SZAKMAI BESZÁMOLÓ
IV. TEJÁGAZATI KONFERENCIA
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban Tej Terméktanács) 2014.
október 30-án rendezte meg a „Mérföldkő – Tagországi válaszlépések a tejágazat
kihívásaira” című ágazati konferenciáját.
Már hagyománynak számít, hogy minden évben megrendezzük a tejágazat éves
konferenciáját. Ezeket a szakmai eseményeket igyekszünk logikusan egymásra épülve
tematizálni. 2011-ben az Európai Unió tejpiaci szabályozásában bekövetkezett változásokat
mutattuk be, illetve rávilágítottunk az úgynevezett „Tejcsomag” magyarországi aspektusaira.
2012-ben a kvótarendszer megszüntetésének témakörét jártuk körbe, kiemelten a várható
hatásokra. Elmúlt évi rendezvényünkön pedig meghatároztuk közös céljainkat, konkrét
intézkedési javaslatokat mutattunk be és részletes vitát folytattunk a magyar tejágazat
jövőjéről.
Idei rendezvényünkön nemzetközi (holland, német, olasz) és hazai, neves kormányzati
előadók segítségével kívántunk választ kapni a tejágazatot jelenleg leginkább foglalkoztató
kérdésre, nevezetesen, hogyan érintheti a kvótakivezetés Európa országait és milyen
válaszlépéseket terveznek az egyes tagállamok a várható hatások kezelésére.
A rendezvényre szóló meghívót (melyen a megállapodásnak megfelelően feltüntetésre
került a Magyar Turizmus Zrt. és az Agrármarketing Centrum logója) mind nyomtatott
formában, mind elektronikus úton eljuttattuk a meghívottak részére (a meghívó támpéldánya
csatolva).
A meghívottak körét az alábbi ágazati szereplők alkották:
a Tej Terméktanács Elnökségének és Küldött Közgyűlésének tagjai,
a Tej Terméktanács tejtermelő és tejfeldolgozó tagjai,
a Tej Terméktanács pártoló és társult tagjai,
a termelői csoportok képviselői,
a mezőgazdasági termelői szövetkezetek (teszöv-ök) képviselői,
az ország 50 legnagyobb tejtermelője (mind magán, mind társas termelők),
a kormányzat és a hatóságok képviselői,
a társszervezetek és egyéb szakmai szervezetek képviselői,
a szakmai és napi sajtó munkatársai.
Rendezvényünk helyszínéül a Herceghalmon található (így autópályán is könnyen
megközelíthető) Abacus Business & Wellness Szálloda szolgált.

Az előtérben – ahol a regisztráció, a reggeli fogadás, továbbá a délelőtti kávészünet zajlott –
kihelyezésre került egy nagy méretű TV monitor, melyen a rendezvényen megjelent mintegy
200 vendég az egész nap folyamán nyomon követhette a Tej Terméktanács elmúlt három
évének minden lényeges momentumát bemutató fotómontázs mellett a „Magyar tej és
tejtermékek népszerűsítése kommunikációs kampány” kreatív elemeit.
Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöke köszöntötte a
meghívott vendégeket.

Örömünkre szolgál, hogy a neves külföldi szakemberek mellett elfogadta meghívásukat és
felkérésünknek eleget téve Jakab István úr, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg
konferenciánkat, rendkívül hasznos és érdekes szakmai beszédével.
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Nem kisebb megtiszteltetés, hogy a Kormányzat színeiben előadóink között köszönthettük
Dr. Mezei Dávid urat, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős
helyettes államtitkárát, aki a Kormány 2020-ig tartó vidékfejlesztési programjának hatásait
mutatta be, naprakész adatokkal.

Tekintettel arra, hogy a 2015. évi kvótakivezetés előre láthatólag átrajzolja majd Európa
„tejágazati térképét”, igyekeztünk olyan országok előadóit meghívni, amelyek jelentős piaci
szereplői az Unió tejágazatának. A vertikális integráció németországi jelentőségéről és a piaci
várakozásokról a Német Farmerszövetség képviseletében Dr. Simon W. Schlüter úrtól
hallhattunk tartalmas előadást, míg a holland tejpiac szervezettségéről és várható alakulásáról
Kees Romijn, az egyik legjelentősebb tejpiaci szervezet, az LTO alelnöke tartott magas
színvonalú prezentációt. Nem először köszönthettük előadóink között az olaszországi CLAL
igazgatóját, Angelo Rossi urat, aki tőle megszokott módon, lényegre törően beszélt a várható
piaci trendekről és mutatott be globális tejpiaci helyzetelemzést.

Dr. Simon W. Schlüter

Kees Romijn

Angelo Rossi
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Ágazati konferenciáink egyik legizgalmasabb pillanata minden évben a Fórum beszélgetés,
amikor is a jelenlévő vendégeknek lehetőségük nyílik kérdéseket intézni az előadókhoz.
(Ezen Fórum beszélgetésen az előadók körében kívántuk köszönteni Lipcsey György Imre
urat a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatóságának igazgatóját,
azonban sajnálatos módon egy váratlan betegség miatt azon nem tudott részt venni.)

Emelte azonban a Fórum színvonalát, hogy rendkívül sűrű programja ellenére időt tudott
szakítani és aktív résztvevője tudott lenni a beszélgetésnek Dr. Nagy István úr, a
Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
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A konferencia vendégei így a külföldi szakértők és a Tej Terméktanács vezetői mellett a
Kormányzat három jeles képviselőjéhez is tudtak, és intéztek is minden tejpiaci szereplőt
érintő fontos kérdéseket, így elmondható, hogy rendkívül sikeres, a jelenlévők számára
hasznos beszélgetés tudott kibontakozni.
A sajtó képviselői közül is jó néhányan tiszteletüket tették, továbbá jelen volt a közmédia TV
stábja is.
A rendezvény résztvevőitől kapott visszajelzések arról tanúskodnak, hogy tartalmas és
szakmailag magas színvonalú konferenciát sikerült megrendeznünk, melyhez előadóink
felkészültségén túl a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum Vezérigazgatósága is
nagyban hozzájárult, melyet ezúton is hálásan köszönünk.

Úgy ítéljük meg – és vendégeink elégedettsége is ezt igazolja –, hogy hasznos, az ágazat
szereplői számára a jövő gondolkodását segítő ismeretátadást sikerült megszervezni, mely
szakmai tanácskozásokra a jövőben is szükség van.

Budapest, 2014. november 5.

Harcz Zoltán
ügyvezető igazgató
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
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