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Első körben 30 milliárd forint támogatás a borászatoknak és 9 milliárd forint az
állattartóknak
2017. november 3.
Közel 500 borászat támogatásáról és 30 milliárd forint odaítéléséről döntött
Miniszterelnökség. Eredmény született emellett a juh- és kecsketartó telepek, valamint az
általános állattartó telepek korszerűsítésére meghirdetett pályázatról is, melyek esetében 9
milliárd forintról döntött a tárca. A Vidékfejlesztési Program kérelmeinek elbírálása
folyamatos, így a támogatott projektek száma és a támogatás összege tovább növekszik majd.
A Miniszterelnökség összesen 40 milliárd forintot különített el a Vidékfejlesztési Program
keretében a borágazat fejlesztéseinek támogatására. A versenyképesség- és
energiahatékonyság javítását célzó kérelmek közül, első körben közel 500 darabot részesített
pozitív elbírálásban a tárca, 30 milliárd forint értékben. A nyertes pályázóknak lehetőségük
lesz új borászati gépek, berendezések beszerzésére, meglévő technológiák korszerűsítésére,
illetve építéssel járó beruházások megvalósítására.
A juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése esetében több mint 360 kérelmet támogatott a
Miniszterelnökség – az eredeti, közel 4 milliárdos keret jelentős megemelésével – összesen
5,2 milliárd forint összegben. Emellett az általános állattartó telepek korszerűsítésére kiírt
felhívás keretében, 3,4 milliárd forint, szintén vissza nem térítendő támogatásban részesült
több mint 100 gazdálkodó.
A Miniszterelnökség felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a beérkezett kérelmek elbírálása,
értékelése még nem fejeződött be, ezért a megítélt támogatás összege és a nyertes projektek
száma tovább növekszik majd a következő napokban.
A nyertes pályázók előbb az ügyfélkapujukon kapnak értesítést, majd részükre a támogatói
okiratok is folyamatosan megküldésre kerülnek.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
A tej és a tejtermékek a kiegyensúlyozott étrend fontos részét képezik – De vajon mit
gondolnak róluk a vásárlók?
2017. november 5.
A TÉT Platform kutatási eredményeiből választ kaphatunk arra is, hogy mit figyelnek a
vásárlók leginkább a csomagoláson.
A tej- és tejtermékfogyasztás számos kedvező élettani hatása ellenére az életmódbeli
változások, valamint az alternatív termékek megjelenése miatt folyamatosan csökken. Ennek
ellenére a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az 1990-es évek közepén tapasztalt
mélypontról lassan, de biztosan növekszik az egy főre jutó tej- és tejtermékfogyasztás. 2014ben 152,2 liter volt a vaj nélküli fogyasztás, ami közel ötödével több, mint két évtizede.
Közben azonban jelentős változások következtek be nemcsak a tejpiacon, hanem az emberek
fejében is.
Miközben sokan továbbra is az egészséges étrend részének tekintik, megnőtt azok tábora, akik
különböző divatos étrendi irányzatok követőiként elutasítják ezen termékek fogyasztását,
vagy tejfehérje-allergia, esetleg tejcukor(laktóz)-érzékenység miatt kerülik azokat.
– Hazánkban a felnőttek harmadánál jelentkeznek gyomor-bélrendszeri tünetek tejtermék
fogyasztás után. A világban a diagnosztizált laktóz-intoleránsok száma 7–20 százalék körüli, a
tejfehérje- allergiások aránya pedig 1,5–2 százalék – mondja Antal Emese dietetikus,
szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője.
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Az egyesület a múlt évben reprezentatív kutatássorozatot indított, amelyekben egyes
élelmiszercsoportokkal kapcsolatban is felmérték az emberek véleményét, attitűdjeit. A
válaszadók véleménye alapján a tejtermékek közül főként a sajt és a tej bizonyultak az
egészséges étrendbe leginkább beilleszthetőnek, míg a joghurtok némileg gyengébb
megítélésben részesültek. A fogyasztói igények komoly ellentmondásba ütköznek, hiszen
friss, minőségi termékeket szeretnének fogyasztani, amelyek egyben hosszú eltarthatósággal
is rendelkeznek. Viszont a megoldást jelentő „tartós tej” a teljes lakosság 35 százaléka szerint
sok adalékanyagot tartalmaz.
Mit várunk a tejtermékektől?
A vásárlók kétharmada leginkább azt várja el a tejtermékektől, hogy jó minőségű legyen, ezt
követi a frissesség (58%) és az, hogy megérje az árát (50%). A magyar eredet és a hosszú
eltarthatóság szerepel még a fontosabb elvárások között (39, illetve 19%), de meglepő, hogy a
bio minősítés vagy a laktózmentesség alig néhány vásárlót érdekel.
A tejtermékek beszerzése döntően tudatos tervezés eredménye. Ötszáz vásárló megkérdezése
után kiderült, hogy például a joghurtbeszerzések 87 százaléka előre eltervezett és mindössze a
maradék 13 százalék impulzusvásárlás.
A joghurtok címkéjét nézik át a legtöbben: 14 százalék mindig, az emberek 24 százaléka
pedig gyakran olvassa el az információt, 23 százalékuk pedig néha ránéz, és mindössze
háromszázaléknyi vásárló nem szentel semmilyen figyelmet a csomagolásra.
A fogyaszthatósági határidőn (74%) túl az összetevők listája a legfontosabb a vásárlóknak, ez
utóbbit a vizsgált élelmiszercsoportok közül a legtöbben a tejtermékeknél figyelik (73%), de
sokan (38%) nézik meg a tápértékadatokat is. Amikor pedig arról kérdezték az embereket, az
információkból mi az, amit valóban hasznosítanak is a mindennapjaikban, az eltarthatóság
után a termék zsírtartalma volt a második leglényegesebb információ.
A tej és tejtermékek erős hazai fogyasztói bázissal rendelkeznek, amelyek megtartása és
fokozása érdekében elengedhetetlen a termékek táplálkozás-élettani jelentőségének
hangsúlyozása, valamint a tévhitek eloszlatása érdekében a csomagolási információk − főként
az összetevők – aktívabb tanulmányozására történő figyelemfelhívás.
Forrás: www.agroinform.hu
Kezdenek elszállni az árak, a tejen kívül más is durván drágult
2017. november 10.
A fogyasztói árak átlagosan több mint 2 százalékkal emelkedtek tavaly óta. Olyan dolog is
van persze, ami olcsóbb lett.
Jelentős a drágulás.
A KSH adatai szerint idén októberben a fogyasztói árak átlagosan 2,2 százalékkal
magasabbak voltak, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt egy évben a legnagyobb mértékben a
szeszes italok, dohányáruk, valamint az élelmiszerek ára nőtt.
Egy év alatt, 2016. októberhez viszonyítva:Az élelmiszerek ára 3,3 százalékkal emelkedett,
ezen belül a vaj, vajkrém 17,3, a sajt 8,1, a sertéshús 6,4, a kenyér 6,0, a kávé 5,6, a párizsi,
kolbász 5,3, a tojás 4,6 százalékkal drágult a statisztikák szerint. A baromfihús ára viszont
csökkent, 12,8 százalékkal. A legnagyobb mértékben, átlagosan 6,8 százalékkal a szeszes
italok, dohányáruk drágultak.
Egyed Linda, a FINO-Food Kft. ügyvezető igazgatója a tejtermékek drágulásáról
közleményben tudatta a Faktorral, hogy az elmúlt egy, másfél évben tapasztalható drágulást
az Európai Unió 2015-ös döntése alapozta meg, mikor felszámolta a kvótarendszert, ezzel
szabadabbá tette a tejpiacot. Ennek következtében a tejtermelés növelésében ambíciót érző
országok éves szinten több milliárd literrel megemelték termelésüket, amely a világpiaci
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kereslet-kínálati viszonyok mellett túltermeléshez vezetett az Európai Unióban. Ezután az
árak csökkenése miatt sok tejtermelő felhagyott a gazdálkodással, mely Európa-szerte
tejhiányhoz vezetett. Nemcsak Európában, hanem a világpiacon is hiánycikk a tej, különösen
annak zsírfázisa, ezáltal a tejkészítmények ára is emelkedett: ezt a globális drágulást érezhetik
a vásárlók jelenleg hazánkban. A vaj tonnánkénti világpiaci ára a 2016-os 2500 euróról 2017
őszére mintegy 7000 euróra nőtt.
A szolgáltatások ára 1,6, a háztartási energiáé 1,3, ez utóbbin belül a tűzifáé 11,6 százalékkal
magasabb lett, míg az elektromos energia, vezetékes gáz és távfűtés ára nem változott.
Az egyéb cikkek (gyógyszerek, járműüzemanyagok, illetve lakással, háztartással és
testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek) ára átlagosan 0,8, ezen belül a
járműüzemanyagoké 1,3 százalékkal emelkedett. A ruházkodási cikkekért 0,3, a tartós
fogyasztási cikkekért 0,1 százalékkal kellett többet fizetni.
A vaj már-már megfizethetetlen.
Egy hónap alatt, 2017. szeptemberhez viszonyítva:A fogyasztói árak átlagosan 0,3
százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a tojás 4,3, az
idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 2,5, a liszt 2,2, a vaj, vajkrém 1,8,
a sajt 1,6, a tej 1,4 százalékkal drágult. A fogyasztási főcsoportok közül a legnagyobb
mértékben, 1,7 százalékkal a ruházkodási cikkek ára nőtt, a szezonváltás miatt. A szeszes
italok, dohányáruk ára átlagosan 1,0 százalékkal emelkedett. A háztartási energia 0,4
százalékkal drágult, ezen belül a tűzifa 3,8 százalékkal. Az egyéb cikkek ára átlagosan 0,1
százalékkal lett magasabb. A tartós fogyasztási cikkek és a szolgáltatások ára egyaránt 0,1
százalékkal mérséklődött.
2017. január–októberben az előző év azonos időszakához képest:A fogyasztói árak átlagosan
2,4 százalékkal emelkedtek.
Forrás: www.faktor.hu
A gyerekek egy része nem tudja, hogy a túró is tejből készül
2017. november 12.
Naponta legalább négy adag zöldséget, gyümölcsöt kellene enniük, ám a valóságban alig több
mint a felét fogyasztják el az ajánlott mennyiségnek; a teljes kiőrlésű gabonával szemben még
mindig nagy az elutasítás; rengeteg cukros üdítőt és édességet nassolnak, egyes gyerekek
pedig nem tudják, hogy a túró is tejtermék. A gyermekkori túlsúlyért és elhízásért elsősorban
a szülők a felelősek, ám sokszor nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy az egészséges
táplálkozással krónikus népbetegségeket lehet megelőzni. A Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége elkészítette a Gyerek Okostányért, ami kalóriaigényhez mérve meghatározza a
megfelelő napi adagokat az élelmiszerekből.
Néhány hete az Elhízás Világnapja alkalmából az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet kiadott egy közleményt, amely szerint jelenleg Magyarországon minden
5. kisiskolás (6-8 éves gyerek) túlsúlyos. Az adatokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
és az Imperial College London kutatói által vezetett, 31,5 millió 5-19 éves gyerek adatai
alapján készült tanulmányból nyerték, ebben a kutatásban egyébként az OGYÉI is részt vett.
A kisiskolásokat érintő 20 százalékos aránnyal Magyarország a 200-as világlistán a túlsúlyos
lányok viszonylatában a 99. (a legrosszabb helyzetű országok vannak elől), az elhízott lányok
arányát illetően a 85. helyen áll. A fiúknál viszont rosszabb a helyzet, ők az 50. és az 54.
helyen végeztünk.
Az Elhízás Világnapjának hivatalos oldalán elérhető a hazánkra vonatkozó tavalyi statisztika
szerint, ha nem történik drasztikus változás, 2025-ra 369 ezer túlsúlyos vagy elhízott gyerek
lesz Magyarországon.
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Hasonlóan sötét jövőt predesztinál az OECD tagországokat vizsgáló legújabb, elhízással
kapcsolatos tanulmány is: eszerint minden második felnőtt, és minden hatodik gyerek elhízott.
A felnőttkori elhízási arányokat tekintve Magyarország az Egyesült Államokat, Mexikót és
Új-Zélandot követően a negyedik helyen áll.
Nagy jelentősége van tehát annak, hogy a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége másfél
évvel a hazai felnőtt lakosságnak szóló táplálkozási ajánlás után a héten megjelentette
az OKOSTÁNYÉR® gyereknek szóló változatát, amely a legfrissebb tudományos
eredményeket figyelembe véve határozza meg, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz
naponta milyen élelmiszertípusoknak, milyen arányban kellene a 6-17 évesek tányérjára
kerülnie.

Bár a szakemberek minden adandó alkalommal és fórumon hangsúlyozzák az elhízás
kockázatait, mégis sok szülő nem látja az összefüggést a gyerekkori zsírpárnák és a későbbi
krónikus megbetegedések, a cukorbetegség, az asztma, a magas vérnyomás vagy a depresszió
között.
A táplálkozással kapcsolatos rossz beidegződésekért, sztereotípiákért elsősorban a
felnőttek felelősek. 2014 óta működik a GYERE – Gyermekek Egészsége Programunk,
amely a gyermekkori elhízás visszaszorítását célozza meg. A szülőkkel szerzett
tapasztalataink alapján mondhatom, hogy kezdetben sok esetben nehéz meggyőzni őket arról,
hogy miért fontos és lényeges az ilyen jellegű programok működtetése. Hosszú idő szükséges,
mire elfogadják, ezt követően azonban szívesen bekapcsolódnak, és partnerként tekintve a
szakemberekre hajlandóak megtenni a szükséges lépéseket
– mondja Kubányi Jolán, az MDOSZ elnöke.
Bár a szövetség ajánlása szerint naponta négy adag zöldség illetve gyümölcs volna az ideális,
ami megközelítőleg 400 grammot jelent, ennek a valóságban alig több mint a felét fogyasztják
el a gyerekek. A gyümölcsök és zöldségek számos létfontosságú tápanyag nélkülözhetetlen
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forrásai, különösen értékes a vitamin-, ásványianyag- és rosttartalmuk, ezért emelni kellene a
napi elfogyasztott mennyiségen.
A szakértő hozzáteszi: a frissen kívül a gyorsfagyasztott és tartósított zöldségfélék,
savanyúságok (például savanyú káposzta, uborka) mind fogyaszthatóak, és beleszámítanak az
ajánlott négy adagba.
A gabonafélék, illetve a belőlük készült élelmiszerek szintén fontos részét képezik az
egészséges táplálkozásnak. Nagyban hozzájárulnak testünk energia-ellátásához, emellett
értékes vitaminokat és rostokat is tartalmaznak. A magyar gyerekek többsége mégis kevés
gabonát fogyaszt, a teljes kiőrlésű termékekkel szemben pedig továbbra is nagy az elutasítás.
Az okostányér kevesebb, mint egynegyedét a húsok, a halak, a tojás, a tej és a tejtermékek
alkotják, melyek számos vitamin és ásványi anyag forrásaként funkcionálnak. A tej és
tejtermékek kalciumtartalma különösen értékes, hatéves kor után mégis folyamatosan csökken
a fogyasztásuk, a 4-10 éves korú gyerekekre jellemző, hogy az ajánlott 500 ml tej (vagy ennek
megfelelő kalciumtartalommal bíró tejtermék) helyett 300 ml körül fogyasztanak el naponta,
később pedig ez az érték egyre csökken. Az MDOSZ elnöke úgy látja, a kevés tej illetve
tejtermékfogyasztás mögött ismeretbeli hiányosságok is vannak.
Rögtönzött felmérést végeztünk 11-12 éves gyerekek körében. A megkérdezett iskolások 76
százaléka pontosan tudta, hogy a kalciumbevitel miatt elengedhetetlenül szükséges tejet,
tejterméket fogyasztani, de a szükséges mennyiségre vonatkozóan már csak 40-45 százalék
felelt helyesen, sokan pedig nem tudták besorolni a tejtermékek családjába például a kefirt
vagy a túrót.
Fehérjeforrásként leginkább hús és felvágott kerül az asztalra, tejtermékek, tojás, és tengeri
hal alig. Az értékes zsírsavakat tartalmazó halból sok magyar gyerek csak évente egyszer
eszik.
A desszertek, édességek, chipsek magas só- és cukortartalmuk miatt hetente egyszer-kétszer
kerülhetnének az étrendbe, ezzel szemben a legtöbb gyerek naponta fogyaszt valamilyen
nassolnivalót. A felnőtt lakosság tekintetében a napi hozzáadott cukormennyiség a legutóbbi
OTÁP felmérés alapján csak minimális emelkedést mutat, és a megengedett határértéken
belül van (a napi energiához viszonyítva 10 százalék alatt kell lennie).
A gyerekeknél viszont jelentős eltéréseket találunk: a tízéves korosztályban napi 12-13
százalék a bevitt cukor, ami részben az édességeknek, részben az üdítőitaloknak köszönhető.
További probléma, hogy a mai 6-17 éves korosztály rendkívül keveset mozog, de ami még
ennél is rosszabb, rendszertelenül étkeznek: az ajánlott öt helyett gyakran csak háromszor
vagy kétszer, ráadásul több mint 30 százalékuk reggeli nélkül indul el otthonról. Az első
étkezés hiánya rossz irányba befolyásolja a koncentrálóképességet, és a plusz kilók
felkúszásában is jelentős szerepet játszik. A rendszeres reggeli beiktatásával a vércukorszint
egyensúlyban tartható, amellyel nagy eséllyel megelőzhetők az evési rohamok.
A gyerekek részére készült okostányér leginkább az adagokban tér el a felnőttekétől, az ő
energiaigényük ugyanis a kor, nem és fizikai aktivitás alapján nagy szórást mutat, iskolás
korban például napi 1300 és 3300 kcal között változik.
Forrás: www.24.hu
Konferenciát tartott a Tej Terméktanács
2017. november 15.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács november 14-én tartotta meg VII. Tejágazati
Konferenciáját. Elhangzott, hogy a tanács szorgalmazza a tej és az alapvető tejtermékek
áfájának csökkentését.
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A tejpiacon világszinten és az Európai Unióban is növekvő kereslet mutatkozik –
hangsúlyozta nyitóelőadásában Juhász Anikó, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgatója.
Mint mondta, a kereslet növekedése a sajt és a vaj esetében lassabb ütemű, a tejszínnél
gyorsabb, miközben a folyadéktejnél az uniós kereslet csökken.
A globális kereslet növekedésének nagy részét Kína, India, az Egyesült Államok és Afrika
szubszaharai régiója generálja. Juhász Anikó szerint ezek távoli piacok, ráadásul alapvetően
más termékeket keresnek, mint amit a magyar tejtermelők előállítanak.
A főigazgató közölte, hogy a feldolgozott tejtermékek növekedési üteme 2,5 százalékos a
világon, ami leginkább Indiának köszönhető. A globális fogyasztási növekedés motorjának
nevezte a fagyasztott pizzára szórható sajttermékeket, illetve Afrika esetében a tejzsírral
kevert sovány tejport, amit lisztként alkalmaznak a háztartások. Mint mondta, a világpiac több
tejzsírt szeretne, amihez fajtaváltásra van szükség. Nyugat-Európában már elkezdődött ez a
folyamat, próbálják támogatásokkal is ösztönözni a gazdákat a váltásra. A fajtákkal szembeni
elvárások a hosszabb ideig termelésben tarthatóság, a betegségekkel szembeni kisebb
érzékenység és természetesen a nagyobb zsírtartalmú tej.
Juhász Anikó beszélt a tejelőtehén-tartás nemzetközi mutatóinak alakulásáról is, amit 110
tagország adatai alapján állítottak össze. A munkaerő költsége Nyugat-Európában magasabb,
mint keleten, de az alapanyagköltségeknél fordított az arány és az egy tehénre jutó hozamban
is fejlődésre van szükség Kelet-Európában.
Mélykuti Tibor a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a jövő kihívásai között
említette a magyarországi tejfogyasztás növelését, hiszen míg Magyarországon fejenként 160165 liter az éves tejfogyasztás, addig például Finnországban ez a mutató 400 liter. Fontosnak
nevezte a tisztességtelen piaci szereplők jelenlétének, továbbá az élelmiszer-hamisítások és az
áfacsalások megszüntetését az ágazatban. Úgy vélte, mindezekre jó megoldás lehet a tej és az
alapvető tejtermékek áfájának csökkentése. Jelezte, hogy szorgalmazzák az UHT tejek, a
vajkészítmények és a félkemény sajtok forgalmi adójának mérséklését, hiszen egyrészt 12-13
százalékos árcsökkenést és ezzel a fogyasztás várható növekedését eredményezné, másrészt a
csalásokat és az élelmiszer-hamisítást is jelentősen csökkentené. Továbbá örömtelinek
nevezte, hogy a terméktanácsba belépett a kiskereskedelmi áruházláncok többsége, s ezzel
sikerült a magyar UHT tej arányát a 2011-ben tapasztalt 10-20 százalékról 2016-ra 85
százalék fölé emelni a boltok polcain.
Benedicte Masure a 23 tagállamot tömörítő Európai Tejipari Szövetség főtitkár-helyettese
elmondta, hogy Magyarország még nem tagja a tömörülésnek, de tárgyalnak a csatlakozásról.
Előadásában rámutatott, hogy az EU-ban 700 ezer gazdálkodó tart tejelő marhát és évente 160
millió tonna tejet állítanak elő. Az unióban 12 ezer tejfeldolgozó üzem van, amelyekben a
tejipari feldolgozás területén mintegy 300 ezer embert foglalkoztatnak.
Forrás: MTI
Együttműködési megállapodás a tejágazatért
2017. november 15.
Háromoldalú együttműködési megállapodás született a tejágazattal kapcsolatos
adatszolgáltatás fejlesztéséért.
Együttműködési megállapodást írt alá november 14-én, Velencén az Agrárgazdasági Kutató
Intézet (AKI), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), valamint a Tej
Szakmaközi Szervezetés Terméktanács (TTT). A háromoldalú kooperációban résztvevők a
jövőben a hatályos jogszabályokkal összhangban, együttesen működtetik a tejágazatra
vonatkozó adatszolgáltatási rendszert.
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2017 márciusában jelent meg a Földművelésügyi Minisztérium 8/2017. (III.2.) rendelete (a
továbbiakban: rendelet) a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci
jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről. Az új
jogszabályi előírásokkal összhangban, a Tej Terméktanács korábbi statisztikai jelentésén
alapuló adatszolgáltatási rendszert az AKI, a NÉBIH és a TTT együttműködésben üzemelteti
az elkövetkezőkben.
Az Együttműködési Megállapodást 2017. november 14-én, a Tej Terméktanács Velencén
megrendezett VII. Tejágazati Konferenciájának nyitóeseményeként írta alá Juhász Anikó, az
AKI főigazgatója, dr. Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke és Mélykuti Tibor, a TTT elnöke.
A kiterjesztett intézkedés célja egy olyan, teljes lefedettségű adatbázis létrehozása, amellyel a
szakmaközi szervezet eredményesebben tudja teljesíteni az uniós és hazai jogszabályokban
meghatározott, az ágazat tevékenységének szervezésére, illetve szabályozására vonatkozó
feladatait. Ugyanakkor az új rendszer az elemzők, a hatóságok és a kormányzati döntéshozók
számára is megfelelő hátteret biztosít.
A rendelet kihirdetése óta eltelt fél évben – az adatok gyűjtése, feldolgozása, összesítése során
felmerültgyakorlati tapasztalatok felhasználásával – készült el az AKI, a NÉBIH és a TTT
közötti háromoldalú Együttműködési Megállapodás az adatszolgáltatási rendszer
működtetésére.
Az együttműködésben résztvevő szervezetek közös célkitűzése a hazai tejpiac védelme és
megtisztítása, amelyhez elengedhetetlen, hogy az Együttműködési Megállapodással
támogatott, jogszabályban előírt kötelezettségét valamennyi tejpiaci szereplő (tejfeldolgozó,
nyers tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel foglalkozó tejágazati
szereplő, valamint tejkereskedő) betartsa.
A kiterjesztett piacszervezési intézkedés végrehajtását – a mezőgazdasági termékpiacok
szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény alapján – a NÉBIH jogosult ellenőrizni. Amennyiben az élelmiszerláncbiztonsági hatóság a törvényi rendelkezések megsértését tapasztalja, a jogszabályban előírt
mértékű ágazat felügyeleti bírságot ró ki a jogsértést elkövetőre.
Forrás: www.agroinform.hu (TTT)
Válogatott focista és kamion
2017. november 15.
Nagy Ádám válogatott focista szereti a tejet, sőt a tejfölt, de a Túró Rudi a kedvence, hiányzik
is neki, különösen az utóbbi időben, amióta a Bologna FC csapatában játszik. Többek között
ezt is megtudhatták tőle Telki község Pipacsvirág Általános Iskolájának tanulói, amikor
iskolájukba érkezett a tejkamion, vele a fiatal focista is, mint a tej nagykövete.
Nagy Ádám válogatott focista szereti a tejet, sőt a tejfölt, de a Túró Rudi a kedvence, hiányzik
is neki, különösen az utóbbi időben, amióta a Bologna FC csapatában játszik. Mivel külföldön
nem kapható ez a csokival bevont túró rudacska, ha a családtagjai meglátogatják, soha nem
maradhat ki a csomagjukból. Többek között ezt is megtudhatták tőle Telki község Pipacsvirág
Általános Iskolájának tanulói, amikor iskolájukba érkezett a tejkamion, vele a fiatal focista is,
mint a tej nagykövete.
Igen, útra kelt a Kaposvári Állattenyésztési Napokon és az OMÉK-on nagy sikerrel
bemutatott, ez utóbbin még a közönség díját is elnyert kék-fehér tejkamion.
A Tej Szakmaközi Szervezet és a Tejterméktanács határozta el, hogy különböző marketing
eszközökkel népszerűsíti a tej és a tejtermékek fogyasztását. A reklámfilmek és az internetes
közösségépítés mellett, ennek egyik jól eltalált, sikeres eszköze a tejkamion, amelyben a
gyerekek különféle interaktív játékok és foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a tej
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útjával az istállótól az asztalig, valamint elsajátíthatják az egészséges táplálkozás alapvető
tudnivalóit.
Szükség is van a tejfogyasztás népszerűsítésére, mert – mint Harcz Zoltán, a Tejterméktanács
ügyvezető igazgatója elmondta – a hazai tej- és tejtermékfogyasztás elmarad az európai
átlagtól, nálunk tej egyenértékben számolva évi 160 litert, míg Európában 250 litert fogyaszt
egy ember. Amit gyerekkorunkban megszeretünk, ahhoz később is ragaszkodunk, tehát a tejet
és a tejtermékeket is már gyerekkorban kell megszerettetni, hogy felnőttként tudatosan,
egészségesen étkezzen az ember.
E célból a tejkamion tanítási napokon ellátogat egy-egy iskolába, ahol egy osztályfőnöki óra
keretében edukációs programot tartanak.
Az ismeretszerzésnek és valamely élelmiszer megkedvelésének igen sok módja van. Az egyik
leghatásosabb, ha példaképeket láthatnak maguk előtt a gyerekek. Telkiben a
legszerencsésebbek találkozhattak Nagy Ádám válogatott focistával, aki lenyűgöző
közvetlenséggel foglalkozott a gyerekekkel (ő maga is alig nőtt ki a gyerekkorból),
természetesen a foci volt a középpontban, no, meg a tej.
Az erőnlét megtartását firtató kérdésekre elmondta a gyerekeknek, a sok munka és edzés
mellett annak köszönheti a jó erőnlétet, hogy nem csak egészségesen él, hanem egészségesen
is étkezik, amiben nagy szerepe van a tejnek. A csillogó gyermeki szemekben látszott, hogy
mindenki vágya, hogy egyszer ő is sok tejet fogyasztó válogatott focista legyen. Végül a
tejnagykövet tejfogyasztást népszerűsítő szórólapokat dedikált az ifjú rajongóinak. Volt, aki a
trikójára kért autógrammot. No, azok a trikók sem lesznek ebben az életben kimosva. Jó, gondolhatja az anyuka – legfeljebb büdös lesz, de nem érti, miért kell egyre több tejet venni a
boltban.
Harcz Zoltán elmondta, hogy három olyan fiatal sportolót (Kapás Boglárka úszót, Nagy
Ádám labdarúgót, Kenderesi Tamás úszót) választották tejnagykövetnek, akik teljesítményük
okán példaképei lehetnek az iskolás gyerekeknek.
Nem véletlenül tartja a pedagógia tudománya a tevékenységet az egyik legfontosabb
ismeretszerzési módnak. A gyerekek e rendezvényen is mindenáron meg akarták tapasztalni a
fejést. Igaz, csak műanyagból készült tehenet fejhettek, de az illúzió teljes volt, mindenki
igyekezett hozzáférni a tehénhez.
A kamionban, ha virtuálisan is etethették a teheneket, a szabadban pedig fejhették, aki ezt
tapasztalta, pontosan tudja, hogy honnan „jön” a tej, a természetből származik, nem a
dobozban készül. És ide kapcsolható a dietetikus játékos, interaktív foglalkozása, amikor a
természetes ételek és az egészséges életmód kapcsolatát ismerhették meg egy edukációs
program keretében a gyerekek anélkül, hogy tudtak volna arról, hogy éppen tanulnak.
Mint megtudtuk az ügyvezetőtől, a kamion járja az országot, legközelebb a Jászságban tűnik
fel. Nem könnyű ám megszervezni az útját, mert lévén különleges jármű, van, ahol külön
útvonalengedély kell, de olyan eset is előfordult, hogy rendőri felvezetést kaptak.
Forrás: www.magyarmezogazdasag.hu
Dietetikusok szerint nem ajánlott annyi növényi tejet itatni a gyerekekkel
2017. november 15.
A rizs-, kókusz- és mandulaitalok sok értékes tápanyagot tartalmaznak, de jobb, ha nem
ezeket isszák leggyakrabban a kisgyerekek – olvasható egy gyerekorvosok tömörülése által
kiadott ajánlásban.
Dr. Catherine Pound a Kanadai Gyerekorvosok Társasága képviseletében azt nyilatkozta,
hogy bizonyos növényi alapú italok nem tartalmaznak kellő mennyiségű vitamint és ásványi
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anyagot. A növényi tejfajták káros hatása nem ismert a gyerekekre nézve, ugyanakkor
gyakran hozzáadott cukor van bennük.
Az egészséges táplálkozás hívei gyakran egyenesen nyomást gyakorolnak a közvéleményre,
mondván, hogy a növényi alapú táplálkozás jobb, mint a húsalapú. Ami felnőttkorban még
igaz is lehet: felnőtteknél ajánlott, hogy időről időre mellőzzék a húsevést. De ugyanez nem
áll a gyerekekre, akiknek kell a fehérje.
A doktornő szerint a szülők a legjobb szándékkal próbálják átszoktatni a gyerekeiket a
növényi alapú italokra, de ezzel fontos tápanyagoktól és fehérjéktől fosztják meg őket.
A 2–8 éves gyerekeknek 13–19 gramm fehérjére van szükségük naponta, és két bögre tehéntej
vagy két bögre tápanyagokkal dúsított szójaital fedezi is ezt a szükségletet.
A szójaital is egyike a növényi alapú italoknak, amelyek „nem megfelelő alternatívái a
tehéntejnek, az első két évben legalábbis” – olvasható a kanadai gyerekorvosok és
dietetikusok közös közleményében.
A mandula-, kókusz- és rizsitalokban sokkal kevesebb fehérje van, mint a tejben, ezért ha a
gyerek valamiért nem iszik tejet, akkor az így kieső fehérjét két gyerekadagnyi hússal vagy
200 gramm lencsével kell pótolni. Egy bögre mandulaital ezzel szemben mindössze kábé
négy szem mandulát tartalmaz, ami egy gramm fehérjének felel meg.
A zsírok is nélkülözhetetlen elemei a gyerekek táplálkozásának, mivel azok egyértelműen
hozzájárulnak az agy növekedéséhez – teszi hozzá a doktornő. A gyerekorvosok azt ajánlják,
hogy kisgyerekkorban egyáltalán ne adjunk kevesebb telítetlen zsírsavat tartalmazó ételt a
gyerekeinknek az átlagosan előírtnál.
Amennyiben allergiás tünetek lépnek fel, gyerekorvossal és dietetikussal érdemes konzultálni
arról, hogy milyen kiegészítő tápanyagokkal érdemes pótolni a kiesett fehérjemennyiséget.
Friss zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabona, tejtermékek és hús – ezek képezzék a
gyerekek étrendjének alapját a szakértők szerint.
A csecsemők, ha lehetséges, hathónapos korukig csak anyatejet kapjanak, és akár kétéves
korukig szophatnak más, a koruknak megfelelő élelmiszerek bevitele mellett. Tehéntejet 9–12
hónapos korban kapjanak először, és kétéves korukig magas zsírtartalmú, homogénezett
tehéntej ajánlott.
Forrás: www.evamagazin.hu
Mezőgazdasági összeírást tart a KSH
2017. november 17.
Mezőgazdasági összeírást tart Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az Egyéni gazdaságok
decemberi összeírása, 2017 elnevezésű mezőgazdasági adatgyűjtést november 15. és
december 15. között végzik.
Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett
változásokat, illetve hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió
és a gazdálkodók részére - közölte a KSH az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.
Az adatgyűjtés eszmei időpontja 2017. december 1-je.
Az adatfelvétel a szántóföldi növények, valamint a zöldségfélék termesztésére és
felhasználására, a szántóként használt, üvegház és fóliasátor alatti területek hasznosítására, a
szőlő- és gyümölcstermesztésre, valamint az agrotechnikára (például a műtrágyázásra,
szervestrágyázásra, öntözésre) terjed ki.
Számba veszik a főbb haszonállatfajokat, az állati termékek termelését, valamint kitérnek a
mezőgazdasági tevékenység munkaerő-szükségletére, a mezőgazdasági tevékenységet
közvetve vagy közvetlenül segítő beruházásokra.
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A közleményben hangsúlyozzák: az adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók számára
kötelező. Azoknak a háztartásoknak, amelyek elektronikusan (e-mailen) vagy postai úton
felkérőlevelet kapnak, lehetőségük van arra, hogy a kérdezőbiztosi összeírást megelőzően,
2017. november 15. és november 21. között elektronikusan töltsék ki a kérdőívet. Sikeres
elektronikus kitöltés esetén a KSH által megbízott összeíró már nem keresi fel a háztartást.
Az adatfelvétel terepi időszakában, november 22. és december 15. között összeírók keresik fel
az ország 484 településének kijelölt körzeteit.
A KSH közleményében jelezte: a hivatal az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően,
bizalmasan kezeli, és kizárólag statisztikai célokra használja fel.
Forrás: www.ksh.hu
Megindulhat a magyar tej és tejtermékek kiszállítása a Kínai Népköztársaságba
2017. november 17.
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) több éves egyeztetéseinek köszönhetően mától
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 ellenőrzéseknek köszönhetően ezen túl Székesfehérvárról, Csornáról,
Bácsbokodról, Szegedről, Zalaegerszegről, Veszprémből, Répcelakról, Kaposvárról,
Szekszárdról, Vácról, Hajdúböszörményről, és Kacsótáról is megindulhatnak a kiszállítások.
A kormány a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások
számára új piaci lehetőségeket biztosítson, mindemellett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal szakemberei tanácsadással segítik az előállítókat, forgalmazókat, hogy megfeleljenek
az EU-n kívüli országok speciális elvárásainak. A szakpolitikai képviselők amellett, hogy
támogatják a hazai előállítók fejlődését, a kiváló minőségű magyar élelmiszerek is ismertebbé
válhatnak a külföldi vásárlók körében.
A tárgyalások folytatódnak. Az agrártárca célja az engedélyezett létesítmények körének
mielőbbi bővítése minden eddig engedélyezett termékkörben.
Forrás: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
Tejtermékekből a hazait választja a magyar, de egyre nagyobb a kereslet a világmárkák
iránt
2017. november 21.
A fogyasztók világszerte egyre inkább a globális márkákat preferálják a helyben előállított
termékekkel szemben. A magyarok leginkább a tejtermékekből választják a hazait.
A fogyasztók egyre inkább előnyben részesítik a globális márkákat – derül ki a Nielsen
piackutató legújabb, éves globális márkaeredet riportjából, melyben a helyi gyártók és a nagy
globális/multinacionális márkák összevetésével, 34 kategória bevonásával vizsgálják a
fogyasztói preferenciákat és érzelmi viszonyulásokat.
A világmárkák iránti preferencia legerősebben a babatörlőkendő, pelenka és bébiétel, tápszer kategóriánál mutatkozik: ahol a fogyasztók mindössze 7 és 10 százaléka nyilatkozott
úgy, hogy vásárláskor a helyi gyártókhoz húz a szíve.
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Alacsony még a helyi előállítású termékek iránti érdeklődés:
 a vitaminok/kiegészítők (12% választana lokális márkát),
 állateledel (12%), női intimhigiéniás termékek (13%),
 energiaital (14%),
 konzervélelmiszer (15%) esetében.
Ezzel szemben a tejtermékek (54%), édes-sós keksz, chips és sütemény (32%),
jégkrém (31%) és ásványvíz (30%) kategóriáknál kifejezett előnyt élveznek a helyi előállítású
termékek a globális márkákkal szemben.
A Nielsen eredményei szerint 2015-ról 2016-ra a következő kategóriáknál történt jelentős
fogyasztóipreferencia-elmozdulás a világmárkák felé:
 ásványvíz (22 százalékponttal 30%-ra süllyedt),
 instant zacskós tészta (21%p-tal 21%-ra csökkent),
 mosószerek (13%p-os eséssel 21%), állateledel (13%p-tal 12%-ra),
 szénsavas üdítőital (12%p-tal 18%-ra),
 babatörlőkendő, pelenka (11%p-tal 10%-ra csökkent).
A hajápoló (18%), alkohol (16%) és bébiétel, -tápszer (10%) katagóriák esetében minden
esetben tíz-tíz százalékpontos csökkenés figyelhető meg a helyi márkák kárára.
„A mai internetbehálózta, összekapcsolt, globális világunkban a fogyasztók sosem látott
termékkínálatból válogathatnak” – mondta Regan Leggett, a Nielsen fogyasztói kutatásokért
felelős vezetője. Még fontosabb jelenség, hogy a fogyasztók sokkal könnyebben férnek hozzá
a globális márkákhoz, többek között az egyre kiterjedtebb disztribúciós hálózatnak, ekereskedelmi akcióknak és termékajánlatoknak, és a modern kereskedelmi csatornáknak
köszönhetően. Ennek eredményei tükröződnek a világmárkák felé tolódás trendjében is.
Tejtermékekből csak a helyit keressük
Magyarországon a tejtermékeknél abszolút favorit a helyi, 75%-a a válaszadóknak a hazait
részesíti előnyben. Szeretjük a helyi jégkrémet és ásványvizet: tízből négyen csakis magyar
márkát választanának a polcok kínálatából. És erős még a magyar csokoládé-édesség
kategória: a felmérésben résztvevők mintegy harmadának (30%) a lokális brandhez húz a
szíve. Alkohol (bor-sör) esetében erősek a globális márkák, a magyarok kevesebb mint
negyede (23%) választ helyi márkát.
„A régiós szinten megfigyelhető különbségek a helyi gyártók relatív egy-egy kategóriát illető
erejét példázzák, különösen azért, mert a helyi ízvilágot célozzák” – hangsúlyozta
Leggett. „Európában például a tejtermékeket illetően az a percepció, hogy a helyi forrásból
származó termékek magasabb minőséget képviselnek. Mind globálisabb világunkban a
márkák harca már változó fogyasztó igények, viselkedések, életritmusok és ízlések
megértéséről szól. Akármelyik márka, legyen az helyi vagy éppen globális, megnyerheti a
fogyasztók szívét és pénztárcáját, amennyiben reflektál valódi igényeire és preferenciáira."
Forrás: www.nosalty.hu
A gomolyasajt-készítés műhelytitkai
2017. november 22.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Élelmiszeripari Igazgatósága által indított, „Tanuljunk
együtt – Tejipari gyakorlati napok” elnevezésű program őszi, harmadik rendezvényét
november 9-én tartották Mosonmagyaróváron.
A kamara élelmiszeripari igazgatósága a Tájékoztatási szolgáltatás keretében a Magyar
Tejgazdasági Kísérleti Intézet (MTKI) üzemében tartotta az őszi, harmadik „Tanuljunk
együtt! – Tejipari gyakorlati napok” elnevezésű programját a résztvevők számára. Az
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érdeklődők előzetesen három különböző téma és időpont közül választhattak: savanyított
tejtermékek- (joghurt, kefir); túrókészítés; gomolyasajt-készítés.
A programsorozat november 9-i rendezvénye szintén sikeresen zajlott Mosonmagyaróváron.
A jelentkezők egy komplex tájékoztatást kaptak az intézet munkatársaitól a sajtgyártás és
ezen belül is a gomolyakészítés elméleti és gyakorlati elemeiről. Az előadások során a tej
higiénés nyeréséről és a túró feldolgozási fázisainak elengedhetetlen feltételeiről is
informálódtak.
A gyakorlatban is bemutatták a gomolyasajt gyártását, amely a jelentkezők különböző szintű
felkészültségét és termék-előállító gyakorlatát figyelembe véve kitért a kézi és az üzemi ipari
technológia ismertetésére, illetve bemutatására.
Ezzel, a Tájékoztatási szolgáltatás keretében biztosított díjmentes programmal a kamara
szeretné segíteni az agrárium azon szereplőit, amelyek az élelmiszer-feldolgozói
tevékenységük tökélesítésére törekednek, azokat is, akik most kezdenek bele a saját
alapanyaguk feldolgozásába, továbbá azokat is, akik a tevékenységüket régóta folytatják.
A tejipari gyakorlati napok során az interaktív tudástár révén az érdeklődő élelmiszerfeldolgozók közvetlenül a szakemberektől kérdezhetnek és kérdéseikre érdemi választ
kaphatnak, ezáltal is hozzájárulva az együttműködési készségük, a környezeti teljesítményük
javításához, valamint az erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez.
Forrás: www.agrotrend.hu
Drágul a tej színe-java, szakemberek szerint jó ideig nem várható árcsökkenés
2017. november 23.
Tavaly óta jelentősen megemelkedett a vaj ára, s aki nem tudja elképzelni a reggelijét enélkül,
az biztosan tapasztalta már a drágulást a boltokban.
Az olcsóbb márkákra gyorsan lecsapnak a vásárlók, s időbe telik, mire megérkezik az új. Nem
véletlenül, ugyanis Európa-szerte hiány tapasztalható, mely egy 2015-ben bevezetett uniós
rendelkezés következménye.
– Kétéves tejpiaci válság ért véget tavaly nyáron, ekkor nagyon sok termelő hagyta abba
tevékenységét – kezdte felvezetni az emelkedett vajárak hátterét a Tej Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Harcz Zoltán elmagyarázta, az Európai Unió eltörölte
a tejkvótákat, ez pedig az árak eséséhez vezetett, ami rosszul érintette a gazdálkodókat, sokan
felhagytak tevékenységükkel. Az EU emiatt a termelés csökkentésére ösztökélte a
gazdálkodókat, kompenzációt fizetett azoknak, akik nem termeltek tejet. Ugyanakkor
nyilvánvalóan az állatállomány is kevesebb lett, s ez a termelésben is érezhetővé vált.
Másik okként említette az ügyvezető igazgató, hogy szemléletváltás következett be,
egyszerűen megfogalmazva, divatossá vált a vaj fogyasztása. Eltérve attól a korábbi
sztereotípiától, hogy egészségtelenebb lenne a margarinnál. Érdekességként említette, jelenleg
az is megfigyelhető, hogy a növényi alapú készítményeket már vajas ízesítéssel kínálják a
vásárlóknak. További szempont, hogy a kivitel jelentősen megemelkedett, példaként jegyezte
meg, Kínába két év alatt megnégyszereződött az export.
Hazánkban azonban nem igazán a vaj drágulása okoz érezhető problémát, hiszen jóval
kevesebbet fogyasztunk, mint például Franciaországban vagy Németországban. Míg a
franciák átlagosan nyolc kilót évente, addig mi, magyarok csupán másfelet. Itthon sokkal több
tejföl fogy, mint vaj, ezért előbbi drágulása kézzelfoghatóbb a mindennapokban. Harcz Zoltán
arról számolt be, hogy a tejföl kiskereskedelmi árában 25-30 százalékos emelkedés történt.
Úgy véli, a tejzsír felhasználásával készülő termékek árai még egy-másfél évig nem is fognak
csökkenni.
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– Minden évben előfordul drágulás, csak épp nem ilyen mértékű – számolt be
tapasztalataikról Almási Csaba, az Egertej Kft. igazgatóhelyettese. Ők ugyan nem állítanak
elő, de forgalmaznak vajat, s a beszerzési árak már jelentősen emelkedtek a tavalyiakhoz
képest. Azt is elmondta, ennek oka nyilvánvalóan egy nagyobb világpiaci változás, mely most
gyűrűzött be hazánkba. Megyénkben jelenleg nincs vajat előállító cég, így az egri üzem
például a szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyártótól vásárolja.
– Akkor sem túlzok, ha azt mondom, duplájára nőtt a vaj ára – fogalmazott, hozzátéve: azért
emelkednek most az árak, mert vissza kell fogni a keresletet, hiszen a kínálat nem elegendő.
A tejzsír hasznosítása során a cég tejfölt is előállít, s azt tapasztalják, az utóbbi időben ez iránt
is megnőtt az igény.
Nagy mennyiségben használják a vajat cukrászdákban, a jó minőségű készítményekhez
elengedhetetlen e termék. Az egyik egri cukrászat tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, az
utóbbi három-négy hónapban csaknem ezer forinttal emelkedett a vaj kilónkénti átlagára.
Marján Sándor arról is szólt, a vaj drágulása nyilvánvalóan sok mindenre kihatással van, így
ez náluk is jelentkezni fog: nagyjából ötven-száz forinttal emeli majd áraikat.
A magyarországi tejágazatban előrelépés is kell
Más európai országokhoz képest hazánkban a nyers tej kevesebb zsírtartalmú, melyre
azonban van megoldás, de ennek eléréséhez változtatásokra van szükség. Harcz Zoltán
kérdésünkre azt is elmondta, lehet növelni a zsírtartalmat, de az egy költségesebb
takarmánnyal érhető el, ennek finanszírozásához viszont az szükséges, hogy a nyers tej
eladási ára elérje az átlagos önköltségi árakat. Jelenleg ugyanis 98,96 forint a nyers tej ára
kilónként, viszont 100-105 forint lenne az az ár, ami fedezné a termelők költségeit. Emellett
az iparfejlesztés sem elhanyagolható a hatékonyabb termelés érdekében. A szakmaközi
szervezet vezetőjeként arról is szólt, fontos szempont még, hogy a hazai ágazat ne legyen
ennyire elaprózódva, összefogásra lenne szükség, hogy a termelői csoportok szervezetekké
alakulhassanak. Ezáltal ugyanis egyebek mellett sokkal kedvezőbb alkupozícióból indulnának
az érintettek a nagyobb, külföldi cégekkel szemben.
Forrás: www.heol.hu
A legelő tehéntől az üzletek polcaiig tart a „tejút”
2017. november 24.
Interaktív módon, játékos feladatokkal mutatták be a tej útját a Dienes Valéria Általános
Iskola diákjainak.
Tejkamion parkolt szerdán a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolánál. Az interaktív,
mobil kiállítótér a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a „Tej útja” elnevezésű
roadshowjának részeként érkezett Szekszárdra. A Dienes előtt a Gyakorló iskola előtt parkolt
le a kamion, amelyben 3–6. évfolyamos diákok ismerhették meg a „tej útját”.
A
kezdeményezés
célja, hogy
segítséget
nyújtson
az
egészségtudatos
táplálkozás kialakításában, megszerettesse a tej és tejtermékek fogyasztását, bemutassa a
tejtermékek sokféleségét és szerepét az egészséges táplálkozásban, fejlődésben. Mindezt cégés márkasemlegesen, tudományos ismeretekre építve, de a fiatalokhoz leginkább közel álló
nyelvezetben tolmácsolják.
A Tejkamionban azt mutatják be a diákoknak, hogyan kerül a tej a réten legelő tehenektől a
boltok polcaira, így a tehenek etetése és fejése sem marad ki. A gyerekek öt különböző
élményállomáson vehettek részt, és ezek révén járhatták végig a tej útját. Az érdeklődőknek
nemcsak az interaktív és látványos programok kipróbálására volt lehetőségük, hanem a
kamiont kísérő dietetikus segítségével az ismeretanyagra épülő, izgalmas és érdekes
játékokkal tették számukra még izgalmasabbá a tanulást.
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Az országot járva, a tervek szerint ötven általános iskolába viszik el a Tejkamiont. A mobil
kiállítás révén szeretnék megszerettetni a gyerekekkel a tejfogyasztást, bemutatni nekik a
tejtermékek sokféleségét és szerepét az egészséges táplálkozásban, továbbá eloszlatni azokat a
tévhiteket, amelyek a tejtermékek előállításához és fogyasztásához kapcsolódnak.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács felismerve a fiatalok általában helytelen
fogyasztói szokásait, tizenöt éve elkezdte, és folyamatosan szervezi az iskolai edukációs
programot. Kiemelt céljuk, hogy ösztönözzön a tej és tejtermék fogyasztására, az
egészségtudatos táplálkozásra az iskolai keretek között is, hiszen az ott szerzett ismeretek
jobban beépülnek mindennapi táplálkozási kultúrájukba, ezáltal a gyerekeknek szokásává
válik a tejivás és a tejtermékfogyasztás.
Forrás: www.teol.hu
Az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia a tejtermékek árának alakulásában
2017. november 24.
A vaj- és sajtféleségeknek csak a harmada származik Szlovákiából
Állami támogatás nélkül csak nehezen beszélhetünk a szlovákiai tejipari ágazat jövőjéről –
jelentette ki Alexander Pastorek, a Szlovákiai Tejipari Őstermelők Szövetségének elnöke,
leszögezve, hogy nem ők tehetnek a vaj és egyéb tejtermékek jelenlegi magas áráról.
A fejőstehén-állomány 4,4 százalékkal csökkent
Nincs éppen rózsás helyzetben a szlovákiai tejipar, 5,1 százalékkal csökkent a tejeladás, ami a
második legnagyobb méretű csökkenésnek számít az unión belül. Ezzel párhuzamosan a
tejtermelés 2,5 százalékkal, a fejőstehén-állomány pedig 4,4 százalékkal csökkent. Pastorek
szerint 2017-ben az ágazat megpróbálta stabilizálni a helyzetét, ám az utóbbi hónapok
fejleményei miatt ismét kongatják a vészharangot. Pastorek kiemelte, hogy a tejtermékek
árában megmutatkozik a termelők azon igyekezete is, hogy a vállalkozásukat nyereségesen
működtessék. „A fogyasztónak szembesülnie kell azzal, hogy egy doboz tej nem kerülhet 23
centbe. Mi mindent megteszünk, amit az állam jelenlegi támogatása mellett tehetünk” –
közölte az elnök.
Hetvenszer nagyobb támogatásra lenne szükség
A tejtermelők megegyeznek abban, hogy az ágazatnak nem lesz elég az állami
költségvetésből jelenleg elkülönített egymillió euró. Véleményük szerint az ideális
támogatásnak hetvenszer nagyobbnak kellene lennie. Hozzátették, hogy még ez is felével
kevesebb lenne, mint amennyit a csehországi kollégáik kapnak. Pastorek a pénzeszközök
emeléséről Gabriela Matečná mezőgazdasági miniszterrel is tárgyalt, aki támogatta a
javaslatot, ám azt is közölte, hogy a végleges döntés a pénzügyminisztérium kezében van.
A hazai termékek biztonságosabbak
Stanislav Voskár, a Szlovákiai Tejtermelők Szövetségének elnöke szerint a tejipar világosabb
és perspektivikusabb jövője a fogyasztón át vezet, ezért az itthoni lakosságot főként a hazai
termékek nagyobb fogyasztására akarja ösztönözni, még akkor is, ha nem reális az olyan
elképzelés, hogy az áruházak pultjairól eltűnik az összes külföldi márka. „A hazai piacunknak
még mindig van hová bővülnie, nagyon messze vagyunk a tejfogyasztás egészséges
mértékétől” – vélekedett Voskár, hozzátéve, hogy a hazai termékek jó minőségűek és
elsősorban biztonságosak. Megjegyezte, hogy az összes élelmiszerbotrány a behozott
termékekkel volt kapcsolatos.
A szövetség elnöke abban is gondot lát, hogy Szlovákiában felnő egy olyan nemzedék,
amelynek a tejtermékekhez fűződő viszonya már nem olyan, mint valamikor volt. Éppen ők a
célcsoportja a „Fogadj örökbe egy tehénkét” elnevezésű kampánynak. A játékban minden
játékos, aki a regisztrációt követő 10 nap alatt összegyűjti 10 különféle szlovákiai tejtermék
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kódját, egy születési bizonyítványt kap az állatról, és azt meglátogathatja a farmon. A játékról
még többet tudhat meg ide kattintva.
A tejfogyasztás terén bőven van hova fejlődnünk
Szlovákiában az emberek tavaly átlagosan 175,5 kg tejet és tejterméket fogyasztottak, ami 22
kilóval több, mint a 2009-es átlagfogyasztás, azonban ez még mindig nagyon messze van az
ajánlott uniós fogyasztástól, ami körülbelül 50 kilogrammal több tejtermék fogyasztását
irányozza elő évente. Az előző rendszerben az állam nagyon bőkezűen támogatta a
tejtermelést és -fogyasztást. Ez meg is mutatkozott a fogyasztás kedvező alakulásában, ami
1989-ben a ma hihetetlennek tűnő évi 256 kilogrammot is elérte. Egyes nyugat-európai
országokban ma is elérnek ekkora, vagy akár 100 kilogrammal nagyobb fogyasztást.
Kinek a termékeit fogyasztjuk
A tej és tojás ugyan az utolsó olyan termékféleség, melyből statisztikailag Szlovákia önellátó,
azonban a valóság az, hogy az üzletek polcain a külföldi tejtermékek vannak túlsúlyban. Csak
tavaly 650 millió kilogramm külföldi tejtermék került be az országba, míg Szlovákia
ugyanebben az időszakban 469 millió kilogramm tejterméket exportált.
Amennyiben a kulcstermékek struktúráját vesszük górcső alá, azok többsége külföldről
származik. „A Szlovákiából származó termékek ranglistáját a hazai tej vezeti 84 százalékos
részesedéssel. Ugyanakkor a hazai vaj, sajt és túró alig 30 százalékban részesedik a hazai
eladásokból” – szögezte le Voskár, hozzátéve, hogy a tejtermelő és feldolgozó szektor a
mezőgazdaság és az élelmiszeripar egyik alappillére minden országban. Szlovákiában
azonban hiányzik az ilyen irányú fejlesztés egységes koncepciója, ugyanakkor egy nagyon
jelentős munkáltatóról van szó, amely mintegy 10 ezer embernek biztosít megélhetést és
döntően befolyásolja a vidék arculatát.
Forrás: www.felvidek.ma
Műtehén csábított a tejkamionba
2017. november 27.
Többeket is vonzott a kaposvári Tesco áruház mellett állomásozó Tejszív kamion vasárnap.
A kisebbeket egy, a jármű mellett kiállított (mű)boci is csábította. A kamionban különféle
edukációs anyagok segítségével lehetett nyomon követni a tej útját és a tejfeldolgozás
folyamatát. Ezek között voltak olyan interaktív és edukációs játékok is, melyeket például
tableten is kipróbálhattak az érdeklődők.
Ha valaki Tejszív emblémával megjelölt tejet vagy tejterméket vásárol, biztos lehet abban,
hogy a tej magyar gazdaságokból származik – derül ki a tejsziv.hu weboldalról.
Forrás: www.sonline.hu
Jelentős támogatás az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására
2017. november 28.
A Magyar Államkincstár a 2017. október 31-i benyújtási határidőt követően azonnal
megkezdte az egyes állatbetegségek és zoonózisok (állatról emberre terjedő betegségek)
felszámolására igényelhető támogatási kérelmek feldolgozását és az elmúlt két hét alatt
mintegy 1,25 milliárd Ft összegű támogatás kifizetéséről intézkedett.
Az intézkedés célja a súlyosan fertőző, járványos, illetve állatról emberre terjedő
állatbetegségekkel (szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza,
fertőző szivacsos agyvelőbántalmak, veszettség és kéknyelv betegség) szembeni védekezés, a
betegségek felszámolása és figyelemmel kísérése, ezáltal az állat-egészségügy és az
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állattenyésztés termelékenységének védelme, színvonalának javítása. Az állategészségügyi
programok végrehajtásához szükséges – részben uniós, részben nemzeti költségvetésből
finanszírozott – támogatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), a megyei
kormányhivatalok és a Magyar Juh- és Kecsketenyésző Szövetség veheti igénybe.
A támogatás közel fele, mintegy 672 millió Ft – a megyei kormányhivatalokon keresztül –
közvetlenül az állattartókhoz került a baromfiállományok szalmonella elleni immunizálásához
szükséges oltóanyag beszerzésére, illetve a szalmonellával fertőzött állatállományok
felszámolása miatt keletkezett kár enyhítésére.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Megjelent a RASFF 2016-os jelentése az EU élelmiszerbiztonsági helyzetéről
2017. november 28.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerében (RASFF)
közzétett csaknem háromezer bejelentés kevesebb mint 1%-a érintett magyar előállítású
terméket 2016-ban – derült ki az Európai Bizottság éves összegzéséből. A 141 hazai
vonatkozású ügy főként különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, étrend-kiegészítőkre,
gabona és pékáru termékekre vonatkozott.
A 38 éve működő RASFF az uniós tagállamok hatóságai közötti gyors információáramlás
érdekében jött létre. E riasztási rendszer segítségével számos élelmiszerbiztonsági kockázatot
még azelőtt sikerült elhárítani, hogy a kifogásolt termék a vásárlóknak gondot okozhatott
volna.
Az Európai Bizottság által készített, nemrég közzétett 2016–os összegzés alapján tavaly 2930
bejelentés jelent meg a RASFF-on, melyek 88%-a élelmiszerekhez kötődött. A bejelentések
száma nem változott lényegesen a korábbi évekhez viszonyítva.
Uniós szinten a legtöbb probléma a gyümölcsökkel és zöldségekkel, a mogyoró- és
diófélékkel, a halakkal és halászati termékekkel, valamint az étrend-kiegészítőkkel és egyéb
speciális célú élelmiszerekkel kapcsolatban mutatkozott. Az esetek nagy részében a patogén
mikroorganizmusok (elsősorban baromfi- és hús termékekben), a mikotoxinok (főleg
aflatoxin), a növényvédőszer-maradékok, a nehézfémek, valamint a nem jogszerűen
alkalmazott összetevők okozták a veszélyt.
Az előző évben a jelentős területet, illetve sok tagállamot érintő esetek között szerepelt
például az E. coli szennyezett román sajt vagy a szalmonellával fertőzött lengyel tojás ügye.
Magyarországon előállított termékkel kapcsolatosan 24 esetben merült fel
élelmiszerbiztonsági probléma, amely csupán 0,8%-a a 2016-ban dokumentált összes RASFF
bejelentésnek.
A hazai vonatkozásúvá vált 141 RASFF ügy 117 esetben élelmiszer, 14 esetben takarmány,
10 esetben pedig élelmiszerrel érintkező anyag volt. Itthon leginkább az étrend-kiegészítők és
különleges táplálkozási célú élelmiszerek, gabona és pékáru termékek, valamint a baromfihús
és egyéb baromfitermékek tekintetében adódott gond. Kisebb számban kellett például
gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatban eljárni.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) kiemelten kommunikálja a hazai
lakosságot érintő ügyeket annak érdekében, hogy a vásárlók minél szélesebb köre időben
értesüljön a problémákról. A RASFF rendszeren érkező valamennyi riasztás megtalálható
a NÉBIH honlapján. A témához kapcsolódó további információk elérhetőek a RASFF
Portal oldalon.
Forrás: www.portal.nebih.gov.hu

17

Megújult az Ügyfél-tájékoztatási rendszer
2017. november 29.
A Magyar Államkincstár egyszerűbbé és átláthatóbbá, valamint felhasználóbarátabbá tette a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ügyek nyomon követésére
szolgáló, úgynevezett Ügyfél-tájékoztatási rendszerét (ÜTR).
Ennek során Az Ügyfél-tájékoztatási rendszer Ügyfél folyószámla felülete az alábbiak szerint
módosult:
Ügyfeleinket eddig is tájékoztattuk a Döntésben megítélt támogatási összegről, a döntés
alapján az Ügyfélnek teljesített összegről valamint az összeg Utalásának dátumáról,
ugyanakkor
fejlesztéseink
eredményeképpen áttekinthetőbbé
vált
a
felület,
a Döntésben megítélt támogatási összeg mellett közvetlenül az Ügyfélnek teljesített összeg,
illetve az Utalás dátuma tűnik fel, és csak ezt követően szerepelnek a kötelezően
visszatartásra kerülő összegek.
További fejlesztésként lehetővé tettük, hogy ügyfeleink az Utalás dátuma szerint is sorba
rendezhessék a kifizetések listáját. Ezáltal nagyságrendekkel egyszerűbbé válik a
bankszámlára érkezett összegek, és az azokhoz tartozó támogatási döntések párba állítása és a
támogatások nyomon követése.
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője – a rugalmas, igazságos és fenntartható
közös agrárpolitika megteremtése
2017. november 29.
A szabályok egyszerűsítése és a rugalmasabb megközelítés biztosítja, hogy a közös
agrárpolitika (KAP) valós eredményeket hozzon a gazdálkodók támogatása terén, és
meghatározza az uniós mezőgazdaság fenntartható fejlődésének irányát.
Ezek az Európai Bizottság által ma elfogadott „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság
jövője” című, az Unió legrégebbi közös politikájának jövőbeli fennmaradását biztosító
lehetőségeket felvázoló közleményének alapkövei.
A közlemény kiemelt kezdeményezése, hogy a tagállamok szélesebb hatáskört kapjanak azt
illetően, hogyan és hová fektetik be KAP-támogatásukat annak érdekében, hogy teljesüljenek
a környezetvédelemmel, klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos ambiciózus közös
célok.
Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért
felelős alelnök a következőket mondta: „A közös agrárpolitika 1962 óta képezi
megbeszéléseink tárgyát. Amellett, hogy a KAP révén továbbra is egészséges és ízletes
élelmiszereket kell eljuttatunk a fogyasztókhoz, és munkát, valamint növekedést kell
biztosítanunk a vidéki térségeknek, a KAP-nak – az egyéb politikákkal együtt – folyamatosan
fejlődnie kell. Az érdekelt felekkel folytatott széleskörű konzultáció eredménye alapján
kidolgozott javaslatunk fontos lépést jelent a KAP korszerűsítése és egyszerűsítése terén. A
Bizottság által bevezetett új működési modellben jobban érvényesíti a szubszidiaritást a
tagállamok javára, és felszólítja az utóbbiakat, hogy közös agrárpolitikai stratégiai tervet
hozzanak létre, amelyben meghatározzák az I. és a II. pillér során megvalósítandó céljaikat,
ezáltal elősegítve az egyszerűsítést, a koherenciát és az eredmények nyomonkövethetőségét.”
Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „A ma kiadott
közlemény biztosítja, hogy a közös agrárpolitika képes legyen biztosítani az olyan új vagy
újabb keletű célokkal kapcsolatos eredményeket, mint az intelligens és ellenálló
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mezőgazdasági szektor támogatása, a környezetvédelem és az éghajlat-politika megerősítése,
valamint a vidéki területek társadalmi-gazdasági felépítésének védelme. Emellett a közlemény
jelentős irányváltás a KAP végrehajtása terén. A jelenlegi rendszer helyébe új végrehajtási
rendszer lép, amely jóval nagyobb fokú szubszidiaritást kínál a tagállamoknak.”
A jelenlegi kétpilléres struktúra megtartása mellett az egyszerűbb, rugalmasabb megközelítés
részletes intézkedéseket határoz meg az Uniós szinten elfogadott célkitűzések elérése
érdekében. Ezt követően minden uniós ország kidolgozza a saját – a Bizottság által
jóváhagyott – stratégiai tervét, amelyben meghatározza a célkitűzések elérésének tervezett
módját. A megfelelés helyett a folyamat nyomon követése és a támogatás eredményorientált
módon való elköltése kap nagyobb hangsúlyt. Az egyenmegoldásokról a személyre szabott
megközelítésre való áttérés elősegíti, hogy a szakpolitika és annak megvalósult formája
közelebb kerüljenek azokhoz, akik azt a helyszínen végrehajtják.
A mezőgazdasági termelők támogatása továbbra is közvetlen kifizetési rendszeren keresztül
folyik majd. A közlemény nem vetíti előre sem az uniós pénzügyek jövőjéről szóló vita
kimenetelét, sem a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok tartalmát. A
teljesség igénye nélkül vizsgálja a mezőgazdasági termelők bevételeinek igazságos és
célzottabb támogatásának lehetőségeit.
A klímaváltozás és a természeti erőforrásokra nehezedő nyomás továbbra is befolyásolni
fogja a mezőgazdaságot és az élelmiszertermelést. Az új közös agrárpolitikának nagyobb fokú
ambíciókat kell tükröznie az erőforrás-hatékonyság, a környezetvédelem és az éghajlatpolitika
terén.
A további javaslatok a következők:
 A modern technológiák használatának ösztönzése a gazdálkodók helyi támogatása,
valamint a nagyobb piaci átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása érdekében.
 Kiemelt figyelem a fiatalok gazdálkodásra ösztönzésére, összehangoltan a tagállamok
földadóztatási, földtervezési és készségfejlesztési hatásköreivel.
 A polgárok fenntartható mezőgazdasági termeléssel – egészségüggyel, táplálkozással,
élelmiszer-pazarlással és állatjóléttel – kapcsolatos aggodalmainak kezelése.
 A szakpolitikák közti következetes, globális célokkal összhangban lévő fellépésre való
törekvés, különösen a kereskedelem, a migráció és a fenntartható fejlődés területén.
 Kockázatkezeléssel kapcsolatos uniós szintű platform létrehozása a gazdálkodók
segítésére, hogy meg tudjanak küzdeni az éghajlat bizonytalanságával, a piaci
ingadozásokkal és egyéb kockázatokkal.
A Bizottság a közleményben felvázolt célokat megvalósító releváns jogalkotási javaslatokat
2018 nyara előtt, a többéves pénzügyi keretről szóló javaslat kihirdetését követően terjeszti
elő.
Háttér-információk
2017. február 2-án az Európai Bizottság konzultációt indított a közös agrárpolitika (KAP)
jövőjéről, melyben arra kereste a választ, hogyan lehetne egyszerűsíteni és korszerűsíteni a
jelenlegi politikát. A három hónapos konzultációs időszak során az Európai Bizottság több
mint 320 000 választ kapott, főként magánszemélyektől. A konzultáció során megállapítást
nyert, hogy a legtöbb válaszadó ragaszkodik az erős, uniós szintű agrárpolitikához, ám
egyszerűbb, rugalmasabb formában, a gazdálkodók tisztességes életszínvonalának
biztosítására, illetve a környezetvédelem és a klímaváltozás kulcsfontosságú kihívásaira
összpontosítva. Forrás: www.europa.eu
Budapest, 2017. december 4.
A piaci hírek adott hónapon belüli esetleges változásainak pontosabb követhetősége
érdekében a sajtócikkek megjelenési sorrendben kerülnek feltüntetésre.
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