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DeLaval VMS fejőrobot nagy telepek 
számára is!
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A DeLaval VMS fejőrobot rendszer moduláris felépítésénél fogva 
bármilyen méretű állományhoz adaptálható, legyen szó akár több 
ezer tehén fejéséről is.

A rugalmasan telepíthető részegységek segítségével bármilyen 
tehénforgalmi rendszer kialakítható már meglévő istállókban is. 

Korszerű puffertartályos tejhűtési megoldásaink lehetővé teszik 
az állomány folyamatos fejését, így a kieső idő minimalizálható.
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Ötévesek lettünkTARTALOM
Ebből az alkalomból szerettem volna egy 
cikkben összefoglalni mindazt, amiért az 
elmúlt öt évben hálásak lehetünk. Ötévesek 
lettünk. 2014 januárjában jelent meg a 
megújult Tejgazdasági Szemle. Öt év egy 
ember életében nem olyan nagy idő. De egy 
újság pályafutásában igen. Voltak, akik korai 
véget jósoltak nekünk, de sokkal többen 
szurkoltak értünk, magukért. Mi nyertünk, 

közösen, mindannyian. Ma több mint 3000 példányban jelenünk meg, 
de hónapról hónapra növekszik példányszámunk.

Elindultunk, nekivágtunk. Aztán alakultunk, formálódtunk, változtunk, 
ahogy változik körülöttünk a világ, és változik a mi hétköznapi életünk 
is. Egy cél lebegett mindig a szemünk előtt: pozitív szemléletet sugá-
rozni, arra a fókuszálni, amire van ráhatásunk. Olvasói visszajelzések 
alapján jól csináljuk, azokról a dolgokról írunk, amelyek foglalkoztatják 
a tejgazdasági szektort. 

A Tejgazdasági Szemlét egyetemes tejtermékipari és kereskedelmi 
szaklapként alapították 1921-ben. Az Országos Tejgazdasági Szövetség 
hivatalos közlönyeként jelent meg, első szerkesztője Palotai Ignác volt. 
Utódnak vallani magunkat akár szerénytelenség is lehetne – nem a 
mi dolgunk eldönteni, hogy színvonalban, a kitekintés tágasságában a 
nyomába érünk-e annak a lapnak. Törekvéseinkben mégis van közös. 
Mérvadónak tartjuk magunkra nézve a régi Tejgazdasági Szemle mér-
téktartását, a minőség igényét és tiszteletét, a véleménynyilvánítás 
szabadságát, a szabadosság kerülését. Elődünkhöz hasonlóan a teljes 
ágazat lapja akarunk lenni, a határokra való tekintet nélkül. 

Korunk és világunk sajátja, hogy terveket szövögetni előre, akár 
csak egy esztendőre is nehéz. Próbáltunk mindig az Önök igényeinek 
megfelelően megújulni, ez talpon maradásunk nyilvánvaló kulcsa is. 
Bizakodva tekintünk hát a jövőbe, mert úgy gondoljuk, hogy megtalál-
tuk a helyünket. Köszönjük mindezt elsősorban Olvasóinknak, és sze-
retnénk, ha Önök is együtt örülnének velünk ötéves fennállásunknak. 
Arra törekszünk továbbra is, hogy az egész magyar egyetemes tej-
gazdaság érdekeit szem előtt tartva, pártoktól függetlenül, együtt-
működésben a szakminisztériummal, a Tej Terméktanáccsal és más 
szakmai szervezetekkel, objektív módon tájékoztassuk olvasóinkat. 
Mérvadónak tartjuk azt, hogy segítenünk kell egy távlatos, korszerű 
tejgazdasági stratégia létrejöttét. Hiszek a szisztematikus és kitartó 
munkában, ami talán több időt és energiát emészt fel, mint a harc, de 
kevesebb sebet és kevesebb veszekedést eredményez.

Ezúton köszönjük a megtisztelő bizalmat az Olvasóinknak, a Hirde-
tőinknek, és azoknak, akiktől támogatást, együttérzést kaptunk. Nagy 
köszönet jár azoknak is, akik besegítettek az újság készítésébe. Csak 
bizakodni tudunk abban, hogy továbbra is megtisztelnek bennünket a 
bizalmukkal, és továbbra is nyomon követik az ágazat eseményeit. 

A születésnapon szokás kívánni valamit, mielőtt elfújjuk a gyertyát a 
tortán. Kedves Olvasók, kívánok magunknak munkával töltött, békés 
hétköznapokat! 

dr. Lendvay Béla z
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Czerván György a hazai 
tejágazat jelenéről és jövőjéről
Az agrárgazdaságért felelős államtitkárral 
legutóbb 2015 januárjában készítettünk 
interjút. Három évvel ezelőtt a tejágazatot 
az uniós tejkvótarendszer megszűnésének 
hatásai foglalkoztatták. A mostani helyzetér-
tékeléssel szeretnénk ráirányítani a figyelmet 
néhány aktuálisnak ítélt, megoldásra váró 
feladatra. Szó esik az értékelésben arról is, 
hogy a kormányzat és a tejágazat közös 
erőfeszítés révén számos területen jelentős 
eredményt tudhat magáénak. 
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A 25 éves múltra visszatekintő Tej Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács 2013 óta reprezentatív szakmaközi szervezetként 
az FM stratégiai partnere. Mi jellemző erre a partnerségi viszony-
ra, milyen eredményeket tudna kiemelni az együttműködésből?

A 2013 szeptembere óta reprezentatív szakmaközi szervezet a 
Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnereként a kormányzattal 
szoros együttműködésben végzi tevékenységét.

A szakmaközi szervezet komoly eredményeket ért el a kiskereskedelem 
„szakmaközi” integrálása terén. A Földművelésügyi Minisztérium a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt két-három havi rendszeres-
séggel vesz részt az ellátási lánc szereplői közötti párbeszédben. A szer-
vezet a tejágazati kommunikáció egyedüli platformjává vált, a többi ága-
zathoz képest is megkülönböztetett kapcsolatot tart fenn a hatóságokkal. 
A Terméktanács több esetben bizonyította, hogy a felek érdekeinek 
tárgyalásos úton történő összehangolása javíthatja a tejágazat helyzetét. 

A tárca jogi eszközökkel, így pl. kiterjesztési kérelmek befogadásával 
támogatja a szervezet működését: 

• A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő 
piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés 
kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet értelmében vala-
mennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nyerstehén-
tej-kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó 
tejágazati szereplő, valamint tejkiskereskedő köteles piaci jelentést 
adni a rendelet mellékletében meghatározott adattartalommal. 

• A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a 2/2015. (II. 6.) 
FM rendelet értelmében Közösségi Marketing Alapot működtet, 
melynek célja a fogyasztók gyakoribb és tudatosabb tej- és tej-
termékfogyasztásának ösztönzése, a gyermekek, a fiatalok tej- és 
tejtermékfogyasztásra motiváló nevelésének támogatása, segítség-
nyújtás az egészségtudatos táplálkozás kialakításában. 

A közös kormányzati és terméktanácsi erőfeszítések árán az elmúlt 
évek válságai ellenére is sikerült megerősíteni a hazai nyers tej terme-
lését. Az uniós tagországok közül az utóbbi években Magyarországon 
nőtt a legnagyobb arányban a szarvasmarha-állomány.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet megállapítása szerint a tej-
piacon világszinten növekvő kereslet mutatkozik elsősorban a 
sajt, a vaj és a tejszín iránt. Az FM értékelése szerint a magyar 
tejfeldolgozóipar képes arra, hogy versenyképes áron állítson elő 
piacképes termékeket?

Mivel a tárca nem piaci szereplő, erre a kérdésre nem adhat biztos 
választ, ez alapvetően a piaci szereplők teljesítményétől és üzlet-
politikájától függ, a jövőt illetően nem szerencsés ilyen jóslatokba 
bocsátkozni. A hazai tejfeldolgozás versenyképességének elősegítése 
érdekében az FM célja a feldolgozás alapját jelentő szarvasmarha- és 
tejágazat élet- és versenyképességének biztosítása, kiemelt támoga-
tása. Túl a hazai szinten megtett és a jövőben megteendő lépéseken, 
a piac szereplőinek s a tárcának is folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnie a piac alakulását, a versenytársak helyzetét, valamint a sza-
bályozó környezetet.

A mezőgazdaság 2016. évi teljes bruttó kibocsátásához a szarvasmar-
ha és a nyers tej közel 9 százalékkal járult hozzá, tehát egy jelentős 
ágazatról van szó. A hazai szarvasmarha-állomány az elmúlt évek vál-
ságai ellenére folyamatosan növekszik, 2016-ban több mint 852 ezer 
állatot jegyzett a Központi Statisztikai Hivatal, amelyből közel 383 ezer 
tehén. Legutoljára 1999-ben mértek legalább ekkora mennyiséget. 
A tejelőtehén-tartás költségnövekedése ugyan jelentős volt az utóbbi 
években, de a tejhozam is hasonló mértékben változott. 2014-ben 85, 
2015-ben és 2016-ban 89 forintba került egy liter tej előállításának a 
költsége, s ezzel kissé megtört az azelőtt régóta növekvő trend.

A tejpiaci válság 2016. év végére történő elmúlása után a 2017-es 
esztendőben az eddig tapasztalt árváltozások kedvezőek. A vertikum 
jövőjének szempontjából azonban meghatározó a főbb versenytársak 
áraival történő folyamatos összehasonlítás, mivel nem elégedhetünk 
meg csupán az árak növekvő tendenciájával. Hazánk a térség orszá-
gaihoz hasonló árszinttel rendelkezik.

Egy konkrét példát kiragadva a tárca által megtett intézkedések hatá-
sáról: Magyarországon egy liter 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrö-
zött (friss) tejért 2017 szeptemberében áfával együtt 204 forintot, 
Szlovákiában 218,97 forintot, Csehországban 233,09 forintot fizettek. 
Magyarországon a fogyasztói ár a szlovákiaitól 14,96 forinttal, a 
csehországitól 29,09 forinttal maradt el, míg a csehországi tartósat 
11,69 forinttal haladta meg. Az árak közötti különbséghez döntően 
járult hozzá, hogy Magyarországon a friss tej áfája 2017. januártól 
5 százalékra csökkent, szemben a szlovákiai 10 és a csehországi 
15 százalékkal. 
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Meglátásunk szerint a feldolgozóipar versenyképességének a javítása 
alapvető fontosságú, amelyhez nélkülözhetetlen a hatékonyság növe-
lése és a termékválaszték korszerűsítése. Fontos, hogy a feldolgozók 
kövessék a nemzetközi piacokon megjelent trendeket, például többek 
között az egészséges, E-szám mentes, magas élvezeti értékű termé-
kek előállítását. 

A fejlesztésekre a kormány jelentős forrást biztosít. A 2014 és 2020 
közötti uniós pénzügyi ciklusban hazai és EU-s forrásokból mintegy 
300 milliárd forint áll az élelmiszeripar rendelkezésére (többek között 
Vidékfejlesztési Program (VP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program (VEKOP), Nagyvállalati Beruházási Támogatás (NBT) 
és az egyedi kormánydöntésekkel odaítélhető, elsősorban beruházá-
sokat ösztönző támogatások).

Az előző kérdésből következik, hogy a piacon a növekvő keres-
letű termékek előállításához több, magasabb beltartalmú tejre 
lenne szükség, amit fajtaváltással lehetne megoldani. Nyugat-
Európában már elkezdődött ez a folyamat, próbálják támogatá-
sokkal is ösztönözni a gazdákat a váltásra. Hazai viszonylatban 
miként lehetne a magasabb zsírtartalmú tej előállítására ösztö-
nözni a tejtermelő gazdaságokat? 

A magyarországi holstein-fríz szarvasmarha-tenyésztés európai 
viszonylatban a felső középmezőnyben helyezkedik el, így nagyon 
jónak mondható. Magyarországon több gazdaság is állít elő extra 
minőségű tejet. Ezekre a gazdaságokra jellemző, hogy a NÉBIH által 

végzett és az Interbull által elfogadott tenyészértékbecslés alapján 
választanak nagy termelési tulajdonságú tenyészbikákat. A tenyészér-
tékbecslés eredményét a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete honlap-
ján rendszeresen megjelenteti. Az Egyesület korábban kísérletezett 
magasabb beltartalmú tejet adó fajtákkal (norvég vörös, svéd vörös, 
jersey) történő keresztezéssel is, de az eredmények elmaradtak, a 
beltartalmi értékek nem lettek magasabbak, viszont komoly romlás 
volt tapasztalható a küllemi tenyészértékekben. Jellemző az is, hogy 
ezeknek a fajtáknak jóval kisebb a populációja, különösen a tenyész-
bika-állománya, mint a holstein-fríz fajtájé, így a fajtaváltás nem 
oldaná meg a jelenlegi piaci problémát. A tenyésztőknek és főleg a 
tejtermelő gazdaságoknak arra kell törekedniük, hogy a rendelkezésre 
álló nagy létszámú (70-80 ezer db) holstein-fríz tenyészbika-állomány-
ból a rangsor elején lévő bikákat válasszák, és egyedi célpárosítással 
növeljék az előállított tej beltartalmát. Ezenkívül fontos szerepe van a 
helyesen megválasztott takarmányozásnak is.

Az elmúlt évek termelési válságán a kormányzati támogatá-
soknak köszönhetően túljutott a tejágazat, de a tej felvásárlási 
árának növekedése önmagában nem oldja meg a problémát. A 
magyar tejtermelés koncentrált szerkezete olyan versenyelőnyt 
adhatna a piacon, amit ki kellene használni. Ehhez azonban a 
kormányzat által meghatározott fejlesztéspolitikában irányvál-
tásra lenne szükség.

A kormány célzott intézkedései jelentős segítséget nyújtottak a ter-
melőknek a válság idején, valamint hosszú távra is javították az üzleti 
környezetet. A tejágazat termelői a nemzetközi tejpiaci válság által 
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okozott rendkívüli nehéz piaci körülmények között európai viszonylat-
ban is a legnagyobb mértékű támogatást tudták igénybe venni a ren-
delkezésükre álló számos jogcímen keresztül. A tejtermelők 2016-ban 
mintegy 58 milliárd forintnyi uniós és nemzeti forrású támogatásban 
részesültek.

Emellett azt is meg kell említeni, hogy a sertés tőkehús áfakulcsa 
2016., a friss tej áfakulcsa 2017. január 1-jétől csökkent 5 százalék-
ra. Ugyancsak érdemes megemlíteni a tejágazat részére kidolgozott 
rövidtávú kamat- és költségmentes áthidaló hitelkonstrukciót is.

A tárca 2017-ben is kiemelten támogatta a tejtermelőket. A kivételes 
alkalmazkodási támogatás keretében 6 milliárd forint kifizetése való-
sult meg, amelyből 3 milliárd forint uniós forrásból, 3 milliárd forint 
hazai forrásból finanszírozódott. A tejbeszállítás-csökkentés támoga-
tása 365,4 millió forintot jelentett az ágazat számára.

Túl az eddig elmondottakon, egy piacgazdaságban a versenyképesség 
egyik alapvető feltétele a hatékony együttműködés. Magyarországon 
a tejágazatban 10 elismert és 1 elismerés alatt álló termelői csoport 
működik. Az idei évben több termelői szervezet is megalakult. A tejér-
tékesítési tárgyalások céljára létrejött termelői szervezetek lefedik a 
nyerstej-értékesítés volumenének összességében több mint 30-35%-
át. A termelői szervezeti / termelői csoporti tagsági jogviszony esetén 
a tárca az egyes támogatási jogcímek feltételeinél törekszik a pozitív 
diszkrimináció fenntartására.

Európában egyedülálló módon alkalmazta a Terméktanács az 
együttműködés kiszélesítését, melynek eredményeként a kiske-
reskedelmi áruházláncok kétharmada tagja lett a szervezetnek, 
ezáltal sikerült a magyar UHT tej arányát a 2011-ben tapasztalt 
10-20 százalékról 2016-ra 85 százalék fölé emelni a boltok polca-
in. Ennek ellenére a piacot az indokoltnál nagyobb arányban fedik 
le az import termékek, melynek eredőjeként a külkereskedelmi 
egyenleg továbbra is negatív maradt. 

A kormányzat minden lehetséges eszközzel támogatja, hogy a ter-
melők a nyers tejet önköltséget fedező áron, hosszú távon át tudják 
adni feldolgozásra a hazai piac ellátásához szükséges kapacitással 
és versenyképes technológiával, költséghatékonyan dolgozó hazai 
tejiparnak.

A törekvést siker koronázta, 2017 január-szeptemberében közel har-
madával nőtt a tejtermékek kivitelének értéke és javult az egyenlege. 
A tejtermékek kivitele 255,6 millió eurót tett ki, 33,1 százalékkal 
többet, mint egy évvel ezelőtt, míg a behozatal 286,3 millió euró volt, 
21,2 százalékkal magasabb, mint 2016 azonos időszakában. Ennek 
köszönhetően a 30,6 milliós külkereskedelmi hiány jelentősen – 30,7 
százalékkal – csökkent.

A Terméktanács a jövő kihívásai között a magyarországi tejfo-
gyasztás növelését tűzte ki célul. A fejenként 160-165 liter éves 
tejfogyasztásunk jóval alatta marad a többi európai országénak. 

www.bentleylabor.hu

Bentley Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.

hungary@bentleyinstruments.com

Tel.: +36 22 414 100

EXTENSO - FORRADALMIAN ÚJ TEJANALÍZIS
Univerzális megoldás az összes toxin és antibiotikum
maradvány egyidejű vizsgálatához tejmintából.
ß-laktámok, tetraciklinek, szulfonamidok,
aflatoxin M1, aminoglikozidok, quinolon,
lincosamidok, szulfonamidok, klóramfenikolok,
trimethopri, melamine stb.

Előnyök:
• Képes egyidejűleg 90 antibiotikum

maradványt és toxint kimutatni 13 perc alatt
• Egyszerűen választható akár napi szinten

a vizsgálandó szennyező anyagok száma, típusa
• Teljes körű adatkezelési szolgáltatás:

adattárolás, export, megosztás, letöltés,
figyelmeztető üzenetek küldése SMS-ben

• Vonalkód alapú minta és reagens felismerés
• Beépített GPS modul

NOMAD - HORDOZHATÓ GYORSTESZT OLVASÓ
Legyen biztos abban, hogy antibiotikum mentes a teje!

Előnyök:
• Optimális megoldás az Unisensor gyorstesztek

(TwinSensor-KIT020, BetaXpress-KIT044, TriSensor-KIT035)
mennyiségi kiértékeléséhez

• Kis méretű (4x4x4 cm)
• Könnyen kezelhető (1 nyomógomb)
• Pontos, gyors
• Hordozható (elemekkel működik, akár telepeken,

tartálykocsiknál is használható) eszköz
• Beépített memória, amibe 100 eredményt menthetünk
• Adatainkat USB kábel segítségével tölthetjük számítógépre

ÚJ TERMÉKEK A ENTLEY AGYARORSZÁG KÍNÁLATÁBÓLB M

Próbálja ki díjmentesen,
kötelezettség nélkül!!

TEJANALÍZIS
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Jó megoldás lehetne a fogyasztás növelésére a tej és az alapvető 
tejtermékek (UHT tejek, a vajkészítmények és a félkemény sajtok) 
áfájának csökkentése. 

A mezőgazdaság legfontosabb ágazatainak fejlődése és a fogyasz-
tók érdekében alapvető fontossággal bír az élelmiszerek általános 
forgalmi adójának jelentős mérséklése. Ez egy összetett folyamat, 
amelytől elsősorban piaci tisztulás és élénkülő fogyasztás várható, 
valamint hozzájárul az érintett ágazat versenyképességének növe-
kedéséhez is. Erre kiváló példa a sertéságazat, hiszen ott szinte 
a teljes termékpályát lefedi az áfacsökkentés, amely a csökkenő 
árakon (2015/2016 összehasonlításában –14,2%) és az emelkedő 
sertéshúsfogyasztáson is meglátszik (+2,2 kg/fő/év 2016-ban, 
2015-höz képest)

Látni kell ugyanakkor, hogy az áfacsökkentés minden esetben költ-
ségvetési kérdés is, s a kormány mindig a költségvetési lehetőségek 
figyelembe vétele – és alapos hatáselemzés – mellett dönt a csök-
kentés hatálya alá bevonandó termékkörről.  A kormány és az FM 
a tapasztalatok alapján továbbra is elkötelezett marad az alapvető 
élelmiszerek áfájának csökkentése mellett, a januártól bekövetkező 
(hal és sertésbelsőség) áfacsökkentéstől mind az értékesítés, mind a 
fogyasztás terén pozitív irányú változásokat várunk. 

Az áfacsökkentés más alapvető élelmiszerekre való kiterjesztése a 
már említett pozitív hatások tükrében indokolt, a 2019. év és az azt 
követő időszak konkrétumairól azonban jelenleg még korai lenne 
beszélni. A kormány a gazdaság és a költségvetés teherbíró képessé-
gének figyelembe vételével folytatja a megkezdett munkát.

A tejágazat fejlődésének feltétele a tejfeldolgozás szintjének 
növelése. Termelői összefogás révén a gazdák kezükbe vehetnék 
a feldolgozást, ezáltal csökkenthetnék kiszolgáltatottságukat a 
piacon. Európa nyugati felén számos példa bizonyítja a termelői 
összefogás sikerét. Nálunk mi a gátja a termelői összefogás 
elterjedésének?

A nyugat-európai, különösen a skandináv országok élelmiszergazda-
ságára jellemző magas szintű kooperációs kultúra Magyarországon 
lassan kezd kialakulni. A nyugat-európai gyakorlattól eltérően 
Magyarországon az együttműködés kultúrája kialakulatlan, a vidék 
gazdasági szereplői, köztük a mezőgazdasági termelők kooperációs 
készsége néhány hagyományosan jól szervezett ágazattól eltekintve 
alacsony fokú. Az együttműködések terjedésének legfőbb akadályát 
általában a fekete- és szürkegazdaság, az együttműködésben rejlő 
előnyök felismerésének hiánya, a támogatási rendszerekben rejlő 
lehetőségek kihasználatlansága, valamint az üzleti tranzakciók részt-
vevőinek ellenőrizhetősége, számonkérhetősége jelenti. 

A kormány és a tárca törekszik a meglévő problémák megoldására, 
illetve ismételten kiemelendő, hogy a tejágazatban történő együtt-
működés az utóbbi évek szövetkezést és együttműködést támogató 
erőfeszítéseinek köszönhetően dinamikusan fejlődik.

Számos gazdaságban termelnek GMO-mentes tejet, a feldol-
gozók is készen állnak arra, hogy a kereskedelmi forgalomban 
megjelenjen ez a termék. Mikor lesz kapható az üzletekben a 
GMO-mentes tej?

A termékbevezetés pontos időpontja számos szakmai és kereskede-
lempolitikai döntéstől függ, az azonban kijelenthető, hogy a 2018. év 
elejétől egyre gyakrabban találkozhatunk majd e termékekkel a boltok 
polcain.

Az uniós támogatások tekintetében jelentős változás állhat be 
a 2020 utáni időszakra. A változásokra miként készüljenek fel a 
tejtermelő gazdaságok? 

Az Európai Bizottság 2017. november 29-én nyilvánosságra hozta a 
Közös Agrárpolitika jövőjéről szóló kommunikációját. A kommunikáció 
célja, hogy vázlatos formában bemutassa a Bizottság elképzeléseit a 
jövő agrárpolitikájának irányairól. Tekintettel arra, hogy műfaját tekint-
ve egy általános dokumentumról van szó, az anyag kevés konkrétumot 
tartalmaz, a felvázolt új elképzelésekkel kapcsolatban így egyelőre nem 
lehet hitelt érdemlően állást foglalni. A szöveg elemzése természetesen 
megkezdődött, 2017. december 6-án a Földművelésügyi Minisztérium, 
a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Államtitkársága, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, az Agrárgazdasági Kutatóintézet, valamint a 
brüsszeli Állandó Képviselet munkatársai a KAP jövőjével foglalkozó 
munkacsoport ülése keretében megtárgyalták a nyilvánosságra hozott 
kommunikációt. Az első hivatalos véleménycserére a Mezőgazdasági 
és Halászati Tanács 2017. december 11-12-i ülésén került sor a tag-
államok miniszterei között.

Egyelőre tehát kevés részlet vált ismertté, és a kommunikáció – a 
2020 utáni Többéves Pénzügyi Keretre vonatkozó javaslat 2018. 
májusi megjelenése miatt – nem tartalmaz a költségvetést érintő 
elemeket sem, így tehát az egyik legfontosabb kérdés, a KAP-büdzsé 
nagysága is nyitott kérdés marad egyelőre. Emellett fontos lesz annak 
tisztázása is, hogy az anyagban kiemelt hangsúllyal szereplő nagyobb 
tagállami szabadság mire terjed majd ki. Itt mindenképpen szükséges 
kiemelni a Magyarország számára kiemelt jelentőségű, termeléshez 
kötött támogatásokat. Ezt a szöveg nem nevesíti, ugyanakkor számos 
tagállam – köztük Magyarország is – szeretné továbbra is alkalmazni, 
mivel az fontos szerepet tölt be az érzékeny ágazatok (pl. tejágazat) 
támogatásában.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a jövőben is egy erős, kétpilléres 
KAP-ra lesz szükség, amely egy a jelenlegi szinthez hasonló pénzügyi 
kerettel működő, stabil I. pillérből (közvetlen támogatások), valamint egy 
megfelelően finanszírozott II. pillérből (vidékfejlesztés) kell, hogy felépül-
jön. Magyarország érdeke, hogy a 2020 utáni Közös Agrárpolitika a ver-
senyképesség növelése, a hatékony válságkezelés, valamint a termelői 
jövedelemstabilizáció céljának egyaránt megfeleljen. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy a 2014-es átmeneti év után 2015-ben elindított új, a 
korábbihoz képest sokkal komplexebb támogatási rendszer 2020-ig 
kiszámítható módon áll rendelkezésre a gazdálkodók számára.

Amíg nem körvonalazódnak konkrétabb irányok, addig a lehetőségek-
hez képest minél komolyabb mértékben erősíteni kell a gazdaságok 
versenyképességét, fejleszteni és fejlődni kell. Emellett továbbra is 
alapvető fontosságú, hogy a gazdaságoknak keresniük kell a minél 
szorosabb együttműködési formákat gazdálkodótársaikkal és a ter-
mékpályájuk többi szereplőjével, mivel a legnagyobb kihívás talán 
nem is a Közös Agrárpolitika 2020 utáni változása, hanem a mind 
erősebb, koncentráltabban fellépő és globális láncokba szerveződő 
piaci konkurencia.
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jó hangulatra és a bizakodásra minden 
okunk megvan, mivel megköttetett az 
idei évre szóló tejfelvásárlási szerző-

dés a Naszálytej Zrt.-vel, melyben jelentős, 
10%-os alapár-növekedést sikerült elérnünk. 
A tej magasabb beltartalmáért is nagyobb 
összeget, az alapár tizenkétszeresét hajlandó 
fizetni a felvásárló. Ez az év már elfogadható 
tejárakkal kezdődik, mely megalapozza a tár-
sas vállalkozás eredményes gazdálkodását. 
A Palotási Mezőgazdasági Zrt. a privatizáci-
ós eljárás eredményeként magántulajdonba 
került állami gazdaság alapjain jött létre. 
Az állami gazdasági múltat is beleszámítva 
növénytermesztésünk és állattenyésztési ága-
zatunk már több mint 50 éves. Meghatározó 
ágazatunk a tejelőszarvasmarha-ágazat 850 
tejelő tehénnel és szaporulatával. A 70-es 
években elindult a magyar tarka holstein-fríz 
fajtával való keresztezése, melynek eredményeként a 90-es évekre 
kialakult a tiszta vérvonalú állomány. Növénytermesztési ágazatunk a 
gabonafélék, benne a búzavetőmag-termesztéssel és az olajos mag-
vak közül a napraforgó termesztésével foglalkozik. Arra törekszünk, 
hogy a drámai módon lecsökkent földterületen a nagyobb hozzáadott 
értéket képviselő vetőmagtermesztést részesítsük előnyben. Ezen a 
területen gazdaságunknak 20 éves gyakorlata van. A gazdaság több-
ségi tulajdona 64%-ban egy olasz szakmai befektető kezében van, a 
többi részt a 20 fős magyar menedzsment illetve a magyar munkavál-
lalók birtokolják.

A szakmai vezetés miként kezeli a tömegtakarmány készítésének 
feladatát? 
Tömegtakarmány-szükségletünk évente 15 ezer tonna, melynek 
előállítására 800 ha termőterületre van szükség, illetve a vetésforgó 
miatt ez a területi igény megduplázódik. Az előző évben az állami 

földértékesítési kampány után 2000 ha nagyságú terület maradt hasz-
nálatunkban, ez még elégséges a tömegtakarmány megtermeléséhez. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a talajok gyenge minőségű, 
13-14 aranykoronás, szikes talajok, rossz vízháztartási tulajdonság-
gal rendelkeznek. A klimatikus viszonyok is szélsőségesek ebben a 
térségben. Nyáron hónapokig nincs csapadék, a vegetációs időszakon 
túl meg sok van belőle. Ennek eredményeként a silókukorica-termés 
mennyisége 150-500 tonna között hektikusan változik. A tejelőágazat 
sikerességének origója a takarmányozás, melynek legfontosabb kri-
tériuma a jó minőség és az olcsóság.  A nagytejű tejelőmarha takar-
mányszükségletének 52%-át teszi ki a tömegtakarmány-hányad, ami 
silókukorica-szilázst és lucernaszenázst jelent. A nettó energiaszük-
séglet 35-40%-át a tömegtakarmány biztosítja. A számadatokból is 

kiderül, hogy a gazdaságos tejtermelés 
alapvető feltétele a jó minőségű tömeg-
takarmány. Ennek a célnak rendeljük 
alá ágazatunk minden tevékenységét. Az 
időjárási körülmények alakulására nincs 
ráhatásunk, de a technológia lehetőségeit 
messzemenően kihasználjuk. A betaka-
rítást úgy szervezzük meg, hogy az a 
lehető legrövidebb idő alatt megtörtén-
jen. Silózógépet bérlünk, és folyama-
tosan, 12 órás műszakban végezzük a 
munkát. A silózás megkezdésének idejét 
az ágazatvezető szakemberek döntik el. 
A folyamatban minden eszközt a tejter-
melő ágazat vezetőjének alárendeltségé-
ben működtetünk. A siló betárolásához 
dupla fóliás takarást használunk, a lesú-
lyozáshoz pedig gumiabroncsot. A siló-
kukorica erjesztése adalékanyag nélkül 
történik. A fóliahurkában lévő roppantott 

kukorica és a lucernaszenázs készítéséhez érésgyorsító baktérium-
készítményeket veszünk igénybe. Az időjárás különbözősége folytán a 
silókukorica árában kilónként 3-4 Ft-os eltérések is lehetnek, melyek 
napi szinten elérhetik a 100 Ft-ot is. A tömegtakarmány beltartalmi 
értéke nagyrészt időjárásfüggő. Tudjuk befolyásolni azt a fajtakivá-
lasztással, illetve a termelőhely megválasztásával. Az a tapasztaltunk, 
hogy a nálunk jellemző szélsőséges időjárási és talajviszonyok köze-
pette a drága, nagy genetikai értékekkel rendelkező fajták képességei 
korlátozottan tudnak érvényesülni. Ezért a szárazságtűrő fajtákat, így 
például a kiskun fajtákat részesítjük előnybe. A silófal lemarása után a 
rakodógép a Silo-King vontatott etetőkocsiba tölti a takarmányt, mely 
eljuttatja azt az etetőtérbe.  2016-ban a kedvező időjárásnak köszön-
hetően az átlagnak kétszeresét kitevő silókukorica termett, így a tava-
lyi évben csak a növendéktelepre kellett kukoricaszilázst készíteni, 
így érvényesülni tudott a költségcsökkentő hatás. A hosszú tárolási 
folyamat nem járt tápanyagveszteséggel. Az abraktakarmány jelentős 

Három nehéz esztendő után 
reményteljesen indul az idei év a 
Palotási Mezőgazdasági Zrt.-nél
Besenyszög Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében található kisváros, népessége alig 
több mint 3000 fő.  A város területéhez 
tartozó Palotáson működik a tejelő-
szarvasmarha-tartással foglalkozó társas 
vállalkozás, ahol Dr. Kalmár Sándor, 
az igazgatótanács elnöke, egyben a 
részvénytársaság operatív vezetője és 
Dobra Lajos állattenyésztési mérnök, 
a telep vezetője mutatták be a gazdaságot.  

A

Dr. Kalmár Sándor, az igazgatótanács elnöke
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részét teszi ki az általunk termelt és fóliatöm-
lőben tárolt nedves roppantott kukorica, ezt 
egészítik ki a fehérjehordozók, az extrahált 
napraforgó és szójadara. Használunk még 
száraz roppantott kukoricát, búzát és árpát 
is, illetve ipari mellékterméket, a Szlovákiából 
származó sörtörkölyt. Többéves kapcsolatunk 
van a Vitafort céggel, mely a különböző 
premixeket biztosítja, és szakmai segítséget 
ad a takarmányozáshoz.

Mi jellemzi a tartástechnológiát?  
Elődszervezetünk gazdálkodásának idősza-
kában a nyolcvanas évekre kialakult a 600 
férőhelyes telepi struktúra, mely alapokra 
a 2010-es évek elején indult korszerűsítési 
program pályázati lehetőségeit kihasznál-
va létrehoztuk a mai, modern, 608 egyed 
befogadására alkalmas pihenőboxos tehénistállót, mely könnyűszer-
kezetes technológiával készült, 6 méter belmagasságú, 15 méteres 
gerincmagasságú, automata állítású függöny oldalfalakkal, benne 
6 db nagyteljesítményű ventillátor segíti a levegőcserét, a tápdús 
oxigén folyamatos biztosítását. A pihenőboxokban 6-7 cm hosz-
szúságúra aprított szalmát használunk, melyet egy Krone Prechop 
nevű készülékkel állítunk elő. Így egy puha, paplanszerű anyagot 
kapunk, mely sokkal jobban teríthető, mint a hosszú szárú szalma. 
Ráadásul a korábbi mennyiség 40%-a elegendő a box lefedéséhez. 
A hígtrágya-technológiához ez jól használható, mivel a rövid szárdara-
bok nem okoznak dugulást a csövekben és a szivattyúknál. Kiépítettük 
a korszerű trágyakezelési rendszerünket, mely az almos, illetve a 
hígtrágya kezelését is magába foglalja. Éves viszonylatban 20 ezer 
m3 trágyalé és 20.000 tonna szeparátumtrágya képződik. A hígtrágyát 
szeparátorral választjuk szét folyékony és szilárd halmazállapotúra, 
melyet aztán a földekre juttatunk ki a szervestrágyaszóróval, illetve 
tartálykocsival, és gondoskodunk annak a földbe juttatásáról. Ezáltal 
jelentős műtrágya-felhasználást tudunk 
megtakarítani. Az istálló mellé megépí-
tésre került a Westfália 2x20 fejőállásos 
paralel rendszerű fejőház is. Felújítottuk 
és bővítettük silóterünket. A régi istállók-
ból takarmánytárolókat alakítottunk ki, 
megépítettük a csapadékvízgyűjtő-csa-
tornát és az épületeket összekötő utakat. 
A telep munkaerő-szükségletének ellátá-
sára mindössze 27 főt alkalmazunk.

Hogyan ítélhető meg a tejpiacon kiala-
kult helyzet? 
A nagy, több száz tejelőtehenet tartó 
telepi struktúra magyarországi koncent-
ráltsága nagyfokú versenyelőnyt bizto-
sítana azokhoz az országokhoz képest, 
ahol csak kisméretű családi gazdaságok 
vannak. Ezt a potenciális adottságot nem 
kihasználni felelőtlenség. Sokan belátják, 
hogy az integráció fontos szerepet tölthet-
ne be az ágazatban, ennek ellenére nincs 
előrelépés ezen a területen. Úgy gondol-

juk, hogy eddig egyetlen agrárkormányzat 
sem tudta ennek a lényegét jól megfogni, a 
fejlesztési támogatások nem érték el a kívánt 
célt, olyan helyekre is jutottak források, 
melyek belátható időn belül nem fognak meg-
térülni. A vertikális integráció megvalósítása 
nagyon fontos feladata lett volna az ágazatért 
felelős minisztériumnak. Nem várhatjuk el, 
hogy a 60-70 hektáron gazdálkodó gazda 
minden infrastrukturális feltételt meg tudjon 
teremteni magának. Sokkal eredményesebb 
lett volna, ha az infrastrukturális beruházá-
sok, technológiai fejlesztések koncentráltan 
valósultak volna meg, és a termelés vala-
mennyi szakaszában tényleges segítséget 
adtak volna tagjainak. Ezek nem valósultak 
meg, így a szövetkezés nálunk gyerekcipőben 
jár, annak hasznosságát, eredményességét 

nem tudjuk érzékelni. Meggyőződésünk szerint nagy szükség van szö-
vetkezeti összefogásra, mert ezzel tudjuk a termelés hatékonyságát, 
az értékesítés biztonságát növelni. Ennek szellemében hoztuk létre 
a Második Magyar Tejértékesítő Kft.-t Szolnokon, 2017-ben. A közel 
70 millió liter tej értékesítésére jött létre a szervezet, ebből a mi gaz-
daságunk 9 millió literes termeléssel veszi ki a részét. A tagok zöme 
kis családi gazdaság, ők alkotják a számszerű többséget. Nyilvánvaló, 
hogy egy kistermelő, aki naponta 1500 liter tejet termel, az nem tud 
olyan feltételt kiharcolni a tárgyalás során, mint az olyan gazdaság, 
aki naponta több tízezer liter tejet termel. Úgy gondoljuk, hogy a 
szerveződés létrehozásával tudjuk tompítani a felvásárlási árak tekin-
tetében előforduló szélsőséges kilengéseket, melyek az árváltozások 
ciklikusságának jóvoltából bekövetkezhetnek. Az idei évre szóló tejfel-
vásárlási tárgyalásokat már ennek a szervezetnek a döntései alapján 
bonyolítottuk. A tagok önállóan döntik el, hogy melyik feldolgozóval 
kötnek felvásárlási szerződést, ami alapján a szövetkezet lebonyolítja 
az értékesítési tárgyalást. Ennek is köszönhető, hogy az átlagosnál 

kedvezőbb feltételekkel sikerült tető alá 
hozni a szerződéseket a kistermelők nagy 
megelégedésére. 

Miként alakulnak a tehenészet állate-
gészségügyi jellemzői?  
A pihenőboxos tartástechnológiának 
köszönhetően a tőgybetegség ritkán üti 
fel a fejét, mert a tőgyet a folyamatosan 
tisztán tartott fekhelyen a kórokozók nem 
támadják meg, a szomatikus sejtszám-
tartalom évek óta 300 ezres vagy az 
alatti értéket mutat. A lábvégek állapo-
táról már ez nem mondható el, mert a 
boxos tartásnál a nagyméretű betonfe-
lület igénybe veszi a végtagokat, ennek 
hatására talpfekélyek alakulhatnak ki. 
Gyakori a körmök közötti Mortelláro-féle 
fertőzés, melyet napi egy alkalommal 
tartott lábfürösztéssel, illetve évi két alka-
lommal történő körmözéssel kordában 
lehet tartani. Ezen betegség előfordulása 
miatt jelentős gazdasági hátrányunk nem 

Dobra Lajos telepvezető

A fejőház belső tere
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származik. A nagy tejtermelő-képességű 
holstein teheneknél előfordul, hogy a 
nagy mennyiségű takarmányfelvétel, 
illetve a nagy tejtermelés okozta terhelés 
miatt összeomlik a szervezet működése. 
A jelenség azzal magyarázható, hogy a 
nagy terhelés erőteljesen igénybe veszi a 
tehén kondícióját, melynek helyreállításá-
hoz a szárazon állás időszaka kevésnek 
bizonyul, az így leromlott kondíció – ha az 
még valami plusz terhelést is kap (például 
anyagcserezavar esetén) – összeomlá-
sához vezethet. Ezt a jelenséget úgy 
orvosoljuk, hogy a laktáció vége felé, mikor csökken a tejtermelés, 
nem csökkentjük a takarmányadagot, így a nagyobb mennyiségű táp-
lálékfelvétellel a kondíció helyreáll, a szervezet megerősödik.

Miként alakul a laktációs termelés, a 
gazdaságossággal milyen összefüg-
gést  mutat? 
Átlagosan három laktációt vannak terme-
lésbe teheneink, ezzel az értékkel jóval az 
országos átlag felett vagyunk. A termelési 
költségek optimális alakításában fontos 
szempont, hogy a tehén minél hosszabb 
ideig legyen termelésben. A magasabb 
laktációs érték jóvoltából több vemhes 
üszőt tudunk a piacon értékesíteni, mind-
ez növeli ágazatunk bevételét.

Hogy alakulnak a főbb termelési mutatók? 
Az utolsó laktációs termelésünk 11.600 
kg volt. Az általános tapasztalat szerint a 
fejés gyakoriságának növelésével növek-
szik a tejmennyiség is. A mi esetünkben ezt az eredményt napi kétszeri 
fejéssel értük el, melyre méltán lehetünk büszkék. Az egy tehénre jutó 
termelt tej éves mennyisége 10 670 kg volt. Ezekkel az eredményekkel 
országos szinten az első ötven között vagyunk a telepi listán, míg a 
megyei eredménylistában az első három helyek egyike a miénk. Arra 
törekszünk, hogy a termelési szint megfelelő költséghatékonysággal 
párosuljon. A háromszori fejéssel magasabb adatok birtokában lennénk, 
de önmagában a szakmai mutatók hajszolásának nincs értelme. A tej 
tejzsír tartalma 3,7%, a fehérjetartalom 3,3% fölött van éves átlag-
ban. A magas beltartalmi értéket az idei évtől már jobban megfizeti 
a feldolgozó, így nekünk ez literenként 1,50 Ft többletbevételt jelent. 
Az a törekvésünk, hogy egészséges, jó 
minőségű tejet termeljünk, mely mennyi-
ségben és beltartalmi érték tekintetében 
is megfelel a feldolgozónak. Közvetlen 
termelői potenciált jelent az alacsony, 270 
ezres szomatikus sejtszámtartalom. Még 
nem állnak rendelkezésre a decemberi 
adatok, ezért nem tudjuk megmondani, 
hogy a 2017. évben mennyibe került 1 kg 
tej előállítási költsége. Azt tudjuk, hogy 
2016-ban 90 Ft alatt volt az önköltségünk, 
melyből az amortizáció 13-14 Ft tejkilo- 
grammonként.

Melyek a borjúnevelés sajátosságai a 
gazdaságban? 
Kiemelten fontos területnek tartjuk a bor-
júnevelést. A borjúketreceket jól tisztán 
tartható területen helyezzük el, rendszere-
sen változtatjuk azok helyét, így a kóroko-
zók által okozott fertőzéses megbetegedé-
sek elterjedését meg tudjuk akadályozni. 
Létrehoztuk a föcstej bizottságot, melynek 
lényege az, hogy minden ellett tehén tejét 
megvizsgáljuk. A holstein-fríz fajtára jel-
lemző, hogy az anyaállatok közül csak 
20-30%-nak a teje alkalmas arra, hogy 

azzal a borjú megfelelő mennyiségű colostrumhoz jusson. A tej akkor 
tartalmaz sok ellenagyagot, ha minél sűrűbb az állaga. A sűrűségét 
egyszerű sűrűségmérővel állapítjuk meg. A sűrű állagú tejeket lefa-

gyasztjuk, és az újszülött borjakkal ezt 
itatjuk. Így a kevésbé jó minőségű tejet 
adó tehén borja is megfelelő védettséget 
biztosító tejet kap. A születés utáni egy óra 
elteltéig nyelőcsőszondán keresztül juttat-
juk be a megfelelő mennyiségű föcstejet 
a borjú gyomrába. Ezt követően a borjak 
a ketrecbe kerülnek, és 4-5 napig, míg az 
anyjuk az ellető istállóban tartózkodik, a 
tőlük fejt tejet fogyasztják. A szondázás azt 
is eredményezi, hogy a borjak könnyebben 
rászoknak a tej ivására. Ezt követően ráté-
rünk a „kevert” tej, vagyis a tejporból és 
az elletőben lévő tehenek tejéből készült 
tej itatására. A tejet naponta kétszer „tej-
taxival” (elektromos meghajtású tartály, 
mely melegen tartja a tejet) juttatjuk el 
a borjakhoz. Ez képezi a fő táplálékfor-

rásukat a választásig (60-70 nap). A tejport a Sano cégtől vásároljuk. 
A tejpor mellé egy magas rosttartalmú granulált abraktakarmányt, a 
borjúindító tápot kapják, mely biztosítja a bendőstruktúra kialakítását. 
Szálas takarmányt a választás után a kiscsoportos elhelyezésben kap-
nak igény szerinti mennyiségben a borjúnevelő táppal együtt.

A gazdaságosabb termelés eléréséhez melyek a legfontosabb 
tényezők a vezetői eszköztárban? 
A versenyképesség növelése tekintetében az emberi tényezőket tartjuk a leg-
fontosabbnak, ezek közül kiemelném a munkatársak motiváltságát. Minden 
dolgozónak érezni kell, hogy munkája számunkra nagyon fontos, melyet 

mi megfelelő anyagi juttatással honorálunk. 
Fontos emberi tényező még a kötelességtu-
dat és az önálló munkavégzés képessége. 
Második tényezőként a megfelelő minőségű 
takarmány biztosítását tartjuk. Harmadik leg-
fontosabb tényező a hatékony munkaszerve-
zés, melyhez megfelelő infrastrukturális hát-
tér tartozik. Mindenképpen meg kell említeni 
még, hogy a hatékonyság akkor tud érvénye-
sülni, ha a szakmai és a gazdasági vezetés 
kellő összhangja folyamatosan biztosított.

Beregszászi Miklós zÁllítható oldalfal 

Tágas tér a korszerű istállóban

A régi istállóban történik a takarmánytárolás



www.tejgazdasagiszemle.hu 9

genetikailag módosított élő szervezeteknek 
az élelmiszerláncba történő beépítése világ-
szerte a szakmai viták középpontjában áll. 

Hazánkban az Alaptörvény szigorúan megtiltja a GMO 
alkalmazásának ma ismert formáit, illetve az így elő-
állított élelmiszerek és takarmányok stb. közvetlen 
fogyasztásra történő felhasználását, valamint az állatok 
takarmányozására történő alkalmazását. A tudományos 
kutatások azonban ezeken a területeken is nagy léptek-
kel haladnak előre. A GMO-technológiával előállított élő 
szervezetek felhasználásának hatalmas lehetőségeit, 
illetve jelentőségét – aminek részletezésére most nem 
térnénk ki –, senki sem vitathatja. A különböző „beál-
lítottságú” kutatók között folyó viták azonban ma már 
valamilyen kompromisszumos megoldás felé mutatnak.

Az elmúlt években a biotechnológia fejlődése egy új 
lehetőség alkalmazása előtt nyitotta meg a kaput, az ún. 
gén-, vagy genomszerkesztési technológiáknak. Ezek 
a módszerek az elmúlt években robbanásszerűen teret 
hódítottak a tudományos világban. Mindenki ismeri, és 
senki sem tekinti GMO-nak vagy genetikailag módo-
sított technológia alkalmazásának azt a hagyományos 
emberi „beavatkozást”, mely során a háziasított állat- 
és növényfajok vagy -fajták létrejöttek (bármennyire 
is radikálisan különböznek a természetes, vadon élő 
rokonaiktól). Bizonyos szempontból a háziasítás teljes 
folyamata olyan eseménynek tekinthető, amely során, 
„ráerőltettük” akaratunkat a növényekre és az állatokra. 
Ezzel elértük, hogy ne azt „csinálják”, amit természetes 
körülmények között tennének, pl. ne szórják szét a 
magjukat, vagy a kérődzők tejtermelésének mennyisége 
vagy tejösszetétele ne csak az utódaik felneveléséhez 
legyen elegendő, stb. Ugyancsak nem tekinthetjük mes-
terséges, emberi beavatkozásnak például a természet-
ben előforduló, természetes úton hirtelen bekövetkező 
genetikai változásokat, a mutációkat sem.

Ebből a gondolatmenetből kiindulva született meg az 
az elképzelés, hogy a mai fejlett biológiai, genom-ge-
netikai, biotechnológiai, orvostudományi, matematikai 
stb. módszerek segítségével próbálják meg modellezni 

az említett, a természetben is bekövetkező vagy bekö-
vetkezhető, illetve az említett emberi tevékenységek 
következtében előállított, vagy a jövőben előállítható 
biológiai változásokat.

Ezek a változások az öröklési anyagban, a genomban 
mennek végbe, ennek következtében jelennek meg 
az új tulajdonságok az utódokban. A genom alatt az 
élő szervezet teljes körű genetikai információját értjük, 
amely a DNS-ben van kódolva, beleértve a géneket, 
továbbá a nem kódolt szekvenciákat is. A gének olyan 
nukleinsav-szakaszok (DNS, illetve RNS), amelyek a 
sejt magjában található kromoszómákban vannak jelen, 
és a szervezet működéséhez, továbbá a növekedését 
befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához 
szükséges információkat hordozzák. A nem kódolt gének 
– amelyek minden fajban jelen vannak –, felépítése, 
bázissorrendje hasonló, de azok a géneknek nem részei. 
Szekvencia alatt a nukleinsavakban lévő bázisok pontos 
sorrendjét értjük. Ezekből következik, hogy a nukleinsa-
vak felelősek a sejten belüli genetikai információk hordo-
zásáért, valamint azért is, hogy a géneket a szaporodási 
folyamat során a szüleik az utódoknak átadhassák. 

Az elmúlt évtizedekben az ezen a területen folytatott 
kutatások eredményeinek köszönhetően a genomban 
lejátszódó folyamatok nagy része ma már ismert, illetve 
megismerhető, egyben mesterséges úton elő is idézhe-
tő. Az elmúlt években feltárt ún. géntérképek segítsé-
gével sikerült megállapítani a gének elhelyezkedését a 
kromoszómákban. Ezzel megteremtődtek annak felté-
telei, hogy mesterséges úton is végezhetőek legyenek a 
különböző génmanipulációs beavatkozások. Elérhetővé 
vált – a ma már ismert biotechnológiai módszerek 
alkalmazásával – olyan növények vagy állatok létre-
hozása, amelyek a természetben is létrejönnek vagy 
létrejöhetnének, csak rengetek pénzbe és időbe kerülne 
a megfelelő mutációk megtalálása. Ezt a munkát segíti 
elő az ún. modellezési vagy a precíziós génszerkesztési 
technológia alkalmazása.

Az elmúlt éveknek az élettudományokban végbeme-
nő forradalmi változásai – amit a genomszerkesztési 

technológia megjelenése és robbanásszerű térhódí-
tása nagymértékben elősegített – a világ különböző 
tudományos intézeteit is állásfoglalásra késztetették. 
Napjainknak ebben a nagyon fontos kérdésében a 
közelmúltban ellenszavazat nélkül fogadta el a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöksége azt az állásfoglalást 
– az élettani-biológiai, orvostudományi, és agrártudo-
mányi osztály egyetértésével – amellyel a gyógyítás, 
valamint a mezőgazdaság előtt nyitotta meg a kapukat. 
Az MTA legfontosabb megállapítása, hogy a genomszer-
kesztés mint precíziós nemesítési módszer alapvetően 
különbözik a genetikailag módosított organizmusok (élő-
lények), azaz a GMO létrehozásától, amikor is egy ide-
gen faj génjét (génjeit, esetleg kromoszómáját) ültetjük 
be egy élő szervezetbe.  

A genomszerkesztésekkel olyan új módszerek kerül-
tek a kezünkbe – folytatja az MTA állásfoglalása –, 
amelyekkel tetszés szerint, a korábbiaknál jóval pon-
tosabban módosíthatjuk az élőlények genetikai álla-
potát (genomját), akár mint egy szöveget a Word 
szövegszerkesztőben. A genomszerkesztési techno-
lógia fejlődésével azonban ma már a törvényhozás 
nem képes lépést tartani. A szabályozás késedelme 
komoly innovációs hátrányt jelentene hazánk számára. 
Az Egyesült Államok, Kína, Japán, Dél-Korea stb. már 
korábban léptek e komoly gazdasági potenciált jelentő 
technológia szabályozásában, míg az Európai Unió 
még nem. Ebben a kérdésben az MTA legfontosabb 
megállapítása – az európai akadémiák állásfoglalá-
sával összhangban –, hogy a genomszerkesztés mint 
precíziós nemesítés alapvetően különbözik a geneti-
kailag módosított organizmusok létrehozásától. Ebben 
az esetben ma már lehetőség nyílik arra, hogy más 
fajból származó idegen gén(ek) beépítése nélkül is 
lehessen az élő szervezetek tulajdonságain javítani vagy 
változtatni. A genomszerkesztés során a megtervezett 
DNS módosítása következtében a természetben létre-
jövő folyamatokhoz hasonló változások mennek (vagy 
mehetnek) végbe. Korábbiaknál azonban sokkal precí-
zebb formában, amivel messzemenően kiküszöbölhető 
az esetleges nemkívánatos hatások kockázata. Ezért 
javasolják, hogy a hazai szabályozás ne tekintse GMO-
nak a génszerkesztést, illetve Alaptörvénybe ütközőnek 
az így előállított szervezetek hasznosítását.

Az új generációs genomszerkesztés lehetőségeinek 
gyakorlatban történő felhasználása várhatóan már a 
közeljövőben forradalmasítani fogja a biológiai, orvostu-
dományi, mezőgazdasági, mikrobiológiai stb. kutatáso-
kat, illetve ezek eredményeinek a gyakorlatban történő 
alkalmazását, amivel várhatóan beláthatatlan gazdasági 
eredményeket hoz majd a nemzetgazdaságnak. 

dr. Merényi Imre z 

A Magyar Tudományos Akadémia fontos állásfoglalása 
a precíziós gén-, illetve genomszerkesztésről

Közismert, hogy világszerte komoly kutatások folynak, és egyben nagy 
viták is zajlanak a genetikailag módosított élő szervezetek létrehozásának 
lehetőségeiről, valamint ezeknek a mezőgazdaságban, az élelmezésben, 
mikrobiológiában, orvostudományban stb. történő felhasználásáról. A 
fenntartható fejlődés, illetve a folytonosan növekvő emberiség élelmisze-
rekkel történő ellátása a biológia, a mezőgazdaság és ipari termelés stb. 
új útjait keresi. Lapunk II. évfolyamának 3. számában részletesen beszá-
moltunk a jelenleg alkalmazott, fontosabb biotechnológiai módszerekről, 
valamint az így előállított és kezelt élő szervezetek, illetve termékeik élel-
miszerként történő felhasználásának lehetőségeiről, valamint azok esetle-
gesen várható élelmezés-egészségügyi kockázatairól.

A
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ulgária adottságai a szarvasmarhatartás 
szempontjából kimondottan kedvezőek, 
mivel van elegendő takarmánytermő terü-

lete és hegyi legelője. Emellett a tejtermelés 
évszázados hagyományokkal is rendelkezik, 
ennek ellenére az ország az utóbbi 70 évben 
egyáltalán nem tartozott a nagy tejtermelők közé. 
A bolgár tejgazdaság helyzetét az ország tár-
sadalmi-gazdasági fejlődésének tükrében lehet 
igazán megérteni. A szocialista időkben a termő-
föld több mint 95 százaléka állami gazdaságok 
és TSZ-ek tulajdonában volt, és oda kellett bevin-
ni a fejőstehén-állománynak a nagy részét is. 
Háztáji tehéntartással nem volt érdemes bajlódni, 
mivel a tejtermékeket olcsón meg lehetett kapni 
a boltokban, másrészt pedig a háztájit (ha volt), 
inkább kertészeti termelésre igyekeztek haszno-
sítani (friss zöldség jóval kevesebb volt a boltok-
ban). Ráadásul a TSZ-ek nem tartották nyilván, 
hogy a tagok a belépéskor mennyi földet vittek 
be a közösbe, így 1990 után ezeket a nevesítet-
len földeket nem lehetett visszadni a volt tulajdo-
nosoknak. A nagyüzemi, közös istállókban tartott 
tehenek után a lakosság a TSZ-ek felszámolását 
követően nemigen kapkodott (saját istállók és 
alapvető tartási eszközök híján). A TSZ-vagyon 
nagy része, sőt néhány kisebb ipari üzem is gaz-
dáltanul maradt, ennek következtében az ország 
a gazdasági összeomlás szélére került.

A rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt 
azonban a fontosabb mezőgazdasági termelő-
eszközöket (beleértve a földet is) – nagyrészt 
külföldi vagy külföldről szerzett tőkével – sikerült 
privatizálni, és a mezőgazdasági ágazat egy 
részét fejlődési pályára állítani. A mezőgazdaság 
(részleges) talpraállításban nagy szerepe volt a 
gabonaexport lehetőségének, kisebb részben 

pedig a tej- és hústermékek iránti növekvő 
keresletnek, illetve a viszonylag alacsony ráfordí-
tást igénylő tejtermelésből származó folyamatos 
(napi) árbevételnek.

A legnagyobb problémát azonban a lakosság 
elvándorlása okozta, amelynek hatásai máig 
erősen érződnek, sőt meghatározóak. Az 1990-
es évek elejétől napjainkig közel 2 millió ember 
vándorolt ki (vagy inkább tűnt el véglegesen 
Bulgáriából, külföldön berendezkedve). Az elván-
dorlók többsége a falusi körzetekből és főleg a 
fiatalabb korosztályból került ki, ami fékezőleg 
hat a további népszaporulat alakulására. A vidé-
ket így az elnéptelenedés, a lakosság elörege-
dése, valamint az infrastruktúra elhanyagoltsá-
ga és a munkahelyek hiánya jellemzi. Furcsa 
paradoxon, hogy a munkanélküliség a bolgár 
falvakban munkaerőhiányt szült, azaz jelenleg 
sok helyütt nincs, aki a földeket megművelje, 
vagy állatokat tartson, mert a falusi lakosság 
nagy része munkahely hiányában elvándorolt.

Az ország szarvasmarha-állománya 1985-ben 
még több mint 1,6 millió egyedet számlált. Ez 
a létszám 2016-ra 560 ezerre apadt, amelyből 
a tejhasznú állomány 360 ezret, a fejőstehenek 
száma pedig 290 ezret tett ki. A szarvasmar-

ha állománysűrűsége az országban 100 hektár 
mezőgazdasági területre számítva 10 egyed alá 
csökkent (a németországinak mintegy egytize-
dére), ez az egyik legnagyobb pazarlás, amit a 
mezőgazdasági termelésben el lehet követni. 
Az utóbbi kijelentés különösen igaz a legelteté-
ses, tejhasznú állattartásra. A jelzett állomány 
az utóbbi három év átlagában évente egymillió 
tonna tejet termelt, amelynek valamivel keve-
sebb mint felét dolgozták fel ipari üzemekben, 
mintegy 51 százaléka pedig termelői felhaszná-
lásra vagy lakossági piaci értékesítésre került. 
Az ipari feldolgozásra kerülő tej mennyiségét ille-
tően Bulgária a legutolsó helyek egyikére süllyedt 
az EU tagországok között (csak Luxemburgot és 
Ciprust előzi meg).

A bolgár tejtermelés egyik legnagyobb prob-
lémája az, hogy tehenek több mint 50 százaléka 
a harmadosztályú minőségi kategóriába tartozik, 
ezért az egy tehénre jutó tejhozam nem éri el 
a 4.000 kg-ot, (ami csak az EU átlag fele). Ezt 
jól érzékelteti az a tény, hogy Finnországban 
280 ezer tehén évi 2,4 millió tonna tejet ad, a 
Bulgáriában tartott 290 ezer viszont csak 1,0 
millió tonnát. Ennek ellenére a bolgár tejterme-
lők így is büszkék az eredményeikre, amint azt 
kihangsúlyozták a 2017. november 8-11. között 
Szófiában megrendezett „A tej világa” című 
nemzetközi kiállításon, ahol főként a feldolgozott 
bolgár tejtermékeiket állították előtérbe. 

Az ipari feldolgozásra leadott tej túlnyomó 
részét 17 korszerűen berendezett vállalkozás és 
mintegy 200 helyi jellegű kisüzem dolgozza fel. A 
legfontosabb tejtermékek a joghurtok, a sajtok és 
a vaj. A joghurtok közül kiemelt jelentősége van a 
speciális bolgár joghurtnak (kiszelo mljako), amely 
egy különleges savanyított termék (íze leginkább 
talán az aludttejhez hasonlít), és az utóbbi években 
nemzetközi sikertermékké vált. Évente 120-130 
ezer tonna joghurtot állítanak elő.

A News Round angol nyelvű bolgár hírportál 
az utóbbi időben többször foglalkozott a bol-
gár joghurttal és annak exportlehetőségeivel. 
A magyar tejipari szakemberek és a turisták főleg 
az éttermek reggeli kínálatából ismerhetik jól ezt 
a terméket, ami a bolgár falusi háztartásokban 
évszázadok óta jelen van, tudományos leírását 
viszont csak 1905-ben állította össze Stamen 

Bulgária tejgazdasága
Bulgária a Balkán-félsziget keleti részén fekszik. Területe 
109.900 km², lakossága 7,1 millió fő. A szocializmus idején az 
ország – a viszonylag jelentős ásványkincseire és erdővagyonára 
épült iparának köszönhetően – a keleti blokk országaihoz mér-
ten elfogadható életszínvonalat tudott biztosítani lakói számára, 
miközben a vonalas szovjet rendszert utánzó gazdasági és 
társadalmi politikát követte. A viszonylagos jóléthez hozzájárult 
a zöldség- és gyümölcs-, illetve szőlőtermesztés aránylag magas 
színvonala és termékeinek exportja is. A rendszerváltás után viszont 
egy nagymérvű gazdasági hanyatlás következett be az országban, 
amelyből a mai napig sem sikerült igazán kilábalniuk. Az egy főre 
jutó GDP jelenleg mintegy 6.500 dollárt tesz ki, ami a magyar-
országinak kb. a fele, a görögországinak pedig az egyharmada.

B

Szegényes, pusztuló bolgár falu

Bolgár sajtválaszték kaskavál 
kerek- és tömbsajtokkal
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Grigorov professzor. Megállapította, hogy a jog-
hurt-aludttejet megalvasztó, a bolgár talajból és 
legelőfüvekből a tejbe kerülő (más országokba 
át nem telepíthető) baktérium, a Lactobacillus 
bulgaricus különleges egészségmegőrző és 
profilaktikus hatást fejt ki, ami egyes elemzők 
szerint a hegyi falvakban élő bolgárok hosszú 
életének titka. A Pogled info című bolgár hírpor-
tál tudósítása szerint a bolgár joghurt akár hét 
hónapig eltartva is fogyasztásra alkalmas. A házi 
joghurtot agyagedényben alvasztják, és az annak 
pórusaiba telepedett Lactobacillus bulgaricus 
baktériumok tovább élnek, és segítik a következő 
adag elkészítését.

A bolgár joghurt kedvező étrendi hatására – 
különösen az utóbbi évtizedekben – világszerte 
felfigyeltek. Számos ország, elsősorban Japán és 
az USA több százezer dolláros nagyságrendben 
importál Bulgáriából ilyen baktériumtörzseket, de 
több olyan ország is van, amely a kész joghurtot 
importálja (főleg porított formában). Kínában 
már közel 1.000 bolgár joghurtot árusító bolt 
működik. 2005 szeptemberében egy 50 fős kínai 
forgatócsoport érkezett Bulgáriába, hogy a hegyi 
falvak életmódjáról és a házi joghurt készítésé-
nek ősi módszereiről filmet forgasson.

A bolgár tejfeldolgozás további fontos termé-
ke a vaj, amelynek évenkénti mennyiségéről 
nehéz pontos adatot találni, mivel jelentős részét 
házilag készítik. Az is megállapítható, hogy a 
Bulgáriában előállított vajhoz (és más termékhez 
is) számottevő mennyiségű növényi olajat (főleg 
Ázsiából importált pálmaolajat) használnak. 
A pontos mennyiség megállapítása nem lehetsé-
ges, de a sajtgyártáshoz is használnak növényi 
zsírokat. 

A Bulgáriában gyártott sajtok nagy részét a 
feta típusú fehér sajt (szirene) teszi ki, ezt a török 
hódoltság alatt vették át. Juh- vagy tehéntejből, 
illetve ezek keverékéből készítik, színe hófehér, 
törékeny állományú, és sós savóban tárolják. 
A nálunk feta néven közismertté vált balkáni 
sajtokkal azonos. Saláták, főételek, péksütemé-
nyek gyakori összetevője, és a bánica rétesféle 
hagyományos tölteléke is.

A tehéntejből előállított feta típusú sajtok meg-
jelenése: hófehér, sós lében érlelt, héj nélküli, 
rendszerint nagyobb blokkokban vagy szeletek-

ben kereskedelmi forgalomba kerülő, vágható, 
mégis krémes sajtféle.

A feta elnevezés érdekes módon nem is a 
görög vagy török, hanem az olasz nyelvből szár-
mazik: a fetta szó szerint szeletet jelent. A feta 
sajt története mégis nagy valószínűséggel az 
ókori Hellászig vezethető vissza. Túl azon, hogy 
Homérosz Odüsszeiájában már említésre kerül 
az eljárás, amivel a maihoz hasonló fetát készí-
tették, tudható, hogy az antik Görögországban 
már népszerű élelmiszernek számított.

Nem véletlen, hogy a fetát elsősorban ma is 
sokan a nálunk leginkább görög salátaként kínált 
(Görögországban: horiatiki) előételből ismerik, 
de – főleg a Bugáriába utazó magyarok révén 
– kezd ismertté válni a bolgár sopszka saláta is. 
Amennyire hinni lehet a feljegyzéseknek, a nép-
szerű görög sajt a rómaiak uralma idején kezdett 
eljutni a kontinens többi részére, és évszázadok 
óta töretlen a népszerűsége.

A kaskavál bolgár kemény sajt juhtejből, eset-
leg tehéntejjel keverve, az olasz provolonéhoz 
hasonlóan forrázással készül.

Az évente gyártott mennyiség a kaskaválból 
70-75 ezer tonnára, az egyéb sajtféleségek 
ugyanannyira becsülhető, ami kelet-európai 
viszonylatban magasnak számít. A sajtexportból 
az országnak évente nagyon jelentős, mintegy 
80-90 millió euró bevétele származik.

Az utóbbi 10-15 évben egy eddig nem gyár-
tott termék jelent meg a bolgár tejfeldolgozók 
kínálatában, éspedig a tejpor, amely részben a 
sajtgyártók biztonsági tartalékát szolgálja, rész-
ben pedig exportra kerül. Az utóbbi években fel-
halmozódott nemzetközi készletek miatt azonban 
a bolgár tejporexportra egyelőre nincs kereslet.

Bulgáriában a tej- és húshasznosítású szar-
vasmarha-állomány hagyományosan nem külö-
nült el élesen egymástól, hústermelésre a mai 
napig többnyire a tejtermelő tehenek hímivarú és 
kiselejtezett egyedeit használják, bár az utóbbi 
időben a tisztán húshasznú fajták is megjelentek. 
A hústermelés bizonyos fellendülése elsősor-
ban annak tudható be, hogy a húsmarha sok-
kal kevesebb gondozást igényel, a szomszédos 
Törökország pedig a (jó minőségű) marhahúst 
minden mennyiségben felvásárolja. A tejelőállo-
mány nagy részét a holstein-fríz átkeresztezett 
változatai képezik, jelen van még több európai 
fajta (jersey, borzderes, szimentáli, ayeshire). 
A helyi fajták közül viszonylag nagy számban 
taláható a rodopei rövidszarvú, amelyet az igény-
telenség és az alacsony tejhozam jellemez.

Bulgária a kelet-közép-európai országok 
viszonylatában évszázadokon keresztül jelentős 
juh- és kecskeállománnyal rendelkezett, és ezek 
egy részét tejtermelésre hasznosította. Az elmúlt 
négy évben az ország tejhasznú juhállománya 

1,1 millió, kecskeállománya pedig 245 ezer 
egyedet számlált, és ezektől évente 85-90 ezer 
tonna juhtejet, illetve 50-52 ezer tonna kecske-
tejet fejtek, aminek nagyobb része házi feldol-
gozásra került. A tejhasznú juh- és kecsketartás 
jelentősége és termékkibocsátása azonban a 
rendszerváltás óta – főleg a munkaerő hiánya 
miatt – folyamatosan csökken.

Folyadéktejből az egy főre jutó fogyasztás 
nagyon alacsony, évente mindössze 18-20 kg-ot 
tesz ki, de a tejtermékeket is beleszámítva eléri 
a 150 kg-ot (tejegyenértékre számítva).

A szarvasmarha-állomány egyharmadára, 
illetve az éves tejkibocsátás felére csökkenésé-
vel – Alekszandar Manolev gazdasági miniszter-
helyettes nyilatkozata szerint – feleslegessé vált 
az ország 315 tejfeldolgozó üzemében korábban 
foglalkoztatott és jól képzett, 8300 fős szakem-
bergárda jelentős része. Ezért az utóbbi években 
a bolgár szarvasmarhatartási és tejtermelési 
szakértők, illetve állatorvosok egy része – a szük-
ségből tőkét kovácsolva – külföldön próbál sze-
rencsét. Szakembereik jó hírnevet és elismerést 
szereztek Fehéroroszországban, ahol Mogilev 
városában a bolgár Genezis vállalat 8 millió eurós 
beruházással elkezdte egy tejfeldolgozó üzem 
építését, a Bulpharma cég pedig állatgyógyászati 
termékeket forgalmaz Minszkben.

2017 novemberében egy 15 fős, iráni tejipa-
ri szakemberekből álló delegáció látogatott 
Bulgáriába, akik kifejezésre juttatták, hogy szí-
vesen vennék bolgár szakemberek közreműkö-
dését az iráni tejhasznú szarvasmarhatartás és 
tejtermelés fejlesztésében. Az igények és lehető-
ségek előzetes egyeztetése a delegáció bulgáriai 
tartózkodása során megtörtént. 

Összefoglalva: A bevezetésben részletezett 
gazdasági nehézségek ellenére a bolgár tejter-
melés utóbbi 20 évben elért fejlődése kisebb 
sikertörténetnek tekinthető, de a tejtermelési 
átlag alacsony, sok kistermelő saját ellátásra ter-
mel, sajtjaik a feta- és kaskaválexportjuk révén 
ismertek, a bolgár joghurt világhírű, a sajtokkal 
és zöldségekkel kombinált ételeik jól szolgálják 
az egészséges táplálkozást. 

dr. Tóth Endre és Kimmel István z

Bolgár feta sajtok

Rodopei rövidszarvú tehén
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zámos történelmi emlék árulkodik az élelmiszerellátás korabeli 
szabályozásáról. Példaként említhetem a XIII. századból fennma-
radt szepesi jogkönyvet, amely a molnárok tevékenységét 

szabályozta. 1376-ból, I. Lajos korából származik a nagyszebeni, 
segesvári, szászsebesi és szászvárosi céhek közös szabályzata, amely 
előírta, hogy a mészárosok „tiszta és friss húst tartoznak készenlétben 
tartani”. A pékekre is vonatkoztak szabályok; ellátási kötelezettség 
hárult rájuk, „a városbélieket és jövőket-menőket”, ahogy írták, min-
denkor elegendő fehér kenyérrel kellett ellátniuk. Kenyérhiány és nem 
megfelelő minőség esetén pénzbírságot fizettek. 

Az adott kor élelmiszerláncra vonatkozó előírásainak középpontjában, 
ahogy ma is, az élelmiszer, és élelmiszerellátás biztonsága, az élel-
miszerek minősége és a fogyasztók védelme állt. Az e szempontok 
alapján megfogalmazott szabályok viszont hatékonyan védték, és védik 
ma is a jogkövető élelmiszerlánc-szereplőket, őrködnek a tisztességes 
piaci verseny fölött.

A 19. század második felében, a kiegyezés után rohamosan megin-
dult az élelmiszeripar fejlődése. A Kárpát-medencében rendelkezésre 
álló kiváló minőségű alapanyagoknak, a szaktudásnak, valamint a 
műszaki-gazdasági haladásnak köszönhetően hazánkban néhány 
évtized alatt az európai színvonalat is felülmúló élelmiszeripari üzemek 
jöttek létre. Gondoljunk csak a malomiparra, amely Ganz Ábrahám 
kéregöntésű malmi hengereinek és az acélos búzának köszönhetően a 
világ legjobb minőségű lisztjeit állította elő.  

Az élelmiszeripar fejlődése maga után vonta jogszabályi környezetének 
fejlődését is. Az 1876. évi XIV. törvénycikk tekinthető az első olyan jog-
szabálynak, mely az élelmiszerellátás kérdéseit horizontálisan közelítet-
te meg. Az élelmiszeripar robbanásszerű fejlődése nemcsak a szabályo-
zókra volt nagy hatással, hanem magára az államigazgatási rendszerre 
is; 1889-ben létrejött a Földművelésügyi Minisztérium. Az újonnan 
megalakult Minisztérium első feladataként a borhamisítókkal 
szállt szembe, majd megalkotta az 1895. évi XLVI. törvényt, amely 
a mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisításának 
tilalmáról szólt. A törvény tiltotta, és szabálysértésnek minősítette a tej 
és tejtermékek, állati és növényi zsírok, zsiradékok, olajok, lisztek, tész-

ták, a méz és a paprika hamisítását és hamisított termékek forgalomba 
hozatalát. Már akkor hamisításnak minősültek az olyan jelölések, ame-
lyek a termék összetétele, minősége, eredete tekintetében alkalmasak 
lehettek a fogyasztók megtévesztésére.  

A törvény végrehajtási rendelete is megszületett hamarosan. 
A 38286/1896 FM sz. rendelet részletezi a törvény feladatát, mely a 
mezőgazdasági termelés, a kereskedelem és a fogyasztók érde- 
keinek együttes védelme. 

A jogszabályokon túl az élelmiszertermelésre a 30-as években 
megkezdett szabványosítás is alapvető hatással volt. 1951-ben 
megalakult a Magyar Szabványügyi Hivatal, mely újabb lendületet 
adott a szabványosításnak, így az 50-es évek közepére majdnem 
minden élelmiszeripari termékre és vizsgálati módszerre létezett 
szabvány. Azt, hogy már akkor is fontos igényként jelentkezett a 
minőségi árutermelés, mutatja, hogy megjelentek az első, matemati-
kai módszerekkel támogatott mintavételi és érzékszeri vizsgálatokat 
leíró szabványok.

A Magyar Élelmiszerkönyv létrehozását az élelmiszerekről szóló 1976. 
évi IV. törvény írta elő. Az élelmiszerkönyvi szabályozás mintájául az 
1891-ben létrehozott osztrák élelmiszerkönyv, valamint a nemzetközi 
élelmiszerszabványosítás alapját jelentő, a FAO/WHO által létrehozott 
Codex Alimentarius szolgáltak. Létrejöttek a termékcsoportok szerinti 
szakbizottságok és a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság is.

Az 1990-ben bekövetkező társadalmi-gazdasági rendszerváltozás 
miatt a Magyar Élelmiszerkönyv szerepe megváltozott. A 1995. évi 
Élelmiszertörvényben (1995. évi XC. törvény) került rögzítésre a jelenleg 
is hatályos szerkezet:
 1. Kötet: Előírások
 2. Kötet: Irányelvek
 3. Kötet: Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszerek

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően a magyar szabá-
lyozásban még inkább erősödött a Magyar Élelmiszerkönyv szerepe, 
amelyet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. XLVI 
évi törvény is megerősített.

Jelenleg a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll. Tagjai 
között az élelmiszer-vállalkozások, az oktatási, illetve kutatási intéz-
mények képviselői és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szerve-
zetek képviselői foglalnak helyet. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 
tagjait az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki. 
A Magyar Élelmiszerkönyv szabályozásának alapvető célja, hogy 
a Magyarországon hagyományosan előállított és ismert élelmi-
szerek jó minőségben készüljenek, és a fogyasztók tisztességes 
tájékoztatást kapjanak a megnevezéseken keresztül is a termékek 
minőségéről és a beltartalmi értékeiről. 

A Magyar Élelmiszerkönyv 
múltja és jelene

Gyakran éri munkánkat az a kritika, hogy 
az élelmiszerkönyvi szabályozások túlzott 
beavatkozást jelentenek a piac működésébe, és 
inkább nagyobb teret kellene engedni a piac 
önszabályozó mechanizmusának. A történelmi 
példák viszont azt mutatják, hogy az élelmi-
szerellátást sosem bízták a kor hivatalnokai a 
véletlenre és tisztán a piaci folyamatokra. 

S



www.tejgazdasagiszemle.hu 13

A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 
mellékleteként kerülnek kihirdetésre. Az előírások tartalmazzák azokat a 
közvetlenül átvett uniós irányelveket (direktívák) is, amelyeket kötelező 
beépíteni a magyar jogrendbe. 

A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai között szerepelnek továbbá nemzeti 
előírások és termékszabályozások is. Az előírások az uniós tagállamok-
kal egyeztetésre kerülnek (notifikáció), így azok minden hazánkban 
forgalmazott élelmiszerre vonatkozóan kötelezőek.

A Magyar Élelmiszerkönyv III. kötete a Hivatalos Élelmiszervizsgálati 
Módszergyűjteményt tartalmazza, mely alapján az élelmiszerkönyvi 
terméktulajdonságok szakszerűen vizsgálhatók. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a magasabb minőségi követelmények 
megfogalmazását, hogy a fogyasztó választását, termékek közötti 
eligazodását a minőség alapján hiteles eszközökkel támasszuk alá. 

A Magyar Élelmiszerkönyv II. kötete 2009-től folyamatosan egészül ki az 
emelt szintű szabályozásnak megfelelő irányelvekkel. Az Élelmiszerkönyv 
emelt szintjének bevezetésével a magasabb hozzáadott értékű, illetve a 
hagyományos magyar termékek jellegének és minőségének meghatáro-
zása, tömegtermékektől való megkülönböztetése, és végső soron ezen 
termékek népszerűsítése a cél. Ezek az irányelvek többek között azokat 
az élelmiszergyártókat szeretnék segíteni, akik magasabb hozzáadott 
értékű, kiemelkedő minőségű termékeket állítanak elő. Az előállítók és 
a fogyasztók igényeinek megfelelően elkészült a Magyar Élelmiszerkönyv 
kézműves élelmiszereket részletesen szabályozó irányelve is. Az irányelv 
célja olyan fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzők, valamint előállítási 
technológiák meghatározása, amelyek egyértelműen megkülönböztetik 
a kézműves technológiával készült termékeket az ipari módszerekkel és 
méretekben előállítottaktól. 

Elmondhatjuk, hogy az 1976-ban megjelent Élelmiszerkönyvvel szemben 
a jelenleg hatályos Élelmiszerkönyv komoly hatást gyakorol az élelmi-
szer-előállításra; előírásait, változásait a vállalkozások figyelemmel kísérik, 
betartják.

A magyar élelmiszeripar és élelmiszer számára a minőség mindig is 
kulcskérdés volt. Magyarország sosem tartozott a tömegtermelők közé, 
sikereit belföldön és külföldön egyaránt kizárólag a kiváló minőség bizto-
sította. Ma Magyarországon ismét reflektorfénybe került az élelmi-
szerek minősége. A boltokban sosem látott választék áll a fogyasztók 
rendelkezésére, és ez a választékbőség nem csak a termékek sokféle-
ségében jelenik meg. Az üzletek polcain találhatunk prémium kategóri-
ába tartozó termékeket és egészen gyenge minőségűeket is.

A Hippokratész mondásában rejlő igazságot, miszerint „Az vagy, amit 
megeszel”, a fogyasztók egyre népesebb tábora kezdi felismerni. A felmé-
rések azt mutatják, hogy a minőségi élelmiszerek iránti kereslet egyre nő. 
Ezt a folyamatot kívánjuk támogatni az Élelmiszerkönyv jövőbeni bővítése 
és folyamatos felülvizsgálata során, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvben 
szabályozott termékek a magas minőség garanciáját biztosítsák a 
vásárlóknak.  

szerző: Laszlovszky Gábor z 
főosztályvezető, Élelmiszeripari Főosztály, 

Földművelésügyi Minisztérium 2018. 
szerkesztésben közreműködött: Szépfalvi Enikő z 

koordinátor, Élelmiszeripari Főosztály, 
Földművelésügyi Minisztérium 2018.

Pleasantly Mild

A joghurt íze, állománya és minőségmegőrzési ideje alapvetően 
fontos, érzékelhető tulajdonság a fogyasztók számára.  

A CSK bővítette Ceska®-star joghurt kultúra kínálatát. A tradícionális, 
friss, savanyúbb aromájú joghurtok mellett napjainkban már a mild 
aromájú joghurtok előállítása is követelmény. Ennek megfelelve 
a CSK új kultúrákat fejlesztett, melyek a következő aspektusból 
különböznek az eddigiektől: Extra mild aroma és nagyon egyenletes, 
sima ízérzet. E mellett a korlátozott utósavanyodásnak köszönhetően 
a hosszabb szavatossági idő alatt is megőrizhető a joghurt mild íze. 
 
Az európai országok nagyon szegmentált joghurt piacán való 
megfelelés késztette a széles joghurt kultúra választék fejlesztését. 
A CSK szeretné megosztani ezt a tapasztalatát új, innovatív joghurt 
termékeken keresztül. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott kultúra 
keverékeinkkel vásárlóink képesek a nekik legmegfelelőbb joghurt 
koncepciók kialakítására. 

Mintáink rendelkezésre állnak a mild joghurt kultúráink 
képességeinek bemutatására. 

Termékeinkkel kapcsolatos
további információkért keresse:

jvxj vxx bx,mbxssnnmv smnsvmnsvsmnsvm ▪
Új mild joghurt kultúrák a CSK-tól!

 
Szemerszki Zsolt 
ügyvezető igazgató
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CSK Hungary Kft
4400 Nyíregyháza, Hungary
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Mobile: +36 205 655581
Fax: +36 42 504 773 
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Krániczné Mayer Erikát, a közel félszáz tejelő kecskét tartó vál-
lalkozás vezetőjét arról kérdeztem, hogy mi a lényegi jellemzője 
gazdálkodásuknak. 
Családi vállalkozásunkat tíz évvel ezelőtt indítottuk. Férjem növényvédő 
szakmérnök és agrármérnök, én pedig állattenyésztő mérnök és lóte-
nyésztő szakmérnök vagyok. Alapvető tevékenységünk a pattogatni való 
kukoricával való foglalkozás, mely folyamatot a termeltetéstől az értéke-
sítésig bezárólag átfogjuk. Ezelőtt öt évvel kezdtünk el foglalkozni a kecs-
ketartással és kecsketejtermeléssel. Tevékenységünk körébe tartozik még 
a vetőmagtermesztés és a holland ugró sportlovak tenyésztése is. Szép 
eredményeket értünk el a sportlótenyésztés területén, de a hosszú meg-
térülési idő miatt a kecsketenyésztést helyeztük előtérbe. A lovassportot 
magam is műveltem, military szakágban 3 éven keresztül, magyar 
chamionatus bajnokságot is nyertem amatőr kategóriában. Gazdaságunk 
Győrhöz közel helyezkedik el, központja a Kránicz-tanya, ahol a kecs-
keistálló is található. Mintegy 230 hektár földterületet művelünk, melynek 
jóvoltából takarmányellátás tekintetében nagyrészt önellátók vagyunk, 
megtermeljük az állatok számára szükséges abrak- és tömegtakarmányt. 

Honnét jött az ötlet, hogy kecsketartással foglalkozzanak? 
Ez teljesen a véletlen műve volt. A dolog úgy kezdődött, hogy kaptunk 
ajándékba négy kecskét. Majd a gyerekek kecsketejet szerettek volna 
inni, így bővítettük az állományt tejelő kecskével is.  Elkezdtünk számol-
gatni, hogy megérné-e nagyobb létszámban kecskét tartani. Ebben az 
időszakban környékünkön kevés gazdaság foglalkozott még kecsketej-
termeléssel, de mi érzékeltük az erre vonatkozó igényt. A közelben lévő 
TEBIKE Kft. tejfeldolgozó üzemnek igénye volt a kecsketejre, így megol-
dottnak tekintettük az értékesítést is, ezért úgy döntöttünk, belevágunk 
a kecsketartásba. 

Öt év elteltével hol tartanak most? 
A kiskérődzők tartása igen munkaerő-igényes feladat, ráadásul mun-
kaerő-kínálat tekintetében közismerten rossz most a helyzet. Ennek 
megoldására a holland példát követjük. A holland példa azt mutatja, hogy 
ezer anyaállat termelésbe állításával már megéri a tartási és termelési fel-
tételeket gépesíteni, melynek segítségével kiváltható az emberi munkaerő 
nagy része. Ezen a módon kell nekünk is gondolkodni. Az idei évben 450 
ellést várunk, tehát van még bőven tennivalónk az állomány létszámának 
növelése tekintetében. A tartási körülmények korszerűsítése érdekében 
építettük az 1000 négyzetméteres új istállót, melyet a technológia besze-
relése után vesznek birtokba a kecskék. Folyamatban van pályázatunk 
a 2x24-es fejőházi berendezés megvalósítására, mely alkalmas lesz az 
egyedenkénti fejt tejmennyiség mérésére és nyilvántartására. 

Melyik fajtára esett a választásuk? 
A szánentáli fajtájú kecske lett a nyerő. Ebben a tekintetben is a 
holland példát követtük.  Néhány anyaállatot, majd tenyészbakokat is 
Hollandiából hoztunk be, hogy a vegyes állományunkat átkeresztezzük. 
Arra törekedtünk, hogy az ottani tenyészetben a legjobb vérvonalhoz 
tartozó állatokat szerezzük be. Néhány núbiai fajtájú kecskét is beál-
lítottunk a tejzsír növelésére, de kitartunk a szánentáli mellett, mert 
istállózott tartásra, intenzív tejtermelésre, a tejfeldolgozók igényeinek 
kielégítésére ez a fajta a legalkalmasabb.

Milyen tapasztalatok születtek az alkalmazott istállózott tartás-
technológiáról? 
Az általunk alkalmazott tartástechnológia a mi esetünkben annyiban tér 
el a zárt rendszerű, istállózott rendszertől, hogy az állatoknak szabad 
kijárást biztosítunk a közelben lévő legelőre. Az állat egészségének 
fenntartásához szükség van arra, hogy legeljen, szabad levegőn legyen, 
érje a napfény, és kedve szerint mozogjon. Ezzel együtt úgy gondolom, 

A popcorn 
meg a kecskék
Ennek a két kifejezésnek látszólag semmi 
köze nincs egymáshoz. A Kránicz család 
esetében azonban mély tartalmat nyernek 
ezek a szavak, mivel családi vállalkozásuk 
a pattogatni való kukorica termeltetésével 
és kecsketenyésztéssel is foglalkozik.

Hollandiából származó tenyészbak

Fiatal F1 gödölyék (Fotó: Jerszi Gabriella)
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hogy az alkalmazott tartási körülményt intenzív tartási körülménynek 
nevezhetjük, mert a takarmány nagy részét, beleértve az abraktakar-
mányt is, az istállóban kapják meg. A tömegtakarmányokat mi termeszt-
jük. Arra törekszünk, hogy minél magasabb beltartalmi értéke legyen, 
ennek megfelelően választjuk ki az optimális betakarítási időpontot. 
Használunk fűszénát, lucernaszénát, zabszénát. Hasznosítjuk a zab 
szalmáját is. A pattogatni való kukorica készítése során keletkező tört 
szemeket, vagy egyéb, minőségi okból popcornként nem használható 
kukoricát darálva hasznosítani tudjuk a kecskéknél.

Abraktakarmánynak a kukoricát, árpát, zabot apróra ledaráljuk, és 
premixszel keverjük. Ennek mennyisége annak függvényében változik, 
hogy a kecskék legeltetési időszakban milyen mennyiségű fehérjét 
vesznek magukhoz. Legeltetési időszakon kívül a napi abrak mennyisé-
ge elérheti a 2-3 kg-ot is.

Miként lehet megvalósítani a tenyésztés és a tejtermelés összehan-
golását a gazdasági érdekkel? 
Megosztottuk az állományunkat két részre, így két időpontra, januárra 
és márciusra időzítettük az elletést. Ezzel elértük, hogy egész éven át 
folyamatosan van tejtermelés. Naponta két alkalommal fejünk.  Egy kecs-
ke átlagosan 2-4 liter közötti mennyiségű tejet 
ad. A legjobb anyakecskénk laktációs termelése 
2017-ben 1500 kiló felett volt. Hollandiában az 
egy kecskére vetített laktációs átlag 1000 liter, 
szeretnénk majd mi is ezt az eredményt elérni. Az 
onnan behozott bakok felmenői között 14-15 ezer 
literes teljesítmények vannak. Holland megoldás 
az a módszer is, hogy 730 napig folyamatosan 
fejik az állományt, ez esetben nincs vemhesítés, 
nincs szaporulat. Ezt a módszert nem vesszük át, 
mivel a tejelő állományt gyarapítani szeretnénk, hogy mihamarabb elérjük 
az áhított ezeregyedes létszámot. 

Az elletésnek és gidanevelésnek milyen sajátosságai vannak? 
Az átlagos szaporulat ellésenként 1,8. míg a nemek közti arány nagyjá-
ból feleződik. Ellés után elvételre kerülnek az anyjuktól a gidák, majd az 
első nap megkapják a colostrumot, és a továbbiakban kiscsoportokban, 
cumi formájú automata itatón keresztül jutnak a táplálékhoz, mely 
tejporból készülő, azonos hőmérsékleten tartott, vitaminokból, ásványi 
anyagokból álló fehér színű folyadék (tejpótló), melyből tetszőleges 
mennyiséget fogyaszthatnak. A tavalyi év volt az első, amikor ezzel a 
módszerrel mesterségesen neveltük a gidákat. Jó tapasztalatok kelet-
keztek, kiegyensúlyozott, jól táplált lett az állományunk, az elhullásunk 
alacsony volt. Az általunk mintának tartott holland tejtermelő gazda-
ságokban sem tudnak a bak gidával mit kezdeni, mivel nem éri meg 
vágósúlyra felnevelni őket, ezért inkább a holland 
farmer 5 eurót fizet azért, hogy elvigyék tőle. 

Hol tartanak a törzstenyészet kialakításával, 
mikor kerül sor a vemhesítésre? 
Nálunk a gödölyék a születéstől számított első év 
során már elletésre kerülnek, ekkor 11-13 hóna-
pos korban vannak. A szánentáli viszonylag nagy-
testű, gyorsan nővő fajta, hat hónapos korra eléri 
a 35-40 kg-os súlyt, alkalmas arra, hogy egyéves 
korára elkezdje a tejtermelést. Természetes ter-
mékenyítési módot használunk, egy jó vérvonalú 
bakra 70 anyakecske termékenyítését is rábízhat-

juk. A párosítás szereplőit és a termékenyítés időpontját nyilvántartjuk, 
ezek az adatok szükségesek a törzstenyésztési dokumentációhoz, melyet 
a Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség genetikai vizsgálatokkal ellenőriz. 
A törzstenyészetbe beemelésre került a korábban meglévő állomány, 

így nyomon tudjuk követni a keresz-
tezéseket, melynek révén alakul ki a 
tisztavérű tenyészet. 

Mi jellemzi az állomány egészség-
ügyi helyzetét? 
A megelőzést tartjuk fontos szem-
pontnak, ezért félévente vakcinás 
oltást kapnak kecskéink. A nyugati 
országokban használatos oltási prog-

ramot használjuk. Nagy odafigyelést igényel a megfelelő egészségi 
állapot fenntartása. A tartási körülményekben történő kedvezőtlen válto-
zások egészségügyi problémák formájában jelentkeznek.

A tej minőségi jellemzői? 
A tej literenkénti előállítási ára most 145 Ft körül van, melyet a felvásárló 
165 Ft-os áron vesz át. A legutóbbi mérés alkalmával a tejfehérje-tartal-
ma 3,6%, zsírtartalma 4,17% volt. A havonta két alkalommal kötelező 
mintavételt a tejet felvásárló TEBIKE Kft. végzi. A növekvő létszámú 
állomány jóvoltából a termelt tej mennyisége is növekszik, már ott 
tartunk, hogy naponta 1000-1200 litert termelünk. Az ennél nagyobb 
mennyiséget már nem tudja a mostani felvásárlónk teljes egészében 
felvásárolni, ezért várjuk azoknak a feldolgozóknak a jelentkezését, akik 
szabad feldolgozókapacitással rendelkeznek. 

BEMI z

A fejőállásban

Legelőn a 6-7 hónapos gödölyék

Egyéves anyakecskék (Fotó: Jerszi Gabriella)
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család tagjai a napi munkavégzés köz-
ben szakítottak időt arra, hogy kérdé-
seimre választ adjanak. A következők-

ben a kérdésekre válaszolót nem nevesítem, 
mert a családi vállalkozás tagjai között lévő 
nagymértékű nézetazonosság és vélemény-
egyezés feleslegessé teszi azt.

Miért vált szükségessé a családi vállalko-
zás életében ez a fejlesztés?
Lényeges változás, fordulópont következett 
be családi vállalkozásunk életében, mivel a 
kistermelői kézműves tejtermékkészítés által 
biztosított lehetőséggel már nem tudtunk a 
megnövekedett mennyiségi elvárásnak meg-
felelni, ezért uniós üzemet építettünk fel 
Pusztazámoron az ipari parkban. Az üzem 
lehetőséget biztosít napi 5000 liter tej feldol-
gozására, így a folyamatosan növekvő vásárlói 
igényt ki tudjuk elégíteni.

Mikor indult útjára a családi vállalkozás és 
milyen főbb fejlődési csomópontok voltak? 
István édesanyja és az ő férje Tápióbicskén 
már évtizedek óta foglalkoznak tejelő szar-
vasmarha tartásával. A gazdasági válság idő-
szakában 2009-ben nagymértékben csökkent 
a tej ára, nem volt gazdaságos a termelés. 
Ebben a nehéz időszakban István édesanyja, 

ráérezve a megváltozott helyzet lehetőségeire, 
azzal az ötlettel állt elő, hogy értékesítse a 
család közvetlenül a tejet.

Tejboltot nyitottak Tápiószentmártonban, mely 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A sike-
ren felbuzdulva István felesége és anyósa 

is tejboltot nyitott lakóhelyén, 
Érden. Itt már mérsékelt volt 
a siker, mert a vásárlók nem 
elsősorban tejet, hanem a 
különböző tejtermékeket 
keresték. Az igények kielégí-
tésére különböző kézműves 
jellegű cégek termékeit kezd-
tük el forgalmazni. Majd jött 
a felismerés, hogy fel kellene 
dolgozni a tejet, és a tejter-
méket kell értékesíteni. Így 
vette kezdetét a tejfeldolgo-

zás, két helyszínen, Érden és Tápióbicskén. 
Régi receptek alapján hagyományos kézműves 
gyártásba kezdtünk. Kedvező volt számunkra a 

piaci helyzet, mert az emberek kezdték meg-
elégelni a multicégek által forgalmazott, sok 
esetben silány tejterméket, kialakult az igény 
a jó minőségű, házias készítésű termékekre. 
Keresték a friss, lágy sajtokat, mellyel igazából 
most is csak a kézműves tejtermék készítői 
tudnak szolgálni. Fokozatosan, lépésről-lé-
pésre bővítettük a termékkínálatot, ügyeltünk 
a minőség mindenek feletti megtartására. 
Munkánk, fáradozásunk gyümölcse lassan 
beérett, egyre több vásárlónk lett, mi pedig 
folyamatos termékfejlesztéssel bővítettük a 
kínálatot. Közben feladtuk alkalmazotti mivol-
tunkat, már mind a négyen a tejfeldolgozással 
foglalkozunk. Most ott tartunk, hogy napi 

Családi tejfeldolgozó-üzem 
épült Pusztazámoron 
Pusztazámor községet alig több mint ezer lakójával Pest 
megyében, Budapesttől 28 km-re találjuk. A település ipari 
parkjában épült fel a Csengő Manufaktúra Kft. tejfeldolgozó 
üzeme, mely családi vállalkozás keretében működik. A vál-
lalkozás tulajdonosai, akik a kezdetektől fogva a mai napig 
minden elkészült termék készítésénél ott vannak: Poldauf 
Éva, Dobrádi Zsuzsanna, Friedl Lajos és Gyüre István.

A

A családi vállalkozás tagjai Dobrádi Zsuzsanna, Gyüre István, Poldauf Éva, Friedl Lajos

Gyüre István, a vállalkozás vezetője

Család az üzemben
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1000 liter tejet dolgozunk fel, mely 
mennyiséget tudjuk tovább növelni, 
rendelkezésre áll a saját termelésű 
alapanyag. Az értékesítés terüle-
tén is szeretnénk tovább bővíteni a 
boltok számát, mely tekintetben a 
család, a rokonság közreműködé-
sére alapozunk. Minden generációt, 
a gyerekektől kezdve a nagyszülő-
kig mindenkit igyekszünk bevonni a 
családi vállalkozásba. 

Mi a jellemzője az itt készült 
termékeknek, miben különböz-
nek a kereskedelemben kapható 
portékáktól? 
Mi ebben a családi vállalkozás-
ban a legnagyobb mennyiségben 
a Tápióbicskén lévő tehenészetben 
termelt tejet dolgozzuk fel, mely-
nek zsírtartalma 3,5-3,8% közötti. 
A feldolgozás minden fázisa kézi 
erővel történik, ezért terméke-
ink kézműves tejtermékek. Ezen a módon 
tudunk eleget tenni a magasabb minőséget 
és a hagyományos ízvilágot kedvelő fogyasztói 
igénynek. Az árképzésünket is igyekszünk úgy 
alakítani, hogy termékeink minél szélesebb 
kör számára elérhetők legyenek. Termékeinket 
elsősorban tehéntejből készítjük, a felhasznált 
tej teljes értékű, nem fölözzük le. A termékek 
nem tartalmaznak semmilyen adalékot, ízfoko-
zót, csak sóval, hőkezeléssel és a klasszikus 
módon, bükkfaforgáccsal történő füstöléssel 
tartósítunk. Csak a túró, tejföl, vaj és joghurt 
előállításához pasztörizáljuk a tejet, a sajt 
készítéséhez nyers tejet használunk. Ez azért 
jó, mert az élőflóra és a vitaminok nem pusz-
tulnak el a hőkezelés hatására. A sajtokat a 
hagyományos módon „májas töréssel” készít-
jük. A megalvadt sajttésztát apró darabokra 
törjük – így könnyebben leadja a savót – a 
megmaradt kis rögöket sajtformába rakjuk, és 
ekkor ízesítjük különböző fűszerekkel, zöldsé-
gekkel. Nem préseljük, a sajt a saját súlyánál 
fogva nyomja ki magából a maradék savót. 
A felhasznált friss fűszerek minden esetben 
magyar kertészetekből valók. Mi válogatjuk 
őket, és kézzel daraboljuk, annak érdeké-
ben, hogy a szükséges vitaminok és ásványi 
anyagok a lehető legtovább és legnagyobb 
mértékben megmaradjanak bennük! A fűsze-
res  termékeinknél csak sóval és hőkezelés-
sel tartósítunk. A gyümölcsös ízesítést a mi 
receptúránk alapján készíti el egy beszállító. 
A csomagolóanyagok közül a környezetbarát, 
rövidebb lebomlási idejű fajtákat részesítjük 
előnyben. Az elárusítóhelyeken biztosítunk 

lehetőséget arra is, hogy a vásárló által hozott 
edénybe történjen a kiszolgálás, ily módon 
nem keletkezik újabb hulladék.

Hányféle termék készül, ezek közül melyek 
a leginkább kedveltek? 
Több mint 20 féle terméket készítünk. Az a 
célunk, hogy a hagyományos, régi ízvilágot tud-
juk vásárlóinknak biztosítani. Legkedveltebb 
termékünk a krémsajt, melynek van hagy-
más ízesítésű, füstölt és natúr változata is. 
A túró esetében a rögös állagú, zsíros túró 
az, amit keresnek. Tejfölből a krémes állagú, 
20%-os zsírtartalmúra van igény. A joghurtnál 
igyekszünk a trendeket követni, a krémes, 

tejszínes, homogén állagú jelleg 
dominál. Tehéntejből készült ter-
mékeinket az alábbi csoportokba 
sorolhatjuk: nyers tej – túró – 
tejföl – sajtok – joghurtok – vaj 
– sajtkrémek – körözött (juhtú-
ró felhasználásával). Juhtejből 
készült termékeink: juhtúró 
– natúr juhsajt (friss és érlelt) 
– parenyica sajt – sajtfonat. 
Kecsketejből készült termékünk: 
kecskesajt (natúr, fűszeres és 
érlelt állagúak is). Azt tapasztal-
juk, hogy a sajtok közül a friss, 
lágy sajtok iránt van jelentős 
kereslet. A különböző ízesítésű 
sajtok közül a hagymás ízesí-
tésűek a leginkább keresettek. 
Az érlelt fajtából a félkemény, 
trappista jellegű sajtot készítjük.

A tejtermékek milyen értéke-
sítési csatornákon keresztül 

jut el a fogyasztóhoz? 
A fogyasztói igényeknek megfelelő napi ren-
delés alapján készült ütemterv szerint folyik 
friss alapanyagból a termékek készítése, 
melyek többféle módon jutnak el a fogyasz-
tóhoz. Vannak családi tulajdonban üzemelő 
tejtermékboltjaink Tápióbicskén, Nagykátán, 
Jászberényben, Érden és a fővárosban, a 
Fehérvári úti vásárcsarnokban. A magasabb 
vásárlói igényt kielégítő delikatesz boltokba és 
a különböző bevásárlóközösségeknek, magya-
ros ételeket készítő éttermeknek szállítjuk az 
árut. Ezenkívül vannak piacok, ahol heti rend-
szerességgel megjelenünk. 

BEMI z

Szarvasmarhatelep Tápióbicskén

Termékeinkből
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zerván György államtitkár az állat-
tenyésztésről elmondta, hogy 2004 
óta jelentősen változott az állományok 

mérete: szarvasmarháé elérte a 864 ezret, ami 
2,6%-os emelkedést jelent. A sertések száma 
2,8 milliót tett ki, ami 7,2%-kal csökkent, 
a juhlétszám szintén mérséklődött 3%-kal, 
11,777 millióra. A baromfiállomány is 33,5 
millió volt júniusban, ami 3,6%-os csökkenést 
mutatott az előző évihez képest. A vágóhidak 
első 8 havi vágási adataiból látszik, hogy a 
madárinfluenza hatására 30,5 tonnával csök-
kent a vágott élősúly, ami főleg a kacsaágaza-
tot érintette. De létszámcsökkenés a pulyka- 
és libaállománynál is tapasztalható. 

Örvendetesnek tartotta, hogy a két legnagyobb 
sokkot kapott ágazat, a tej- és a baromfiága-
zatok (az uniós tejkvóta kivezetése, illetve a 

madárinfluenza miatt) stabilizálódni látszanak. 
A tejipar jelenleg kiegyensúlyozott, az árak a 
sokéves átlag felett vannak, a piaci kilátások 
továbbra is kedvezőek. A tejágazatnak biztosí-
tott 11,5 milliárd forintos rendkívüli támogatás 
a „túlélést” biztosította. A baromfiágazatnál 
a madárinfluenza miatt kifizetett 1,7 milliárd 
forint a közvetlen károk fedezésére szolgált. 
Jelenleg a minisztérium azon dolgozik, hogy 
a betegség miatt bekövetkezett feldolgozói 
veszteségek is kompenzálhatók legyenek, ami 
a nemzeti hatáskörben kifizetett 1 milliárd 
forinton felül is biztosított legyen. 

tejgazdaság képviseletében Mélykuti 
Tibor bevezetőjében elmondta, hogy 
az állami támogatásoknak köszön-

hetően Magyarországon csökkent a legki-
sebb mértékben a legutóbbi gazdasági válság 

során a tejfelvásárlás és a tejtermelés. Ennek 
ellenére csak átmenetinek tartja a mostani 
nyugalmat. A nyers tej ára továbbra is nálunk 
az egyik legalacsonyabb az unióban. A lite-
renkénti 90 forintos átlagár továbbra sem 
fedezi az előállítás költségét, ami jelenleg 
100-105 forint. A fölözött tej ára 8-9 euro-
cent volt literenként. Ez nagy veszteségeket 
okozott azoknak a feldolgozóknak, akik ezt a 
tejet voltak kénytelenek értékesíteni. Továbbá 
aggasztónak tartja a sovány tejpor árát az 
unióban, miközben hatalmasak az interven-
ciós raktárkészletek. Nem kedvez a harma-
dik országokba irányuló uniós exportnak az 
euró-dollár árfolyamának alakulása, valamint 
az USA és Új-Zéland által generált, egyre 
élesebb piaci versenye sem. 

Ezt követően a tejágazatban legszükségesebb 
teendőket foglalta össze. 
1. Szükség lenne a magyar feldolgozóipar 

mielőbbi fejlesztésére, mivel kevés a maga-
san feldolgozott termékeket előállító műszaki 
kapacitás. Ezzel egy időben javítani kellene 
a hazai előállítású alapanyagok beltartalmi 
értékeit, ezzel párhuzamosan ennek a tej 
felvásárlási árában is meg kellene jelennie. 
Példaként Hollandia tejgazdaságát hozta fel, 
ahol a tej zsírtartalma eléri a 4,4%-ot, míg a 
hazai a 3,7%-ot sem. 

2. Hosszú távon a klímaváltozás is gondot 
okozhat a tejtermelőknél, amennyiben nem 
korszerűsítik az istállók klímarendszerét. 

3. Az áfa további csökkentését is fontosnak 
tartják az ágazat szereplői. Véleményük sze-
rint hiába csökkent a friss tejé 5%-ra, amikor 
a többi terméké nem, mivel ezek technológi-
ai berendezései nagyon nagy költségigényű-
ek (pl. UHT, ELS tej, túró stb.).

4. A jelentkező munkaerőhiány pótlására, illet-
ve kiváltására az automatizálás lehetne a 
megoldás. 

5. El kellene érni, hogy a közétkeztetés-
ben csak hazai gyártású, kiváló minő-
ségű termékek kerüljenek felhasználásra. 
Törekedni kell arra is, hogy az elárusító 
helyeken megjelenjenek a „GMO-mentes” 
tejtermékek is. 

C

A

A tejágazat és a baromfiipar volt 
az Agrárakadémiai Fórum év végi 
rendezvényének napirendjén
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szervezésében 
2017 tavaszán Agrárakadémia néven nyílt konferencia-
sorozat. A fórum az agrár-szakpolitika irányvonalainak 
bemutatását célozta meg tematikus felépítésben. Ennek 
keretében került sor Czerván György agrárgazdaságért 
felelős államtitkárnak, majd dr. Csorbai Attila, a Baromfi 
Termék Tanács elnök-igazgatójának, végül Mélykuti 
Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
elnökének előadására.
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6. Végezetül a külpiacokon való helytállásra 
hívta fel a figyelmet. Abban is bíznak, hogy 
a 2016-ban végzett sikeres kínai audit rövi-
desen eredményes exporttevékenységben 
fog megnyilvánulni, ami a magyar tejgaz-
daság nagy eseménye lesz.  

Beszámolóját azzal zárta, hogy nem várhatnak 
tovább a termelői és tejfeldolgozói szereplők 
fejlesztései, mert enélkül kétséges az ágazat 
jövőbeni talpon maradása. 

r. Csorbai Attila elnök-vezérigazgató 
azzal kezdte mondandóját, hogy a ba- 
romfiágazat a legnagyobb súlyú ága-

zat a hazai élelmiszergazdaságban. A ta- 
valy ősszel kezdődött madárinfluenza-járvány 
mintegy 20 milliárd forint veszteséget okozott 
az ágazatnak. Bár mára a magyar árukkal 
szembeni exportkorlátokat feloldották, ennek 
ellenére a vízi szárnyas- és a pecsenye-
kacsa-ágazat még nem állt talpra. A jár-
vány következtében az elmúlt évben elért 620 
ezer tonna összteljesítmény helyett az idén 
csak 550-560 ezer tonna termelése várható. 

Az ágazat alapanyagként számított termelési 
értéke 250 milliárd forint, ami a feldolgozás 
során gyakorlatilag megduplázódik. Ezzel a 
baromfiágazat a legnagyobb súlyú állatte-
nyésztési ágazat hazánkban. Ezen belül jelen-
leg két brojler és két pulykahibrid a meghatá-
rozó. De fontos szerep jut a világviszonylatban 
is egyedi hungarikum termékeknek, mint a 
hízott lúd és kacsa, valamint a toll. 

A továbbiakban beszámolt a nehézségekről is. 
A hazai baromfiistállók zöme az 1970-es évek-
ben épült, technológiailag elavult. Ezzel szem-
ben például a lengyel versenytársaink korszerű 
telepeken termelnek. A példa azt mutatja, hogy 
nálunk is meg kell kezdeni a telepkorszerűsíté-
seket. A járványveszély elmúltával a verseny-
képesség fokozása érdekében ez a munka 
elkerülhetetlen. A piacon egyre nagyobb az 
igény a GM-mentesen takarmányozott, illetve 
antibiotikumoktól mentes termékek forgalma-
zására. Ez a munka is fejlesztéseket igényel. 

Az élőmunka költsége is egyre komolyabb 
gondot okoz amellett, hogy a baromfitelepi 
munka sem igazán vonzó az állatgondozók 
számára. A 2012-es ágazati stratégiában 
meghatározott, mintegy 315 milliárd forintos 
ágazati beruházási igényhez az elmúlt évek 
áremelkedései miatt mintegy 30%-kal kellene 

növelni a rendelkezésre álló pénzösszeget 
annak érdekében, hogy valóban versenyképes 
legyen a magyar baromfiipar.   

A két ágazatvezető beszámolójához Erdélyi 
István, a Gallicoop vezérigazgatója és Szentesi 
Sándor, a Sole-Mizo Zrt. kereskedelmi igaz-
gatója szólt hozzá. A résztvevők egyöntetű 
véleménye az volt, hogy az előadások aktuális 
témákat öleltek fel, és a két jelentős ágazat 
fejlesztésének fontosságára hívták fel a figyel-
met a hatékonyság és a versenyképesség 
további javítása érdekében. Az elhangzottak 
alapján abban bízhatunk, hogy a kormány, 
lehetőségeinek megfelelően – ahogy eddig is 
tette –, támogatni fogja az elhangzott elkép-
zeléseket.

A rendezvényen voltak olyan szakem-
berek, akik elmondták a szünetben, hogy 
10 évvel ezelőtt a Baromfi Termék Tanács, 
a Tej Terméktanács és a Vágóhíd és Hús 
Terméktanács a termékpályák közötti együtt-
működésről tárgyalt. Szerintük az egységes 
magyar álláspont kialakításában szükséges 
lenne a termékpályák közötti együttműködés-
re jelenleg is, akár az Agrárakadémia keretei 
között megtárgyalni azt.
     
  dr. Lendvay Béla zD
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helyszín remek háttérként szolgált ahhoz, hogy mindenki pár 
órán keresztül átadja magát a finom italok és ízletes sajtok 
élvezetének, miközben a Vajdahunyadvár impozáns helyszí-

nében gyönyörködhetett. Az idei rendezvény díszvendégei a magyar 

mediterránnak is becézett Villányi Borvidék, a sokszínű Somogy 
megye és a „magyar tenger” turizmusát, gasztronómiáját szívén viselő 
Balatoni Kör voltak. A fesztivál megnyitóján zsúfolásig megtelt a nagy 
múltú Mezőgazdasági Múzeum nagyterme. A fesztivál fővédnökének, 

Fazekas Sándornak a megbízásából Kiss Eliza miniszteri biztos nyitotta 
meg a rendezvényt. Beszédében elmondta, hogy a bor- és sajtkultúra 
ősidőktől fogva a gasztronómia szerves részét képezi. Az újborokat 
úgy értékelte, hogy a 2017-es ígéretesnek tűnő, nagy évjárat, mely a 
minőségét a szőlősgazdák gondosságán kívül a kedvező időjárásnak 
köszönheti. Nagy igény van a minőségi borra, hisz a világ folyamatosan 
változik, mindig kell valami újat mutatni a fogyasztóknak. A fogyasztók 
is egyre képzettebbek, igényesebbek. Igaz mindez a sajtok világára is, 
és hasonlóság az is, hogy a borhoz és a sajthoz is nagyon jó minőségű 
alapanyagra van szükség. Ebből mindkettő megvan Magyarországon, 
csak egy jó borász, egy jó sajtmester kell a technológia mellé. Márpedig 
a jó borászok és jó sajtmesterek száma lendületesen növekszik. Ki kell 
emelni a sajtkészítők közül Sándor Tamást, aki korábban elnyerte már 
ezen a fesztiválon „Az Év Sajttermelője” címet, most immár második 
alkalommal büszkélkedhet vele. A Bükk hegységben lévő Mónosbélen 
hozta létre manufaktúráját Bükki Sajtmanufaktúra néven, ahol tehén- és 

A

Magyarországi 
Újbor és 

Sajt Fesztivál
A hagyományoknak megfelelően 

november utolsó hétvégéjén tartották 
Budapesten a Vajdahunyadvárban 

a Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivált. 
Idén már tizennegyedik alkalommal 

került megrendezésre a rendezvény, ahol 
lehetőség volt megkóstolni Magyarország 

legfinomabb újborait és kiváló 
kézműves sajtjait. 

Dr. Kiss Eliza kiemelt borágazati ügyekért felelős 
miniszteri biztos

Kelendőek voltak a sajtok

Magyaralmási Sajtok
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kecsketej feldolgozásával foglalkozik. Vendéglátóipari végzettséggel 
szerzett tapasztalatokat több országban, főként Svájcban és Ausztriában 
dolgozott, és tizenöt éve annak, hogy elkezdte a sajtkészítést. Minden 

fórumon hangsúlyozza, hogy a szakma fortélyait a körösladányi sajt-
mestertől, Kiss Ferenctől tanulta meg. Örvendetes, hogy mára már nem-
csak hazánkban, hanem immár messze földön ismertek és keresettek 
Sándor Tamás sajtjai.

dr. Lendvay Béla z
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Tisztelt Beregszászi Úr! Kedves Miklós!

Kérem, engedje meg, hogy néhány év távlatából is tisztelettel 
köszöntsem Önt, és gratuláljak a Volosinovszki János úrral készített 
interjúhoz!

Nádudvar: Tudjuk, a magyar élelmiszerpiac egyik zászlóshajójáról 
van szó. Véleményem szerint „a Nádudvari titok” lényege: egy zárt 
rendszerű integráció keretében sikerült egyszerre megőrizni a múlt 
értékeit, és megértve az új idők szavát, az innováció útján tovább 
előrehaladni!

A Nádudvari üzleti stratégia tehát fényesen bizonyítja, hogy a globa-
lizáció korában is lehet magyar cégként, jó üzleti stratégiával, hittel 
és akarattal végzett munkával piaci sikereket teremteni! A sikernek, 
tudjuk, sok összetevője van, én azonban ezek közül egyet most 
külön is kiemelnék. A XXI. században a sikerhez vezető úton nélkü-
lözhetetlen a média támogatása – olyan igényes szaklapokban való 
korrekt megjelenés, mint amit Ön is képvisel!

Üdvözlettel: Dr. Hagymási Zoltán z 
Nádudvari Élelmiszer Kft. Tiszteletbeli Nagykövete 

SZERKESZTŐSÉGÜNK 
POSTÁJÁBÓL

Zsendicesajtbolt Budapesten, Bükki sajtokkal

Imre Pál Székelyudvarhelyről

Sándor Tamás sajtkészítő

Urbán Tibor Sajtkonyhája
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A kádtej érlelése

A kádtej érlelésének a célja, hogy a sajttejben 
lévő hasznos tejsavbaktériumok a kívánt mér-
tékben elszaporodjanak, és az esetlegesen 
jelenlevő káros mikroorganizmusok háttérbe 
szoruljanak. A hőkezelt kádtejet tejsavbakté-
rium-színtenyészettel (-tekkel) beoltjuk. Ezt 
természetesen megtehetjük a nyers tejből 
készülő sajtok esetében is. Legegyszerűbben 
úgy végezhetjük, hogy a megfelelő hőmér-
sékletre beállított tejhez hozzáadjuk a kívánt 
mennyiségű és fajtájú tejsavbaktérium-szín-
tenyészeteket, és megvárjuk, hogy a savfok- 
emelkedés elérje a 7,2-8 SHº értéket. Majd ezt 
követően adjuk hozzá – keverés közben – a 
tejoltó enzimet. 

A kádtejet a gyártandó sajt típusának meg-
felelő tejsavbaktérium-, vagy egyéb, a sajt 
jellegének megfelelő színtenyészetekkel (kul-
túra), állandó keverés mellett kell beoltani. 
Ma már sokféle tejsavbaktérium-színtenyé-
szet áll a gyártók rendelkezésére. Mivel ezek 
felhasználása alapvetően meghatározza az 
előállított sajtok jellegét, minőségét és érlelési 
idejét stb., célszerű saját kísérleteket folytatni 
a megfelelő törzsek kiválasztása érdekében. 
Működésüket sokféle tényező befolyásolhatja, 
mint például: a tejtermelő állatok faja, fajtája, 
a tőgy egészségügyi állapota, az állatok kora 
és laktációs állapota, a takarmányozásuk, a 
tej összetétele, zsír-, és fehérjetartalma stb.; 
valamint a tejben lévő mikroelemek mennyisé-
ge és aránya, tejidegen gátlóanyag-tartalom, 
vagyis a tejnek az egyes tejsavbaktérium-tör-
zsek szaporodását elősegítő összetétele. 
Tehát ismernünk kell, hogy a felhasználásra 
kerülő kádtej összetétele az adott tejsavbak-
térium-színtenyészet (-tek) működését támo-
gatja-e, vagy sem. Ezt csak a saját kísérle-
tek eredményei alapján célszerű eldönteni. 
Érdemes vele foglalkozni, mert gyakran olyan 
ízvilágú sajtokat sikerül előállítanunk, amit a 
piac messzemenően értékelni fog.

Az egyes színtenyészetekről, azok összeté-
teléről és hatásmechanizmusaikról, felhasz-
nálási területeikről, alkalmazási hőmérsék-

leti igényeikről stb. a forgalmazó cég pontos 
információval szolgál. A tejsavbaktériumokat 
legegyszerűbben az alakjuk szerint csoporto-
síthatjuk. Ismerünk gömb (Coccus) és pálcika 
alakúakat (Bacillus). A tejfeldolgozás során 
alkalmazható színtenyészetekkel – a téma 
sokoldalúsága miatt – részletesen majd egy 
külön közleményben kívánunk foglalkozni. 

Az oltós alvasztást általában bizonyos lágy, 
illetve félkemény és kemény sajtok gyártásá-
nál alkalmazzuk. A kádmunka megkezdésekor 
– mint láttuk –, meg kell várnunk, hogy a 
tej beoltására felhasznált tejsavbaktériumok 
elszaporodjanak, elkezdjék a tejcukor bontá-
sát, illetve a tejsav termelését. Ilyenkor a tej-
fehérjék megduzzadnak, amivel majd az oltós 
alvadás tökéletes megtörténtét elősegítjük. 
A megfelelő savfokérték elérése után a szük-
séges mennyiségű oltóenzimet hozzáadjuk a 
tejhez. Ennek mennyisége alapvetően megha-
tározza az alvadási időt, a kádmunka során az 
alvadék zsugorodóképességét (pl. vízleadását 
és annak sebességét), az érlelés során a sajtok 
víztartalmát, stb. Ezért a következőkben az 
alábbi képlet felhasználásával kívánjuk segí-
teni a szükséges oltóenzim mennyiségének a 
megállapítását:

A felhasználandó oltó mennyisége: KMx1400 

 T x J x Oe

 KM: kádtej mennyisége (liter)

 T: beoltási hőmérséklet (ºC.)

 J: alvadási idő (perc)

 Oe: oltóerősség

   
Az oltóerősség alatt azt a számot értjük, amely 
megadja, hogy 1 kg oltó 40 perc alatt hány 
liter 35 ºC-os tejet alvaszt meg. Mint láttuk, 
az oltóerősségnek meghatározó szerepe van a 
sajtgyártás során, ennek ismerete fontos fela-
dat. Ezt az alábbi gyors módszer segítségével 
gyorsan és viszonylag pontosan elvégezhetjük. 
100 mg oltóport 100 ml desztillált vízben 
feloldunk. Majd 100 ml tejet (7 SHº) 35 ºC-ra 
melegítünk, és 5 ml oltóoldatot adunk hozzá. 
Stopperórával mérjük az alvadási időt. Az oltó 

mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy az 
alvadási idő legalább 15 percig tartson. A kád-
tejek beoltási hőmérsékletét télen 1-2 ºC-kal 
magasabbra állítjuk, mint nyáron. Az alvadási 
idő félkemény és kemény sajtoknál 30-35 
perc, a lágy sajtok esetében 60-120 perc. 

Az oltóenzim működését többféle tényező is 
befolyásolhatja. Ezek közül a legfontosabb 
a tej hőmérséklete. Optimális hőmérsékleti 
értéke 41 ºC. Hatása 30 ºC-ig kis mértékben, 
30 ºC alatt, illetve az optimális hőmérséklet 
felett jelentősen csökken. A második fontos 
tényező a tej pH-értéke. Optimális értéke: 6,2 
pH. Működését befolyásolja a tej hevítésének 
állapota. Hőkezelés után a kicsapódott kalci-
umionokat pótolni kell. Ugyanez vonatkozik az 
úgynevezett „mészszegény” tejek feldolgozá-
sakor is. Az alacsony kazeintartalmú, valamint 
a vizezett tejek csak lassan alvadnak. A felso-
rolt tényezők hatását az oltó mennyiségének 
növelésével gyakran kompenzálhatjuk.

Savas alvasztás során a tejsavbaktériumok 
által termelt tejsav hatására következik be a 
tej alvadása. Ezek szaporodása és a tejsav 
termelése kezdetben lassú folyamat. Majd 
az úgynevezett logaritmikus fázisban a leg-
nagyobb. Később a termelt tejsav hatására a 
tej pH-értéke fokozatosan csökken, az izoe-
lektromos pont elérésekor a fehérjék térhálós 
szerkezetet alkotnak, és a tej megalszik (gél 
állapot). A tejsavbaktériumok további munkája 
a képződött tejsav hatására lelassul, majd 
meg is szűnik. Minden olyan tényező, amely a 
mikrobák szaporodását, illetve a savanyodást 
gátolja, egyben a savas alvasztást is gyen-
gíti, illetve meg is hiúsíthatja (pl. alacsony 
kazeintartalom, vízzel hamisított tej, tejidegen 
gátlóanyag-tartalom, stb.).

Az alvadék kidolgozása

A savanyított alvadék kidolgozásának a célja az 
alvadék víztartalmának csökkentése, „kiszárí-
tása”, vagyis a sajtok víztartalmának a jelle-
güknek megfelelő értékre történő beállítása, 
továbbá a sajt jellegének kialakításához szük-
séges mikrobiológiai folyamatok irányítása. 
Az alvadék kidolgozása három műveletből áll:            

 1. Elősajtolás 

 2. Utómelegítés 

 3. Utósajtolás (esetenként az 

                  alvadék mosása)

Egyes sajtféleségek gyártásánál ez utóbbi két 
művelet el is maradhat. 

Sajtgyártás III.
A szerző kérésének megfelelően ismételten közöljük a Sajtgyártás 
III. c. fejezet kibővített és átszerkesztett változatát.
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Elősajtolás

Az elősajtolás a kellően megszilárdult alva-
dék felvágásából, aprításából, kevergetéséből, 
szükség szerinti pihentetéséből áll. Az oltós és 
savas alvadáskor a kazeinmicellák elektromos 
töltése megszűnik, ezért a közöttük fellépő erők 
hatására a hidrátburkaik révén laza kapcsolatba 
lépnek egymással, vagyis szinerézis következik 
be. Szinerézis alatt azt a folyamatot értük, ami-
kor a tejfehérje-micellák (kazein+hidrátburka) a 
tejsavbaktériumok által termelt tejsav, illetve az 
oltóenzim együttes hatására, elektromos tölté-
süket elvesztve a saját súlyuk révén szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, közben a vizüket 
(savót) elveszítve megszilárdulnak (a tej megal-
szik, illetve az alvadék megszilárdul). A felvágás 
lágy sajtok esetében kézzel, ún. hárfa, vagy sajt-
kard segítségével, illetve a sajtkészítő edényze-
tekbe beépített berendezésekkel történhet. 

A felvágást akkor kezdjük meg, amikor az 
alvadék kellően megszilárdult. A felvágás után 
a savó könnyebben tud belőle eltávozni, mint ha 
nem vágnánk fel. Minél apróbb szemcsékre vág-
juk fel az alvadékot, annál gyorsabban és jobban 
távozik el a savó. Ezért a nagy víztartalmú saj-
tokat (pl. a lágy állományúakat) fél dió, a kisebb 
víztartalmú félkemény és kemény állományú 
sajtokat borsó, illetve búzaszem nagyságúra 
aprítjuk. A felvágás során ügyelni kell arra, hogy

– az alvadékot egyforma nagyságúra vágjuk
– először kíméletesen, majd egyre erősebben 

aprítsuk.
Ezt a műveletet gépi erővel is végezhetjük a 
sajtkádba vagy tankba beszerelt függőleges 
és vízszintes vágószerkezetekkel, úgynevezett 
hárfákkal. Az elősajtolás előrehaladtával az alva-
dékrögök számának növekedésével a távozó 
savó mennyisége egyre több lesz, ezért a kád-
munka megkönnyítése érdekében ennek egy 
részét el kell távolítani (1/4 illetve 1/5 részt). 
Amennyiben nem szilárdulnának kellőképpen az 
alvadékszemcsék, 3-5 percig ülepítjük (pihen-
tetjük). Az elősajtolás időtartama a gyártandó 
sajt típustól függően 20-120 perc. Az egyes 
lágysajtféleségek készítésekor az alvadék kidol-
gozása az elősajtolással már be is fejeződik, és 
a formázás következik (például a lágy sajtok egy 
része: túró, pálpusztai, camembert sajt stb.). 

Utómelegítés

Feladata az alvadékrögök további szárítása 
és szilárdítása. Minél alacsonyabb víztartalmú 
sajtokat kívánunk gyártani, annál magasabb 
hőmérsékletet alkalmazunk. Az utómelegítés 
a jelenlevő mikrobák működésére is hatást 

gyakorol. 41-42 ºC felett az egyes tejsav-
baktérium-törzsek tevékenysége lelassul, sőt 
némelyek szaporodása meg is szűnik, illetve 
egy részük elpusztul. Ilyenkor előtérbe kerül az 
ún. thermofil csoportok tevékenysége. (pl. Str. 
thermofilusz, vagy a Lb. casei törzsek). Gyakran 
a magasabb hőmérsékletet alkalmazzák azok 
a sajtgyártók is, akik komoly gyártási higiénés 
hiányossággal néznek szembe, ezért a jelenlevő 
szennyező mikrobák inaktiválására alkalmazzák 
(pl. nyers tejből készült sajtok esetében stb.). 
Sajnos ennek eredményeként a gyártott sajtok 
íze és állománya gyakran komoly kifogás alá 
esik. Az alkalmazott utómelegítési hőmérsék-
let a gyártandó sajt típustól függ. Általában 
bizonyos lágy sajtok esetében 36-38 ºC, félke-
ményeknél 38-41 ºC, kemény sajtok gyártása 
során 45-65 ºC. Az extra kemény sajtok gyártá-
sakor ennél magasabb is lehet. A nagyobb zsír-
tartalmú sajtok esetében általában a magasabb 
hőmérsékleti értékeket alkalmazzuk. Az utóme-
legítést az alvadék állandó, kíméletes keverése 
mellett kell végrehajtani, olyan ütemben, hogy 
a savó hőmérséklete 5 percenként általában 
1-2 ºC-kal emelkedjék.

Utósajtolás

Célja az alvadékrögöknek a gyártott sajtok 
típusának megfelelő mértékű kiszárítása, szi-
lárdítása, és a kádmunka során a sajtféle-
ségre jellemző savfokemelkedés elérése. Ez 
utóbbit a termelődő tejsavó vagy az ún. pró-
bapalackokban elhelyezett kádtej savfokának 
emelkedésével mérhetjük. Az időtartama álta-
lában a félkemény sajtok esetében 1,5-2 óra, 
kemény sajtok esetében 3-5 óra. Az alvadék 
szilárdulásának mértékét érzékszervi próbával, 
az alvadék kézzel történő megfogásával vizs-
gáljuk. A kidolgozásának időtartamát, módját 
stb. célszerű a helyi sajátosságoknak megfe-
lelően, mint például a gyártandó sajttípusok-
nak, a különböző állatfajtól származó tejek 
összetételének, a piaci igényeknek, a későbbi 
ízesítéseknek, vagy az érlelési módoknak stb., 
figyelembevételével kialakítani.

Az alvadék mosása

Az alvadékot mossuk az úgynevezett mosott 
sajtok gyártásakor (pl. edami vagy teasajtok 
stb.), vagy az enyhe, illetve képlékeny sajttészta, 
továbbá a gyorsabb érés elérése érdekében. De 
alkalmazhatjuk abban az esetben is, amennyi-
ben az üstmunka során jelentkező túlsavanyo-
dási hibának kijavítását szolgálja. A mosás során 
a tejcukor egy részét is kimossuk az alvadékból, 
ami természetesen nem csak a kádmunkát, 

hanem egyben a gyártott sajtok érlelésének a 
módját is befolyásolja.  A mosást az utómelegí-
téssel egy időben végezzük. A víz mennyisége 
az alvadék és a savó mennyiségének 10-30%-a, 
és a hőmérséklete megegyezik az utómelegítés 
hőmérsékletével.

A túlsavanyodott alvadékot rendszerint az utó-
sajtolás elején mossuk. Általában 0,2 SHº túl-
savanyodás 3% víz hozzáadásával ellensúlyoz-
ható. Amennyiben ezt nem tennénk, az alvadék 
merev, törékeny, repedezett lenne; száraz állo-
mányú tésztát és ízhibás sajtokat kapnánk. Az 
ementáli típusú sajtokhoz az állomány javítása 
céljából, közvetlenül a formázás megkezdése 
előtt, az úgynevezett „hosszabb” tészta elérése 
érdekében adjuk hozzá a vizet. 

Az alvadék mosásával mindig óvatosan kell 
eljárni, a korábbi gyártások tapasztalatait mesz-
szemenően figyelembe véve. Elengedhetetlen, 
hogy a mosáshoz csíramentes vizet használjunk 
(pasztőrözöttet vagy felforraltat). A túlzott mosás 
a sajtok keserű ízének kialakulását, illetve ese-
tenként erős fehérjebomlásos íz megjelenését 
eredményezheti.

Az alvadék különleges 
kezelésének fontosabb módozatai

Az egyes sajtféleségek gyártása során a kidol-
gozott alvadékot úgynevezett különleges keze-
lésnek vethetjük alá. Célja az egyes sajtfélesé-
gek sajátos jellegének a kialakítása. Fontosabb 
eljárások: a gyúrás, a cseddározás, a darálás, 
és a mártásos hőkezelés. 

1. Gyúrás
Ezt a módszert a különböző ízesítésű sajtok 
gyártása során alkalmazzuk (pl. köményes sajt 
stb.). A savó leeresztése után a kádban maradt 
alvadékot kézzel vagy gépi úton átgyúrjuk. Ezt 
a műveletet kétszer-háromszor megismétel-
jük, amíg a kellő formázási szilárdságot el 
nem érjük. A végén a szükséges mennyiségű 
ízesítőanyagot hozzákeverjük (pl. konyhasó, 
köménymag stb.).

2. Cseddározás
Azt a műveletet értjük ezalatt, amelynek során 
az alvadékot 5-5,2 pH-érték eléréséig sava-
nyítják, úgy, hogy a kidolgozott alvadékot kézi 
vagy gépi úton 10-15 cm nagyságú táblákra 
felszeletelik, összetömörítik, és ezt a tömörített 
alvadékot tovább savanyítják. A bekövetkező 
változás abban nyilvánul meg, hogy a „gumi-
szerűen” kialakult nyers alvadék bársonyos 
tapintásúvá, képlékennyé válik. ‹



2018. január 24

3. Mártásos hőkezelés
Feladata a hőkezelés során a sajtanyagban lévő 
mikrobák 70-90%-nak elpusztításával, az érlelés 
során a tevékenységük erős csökkentésével az 
érlelési, illetve a késztermékek minőségmeg-
őrzési idejének a növelése, valamint a tömör 
tészta kialakítása  (pl. kaskavál sajt). A felszeletelt 
sajttésztát 70-80 ºC-os, 8-10%-os konyhasó-
tartalmú vízbe mártogatjuk, forgatjuk, gyúrjuk, 
és amikor az alvadék 72-74 ºC-ra felmelegszik, 
akkor megömlik. A műveletet végezhetjük kézzel, 
valamint gépi úton is. Ezután formázzuk, majd 
többszöri forgatás után megfelelő hőmérsékleten 
érleljük.  

4. Csurgatás
A túró és a gomolya gyártásánál alkalmazzuk. 
A savót az alvadéktól csurgatással választjuk el, 
úgynevezett sajtruhában, vagy egyéb szövetből, 
illetve élelmiszeriparban engedélyezett műanyag-
ból készült anyagban, az erre a célra gyártott 
túrócsurgató kocsikban, vagy túródobokban. 

Az alvadék formázása, 
a sajtok préselése

Az alvadék kidolgozásának következő fázisa az 
alvadék formázása. Feladata a sajt jellegzetes 
méretének és alakjának a biztosítása. Módja 
attól függ, hogy rög- vagy erjedési lyukazott-
ságú, illetve zárt tésztájú (lyuk nélküli) sajtokat 
kívánunk-e gyártani. Továbbá a gyártási folya-
mat sajtkádban vagy zárt tankban történik-e. 
Röglyukas sajtok formázása során az alvadék-
rögök levegővel érintkeznek, felületük lehűl, 
ezzel egy időben a tapadóképességük csökken, 
ezáltal a sajttésztában röghézagok maradnak 
(az alvadékot „megfázatjuk”). A gyártás során 
a savót eltávolítjuk az alvadéktól, majd az alva-
dékot forgatva, levegővel érintkezve lehűtjük, és 
formázzuk. Ennek eredményeként az alvadék-
rögök között szabálytalan hézagok alakulnak ki. 
Ez a művelet kézi, illetve gépi úton is végezhető.

Erjedési lyukas, illetve zárt tésztájú sajtok formá-
zásakor az alvadékrögök hézagmentes, a lehető 
legtökéletesebb összepréselésére kell törekedni.  
A művelet előpréselésből és formába történő 
berakásból áll. Végrehajtása során az alvadékot 
a sajtgyártáshoz használt edényzet közepére 
tolják, majd elegyengetik, ügyelve arra, hogy ez 
a művelet savó alatt történjen. Ezt követően az 
alvadékot préslapok alatt egyenletesen préselni 
kell. A megfelelő állomány elérése után, a pré-
selés befejeztével a savót leengedjük, ügyelve 
arra, hogy lehetőleg ne vigyen magával alva-
dékszemcséket. Ezt követően a kialakult alva-
déktömböt ún. osztóléc segítségével megfelelő 

méretű kockára vagy egyéb alakra osztjuk, és 
késsel feldarabolva a formákba rakjuk. A korong 
és szögletes alakú, erjedési lyukas félkemény 
sajtok alvadékát savó alatt, általában 30-60 
percig előpréseljük. A zárt, illetve a nagyméretű 
sajtkészítő berendezések alvadékának kidol-
gozásához (előpréseléséhez, forgatásához stb.) 
külön erre célra kifejlesztett, illetve beépített 
berendezések állnak rendelkezésre.  

A formázás során ügyelni kell arra is, hogy az 
alvadékrögök le ne hűljenek, melegen kerüljenek 
a formába, ennek eredményeként hézagmen-
tesen tapadjanak össze. Ezt a gyakorlatban a 
meleg savóban történő munkavégzéssel érhetjük 
el. Helyes, ha az alvadékot már előmelegített 
sajtformába tesszük. A nagy, korong alakú saj-
tokat, mint például az ementáli jellegű sajtokat, 
ún. leeresztéses eljárással formázzák, és savó 
alatt préselik. Nagyon fontos feladat a jó gyártási 
higiénés körülmények megfelelő biztosítása. 

Ma már az alvadék előpréseléséhez és formá-
zásához különböző, erre a célra kifejlesztett 
gépi berendezések is rendelkezésre állnak (pl. 
tebel típusú berendezések).

A sajtok préselése

Az alvadék formázását a préselés követi. 
Feladata az alvadékrögök tömörítése, a rögök 
között maradt savó egy részének eltávolítása, a 
külső felület simaságának biztosítása a sajt vég-
leges alakjának és kérgének kialakítása. Néhány 
lágysajtféleségnél csupán önpréselést alkalmaz-
nak, vagyis az alvadékrögök saját súlyúknál 
fogva egymást préselik. A félkemény és kemény 
sajtok esetében meghatározott présnyomás 
alkalmazása szükséges. Nagyon fontos tényező 
a préselőhelyiség hőmérsékletének biztosítása, 
a még működő tejsavbaktériumok munkájának 
elősegítése érdekében (a további savanyodás 
biztosítása és az ennek eredményeként terme-
lődő savó eltávozásának elősegítése). A lágy 
sajtokat 16-18 ºC-on, félkemény sajtokat 20-22 
ºC-on, a kemény sajtokat 23-26 ºC-on préselik. 
Mint láttuk, az előpréselés során az alvadékrögök 
nagy része összetapad, de a rögök közötti kis 
hézagokban azonban szabad savó marad még, 
amit el kell távolítani. A terheléses préselést első-
sorban a félkemény, illetve a kemény sajtoknál 
alkalmazzák. Először alacsonyabb, majd fokoza-
tosan növekvő nyomásértékeket kell alkalmazni. 
A zárt tésztájú és erjedés lyukas sajtokat előpré-
seléssel gyártják. Nagyon fontos, hogy ügyeljünk 
arra, az előprésből a présbe helyezés során a sajt 
ne törjön meg, mert az ilyen felületek már nem 
fognak összetapadni. 

Kezdetben a kis nyomásérték alkalmazása során 
a rögök közötti savó egy része lassan eltávozik, de 
ezzel egyben megakadályozzuk, hogy a sajt felü-
letén lévő rögök teljes összepréselésével a kéreg 
záródjon, és meghiúsítsa a további savó eltávo-
zását. A későbbiek során a présnyomás eme-
lésével a kérget már zárjuk, úgy, hogy a felületi 
részek tökéletesen összetapadjanak, és a belső 
részekhez viszonyítva kiszáradjanak. Korábban 
a kéreg kialakítása, illetve a savó eltávozása 
érdekében forgatták a sajtokat, és száraz vagy 
enyhén nyirkos sajtkendővel borították be őket. 
Először 8-10 percenként, majd óránként kellett 
forgatni a sajtokat. A csurgatási idő félkemény 
sajtok esetében 5-20 óra. Lágy sajtok eseté-
ben a csurgatást ún. csurgatókeretekben végzik. 
A forgatási idő kezdetben 8-10 perc, majd 60 
perc. A korszerű, perforált acéllemez formák 
alkalmazásával beigazolódott, hogy a félkemény 
sajtok esetében forgatására nincsen szükség.

A túrók csurgatására több módszer is ismere-
tes. Leggyakrabban sajtkendővel vagy élelmi-
szeripari felhasználásra engedélyezett műanyag 
szitaszövettel kibélelt csurgatókocsikban távo-
lítják el a savót. Csurgatás közben a kocsi 
tartamát a kendő felemelésével megmozgatják, 
a csurgatás időtartama 2-6 óra.

Nagyméretű sajtok esetében már programvezér-
léses, pneumatikus vagy egyéb módon működő 
sorozatprések és forgatóberendezések állnak a 
rendelkezésre. Ugyanez vonatkozik a nagy volu-
menű lágy sajtok gyártásakor is (pl. camembert 
típ. sajtok gyártása). A kemény sajtok esetében 
a csurgatási idő 16-20 óra. Az alkalmazan-
dó nyomásértékeket a helyi sajtosságok, illetve 
a gyártástechnológiai tapasztalatok alapján az 
üzem szakembereinek célszerű meghatározniuk. 

A sajtok sózása

A sajtok sózásának feladata a mikrobatevékeny-
ség csökkentése, a sajt kérgének és állományá-
nak megszilárdítása, a savó további részének 
eltávolítása, a termékek megfelelő sós ízének 
kialakítása. A sózásnak három formáját ismer-
jük: az alvadék-, a száraz, és a sólében történőt. 
Egyes sajttípusok esetében a két sózási mód 
kombinációja is alkalmazható. A sólében történő 
sózás esetében a mikrobatevékenység gátlása 
elsősorban a kéreg közvetlen közelében törté-
nik. Ezért itt nem alakul ki a kívánt lyukazottság. 
A sajt belsejében viszont a sajtok lehűlése miatt 
csökken a mikrobatevékenység. Ez nagyon 
fontos tényező, mert különben a sajtok túlsa-
vanyodnának. A sajtok ízvilágának kialakítására 
is jelentős hatással van a sajtok sótartalma. Kis 
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sótartalom mellett az aromaanyagok jelenléte 
ellenére is üres ízűnek érezhetjük a sajtokat. 
Egyes sajtféleségeknél azonban kifejezetten 
dominál a sós íz. pl. fehérsajt, kaskavál stb. 

Az alvadék sózásának is többféle formáját 
ismerjük. Ezek részletezésére most nem térünk 
ki. Alkalmazásukat a helyi viszonyok nagymér-
tékben befolyásolhatják. 

A sólében történő sózás a legáltalánosabban 
elterjedt módszer. A sólében a sajtból eltá-
vozó savó helyébe só diffundál be. Ez a sajt 
méretétől, szerkezetétől, összetételétől, a sólé 
koncentrációjától és hőmérsékletétől, valamint 
a sózás időtartamától függ. Sózáskor a saj-
tok veszítenek a súlyukból. A sólében történő 
sózáskor több tényezőt is figyelembe kell venni. 

 Töménység 18-24%
 Savfok 10-20 SHº
 pH-érték  5-5,2
 Hőmérséklet 12-16 ºC

A sólé savfokát sósavval vagy tejsavval állítjuk 
be. Kénsavval sohasem. Lágy sajtok estében a 
töménysége 16-18%. Hőfoka a sajtféleségektől 
és az évszaktól függő, ezért esetenként hűteni 
is kell. Ezt a nagyobb sajtgyártó üzemekben 
elsősorban a sólétartályba szerelt hűtőcsövek 
vagy lemezes hőcserélő segítségével végezzük. 
A sólé bizonyos idő után elhasználódik. A coli-
form mikrobák és élesztőpenészek megjelenése 
esetén 80-90 ºC hőmérsékleten hőkezelni kell, 
töménységét és pH-értékét ismét a kívánt érté-
kekre be kell állítani. Többnapos sózás esetén a 
sajtokat forgatni is szükséges. A kis üzemekben 
a sajtok sózásának technológiájánál, ha az üzem 
szakemberei dolgozzák ki, célszerű a helyi sajá-
tosságokat messzemenően figyelembe venni.

A sajtok érlelése, 
csomagolása, tárolása

Ismeretes, hogy a kemény és félkemény, vala-
mint a lágy sajtok nagy része a sózás befejezése 
után ízetlen és nehezen emészthető, ezért 
érlelni kell. Ennek három szakaszát különböz-
tetjük meg: előérlelés, főérés, utóérés. Ezeket 
a fázisokat (időtartamát, hőmérsékletet, keze-
lések formáját stb.) elsősorban a sajt jellege 
és a meglévő helyi viszonyok határozzák meg. 
Az előérlelés során elsősorban a tejsavbaktériu-
mok tevékenysége áll előtérben.

A sajtok érlelésén azokat a bonyolult fizikai, 
biokémiai és biológiai folyamatokat értjük, 
amelyek során a sajtok jellegzetes tulajdon-

ságai kialakulnak. Ezeknek az anyagoknak a 
különböző típusú sajtokban történő mennyiségi, 
összetételbeni és egymáshoz való arányának 
a meghatározása még ma is a különböző 
kutatások homlokterében áll. Az oltóenzim, 
valamint a tejsavbaktériumok által termelt enzi-
mek hatására a tejcukor lebontásával tejsav, 
különböző illózsírsavak, aldehidek, széndioxid, 
és egyéb bonyolult összetételű íz-, illat-, és aro-
maanyagok termelődnek. A tej alkotórészeinek 
(zsírsavak, fehérjék, szénhidrátok stb.) nagy 
része lebomlik, és különböző könnyen emészt-
hető tápanyagokká alakul át.  Ezek mennyisége, 
kémiai összetétele szinte naponta változik, mert 
az egyes jelenlevő anyagok egymásba is átala-
kulnak. A tej eredeti enzimjeinek csak a nyers 
tejből készült sajtok esetében van jelentőségük. 
A hőkezelt tejek feldolgozása esetén ezeket a 
folyamatokat az oltóenzim, a hőkezelést túl-
élő és a hozzáadott tejsavbaktériumok, illet-
ve egyéb mikroorganizmusok részéről termelt 
enzimek irányítják. A sajtérés biokémiájával, az 
érés során a sajtok kezelésével, valamint érle-
lés részletesen feltételeinek biztosításával most 
nem foglalkozunk. A sajtok lyukazottságának 
kialakulásával a Tejgazdasági Szemle IV. évfo-
lyamának 5. száma részletesen foglalkozik. 

A friss sajtok egy részét nem érleljük, mert a 
gyártást követően egy-két nap alatt fogyasz-
tásra kerülnek. Az érés alatti változásokat a 
jelenlevő enzimek irányítják. 

Az érési folyamatok helyes irányú lefolyásához 
gondoskodnunk kell az érési feltételek bizto-
sításáról, mint például az érlelőhelyiség meg-
felelő hőmérsékletéről, relatív páratartalmáról 
és légcseréjéről. Sajtféleségektől függően az 
érlelőhelyiség hőmérsékletét 5-26 ºC-ra kell 
beállítani. Egyes sajtféleségek megkívánják, 
hogy az érlelés alatt is változtassuk a hőmér-
sékletet. A bevonat nélküli sajtok érlelésekor 
meghatározó jelentőségű a relatív páratartalom. 
Alacsony relatív páratartalomkor a sajtok meg-
repedeznek. A kéregflórával érő sajtok esetében 
jelentősége viszont kivételes. 

Érés alatt a sajtokat kezelni és forgatni kell. 
A kemény sajtok kezelése az előérlelés alatt 
sós vizes lemosásból, szárazra törlésből és 
forgatásból áll. A fő érlelés alatt az esetleg meg-
jelenő penészfoltokat kaparással rendszeresen 
el kell távolítani. Az érés alatti kezelések száma 
nagymértékben csökkenthető az érlelőhelyi-
ség relatív páratartalmának 70-75%-ra törté-
nő beállításával. Ilyen helyiségekben a sajtok 
felülete kizsírosodik, és ez a zsírréteg, valamint 
a relatív páratartalom helyes megválasztása 

gátolja a penészképződést. Az utóérés során 
csak az esetlegesen megjelenő penészfoltok 
eltávolítása a feladat.

A kéregflóra nélkül érő sajtokat is sós vízzel 
mossuk, és szárazra töröljük. A helyesen kezelt 
sajtok felülete száraz, esetleg „lisztes” bevona-
tú. A kemény és félkemény sajtok kezelésére 
ma már korszerű gépi berendezések is rendel-
kezésre állnak. 

A kezelési költségek csökkentése érdekében 
fejlesztették ki a különböző sajtbevonatú érle-
lési módokat. Régebben a parafinos és viaszos 
érlelést alkalmazták. Ma már a különböző fóliás 
érlelési módok terjedtek el, pl. zsugor-, illetve 
védőgázas fóliás csomagolás. Ezek részletes 
tárgyalására nem térünk ki. 

A rúzsflórával érlelt sajtok kezelésére az érlelés 
kezdetén 1%-os töménységű sós vízben oldott 
Bac. linens színtenyészetet használunk, amely-
lyel kétnaponta kezeljük és forgatjuk a sajtokat. 
A fehérpenésszel érlelt sajtokat a penész megje-
lenéséttől függően, igény szerint csak forgatjuk. 
A kék és zöld penésszel érőket az érlelés kezdetén 
megfelelő eszközökkel átszurkáljuk (pikírozzuk), 
hogy a penészek szaporodása számára a meg-
felelő mennyiségű levegőt biztosítsuk. Ezután 
hetenként lekaparjuk a felületen képződött nyál-
karéteget, és forgatjuk a sajtokat. A penész kifejlő-
dése után (3-4 hét) a sajtokat értékesítésükig alu-
míniumfóliában érleljük. Korszerű érlelési módjuk, 
amikor műanyag tömlőben érleljük őket.

A sajtok csomagolásával kettős feladatot kell 
megoldani. Egyrészt védeni kell a terméket külső 
behatásoktól, másrészt, „tetszetősnek” is kell 
lennie a megfelelő reklámozás (marketing) érde-
kében. A csomagolás minőségmegőrzési felada-
ta, hogy védje a termékeket a szennyeződésektől, 
az állati kártevőktől, megakadályozza a vízveszte-
séget (beszáradást), gátolja a káros mikrobatevé-
kenységet, illetve a hasznos mikrobák túlszapo-
rodását. De ne akadályozza a hasznos mikroflóra 
esetleges további tevékenységét, vagyis az érlelés 
befejezését (pl. egyes lágysajtféleségek esetében 
stb.). A csomagolóhelyiségeknek, -berendezé-
seknek tisztának és szagmentesnek kell lenniük. 
A sajtok egy részét darabolva, szeletelve, illetve 
a keménysajtokat reszelt formában is forgalmaz-
zák. Ezek előállítására, csomagolására megfelelő 
gépek és berendezések állnak rendelkezésre. 

A sajtok tárolásáról, szállításáról azok jellegének 
és igényeiknek megfelelően kell gondoskodni.

dr. Merényi Imre z
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DIÉTASAJT

A diétasajt a teasajt sovány változata. A hazai sajtpiacon szegényes a 
sovány sajtféleségek választéka, pedig az egészséges, korszerű táp-
lálkozás nem nélkülözheti a sovány, zsírszegény termékeket. Legtöbb 
natúr sajtféleségünk még ma is a zsíros, esetleg félzsíros kategóriába 
sorolható. Az ömlesztett sajtok zöme szintén zsíros, sőt zsírdús.

A teasajt készítési módját Hegedüs Ödön dolgozta ki még az 1930-as 
években. Egészen enyhe sajtos íze és szaga miatt sokan kedvelik ma 
is. A sajt tésztája omlós, a vágásfelületén kevés erjedési lyukkal. Mind 
a teasajt, mind a diétasajt ún. „mosott jellegű” sajt, mert a kádmunka 
során a savós alvadékot ivóvíz minőségű vízzel mossák, és ezáltal tej-
cukrot, valamint tejsavat távolítanak el belőle. Ennek következménye az 
enyhébben sajtos íz, az omlós, lágy állomány és a gyérebb lyukazás.

A diétasajt készítési módja nagyon hasonlít a teasajtéhoz. Jellemzője, 
hogy a kádmunka során gyenge oltó és savhatás érvényesül, lassú az 
alvadékrög-zsugorodás, a sajt érlelése során a kettős érés érvényesül.

A tej minősége

A sajt készítéséhez a legmegfelelőbb a 7,0-7,6 SH°-os tehéntej. Ha 
alacsonyabb a friss tej savfoka, akkor előérlelik a tejet.

A tej előkészítése

A tej hőkezelésére nagyobb mennyiségű tej feldolgozásánál a gyors 
pasztőrözést alkalmazták, azaz 75-76 °C-on 20-40 másodpercig 
pasztőrözték a tejet. Kisebb mennyiségű tejnél kíméletes pasztőrözéssel 
63-65 °C-on hőkezelték a tejet, majd 30-32 °C-ra hűtötték. A kádtej 
zsírtartalmát kb. 0,9%-ra állították be, a tej szárazanyag-tartalmának 
megfelelően, ügyelve arra, hogy a sajt szárazanyag-tartalomra vonat-
koztatott zsírtartalma ne haladja meg a 20%-ot.

A kádtejhez (üsttejhez) beoltás (alvasztás) előtt annyi vajkultúrát ada-
goltak, hogy a próbatej savfoka 0,2-0,4 SH°-ot emelkedjen a beoltásig, 
a kidolgozás végéig pedig elérje a 2,0 SH° emelkedést. Az érlelési idő 
kb. 20-40 perc.

Mi is az a próbatej? A kádmunka során megvalósuló tényleges sava-
nyodási viszonyokról a próbatej savfok-emelkedése tájékoztat bennün-
ket a legpontosabban. Ezt a vizsgálati módszert hosszú időn keresztül 
alkalmazták a 20. század sajtmesterei. A próbatejet ún. próbapalackba 

helyezték. A próbapalack kb. 300 ml-es, kezdetben patentzáras üveg, a 
későbbiekben pedig több helyen alumíniumpalack volt, melyet minden 
egyes használat előtt forró vízben csírátlanítottak. A tej beoltása előtt 
közvetlenül a kádtejből vettek mintát, majd a palack száját légmentesen 
lezárták, és a próbapalackot csírátlanított fémlánccal a kádtejbe lógat-
ták. A próbapalack a teljes kádmunka alatt először a kádtejben, később 
pedig a savóban úszott. Időközönként, pl. az egyes műveletek kezdetén 
vagy befejezésekor a próbatej savfokát megállapították, és ezzel tájéko-
zódtak az alvadékban végbemenő savanyodási viszonyokról.

A téli és a nyári sajtok esetében a sajttészta kiegyenlített színének 
biztosítására nyáron 0,5 ml, télen pedig 4 ml sajtfestéket adagoltak, 100 
liter kádtejre számítva. (pl. karotin festék)

A kádtej beoltása és alvasztása

A tejet viszonylag alacsony hőmérsékleten, 28-29 °C-on oltották be, és 
kb. 45-50 percig alvasztották, gyenge alvadékszilárdságig.

Az alvadék kidolgozása

Az alvadékot kíméletes felvágás után 1 mm átmérőjűre, kb. kölesszem 
nagyságúra aprították. Ezután az elősajtolás során addig keverték a 
savós alvadékot, amíg a próbatej savfoka a beoltástól számítva 0,3 – 
0,4 SH°-ot emelkedett. Az elősajtolás végére az alvadékrögöknek a 
Winkler–Csiszár-féle próbával az 5,5%-os sóoldatban lebegő állapotot 
kell mutatniuk.

Az elősajtolás ideje kb. 40-50 perc. 

A Winkler–Csiszár-féle próba lényege, hogy nyeles mintavevővel az 
alvadékból mintát vesznek, és az alvadékrögöt a sajt jellegének meg-
felelő töménységű sóoldatba helyezik (5,5-9,0 m/v %-os). Ha az alva-
dékrög a sóoldat felületén úszik, akkor még alacsony a sűrűsége, nem 
érte el a megfelelő szilárdulást, azaz nem száradt ki kellő mértékben. 
Ha gyorsan a sóoldat aljára süllyed, akkor túlszáradt, azaz túl sok vizet 
veszített. Az a megfelelő, ha egy ideig lebeg az alvadékrög a sóoldatban. 
Az elősajtolás közben lehűlt savós alvadék utómelegítését állandó keve-
rés közben max. 28 °C-ig végezték, az alvadék mosásával kombinálva. 
Előtte a savó egy részét (kb. 40%-át) eltávolították. A mosóvíz mennyi-
sége annyi legyen, hogy a savó savfoka 3,8 SH°-ra csökkenjen vissza. 
A mosóvizet legalább 85 °C-on csírátlanították, majd 30 °C-ra visszahű-
tötték, és ezután adagolták állandó keverés közben a savós alvadékhoz. 
A továbbiakban, ha szükséges volt, még tovább melegítettek a szokásos 
ütemben, azaz 1-2 °C hőemelkedést biztosítva 5 percenként.

Az utósajtolást addig folytatták állandó kavarás közben, míg a savfok 
az utómelegítés és az utósajtolás alatt újabb 1,2 SH°-ot emelkedett, és 
a beoltástól számítva az összes savfok-emelkedés elérte az 2 SH°-ot. 
A folyamatos keverő tevékenységet szükség szerint 5 perces ülepítéssel 
szakították meg. Az alvadékrögök sűrűségének az utósajtolás végére 
ismét olyannak kell lenni, hogy az 5,5%-os konyhasóoldatban lebegő 
állapotot vegyenek fel. Ugyanis az alvadékrögök sűrűsége a mosás 
hatására lecsökken, és csak az utósajtolás végére érik el újra a mosás 
előtti kellő szárazságot, azaz szilárdságot. Az utósajtolás ideje 15-20 
perc, a teljes kádmunka pedig a beoltástól számítva általában 120-130 
percig tartott.

Már-már elfeledett sajtjaink?
A Tejgazdasági Szemle 2017. novemberi 
számában elindult egy sorozat, melyben egykor 
híres, ma már azonban sokak számára szinte 
feledésbe merült magyar sajtok elkészítési 
módját elevenítem fel. A sorban az első a 
csermajori juhsajt volt, ebben a lapszámban 
pedig a diétasajt gyártását idézem fel. Az egyes 
sajtkészítési műveleteket a továbbiakban 
is elsősorban manufakturális körülmények 
között mutatom be.
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Formázás, préselés
Az alvadék formázása hasonló a teasajtéhoz.

Az utósajtolás befejezése után az alvadékot néhány percig ülepítették 
a savóban. Ezután egy alumíniumlemezzel óvatosan feltolták a sajtkád 
egyik vége felé, míg a sajt méretének megfelelő vastagságú alva-
déktömböt kaptak. Ekkor az alumíniumlemezt a kád falához ékelték, 
rögzítették. A műveletet óvatos mozdulatokkal és olyan gyorsan kellett 
végezni, hogy az alvadékrögöknek ne legyen idejük összeállni. A feltolt 
alvadékot kézzel elegyengették, majd az előre elkészített és csírátlaní-
tott fémformákat (pl. alumínium, bádog vagy rozsdamentes acél) szoro-
san egymás mellé belenyomták az alvadékba. A formák csak arra szol-
gáltak, hogy az alvadékot minél könnyebben és veszteségmentesen ki 
tudják venni a sajtkádból. A formák mérete: 15,5x15,5x14 cm, és kb. 1 
mm vastag falúak. Beszúrásuk után a savót teljesen leengedték. Ezután 
az alvadékkal telt formákat óvatosan, alsó részüket tenyérrel befogva 
kiszedték a kádból, majd megfordítva a préselőasztalra helyezték.

A préselőasztalon a sajtokat a fémformákból kiszedték, majd ken-
dőzve hasonló alapterületű, ám alacsonyabb faformákba helyezték 
(15,5x15,5x10 cm-es méret). A második forgatástól kezdve a sajtokat 
préselték. Az utolsó két forgatás után a sajtokat kendőzés nélkül présel-
ték, azaz „simázták”. A préselési idő 6 óra. 

A forgatási idők és az alkalmazott préssúlyok a következők voltak:

1. forgatás kádból az asztalra 0 kg préssúly
2. forgatás 10 perc múlva 5 kg préssúly kendőzve
3. forgatás 20 perc múlva 5 kg préssúly kendőzve 
4. forgatás 30 perc múlva 5 kg préssúly kendőzve
5. forgatás 60 perc múlva 5 kg préssúly kendőzve
6. forgatás 60 perc múlva 7 kg préssúly kendőzve
7. forgatás 60 perc múlva 7 kg préssúly simázva
8. forgatás 60 perc múlva 7 kg préssúly simázva

A préselés végére a sajtok szárazanyag-tartalma 41-43%-ra emelke-
dett, a sajttészta savfoka pedig elérte a 45-50 SH°-ot.

Sózás

A sajtok sózását kezdetben száraz sózással, majd a későbbi időkben 
sólében sózással végezték. Száraz sózás esetén a sajtok kérgét finomra 
őrölt, teljesen száraz konyhasóval dörzsölték be, és a sajtokat egy desz-
kalapon szorosan egymás mellé helyezték. A sózó helyiség hőmérsékle-
te 15-16 °C-os volt. 18 óráig sózták így a sajtokat, majd vízzel lemosták 
a felületükről a fel nem oldódott és be nem diffundált sót, sófürdőben 
leöblítették, majd a száraz érlelődeszkákra helyezték a sajtokat. 

Ha sófürdőben sóztak, akkor 20-22%-os konyhasó tartalmú, 16-17 
°C-os, és 12 SH°-os sófürdőben, 6 órán át sózták a sajtokat, és félidő-
ben megforgatták azokat. Sózás után a sajtok száraz deszkára kerültek, 
és néhány óra szikkasztás következett.

Érlelés

14-15 °C-on, 97-98% relatív páratartalmú érlelőben 12-14 napig 
érlelték a sajtokat. Az érlelés a naponta végzett forgatásból és a kéreg 
sólével történő kezeléséből állt. A sajtkezelő ruhát tömény sólébe már-
tották, alaposan kifacsarták, ezzel törölgették a sajtok felületét, majd 
azok minden esetben száraz deszkára kerültek.
100 liter tejből átlagosan 10-11 kg érett sajt készíthető.

Minőségi követelmények

Jellemző tulajdonságok: a sajtok 15 cm hosszú, 15 cm széles, 4,5-5 
cm magas, szabályos tégla alakúak, éleik sarkosak, az oldallapok kissé 
kidomborodók. Súlyuk kb. 1 kg. A kéreg sima, vékony, rugalmas, tel-
jesen zárt, gyengén nyirkos fogású, a teasajtnál sötétebb, sárgásbarna 
színű. A kéreg bevonata egyenletes és kissé romadúros szagú. A sajt-
tészta halványsárga, a metszéslapon legfeljebb 2-3, max. fogolyszem 
nagyságú, egyenletesen elosztott, kerek erjedési lyuk látható. Állománya 
rugalmas, még éppen vágható, olvadékony, a nyelven jól elomló. Szaga 
kellemes, enyhe, nagyon kis mértékben pikáns, a vajkultúrára emlékez-
tető. Íze enyhe, tiszta, kissé savanykás és gyengén sajtos.

Kémiai összetétel: a szárazanyag-tartalom 42-45%, a szárazanyagra 
vonatkoztatott zsírtartalom pedig legfeljebb 20%.

A diétasajt gyakoribb hibái

A sajtok repedezettsége akkor következhet be, ha túl alacsony páratar-
talmú, száraz, huzatos, vagy ingadozó hőmérsékletű helyiségben érlelik 
őket. A hibát a túl száraz kéregkezelés is elősegíti.

Bűzös kéregbevonat alakulhat ki, ha túlságosan nedves a sajtok 
kezelése, főleg, ha alacsony a kezelő sólé konyhasótartalma. Emellett, 
ha tisztítatlan, elhanyagolt érlelődeszkákat használnak, akkor a sajtok 
felületén elszaporodnak a fehérjebontó, rothasztó baktériumok. Az ilyen 
sajtok felülete szennyes szürke színű és rothadt szagú. A hiba kiala-
kulását elősegítheti az alvadék túlzott mosása is. Ilyenkor a sajt érése 
rendszerint túl magas pH-n indul, és ez kedvez a fehérjebontó, rothasztó 
mikrobák elszaporodásának.

A sajttészta betúrósodását rendszerint az okozza, ha a gyártáshoz 
túlérlelt, magas savfokú tejet használnak, vagy túlzottan savanyítanak a 
kádmunka során, de a gyenge alvadékmosás is okozhatja. A sajttészta 
ilyenkor túlsavanyodik, ezért a sajt állománya „rövid”, morzsálódó lesz, 
túrószerűvé válik.

Sűrű lyukazottságot okozhat, ha a préselő és a sózó helyiség túl 
magas hőmérsékletű. Elősegítheti a hiba kialakulását az alvadékrögök 
túlzott kiszárítása is.

A rágós állomány legtöbbször szintén az alvadék túlzott kiszárításának 
a következménye.

Túl lágy állomány alakulhat ki, ha a kádmunka során gyenge a sava-
nyító hatás, és ez túlzott alvadékmosással is párosul.

Keserű íz alakulhat ki, ha a sajtokat túl alacsony hőmérsékleten érle-
lik, kiváltképpen akkor, ha a sajttészta túlsavanyodott állapotban van.

A túl magas víztartalommal készült sajtoknál előfordulhat, hogy 
az érés romadúros irányba fordul. Ilyenkor a sajtok romadúrszerűen, 
kívülről befelé érnek, túlszaporodhatnak a rúzsbaktériumok, és ennek 
következtében túlzottan pikáns szag és íz alakulhat ki.

 Somogyi Imre z
tejipari szakmérnök-tanár
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Tejipari képzés indul Mosonmagyaróváron. A levelező tagozaton 

meghirdetett képzés időtartama három félév, félévenként 90 óra 

időtartamban, közvetlen konzultációkkal, laboratóriumi és üzemi 

gyakorlatokkal, hazai, illetve külföldi tanulmányúttal. A 2018-ban 

bicentenáriumát ünneplő mosonmagyaróvári kar az új képzéssel foly-

tatja saját, harmincéves tejipari szakmérnökképzési hagyományait, 

de egyben reagál a piaci igényekre is. A hazai tejszektorban tejipari 

szakmérnökökből és szaktanácsadókból egyaránt hiány van, márpedig 

a magyar tejágazat csak jól képzett szakemberekkel tud válaszolni az 

ágazatot érő globális kihívásokra. 

A FAO hivatala már 10 éve működik Magyarországon. Tízéves 

évfordulóját ünnepelte Magyarország és az ENSZ Élelmezésügyi és 

Mezőgazdasági Szervezete annak, hogy Budapestre költözhetett a 

FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala, valamint a Közös 

Szolgáltató Központ.  Hazánk egyetért a FAO főbb célkitűzéseivel, és 

továbbra is elkötelezett a szervezet munkájának támogatása mellett. 

Az irodák folyamatosan bővültek, mára több mint 200 FAO- és 1000 

ENSZ-alkalmazott dolgozik Budapesten. 

Megindulhat a magyar tej és tejtermékek kiszállítása a Kínai 
Népköztársaságba. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) többéves 

egyeztetéseinek köszönhetően lehetővé vált 13 magyar létesítmény 

számára, hogy tejet és tejtermékeket szállítson a Kínai Népköztársaság 

területére. Az FM és a kínai hatóság közötti tárgyalásoknak, valamint 

az előző két évben lezajlott sikeres magyarországi helyszíni ellenőr-

zéseknek köszönhetően Székesfehérvárról, Csornáról, Bácsbokodról, 

Szegedről, Zalaegerszegről, Veszprémből, Répcelakról, Kaposvárról, 

Szekszárdról, Vácról, Hajdúböszörményről, és Kacsótáról is megindul-

hatnak a kiszállítások.

Folytatódik a magyar agrártudásexport Laoszba. Folytatódik a 

magyar agrártudásexport Laoszba, erről írt alá megállapodást Gyuricza 

Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazga-

tója. Az aláírás része volt annak az ünnepi eseménysorozatnak, amelyet 

a magyar-laoszi diplomáciai kapcsolatok 55. évfordulója alkalmából 

rendeztek Laoszban. A magyar vállalkozások közreműködésével az 

elmúlt években takarmánykeverő üzem és vágóhíd is létesült. Emellett 

igen jelentős a tudástranszfer is. 

Erősödött a gazdálkodók alkupozíciója a szupermarketekkel szem-
ben. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén az agrárpolitika 

egyszerűsítését és a gazdálkodók szupermarketekkel szembeni alku-

pozíciójának erősödését szolgáló intézkedéseket szavazott meg. Az új 

jogszabály az elismert gazdaszervezetek – Magyarországon a TÉSZ-ek 

– számára lehetővé teszi, hogy tagjaik nevében beszállítói szerződések-

ről tárgyaljanak anélkül, hogy ezzel megsértenék az Európai Unió ver-

senyjogi szabályait. Eddig erre csak néhány ágazatban volt lehetőség.

Háromszorosára nőtt a kistermelők száma. Egyre több az országban 

a kistermelői piac és a kistermelő. Az utóbbiak száma 2010 óta meghá-

romszorozódott, és számuk most 17 ezer felett van. Mintegy 300 terme-

lői piac működik az országban, míg 2010 előtt a termelői piac gyakor-

latilag nem is létezett. A termelői piacok kialakítását a Vidékfejlesztési 

Program pályázata is segítette, a Tanyaprogram pedig ösztönzi a tanyán 

termelt áruk piacra kerülését.

A következő öt évben éves szinten 3-4 százalékkal nőhet az élel-
miszeripar teljesítménye. Az ágazat továbbra is a magyar gazdaság 

egyik legfontosabb szektora, az 500 legnagyobb hazai vállalat közül 

minden tizedik az élelmiszeriparban működik. A termékgyártás terüle-

tén az élelmiszeripar a második legnagyobb munkaadó, és egyben a 

harmadik legnagyobb termelő. Ez a szektor állítja elő az ország teljes 

ipari termelésének több mint 10 százalékát. A kormány októberben 

300 milliárd forintot biztosított az élelmiszeripar fejlesztésére, mert 

érzékelte az ágazat legfőbb problémáját: az alacsony hatékonyságot 

és jövedelmezőséget. 

2018. január  24-27. között ismét megnyitja kapuit az AGROmashEXPO 
és AgrárgépShow, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. 

Az input-gépesítés-logisztika hármasára épülő mezőgazdaságigép- 

kiállítás 2018-ban több mint 300 kiállítóval, 9 pavilonban és 40 000 

négyzetméteren számos technológiai újdonsággal várja az agráripari 

szakembereket és a nagyközönséget.

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása a genomszerkesz-
tésről. Ellenszavazat nélkül fogadta el a Magyar Tudományos Akadémia 

(MTA) elnöksége azt az állásfoglalást, amelyet a három élettudományi 

osztály – a biológiai, az orvosi és az agrárosztály – készített napjaink egy 

legfontosabb tudományos módszeréről, a gyógyítás és a mezőgazdaság 

előtt is óriási lehetőségeket nyitó genomszerkesztésről. Az MTA egyik 

legfontosabb megállapítása, hogy a genomszerkesztés mint precíziós 

nemesítés alapvetően különbözhet a genetikailag módosított organiz-

musok (GMO) létrehozásától. Az állásfoglalás szerint társadalmi vitára 

és tájékoztatásra van szükség az új genomszerkesztési módszerek 

lehetőségeiről és esetleges kockázatairól.

A fenntartható gazdálkodás nemzetközi listáján Magyarország a 
kilencedik. Az Economist Intelligence Unit és az olaszországi székhe-

lyű Barilla Center for Food & Nutrition Foundation (BCFN) rangsorolta 

az országokat az élelmiszertermelés fenntarthatósága szempontjából. 

Az Élelmiszer-Fenntarthatósági Index (FSI) alapján 34 ország közül 

az első helyre Franciaország került, utána Japán, Németország és 

Spanyolország következik, Magyarország a kilencedik helyet foglalja el. 

Az USA a 21., az Egyesült Arab Emírségek pedig a legmagasabb egy 

főre jutó GDP-vel az utolsó helyen kullog. Az Egyesült Királyság (főleg a 

levegő és a talajok szennyezettsége miatt) a 10. helyen áll.

HÍREK ∙ HÍREK ∙ HÍREK
(Ez a rovatunk jogelődünknek, az 1921-ben megjelent Tejgazdasági Szemlének a mintájára készül)
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Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács üdvözli, hogy a Földművelésügyi Miniszter az évek 
óta működtetett Közösségi Marketing Alapjának fenntartási kötelezettségét újabb három évre, 
2020 decemberéig kiterjesztette azokra a „külső” tejpiaci szereplőkre is, akik korábban csak 
élvezték a – szakmaközi szervezeti tag tejtermelők, feldolgozók és kiskereskedelmi láncok által 

finanszírozott – 2013-ban államilag elismert reprezentatív tejágazati szakmaközi szervezet által működ-
tetett közösségi marketing saját vállalkozásukra gyakorolt pozitív hatásait.

2020. december 31-ig tehát a jelenleg nem szakmaközi szervezeti tagokra is pontosan ugyanolyan pénzügyi 
hozzájárulási feltételek vonatkoznak a Közösségi Marketing Alapot illetően, mint a szervezeti tag feldolgozókra 
és kereskedőkre:

• a Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati szereplő, vala-
mint tej-kiskereskedő köteles piacszervezési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezetünk által működte-
tett Közösségi Marketing Alapba,

• a piacszervezési hozzájárulás (azaz a marketing járulék) mértéke a befizető tej és tejtermék forgalmazásából 
származó, tárgyévet megelőző naptári évben keletkezett nettó árbevételének fél ezreléke,

• a piacszervezési hozzájárulás megfizetése helyett a szakmaközi szervezet védjegycsaládjának jogszerű hasz-
nálata (és a védjegyhasználati díj megfizetése) is választható.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács továbbra is tagjai közé vár mindenkit, aki egyetért célkitűzéseivel, 
szeretne részt venni munkájában és elfogadja a tagsággal járó feltételeket, továbbá érdekében áll a tejágazat 
fejlődése, az ágazatban élők boldogulása.

Mivel a tejpiaci kérdések legnagyobb részében egyértelmű a piaci szereplők – tejtermelők, feldolgozók, keres-
kedők, fogyasztók – érdekközössége, a szervezett együttműködés kialakítása gyakorlatilag elkerülhetetlen.

A Közösségi Marketing Alapba történő befizetéssel kapcsolatos bővebb információ és a további tudnivalók a 
www.tejtermek.hu és a www.tejsziv.hu oldalon kerülnek elhelyezésre.
 

Budapest, 2018. január 10.

Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

A Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai:

A Tej Szakmaközi Szervezet 
és Terméktanács közleménye

a Szakmaközi Szervezetnél működő 
Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló 

piacszervezési intézkedés ismételt kiterjesztéséről

A
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Lehet, hogy 
ARCRA NEM  
ezt ajánlanánk… 

...de a

TŐGYEGÉSZSÉGÜGYBEN  
az LSA®

 bizonyosan 

Az LSA® gyengéd a bőrrel,  
de kíméletlen a tőgygyulladásért 
felelős kórokozókkal.

Négy LSA® tartalmú formula  
az Önök igényeire szabva.

HATÉKONY • BŐRBARÁT • KÖRNYEZETBARÁT • FELHASZNÁLÓBARÁT

FORGALMAZÓ: 
Hypred Hungária Kft.   
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel: 23/889-719, 20/218-1939, 20/501-5266  
www.hypred.com

JÓ VÁLASZTÁS!


