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Az olaj és a tej húzta fel az élelmiszerárakat
2017. október 5.
Valamivel emelkedtek a nemzetközi élelmiszerek árcédulája szeptemberben a növényi olajok
- és részben a tejtermékek - árának erősödésével, az alapvető gabonák árában bekövetkezett
csökkenés ellenére - közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).
Ezzel 178,4 ponton zárt a FAO élelmiszerár indexe, közel 1 százalékkal magasabban
augusztushoz és 4,3 százalékkal az előző év ugyanezen időszakához képest.
A FAO élelmiszerár-index hónapról hónapra követi a nemzetközileg legfontosabb öt
élelmiszer-termékcsoport azok kereskedelmi értékével súlyozott árváltozását.
A növényi olajok árszintje több mint 4 százalékkal nőtt; ezen belül is a pálmaolaj vitte a
prímet, azt követte a szója, repce és napraforgó. A tejárindex 2,1 százalékkal drágult a vaj és
sajtok árának emelkedése nyomán, amit a kínálat folytonossága miatti aggodalmak fűtöttek
Ausztráliában, Új-Zélandon és az Európai Unióban. A húsfélék ára lényegében változatlan
maradt.
Egyedül a gabonafélék ára csökkent 1 százalékkal, leginkább a kukorica és búza jegyzésében
tapasztalt esés következtében. Nem csak a tartalékok bőségesek ezekből, de a FAO
előrejelzése szerint világszerte rekordnagyságú gabonatermésre számíthatunk.
Az elmúlt hónapban a cukor ára stagnált; a jelenlegi szintje 33 százalékkal alacsonyabb az
egy évvel korábbinál – a különbség a túltermelés és az alacsony globális kereslet
kombinációjából fakad.
A FAO újra felfelé módosította 2017-es gabonatermelési előrejelzését, ami így várhatóan 2
612 millió tonna lesz – 7 tonnával meghaladva a tavalyi rekordértéket - olvasható a ma
frissített Gabonakészletek és –igények gyorsjelentésben.
A lépés az Európai Unió és Oroszország ígéretesnek látszó búza-, illetve Kína és az Egyesült
Államok kukoricatermelésére reagált. Ezzel a frissített értékek búza esetében 750 millió
tonna, a szemes terményeknél 1 361 millió tonna, továbbá a rizsnél 500 millió tonna az idei
szezonra.
Mindezekkel a FAO szerint a 2018-as szezon végére minden idők legnagyobb
gabonatartalékával (720 millió tonna) fogunk rendelkezni.
A gabonával való kereskedelem is nőhet, szintén rekordszintre, és elérheti a 403 millió tonnát
Kína, az Európai Unió és Irán nagyobb kukoricaigénye miatt. Közben Oroszország szerepe
mint a világ legnagyobb búzaexportőre megszilárdulni látszik, Argentína és Brazília lesznek a
legnagyobb haszonélvezői a szemes terményekkel való kereskedelem bővülésének.
Forrás: www.tozsdeforum.hu
Piacra dobják a buborékos tejet!
2017. október 6.
A termék célja a tejfogyasztás népszerűsítése
Buborékos (gázzal töltött) tejet tervez piacra dobni az Arla Foods dán tulajdonban lévő,
szövetkezeti tejfeldolgozó és értékesítő vállalkozás az Egyesült Királyságban – értesült a
farminguk.com. A vállalkozás célja ezzel a húzással a fiatalok tejfogyasztásának ösztönzése.
Felmérések szerint ugyanis az utóbbi években a tejfogyasztás számottevő csökkenése
figyelhető meg az országban, elsősorban amiatt, hogy a fiatalok szívesebben fogyasztják a
kókuszból, mandulából szójából és rizsből készült italokat. A Food Standards Agency
közölte, hogy a brit fiataloknak mintegy fele laktóz intoleránsnak mondja magát. Egyre
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többen választják a tejcukormentes étrendet úgy is, hogy nem szenvednek laktóz
érzékenységben.
Több európai országban probléma a tejfogyasztás visszaesése
A Grocer Magazin szerint a friss tej eladásából származó bevételek az utóbbi három évben
240 millió font sterlinggel csökkentek az országban, ami – az elmúlt évek tejválságára való
tekintettel – érzékeny veszteséget jelent a termelőknek.
A buborékos tej forgalmazója dániai példák alapján meg van győződve arról, hogy a termék
piacra dobása a fiatal fogyasztók jelentős részével ismételten képes lenne megkedveltetni ezt
az egészséges és magas tápértékű italt.
Forrás: www.agroinform.hu
Legyen nálad több pénz: rég láttunk ekkora áremelkedést a magyar boltokban
2017. október 9.
A szeptemberi rekordnál valamivel olcsóbb lett a nagybevásárlás, de tavaly októberhez képest
jelentős, másfél éve nem látott mértékű áremelkedést mértünk a Privátbankár.hu Árkosárfelmérésében. A krumpli és a cukor olcsóbb, mint tavaly, az UHT-tej és a kávé viszont nagyot
drágult.
Olcsóbb, mint egy hónapja - sokkal drágább, mint egy éve
Ahogy az elmúlt bő 10 évben minden hónapban, október 6-án is nyakunkba vettük a három
hazai hipermarket-lánc egy-egy egységét, hogy megvizsgáljuk, hogyan alakult az ára 30
élelmiszerből álló mintakosarunknak.
A szeptemberi rekordszintről az Auchan és a Tesco tovább emelte az árait, igaz, csak néhány
tizedszázalékos mértékben. Az újabb rekord-átlagártól ezúttal az Interspar mentette meg a
felmérést, amely havi szinten több mint 4 százalékot engedett áraiból. Az átlagos havi
árcsökkenés így 1,3 százalék lett.
Éves összehasonlításban viszont épp náluk emelkedtek legnagyobb mértékben az árak, de a
Tesco és az Auchan is drágább volt most, mint tavaly októberben. Összességében több mint
1100 forinttal, 6,3 százalékkal lett drágább a nagybevásárlás a hipermarketekben. Utoljára
2016. áprilisában, másfél éve ugrottak ekkorát az árak éves összehasonlításban. Az átlagos
kosárérték 19 105 forint lett a három áruház árai alapján.
Ennél persze lehetne olcsóbban is vásárolni, akár 17 442 forintért is megkaphatnánk
ugyanezeket az élelmiszereket - ehhez azonban mindent ott kellene megvennünk, ahol a
legolcsóbban adják. Ez vagy tripla utazgatásba kerül vagy tripla létszámú bevásárlócsapatot
igényel, egyik sem túl vonzó megoldás.
Az áruházak sorrendjében egyébként nem volt változás, az Interspar az árcsökkentéssel
felzárkózott az élen álló Auchanhoz és a második helyezett Tescóhoz októberben.
Mi lett olcsóbb? Mi drágult?
Az előző hónaphoz, szeptemberhez képest bő 30 százalékkal többet kértek a banánért, a májas
átlagára pedig közel 50 százalékkal ugrott. Több mint 20 százalékkal olcsóbb lett viszont az
alma, a liszt és egyes felvágottak, mint egy hónapja - de 10 százalékot meghaladó mértékben
csökkentették a cukor és egyes üdítők árát is.
Tavaly októberhez képest viszont a dráguló termékek vannak túlnyomó többségben: az UHTtej közel 50 százalékkal kerül most többe, mint egy éve, a kávé 25 százalékot drágult egy év
alatt. 10 százaléknál nagyobb éves áremelést találtunk a kenyérnél, a teánál, a májasnál, a
sajtnál és a Túró Rudinál is. Komolyabb árcsökkentést csak a krumpli (-25%), a csokoládé (11%) és a cukor (-15%) esetében tapasztaltunk tavalyhoz képest.
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Havi legolcsóbbak
Októberben fellapoztuk a szakácskönyvet egy jó sütőtökkrém-leves receptjéért - épp itt a
szezonja, biztosan jól jár az, akinek ilyet főznek. Három hozzávalót választottunk ki, és
megnéztük, hol adják a legolcsóbban.
Szerencsére maga a sütőtök többféle változatban is ellepte a zöldségosztályokat. A
legolcsóbbat ("orange" típusú, Magyarországról származó) a Tescóban találtunk kilónként
119 forintért. A nevében kanadai, de származása szerint magyar sütőtök az Auchanban 139
forintba került kilónként, míg az Interspar szürke bicskei tököt ajánlott 199 forintért.
Tejszínből ha a legolcsóbbra vadászunk, ne számítsunk magas zsírtartalomra. Önmagában
már a főzőtejszín is alacsonyabb zsírtartalmú (jellemzően 20 százalékos), mint a habtejszín
(30 százalék körül) - más különbség egyébként nincs. Persze a habtejszín emiatt drágább is,
de valójában ha tejszínes ételt főzünk, sokkal inkább ajánlott lenne habtejszínt használni vagy akár a tejes boltokban kapható tejszíneket, amelyek még a habtejszínnél is magasabb, 30
százalék fölötti zsírtartalommal rendelkeznek. Mindenesetre az alacsony zsírtartalmú
tejszínek között az Auchanban kapható Fortuna volt a legolcsóbb (10%, literenként 454
forintért), a Tesco sajátmárkása literenként 535 forintba került. A legolcsóbbak között a
legdrágább pont a legalacsonyabb zsírtartalmú volt: az Intersparban az Oké Főzőmestere csak
8 százalékos, de literenként majdnem 1000 forintba került. Ez egyébként a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelően már nem is tejszín, hanem tejszíntartalmú
élelmiszerkészítmény.
A sütőtökkrém-leves úgy az igazi, ha pirított tökmaggal tálaljuk - a hántolt változat a
Tescóban kimérve kapható, így itt a legolcsóbb, 2790 forint kilónként. Az Auchanban 2990ért találtunk hántolt tökmagot, az Intersparban a Mogyi gyártmánya 3327 forintért volt
elérhető kilónként.
Forrás: www.privatbankar.hu
Drágábbak lettek a tejtermékek és a sertéshús, kevesebbe kerül viszont a baromfi
2017. október 10.
Idén szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 2,5 százalékkal haladták meg az egy évvel
korábbit, míg az első kilenc hónapban összességében 2,4 százalékkal emelkedtek az árak éves
összevetésben. Az elmúlt egy évben a legnagyobb mértékben a szeszes italok, dohányáruk,
valamint az üzemanyagok és az élelmiszerek drágultak.
Szeptemberben az élelmiszerek ára 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ezen
belül a vaj, vajkrémé 16,5, a sajté 9,5, a sertéshúsé 8,5, a kávéé 7,1, a kenyéré 5,9, a párizsi,
kolbászé 5,8 százalékkal. A baromfihús ára 12,9 százalékkal csökkent. A legnagyobb
mértékben a szeszes italok, dohányáruk drágultak, átlagosan 6 százalékkal – közölte a KSH.
Az egyéb cikkek (gyógyszerek, járműüzemanyagok, illetve lakással, háztartással és
testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek) ára átlagosan 2,7 százalékkal nőtt, ezen
belül a járműüzemanyagok ára 5,3 százalékkal emelkedett, a tankönyveké – az ingyenes
tankönyvet kapó diákok körének bővítése miatt – 58,7 százalékkal csökkent.
A szolgáltatások ára 1,8, a háztartási energiáé 1,0 százalékkal lett magasabb, ez utóbbin belül
a tűzifa 8,8 százalékkal drágult, míg az elektromos energia, vezetékes gáz és távfűtés ára nem
változott. A ruházkodási cikkekért 1,1 százalékkal kellett többet fizetni. A tartós fogyasztási
cikkek 0,1 százalékkal kevesebbe kerültek.
Idén augusztushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.
Az élelmiszerek ára 0,1 százalékkal csökkent, meghatározóan az idényáras élelmiszerek
(burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 4,0 százalékos árcsökkenésének következményeként. (E
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csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,4 százalékkal emelkedett.) A vaj,
vajkrém 3,8, a tej 2,3, a sajt 0,9 százalékkal drágult.
A fogyasztási főcsoportok közül a legnagyobb mértékben, 1,8 százalékkal a ruházkodási
cikkek ára nőtt, a szezonváltás miatt. Az egyéb cikkek ára átlagosan 0,6, ezen belül a
járműüzemanyagoké 2,5 százalékkal magasabb lett. A háztartási energia 0,4, ezen belül a
tűzifa 3,9 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,3, a tartós fogyasztási
cikkeké 0,1 százalékkal nőtt. A szolgáltatások ára 0,4 százalékkal mérséklődött, ezen belül az
üdülési szolgáltatásoké 6,4 százalékkal.
Forrás: www.kamaraonline.hu
A tavalyi dömpingár miatt nőtt 28 százalékkal a tej ára
2017. október 12.
A tej ára 28 százalékkal nőtt egy év alatt a KSH csütörtöki gyorstájékoztatója szerint. A
statisztikai hivatal a 2016 augusztusi és a 2017 augusztusi árakat vette figyelembe.
Az Abaújtej vezetője, Sallai Attila azt mondta kérdésünkre, hogy a drágulás alapvető oka a
tejkvóta 2015 áprilisi kivezetéséig nyúlik vissza. Az EU addig korlátozta, hogy mennyi tejet
termelhetnek a tagállamok. A piaci liberalizáció után több nyugat-európai országban is
jelentősen nőtt a tejtermelés, ami miatt dömpingáron lehetett nyerstejet venni.
A túltermelés miatt Magyarországon az elmúlt tíz évben először fordult elő, hogy 70 forint alá
került egy kilógramm nyerstej ára (kg-ban mérik): tavaly augusztusban 68 forint volt. Sallai
Attila szerint a dömpingárak miatt több cég is abbahagyta a tejtermelést, csökkent a termelés,
az árak pedig elkezdtek emelkedni. Idén augusztusra 35 százalékkal, 93 forintra nőtt a
nyerstej ára.
Sallai Attila szerint a belföldi piacon azóta már 100 forintot közelíti a nyerstej ára, a külföldi
piacokra eladott tejet pedig ennél 10-15 százalékkal többért tudják eladni. A cégvezető arra
számít, hogy a közeljövőben “meg fog nyugodni az emelkedés”, és az ár beáll egy szintre. A
vaj ára több mint 50 százalékkal nőtt egy év alatt, mivel a tejszín ára több mint duplájára
emelkedett.
A KSH kimutatása szerint a gyümölcsök ára 10 százalékkal növekedett egy év alatt, ezen
belül az almáé 22 százalékkal. Kirívó még, hogy a fejes káposzta ára 24 százalékkal
emelkedett. A burgonya ára viszont 22 százalékkal csökkent.
Forrás: www.g7.24.hu
Budaörsre érkezett a Tejkaraván
2017. október 16.
Hétvégén Budaörsre érkezett a Tej Terméktanács által szervezett "Tej Útja" roadshow, ahol
interaktív programok keretében tudhatták meg az érdeklődők, milyen utat jár be a tej mielőtt a
boltok polcaira kerül.
A magyar gazdák elkötelezett partnereként október 15-én, vasárnap a budaörsi Tesco adott
otthont a Tejkaravánnak.
A kezdeményezés célja a hazai tej és tejtermékek, illetve azok fogyasztásának népszerűsítése.
Ezt segíti a roadshow, melynek 75 állomása között főként iskolák és kiskereskedelmi
üzletláncok szerepelnek. A következő helyszín Budaörs, így a vasárnap Tescóba látogatók
maguk is végig járhatták a Tej Útját, és 5 élményállomáson tanulhattak a tejről. Segítségükre
volt egy interaktív játék, kipróbálhatták magukat (mű)boci fejésben, valamint virtuális sétát
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tehettek a tej kiterjesztett valóságában is. A kaland végén pedig mindenkit várt a
TejSzerencsekerék.
Forrás: www.marketinginfo.hu
Nemzeti Fehérjetakarmány Program indul
2017. október 16.
Hároméves kutatás-fejlesztési program kezdődik azért, hogy teljes egészében kiváltható
legyen az importból származó génmódosított szója a hazai takarmányokból - jelentette be a
földművelésügyi miniszter hétfőn.
Fazekas Sándor elmondta, a program végső célja a GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása,
ennek része a hároméves kutatás-fejlesztési terv, amelyre nyolcmilliárd forint fordítható majd.
Kifejtette, Magyarországon az asztalra csak fenntartható módon megtermelt, biztonságos
élelmiszerek kerülhetnek, amelyek előállítása során a biológiai sokféleséget is megőrzik.
Ennek egyik alapfeltétele, hogy Magyarországon a lehető legnagyobb mennyiségben
állítsanak elő génmódosított összetevőktől mentes élelmiszer alapanyagokat - emlékeztetett
Fazekas Sándor.
Az agrártárca vezetője elmondta, a program részeként több kutatási fejlesztési feladatot kell
végrehajtani, amelyek révén várhatóan 4-5 éven belül jelentős eredmények várhatók. Vannak
azonban már most is olyan megoldások, amelyekre támaszkodni lehet, ilyen például, hogy a
GMO-mentes szója vetésterülete az elmúlt években mintegy 70 százalékkal nőtt, és
meghaladta a 70 ezer hektárt - közölte. Ez az új uniós közös agrárpolitikának (KAP) is
köszönhető, mivel uniós pénzből ez a terület kiemelten támogatható - tette hozzá.
A miniszter fontosnak nevezte az alternatív takarmányok és takarmánynövények előállítását
is. Például a kukorica és a napraforgó feldolgozásakor keletkező melléktermékek eddiginél
nagyobb mennyiségű hasznosítására van szükség, emellett a - szóján kívül egyéb - pillangós
növényeknek is nagyobb szerepet kell kapniuk a takarmányozásban - fejtette ki. Ezzel tovább
nőhet a mezőgazdaság versenyképessége, illetve jelentősen nőhet a vidéki munkahelyek
száma - mondta Fazekas Sándor.
Feldman Zsolt, a szaktárca agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára kiemelte: az új
közös agrárpolitika kialakításakor a magyar agrártárca jelentős erőfeszítéseket tett annak
érdekében, hogy a termeléshez kötött támogatásokkal segíthessék a fehérjenövények
termelését. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi időben megugrott a szálas és szemes
fehérjetakarmány növények termelése - mondta. Közölte, az idén 4200 termelő több mint 70
ezer hektárra kért termeléshez kötött támogatást szójatermesztéshez, de a támogatás nemcsak
a szója, hanem más pillangós növények termelésében is komoly ösztönző.
Feldman Zsolt a Nemzeti Fehérjetakarmány Program fontosságát hangsúlyozva rámutatott:
miközben a magyar állattenyésztőknek évente mintegy 840 ezer tonna szójabab
egyenértéknek megfelelő szójaszármazékra van igényük, tavaly Magyarország csak 181 ezer
tonna szójababot állított elő, és ebből exportált is. A fehérjetakarmány termesztésének
szükségességét a nyáron a Brüsszelben aláírt szójanyilatkozat is rögzíti. Magyarországon a
fehérjenövények termeléshez kötött támogatása révén mintegy 8 milliárd forinthoz juthatnak a
termelők éves szinten - mondta a helyettes államtitkár.
Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója
hangsúlyozta: a Nemzeti Fehérjetakarmány Program nem egyenlő a szójaprogrammal. Ahhoz,
hogy a magyar szójaigényeket - a takarmányozáshoz szükséges fehérjemennyiséget - teljes
mértékben belföldről lehessen kielégíteni, mintegy 240 ezer hektáron kellene szóját termelni.
Reálisan azonban Magyarországon nem lehet a következő években 100 ezer hektárnál
nagyobb szója vetésterülettel számolni - vélte. Közölte, a fehérjetakarmány program átfogó és
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komplex módon kezeli a területet. Így nemcsak a szója, hanem az alternatív fehérjenövények borsó, lóbab, lucerna - termesztésének ösztönzésével, és a terület növelésének a lehetőségével
is foglalkozik a program, mint ahogyan az innovatív új takarmány-előállítási technológiák
meghonosításának elősegítésével is.
A főigazgató elmondta, a belföldi előállítású fehérjetakarmány alapanyaggal mintegy 500-550
ezer tonna génmódosított szója importját kellene kiváltani. Ez a szakemberek számításai
alapján reális lehetőség, ha például a takarmány-előállításban a napraforgódarát és a kukorica
feldolgozása során keletkező melléktermékeket is felhasználják. Közölte, a fehérjetakarmány
program megvalósításának a nemzetgazdasági hozadéka a munkahelyteremtés mellett 80-100
milliárd forint lehet, ennyivel nőhet ugyanis a magyar mezőgazdaság kibocsátása.
Forrás: www.kormany.hu
A kormány 300 milliárd forintot biztosít az élelmiszeripar fejlesztésére
2017. október 18.
Az élelmiszeripar erősítése érdekében fogadta el a kormány a húszpontos
élelmiszerbiztonsági akciótervet, az ágazat fejlesztésére pedig 300 milliárd forintot biztosít mondta Laszlovszky Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) főosztályvezetője a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) élelmiszeripari körkép őszi programsorozatának
rendezvényén, Budaörsön, kedden.
Laszlovszky Gábor felidézte, hogy 2012-ben stratégiai ágazattá nyilvánította a kormány az
élelmiszeripart, majd 2015-ben kidolgozta az ágazat stratégiáját, miután megállapították, hogy
hatékonysága és jövedelemtermelő képessége alacsony.
Elmondta, hogy a fejlesztési összeget főleg a vidékfejlesztési program, valamint a
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program kereteiből biztosítják, de remélhetőleg
később más forrásokból is sikerül még felhasználni.
A főosztályvezetője beszélt arról is, hogy egyre fontosabb szerepet kap a belföldi piac, amely
nélkül nem működik az exportra történő termelés sem. Legfontosabb célnak nevezte, hogy a
magyar fogyasztó jó minőségű és megfizethető árú élelmiszerhez jusson hozzá, valamint,
hogy a termékek előállításában részt vevők is meg tudjanak ebből élni.
Laszlovszky Gábor az élelmiszerbiztonsági akciótervről elmondta, hogy az három pillérre
épül: a minőségi szabályozásra, a hatósági fejlesztésre és a vásárlói szemlélet fejlesztésére.
Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke és az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének elnöke arról beszélt: az agrárkamara komoly
erőfeszítéseket fektet abba, hogy eloszlassa az élelmiszeriparról kialakult tévhiteket, valamint,
hogy erősítse az élelmiszer-előállítás jó hírnevét. Hozzátette, hogy emellett szakmai nyomást
gyakorolnak az áfa és a támogatáspolitika kialakítására.
A húságazatban a legnagyobb problémának látják, hogy sokszor nincs naprakész technológiai
felkészültsége az ágazat résztvevőinek, ezért őket gyakorlatorientált szakmai képzéssel
próbálják segíteni - fejtette ki.
Forrás: www.kormany.hu
Túrókészítésen innen joghurtkészítésen túl – zajlanak a bemutatók
2017. október 19.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segíteni szeretné azon vállalkozásokat, akik most
kezdenek bele a saját tejalapanyaguk feldolgozásába.
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Eredményes volt a kamara őszi „Tanuljunk együtt! - Tejipari napok” programsorozata. A
rendezvény tavasszal nagy sikert aratott a résztvevők körében, akiknek a visszaigazolásai
indokolták a további gyakorlati napok megszervezését és megtartását. 2017. október 12-én
résztvevőink a savanyított tejtermékek készítését sajátíthatták el a Magyar Tejgazdasági
Kísérleti Intézet (MTKI) mosonmagyaróvári központjában - számolt be honlapján az
agrárkamara.
A program ezzel nem ért véget: további 10-10 cég képviselteti magát a soron következő
eseményeken is, amelyeken
 a túrókészítés (október 26. csütörtök), valamint
 gomolyasajt-készítés (november 9. csütörtök) lesz a téma.
Ezzel a programmal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara segíteni szeretné azon
vállalkozásokat, akik most kezdenek bele a saját tej-alapanyaguk feldolgozásába, illetve
azokat az élelmiszer-feldolgozókat is, akik már ezzel a tevékenységgel foglalkoznak.
A „Tejipari napok” programsorozat egyértelműen hozzájárul a mikró-és kis vállalkozások
együttműködési készségének javításához, a szükséges tudásbázis gyarapításához és a
tudásátadás fokozásához, a környezeti teljesítményük javításához, erőforrás-hatékonyságuk
növeléséhez.
A „joghurtkészítő csoport” résztvevői délelőtt 9 órától délután 16 óráig egy komplex
tájékoztatást kaptak az intézet munkatársaitól a joghurt- és kefir-, valamint tejfölkészítés
elméleti és gyakorlati ismereteiről. A program elején minden résztvevő elmondta, hol tart
most a vállalkozása és miért volt fontos számára a részvétel, így még célirányosabban telt a
nap további részre. Az elméleti ismertetők során közérthető módon a tej higiénés nyerésétől a
feldolgozási fázisain keresztül mutatták be a savanyított tejkészítmények gyártáshoz
elengedhetetlen feltételeket. Az előadásokat követően a résztvevők interaktív módon a saját
tudásuk és gyakorlati tapasztalatuk alapján tehettek fel kérdéseket.
Később a napi programnak megfelelően az intézet kísérleti üzemében a kétféle típusú joghurt
készítésének (pohárban érlelt és habart gyümölcsös ízesítésű) gyakorlati bemutatása történt
meg. A résztvevők különböző szintű felkészültségét és termék-előállító gyakorlatát
figyelembe véve részben kézi technológia és részben üzemi ipari technológiai bemutató volt.
Zárásként a termékek érzékszervi bírálata és a tapasztalatok közös értékelése történt meg.
A korlátozott létszám és a többszörös túljelentkezés miatt sajnos nem mindenki tudott
bekerülni az őszi gyakorlati napok rendezvényeire, ami alapján nem meglepő a „Tanuljunk
együtt!” programsorozat folytatására mutatkozó komoly igény, akár kibővített
termékcsoportokkal is, és nem csak egy napra korlátozva.
Forrás: www.agrotrend.hu
A Magyar Államkincstár rekord összegű előleget fizet az idén a gazdálkodóknak
2017. október 20.
Október 16-án az uniós és hazai jogszabályi előírásoknak megfelelően rendben elindult a
2017. évi egységes kérelmekkel kapcsolatos előlegfizetés. Az érintett gazdálkodók az ügyféltájékoztatási rendszer segítségével nyomon követhetik az utalások részleteit, azok aktuális
állását.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) előlegként már az első napon kifizetett
területalapú támogatásként (SAPS) 64 ezer ügyfélnek, mintegy 23 milliárd forintot, míg
Zöldítés jogcímén, nagyságrendileg 90 ezer ügyfélnek, több mint 20 milliárd forintot.
Október 20-ig a Kincstár a több mint 100 ezer kérelemre csaknem 70 milliárd forint előleget
fizetett ki az ügyfeleknek az uniós és hazai agrártámogatásokból, jóval többet, mint az előző
két év hasonló időszakában együttvéve. A 2016. évi adatokhoz képest a területalapú
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támogatás (SAPS) esetében 10 százalék feletti a növekedés a kifizetett összegekre
vonatkozóan, zöldítés jogcímben pedig a múlt év azonos időszakában indított kifizetésekhez
képest négyszer akkora támogatást folyósított a Kincstár már az első napon.
2017-ben, 176 ezret meghaladó egységes kérelem érkezett be a területhez kötött
támogatásokkal kapcsolatban, mintegy 5 millió hektárra.
Idén a kifizetett előleg várhatóan rekord összegű lesz, és meghaladja majd a 200 milliárd
forintot (2015-ben 122 milliárd, 2016-ban pedig 194 milliárd forint előleget fizetett ki a
Kifizető Ügynökség).
A kifizetések további ütemét jelentősen gyorsíthatja az ügyfelek együttműködése (pl.:
jogszerű földhasználat igazolása, a lehető leggyorsabb reagálás az adategyeztetésre felszólító
végzésre, helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvre, vagy az észrevételezési jogról szóló
lemondás benyújtása; helyszíni szemlén való személyes részvétel stb.).
A Magyar Államkincstár, 2017. október 16-a és november 30-a között az ún. „előlegfizetési
időszakban” mindösszesen 27 jogcímben teljesít kifizetést, ezek egy része előlegként, de
számos jogcím esetében már végkifizetésként jutnak el a támogatásra jogosult
gazdálkodókhoz. Az azóta megszűnt és a Kincstárba beolvadt Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 11 jogcímben kezdte meg az előlegfizetést, amelyhez további két, a
Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó intézkedés csatlakozott 2016. novemberében. Idén a
Magyar Államkincstár már nem csak 11 EMGA, illetve nemzeti jogcímben fizet előleget,
hanem további 5, a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó intézkedésben is.
A Kincstár a mai napon elindította a Tejhasznú tehéntartás támogatás, Termeléstől
elválasztott tej átmeneti nemzeti támogatás, a Termeléstől elválasztott hízott bika átmeneti
nemzeti támogatás és a Termeléstől elválasztott szarvasmarha extenzifikációs átmeneti
nemzeti támogatás előlegének utalását is, ami összességében mintegy 25 milliárd forintot
meghaladó összegű kifizetést jelent. Várhatóan a jövő héten kezdődik a Kistermelői
támogatás, a Fiatal gazdálkodók támogatása, a Hízottbika-tartás támogatása, a Termeléshez
kötött anyajuh tartás támogatása és az Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás előlegeinek
kifizetése, továbbá elindulnak a Vidékfejlesztési Program egyes intézkedéseinek is az
előlegfizetései (THÉT, Natura 2000 gyep), majd ezt követően az AKG és az ÖKO
támogatások előlegfizetési időszaka kezdődik el.
Az előlegfizetési időszakban kifizetett vidékfejlesztési források elérhetik majd a több
tízmilliárdos nagyságrendet.
A Magyar Államkincstár 2017. január 1-től látja el a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatások kifizető ügynökségi feladatait. Az idei évben október 15-ig ideiglenes
akkreditáció birtokában végezte a támogatások folyósítását a Kincstár. Az intézmény
mindössze 10 hónappal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszűnése után, 2017.
október 16. napjával megszerezte a teljes körű uniós akkreditációt az Illetékes Hatóságtól.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Egyszerűen eltűnt a vaj a francia szupermarketek polcairól
2017. október 26.
Eltűnt a vaj a francia szupermarketek polcairól, és a tejterméktanács vezetője szerint a
következő hónapokban sem várható javulás. Az európai, köztük a francia gazdák ugyanis csak
az idén kezdték újra növelni a termelést, ami jelentősen visszaesett, miután az Európai Unió
2015-ben eltörölte az ágazatot szabályozó kvótákat és Oroszország embargót léptetett életbe
az EU-val szemben.
Az e lépéseket követő tejdömping az árak csökkenéséhez vezetett, emiatt a gazdák eladták
teheneik egy részét. Ráadásul folyamatosan nő a vaj iránti kereslet Kínában és a Közel9

Keleten, miközben az esős tavasz és nyár miatt némileg visszaesett a termelés a világ
legnagyobb tejexportőrének számító Új-Zélandon. A szigetország az egyetlen a világpiac fő
szereplői közül, ahol az idén csökken a tejtermelés.
A helyzet miatt a vaj tonnánkénti világpiaci ára a 2016-os 2500 euróról őszre 7000 euróra
nőtt, annak ellenére, hogy augusztusban rekordszintre emelkedett a tejtermelés Európában.
Lengyelország, Olaszország és Írország jár élen, Németország és Hollandia elmarad
mögöttük, Nagy-Britanniában és Franciaországban pedig még mindig nem érik el a korábbi
szintet – emlékeztetett elemzésében az új-zélandi Stuff szakírója. Folyamatosan nő a
tejtermelés az Egyesült Államokban is, az idén eddig 1,6 százalékkal, miközben az országban
csökken a friss tej fogyasztása, így egyre többet tudnak belőle exportálni. Ausztráliában és
Argentínában is kezd visszaállni a termelés a korábbi szintre.
Érdekesség, hogy a vaj csak Franciaországban tűnt el a szupermarketek polcairól, és ennek
Gerard Calbrix, a tejipari szövetség osztályvezetője szerint egyszerű oka van: az áruházláncok
rugalmatlan árképzése. Míg Németországban 52 százalékkal emelkedett a vaj ára március és
szeptember között, Franciaországban csak 6 százalékkal, mert a szupermarketláncok évente
egyszer, februárban állapítják meg az árakat, és utána nem szívesen hárítják át az emelkedést
a fogyasztókra. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a nagykereskedőknél drágább a vaj, mint
a boltokban, ezért ott vásárolnak a kiskereskedők, pékek és cukrászok is.
Forrás: www.vg.hu
Agrárakadémia: Óvatos bizakodás a tej és baromfiágazatban
2017. október 26.
Számos kihíváson, kisebb-nagyobb válságon van már túl az agrárium és az élelmiszeripar is a
2017-es évben, és a harmadik negyedév végére az látszik, hogy mindezek ellenére a félévkor
a KSH által prognosztizált kibocsátásbeli visszaesésnél vélhetőleg kisebb lesz a
teljesítménybeli elmaradás – mondta Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium
agrárgazdaságért felelős államtitkára az Agrárakadémián.
A Magyar Mezőgazdaság Kiadó Kft. és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által közösen
szervezett rendezvényen az is elhangzott, hogy az elmaradás részben a tavalyi rekord
terméshozamok bázishatása miatt jelentkezik, részben pedig a növénytermesztésben előírt
zöldítési intézkedések vetésterületre gyakorolt hatása, az időjárás és a piaci körülmények
miatti veszteségek hatása érződik.
Az mindenesetre örvendetes, hogy a két legnagyobb sokkot –az uniós tejárcsökkenést, illetve
a madárinfluenzát - átélő ágazatunk, a tej, és a baromfi szektor is stabilizálódni látszik, amit a
kormány a maga agrárdiplomáciai és költségvetési eszközeivel is támogatott – mondta az
államtitkár, hozzátéve, hogy ez az idei előlegfizetésnél is előtérbe került, hogy a tejágazat
számára elkülönített támogatásokat mielőbb utalja el a Magyar Államkincstár. Emellett a
szaktárca értesülése szerint hamarosan dönthet az Európai Bizottság arról a magyar
beadványról is, hogy a madárinfluenza miatti közvetett, közvetlen feldolgozóipari veszteség is
kompenzálható legyen az eddig nemzeti hatáskörben kifizetett 1 milliárd forinton felül.
Czerván György áttekintést adott a Közös Agrárpolitika 2020 utáni reformjával kapcsolatban
jelenleg tudható uniós tervekről, vélekedésekről, illetve az ezekkel kapcsolatos magyar
álláspontokról, nemzeti érdekekről is.
Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnökének számításai szerint mindennel együtt
mintegy 20 milliárd forint veszteséget okozott a baromfiszektornak a tavaly ősszel indult
madárinfluenza járvány. Bár a magyar árukkal szembeni exportkorlátozásokat már
feloldották, még nem állt talpra a viziszárnyas és a pecsenyeágazat. A libában a 2017-es
termelési érték 70, a pecsenyeszektorban 65 százaléka lesz csak a tavalyinak. Csorbai szerint
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hosszabb távon a járványveszélyt termeléskorszerűsítési beruházások mérsékelhetik
érdemben, miközben a versenyképességet is növelhetnék.
Mélykúti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint kormányzati
támogatások révén Magyarországon csökkent a legkisebb mértékben a tejfelvásárlás, termelés a legutóbbi tejválság során, azonban csak átmeneti a mostani nyugalom. Egyrészt
rekordalacsonyan van az uniós sovány tejpor ár, miközben hatalmas intervenciós
raktárkészletek vannak, másrészt az utóbbi hónapokban rekordszintre nőtt vajár is
csökkenésnek indult, és jövő évre ismét spot ár mérséklődést prognosztizál az Európai
Bizottság. Másrészt szükség lenne a hazai feldolgozóipari fejlesztésekre is, mivel jelenleg
kevés a magas feldolgozottsági szintű termékeket előállító kapacitás. Igaz, a sikerhez
érdemben javítani kellene a hazai előállítású tej beltartalmi értékeit, illetve annak árbeli
ellentételezését is. És persze további áfacsökkentésért lobbizik az ágazat.
Forrás: www.magyarmezogazdasag.hu
Uniós pénzből bővülne a Szarvasi Mozzarella Kft.
2017. október 27.
Új üzemet építene, ezzel ötven százalékkal növelné napi tejfeldolgozó kapacitását a Szarvasi
Mozzarella Kft. A beruházás jövőre elkezdődhet, amennyiben pozitív elbírálást kap egy
európai uniós pályázatuk - nyilatkozta a cég tulajdonos-ügyvezetője az MTI-nek.
Rohony Miklós elmondta, a tervezett beruházás értéke 1 milliárd 840 millió forint, amelynek
a támogatási intenzitása 37 százalékos. Az összeg 25 százalékát saját erőből fedeznék, a
maradékot támogatott hitelből teremtenék elő.
A beruházás során egy 2500 négyzetméteres új üzemet építenének, amelynek gyártóüzemi
része mintegy ezer négyzetméter lenne, így a jelenlegi 900 négyzetméteres üzem
megduplázódna. A jelenlegi napi 100 ezer liter tej feldolgozása 150 ezerre nőne.
A projekt részeként új eszközöket, gépeket is beszereznének. A cégvezetés szeretné, ha 2019ben már az új gyárrészben is elkezdődhetne a gyártás.
A Szarvasi Mozzarella Kft. jelenleg 134 munkavállalót foglalkoztat, ezt a létszámot a
beruházás keretében megvalósuló automatizálás mellett is szeretnék megőrizni.
Rohony Miklós azt mondta, ez a cég történetének legnagyobb fejlesztése lenne, reményeik
szerint még idén elbírálják a GINOP-os (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program) pályázatot.
A Szarvasi Mozzarella Kft.-t 50-50 százalékos tulajdonban egy magyar-olasz vegyesvállalat
alapította 1991 júliusában. 1996 óta van a cég Rohony Miklós tulajdonában.
Árbevétele tavaly - a 2015-ös 4,9 milliárd forint után - 5 milliárdra nőtt, adózott eredménye
439 millióról 331-re csökkent. A tulajdonos várakozása szerint az idén is lesz némi
visszaesés, amit a tejfelvásárlási árak emelkedésével magyaráz.
A vállalat éves szinten 4 ezer 600 tonna mozzarellát gyárt, több mint tízféle termékcsaládot
állítanak elő, legkeresettebb termékük a mini mozzarella. Külföldre jelenleg kis volumenben
exportálnak, a fő célország Románia, az árbevétel alig öt százaléka származik az
exportértékesítésből. A beruházás révén ezen is emelni szeretnének, valamint a belföldi
piacon is 20-25 százalékos növekedést remélnek - mondta Rohony Miklós.
A vállalat tejfelvásárlás céljából nagyüzemi tehenészetekkel áll több éves, évtizedes
kapcsolatban; ezek között számos Békés megyei tehenészet is megtalálható. A vállalatnak
saját járműflottája, Budaörsön logisztikai központja is van.
Forrás: www.napi.hu
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Újra tüntettek Brüsszelben a tejtermelők
2017. október 27.
Újra demonstráltak az uniós tejtermelők az Európai Bizottság (EB) brüsszeli központja előtt.
A gazdák lépéseket szorgalmaznak annak érdekében, hogy igazságosabban részesedhessenek
a termékpályán képződő profitból, amelyet most szerintük nagyrészt a tejipar tesz zsebre. A
termelők attól is tartanak, hogy az utóbbi időszak hirtelen fellendülése után ismét
összeomlanak az uniós tejárak, ezért termelésszabályozó beavatkozásokat is sürgetnek.
Ismét tüntetett Brüsszelben az uniós állattartók érdekeit képviselő Európai Tejtanács (EMB).
A szervezet az Európai Bizottság brüsszeli központja előtt azt szorgalmazta, hogy az EB a
tejszektorban tegyen újabb jövedelemstabilizáló intézkedéseket.
A gazdák most attól tartanak, hogy megismétlődik a felvásárlási árak durva csökkenését
eredményező közelmúltbeli tejpiaci válság. Szerintük ugyanis a jelenlegi magasabb árak
élénkítik a termelést, és ez a növekvő (túl)kínálat miatt előbb-utóbb ismét árösszeomláshoz
vezet. Ezért a tejtermelők csütörtöki demonstrációjukon azt szorgalmazzák, hogy a bizottság
vázoljon fel olyan intézkedéseket, amelyek kordában tartják az uniós tejtermelést.
Az EMB a tejfeldolgozókat is hibáztatja, mivel a szervezet szerint „abszurd mértékű” profitra
tesznek szert, amelyet a termelési lánccal – így a tejtermelőkkel – nem osztanak meg. A
feldolgozók a gazdákat a világpiaci árak alapján fizetik, és nem veszik figyelembe a
minőséget, illetve az uniós tejszektor többletköltségeit sem – érvel a szervezet.
Mint ismert, az EB 2016 augusztusában már megszavazott egy 150 millió eurós
pénzcsomagot a gazdálkodóknak, hogy mérsékeljék a termelést. Akkor ez csökkentette a
piacra jutó tej mennyiségét és növelte az árakat. Így hat hónap alatt 44 ezer piaci szereplőnél
852 ezer tonna tejet vontak ki a piacról.
A bizottság szóvivője szerint az EU átlagos tejára most 34 százalékkal magasabb, mint 2016
augusztusában volt, és közel 10 százalékkal nagyobb az elmúlt öt év átlagánál. A gazdálkodók
azonban azt állítják, hogy a közelmúltban elért nyereség messze nem kompenzálja az előző
évek veszteségeit, és a helyzet rosszabbodna, ha az árak újra esnének.
Nincs minden rendben az uniós piacon, ha egy liter tej ára kisebb, mint egy liter vízé –
fogalmazott a közelmúltban Jean-Claude Juncker bizottság elnök. Az EB szerint azonban a
nemrég megszüntetett kvótarendszerhez térnének vissza, ha újra hosszú távon szabályoznák
és befolyásolnák a tejtermelést. A bizottság az élelmiszerlánc-működés javításáról most
nyilvános online konzultációt folytat, amely november 17-ig tart.
Forrás: www.agrarszektor.hu
Kiszorult az olcsó importáru, egyensúlyban a tejpiac
2017. október 30.
Egyre kevesebb külföldi tej érkezik az országba, a boltok polcain a gyanúsan olcsó
importáruk helyét a magyar termékek vették át. A hatóságok és a szakmai szervezetek
együttműködése sikeres, a NAV az elmúlt hónapokban számos bejelentés alapján szűrte ki az
áfacsalással érintett dobozos tejeket a piacról.
Bár egy éve még az egész Európai Uniót sújtó válság határozta meg a hazai tejpiac alakulását,
mára egyensúlyi helyzet alakult ki az ágazatban. Korábban a külpiacokról dömpingáron
tömegével érkező áru tartotta óriási nyomás alatt a magyar tejtermelést, ez a folyamat azóta
enyhült, a beszállított tej mennyisége csökkent az elmúlt hónapokban – derült ki Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszából.
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A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a dobozos tej behozatala 2017 első felében
gyakorlatilag megegyezett a kivitellel, az import 4 százalékkal csökkent, míg az export 84
százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az árak is emelkedtek, a tej és a
tejtermékek kivitelének árbevétele 36 százalékkal, az import értéke pedig 20 százalékkal nőtt
2017 első fél évében 2016-hoz viszonyítva.
A tárcavezető nagy sikernek értékelte, hogy tavaly a boltok polcait már 83 százalékban hazai
előállítású dobozos tejjel töltötték fel a kereskedők, míg 2011-ben ez az arány csak 15-20
százalék volt. Az elmúlt években épp az okozta a legnagyobb problémát a hazai tejpiac
szereplőinek, hogy a kereskedelmi láncok többsége olcsó, külföldi UHT tejet kínált, míg
magyar áru elhanyagolható mennyiségben került a boltokba, jóval magasabb áron.
A miniszter szerint a kialakult egyensúlyi helyzet részben annak köszönhető, hogy a válság
elmúltával jelentősen csökkent a piacát kereső tej mennyisége az unióban, a nagy európai
tejtermelő gazdaságok jellemzően Kínába szállítják termékeiket. Emellett a kormányzati
intézkedések és a hazai hatósági munka is hozzájárult ahhoz, hogy egyre kevesebb gyanúsan
olcsó importtej kerül az országba. – A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz az elmúlt időszakban
számos bejelentés érkezett a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács részéről.
A bejelentés alapján indokolt intézkedéseket a NAV megtette – közölte Fazekas Sándor.
Jelezte: a kormány törekvései nemcsak a fogyasztásnak, hanem a gazdaság fehéredésének is
jót tesznek. Reményei szerint hamarosan a magyar tejtermékek lesznek túlsúlyban a boltok
polcain. – A kabinet és a szaktárca minden legális eszközt bevet annak érdekében, hogy az
ágazatot megóvja a válságtól és megőrizze a jövőbeni perspektíváit.
A költségvetési támogatás, a szabályozás és jogalkotás komplex lehetőségeit maximálisan
kihasználva továbbra is célunk a hazai tejelőállítás és tejpiac egészséges szerkezetének
megőrzése, a tej- és tejtermékek fogyasztói árának elfogadható szinten tartása – jegyezte meg.
Ez utóbbit részben a forgalmi adó csökkentésével érnék el. A friss tej ma már az ötszázalékos
áfakörbe tartozik, a cél pedig az, hogy a kedvezményes adókulcs minél több tejtermékre
kiterjedjen. Az áfacsökkentés lehetőségéről a tárca folyamatosan egyeztet a kormányzaton
belül és a szakmai szervezetekkel, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is.
Forrás: www.magyaridok.hu
Pánik Franciaországban, rohamozzák a boltokat a vajért
2017. október 30.
Hónapok óta rendületlenül emelkedik a vaj ára, amely egyes helyeken már háromszor annyiba
kerül, mint tavaly ilyenkor. A drágulás a világ legnagyobb vajfogyasztó nemzeténél, a
franciáknál csapódott le a legdurvábban, ahol egyes szupermarketek már a rendelt mennyiség
alig felét kapták meg.
Franciaország-szerte komoly kihívássá vált vajat találni a boltokban. A növekvő kereslet miatt
– különös tekintettel a közeledő ünnepekre – hiány alakult ki a piacon, amelyet felerősít a
csökkenő kínálati oldal.
E két tényező együttes hatása miatt az ár folyamatosan emelkedik, ahogy korábban
beszámoltunk róla, a vaj ára 2017-ben megduplázódott az ENSZ Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) szerint.
Azonban a francia szupermarketek a jelenlegi áraknál nem kívánnak többet fizetni a
vajtermékekért,ezért a beszállítók inkább a határon túl próbálják meg értékesíteni a vajat.
Emiatt azonban nemcsak vajból van hiány, hanem több fontos más termékből is, például a
mártásokból és süteményekből is.
Franciaország a világ legnagyobb vajfogyasztója, ha az egy főre eső mennyiséget vizsgáljuk.
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Thierry Roquefeuil, a francia tejtermelők szövetségének elnöke szerint a probléma oka, hogy
a francia kiskereskedelmi egységek árháborút hirdettek, és nem hajlandóak néhány centtel
többet fizetni még a vajért sem – írja a Bloomberg.
Mivel a francia tejtermelők azt tapasztalják, hogy a termékeiket külföldön átveszik magasabb
áron is, így megkezdődött az áru kiáramlása Franciaországból.
A termelők érvelése szerint egyszerűbb Németországba vinni a tejtermékeket, mint belföldön
alkudozni.
Az Agritel adatai szerint a vaj világpiaci ára szinte megháromszorozódott 2016-ban, egy
tonna vaj ára ugyanis 2500 euróról 7000 euróra ugrott.
Az európai piacon ennél némileg alacsonyabb ár tapasztalható az unió felmérése szerint, de a
6500 eurós tonnánkénti ár így is a legmagasabb azóta, amióta az EU adatokat közöl a
termékről.
Mi a helyzet Magyarországon?
Korábban beszámoltunk róla, hogy a KSH adatai szerint a vaj és vajkrém ára 2017
augusztusára 12,5 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest. A termékek
árai ennél akár jóval nagyobb mértékben is nőhettek. Például a Kunsági 100 grammos vaj ára
339 forintra emelkedett a tavalyi 169 forintról, de az import vajak is drágultak. Egy 100
grammos belga vajért tavaly 199 forintot, most 399 forintot kell fizetni ugyanabban a
hipermarketben.
Bár a francia élelmiszeripari kereskedők szövetsége szerint csak átmeneti logisztikai
problémáról van szó, a téma már a parlamentig is eljutott, ahol Stephane Travert,
mezőgazdasági miniszter reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy hamarosan egyesség
születik a termelők és a boltok között. Szeretném megnyugtatni az összes fogyasztót, hogy a
vaj hamarosan visszatér a boltok polcaira, és a fogyasztókat nem szabad megfosztani a
francia áruktól.
A Nielsen szombati jelentése szerint a francia szupermarketek vajigényeinek 30 százalékát
nem sikerült kielégíteni, néhány helyen ez az arány 46 százalék volt.
A boltokban lévő készletek hiányát tovább fokozta, hogy a háztartások a rossz hírek hatására
elkezdték felhalmozni a vajat, hiszen az ünnepek közelednek.
Szakértők szerint a vajhiány egyenes következménye annak, hogy a tejtermelés 3 százalékkal
visszaesett tavaly.
Emellett óriási a kereslet Kínában, akik a magasabb áron is felvásárolják a tejtermékeket.
Az Agritel iparági előrejelzése szerint a vajhiány nem lesz hosszú távú, és reményeik szerint a
vaj jelenleg csúcson lévő ára a tejtermelés újbóli fellendülésével mérséklődni fog.
Hogy pontosan mikor ér véget a vaj árának emelkedése, azt egyelőre nehéz megjósolni, de
fontos, hogy minél előbb megoldás szülessen a francia problémára, mert a tejtermék hiánya
más élelmiszeripari termékek (croissant, szószok, péksütemények, töltelékek) kínálatának
szűkülését is okozhatja.
Forrás: www.origo.hu
Olcsó tej miatt estek az élelmiszerárak
2017. november 2.
Mérséklődtek a nemzetközi élelmiszerárak októberben, lekövetve a tejtermékek árának
mozgását, így indexük 27 százalékkal alacsonyabban zárt, mint minden idők legmagasabb
értéke 2011 októberéből - derül ki az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a
FAO közleményéből.
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A FAO élelmiszerár-index (176,4 pont), amely az alapvető élelmiszer árak nemzetközi
változását követi nyomon hónapról hónapra, 1,3 százalékkal csökkent szeptemberhez képest –
bár még így is 2,5 százalékkal magasabb a tavaly októberinél.
A tejtermékek ára csökkent leginkább, 4,2 százalékkal, idén május óta először. Úgy tűnik, a
beszállítók inkább kivárnak a Csendes-óceán térségéből érkező új szállításokra, továbbá az
Európai Unióban az alacsony kereslet ráadásul bőséges készletekkel párosul, így a vajért és a
teljes tejporért lényegesen kevesebbet fizettek a nemzetközi piacokon.
A növényi olajok is olcsóbbá váltak 1,1 százalékkal a szeptemberi értéket véve alapul; főleg a
pálma- és szójaolaj ára indult el lefelé a biztató termelési kilátások hatására.
Valamelyest olcsóbb lett a cukor is a legfontosabb exportőr ország, Brazília valutájának
gyengülése miatt, és azért is, mert az Európai Unióban és Oroszországban is jó cukorrépa
termés várható.
Intenzívebbé vált a verseny a sertéshús-exportőrök között, miközben a kereslet inkább
visszafogott, így a húsárak alig 1 százalékkal bár, de csökkentek. A gabonaárak kicsit
erősödtek, főként a rizs magasabb árú jegyzése miatt.
Rekordmennyiségű gabonatermelés
A 2017-es év gabonatermelése globális szinten meghaladja majd az azt megelőzőt - olvasható
a FAO frissített Gabonakészletek és –igények gyorsjelentésben.
A szemestakarmányok rekordmennyiségben állnak majd rendelkezésünkre köszönhetően a
termelésbővítésnek Dél-Amerikában és Afrika déli csücskében. Ezzel szemben a
búzatermelés a csalódást keltő amerikai aratás miatt kevesebb lesz 2016-hoz képest. A
globális rizstermelés mennyiségében várhatóan nem változik.
A FAO becslése szerint a következő évben 1 százalékkal bővül a világ gabona felhasználása,
és még így is rekordnagyságú gabonatartalékok várhatók a 2018-as szezon végére.
Az exportkészletek bőségessége miatt marad a legnagyobb exportőrök közti erős verseny.
Összességében pedig a kukorica, cirok és rizs kereskedelmének mennyiségi növekedése
ellensúlyozza a búzánál valószínűsített csökkenést.
Forrás: www.tozsdeforum.hu
Rövidül a Gazdálkodási napló beadási időszaka
2017. november 2.
A Miniszterelnökség a kifizetések mielőbbi megkezdése érdekében módosította a
Gazdálkodási napló elektronikus benyújtásának időszakát.
A 2017. évről szóló nyomtatványt 2018. január 1. és január 31. között kell elektronikusan
beküldeni a NÉBIH részére az alábbi támogatások esetén:
•
agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (2015 és 2016 évi pályázati felhívás szerinti)
•
ökológiai gazdálkodás támogatás
•
NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
•
kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken
•
vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése
•
élőhelyfejlesztési
célú
nem
termelő
beruházások
•
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtott
agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009.
(V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2018. január 31. jogvesztő határidő, azaz ha nem küldi be
Gazdálkodási naplóját, akkor hiánypótlásra nincs lehetőség. Javasoljuk, hogy a beadási
időszak elején teljesítse kötelezettségét, ne hagyja az utolsó hétre, mert így még időben
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megkapja a visszaigazolásokat, és bármilyen hiba merülne fel a beküldés során van még
lehetősége javítani.
A nyomtatványt és a beküldéshez szükséges információkat a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon
találja meg a beadási időszakban.
Forrás: www.portal.nebih.gov.hu
A választáson a gazdák a vidék támogatására szavaztak
2017. november 5.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) mind a 19 megyében
meggyőző eredménnyel nyerte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
megyeiküldött-választását - közölte a NAK elnöke péntek este. Győrffy Balázs
ismertette: 47.394-en éltek szavazati jogukkal, ez mintegy 13,13 százalékos részvételi arány,
amely jóval magasabb a 2013-asnál. Ez nagyon komoly felhatalmazás európai
összehasonlításban is - hangsúlyozta, példaként említve, hogy Lengyelországban 2,8 százalék
volt a részvétel a kamarai választáson.
Forrás: www.agrotrend.hu

Budapest, 2017. november 9.

A piaci hírek adott hónapon belüli esetleges változásainak pontosabb követhetősége
érdekében a sajtócikkek megjelenési sorrendben kerülnek feltüntetésre.
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