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Mind az uni ós csat la ko zás, mind pe dig a kör nye zõ mak ro gaz da sá gi
hely zet vál to zá sai ko moly ki hí vást je len te nek a tej pi a ci sze rep lõk
szá má ra. A fen ti vál to zá sok a gépgyártókat is érin tik, hi szen a vál to zó 
pi a ci hely zet új le he tõ sé ge ket, ki hí vá so kat hoz szá muk ra. A meg nyí ló 
új pi a cok új gyárt mány struk tú rát és új tech no ló gi á kat kí ván nak a
gépgyártóktól. A kö vet ke zõk ben az egyik leg na gyobb bel föl di gyár tó, 
az AGROMETÁL Kft. ezirányú ha zai és kül föl di ta pasz ta la ta i ról adunk
rö vi debb át te kin tést. 

Ha zai hely zet kép
Nap ja ink egyik leg ége tõbb kér dé se a

tej pi a con je lent ke zõ tej fe les leg le ve ze té se
és a tej át vé te li árá nak el fo gad ha tó szin ten
tar tá sa.

A prob lé mák több évre nyúl nak vissza
és alap ve tõ en az EU-csatlakozás kö vet -
kez mé nye ként be ér ke zõ áru döm ping gel
és a fel fo ko zott tej ex port vál to zó ha tá sa i -
val ma gya ráz ha tó ak. Is me re tes, hogy a
kor lá to zás nél kül és a ha zai elõ ál lí tá si
költ sé gek nél lé nye ge sen ol csób ban be ér -
ke zõ – sok szor si lány mi nõ sé gû vagy ha -
mi sí tott – ter mé kek mi lyen ká ro kat okoz -
tak a fel dol go zók nak és ezen ke resz tül a
tej ter me lõk nek. Ugyan csak za va ró té nye -
zõ ként je lent meg az ex por tált nagy
mennyi sé gû ter me lõi tej, ami 2008. év tõl
bekövetkezett nagymértékû csök ke né sé -
vel tovább rontotta a tejpiac szereplõinek
helyzetét. 

Tej pi a ci be ru há zá sok
A fel so rol tak ha tá sá ra a na gyobb tej -

gyá rak ko moly vesz te sé ge ket köny vel het -
tek el. Egyes gyár tó üze mek egy ide jû be -
zá rá sa mel lett, vi szont ki ala kult egy újabb
be ru há zói kör, az el le he tet le ní tett tej ter -
me lõk tá bo rá ból.

Az Agrometál Kft. 20 éve gyárt tej ipa ri
be ren de zé se ket, komp lett tej gyá ra kat, így
a ki adott ta nul mány ter vek, ár aján lat ok
szá má nak nö ve ke dé se alap ján va ló szí nû -
sít he tõ, hogy 2009-2010. évek ben 10-15
he lyen – kü lön fé le be ru há zá sok ban -

10-30.000 l te jet fel dol go zó új tejüzem
épül Magyarországon. 

Ta pasz ta la ta ink alap ján a tej ter me lõ
gaz da sá gok el fo gad ha tó tej át vé te li árak
ese tén nem ér de kel tek a fel dol go zás ter he -
i nek (és jö ve del mé nek) fel vál la lá sá ban,
ha azon ban a ke res let és ez zel az át vé te li
árak rá juk kényszerített csök ke né se az
ága zat nye re sé ges gaz dál ko dá sát ve szé -
lyez te ti – tu laj don kép pen kény szer vál lal -
ko zó ként, – tejüzemeket építenek.

A be ru há zá sok so rán meg va ló su ló ter -
mék szer ke zet ál ta lá ban az egy sze rû fo -
gyasz tói ka te gó ri á ba so rol ha tó. Ál ta lá nos
ter mé kek a fo gyasz tói tej, tej föl, túró, jog -
hurt fé le sé gek, amik re gi o ná lis diszt ri bú ci -
ó val te rít he tõk, vagy ha zai élel mi szer lánc
üz le te i ben ér té ke sít he tõ ek. Bi zo nyos
EU-s tá mo ga tá sok a ha gyo má nyos népi,
ál ta lá ban he lyi ter mék fé le sé ge ket pre fe -
rál ják pl. tú ró saj tok, rö gös sajt stb., de a
ter mék szer ke zet ben elõ for dul nak a jól
pufferolható fél ke mény sajt fé le sé gek
(trappista, gyúrtsajt stb.), amik fõleg a
mun ka szü ne ti napok tejtermelését dol goz -
zák fel.

A gyár tott ter mé kek nél a ko ráb bi évek -
tõl el té rõ en a kor sze rû cso ma go lá si el já rá -
sok is szó ba jön nek, mint a do bo zos fo -
gyasz tói tej, védõgázas vagy vá kuu mos
csomagolástechnika stb.

Össze gez ve meg ál la pít ha tó, hogy Ma -
gyar or szá gon a kis és kö zép ka te gó ri ás tej -
üze mi be ru há zá so kat fõ leg a gaz da sá gi
kény szer mo ti vál ja, egy sze rû ter mék szer -

ke zet jel lem zi és nem szövetkezeti jel le -
gû ek.

Tej üze mek kül föld ön
Az Agrometál Kft. Ma gyar or szá gon kí -

vül Eu ró pá ban és Kö zép-Ázsi á ban össze -
sen 38 gyá rat épí tett. A be ru há zá sok nál és
a be ru há zá si dön té sek meg ala po zá sá nál
rö vi den össze fog lal va a kö vet ke zõ ket ta -
pasz tal tuk:

Ro má nia
A Ro má ni á ban meg épült 10 tej üzem

10-100.000 l/nap ma xi má lis napi ka pa ci -
tás sal a kö zép-tej üzem ka te gó ri á ba tar to -
zik. Az EU-csatlakozás elõtt a be ru há zá -
so kat a kor sze rû ség és az uni ós fel ké szü -
lés irán ti igény mo ti vál ta, és át la gon fe lü li
jö ve del me zõ ség jel le mez te. Ter mék szer -
ke ze tük a ha gyo má nyos, Ro má ni á ban el -
ter jedt ter mé kek gyár tá sa (telemea,
„BURDUF” túró, gyúrt és öm lesz tett sajt
stb.) mel lett a kor sze rû tú ró saj to kat, jog -
hurt- és kefír fé le sé ge ket is fel öle li. A be -
ru há zá sok EU-s és ál la mi tá mo ga tá sok kal
va ló sul tak meg ked ve zõ, ke res ke del mi
ban kok ál ta li fi nan szí ro zás sal. Ilyen fi -
nan szí ro zá si formában terület és egy jól
felépített üzleti terv birtokában nagyobb
számban épülhettek tejüzemek.

Az EU-s tá mo ga tá sok kal meg épült be -
ru há zá sok nál azon ban nem szá mol tak a
vál lalt ext ra mi nõ sé gû alap anyag-tej biz -
to sí tá sá val, így azt im port ból vagy sa ját
épí té sû te he né sze tek jó mi nõ sé gû te jé bõl
kell, hogy biz to sít sák. Így az újon nan
épült tej üze mek tu laj do no sai te he né sze ti
te le pek épí té sé be fog tak vagy szer zõ dés -
sel új ma gán tu laj don ban lévõ te he né sze -
tek építésére ösztönözték a tejtermelõket. 

Je len hely zet ben a nem meg fe le lõ alap -
anyag ok ból tör té nõ gyár tás mi att a ro má -
ni ai tej ter mék-ex port nem szá mot te võ, vi -
szont az EU-termelõktõl be áram ló áru -
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döm ping ront ja a ha zai tej ter mék gyár tók
ro mán piacon elfoglalt pozícióját.

Kö zép-ázsi ai köz tár sa ság ok:
A tér ség ben épü lõ élelmiszer fel -

dolgozó – fõ leg tej – üze mek for rás hi ány
mi att ál ta lá ban ban ki ga ran cia vál la lás sal
épül nek (pl. Kombinati Shiri Dushanbe
Tadzsikisztán, ami a ma gyar
EXIMBANK fi nan szí ro zá sá ban valósult
meg).

Ter mék szer ke ze tük re a bel föl di pi a con
ha gyo má nyos nak te kint he tõ ter mé kek
mel lett meg ta lál ha tó ak az eu ró pai ízvi -
lágot tük rö zõ gyü mölcs jog hur tok, sa vó -
ita lok túrórudi-féleségek. A be ru há zá sok
cél ja a ter mé kek mi nõ sé gé nek, el tart ha tó -
sá gá nak nö ve lé se, a cso ma go lás tech ni ka
fej lesz té se. A be ru há zók ál ta lá ban ki vá ló
gyár tá si, ke res ke del mi ta pasz ta lat tal, il let -
ve pi a ci hát tér rel ren del ke zõ üz let em be -
rek. A ki vá ló alap anyag tej biz to sí tá sa ér -

de ké ben itt is a tejüzemek köré saját vagy
vállalkozói beruházásban megvalósuló
korszerû tehenészeti telepeket építenek.

A Kö zép-ázsi ai or szá gok ban tej fel dol -
go zás te rü le tén ki emel ten be ru há zó or szá -
gok Orosz or szág mel lett Tadzsikisztán,
Ka zahsz tán, Üzbegisztán.

A tej ter mé kek pi a ci po zí ci ó ja a kül föl di 
kon ku ren cia hi á nya mi att ki kezd he tet len,
a ter mé kek nye re sé ges sé gét az adott or -
szág pi a ci vi szo nyai ha tá roz zák meg,
meg fe le lõ alap anyag tej hi á nya mi att itt
fõ leg a kor sze rû te he né sze ti hát tér rel
rendelkezõ feldolgozó-üzemek szerepe
meghatározó. 

Rö vid át te kin té sünk ben egy ha zai gép -
gyár tó sze mé vel igye kez tünk át te kin te ni a
tej ipa ri be ru há zá sok né hány or szág ra ki -
ter je dõ hát te rét, mû kö dé si és piaci
pozícióját. 

A fen ti ek bõl meg ál la pít ha tó, hogy a fej -
lett eu ró pai uni ós és fel zár kó zó or szá gok -
ra a pi a ci ver seny ben va ló ke mény kon ku -
ren cia harc és ak tív résztvétel a jel lem zõ. A 
fej lõ dõ or szá gok vé dett pi a cai kor sze rû
gyár tás és jó alap anyag meg lé te ese tén
sta bil mû kö dé si fel té te le ket biz to sí ta nak a
be ru há zók szá má ra.

Mo nos to ri La jos
ügy ve ze tõ

Agrometál Kft.

Tech no ló gi ai te rem: S.C. Carmolact Monor Ro má nia 


