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Az Eu ró pá ban ki ala kult tej kí ná la ti pi ac kö vet -

kez mé nye ként a tej ipar az egyik ta lán leg ne he zebb 

idõ sza kát éli. Ez fõ leg a gaz da sá gi vi lág vál ság ha -

tá sá ra ki ala kult – a fo gyasz tás drasz ti kus csök ke -

né sé re vissza ve zet he tõ – ár csök ke nés vá lasz út

elé ál lít ja a tej ter me lõ ket. Vagy adott sá ga ik tól, gaz -

dál ko dá suk tól füg gõ en, de min den kép pen az elõ ál -

lí tá si költ ség ha tá rán fel élik tar ta lé ka i kat és a bi -

zony ta lan pi ac élén kí tés re épít ve ki vár nak, vagy

köz vet len tej ér té ke sí tés sel, eset leg fel dol go zó

üzem épí té sé vel a gyár tói és ke res ke del mi ár rést

re a li zál va nye re sé ges sé te szik tej ága za tu kat.

Eu ró pai Uni ós és ha zai kor mány za ti in téz ke dé -

sek ugyan vár ha tó ak a tá mo ga tá sok nö ve lé sé re, a

tej szek tor lik vi di tá si hely ze té nek ja ví tá sá ra azon -

ban ez a ke res le ti pi ac szá mot te võ nö ve ke dé se

nél kül nem vál toz tat az ága zat hely ze tén. 

Sú lyos prob lé ma a vál ság meg ol dá sa ér de ké -

ben a tej ter me lõk re ak ci ó ja, amit a köz vet len ér té -

ke sí tés és fel dol go zás irá nyá ban tör té nõ lé pé sek

je len te nek. El gon dol kod ta tó, hogy ki vá ló te he né -

sze te ink ve ze tõi köz vet len ér té ke sí tés sel, mar ke -

ting gel, diszt ri bú ci ós há ló zat tal kell hogy fog lal koz -

za nak és kér dés, hogy a szá muk ra is me ret len kis -

ke res ke del mi lán cok kal mul ti na ci o ná lis cé gek kel

va ló ke res ke dés mi lyen to váb bi ve szé lye ket je lent

szá muk ra.

Köz vet len ér té ke sí tés: 

Az uni ós de a ha zai gépgyártók is fel ké szül tek a 

tej ter me lõk köz vet len ér té ke sí tés mi at ti meg vál to -

zott igé nye i re. 

El sõ lé pés ként az üz le tek be te le pí tett ki mé rõ

csap pal vagy au to ma ta rend szer ben üze me lõ tej -

hû tõk ter jed tek el, majd meg je len tek a kis te -

her-gép ko csik ba te le pí tett mo bil tej ki mé rõ rend -

sze rek. Ezek egy sze rûbb ki vi tel ben hû tött vagy ter -

mo sztar tállyal ren del kez tek a ki mé rést ho zott edé -

nyek be vagy gyá ri PET pa lac kok ba vé gez ték. 

A tar tá lyok tisz tí tá sá hoz min den eset ben mo só -

fe jek kel, hõ mé rõk kel és kimérõcsappal ke rül tek el -

lá tás ra, a tej ré teg zõ dé sét mo to ros ke ve rõ vel ol dot -

ták meg. 

Nap ja ink ban a  leg kor sze rûbb fix te le pí té sû

„tejautomaták” már pénz ér mé vel mû köd tet he tõk. A 

ki ada golt tej mennyi sé gét zárt rend szer ben du -

gattyús ada go lók vagy átfolyásmérõk sza bá lyoz -

zák. Mi vel alap ve tõ en homogénezetlen nyers tej ér -

té ke sí té se tör té nik, a tej ré teg zõ dé sé nek el ke rü lé -

sé re a tar tá lyok nál ke ve rõ ket vagy idõ sza kos ke -

ring te tést, tej zsá kok nál bil leg te tõ rend sze re ket

hasz nál nak. 

A tej ki mé rõ au to ma ták nál a ki mért tej el adá si

ára li te ren ként 120-170 Ft kö zött mo zog, így el -

mond ha tó, hogy ezek nek az 1-2 mil lió Ft be ke rü lé si 

áru ké szü lé kek nek a meg té rü lé si ide je a je len le gi

tej át vé te li ára kat fi gye lem be vé ve 1-2 év.

Mi u tán nyers tej ér té ke sí té se tör té nik, nagy fi -

gyel met kell for dí ta ni a tej mi nõ sé gé nek ál lan dó el -

len õr zé sé re, a tar tá lyok, ki mé rõ egy sé gek hi gi é ni á -

já ra, ha tá sos tisz to ga tá sá ra, a hû tõ lánc be tar tá sá -

ra.

Ezek a köz vet len ér té ke sí tést szol gá ló be ren -

de zé sek csak egy szûk pi a ci szegmenst szol gál -

nak ki, emel lett a nyers tej hi gi é ni ai diszt ri bú ci ós,

vissz áru zá si prob lé mái mi att csak bi zo nyos

mennyi sé gi és te rü le ti ha tá rok men tén je lent het nek 

meg ol dást, ezért a tej pi ac ár vi szo nya i nak ren de zõ -

dé se ese tén a ter me lõi tej ér té ke sí té se szé les kör -

ben nem ren tá bi lis.

A tej fel dol go zá sa:

Az „Ag rár ága zat” több szá ma fog lal ko zott már a 

ter me lõi tej kü lön bö zõ szin tû fel dol go zá sá val, így

csak né hány szem pon tot emel nénk ki a fel dol go -

zás té ma kö ré bõl. 

I. A leg egy sze rûbb fel dol go zá si for ma a

tej pasz tõ rö zé se. Ez a tej ki mé rõ au to ma ták nál is

biz ton sá got, hosszabb el tart ha tó sá got je lent het,

csök kent ve ez zel az ér té ke sí tés so rán fel lé põ

vesz te sé ge ket.

II. A pasz tõ rö zött tej leg gaz da sá go sabb ki -

sze re lé si for má ja „sík fó li ás”, un. ta sa kos tej. Ez

már eset leg sze pa rá tort is igé nyel a tej zsír be ál lí tá -

sá ra, de a pi ac már a ré teg zõ dést meg aka dá lyo zó

ho mo ge ni zá lást is igény li. Emel lett az Agrometal

Kft gyárt, il let ve for gal maz fla ko nos, po ha ras, to -

váb bá do bo zos (PURE PACK, TETRA REX) ki sze -

re lést le he tõ vé té võ be ren de zé se ket.

III. A fel dol go zás ma ga sabb szint jét je lent -

he ti a tej föl, tú ró, vaj, sajt gyár tá sa, ame lyek komp -

le xi tá suk nál fog va egye di ter mék szer ke ze tet biz to -

sí ta nak a ter me lõ üzem nek.

IV. Spe ci á lis te rü let az ivó jog hur tok, kefír -

féleségek, lágy saj tok, öm lesz tett és gyúrtsajtok

gyár tá sa. A sajt gyár tás mel lék ter mé ke ként ke let -

ke zõ sa vó a rikottatúró elõ ál lí tá sá nak alap anya ga.

Az Agrometál Kft sajt kád jai, tebelkádja Ma gyar

Ter mék dí jas fo lya ma tos rikottagyártó be ren de zé -

se biz to sít ják az üzem mû kö dé sé nek gaz da sá gos -

sá gát. 

V. A leg igé nye sebb fél ke mény és ke mény

saj tok elõ ál lí tá sa ugyan ko moly szak tu dást és gya -

kor la tot igé nyel, de a je len le gi pi a ci árak tük ré ben

az egyik leg jö ve del me zõbb ter mék ka te gó ri át je len -

tik. Ide so rol ha tó a tú ró desszer tek ka te gó ri á ja ki -

emel ve a cso ko lá dé val vagy bevonómasszával be -

vont túrórudakat ami nek gyár tó so rát 100.000

db/mû szak tel je sít mény ha tá rig az Agrometál Kft

gyárt ja. 

Össze gez ve: 

A tej fel dol go zá sa és ke res ke del mi for ga lom ba

ho za ta la, csak ha tó sá gi lag jó vá ha gyott üze mek -

ben EU nor mák nak meg fe le lõ tech no ló gi ák kal tör -

tén het. A gaz da sá gos sá got nagy mér ték ben be fo -

lyá sol ja a fel dol go zott tej mennyi sé ge, az elõ ál lí tott

ter mé kek vá lasz té ka. 

Be ru há zá si dön tést csak a fel ve võ pi ac és pi a ci

árak is me re té ben cél sze rû meg hoz ni, ami hez a je -

len le gi és a vár ha tó ága za ti és re gi o ná lis tá mo ga -

tá sok jó ala pot biz to sít hat nak. 

Mo nos to ri La jos ügy ve ze tõ
 Agrometal Kft

Ho gyan to vább? 
Tej ipa ri hely zet kép a tej ter me lõk je len le gi hely ze té rõl

- ahogy egy tej ipa ri be ren de zé se ket gyár tó lát ja.

Te le pí tett tej ki mé rõ automata


