca, 950 holstein-fríz tejelô tehén és 300 limousin
hústehén valamint szaporulatának tenyésztésével foglalkozik.
– A szarvasmarha-telep rekonstrukcióját
2014-ben kezdtük el. Építettünk egy 528
férôhelyes új istállót, egy 50 állásos DeLaval körforgós fejôházat, majd jött a tej felvásárlási ár mélyrepülése. Ebbôl egyetlen
kiutat láttunk, hogy emeljük a tehénlétszámot, és növeljük a tej mennyiségét. A tehénlétszámot 120 egyeddel, a tejtermelést
pedig 1 millió literrel sikerült növelni. Továbbiakban is az a célunk, hogy növeljük a
tehén-létszámot és a termelt tej mennyiségét, mert ez az egyetlen esély, hogy talpon
tudjunk maradni. Az ágazatnak az a szerencséje, hogy több lábon áll a gazdaság, ami
így biztosítja a tejtermelô ágazat túlélését,
elviseli a veszteséget. Az új beruházások
kapcsán különbözô kötelezettségeket kellett vállalni, ezért az ágazat leépítése, illetve megszüntetése szóba sem jöhet.
A tejet a Kôröstej Kft. révén értékesítjük. A jelenlegi átvételi ár 97 Ft, plusz a
beltartalmi értékre számított felár. Célunk az, hogy az önköltséget csökkentsük, vagyis csökkenjen a termelési költség, és növekedjen a termelt tej mennyisége. Napi fejési átlagunk 32-33 liter tehenenként.
A takarmányozást az általunk termelt
takarmányokra alapozzuk. Ha jó minôségû a tömegtakarmány, akkor kevés vásárolt anyagot kell hozzáadni. Mi állítjuk elô
a silókukorica-szilázst, a lucernaszénát,

Medveczki József DPMG Zrt. és Mrena Sándor Taurina Kft. ügyvezetô
a rétiszénát, a lucerna- és fûszenázst.
Abrak alapanyag a saját termésû kukorica, búza és árpa. Vásároljuk a védett
szóját, az extrahált repcedarát és a premixet. Mindezeket a takarmánykeverô
üzemünkben keverjük össze, a nedves,
propionsavval tartósított fóliahurkába betárolt kukoricadarát itt a telepen tesszük
hozzá.
Három éve áttértünk egy tehénbarát
takarmányozásra. Sokkal több rostot, pl.
a szénákból 5 kg-t, sok szenázst (lucerna és fûszenázst) etetünk a tehénnel.
A lényeg az, hogy a könnyebben emészthetô rostforrásokat helyezzük elôtérbe.
A takarmányozást a J.O.B Feed. Kft. tanácsadása szerint végezzük. Ôk a zászlóvivôi a rost alapú takarmányozásnak.
A szénaadagok növelése egybevág azzal
a koncepcióval is, hogy a tehén ôse a füves sztyeppéken alakult ki, régrôl örökölt
természetes takarmánya a fûfélék, és
nem a kukorica. A kukorica sokszor a toxinok melegágya. Az éghajlati változások,
a légkör nagymérvû felmelegedése miatt
az aflatoxinos fertôzések kivédése egyre
nagyobb feladat elé állítja a termelôket.
A silókukorica térhódítása a tejelô szarvasmarha-tartásban az amerikai holstein tar-

tenyészbikákat állítottak elô. A holsteinnel való keresztezést 78-ban kezdték el,
elôször vörös tarkával, majd a 90-es
évektôl a fekete tarka változattal végezték. Mi most mindkét színváltozatot
használjuk. Voltak szaporodásbiológiai
problémáink, amelyek megoldásához a
svéd vörös fajtát hívtuk segítségül, majd
magyartarka keresztezéseket is csináltunk. Azt tapasztaltuk, hogy javult a vemhesülési mutató. A két keresztezés közül
a termelési mutatók tekintetében jobbnak bizonyul a magyar tarka. A tejtermelés minimális csökkenést mutat, és a
lábbetegségek elôfordulási gyakorisága
csökkent. Az eljárás a tôgygyulladások
tekintetében alapvetô változást nem hozott. Egyértelmû elônye ennek a próbálkozásnak viszont az, hogy javult a termékenységi mutató.
Az új istállóval, benne az új tartástechnológiával csökkent a tôgybetegségek
elôfordulási aránya. Azt is tapasztaljuk,
hogy a rost alapú takarmányozásra való
áttéréssel oly mértékben megerôsödött
a tehenek immunrendszere, hogy jelentôsen csökkent a tôgybetegségek kialakulási gyakorisága. A kezelések tekintetében is változtattunk az eljáráson, keve-
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sebbet és célzottabban használjuk az antibiotikumos kezeléseket. A fertôzött
egyedektôl mintát veszünk, és laborvizsgálatra küldjük azokat a diagnózis megállapítására. Elôször a széles spektrumú
gyógyszeres kezelést alkalmazunk, de ha
ez nem vezet eredményre, akkor a vizsgálati eredmény ismeretében célzott kezelést alkalmazunk. Korábban, még
2014-ben volt egy prototheca fertôzésünk, ezeket az állatokat külön istállóban, elkülönítve kezeljük, és folyamatosan kivonjuk a termelésbôl.
A laktációs mutatók tekintetében közel
10 ezer liter az egy laktációban termelt
tej mennyisége; két 100 ezer literes tehenük van. A már említett tôgyegészségügyi problémák miatt az átlagos laktációs mutatónk sajnos lement 1,8-os
értékre, amelyet viszont folyamatosan
igyekszünk javítani. A tej zsírtartalma
3,9, a fehérje 3,4%-os. Terveink között
szerepel a napi háromszori fejés bevezetése, ezzel hosszabb távon +10-15%-os
hozamnövekedést várunk.
Pest megye déli részén a gazdaságunkat is érinti a munkaerô elfordulása a mezôgazdaságtól, fôleg az állattenyésztéstôl.
A munkáltatóknak nagy konkurenciát jelentenek a környékbeli ipari üzemek,
ezért nem könnyû munkaerôt találni. Utólag már bánjuk, hogy a korszerûsítés során elvetettük a fejôrobotok beállításának
ötletét, mert azok használatával kisebb
lenne a munkaerô-igényünk.

Az 50 állásos DeLaval körforgós fejôállás
szaktanácsadói és kereskedôi hálózatuk.
Forgalmaznak mosószereket, tisztító és
állatápolási eszközöket, tôgyfertôtlenítô
szereket. Felhasználói szaktanácsadással is szolgálnak a hozamfokozók, takarmány kiegészítôk tekintetében.
Számos telepi rekonstrukció megvalósítása van már a hátuk mögött. A telepi
korszerûsítéssel kapcsolatos beruházásokat a tervezéstôl a kivitelezésig vállalják. Majd azt követôen, folyamatos ügyeleti rendszer mûködtetésével biztosítják
a berendezések üzem-biztonságát, vevôszolgálatát.
A törökszentmiklósi telephelyen 600
m2-es fémipari termékek gyártására szakosodott üzemet mûködtetnek. A törökszentmiklósi üzemben készülnek tûzi
horganyzott fejôházi állásszerkezetek. Továbbá a saját fejlesztésû szarvasmarhalekötô szerkezetük, fûthetô önitatójuk,
és pihenôbokszaik az ország számos tejtermelô gazdaságában megtalálhatók.

A tejtermelô telep bemutatása után Mrena Sándor, a Taurina-Agrár Kft. ügyvezetôje tájékoztatott arról, hogy a Törökszentmiklóson lévô vállalkozásuk már
több mint negyven éve mûködik.
Ennek az emberöltônyi múltnak a legfontosabb tanulsága az, hogy a gazdaságok részérôl mindig bizalommal voltak
vállalkozásuk iránt, ami annak köszönhetô, hogy munkakapcsolatuk a kölcsönös
segítôkészségen alapul. A TaurinaAgrár Kft. elsôsorban a szarvasmarha-telepek fejôgépekkel, tejhûtôgépekkel történô ellátását
végzi, a tervezéstôl a telepítésen
keresztül a szervizelésig. A világ
vezetô fejôgépgyártójának, a svéd
DeLaval cégnek a kizárólagos
képviseletét látják el Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hasonló feladatkörrel
mûködtetnek képviseletet ErdélyPihenômatracon az alomfertôtlenítô por
ben is. A fejôgép és a tejhûtô
és szecskázott szalma keveréke
szervizelése mellett mûködik a

Gyártanak még különféle terményszállító
csigákat, szállítószalagokat és magtárfeltöltô rendszereket is. Alkalmazottainak
száma 30-40 fô között változik.
A két cég kapcsolata a 90-es évek elejére nyúlik vissza. Az együttmûködésnek az
alapja az volt, hogy az aktuális, megoldandó problémára mindig tudtak megfelelô megoldást javasolni a telep szakembereinek.
– Folyamatosan nyomon követtük a telep tartástechnológiájának fejlesztését –
mondja Mrena Sándor. – Mi nem mindenáron eladni, kereskedni akarunk. Üzleti
filozófiánk alapja az, hogy meg kell látni
a megoldandó problémát, és annak
megoldásához partneri alapon segítséget nyújtani. A tejtermelô gazdaságokban jelentkezô problémákra keressük a
válaszokat. Mintegy 150 teleppel van
kapcsolatunk, köztük a törteli teleppel,
ahol példaértékû együttmûködésrôl tudok beszámolni.
Jó példa erre a felmerülô mûszaki problémák megoldása mellett a
szarvtalanító zselé használata is.
Ennek a szernek használata az
összes partnerünk közül itt a legeredményesebb, mert betartják a
technológiai elôírást, és pontosan
a szarvkezdeményre helyezik a
pasztát. Ehhez az szükséges, hogy
a beavatkozás alatt a borjú nyugalmi állapotban legyen, ne mozogjon. Ezt úgy oldják meg, hogy az állatorvos elaltatja a borjút, így a
mûvelet hatékonyan és humánus
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részt is. A fôdarab-cserék kivételével a
hibát 24 órán belül elhárítjuk. Olyan még
nem fordult elô az elmúlt 40 év alatt,
hogy mûszaki meghibásodásból eredôen
kimaradjon a fejés a szerzôdött partnereinknél. A folyamatos képzés része dolgozóink emberi tulajdonságainak a fejlesztése is. A tolerancia, a korrekt tájékoztatás és az üzemeltetôktôl kapott
információk feldolgozása fontos részét
képezi a munkatársainkkal szemben támasztott elvárásoknak.

A fejôház homlokzata
módon elvégezhetô. Az állomány szarvatlanítása, telepi szinten, ezzel az egyszerû
és olcsó eljárással megoldódott.
– Néhány évvel ezelôtt az aszályos idôjárás miatt nem volt elegendô szalmánk az
almozáshoz – idézi fel a történteket az
ágazatvezetô. – A problémára úgy találtunk a Taurinával közösen megoldást,
hogy átalakítottuk a mélyalmos rendszert
pihenôboxossá. Ennek az lett a hozadéka, hogy tisztábbak lettek a tôgyek, javult
a csíraszám, csökkent a tôgybetegségek
száma. A boxokba pihenômatracra szecskázott szalma és a Taurina által forgalmazott alomfertôtlenítô por, a DEKAMIX kerül. Ez egy ôrölt mészkôpor, amely lúgos
kémhatású, és képes lokalizálni a tôgy és
csülökbetegségek kórokozó baktériumainak szaporodását. A DEKAMIX alkalmazási területén pH11 feletti környezet érhetô el, ami csökkenti a kártékony paraziták, legyek, rovarok jelenlétét, és javítja
az istálló klímáját is. A tartástechnológia
terén felmerülô kérdésekkel nyugodtan
fordulhatok a Taurinához, mert a többi telepen szerzett tapasztalatok alapján a mi
kérdéseinkre is érdemben tudnak megoldásokat javasolni. Minden héten jön a
szaktanácsadó, meglátogatja a telepet.
Ilyenkor megbeszéljük az idôközben felmerült kérdéseket, és ha azok valamelyikére nem tud érdemben válaszolni, akkor
másnap e-mailben küldi az általuk kialakított javaslatot.
– Szakembereink tisztában vannak a telep adottságaival, technikai felszereltségével – veszi át a szót a Taurina vezetôje. – Büszkék vagyunk arra, hogy partnereink közül a törteli telepen lévô tôgy-

egészségügyi mutatók a legjobbak közé
tartoznak. Köszönhetô ez többek között
az alkalmazott jó tartástechnológiának, a
kiváló mûszaki állapotban tartott DeLaval
fejôtechnológiának, valamint az általunk
forgalmazott, DeLaval tôgykezelô és fertôtlenítôszerek rendszerbeállításának is.
Kiemelt partnereinknél, így a törteli telepen is ügyeleti rendszer fenntartásával
garantáljuk a beépített technológia
üzembiztonságát. Például, ha az esti fejésnél észlelik, hogy a fejô vagy tejhûtô
nem a megfelelô módon üzemel, és azt
jelzik nekünk, akkor azonnal hozzálátunk
a hiba elhárításához. A telepen lévô eszközök erôs igénybevételnek vannak kitéve, elôfordulhatnak meghibásodások a
nap bármely idôszakában, amelyeket a
Taurina szerviz szolgálata rövid idôn belül
képes elhárítani. Nekünk, szolgáltatónak
együtt kell élnünk a tejtermelô telepekkel, a tejes szakmával. Folyamatosan képezzük dolgozóinkat, frissítjük az eszközállományt és az alkatrész készletet. Ennek eredményeképpen tôlünk úgy megy
ki a hibabejelentésre a szerelô, hogy tudja magával vinni a javításra, cserére szoruló, gyártó által készített, eredeti alkat-

A telep bejáratánál elhelyezett tábla

– Az Energy Cow folyékony takarmányt
partnerünk a Taurina javaslátára állítottuk be a tehenek takarmányozásába –
folytatja mondandóját Medveczki József.
– Ellés elôtt 3 héttel és ellés után egy
hónapig napi 30-50 dkg-ot kapnak ebbôl a tehenek. Az elletôs a kiosztott takarmányra kézzel önti rá az oldatot, így
az a tömegtakarmánnyal együtt jól hasznosul. Az alkalmazásnak pozitív eredményei vannak. Az elmúlt 10 év alatt minimálisra csökkentek az ilyenkor elôforduló anyagcsere-betegségek. Az olasz cég
a Taurina jóvoltából Magyarországon
gyártatja a terméket, így az árát jelentôsen sikerült csökkenteni. Ennek megvalósulása is a két cég közötti együttmûködésnek az eredménye. A valutaválság
idôszakában, amikor elszabadultak az
árfolyamok, az import termékek is megdrágultak. Ennek kivédésére alakult ki az
itthoni gyártás, és így sikerült az árakat a
felhasználók számára elfogadható szinten tartani. Összehasonlításképpen tudom mondani, hogy most a piacon egy
hasonló hatóanyagú termék közel kétszer annyiba kerül.
A beszélgetés végén Medveczki József
véleménye az, hogy a telepek folyamatos
mûködésének feltétele az üzembiztonság, amelyet nem lehet pénzzel megfizetni. Csak a kiegyensúlyozott partneri
kapcsolat tudja ezt biztosítani.
Mrena Sándor szerint a kölcsönös elismerés és egymás megbecsülése jellemzi a köztünk lévô kapcsolatot. A termelô
és a szolgáltató egymásrautaltságának
korrekt bizalmi elven mûködô gazdasági
kapcsolatban kell megjelenni. – Folyamatosan figyeljük az új fejlesztéseket,
ajánlatot, javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy mit lehetne azokból megvalósítani, partnereink termelési költségeinek csökkentése és a mi piaci jelenlétünk stabilizálása érdekében.
2 BEREGSZÁSZI MIKLÓS
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A NÉBIH ellenôrzések
tapasztalatai a tejágazatban
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) a Földmûvelésügyi Minisztérium
háttérintézményeként országos hatáskörben
felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági
szabályok betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen.
A közelmúltban lezajlott közigazgatási reform
a NÉBIH szervezetét és funkcióját – néhány
módosítástól eltekintve – alapvetôen nem
változtatta meg, hamarosan fennállásának
5. éves évfordulóját ünnepelheti. A Megyei
Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Szakigazgatási Szerveivel
szoros együttmûködésben dolgozik, a felettük
szakmai irányító tevékenységet végzô Földmûvelésügyi Miniszter tevékenységét segíti.

A

NÉBIH a láncszemléletû hatósági ellenôrzés megvalósítása érdekében kockázatbecslésen alapuló – az
Európai Bizottság által jóváhagyott – integrált többéves
nemzeti ellenôrzési terv alapján éves ellenôrzési programot dolgoz ki. Ezt a részletes, szakterületekre lebontott, átfogó tervet
végrehajtás céljából eljuttatja a Megyei Kormányhivatalok
Szakigazgatási Szervei részére. A kivitelezés a területileg illetékes kormányhivatalok munkatársainak (állatorvosok, élelmiszermérnökök, agrármérnökök, vegyészek stb.) feladatkörébe
tartozik, de a NÉBIH az ellenôrzési terv terület- és idôarányos
teljesülését folyamatosan felügyeli.
Ezen felül – mint országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô központi élelmiszerlánc-biztonsági hatóság – önálló ellenôrzéseket is végez, jogsértés esetén eljárási kötelezettsége
van. A hatósági ellenôrzések tehát több szinten, egymással
szoros összefüggésben valósulnak meg.
Az ellenôrzések (akár központi, akár helyi szintûek) alapvetôen
két nagy területre fókuszálnak: a létesítmény- és tevékenységellenôrzésre, valamint a termékellenôrzésre. A létesítményellenôrzés kiterjed a termelôi, elôállítói, kereskedelmi és vendéglátóipari egységekre. A hatóság kontrollálja, hogy a végzett
tevékenység és a strukturális feltételek megfelelnek-e a hazai
és az uniós jogszabályi elôírásoknak.
Termékellenôrzés során nem csak késztermék-analízis történik, hanem a felhasznált alapanyagok, segéd- és adalékanyagok, a csomagolóanyagok, az ivóvíz, a tisztító- fertôtlenítôszerek stb. élelmiszerbiztonsági és minôségi paramétereinek a
vizsgálatára is sor kerül. A termékellenôrzés – a vizsgálandó paraméterektôl függôen – elvégezhetô a mintavétel helyén (pl.
elôállítónál, kereskedelemi vagy vendéglátó egységben) vagy
laboratóriumban, de minden esetben hatósági mintavétel szükséges hozzá. Amennyiben laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, az
a NÉBIH központi vagy regionális hatósági laboratóriumainak

valamelyikében történik. A vizsgálatok mikrobiológiai, reziduum-toxikológiai, radio-analitikai, fiziko-kémiai jellegûek, és
GMO--tartalom, csomagolás, jelölés, tömeg, térfogat, valamint
érzékszervi tulajdonságok ellenôrzésére terjednek ki, az európai
uniós, valamint a hazai jogszabályoknak (és a MÉ-nek is) való
megfelelés biztosítása érdekében.
A NÉBIH laboratóriumok listája a http://portal.nebih.gov.hu/
hivatalunk/szervezeti-felepites link alatt elérhetô.
Az ellenôrzések nagy része a tervezett ellenôrzések (monitoring
mintavételek) kategóriájába tartozik, de ezenkívül léteznek ún.
szezonális, kiemelt ellenôrzések (pl. húsvéti, karácsonyi), illetve célellenôrzések (pl. ilyen volt a 2016-ban tavasszal és ôszszel lefolytatott kifejezetten a nem hazai elôállítású UHT tejek
minôségének ellenôrzése), valamint eseti/soron kívüli/azonnali
ellenôrzések, pl. fogyasztói bejelentés (NÉBIH Zöld szám, Ügyfélszolgálat), ételmérgezés vagy az Európai Unió Gyors Riasztási Rendszerén (RASFF) keresztüli értesítés kapcsán.
A létesítmény- és termékellenôrzések végeredményét a hatósági informatikai – ún. OÁIR (Országos állategészségügyi Információs rendszer) – alrendszerbe rögzítik, és ez az adatbázis alapját képezi a következô évi kockázatbecslésen alapuló ellenôrzési
terv kidolgozásának. Jogsértés esetén a hatóság (területi vagy
központi) eljárást kezdeményez a vállalkozással szemben. A vétség súlyától függôen korlátozó intézkedéseket hozhat: pl. a termelést véglegesen vagy átmenetileg felfüggesztheti, a mûködési
engedélyt visszavonhatja, a terméket a kereskedelmi forgalomból kivonhatja, a fogyasztótól visszahívhatja, bírságot szabhat ki,
vagy figyelmeztetésben részesíthet. Kiemelten fontos feladat a
hatóság számára, hogy a feltárt hiányosságok kijavítására szolgáló intézkedési tervek végrehajtását folyamatosan kontrollálja.
A tejtermékek elôállításának és kereskedelemének ellenôrzése
is a fent leírt rendszer alapján valósul meg. A hazai jogszabályi
környezetben közfogyasztásra bocsátani feldolgozott tejet/tejterméket csak akkor lehet, ha az elôállítás a közösségi és hazai szabályozásnak megfelelôen vagy engedélyezett létesítményben vagy a kistermelôi 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben foglaltak szerint történik.
Az engedélyezett tejfeldolgozó létesítmények listája, valamint
a hatályos élelmiszer-jogszabályok jegyzéke a http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer linken érhetô el. A kistermelôi regisztrációt a területileg illetékes Kormányhivatalok Járási
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályai végzik.
Az átfogó hatósági ellenôrzés kiterjed az állati takarmányra, a
tejtermelô gazdaságokra, a tejfeldolgozó létesítményekre, valamint a forgalmazás minden területére, így a külföldrôl (tagállam/harmadik ország) behozott élelmiszerekre is.
A nyerstej-tételek helyszíni vizsgálatához – hômérséklet, jelölés, nyomon követés, fizikai tisztaság stb. – az esetek nagy részében laboratóriumi vizsgálathoz szükséges mintavétel is társul.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a fogyasztói nyerstej vizsgálata
kapcsán megállapított leggyakoribb kifogások a mikrobiológiai
szennyezettség és a nem megfelelô címkézés. A nyerstej élelmi-
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szerbiztonsági szempontból kockázatos termék, a fogyasztók számára történô közvetlen értékesítése csak úgy történhet, ha a vevô tájékoztatást kap arról, hogy a termék csak forralást követôen
fogyasztható, illetve a nyerstejbôl gyártott tejtermékre minden
esetben rá kell írni, hogy nyerstejbôl készült.

valamint hogy a vállalkozások az önellenôrzésük során – pl. mikrobiológiai vizsgálatokban – kapott nem megfelelô eredményeikrôl nem tájékoztatják a felügyelô hatóságot, vállalva a mulasztás
vétségét. Pozitív tapasztalat, hogy egyre több vállalkozásnál van
átgondoltan és jól mûködô HACCP és nyomon-követési rendszer.

1. sz. táblázat Nyerstej tételek (hazai, EU tagállami, valamint import termékek) ellenôrzésének összesített vizsgálati eredménye.

A termékellenôrzések eredményei azt mutatják, hogy mind a
nyerstej, mind a tejtermékek minôsége évrôl évre javuló tendenciát mutat.

Nyerstej
(szarvasmarha, juh és kecske)
Vizsgált tétel (db)
>> kifogásolt tétel (db)

2014

2015

789
492
9 (1,1%) 7 (1,4%)

2016
546
2 (0,35%)

A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri a 16/2008. (II. 15.)
FVM-SZMM együttes rendelet (a nyerstej vizsgálatáról) rendelt
által elôírt – a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet (MTKI) Kft.
Nyerstej Vizsgáló Laboratóriuma által végzett – vizsgálatok
eredményét.
Az elmúlt években az össz-csíraszámra és a szomatikus sejtszámra vonatkozó határérték túllépés miatt a hatóságnak nem
kellett eljárást indítania, azonban gátlóanyag jelenlétének kimutatása okán több esetben is korlátozó intézkedések meghozatalára került sor. A hatóság többször tapasztalta, hogy az ellenôrzött tejtermelô gazdaság az önellenôrzés keretében végzendô vizsgálatokat nem a rendelet által kijelölt laboratóriummal végeztette, ami a jogszabályi elôírásnak való nem megfelelôségnek bizonyul, illetve megnehezíti a hatóság számára az
országos rálátást a hazai nyerstej minôségére.
2. sz. táblázat Gátlóanyag pozitív nyerstej minta

Gátlóanyag pozitív
minták száma (db)

2014

2015

2016

25

33

27

3. sz. táblázat A feldolgozott tej-tejtermék tételek (hazai, EU
tagállami, valamint import termékek) vizsgálatának összesített
eredménye.
Feldolgozott tej
2014
2015
2016
és tejtermék
Vizsgált tétel (db)
12 737
10 771
11 408
>> kifogásolt tétel (db) 634 (5%) 451 (4,1%) 339 (2,9%)
A kifogásolások fôbb okai között kiemelkedik az eltarthatósági
idô lejártát követô forgalmazás, a nem megfelelô zsírtartalom (pl.
UHT tejek, vajak) a mikrobiológiai kifogásolás, a kereskedelemben tapasztalható nyomon követés elégtelensége, valamint a jelölés hiányossága. A jelöléssel kapcsolatos esetek zöme a félrevezetô termékmegnevezéssel kapcsolatos. Növényi zsíros készítményeket nem lehet a tejtermékekre fenntartott megnevezéssel
forgalomba hozni, mert ez kimeríti a termékhamisítás fogalmát.
2016-ban a vizsgált terméktételek 17%-ából történt laboratóriumi mintavétel, és a mintákból közel 10 000 vizsgálatot végeztek a NÉBIH akkreditált laboratóriumaiban.
4. sz. táblázat Laboratóriumi termékminták megoszlása (db)

Forrás: MTKI

A tejfeldolgozók – mint minden állati eredetû élelmiszert elôállító
létesítmény – élelmiszerbiztonsági megítélés alapján a kiemelt
kockázatú kategóriába tartoznak. Így alaphelyzetben a területileg
illetékes hatóság szakemberei évente minimum 4 alkalommal
kötelesek a megadott szempontrendszer szerint a tervezett ellenôrzéseket végrehajtani. Ezt az ellenôrzésszámot növelhetik a terven kívüli felülvizsgálatok (pl. RASFF riasztás, közérdekû bejelentés, monitoring termékminta nem megfelelô eredménye, export
szemle… stb.). Ilyen rendkívüli ellenôrzés volt pl. a 2015-2016os években a kínai hatóság szakemberei által végrehajtott tejipari audit, de ide sorolhatók a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜI) – fôleg az illegális gyártás és a feketekereskedelem
visszaszorítását célzó – ellenôrzései is. 2016-ban a KÜI 7 üzem,
6 vendéglátó egység, 5 forgalmazó egység, 4 kistermelô és
1 cukrászüzem ellenôrzése során összesen 190 tonna tej és tejtermék forgalomból történô kivonását rendelte el, fôleg higiéniai
és nyomon-követési hiányosságok miatt.
A létesítmény és tevékenységellenôrzés tapasztalatai azt
mutatják, hogy a tejiparra sajnos még mindig jellemzô a strukturális hiányosságokból adódó nem megfelelôség (pl. elégtelen hûtô/érlelô/tároló kapacitás, rossz minôségû padozat stb.), valamint
hogy a vállalkozások olyan tevékenységet is folytatnak, amely
nem szerepel a mûködési engedélyben. Gyakori probléma, hogy
az elôállított termék mennyisége meghaladja az engedélyezettet,

5. sz. táblázat Vizsgálati irányok megoszlása
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Tavaly az Európai Unió Gyors Riasztási Rendszerén (RASFF) keresztül két esetben érkezett riasztás élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolt, Magyarországon forgalomba hozott közösségi termékkel kapcsolatban. Az egyik az Olaszországból származó aflatoxinnal szennyezett édes savópor, a másik a Franciaországból származó, magas patogenitású E.Coli baktériummal
fertôzött nyerstejbôl készített sajt volt. Természetesen mindkét
esetben a hatóság megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a fertôzött termékek a fogyasztók egészségét ne
veszélyeztessék.

2 NÉBIH ÉTBI

A NÉBIH Zöld számára bejelentett, illetve e-mailen elküldött fogyasztói bejelentések 4% köthetô tejtermékekhez. A minôséggel kapcsolatos fogyasztói panaszok között kiemelkedôen sok
az UHT tejek tartósítószerre emlékeztetô, kellemetlen ízét kifogásoló bejelentés.

SVÁJC TEJGAZDASÁGA
A Magyarország felénél is kisebb Svájc Nyugat-Európában
található, a kontinens gazdasági nagyhatalmai és legmagasabb hegyei közé ékelôdve. Területe 41.284 km2, lakóinak
száma 8,2 millió. A Svájci Államszövetség 26 kantonja 1848ban lépett szövetségre, elôtte önálló államok voltak. A szövetség alkotmánya szerint a 26 kanton többsége német, van
egy-két vegyes német-francia vagy tisztán olasz és francia.

A

svájci hegyek ásványkincsekben
szegények, ezért az ország iparában legfontosabb a gépgyártás (óragyártás), a vegyipar (gyógyszeripar), a textilipar és végül, de nem utolsó sorban az élelmiszeripar. Nagyon jelentôs állami bevételt biztosít az évszázados hagyományokra épülô bankrendszer,
amely Svájcot – valutájának értékállósága és a szigorú banktitok által megtámogatva – Európa és a világ egyik legfontosabb banki központjává tette. Az egy fôre jutó, mintegy 60.000 dolláros bruttó
nemzeti jövedelem alapján Európa leggazdagabb, illetve legstabilabb gazdaságú országai közé sorolható.
Mivel az oszág területének csak mintegy
18,2 százaléka alkalmas szántóföldi mûvelésre (31,3% erdôsültség és 25,3%
mûvelésre alkalmatlan hegyi területek
mellett). A mezôgazdaság elsôsorban az
állattenyésztésre, azon belül is a szarvasmarha tartására épül. Ennek takarmánybázisát a terület mintegy 17 százalékát
borító legelôk és a nagyrészt importból
beszerzett abraktakarmányok adják.
Az ország mezôgazdaságában az állattenyésztés a legkiemelkedôbb ágazat. A
szarvasmarhát elsôsorban tejéért tartják.

Az állatokat télen istállókban szénával
etetik, abrakkal kiegészítve.
Svájc mai területén a tejtermelés évezredes múltra tekint vissza, amely szinte a
szarvasmarha háziasításával egy idôben
kezdôdött. Ez elsôsorban az ország domborzati viszonyaival függ össze, mivel a
nagyrészt magas hegyekkel borított területen jövedelmezô növénytermesztést
(különösen a földmûvelés kezdetén) nehéz volt folytatni, a hegyi legelôk viszont
nyáron ingyen takarmányt biztosítottak
az állatoknak. Történelmi feljegyzések
szerint már az ott lakó kelták és az ôket
felváltó germán törzsek is foglalkoztak
vaj- és sajtkészítéssel, többnyire azonban csak családi fogyasztásra.
Az önellátó termelést felváltó, ipari
(árutermelô) tejgazdaság kialakítását a
késô középkorban tette lehetôvé a közúti szállítás fejlôdése és az oltott sajtok
készítésének elterjedése. Részben ekkor
alakultak ki a tejtermelés és a sajtgyártás ma is ismert körzetei és típusai
(Greyerzerland, Emmental, Berni felföld,
Appenzell, illetve Spalenkäse, mit Fettkäse, Rässkäse, Bellelaykäse). A 18-19.
század fordulójától kezdve az általános
gazdasági fejlôdés (a takarmánytermesz-

tés és a tejfeldolgozás korszerûsítése)
újabb lendületet adott a vaj- és sajtgyártásnak, a forgalmazásba pedig a széles
körû nemzetközi kapcsolatokkal, illetve
komoly pénztôkével rendelkezô bankár
és textilkereskedô családok is bekapcsolódtak. Ennek révén – különösen a szállítást megkönnyítô és gyorsító gôzhajózás elterjedésével – a svájci tejtermékek
nemzetközi ismertségre és elismertségre
tettek szert.
Svájc szarvasmarha állománya 2016ban mintegy 1,4 millió, ebbôl a fejôstehenek állományi létszáma 566.000 volt.
Mindkettôben erôteljes visszaesés tapasztalható, amely a legutóbbi tíz évben
közel 25 százalékot tett ki. A szarvasmarha állomány 1.000 lakosra számítva
azonban így is több mint háromszorosa a
magyarországinak. A létszámnál jóval
gyorsabb ütemben csökken a tehéntartó
gazdák száma, amely 1950-ben még
137.000, 1990-ben 65.000 volt, mára
pedig mintegy 23.500-ra zsugorodott,
ami egyértelmûen a termelés koncentrációjára és az átlagos tejhozam növekedésére vezethetô vissza. Jelenleg egy tejtermelô gazda átlagosan 24 hektár területet mûvel, és 24 fejôstehenet tart
(2000-ben egy üzemre csak 17 tehén
jutott), miközben az egy tehénre jutó tejhozam 4.100 kg-ról 6.300 k-ra szökött
fel. Svájc éves tejkibocsátása jelenleg
3,6 millió tonna körül mozog, a termelôk
önfogyasztását is beleszámítva pedig
megközelíti a 4,0 millió tonnát. A kifejt
tej zsírtartalma országos átlagban 4 százalék, fehérjetartalma pedig 3,3 százalék. Az egy gazdaságra jutó 17-es tehén-
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létszám így is jóval kisebb, mint Dániában
(127 db) vagy Írországban és Franciaországban (55-55 db), illetve Németországban (52 db), és ez az ország domborzati
viszonyaival függ össze, mivel a hegyi tehéntartó gazdaságok nyilván nem terjedhetnek át a hegy másik oldalára.
A tenyésztôk számára a természet különleges ajándékát képezik a magashegyi, alpesi legelôk, amelyekre Svájcban
szinte egy külön birodalom épült ki. Az
1.000 és 2.500 méter magasságban elhelyezkedô alpesi legelôk együttes területe eléri a 465.500 hektárt, amely az
ország mezôgazdasági területének egyharmadát teszi ki. Ezekre a nyári hónapokban évente 400.000 (különbözô korú és ivarú) szarvasmarhát és 210.000
juhot, kecskét és egyéb haszonállatot
hajtanak ki, amelyeknek az ottani takarmányszükségletét csaknem kizárólag a
magától növô alpesi ôsfû elégíti ki. A svájci állattartók 49 százaléka veszi igénybe
ezt a lehetôséget, amely évente 480 millió frank jövedelmet biztosít számukra, ez
a teljes bevételük 11 százalékának felel
meg. Az alpesi legelôk ezenkívül munkát
biztosítanak egy jelentôs kiszolgáló személyzet (építômunkások, kiskereskedôk,
állatorvosok, fuvarozók) számára is, további hasznuk pedig a biodiverzitás fenntartásában, a lakott területek környezetszennyezésének mérséklésében és a turizmus fejlesztésében jelentkezik. Az alpesi legeltetés leginkább kézzelfogható
hasznát az a (jórészt ingyen takarmányból
elôállított) évi 5.500-6.000 tonna alpesi
sajt képezi, amelyet a hazai és külföldi piacokon felárral lehet értékesíteni.
Az állatokat ôsszel visszaterelik az istállókba. Az állattenyésztésnek ezt a módját
havasi pásztorkodásnak vagy más néven
alpesi tehenészetnek is nevezik. A szénát a
legmeredekebb hegyi lejtôkrôl is begyûjtik.
Ez nem csak gazdasági, hanem természeti veszélyekkel is jár. Ha nem kaszálják, legeltetik a fûtakarót, akkor a füvek és réti virágok állománya megváltozik, megnôhet a
lavinaveszély és a talajerózió. Ugyanakkor
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a legelôk, a pásztorkunyhók látványa hozzátartozik az alpesi táj képéhez. A természetvédelem és az idegenforgalom közös
érdeke a havasi pásztorkodás fenntartása.
A svájci tejhasznú szarvasmarha állomány több mint 90 százalékát a Szimentáli, a Svájci lapály, a Vörös és a Feketetarka Holstein, valamint Borzderes fajták
teszik ki. Kisebb számban, fôleg az ország nyugati peremvidékén tartanak még
Montbéliarde és Normande fajtákat is.

Szimentáli tehén
A Szimentáli fajta tulajdonképpen
Svájcból indult hódító útjára, elôbb nyugat felé, francia földre, és a 19. századtól kezdve – részben átkeresztezve – Közép-Európa több országában, köztük Magyarországon is nagy számban elterjedt.
Így alakultak ki a bonyhádi pirostarka és
a magyartarka tájfajták, keresztezéssel,
Svájcból importált szimentáli bikákkal.

A Lloyd Jana nevû tehenet ez
év februárjában a 2016-os évre
az ország tehenévé választották
a Svájci lapály kategóriában

A tehéntejen kívül Svájcnak a kecske és
juhtej termelése is jelentôs. Az országban
mintegy 350 ezer juhot és 80-90 ezer
kecskét tartanak, amelyek közül az utóbbiak kimondottan a tejtermelést szolgálják.
Az évi 25.000 tonna körüli kecsketej-kibocsátással Svájc – Franciaország és Spanyolország mellett – Európa egyik legnagyobb kecsketej-termelô országa lett.
A svájci parasztok felfedezték, hogy „a szegények tehenének”, a nagyon igénytelen
kecskének a teje és sajtja egészen elfogadható jövedelmet képes termelni. Amíg
ugyanis a termelô a tehéntejért 0,50 frankot kap kilónként, addig a kecsketej kilóját
1,40 frankért értékesítheti.
Az egy fôre jutó tejtermék-fogyasztás az
országban (nyerstej egyenértékre számítva) 370 kg körül mozog, ami világviszonylatban a legmagasabbak közé tartozik.
A felvásárlók jelenleg 0,50 svájci frank átlagárat fizetnek a termelônek egy kg tejért,
ami magyar szemmel magasnak tûnhet, a
svájci termelők viszont nagyon elégedetlenek vele. 2016-ban ugyanis a fogyasztó a
szupermarketekben 1,50 frankot fizetett
egy liter (pasztôrözött és kiszerelt) tejért,
amit harminc évvel korábban 0,85 frankért
kapott. A baj csak az, hogy közben a felvásárlási ár nem változott, vagyis a termelô
30 évvel ezelôtt a bolti ár 60 százalékát
kapta, ma viszont csak 33 százalékát, ami
több esetben az önköltséget is alig fedezi.
Emiatt az ország tehéntartói közül sokan
kénytelenek lettek felhagyni a tejtermeléssel. Egy elkeseredett termelô a Schweizer
Bauer február 12-i számában a következôt
kérdezi: „Mikor fog végre a tejár emelkedni? Hány embernek kell addig öngyilkosságot elkövetnie? Amit a tejfeldolgozók megengednek maguknak, az rablás!”
A svájci gazdák botrányosnak tartják,
hogy a földbôl gyakorlatilag ingyen feltörô
ásványvíz egyes szupermarketekben többe
kerül, mint a hosszú munkával és mindennapi kiadásokkal (borjúnevelés, takarmányozás, istállózás, tejkezelés) elôállított tehéntej. Emiatt sok termelô azt mondja,
hogy Svájc mint tejtermelô és tejexportôr nagyhatalom hamarosan megszûnik
(egyesek szerint már meg is szûnt) létezni.
Ehhez a fentebb említett tényezôkön kívül
a svájci tejtermékek magas árszínvonala is

Svájcban a szimentáli fajtát és az abból
kevés módosítással kialakított Svájci lapályt fôleg a magashegyi területeken tenyésztik. Az ugyancsak svájci eredetû
Borzderes a legôsibb szarvasmarha fajták
közé tartozik, amely fôleg igénytelensége
és magasabb tejfehérje
tartalma miatt terjedt el
Svájcban, ahonnan egész
Európába, sôt a 19. század végén Amerikába is eljutott, bár onnan a nagyobb hozamú fajták fokoDrágább a víz, mint a tej
zatosan kiszorítják.
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gió után kapta. A svájci Gruyere-nek sötétbarna kérge van, amin belül sima állagú sajtot találunk. Az Appenzeller sajt a
kelet-svájci Appenzell tartományból származik, ahol több mint 700 éve készítik
ezt a sajtfélét. Sokoldalúan felhasználható sajtfélék, a fiatalabb, lágy, kevésbé
fûszeres fajták fondü vagy raclette (sült
sajtok) készítésére alkalmasak, az idôsebb, fûszeresebb sajtok pl. salátákhoz
kiválóak.
A sajtfogyasztási kultúra magas szintû.
Az egyik változata, az olvasztott sajt, a
„fondü“ innen terjedt el Svájc francia részérôl.
A fondü gyorsan elkészíthetô étel pl. társasági vacsorára. Az internetrôl mindent megtudhatunk – az
eszközöket, sajtféleségeket
a füszerezést és az elkészítés módját illetôen, a hozzá
illô italokról is – errôl a mártogatós társasági ételrôl.
A fondü jó, és jó hangulatot
ad – tartja egy svájci szólás.

Az igazi svájci sajtok
hozzájárult. Bár a svájci gazdák
panaszkodnak, nemzetközi öszszehasonlításban azonban több
európai ország termelôinél magasabb árakat kapnak termékeikért,
ami kedvezôtlenül hat az exportjukra. Egy külföldi vásárló csak
annyit hajlandó fizetni egy tejtermékért, mint amennyiért ugyanazt más országból megkapja.
A svájci tejgazdaság fejlesztésében és világszínvonalra emelésében fontos szerepet játszottak a tejszövetkezetek. Ezek azonban mára többnyire tanácsadó szervezetekké, országos
érdekképviseleti szervekké és kereskedelmi hálózatokká alakultak át, amelyek
a tejen kívül több más mezôgazdasági
termék forgalmazásával és marketingjével is fogalalkoznak. Ezek közül a legnagyobb a Swissmilk és a Fenaco. Ez anynyit jelent, hogy a svájci tejtermelôk az
árak alakításában, az exportpiacok és a
hitellehetôségek feltárásában, valamint
a nemzetközileg alkalmazott új techológiák megismerésében és a feldolgozó
berendezések (köpontilag történô) beszerzésében messzemenôen támaszkodhatnak a szóban forgó szervezetek segítségére.
Az országban évente elôállított 3,6-4,0
millió tonna tejet kereken 600 sajtüzem
és 90 tejfeldolgozó üzemben dolgozzák
fel. Ezek a magas számok azonban félrevezetôek lehetnek, mivel a svájci tejfeldolgozás nagyon erôs koncentrációt mutat.
Tulajdonképpen a teljes tejmennyiség 90
százalékát a négy legnagyobb cég (Emmi
Ag, Cremo SA, Hochdorf AG, Elsa SA) dolgozza fel. A tejmennyiség 10%-át dolgozzák fel a kevés tehenet tartó, heti 1-2 emmentáli sajtot gyártó gazdák. A teljes
mennyiség 41,9 százalékából sajtot, a
fennmaradó mennyiségbôl többek között

vajat (16,0%), tartósított termékeket, pl. sûrített tejet, tejport (10,3%), tejfölt (8,3%) és
joghurtot (3,3%) készítenek,
11,3% pedig friss fogyasztásra
kerül. Jelentôs még a gyermektápszerekre történô felhasználás. Az évente gyártott
180-190 ezer tonna sajtnak
közel 40 százalékát (mintegy
A fondü
65-70 ezer tonnát) exportálják, ugyanakkor Svájc jelentôs
mennyiségû sajtot importból is beszerez,
egyrészt a belsô választék bôvítése érdekében, másrészt az árkülönbözeten realizálható jelentôs nyereség miatt.
A sajtok és a tejpor exportjából az országnak 2015-ben 668,2 millió frank
bevétele származott, ugyanakkor az importált tejtermékekért 423,6 millió frankot kellett kifizetnie.
A svájci sajtok rendkívül gazdag választékából hármat említünk meg. Az Ementáli sajt Svájc legrégebben készülô és talán legismertebb sajtféléje. A kemény
sajtok közé sorolható, kb. 45% zsírtartalmú ementáli eredetileg a Bern kantonban található Emme völgybôl (Emmental) származik. Nyers tehéntejbôl készül,
legalább tíz hónapig tartó érleléssel.
A Gruyere sajt nevét a svájci Gruyeres
helység és a környéke, a La Gruyere ré-

Desszert fondü is készíthetô a híres svájci csokoládé olvasztásával, friss gyümölcsökkel.
Összefoglalva: bemutattuk, hogy Svájc
európai sajt-nagyhatalmi helyzete kezd
csökkenni, mert árviszonyai magasabbak
a környezô európai országokénál. A kereskedelem kétharmados haszna torzítja
el az árakat, sok gazda (fôleg a kisebbek)
emiatt feladja a tejtermelést.
A termelés és feldolgozás koncentrálódik, ennek hatnia kellene az árakra a termékelôállítás önköltségének csökkenésével. Kiemelkedô és világhírû a svájci
sajtok minôsége, amit a fogyasztónak
meg kell fizetnie, de nem minden országban van erre fizetôképes kereslet.
2 DR. TÓTH ENDRE és KIMMEL ISTVÁN
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál mûködô piaci jelentéstételi
kötelezettségrôl szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztésérôl

A

kihirdetését követô ötödik napon lép hatályba a földmûvelésügyi miniszter 8/2017. (III. 2.) FM rendelete a
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál mûködô piaci jelentéstételi kötelezettségrôl szóló piacszervezési
intézkedés kiterjesztésérôl.
A Terméktanács üdvözli, hogy a Földmûvelésügyi Miniszter a
mezôgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, valamint a mezôgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseirôl, a termelôi
és a szakmaközi szervezetekrôl szóló 2015. évi XCVII. törvény
alapján döntött a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál mûködô piaci jelentéstételi kötelezettség kiterjesztésérôl.
A Tej Terméktanács alapvetô feladatai közé tartozik a termelés és a piac átláthatóságának biztosítása, a kiegyensúlyozott
piaci környezet kialakítása és fenntartása, amelyhez nélkülözhetetlen, hogy a tejágazat piaci szereplôi rendelkezzenek
azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és elôrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági
tevékenység tervezhetôbbé tételéhez, valamint az eredményes mûködéshez.

Elismert reprezentatív szakmaközi szervezetként a Tej Terméktanács jogosult egyes piacszervezési intézkedéseinek – minden
ágazati szereplôre történô – kiterjesztését kérni a jogalkotóktól.
A kiterjesztés eredményeképpen valamennyi Magyarország területén mûködô tejfeldolgozó, nyerstej kivitellel foglalkozó tejtermelô, tejtermék nagykereskedô, valamint tej-kiskereskedô
jogszabályban elôírt módon köteles rendszeres piaci jelentést
adni a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal.
A Terméktanács statisztikai rendszerének kiterjesztése olyan teljes körû adatbázis létrehozását és üzemeltetését biztosítja,
amely a tejpiaci egyensúly fenntartásában, az ágazati stratégiák
megalapozásához és az ágazat szabályozásakor is létfontosságú
szereppel bír majd. A tejpiaci hatósági ellenôrzésekhez havonta
frissülô és teljeskörû adatbázis biztosít majd háttéradatokat.
Az adatszolgáltatási rendszert a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttmûködésben
üzemelteti majd.
2 TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS

17

www.tejgazdasagiszemle.hu

Megkérdeztük az FM illetékes vezetôit:
milyen új jelölésekkel találkozunk az idei
évben az élelmiszerek címkéjén?
Az idei évben kétféle új jelöléssel találkozhatunk az élelmiszereken. Kötelezôen jelölni
kell a termékek csomagolásán az élelmiszerek tápértékét, de önkéntes vállalásként
fel lehet tüntetni a GMO-mentességet is. Az új jelölés a vásárlók tájékoztatását és a
„mentes” élelmiszerekhez történô könnyebb hozzáférést segíti elô.

L

apunk IV. ÉVF. 1. számában részletesen bemutattuk, hogy Németországban a ZOTT tejipari cég 2010 óta forgalmaz GMOmentes tejipari termékeket. Módszerüket Johannes Hegenbergernek, a ZOTT egyik vezetôjének elôadása alapján közöltük.
Hazánkban az Alaptörvény tiltja a gén-módosított növények termesztését. Az Európai Unióban nincsen egységes szabályozás a GMOmentesség jelölésére, ezért nálunk az illetékes szervezet saját rendszert dolgozott ki a fogyasztók tájékoztatására. Ennek is köszönhetô,
hogy az idén január 20-29. között Berlinben rendezett Nemzetközi
Zöld Héten /IGW/ nagy érdeklôdés mutatkozott a magyar élelmiszergazdaság, ezen belül a GMO-mentesség iránt. Fazekas Sándor miniszter a megnyitón hangsúlyozta, hogy
Magyarország kiáll a GMO-mentesség
mellett, de ezt támasztotta alá a csaknem húszezres berlini gazdatüntetés,
amelynek fontos jelszava volt, hogy „le
a gén-módosított élelmiszerekkel!”.

– Mit tartalmaz a saját jelölési rendszer?
– A GMO-mentes élelmiszerek jelölésére nem vonatkozik egységes európai uniós szabály, így Ausztria, Németország, Franciaország és Olaszország után hazánk is kidolgozta a saját jelölési rendszerét. Az új rendelet lehetôvé teszi, hogy külön jelölést kapjon a
GMO-mentes élelmiszer, takarmány és az ezekbôl készült egyes
összetett termékek, valamint a GMO-mentes takarmánnyal etetett állatoktól származó hús, tojás, tej, valamint a GMO-mentes
hal, méz és méhészeti termékek.
– Melyek a jelölés legfontosabb szabályai?
– Az új rendelet alapján a GMO-mentes jelölést az elôzôkben említett élelmiszerek csak abban az esetben kaphatnak, ha az állatnak adott takarmány
a) az emlôsállatok esetében legalább az elválasztás során;
b) szárnyasok esetében háromnapos kortól;
c) minden más esetben az állat születésétôl vagy kelésétôl kezdve megfelel a GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott takarmányra vonatkozó meghatározott feltételeknek.

I.
A GMO-mentes hazai élelmiszer jelölések szabályairól dr. Feldman Zsoltot, az agrárgazdaságért felelôs helyettes államtitkárt kérdeztük:

dr. Feldman Zsolt

– Milyen és melyik magyarországi rendelet írja elô a GMOmentes élelmiszer jelöléseknek a szabályait?
– A GMO-mentes jelölésrôl szóló 61/(IX.15.) FM miniszteri rendelet teszi lehetôvé az egyes élelmiszerek GMO-mentes jelölését.
A rendelet 2016. szeptember 20-án lépett hatályba.

Amennyiben az állatnak a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelô takarmányozása nem kezdôdött meg a meghatározott idôpontban, a tôlük vagy belôlük származó termékekre a következô
átállás letelte után alkalmazható a GM-mentességre utaló jelölés:
a) szarvasmarhafélék, juh és kecske esetén
aa) a jelölendô tej lefejését megelôzô legalább három hónap;
ab) húsának jelölésekor a levágását megelôzô legalább három
hónap;
b) sertés esetében a levágását megelôzô legalább négy hónap;
c) baromfifélék esetén
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ca) jelölendô tojások elôállítási idejét megelôzô legalább három
hónap;
cb) húsának jelölésekor a levágását megelôzô legalább három hónap;
d) pulyka esetén a levágását megelôzô legalább három hónap.
A GMO-mentes jelöléssel ellátott növényi eredetû élelmiszer, illetve takarmány legfeljebb csak 0,1%-ban tartalmazhat véletlenszerûen vagy technikailag elkerülhetetlen módon bekerült GMO-t.
Nem jelölhetô GMO-mentesként az olyan növényi eredetû élelmiszer, amelynek nincsen forgalomban GMO-engedéllyel rendelkezô
változata. Nem érdemes tehát például GMO-mentes almát keresni a piacon, hiszen minden alma GMO-mentes.
A jelölés használatához a termék elôállítójának biztosítania és igazolnia kell, hogy az összetevôk nem tartalmaznak GMO-t, illetve az
állati eredetû termékeknél azt is, hogy az állatok GMO-mentes
takarmányozása az élelmiszerláncban nyomon követhetô.
– A jelölés költsége beszámítható-e a termék árában?
– A GMO-mentes jelölés használata önkéntes. A jelölés megszerzéséhez a termék elôállítójának biztosítania és igazolnia kell,
hogy az összetevôk nem tartalmaznak GMO-t, állati termékeknél
azt is, hogy az állatokat GMO-mentes takarmánnyal etették, és a
mentes etetés ténye az élelmiszerláncban nyomon követhetô.
Mindezekbôl következik, hogy az élelmiszert vagy takarmányt elôállító saját döntése, hogy vállalja-e a jelölés feltüntetésével járó
többlet-feladatokat és az ezekkel járó költségtöbbleteket az értékesítési árban is érvényesíteni – adott tájékoztatást a témában
Feldmann Zsolt.
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II.
A kötelezô és az önként vállalt jelölések feltüntetések részleteirôl
Zsigó Róberttôl, az Élelmiszerlánc felügyeltéért felelôs államtitkártól kértünk tájékoztatást.
– A kötelezôen elôírt tápérték feltüntetése a csomagoló anyagon
rendeletben elôírt kötelezettség.
Az elôírás szerint az élelmiszer
energia-, zsír-, szénhidrát-, fehérje- és sótartalmát mindenképpen
Zsigó Róbert
jelölni kell a csomagoláson. A telített zsírsav- és cukortartalmat külön is fel kell tüntetni, viszont javasolt a rosttartalom jelölése is. Amennyiben a hely lehetôvé teszi,
célszerû az adatokat táblázatba foglalni, de minden adatnak egyszerre láthatónak kell lenni. Vannak élelmiszerek, amelyeknél nem
kötelezô a tápérték feltüntetése, pl. tea, kávé stb.
– 2016. december 19-án adta ki a Földmûvelésügyi Minisztérium a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezô elôírásairól szóló
rendeletét, aminek következtében megújult a sütôipari termékek elôírása, ezzel bôvült a védett termékek listája is. Az új
elôírás 15 kenyér esetében szabályozza az összetételbeli jellemzôket. Ebbe a kategóriába bekerültek az ún. álgabonák,
a hajdina és az amarát a magas vitamin-, fehérje- és élelmi
rosttartalmuk miatt.
– A lisztkeverékekbôl készített kenyereknél az Élelmiszerkönyv
meghatározza a keveréket képzô lisztek pontos arányát, mint
például a rozskenyér 60%-ának rozslisztnek kell lennie. A rendelet számos új kenyérfajta szabályozásával gazdagodott,
ezek nagy része elsôsorban az összetételt rögzíti.
– Melyek lettek a védett elnevezésû termékek?
– Az Élelmiszerkönyv részletesen felsorolja a védett elnevezésû termékeket. Ilyenek például a tejes tésztából készült
péksütemények (császárzsemle, fonott kalács, nagykifli,
óriáskifli, leveles rétes stb.), mint ahogy a levestésztából
gyártott finom pékáru is (rongyos kifli, leveles pogácsa
stb.). Ennek megfelelôen ezután kizárólag akkor használhatók ezek a megnevezések, ha megfelelnek a vonatkozó
elôírásoknak. A módosítások célja, hogy a kenyerek és
pékáruk jó minôségben kerüljenek a fogyasztók asztalára,
és a gyenge minôségû termékek mennyisége a minimálisra csökkenjen.
A sütôipari termékekre vonatkozó elôírásokkal egyidôben
a húsipari termékek elôírásai is változtak. Sok termék,
mint például a párizsi, virsli, krinolin, paraszt-kolbász esetében csökkent a sótartalom. A készítmények feliratában
fel kell tüntetni az adott állatfaj nevét, ha a termékjelölés szerinti hústartalma eléri annak legalább a 70%-át
(pl. sertés, marha, borjú, csirke, pulyka, kacsa, liba stb.).
Ezentúl nem lehet parasztsonkának nevezni az olyan
terméket, amelynek az érlelése nem tartott legalább
30 napig.

2 DR. LENDVAY BÉLA
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Egerben a „Sajtkirálynál” jártunk
Egerben a város szélén, a Baktai úton, a volt TSZ Telephelyen
bérli Nagy László feleségével, Tímeával kedvenc állataiknak, a
kecskéknek és juhoknak a hodályt, a fejôházat és sajtkészítô
mûhelyt, a sajtboltot és a szociális célra használt helyiségeket.

N

agy László mezôgazdasági mérnökként 1978-ban diplomázott. 1990
óta egyéni vállalkozóként elhivatottan foglalkozik a juh- és kecsketenyésztéssel.
Mindkét állatfajtával jelentôs tenyésztési
eredményeket ért el, amit az alább felsorolt
elismerések is bizonyítanak. Ezek közül a
2009-ben adományozott Schandl-díj a legrangosabb elismerés.
2005: év kecsketenyésztôje
2006: év juhtenyésztôje,
aranykoszorús gazda
2006: az év sajttermelôje
2009: Schandl-díj
2016: Sajtmûvész cím

(Schandl József [1885-1973] okleveles mezôgazda, állatorvos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A magyar állattenyésztésnek hosszú idôn át vezéregyénisége volt. Fôként a juhtenyésztés és a
gyapjútermelés témájára szakosodott. A magyar fésûs-merinó kitenyésztése az ô tudományos munkájának köszönhetô. A juhtenyésztés terén iskolát teremtett, és számos kitûnô
szakembert nevelt az országnak.)
Érkezésünk idején még javában tart a reggeli
fejés, amelynek a gazda aktív részese. Közben
elmondja nekünk, hogy a fejôház Milkline típusú, olasz gyártmányú, 2006 ban az Agro Legato cég építette. A berendezés 100-120 db
kecske fejésére alkalmas, hibátlanul mûködik
immár 10 éve, és az idén kerül sorra tervezett
felújítása. Saját tervezésû, teljesen zárt rendszerû, automatikus mûködésû létesítmény.
A tej a gyûjtô tartályból csôvezetéken kerül a
tejházba, illetve a tejfeldolgozóba is. A nyolc
megemelt fejôálláshoz vezetô feljárón türelmesen állnak sorba az állatok. Nagyon várják a jól
kiérdemelt abrak-adagjukat (tejelô táp és
rozs), majd sorra kerülve kattan a nyakfogó, és
mire elropogtatják az abrakot, a tôgyfertôtlenítés, a fejés és a tôgylezárás folyamata mind
megtörténik velük. Az anyakecske állomány
úgy osztódik meg, hogy kisebbik hányada márciusban fog elleni, a most fejés alatt lévôk pedig december közepére már leellettek. Éjszakára a gidákat elzárják az anyjuktól, majd a
reggeli fejés után visszaengedik ôket.

A gazda fejés közben
A fejés idôtartama a fejôgép automata mosásával együtt két óra, ezért nagyobb létszámú
kecske-állomány fejésére ez a fejôház már
nem alkalmas. Az anyakecske létszám 80
egyed, amelybôl most ötvenet fejnek, így naponta 100 liter a fejt tej mennyisége. A gazda elégedett a tejtermeléssel, meghálálják a
jó takarmányt, mondja bevezetésként.
– Melyik tevékenység a meghatározó a
gazdaságban a tejtermelés vagy a tenyészállat elôállítás?
– A gazdaság tevékenysége alapvetôen a tejtermelés. Miután mindkét állatfaj esetében a
Magyar merinóból és a két kecskefajtából az
Alpesi és a Szánentáliból is törzstenyészetünk van, a tenyészállat-elôállítás is mûködik.
Amennyiben van kereslet a gödölyére, illetve
jerkére, akkor értékesítésre kerülnek, ha
nincs, akkor megmaradnak az állomány gyarapítására.

Akkor még rendelkezésre állt a 300 hektár bérelt legelô, majd 2010-ben mindez megszûnt.
Be kellett érni a telepen az épületek közti bozótossal. A tavalyi évben sikerült a korábban
bérelt 14 hektár földterületet megvásárolni,
amely a teleptôl 1 km távolságra van. Mindenesetre alkalmazkodni kell a megváltozott
körülményekhez, így került elôtérbe a Szánentáli fajta. Az állományt bôvítettük 10 anyakecskével, ezek szaporulatából már az idén
13 gödölye is elletésre kerül. Ennek a fajtának
az a sajátossága, hogy jól bírja az istállózott
körülményeket. Nagyon várom már, hogy ez a
fajta is termelésbe lendüljön, mert kíváncsi
vagyok rá, hogy a két fajta között milyen termelésbeli különbségek vannak. Az állomány
gyarapításáért három Alpesi és egy Szánentáli bak felel. Sajnos az intenzív tartás azzal jár,
hogy megszûnik az állatnak a természettel való kapcsolata. A kecske 15 évig is elélhetne,
de ehelyett csak 8-10 évig marad termelésben. Arra van beállítva az állomány, hogy április helyett decemberben is legyen ellés, mert
télen nagyon keresett a piacon a lédig tej.
A sajtot is jobban vásárolják a téli idôszakban.
Nyáron a gyümölcsszezon miatt csökken a tejtermék-fogyasztás, de ilyenkor termelôdik a
nagyobb mennyiségû tej. A tejelô állomány felezésével el tudom érni, hogy téli idôszakban
is legyen tej, tudjam készíteni a sajtot.
– Hogyan alakul a kecskék tejtermelési
mutatója?
– Hála annak, hogy állományunk jó genetikai
alapokkal rendelkezik, az 5 literes átlagot adó
kecske nálunk nem ritkaság. A téli idôszakban
fejt tej esetében 1 kg sajt készítéséhez elegendô 7 liter tej, míg nyáron 10 literre van ehhez szükség. Téli idôszakban 100 kg gomolyát
tudunk készíteni hetente, ami a szállodák igényét kielégíti. Télen félkemény és kemény sajt
nem készül, azokat nyáron készítjük, amikor
naponta 200 liter tejet fejünk, és a beszállítóktól is nagyobb mennyiségû tej érkezik.

– Mi jellemzi a tartási körülményeket?
– A mostani kecskeállományunk 160 egyedbôl áll, zömében Alpesi fajtájúak. Amikor a
90-es években kiválasztottam az Alpesit mint
tenyésztendô fajtát, akkor azt gondoltam,
hogy a félintenzív tartás lesz a legjövedelmezôbb. Ennek az elônye az, hogy természetes
körülmények között van legelôn az állat, és a
legeltetés a takarmányozás alapja, amely még
kiegészítésre kerül szénával és abrakkal.

Szánentáli a jövô reménysége
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Magyar merinó állomány
bárányaikkal
– Melyik állatfajta van most elôtérbe helyezve?
– Mindkét állatfajta, a kecske és a juh tenyésztése is nagyon közel áll hozzám. Most a
kecske van kedvezôbb helyzetben, mert annak jelenleg nagyobb a jövedelmezôsége.
A juhból, amely Magyar merinó fajta, mindössze 170 egyed van, fiatal anyaállatok, még
bárányaikat szoptatják. Nincs még eldöntve,
hogy fejjük-e majd ôket, vagy vásárolt juhtejbôl készül a juhsajt.
A megszületett nôivarú kiskecskék továbbtartásra megmaradnak, a bakokból
részben tenyészbakokat nevelünk, kisebb
részüket próbáljuk vágva, húsként értékesítünk. Sajnos, elég kicsi az igény a kecskehúsra, pedig nagyon egészséges. Az egyedüli állatfaj, amely a zsírt nem a hússzövetekbe, hanem a belek közé és a vesék köré raktározza, ezért a kecske húsa mindig „sovány” marad. A háromhetes gida húsa már
rántható, késôbb kiváló pecsenye készíthetô
belôle. Az idôsebb állatok húsa gulyásnak és
pörköltnek használható.
A bárányok egyhónaposak, most van folyamatban az elválasztásuk, ismerkednek a szénával, a táppal és a vízzel. Kilencven juhnak
145 báránya van, ami 150%-os szaporulatot
jelent. A kecskéknél 200%-ot is felülmúlta
szaporulat, három esetben volt négyes ikerellés. A bárányok olaszországi exportra kerülnek. Az oda irányuló export már nem kötôdik
ünnepi idôszakhoz, folyamatosan, év közben
is indulnak oda kamionok.

2016. március

tam, hogy a fejési higiénét elhanyagolják, általában istállóban fejnek, ahol nem lehet
megfelelô körülményeket kialakítani.
Márpedig az igazán jó sajt alapja a higiénikus fejés során nyert jó tej. Ezért a vásárolt
tejet csak pasztôrözés után dolgozzuk fel. Erre a célra korszerû pasztôrkád áll rendelkezésre. Dupla falában keringô melegvíz segítségével rövid idô alatt a tej eléri a kellô hômérsékletet. A pasztôrözés 71 fokon 20 másodpercig tart. Hátránya, hogy nagy mennyiségû a vízfogyasztása.
A saját termelésû tejet nem pasztôrözzük,
nyers tejbôl készítjük a sajtokat, és eleget
teszünk a jelölési kötelezettségnek is, minden termékünkön feltüntetjük azt. Állítom,
hogy az igazi karakteres sajt csak nyerstejbôl
készíthetô.
Rendszeresen leadjuk a tejmintát laborvizsgálatra, ahol folyamatosan 100 ezer alatti csíraszámot mérnek. Készítünk kecsketejbôl friss
sajtot a gomolyát, ebbôl 5-6-féle ízesítést csinálunk: natúrt, kapros-fokhagymásat, snidlingeset, lila hagymásat, olívabogyósat. Ezek rövid idô 4-5 nap alatt fogyaszthatóak. Készítünk
fehérpenészes sajtokat és kékpenészes sajtot
is, melynek érlelési ideje három hónap. A fehér- és kékpenészes sajtokat kecsketejbôl nehezebb készíteni, mint tehéntejbôl. A juhtejbôl
érlelt sajtok készülnek. Ebben a kategóriájában alapvetôen félkemény sajt készül. A félkemény sajt készítéséhez pneumatikus sajtprést
használunk, ennek segítségével be lehet állítani a préselés erôsségét. A tejfeldolgozóhoz tartozik még érlelô helyiség is.
Sajtjainkat Egri Margaréta védett márkanév
alatt hozzuk forgalomba. Az értékesítés alapvetôen nagy szállodák részére történik, összesen tíz helyre szállítunk, így például Budapestre, továbbá Hajdúszoboszló, Miskolc, Eger,
Lillafüred nagy szállodáiba. Sajtjainkkal minden évszakban állandó minôséget kell biztosítani. Alkalmanként elmegyünk országos rendezvényekre, és az egri Bikavér Ünnepen is
megjelenünk.

– Az egri borvidéken sajtot készíteni nagy
kihívást jelent?
– Mint minden borvidék, így az egri pincészetek is igénylik a jó minôségû, különleges kecskesajtot. Az Egri Bikavér Ünnepén 2014-ben a
hegyközségtôl „borgasztronómus” elismerést
kaptam. Vallom, hogy a sajt és a bor jól kiegészítik egymást. Egy lágyabb, frissebb sajt egy
aromásabb, gyümölcsösebb borral jól harmonizál. A kékpenészes rokfort típusúak a nagy
formátumú, édes vörösbort kedvelik. Természetesen használom a bort a sajtkészítéshez
is, van bikavérben érlelt sajt is a kínálatomban.
– A megszerzett tudás átadása is folyamatban van?
– Elmúltam 60 éves, már 5 éves korom óta
dolgozom, elvégeztem az angol szakos középiskolát, majd Hódmezôvásárhelyi Mezôgazdasági Fôiskolán mezôgazdasági mérnök lettem. Itt az ideje, hogy adjak át ismereteket a
fiatalabb generációnak. A Sajtkirály Oktató
Kft. égisze alatt állattenyésztésbôl és sajtkészítésbôl OKJ-s tanfolyamokat tartok, ezen kívül aranykalászos tanfolyamokon is oktatok,
vizsgáztatok. Termelôi boltunk átalakítható
oktatási tanteremmé, amely alkalmas 16 fôs
csoport befogadására is.
– Milyen fejlesztési elképzelések valósulnak meg a jövôben?
– Megnyitjuk termelôi boltunkat, ahol a sajt
mellett az általunk nevelt tyúkból, csirkébôl,
nyúlból, illetve mangalicából készült termékekkel bôvítjük majd a választékot. Ezeket az
egészséges, jó minôségû tanyasi termékeket feleségem, Tímea fogja készíteni és értékesíteni.

– Milyen mennyiségû tej kerül feldolgozásra, és milyen sajtok készülnek, azokat
hol értékesítik?
– Már 2002-tôl saját tejüzemünkben dolgozzuk fel az általunk megtermelt tejet. Ez téli
idôszakban napi 100 liter, nyári idôszakban a
napi 200 liter mennyiséget is eléri. Az uniós
elôírásoknak is megfelelô tejfeldolgozó beruházási összege az elmúlt évek során elérte a
20 millió forintot. Van engedélyünk a tej feldolgozási célú felvásárlására. Azt tapasztal-

Árusítás rendezvényen

Érnek a sajtok

Bízunk abban, hogy a magyar emberek számára egyre fontosabbá válik az egészséges
és természetes élelmiszerek fogyasztása. Ennek reményében készítjük tovább szeretettel,
becsülettel a termékeinket.
2 BEMI
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A tej és tejtermékek
érzékszervi elemzô vizsgálata
1. rész

A Tejgazdasági Szemle III. évf. 4. számában részletesen
foglalkoztunk a tej és tejtermékek csoportosításával
a Magyar Élelmiszerkönyv és a Codex Alimentarius
elôírásai alapján, a termékek fontosabb érzékszervi
jellemzôivel és minôsítésük szempontjaival.

H

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

Remélhetôen ez a munka a forgalomba hozott termékek minôségének javulását fogja
eredményezni. A következôkben szeretnénk
– a teljesség igénye nélkül – a több évtizedes hazai tapasztalatokra alapozva és a
nemzetközi szakmai szempontokat is figyelembe véve olyan általános irányelveket
bemutatni, amelyek alkalmazásával kialakulhat az a gyakorlat, hogy lehetôleg azonos
elvek szerint történjenek a bírálatok során a
különbözô érzékszervi vizsgálatok.
A gyakorlatban többféle érzékszer vi minôsítés is végezhetô. Ezekbôl hármat ismertetünk. Elôször a tej és tejtermékek
elôállítását végzô vállalkozásoknak a termék forgalomba hozatal elôtti kötelezô
vizsgálatát kell említeni. Erre vonatkozóan
az Élelmiszertör vényt és annak végrehajtási utasításait, valamint a különbözô
uniós és hazai rendeletek elôírásait kell figyelembe venni.
A korábbi kötelezô érvényû késztermékszabványelôírások megszûntek, helyettük
elôtérbe kerültek az élelmiszerkönyv elôírásai, illetve a gyártmánylapokban szereplô összetételi, érzékszervi, minôségi jellemzôk. Ez utóbbiakat minden gyártónak –
az említett törvényi elôírásoknak megfelelôen – a tejtermékek rendszeres gyártásának
és forgalmazásának megkezdése elôtt kötelezôen el kell készíteni. Ebben részletesen le kell írni a gyártott termék fontosabb
érzékszervi jellemzôit. Ennek a jelentôsége

akkor válik igazán fontossá, amikor a gyártó
nem az élelmiszerkönyv elôírásainak megfelelô összetételû terméket állít elô. Az élelmiszertörvény elôírja, hogy a gyártónak, illetve a forgalomba hozónak a forgalomba
hozás elôtt a termékek minôségét meg kell
állapítani és azt hitelt érdemlôen dokumentálni kell, ezzel megakadályozható, hogy hibás termékek kerüljenek forgalomba.
Egy másik lehetséges érzékszervi minôsítés
a „kedveltségi” (kóstolással egybekötött)
bírálat. Ezeket általában akkor végeztetjük,
ha a vásárlókkal szeretnénk az új vagy a régebben gyártott termékeinket szélesebb
körben megismertetni és minôségükrôl a
véleményüket kikérni. A fogyasztók igényeinek, véleményének megismerése és ezeknek az észrevételeknek az értékelése után
javasolható a gyártástechnológia módosítása vagy a termékek minôségégi jellemzôjének megváltoztatása, illetve termékfejlesztéssel új termékek gyártása.
A harmadik módszer akkor alkalmazható,
amikor az elôállított tej és tejtermékeket bizottsági vagy önálló elemzôi vizsgálatnak
vetjük alá. Célja többféle lehet. Például a
sajtversenyeken történô vizsgálatok vagy az
export-import termékek bírálata, illetve bizonyos tejtermékek érzékszervi összehasonlító
vizsgálata (pl. tehén- vagy juhtejbôl gyártott
zsírdús félkemény sajtok országos vagy régiós minôségének megállapítása, juh- vagy
kecsketejbôl készült termékek országos
összehasonító vizsgálata stb.). Az elemzô
vizsgálatokon kapott eredményekbôl az érdekelt szakemberek komoly szakmai következtetéseket tudnak levonni.
A tej és tejtermékek érzékszervi elemzô
vizsgálatához ma általában a 20 összpontszámú bírálati rendszert alkalmazzuk, az
évtizedek óta jól bevált, szakmailag megfelelôen kidolgozott és könnyen alkalmazható súlyozó faktorok segítségével. Ezek
számát, értékarányos részét – megfelelô

szakmai indokok alapján – természetesen
meg lehet változtatni.
Az érzékszervi elemzô vizsgálatokat csak
szakemberek végezhetik. Szakembernek
tekinthetô az a bíráló, aki:
• a vizsgálatokhoz alkalmas érzékszervekkel rendelkezik;
• a vizsgált termékkel szemben támasztott
érzékszervi kívánalmakat ismeri;
• a vizsgált termék érzékszervi tulajdonságainak meghatározásában, valamint a hiba gyors és egyértelmû felismeréséhez
megfelelô gyakorlattal rendelkezik, és helyesen értelmezi azok minôség csökkentô
hatásait;
• a vizsgált termék gyártási technológiáját
ismeri.

A VIZSGÁLAT KÜLSÔ
FELTÉTELEI
Az érzékszervi vizsgálat során a bírálók
egyénileg értékelnek. Az ehhez szükséges
tárgyi feltételeket biztosítani kell.
HELYSÉG
A bírálati helyiségnek tisztának, szagmentesnek kell lenni. A falakat és a mennyezetet
világos színûre kell festeni, a falakat célszerû lemosható burkolattal ellátni (pl. csempe). A padozat hézagmentes és könnyen
mosható legyen. Akadálymentes közlekedést kell biztosítani. A berendezési tárgyak
csak a bírálathoz nélkülözhetetlen mennyiségben legyenek jelen. Ezek is világosak és
lemoshatók legyenek. A természetes fényforrás biztosítása érdekében megfelelô nagyságú ablak-felületekkel kell a helységet ellátni. Amennyiben a természetes megvilágítás
nem kielégítô, úgy megfelelô mesterséges
fényforrásról is gondoskodni kell. Ebben az
esetben arra kell törekedni, hogy a színhatás
a természetes világítással megközelítôen
azonos legyen. A vizsgálati asztallapot legalább 800 lux fényerôvel kell megvilágítani.
A helység hômérséklete állandó legyen.
Legalkalmasabb a 18 °C léghômérséklet,
75% körüli relatív páratartalommal.
A vizsgálók elkülönítésére legmegfelelôbb a
szájöblítésre is alkalmas, lefolyóval ellátott,
teljesen zárt bírálati fülke.

Â
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A bírálati hely kialakításakor figyelemmel
kell lenni arra is, hogy az a vizsgálattal kapcsolatos mûveletek elvégzéséhez megfelelô
kényelmet biztosítson a bírálatot végzô
szakembernek.
A bírálatra kerülô termékek elôkészítéséhez
elegendô nagyságú, elkülönített helyiség
szükséges. Ennek a helyiségnek a higiénés
követelményei a bírálati helyiségével azonosak legyenek.
EDÉNYEK
A bírálat során használt edényekkel és
evôeszközökkel kapcsolatos kívánalmak:
• az általános egészségügyi és higiénés követelményeknek feleljenek meg;
• szag- és ízmentesek legyenek, idegen ízt
és szagot ne vegyenek fel, illetve a termékeknek ne adjanak át;
• azonos formájúak, nagyságúak és színûek legyenek; színük, kiképzésük és fénytörésük ne zavarja a színértékelést.
Legmegfelelôbb a fehér színû porcelán vagy
a sima falú színtelen üveg, esetleg fehér
mûanyag és nem rozsdásodó evôeszköz.
A szájból eltávolított mintadarabok gyûjtésére minden bírálati helyhez fedéllel ellátott,
lábbal nyitható, higiénés követelményeknek
megfelelô edényt is biztosítani kell.

A VIZSGÁLAT LEBONYOLÍTÁSA
A bizottsági bírálat
általános irányelvei
A vizsgálatot egyéni bírálat formájában
kell lefolytatni. A bíráló személyek a munkájukat az étkezés után legalább 1, de
legfeljebb 3 óra elteltével kezdjék meg.
Legalkalmasabb idôpont a délelôtt 9 órai
kezdés és a 12 órai befejezés. A mintákat
rejtjelezve kell a bíráló elé tenni. A kisebb
egységû, zárt csomagolású készítményeket eredeti csomagolásban kell a bírálatra felkínálni, a gyártó nevének kitakarásával. A vizsgálandó készítménybôl olyan
mennyiséget kell feltálalni, hogy abból a
termék egyes érzékszervi tulajdonságai
(esetenként kivétel az alak és méret)
megállapíthatók legyenek. Az egyes termékeket azonos mennyiségben, azonos
alakú, nagyságú és színû edényeken kell
tálalni.
A bíráló bizottság folyamatosan legfeljebb
15 terméket vizsgálhat. Ennél nagyobb termékszám esetén a fennmaradó mintákat
5-5 darabból álló csoportba kell osztani, és
egy-egy csoport vizsgálata után 15 perces
szünetet kell tartani. A vizsgálat rendjét úgy
kell összeállítani, hogy elôbb a közömbös,

majd a savanykás, késôbb az ízesített, illetve a kifejezett szagú és ízû termékek kerüljenek elbírálásra. Egy napon lehetôleg azonos vagy közel azonos jellegû termékféleségeket kell vizsgálni. Amennyiben ez nem valósítható meg, akkor a különbözô íz jellegû
csoportok vizsgálata közé a minta számától
függetlenül fél óra szünetet kell beiktatni.
A vizsgálatra kerülô készítmények hômérsékletét a jellegüknek megfelelôen kell beállítani. Azokat a termékeket, amelyeket melegen
is fogyasztanak (pl. pasztôrözött tej, tejes
kakaó stb.) felmelegítve is vizsgálni kell.
A vizsgálati helységben a bizottság tagjain kívül csak a minták tálalását, illetve a megvizsgált minták eltávolítását végzô személyek
tartózkodhatnak. A vizsgálaton jelen levô
személyek ruházata tiszta és szagmentes legyen. Meg kell gyôzôdni a bírálat vezetôjének
arról is, hogy a bírálatot végzô személyek az
érzékelô képességük birtokában vannak-e
(pl. megfelelô az egészségi állapotuk stb.).
Erre külön, nemzetközileg is elfogadott vizsgálati tesztek állnak rendelkezésre. Ezek
részletezésére most nem térünk ki.

Folytatás a következô számunkban.
2 DR. MERÉNYI IMRE
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Magyar Agrárgazdasági Minôségi Díj a minôség
iránt elkötelezett vállalkozások elismerésére
A Földmûvelésügyi Minisztérium a korábbi évekhez hasonlóan
az idei évben is meghirdeti a Magyar Agrárgazdasági Minôség Díj
(MAMD) pályázatát, amelynek célja, hogy a tevékenységük során
a minôség iránt bizonyítottan elkötelezett vállalkozások elismerésével
példát mutasson az agrárgazdaság többi résztvevôjének.

A

Díj elnyerésére a Földmûvelésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó agrárgazdasági és élelmiszeripari
területen mûködô, termeléssel vagy szolgáltatással
foglakozó, vállalkozás ingyenesen pályázhat. A Díjra kis és középvállalkozások ugyanúgy pályázhatnak, mint a nagyvállalatok, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minôség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak
a minôségi munkavégzésnek, az egyenletesen jó minôségû termékek elôállításának, illetve szolgáltatás nyújtásának.
A Díj odaítélésérôl egy 9 tagú bizottság javaslata alapján a
miniszter dönt. Az évente kiadásra kerülô legfeljebb 5 Díj közvetlen anyagi elismeréssel ugyan nem jár, de a díjazottak oklevelet és emléktáblát kapnak, illetve lehetôséget a 2008-ban
létrehozott MAMD védjegy használatára.
Az elismerés mellett fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a pályázat írása során a vállalkozás áttekinti tevékenységét a kilenc
önértékelési területen – így minôségügyi szempontból tükröt

tartva önmaga elé – amely eredményeképpen megszerzett
információk jelentôs mértékben hozzájárulnak a cég jövôbeni
sikeres tevékenységéhez.
2005 óta már 30 vállalkozás büszkélkedhet a Magyar Agrárgazdasági Minôség Díjjal. A díjazottak között az alapanyag-termelôk és élelmiszer-feldolgozók mellett a szolgáltatást nyújtó
vállalkozások is szerepelnek.
A pályázati felhívás a Földmûvelésügyi Értesítôben kerül kihirdetésre. A pályázatról további információkat személyesen vagy
a hagyományosan évente – idén tavasszal – megrendezésre
kerülô, pályázatra felkészítô rendezvényen lehet kapni.
Természetesen a pályázat iránt érdeklôdôk az interneten is
tájékozódhatnak: http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar
A 2018. évi MAMD pályázat benyújtási határideje (várhatóan) 2017. október 13. 12:00 óra.
2 Készítette: FM, Élelmiszer-feldolgozási Fôosztály
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Sajtfesztiválok
a világban
és hazánkban
A különbözô gasztrofesztiválok egyre nagyobb
népszerûségnek örvendenek világszerte.
Elég nehéz dolgunk lenne, ha megpróbálnánk
akár csak a sajtfesztiválokat is felsorolni.
A fesztiváljelenség a kulturális turizmus
megatrendjeként tartható számon: a fesztiválok
száma exponenciális növekedést mutatott
az elmúlt egy-másfél évtizedben. A cikkben
tehát a teljesség igénye nélkül beletekintünk
a világ sajtfesztivál kínálatába, tesszük
ezt azzal a céllal, hogy viszonyítási alapunk
legyen a jelentôsebb magyar sajtfesztiválok
elemzése, fejlesztése során.

M

indenek elôtt kezdjük azonban fesztiválok definíciójával és a turizmusban betöltött szerepük hangsúlyozásával. „Fesztiválnak nevezhetô minden olyan – egy
vagy több téma köré szervezôdô, rendszeresen megrendezésre
kerülô, egy vagy több helyszínen történô, meghirdetett programmal rendelkezô kulturális, mûvészeti, gasztronómiai, sport
vagy egyéb – eseménysorozat, amelynek célja, hogy közönsége részére kiemelten színvonalas, értékközvetítô, minôségi, ismereteket is bôvítô és egyben szórakoztató, szabadidôs közösségi élményt nyújtson” (Magyar Fesztivál Szövetség).
A fesztiválok imázsformáló hatása vitathatatlan, gazdasági hatásaikról is számos – jellemzôen egy-egy fesztivált vizsgáló –
kutatás, esettanulmány áll rendelkezésre. A fesztivállátogatás
lehet elsô számú utazási indíték, ugyanakkor a fesztiválok kiegészítô programelemként is jelentôs szerepet játszanak a más
motivációjú utak kapcsán. Tehát a fesztiválok az adott régió látogatottságát növelhetik, visszatérô látogatókat generálhatnak,
csökkenthetik a szezonalitást (Sulyok-Sziva, 2010). Fontos
szerepet tölthetnek be a helyi termékek népszerûsítésében, így
a helyi gazdaság erôsítésében, továbbá élénkíthetik a közösségi életet, élettel töltik meg a tereket. Használhatjuk a fesztiválokat a marketingkommunikáció színtereként is: pl. a sajtkészítés bemutatóival – a fogyasztókat tanítva – a magyar tejtermékek marketingjét erôsíthetjük, vagyis nagyobb bizalommal, tudatosan fogják jövôben az itt megismert termékeket választani.
Szakembereknek szóló szakmai rendezvények megszervezésével is emelhetjük a rendezvények színvonalát, nívós versenyekkel, pl. egy sajtmustrával a presztízsét (Hall-Sharples, 2008;
Quinn 2009).
A világ körüli sajtos utunk elsô állomása Ausztria, ahol igen híres a szeptemberben – 2017-ben immár a 23. alkalommal –
megrendezésre kerülô Nemzetközi Alpesi Sajtolimpia. Ezen

Nemzetközi Alpesi Sajtolimpia
a megmérettetésen az Alpok legjobb sajtkészítôi gyûlnek össze
Galtürben. A sajtmustra mellett nem kevesebb, mint 80-90 alpesi sajtgyártó mutatja be termékeit az érdeklôdôknek, akik a
kóstolás után vásárolhatnak is a kedvenceikbôl (http://www.
galtuer.com/de/events-kulinarik/kulinarik/almkaseolypmiade).
Kalandozzunk azonban kissé
távolabb szomszédjainktól, például Franciaországba! Coulommiers-ben 1967 óta minden évben március végén vagy
április elején megrendezik a
négynapos Nemzetközi Sajt
és Bor Vásárt. A több mint félNemzetközi Sajt és Bor
százezer látogatónak közel 400
Vásár Coulommiers-ben
kiállító mutatja be portékáit,
nagy szerepet játszva ezáltal a kézmûves sajtok és borok népszerûsítésében (http://www.france-voyage.com/events/international-cheese-wine-fair-56.htm).
A Sajtok Világversenyét 2017 júniusában 3. alkalommal
rendezik meg 150 kilométerre Párizstól, Tours városában
(http://www.cheese-tours.com/).
A németországi sajtfesztiválok
közül a legtrendibb a „Cheese
Berlin”, amely a slow food mozgalom elveit magáénak vallja.
2017 novemberében látogassunk el erre a fiatal (2012-ben
Cheese Berlin
rendezték az elsôt) és innovatív
rendezvényre (http://cheese-berlin.de/).
Természetesen Spanyolország
is híres a sajtjairól. A Trujilloban található 30. éve minden év május elején a világ
egyik legnagyobb sajtvásáraként
aposztrofált Nemzeti Spanyol
Sajtfesztivál, többszáz standTrujillo-i Nemzeti
jával sajtmenyországgá varáSpanyol Sajtfesztivál
zsolja ezeken a napokon a városkát (http://www.trujillovillasespana.com/fiestas-festivals/
the-national-spanish-cheese-festival-in-early-may).
Nagy Britannia legrangosabb sajtfesztiválja, ahol több mint
400 sajt kínálja magát a több ezer látogatónak, a Nagy Brit

Â

26

2016. március

Sajtfesztivál. Ez a különleges
esemény szeptember tájékán
Cardiff ódon erôdítményének
falai között kerül megrendezésre, ami hangulatában egyedülálló. A fesztivál keretein belül
szemináriumokat és mesterNagy Brit Sajtfesztivál
képzést is tartanak, igen fonCardiff
tossá téve az eseményt a sajt
szakemberek számára (http://epicurean-traveler.com/cardiffand-the-great-british-cheese-festival/).

Hatodik éve rendezik meg júniusban a Kanadában található
Picton vásárcsarnokában a
Nagy Kanadai Sajtfesztivált
és sajtversenyt. Szakmai szemináriumokat és fôzôversenyt
is tartanak. A kezdeti kudarc
után a rendezvény Észak Amerika legnagyobb kézmûves sajtfesztiváljává nôtte ki magát. Az
áttörést az okozta, hogy a második évben borokat is kínáltak a
sajtokhoz (http://cheesefestival.ca/2016-festival-highlights/).

Hasonló rangos fesztivált (A Nagy Sajt Fesztivál) látogathatunk júliusban Caerphilly-ben (http://www.caerphilly.gov.uk/
bigcheese).

Igen extrém sajtos rendezvény
Whistlerben a Kanadai Sajtgörgetô Verseny, ahol a
„sporteszközöket” meg lehet
enni. Itt a sajtokat nem csak
megkóstolják, hanem görgetik
is, futnak is velük, sôt üldözik is
azokat. Nos a népszerûsítésnek
ez is egy módja (https://www.dairygoodness.ca/cheese/all-youneed-is-cheese/events-and-tastings/experience-the-cheesechasing-mania).

Nantwich-i Nemzetközi Sajt Díj
Nantwichben a sajtversenyen dôl el ki lesz a Nemzetközi Sajt
Díj nyertese. A zsûri 4000 sajtkészítô termékét bírálja el. A verseny végét nyilvános kóstoló zárja, ahol a szakavatottakon kívül más is élvezheti a finom ízeket (http://www.internationalcheeseawards.co.uk/).
Az egyik legrégebben ismert sajt, az Olaszországban készített
Parmigiáno Reggianó, közismertebb nevén a parmezán sajt
tiszteletére minden évben megrendeznek egy fesztivált, amelyet Modenában tartanak. Természetesen a fesztivál jellegéhez
a finom ételek, italok kínálata is hozzátartozik. Akárcsak a zene és különbözô produkciók felvonultatása.

Cheese 2015 Bra-ban

Bra-ban a 2015-ben, a Slow
Food mozgalom keretén belül
megrendezett „Cheese 2015”-n
23 országból 300 kiállító és 270
000 látogató ünnepelte a sajtot.
Kóstolási workshopot és konferenciát is tartottak. 2017. szeptember közepén érdemes ide is
ellátogatni (http://cheese. slowfood.com/en/).

Az USA-beli nagy Wisconsini Sajtfesztivál különlegessége,
hogy nem csak kóstolni és vásárolni lehet, hanem minden évben megrendezik az immár hagyományos sajtfaragók versenyét
is (http://www.travelwisconsin.com/events/fairs-festivals/greatwisconsin-cheese-festival-41296).

Dél-Afrika: a 16 éve megrendezésre kerülô 3 napos Dél
Afrikai Sajtfesztiválnak közel 30000 látogatója van
(http://www.che e se fes ti val.
co.za/). A sajtfaragás itt is
megjelenik attrakcióként.

Dél Afrikai Sajtfesztivál

A hollandiai Alkmaar-i sajtvásárt, amelynek jelentôs turistacsalogató szerepe van, bár nem igazi fesztivál, nehéz lenne kihagyni a felsorolásból. A holland város több mint 400 évig az
Eidami sajt kereskedelmi központja volt, az I. világháború elôtt.
A piac ma már inkább turista-látványosság, mivel a hagyományai a mai napig változatlanok. A kereskedésben például csak
férfiak vehetnek részt, a sajthordók pedig külön kiképzést kapnak, hogy képesek legyenek az egyenként 30 kg-os sajtgurigák
cipelésére.
Láthatjuk tehát, mennyi fajtájuk van a sajtokhoz kapcsolódó
rendezvényeknek (továbbiakat pl. még itt is találhatunk:
https://www.everfest.com/food/cheese-festivals). Minden korosztály és mindenféle ízlésû ember találhat magának kedvére valót. A nemzetközi példák kapcsán megbizonyosodhatunk
róla, hogy csak egy színvonalasan, a szakma jeles képviselôinek vezetésével megrendezett fesztivál, ahol csak megválogatott, a sajtkészítést mesteri módon mûvelô sajtkészítôket
engedik árusítani, lehet sikeres. A fesztivál keretén belül szervezzünk szakmai programokat (pl. szemináriumokat, tudományos elôadásokat, üzemlátogatásokat). Jól döntünk, ha borkínálatot biztosítunk a sajtok mellé, sôt szervezzünk bor-sajt
összekóstolás jellegû workshopokat is. A magyar sajtokhoz
magyar borok kínálása még gyerekcipôben jár, nem ártana,
ha gyakorolnánk! Fontos kérdés még a helyszín megválasztása, erre talán a több éves tapasztalat ad majd választ. Merítsünk ötleteket a külföldi fesztiválok sikereibôl, hogy minél
több turistát vonzzunk mi is hazánkba sajtjainkkal, így népszerûsítve azokat!
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Nézzük akkor most meg, hogy hazánkban a kézmûves sajtok
forradalmának elôszobájában milyen sajtos fesztiválokat kínálnak a szervezôk.
A Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál-t 2017 novemberében 14. alkalommal rendezik meg Budapesten. A rendezvénysorozat az elmúlt évek során tovább nôve jutott el mostani helyére,
a városligeti Vajdahunyad vára díszes csarnokába. A fesztiválon
többnyire sajtkészítôk és borászok árusítanak. A programban
sajtversenyt is hirdetnek, amelynek keretén belül kiosztásra kerül az „Év sajttermelôje” díj.
Szintén budapesti a Sajtfesztivál c. rendezvény, amely korábban Belvárosi Sajtfesztivál, 2017-ben Budai Sajtfesztivál néven
5. alkalommal került meghirdetésre. Felvonultatják a hazai és
nemzetközi kézmûves sajtokat a legfinomabb borokkal, pálinkákkal, kézmûves sörökkel megfûszerezve és minden olyan minôségi, hazai termékkel összhangban, amely a sajtkultúrával
szorosan összefügg. 2017-ben a közönség választhatja meg az
„Év Sajtját” – ígérik a szervezôk.
A 2016-ban a Budavári Borfesztivál keretén belül negyedik alkalommal rendezték meg a Nemzetek Sajtversenyét, amelyen 15 európai ország képviseltette magát hazája legjobb sajtjával. A rendezvény fontos szerepet játszik abban, hogy bemutatja a legmagasabb minôségben készített nemzeti sajtféleségeket, és így magyar közönséget új, eddig számára ismeretlen
sajtokkal ismerteti meg.
A pesti helyszínektôl eltérô hangulatot kínál a sajtoskáli falunap
keretén belül, augusztus elsô vasárnapján tartandó Sajtoskáli
Sajtfesztivál és Vásár, ahol felelevenítik a régmúlt piacok hangulatát. Nemcsak helybeli termelôket várnak, hanem más régiók sajtkészítô mûhelyének termékeit is. A vásárt olyan programokkal színesítik, amelyek minden korosztály számára vonzó
idôtöltést biztosítanak. A kisebbek állatsimogató keretében ismerkedhetnek a tejelô jószágokkal. A felnôtteknek folklór elôadások, kézmûves bemutatók nyújtanak kellemes kikapcsolódást. Mindemellett nem csak megkóstolni lehet a sajtokat, hanem megismerkedni magukkal a munkafolyamatokkal is.
A KKASE-Sajtkészítôk Egyesülete kezdeményezésére jelentkezik évrôl évre a Magyar Sajtmustra. Az eddigi négy Magyar
Sajtmustrát Nagyegyházán a Hangistállónál rendezték. A fesztivál célja közelebb hozni az embereket a hazai sajtkultúrához.
A rendezvényen a témához kapcsolódó elôadássorozat és
szakmai konferencia is zajlik, amely lehetôséget ad a különbözô technikai újdonságok, az új irányzatok és az eddigi tapasztalatok megismerésére is. Persze a sajtmustra nem csak a szakmabelieknek kínál kiváló programokat, hanem az idelátogató
embereknek is feledhetetlen gasztronómiai és kulturális élményt nyújt. A fesztivál fontos része a sajtverseny. A IV. Magyar
Sajtmustrán a Kárpát-medence magyar sajtkészítôi összesen
111 termék mintát neveztek a versenyre (www.sajtut.eu).
Gyomaendrôd életében lassan két évtizede vetette meg lábát
egy olyan rendezvény, amelyet mindig nagy kíváncsisággal várnak az érdeklôdôk. Természetesen a 2017-es év sem telhet el
a Gyomaendrôdi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál nélkül,
amely már a 19. alkalommal várja a kiállítókat és a látogatókat. A fesztivál szervezôi 2016-ban együttmûködést kezdemé-

Néptáncosok és vajköpülés a XVIII. Gyomaendrôdi
Nemzetközi Sajt és- Túrófesztiválon
nyeztek a Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítôk Egyesületével a rendezvény szakmai színvonalának emelése érdekében.
Az idei rendezvény alkalmával is a KKASE Sajtkészítôk Egyesülete segíti a szakmai programok kialakulását, a fesztivál valós
értékeinek kiemelését.
Határon innen és túl számos
gazda, sajtmester, családi gazdaság számára kínál ez a jeles
esemény lehetôséget az ízletes
remekmûvek bemutatására,
értékesítésére, mindezek mellett pedig a KKASE-Sajtkészítôk
XVIII. Gyomaendrôdi
Egyesülete által meghirdetett
Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál, sajtok
sajtversenyen is megmérethetik a munkájuk gyümölcsét.
A sajtok bírálása, majd az eredmények kihirdetése a fesztivál
keretein belül történik. A fesztivál 2017. április 29-én, szombaton nyitja meg kapuit, és egészen május elsején estig várja változatos programokkal, gyermekmûsorokkal, koncertekkel,
szakmai programokkal az idelátogatókat. A fesztiválhangulat
mellett elengedhetetlen a szakmaiság jelenléte, a mesterség
bemutatása és annak tovább öregbítése. Cél, hogy elsôsorban
a sajtokról, tejtermékekrôl szóljon ez a három nap, és hogy a
sajtkészítô közösség számára olyan szakmai programokat
nyújtson, olyan fejlôdési, olyan ismeretszerzési lehetôségeket,
amelyek a szakma fennmaradását és megújulását segítik.
A fesztivál az évek során nagy népszerûségre tett szert, szívesen érkeznek ide az árusítók és látogatók egyaránt, így igazi
fesztivál hangulat tölti meg a várost a 3 nap alatt.
Irodalomjegyzék:
Hall,C.M. – Sharples, L. (2008): Food and wine festivals
and events around the world. Elsevier
Quinn, Bernadette (2009): Festivals, events and tourism.
Festivals, events and tourism, in Jamal, T. and Robinson, M.
(eds) The SAGE Handbook of Tourism Studies, London.
Sulyok, J.-Sziva, I. 2010: A fesztiválturizmus nemzetközi és
hazai tendenciái, Turizmus Bulletin XIII. évf. 3. sz.
2 KEREKESNÉ DR. MAYER ÁGNES fôiskolai docens
2 KOVÁCS GYÖNGYI tanársegéd
Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyösi Károly Róbert Campus
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SZERKESZTÔSÉGÜNK POSTÁJÁBÓL
Miért szûnt meg a szakkönyvek ünnepe?
1950-ben Erdei Ferenc közgazdász akadémikus kezdeményezésére valósult
meg elôször a gazdálkodók szakirodalmának ünnepe. Aztán csaknem minden
évben a mezôgazdasági lapkiadók a Vajdahunyad várban rendezték meg az Országos Mezôgazdasági Könyvhónap
megnyitóját. A könyvünnep minden évben február elsô hetében, igen nagy érdeklôdés mellett zajlott le. Az összes
könyv- és lapkiadó együtt volt látható, kiadványaik megfoghatók és meg is vásárolhatók voltak. Sajnálatos tény azonban, hogy két éve már nem került sorra
a szakkönyvek ünnepe. Vajon miért nem
folytatódik ez a nemes hagyomány?
Soha nem felejtem el, hogy az egyik évben az ünnepség díszvendége Jókai Anna Kossuth-díjas írónô volt, aki az olvasás és a nyelv szerepét hangsúlyozva rámutatott arra, hogy a szakembereknek a
szakirodalom mellett szépirodalmat is olvasniuk kell, mert csak így válhatnak mû-

velt emberekké. Egyben javasolta, hogy
az új jövevényszavakat, amelyek bekerülnek a szakirodalmunkba, egységesen
kellene értelmezni.

felszerelt szakmunkásképzôt hoztak létre
Vépen, de késôbb a kitûnô oktatókat
(Éder, Pálfi) elengedve vagy elküldve
hagyták azt tönkremenni.

A mi nemzedékünk kötelezô olvasmányként a magyaróvári okleveles mezôgazda
Fekete István könyveit olvasva nôtt fel,
és amikor hozzájutott, a Debrecen-Pallagi Mezôgazdasági Akadémián tanult
Wass Albert könyveit is olvasta, gyakran
csak titokban. Ekkor jelentek meg a
keszthelyi származású gazdász-író Rákossy Gergely írásai is. Az unokáink ma
már nehezen jutnak hozzá ezekhez az
írásokhoz. A két unokám már inkább a
Tomasról írottakat bújja, sok hasonló korú társával együtt.

Jellemzô, hogy Kispesten, ahol a legjobb
termékeivel hírt szerzô traktorgyár üzemelt, ma már nem is hallottak róla, még
az ott felnôtt pedagógusok sem. Rázsó
professzorról is csak kevesen tudnak. Ezzel nem Dánia nyomában járunk, hanem
a JON STEINBECK vagy Mihail Alekszandrovics Solohov által leírtak nyomában.

A könyvünnep rendezvényein, nem egy
helyen az országban, rendszeresen szó
esett a szakemberképzések problémájáról, valamint azok esetleges hiányosságairól is. Ennek nyomán például egy jól

A népies kontra urbánus irodalmi vita
úgy dôl el, hogy már nem lesz a földet, a
gazdálkodást szeretô fiatal. Ezért is megkérdôjelezendô, hogy miért szûnt meg a
szakkönyv ünnepe, annak ellenére, hogy
az 1990-es évek elejétôl kezdve a földmûvelésügyi kormányzat is rendszeresen
támogatta.
2 SZILÁGYI ÁKOS – Gyôr

z Az Agrometal az utóbbi években nagy hangsúlyt
fektetett a tejipari gyártó és feldolgozó folyamatok
számítógépes adatgyûjtô és gyártás ellenôrzô
rendszereinek fejlesztésére, valamint az IPAR 4.0
bevezetésének elôkészítésére.
z A rendszer, a Collecting and Production Controlling
System, a C P C System arra hivatott, hogy üzemi
szintû gyártási felügyeletet biztosítson, a felhasználok
részére.

A rendszer használatában rejlô lehetôségek és annak elônyei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teljes üzemi körre kiterjedô átláthatóság
A gyártási folyamatok állandó és teljes körû ellenôrzése
Visszakereshetôség és a technológia ismételhetôsége
A gyártás folyamatos ellenôrzése és ezzel a
munkaszervezés segítése
Hisztorikus archiválás a technológiai idôk, mennyiségi,
hômérsékleti és más fizikai adatokról
Hôkezelési adatok és a hûtve tárolás hômérsékleteinek
hisztorikus gyûjtése hatósági ellenôrzésre
Berendezésenkénti energia felhasználás felügyelet
regisztrációval
Felkészülés az IPAR 4.0 élelmiszeripari megvalósítására

z Tejüzemi
példa az
Adatgyûjtô
és Gyártás
Felügyeleti
Rendszer
az IPAR 4.0
kompatibilis
megvalósítására.

2 PETTKÓ CSABA
projektvezetô
okl. villamos mérnök
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