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Tej ipa ri gé pek so ro za tunk ban igye kez tünk a tej fel dol go zás kü lön bö zõ le -
he tõ sé ge it be mu tat ni ol va só ink nak, ez zel a be ru há zók fe lé se gít sé get nyúj ta ni 
a mû sza ki-tech no ló gi ai hát tér ki vá lasz tá sá hoz.

• 1. VII. évf. 3-4. szám – Tej ipa ri be ren de zé sek és tech no ló gi ák I.-II.
• 2. VII. évf. 8. szám – A saj tok gyár tá sá nak tech no ló gi ái és be ren de -

zé sei
• 3. VIII. évf. 4. szám – Tú ró cso dák a tej ipar ban
Az el múlt idõ szak tej ter me lé si és tej pi a ci vál to zá sai azon ban ala pos meg -

fon to lás ra kész te tik a vál lal ko zó kat a be ren de zé sek és a he lyes ter mék szer -
ke zet kiválasztása oldaláról.

A tej ter me lés je len le gi hely ze te ha zánk ban.
A ma gyar szar vas mar ha ága zat ban a tel jes te hén lét szám mind össze

360.000 kö rül stag nál, amely bõl a tény le ges tej hasz nú po pu lá ció mint egy
270.000 te hén bõl áll. A tej- és tej ter mék fo gyasz tás a rend szer vál tás elõt ti
évek ben fo lya dék tej re át szá mít va 200 kg/fõ kö rül ala kult, ami mára 150 kg/fõ
mennyi ség re csök kent. Ez zel szem ben Nyu gat-Eu ró pa or szá ga i ban 300 kg/fõ 
fe let ti a fo gyasz tás, ami nek a je len tõs ré sze sajt és egész ség vé dõ fer men tált
ter mék(jog hurt, kefír). 2002-ben még 72 ft/l volt a tej át vé te li ára, amit to váb bi 5 
Ft/l mi nõ ség ja ví tá si tá mo ga tás il le tett, a tej zsír- és tej fe hér je-kor rek ció mel lett.
Ezt kö ve tõ en a tej árak erõ tel jes csök ke nés be kezd tek, ami meg sem állt 62-63 
Ft/l-ig. Nap ja ink ban ép pen fel fe lé ível a tej ter me lés mennyi sé ge, mert a re la tív
tej hi ány nak kö szön he tõ en a tej alap ár emel ke dik, jelenleg 70 Ft/l. Ehhez jön
még a kb. 8,40 Ft/l kvótatámogatás, ami a beltartalmi felárral már eléri a 80
Ft/l-t. 

Ma gyar or szá gon ép pen annyi te jet, va gyis 1 mil li árd 400 mil lió li tert ter mel -
nek, mint amek ko ra a fo gyasz tás. Azon ban en nek egy ne gye dét (az EU-ban is
je lent ke zõ tej hi ány mi att) kül föld re szál lít ják. El sõ sor ban Olasz or szág ban lett
egy re na gyobb a ke res let az ún. „fe hér szí nû” nyers tej re, ahol har ma dá val töb -
bet fi zet nek érte. A ha zai te jünk fe hér sé gét az egy ön te tû, ala cso nyabb
karotintartalmú tö meg ta kar mány ered mé nye zi. A fo lya ma tos ár ver seny ha tá -
sá ra a tej ár fo lya ma to san emel ke dik. Pél dá ul Ro má nia is már 35-45 €cent/li ter
áron visz a ma gyar tej bõl, ami már jó val 80 Ft/l fe let ti árat je lent. A ter me lé si

költ sé gek emel ke dé se és a ke res le ti piac a tej ár to váb bi emel ke dé sét ve tí tik
elõ re, ennek következménye pedig további gyártók eltûnése a piacról valamint 
a tejtermékimport további növekedése lesz.

A tej ár emel ke dé se el le né re még is ki sebb za var ész lel he tõ a tej ter mék pi a -
con. En nek oka a kül föl di, gyak ran nö vé nyi zsí rok kal dú sí tott im port sajt, ame -
lyet az áru ház lán cok 600-700 Ft/kg-os áron tesz nek ki a pol cok ra. Ugyan is a
10 li ter tej bõl elõ ál lí tott 1 kg trap pis ta saj tot nem le het a ke res ke dõk ál tal meg -
aján lott 700-800 ft/kg át vé te li áron át ad ni, amikor maga az alapanyag többe
kerül az üzem számára.

EXPORT-IMPORT ala ku lá sa
A KSH 2007. I-IV. havi ada tai alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a sû rí tett tej,

tej szín és vaj im port meg egye zik a 2006. évi bá zis ada tok kal. Ugyan ak kor a
tej, tej szín áru osz tály ban 80%-kal, a sajt és túró áru osz tály ban 22%-kal, a sa -
va nyí tott tej ter mé kek áru osz tály ba 15%-kal ha lad ja meg az idei elsõ ne gyed év 
im port ja a 2006. év azo nos idõ sza kát. A be ho zott ter mé kek zöme ma is az ala -
csony ár fek vé sû, szé les fo gyasz tói réteget célzó termékekbõl tevõdik össze.

Ex port vo nat ko zá sá ban a nyers tej ex port vál to zat lan di na mi ká val foly ta tó -
dik. Az ex port kö zel 11,5%-kal meg ha lad ta az el múlt évet. Je len tõ sen nõtt,
meg há rom szo ro zó dott a sa va nyí tott tej ké szít mé nyek és a sajt,túró ka te gó ri án
belül az ömlesztett sajt export.

Vár ha tó ten den ci ák tej ter me lés ben és a tej fel dol go zás ban
Je len leg az egész vi lá gon tej hi ány van. Ha itt hon akar juk tar ta ni a ma gyar

te jet, to vább kell emel ni a fel vá sár lói árat, ám ez a tej ter mé kek árá nak 15%-os
eme lé sé vel jár együtt. Az ár emel ke dés pe dig elõ re ve tí ti a fo gyasz tók azon igé -
nyét, hogy ma ga sabb áron már pré mi um ka te gó ri á jú ter mé ke ket vár nak el. A
tej ter mé kek el várt nye re ség tar tal mát a tej ter mék gyár tók ol da lá ról is a ma ga -
sabb feldolgozottsági szintû és érlelt termékek elõállítása biztosíthatja.

A meg ol dást je len het né még a te hén ál lo mány nö ve lé se, ugyan is az
EU-ban egye dü li ként Ma gyar or szág nem ké pes meg ter mel ni a kvó ta ként
meg ál la pí tott kö zel 2 milliárd liter nyerstejet.

A ha zai tej ter me lés és tej fel dol go zás hely ze te és le he tõ sé gei
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EU-konform tejüzemek az AGROMETALtól

• Tejpasztõrök, homogenizátorok, szeparátorok 20 000 l/h teljesítményig
• Tejtermékgyártó üzemek
• Túródesszertgyártó üzemek
• Savófeldolgozó berendezések
• Egyedi igényeihez igazodó gyártósorok és csomagológépek

Rendelje meg az EU követelményeinek mindenben megfelelõ kis- és nagyüzemi berendezéseinket!


