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MI IS A TEJ?
• A tejnek immár klasszikussá vált

fogalmát 1924-ben határozta meg az
akkori mezőgazdasági kormányzat:
"A tej a tehéntől megszakítás
nélküli fejéssel nyert, édes
állapotban lévő, romlatlan tej,
amelynek alkotórészeiből semmit
el nem vontak, sem idegen
anyagot hozzá nem adtak".

• Tej alatt tehát tehéntejet értünk, a
többinél hozzátesszük a faj nevét: pl.
juhtej, kecsketej, bivalytej, lótej. 1 liter tej = 1,03 kg tej



REGGELI -ÉS KAKAÓS ITALOK

• Ezek a tejimitátumok vízből, tejcukorból, ásványi
sókból álló, íztelen úgynevezett permeátumból
készülnek, amelyekhez ízesítő- és
színezőanyagokat, valamint emulgeálószereket
adnak.

• Továbbra sem szorították ki a magyar boltok
polcairól ezeket az egykor takarmányozásra
használt, gyenge minőségű termékeket, annak
ellenére, hogy a valódi tejből termelő ágazat
kapacitásai nincsenek lekötve.



AZ EGY FŐRE JUTÓ TEJ- ÉS TEJTERMÉK FOGYASZTÁS 
ALAKULÁSA

Forrás: KSH, 2009
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A tejtermékek 
egészségessége

I. Pozícionálási terület

Forrás: Dr Szakály Zoltán, Tej Konf. 2007.



A tejtermékek egészségességének 
lakossági megítélése

A tej és tejtermékek 
egészségesebbek a 
többi élelmiszernél.

Forrás: Szakály Z. et al, 2005

A tejtermékek 
ásványi anyagokban, 

vitaminokban és 
kalciumban 
gazdagok.

Az egészséges 
táplálkozás megköveteli 

a tejtermékek 
fogyasztását.

Forrás: Dr Szakály Zoltán, Tej Konf. 2007.



Az „egészség” üzenet megjelenése a 
tejipar piaci stratégiájában

A kínálati oldal 
felkészült a piac 
kiszolgálására!

Vajon a keresleti oldal 
felkészült-e 

az „egészség” üzenet 
fogadására? 

Forrás: Dr Szakály Zoltán, Tej Konf. 2007.



Közösségi marketing az USA-ban

Az egészség a fő 
pozícionálási szempont!

Forrás: Dr Szakály Zoltán, Tej Konf. 2007.



A 2003. évi tej és tejtermék-kampány 
üzenete



NÖVELJÜK A HAZAI 
FOGYASZTÁST!



A tejtermékek eredetének 
hangsúlyozása

II. Pozícionálási terület



Fontos-e a hazai 
fogyasztók számára a 
tejtermékek magyar 

eredete?



A magyar fogyasztót az élelmiszerek 
eredete (magyar vagy külföldi) 
kevésbé befolyásolja, fontosabb 
számára a jó vétel lehetősége.

(GfK Hungária, 2006)

Hiányzik a fogyasztói hűség, 
mert elmaradt a vásárlók 

szemléletformálása! 

Forrás: Dr Szakály Zoltán, Tej Konf. 2007.

Tudják-e a fogyasztók, hogy melyik tejtermék a magyar és melyik 
a külföldi?



A hazai tejágazat sikerességének 
másik kulcstényezője az 

eredettudatosság erősítése!

Akkor a fogyasztónak milyen 
kapaszkodói vannak?

Forrás: Dr Szakály Zoltán, Tej Konf. 2007.



NÖVELJÜK A HAZAI FOGYASZTÁST!









1.1. VILÁGGAZDASÁGI JELENTŐSÉG
• A világ összes tehéntejtermelése 2008-ban kb. 680 millió tonna ⇑ ebből kb. 26% EU 

és 16% USA részesedése (kb. 222 millió szarvasmarha van a világon)
• Termelés ⇑-e USA-ban volt a leglátványosabb, de Kína, Új-Zéland, Ausztrália, 

Brazília és Mexikó is növelte kibocsátását. 
• Évi kb. 1%-os növekedés (fejlett orsz.-k tejhozam ⇑ fejlődő orsz.k tehénlétszám ⇑)

• A  FAO/OECD becslések szerint 2018-ra közel 810 millió tonna tej (az EU, India, 
az USA és Kína részesedése 60%)

• Fejlődő országok: a tehenek 50%-a itt él, de a világ tejtermelésének csak 20%-át adja 
(Indiában a tejtermelés felét a bivalytej adja, ennek zsírtartalma a tehéntejének a duplája)

• A globális tejtermelés 8-10%-a kerül nemzetközi kereskedelembe
• A fejlődő országokban mind a tej, mind a tejtermékfogyasztás, a fejlett országokban 

elsősorban a sajtfogyasztás növekszik
• A nemzetközi kereskedelemben ma a kínálati piac a meghatározó. (A 4 legnagyobb 

exportőr ország – Új-Zéland, Ausztrália, az EU és az USA – bonyolítja le a nemzetközi 
keres-kedelem 70%-át.)

• Sajt: 20 millió tonna ⇑ (ebből 1,6 millió tonna (8%) kerül a világpiacra) (2008)
• Vaj: 9,5 millió tonna ⇑ (ebből 0,76 millió tonna (8%) kerül világpiacra) (2008)
• Sovány tejpor: 3,3 millió tonna ⇑ (ebből 1,15 millió tonna (35%) kerül világpiacra) (2008)
• Sajt (tejfehérje+tejzsír) dinamikus fejlődés, EU és Új-Zéland kiemelkedő exportőr és 

Oroszo. Japán legnagyobb importőr



1.1. EU-ÓS GAZDASÁGI JELENTŐSÉG
• Az EU-ban (27) a tejtermelés mintegy 149 millió tonna

• A globális tejtermelésből 2008-ban az EU-27 22%-ot képvisel, ennek egyharmadát 
Németország és Franciaország adja

• 2015-re az EU-27-ben előállított tejmennyiség várhatóan 150 millió tonna lesz. Az egy 
tehénre jutó tejhozam emelkedik, a tehénlétszám folyamatosan apad a kvótaszabályozás 
miatt 

• Az EU a legnagyobb tej és tejtermék exportőr (45% )
• Az EU belső piaci árai a világpiaci áraknál jóval magasabbak (vaj+50-60%, sajt, 

tejpor +15-25%)
• A legfontosabb tejtermékek (vaj, sajt és tejporok) piaci ára Új-Zélandon, Ausztráliában és 

az USA-ban alacsonyabbak, mint az EU-ban.

• Sajt (EU27): 9 millió tonna ⇑ (2008) 
• Az EU a jövőben is a legjelentősebb sajtexportőr marad, a világkereskedelem 35%-át 

képviseli (Új-Zéland és Ausztrália elsősorban a cheddar sajt exportjában jeleskedik, ezzel 
szemben az EU a magas hozzáadott-értékű sajtok exportjával tűnik ki).

• További fontosabb exportőrök Új-Zéland és Ausztrália.
• Az előrejelzések szerint emelkedő importmennyisséggel Oroszország, Japán és az USA 

lesznek a legnagyobb vásárlók.

• Vaj (EU27): 2,2 millió tonna ⇓ (2008) 
• Sovány tejpor (EU27): 0,9 millió tonna ⇓ (2008) 
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EU(27): TEJTERMÉK EXPORT ALAKULÁSA
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A világ tejtermelésének megoszlása (2006)

Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 05 March 2008

Összesen: 546 millió tonna
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Összesen: 25 356 ezer db



Az EU 27 tejtermelése (2006)
(ezer tonna)

Összesen: 149 millió tonna

Forrás: FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2008 | 06 March 2008
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EU: a tejtermelés a termelési potenciál alatt marad

Tejtermelés, tejfeldolgozás, tehénlétszám
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A világon a legjobb 
fajlagos hozammal rendelkező országok 2006-ban

(liter/tehén)
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A nemzeti tejelő állomány farm méret 
szerinti megoszlása az EU-ban

(100 tejelő tehén feletti farmok aránya)

Forrás: EFD Congress 2007.



A nemzeti tejelő állomány farm méret szerinti 
megoszlása az EU-ban
(100 tejelő tehén feletti farmok aránya)

Forrás: EFD Congress 2007.



NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉG I.
• 1,7-1,9 milliárd liter tej termelődik évente + kb. 200 millió liter a

„szürke gazdaságban”

• A megtermelt tej kb. 1/10-e kerül exportra

• Az EU-nak 2,8 millió tonna tejkvóta igény lett benyújtva (ebből 2,6
millió tonna volt a feldolgozói kvótatonna és 0,2 millió tonna a
közvetlen értékesítési kvótatonna), de ebből 1,947 millió tonna lett
(ebből 1,638 millió tonna a feldolgozói kvótatonna és 0,308 millió
tonna a közvetlen értékesítési kvótatonna).

• Az egy főre jutó tej és tejtermék fogyasztás folyadéktejben mérve
kb. 140-160 liter/fő (évente 2-3%-os változás), mely kb. 50%-a az
EU legfejlettebb országai átlagának

• A tej és tejtermékfogyasztás Mo.-on erősen jövedelemfüggő
(100-250 liter/fő jövedelmi helyzettől függően)

• Magyarországon főleg a sajtfogyasztás (jelenleg ez túróval együtt 8
kg/fő/év) emelkedésére számíthatunk.



• Tejtermék-előállításunk nem elégíti ki a belső igényt.
– A hazainál olcsóbb import tejtermékek bővülő megjelenésével egyre

kevesebb hazai tej- és tejtermék kerül a magyar piacra, így egyre kevesebb
feldolgozói tejre lesz szükség a belföldi piac kielégítéséhez. 2004 óta
Magyarország nettó importőr tej- és tejtermékekből.

• A tejtermelés alacsony jövedelmezősége miatt sok tejtermelő a termelés
feladására kényszerül.

• A hazai tejvertikum számos versenyhátránnyal nézz szembe:
– Más tagállamokkal összevetve a hazai tej átlagos fehérje- és zsírtartalma

viszonylag alacsony.
– Az intenzív gyepgazdálkodás és alacsony költségű legeltetés hiánya miatt a

drágább intenzív tehéntartás a jellemző.
– A tejtermelés bővítéséhez gazdasági szinten legalább megfelelő

(tömegtakarmány) területre is szükség van (trágyaelhelyezés, takarmány-
termelés).

– A nagy tejtermelő telepek vezetői idősek, fokozatosan eladják az üzemeket.
– A vagyonvédelem tetemes többletköltsége, a viszonylag magas hatósági

díjak.
– A feldolgozásban az elavult technológia és alacsony kapacitás-kihasználtság

rontja a nemzetközi versenyképességet.
– A kisebb feldolgozók (a tömegtermékeket előállítók) egyre gyengébb

pozícióba kerülnek, ráadásul nincs törekvés a feldolgozók között a racionális
munkamegosztásra.

– Több tagországban jelenlévő regionális feldolgozói erő bizonyos
mozgásteret adna a kereskedelemmel szemben

Forrás: Popp, 2009.



Az új tagországok tejkvótája
(ezer tonna)

Megnevezés Jóváhagyott
kvóta 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

2014/15

Ciprus 145, 2 145,9 146,7 147,4 148,8 150,3

Cseh Köztársaság 2 682,1 2 695,6 2 709,0 2 778,2 2 805,0 2 831,8

Észtország 624,5 627,6 630,7 655,7 662,0 668,2

Magyarország 1 947,3 1 957,0 1 966,8 2 019,3 2 038,7 2 058,2

Lettország 695,4 6 98,9 702,3 739,1 746,0 753,0

Litvánia 1 646,9 1 655,2 1 663,4 1 729,5 1 746,0 1 762,5

Málta 48,7 48,9 49,2 49,4 49,9 50,4

Lengyelország 8 964,0 9 008,8 9 053,7 9 514,6 9 604,2 9 693,9

Szlovákia 1 013,3 1 018,4 1 023,4 1 056,0 1 066,1 1 076,3

Szlovénia 560,4 563,2 566,0 585,0 590,6 596,3

EU-10 18 327,9 18 419,9 18 511,5 19 274,5 19 457,8 19 640,9

EU-15 118 892,7 119 374,1 119 854,7 120 335,3 121 538,6 122 741,8





A magyar mezőgazdaság bruttó kibocsátása 
(2008)



A tehéntej (millió liter) termelésének (millió db) alakulása Magyarországon
(1950-2008)
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Tehén-tej

Tehéntej termelés: A tejelő-, a kettős hasznosítású-, a húshasznosítású- és a
hízótehenektől ténylegesen kifejt, emberi fogyasztásra alkalmas tej, függetlenül
attól, hogy emberi fogyasztásra, vagy állatok takarmányozására használják.



Forrás: KSH, 2007.



1.2. NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉG II.

• Az állattenyésztés bruttó TÉ-nek az ágazat mintegy 25-27%-át adja

• A mezőgazdasági GDP-ből 10-11%-al részesedik

• A hazai tejipar jelenleg még hazai termékekkel látja el a 
belpiac 90%-át, de az EU szakértők szerint a magyar tejhasznú szm. ágazat
2010-re úgy leépül, hogy önellátásra sem lesz elegendő a termelése

• 100 ha mezőgazdasági területre 12 szm. jut (NL 233)

• Az állomány kb. 30%-a egyéni gazdaságok tulajdonában van

• 75-80 ezer tehenet tartottak az elmúlt években olyan kisgazdaságokban, 
melyek képtelenek extra minőségű tejet előállítani 

• Világszínvonalú a tejtermelés-ellenőrzésünk

• Működő Szarvasmarha Informatika Rendszer (SZIR)

• Stabil állategészségügyi helyzet

• Folyamatosan fejlődő feldolgozóipar  (koncentráció!, külföldi tulajdon 
87%-ban)





A magyar nyers tej külkereskedelmi forgalma 
2004-2006 

Nyers tej import: 114 057 tonna
Nyers tej export: 251 501 tonna

Forrás: KSH 2008; AKI 2008.

(tonna)

* A 2007 novemberig



Tej- és tejtermék-export  szerkezete
(2003-2007)

Forrás: KSH

2004-ben 23 837 tonna, 2005-ben 82 562 tonna, 2006-ban 157 793 tonna nyerstejet
exportáltunk Olaszországba.

* A 2007 novemberig





2. Az ágazat vállalatgazdasági jelentősége
ELŐNYÖK:

Tömegtakarmányok jó hasznosítása 
Szervestrágya-termelés
Folyamatos árbevétel (tej)
„Kiforrott” technológiai rendszerek
Folyamatos foglalkoztatás

HÁTRÁNYOK:
Jelentős eszközigény
Hosszú megtérülési idő
Gyakori piaci zavarok
Alacsony jövedelmezőség
Jelentős takarmánytermő terület igény
Nagy generációs intervallum („lassan 
szaporodó állatfaj”)



Forrás: KSH, 2007.



MAGYARORSZÁG SZARVASMARHA- ÁLLOMÁNYÁNAK  
ALAKULÁSA
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kb. 55 000 húshasznú és kb. 42 000 
kettőshasznosítású tehén Mo.-on

Forrás: KSH, 2007.





A HAZAI TEHÉNÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA 
HASZNOSÍTÁSI IRÁNYONKÉNT

(létszám: ezer db)

Év Kettőshasznosítású Tejhasznosítású Húshasznosítású Összesen
létszám % létszám % létszám %

1980. 438 62 191 28 73 10 702
1985. 277 40 310 56 101 14 688
1990. 161 26 394 62 75 12 630
2000. 77 20 292 75 21 5 390
2001. 76 20 282 74 22 6 380
2002. 71 19 280 75 24 6 375
2003. 45 13 253 76 39 11 337
2004. 51 15 253 73 42 12 346

2005. 50 14 250 73 43 13 343

2006. 40 13 227 70 55 17 322

Forrás: KSH 2007.



1,8 millió tonna

6506 l/egyed/év

322 ezer db

702 ezer db

Összefoglaló trendek

Forrás: KSH, 2007.



„A magyartarka épp olyan 
sajátos terméke
a magyar földnek és a 
magyar népnek,
mint kultúrája.”

Bocsor, 1960.



A HAZAI TEHÉNÁLLOMÁNY REGIONÁLIS 
MEGOSZLÁSA (2006) 
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Forrás: KSH 2008.



Tejfeldolgozók részesedése Magyarországon, a 
feldolgozott tej arányában

Forrás: Mélykúti 2007.



AZ ÁGAZAT TERMELÉSI ALAPJAI
Eszközállomány átlagos összetétele

• Állatállomány értéke 33-35%

• Épületek, építmények értéke 32-33%

• Gépek, berendezések 18-20%

• Takarmányalap 15-20%

Összes eszközállomány 30-35%-a forgóeszköz

Egy tehénre jutó átlagos telepérték: 600-800 eFt/tehén

Készletek: 70-75% Követelések: 10-15% Pénzeszközök, értékpapírok: 5-10%

Készleteken belül az állatok átlagos értéke: 70-80%





FEJÉS - TEJHŰTÉS
 Fejőház ⇒ tehenek 80%-a, de a gazd.-ok 50%-a
 Vezetékes ⇒ tehenek 15%-a, de a gazd.-ok 20%-a
 Sajtáros, kézi ⇒ tehenek 5%-a, de a gazd.-ok 30%-a

 Pillanathűtő ⇒ tehenek 65%-a, gazd.-ok 41%-a
 Gyors hűtőtároló ⇒ tehenek 32%-a, gazd.-ok 51%-a
 Egyéb megoldás ⇒ tehenek 3%-a, gazd.-ok 8%-a

Forrás: MILE-LAKATOS, 2003



TAKARMÁNYTERMŐ TERÜLET IGÉNY

Mo.-on átlagosan 12 tehén jut 100 ha mezőgazdasági 
területre

0,6 – 1,1 ha / számos állat



ÉPÜLETÁLLOMÁNY

• 2000-ben 1,4 millió férőhely (1996-ban még 1,6 millió)

• Egyéni gazdaságokban  40-43%-os kapacitás-kihasználtság

• Gazdasági szervezeteknél  65-66%-os kapacitás-kihasználtság

• A szarvasmarha-istállók átlagos kora 31 év

• A szarvasmarha-istállók 17%-a 10 évnél fiatalabb és 41% 30 évnél 
idősebb

Alapzattal 
rendelkezik 

Padlózat 
beton. kő, 

tégla 

Falazat 
beton, kő, 

tégla 

Elektromos 
árammal 
ellátott 

Folyó 
vízzel 

ellátott 

Csator-
názott Megnevezés Átlagos kor 

(év) 
az összes épület százalékában 

Egyéni 
gazdaságok 33,2 82,5 74,9 55,2 82,5 33,7 9,2 
Gazdasági 
szervezetek 29,3 95,8 87,6 84,3 95,9 90,9 46,6 

Összesen 30,9 90,1 82,2 71,9 90,2 66,7 30,8 
 Forrás: KSH, 2001.



A HAZAI TEJTERMELŐ SZARVASMARHA TELEPEK 
EGYES ÉPÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE (2008)

Megnevezés Átlagos újraelőállítási költség
Termelő istállók 50-60
Borjúnevelő 50-60
Elő- és utóvárakozó 100-110
Ellető 50-70
Fejőház 150-180
Állatrakodó 35-40
Szociális épület 110-180
Géptároló, műhelyépület 60-70
Hídmérleg (db) 4 000 – 8 000

Forrás: Saját adatgyűjtés, DeLaval Kft.

Me.: eFt/m2

1 tehénre jutó átlagos telepérték újraelőállítási értéken: 1,2-1,5 millió Ft



SZERVEZETI KERETEK

• Állami és nem állami tulajdonú mezőgazdasági Rt.-k
• Korlátolt felelősségű társaságok, Betéti társaságok
• Szövetkezetek
• Őstermelők, egyéni gazdálkodók
• Tej Terméktanács

- termelői - feldolgozói érdekegyeztetés
- törvények előkészítése
- közösségi marketing

• Magyar Holstein-fríz Tenyésztők Szövetsége
• Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.

- kvótakezelés, nyilvántartás !



TEJ TERMÉKTANÁCS
• A Tej Terméktanács az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

törvény alapján alakult 1992-ben a tagok önszerveződésével,
azóta is a tej termékpálya szereplőinek érdekegyeztető
fórumaként folytatja tevékenységét, mint önálló jogi
személyiségű non profit társadalmi szervezet.

• A Tej Terméktanács célja a tej-tejtermékpiac összehangolása
a tejvertikum tagjai (tejtermelők, tejfeldolgozók, kereskedők,
tejgyűjtők, fogyasztók) által a piacgazdaság és az Európai
Uniós szabályozás feltételei között.

• A jogszabályok keretei között együttműködik az FVM illetékes 
szervezeti egységeivel, az  MVH-val, valamint más, a 
tejvertikum irányításában, érdekképviseletében résztvevő 
szervekkel. A Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottságban 
képviselik az ágazat érdekeit.

• Az ágazaton belül a Terméktanács tejkvóta alapon 75 %-os, 
míg a felvásárolt tej vonatkozásában 90 %-os lefedettséggel 
rendelkezik. A Terméktanácsnak közel 7000 tejtermelő, 38 
tejfeldolgozó és 7 kereskedő tagja van. 

 





• Csökkenő tej árak
• Tejgyűjtők megszüntetése, bezárása
• Idősödő gazdálkodók
• Növekvő kisüzemi méretek

A tejtermelő kis gazdaságok
száma csökken



MUNKAERŐ

Jellemző munkakörök az ágazatban: 
- telepvezető - műszakvezető - fejős, elletős
- állatorvos - inszeminátor, felcser - takarmányos
- felhajtó - portás, mérlegházas - udvaros

• Személyi jellegű költségek az összes költség 12-16%-a

• 100 liter tejre felhasznált munkaóra 2,8-3 ó/100 l

• Egy telepi dolgozóra jutó tej mennyiség 70 000 l/fő

• Egy telepi dolgozóra jutó tehén 18-20 tehén/fő
1 főre jutó tehénlétszám a méret függvényében:

1-10 tehén 6 db tehén/fő
30-100 tehén 14 db tehén/fő
300 felett 20 db tehén/fő



HOZAMOK, TERMELÉSI ÉRTÉK

• Tej

• Vágómarha

• Selejt tehén

• Kényszervágott állat

• Trágya

• Tenyészüsző

• Vemhesüsző

• Vágóborjú

• Szopós borjú

• Választott borjú

Országos átlagban az extra minőségű tej aránya a 
nagyüzemekben eléri a 98%-ot



A TEJTERMELÉS TERMELÉSI ÉRTÉKÉT 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

TERMELÉSI ÉRTÉK

Hozamok Értékesítési árak TÉ-t növelő egyéb
bevételek

•Biológiai alap
•Tartástechnológia
•Takarmányozástech.
•Állategészségügy
•Mikroklíma
•Munkaszervezés
•Humán tényezők
•Egyéb ráfordítások

•Minőség (fizikai, biológiai)

•Mennyiség
•Zsírtartalom
•Fehérjetartalom
•Kereslet - Kínálat
•Árkiegészítés

•Támogatás
•Biztosítási kártérítés
•Pénzügyi műveletek 
eredménye
•Egyéb bevételek



AZ EGY TEHÉNRE JUTÓ ÁTLAGOS 
TEJHOZAM ALAKULÁSA
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A HAZAI TEJTERMELÉS
ALAKULÁSA

Év 1991-95 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tehéntej
(millió 
liter)

2 094 2 080 2 068 1 977 1 845 1 878 1 796 1 794 1 790



TEJÁR
 A tej felvásárlási ára jelenleg a nagymértékű csökkenést 

követően kismértékben növekszik az unióban, korábban  
hosszútávú tendenciózus csökkenés volt megfigyelhető

 A világpiaci árak jelenleg az Uniós árszint közelében vannak! 
(korábban 30-40%-al magasabb volt az Uniós ár)

 Az olcsóbb import termékek fokozzák a versenyt, ezért nem 
várható jelentős fogyasztói áremelkedés a hazai piacon

 A magyar tejfelvásárlási ár alacsonyabb mint az EU 
átlagár, leginkább a szlovák árat követi

 Jelenleg 63-65 Ft/liter az extra tej
 Korábban (2002-2003) a támogatott magas tejár 

(extra 72-78 Ft/liter) biztosította a magas jövedelmezőséget, az 
ágazati jövedelem mintegy 1/3-a támogatásból származott az 
EU csatlakozásunk előtt





Nyers tej termelői ára a világpiacon
(Ft/kg)

Forrás: CLAL, LTO Nederland, AKII PAIR, AMS USDA Dairy Market News



Nyers tej termelői ára az uniós piacon 
(Ft/kg)

Forrás: CIRCA, LTO Nederland, Office de l’elevage, DEFRA



A nyers tej hazai termelői alapára



A nyers tej hazai termelői átlagára





NYERSTEJ TERMELŐI ÁTLAGÁRA

2007. JANUÁR

Alföld Dunántúl Észak-
Magyarország Országos

Nyers tej

Extra

mennyiség [tonna] 36193,55 51663,00 18339,50 106196,05
átlagár [HUF/kg] 96,15 92,85 94,9 94,33
fehérje [%] 3,33 3,26 3,24 3,28
zsír [%] 3,82 3,79 3,71 3,78

Osztályon 
kívüli

mennyiség [tonna] 434,84 272 - 706,84
átlagár [HUF/kg] 79,79 80,76 - 80,17
fehérje [%] 3,31 3,29 - 3,3
zsír [%] 3,79 3,64 - 3,73

Összesen

mennyiség [tonna] 36628,39 51935 18339,5 106902,89
átlagár [HUF/kg] 95,95 92,79 94,9 94,23
fehérje [%] 3,33 3,26 3,24 3,28
zsír [%] 3,82 3,78 3,71 3,78

TEJPIACI STATISZTIKÁK
(forrás:AKII-PÁIR)

Forrás: pair.akii.hu



A nyers tej zsírtartalma



A nyers tej fehérje tartalma



A polytej
feldolgozói értékesítési ára

A polytej
fogyasztói ára



A dobozos tej feldolgozói 
értékesítési ára

A dobozos tej
fogyasztói ára



EGY TEHÉNRE JUTÓ ÉVES 
TERMELÉSI ÉRTÉK

550 - 800 ezer Ft/tehén



Termelési érték összetétele 
nagyüzemekben (%)

Tej 85,0-90,0
Vágómarha 2,0-3,0
Selejt tehén 4,0-5,0
Kényszervágott 0,2-0,6
Tenyészüsző 0,6-0,8
Vemhes üsző 1,0-1,2
Szopós borjú 0,5-1,0
Választott borjú 0,5-0,7
Trágya 3,5-4,0



AZ ÁGAZAT RÁFORDÍTÁSAI 
ÉS TERMELÉSI KÖLTSÉGEI

600 - 700 ezer Ft/tehén

EGY TEHÉNRE JUTÓ ÉVES TERMELÉSI 
KÖLTSÉG



A TEJTERMELÉS TERMELÉSI KÖLTSÉGÉT 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

TERMELÉSI KÖLTSÉG

Ráfordítások Ráfordítások
árszínvonala

TK-t növelő egyéb
kiadások

•Anyagok
•Energia
•Állatok
•Munkaidő
•Gépi üzem
•Fogyóeszközök
•Termelési eszközök
•Egyéb ráfordítások

•Saját előállítású
ráfordítások ára
•Vásárolt ráfordítások ára
•Beszerzés ideje
•Beszerzés volumene
•Kapcsolatok

•Kamatok
•Pénzügyi műveletek
költségei
•Biztosítási díj
•Tagsági díj
•Illetékek
•Egyéb kiadások



A TEJTERMELÉS ÁTLAGOS (3 ÉV) 
KÖLTSÉGSZERKEZETE 

TÁRSAS VÁLLAKOZÁSOKBAN

MEGNEVEZÉS % 
Anyag jellegű költség 46,8 
Személyi jellegű költség 12,1 
Értékcsökkenési leírás 8,7 
Fenntartó üzemi költség 0,5 
Segédüzemi költség 5,2 
Egyéb közvetlen költség 12,0 
Üzemi általános költség 8,4 
Gazdasági általános költség 6,3 
 

Forrás: AKI 2007. évi adatok alapján saját számítás



EGY TEHÉNRE JUTÓ ÉVES
NETTÓ JÖVEDELEM

-60 - 120 ezer Ft/tehén



6. JÖVEDELMEZŐSÉG

EGY LITER TEJRE JUTÓ JÖVEDELEM

-10   - 10 Ft/l

KÖLTSÉGARÁNYOS  JÖVEDELEMZŐSÉG

-10  - 15%



Forrás: EFD Report 2007.



Tehéntej (területalapú támogatás nélkül)
Költség és bevétel alakulása (piacmeghatározók)

73,81 Ft/kg 64,61 Ft/kg



A tejgazdaság jelenlegi helyzete:

A magyar tejgazdaság (tejtermelés, tejfeldolgozás) válságban 
van, amelyet az alábbiak is bizonyítanak.

1. Tejtermelés:
- a jövedelmezőség az utóbbi években negatív vagy 0 
körüli
- évről-évre csökken a volumen (~ 10 %/év)
- az EU-s támogatási rendszer az állattenyésztésnek 
kedvezőtlen

2. Tejfeldolgozás:
- export piacokat veszített a szabályozás változása miatt   
( ~ 10 %/év)

 

 



Az állomány-egészségügy főbb gazdasági 
kérdései

1. Az állatbetegségek által okozott veszteségek 
állományszintű mérése (pl. tőgygyulladás).

2. Az állategészségügyi beavatkozások optimalizálása 
az egyedi állatok szintjén
(pl. selejtezés).

3. Az állományszintű megelőzési programok költség-
haszon elemzése
(pl. gyógykezelések, vakcinázás).

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.

• Nagymértékű eltérések állományok között
• Az állat-egészségügyi menedzsment színvonalának javítása = 

jövedelmezőség emelése!



– a tőgygyulladások,
– a szaporodásbiológiai zavarok,
– a lábvégbetegségek, 
– és egyéb betegségek, elsősorban: 

• az anyagforgalmi rendellenességek
• és a fertőző betegségek felelősek.

A legnagyobb állományszintű veszteségeket okozó 
betegségek a tejelő szarvasmarhatartásban:

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.

Az állomány-egészségügy 
főbb gazdasági kérdései



A tőgygyulladás által okozott 
állományszintű veszteségek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tőgygyulladás 
(klinikai, szubklinikai) 

Tőgygyulladás kezelési 
költségei 

Idő előtti selejtezés 

Csökkent tejárbevétel 

Állatorvos munkadíja 

Gyógyszerköltség 

Gazdálkodó többlet 
munkaideje 

Csökkent tejtermelés 

Tejminőség-romlás 

Elkülönített tej 

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.



A tőgygyulladás által okozott veszteségek

• Szubklinikai tőgygyulladás hátrányosan befolyásolja 
a tejtermelést és ebből jelentősebb károk 
származnak, mint a klinikai tőgygyulladásból.

• A tőgygyulladás miatti éves tehenenkénti veszteség  
Magyarországon kb. 25 - 70 ezer Ft-ra tehető.

• Ez 35 000 Ft-os tehenenkénti tőgyegészségügyi 
veszteséggel számolva - egy 1 000 tehenet tartó 
telepen évi 35 millió Ft (!) kárt jelent, ami a hazai 
telep árbevételének akár 5-7%-át is jelentheti. 

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.



A szaporodásbiológiai zavarok által 
okozott állományszintű veszteségek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szaporodásbiológi-
ai zavarok 

Hosszabb két ellés 
közötti idő 

Csökkent nettó tejárbevétel 

Csökkent borjúeladás 
Idő előtti selejtezés 

Állatorvos munkadíja 
Szaporodásbiológiai 
kezelések költségei 

Inszeminálások 
számának emelkedése 

Gyógyszerköltség 

Gazdálkodó többlet 
munkaideje 

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.



A szaporodásbiológiai zavarok által okozott 
veszteségek

• A szaporodásbiológiai zavarok miatti éves
tehenenkénti veszteség Magyarországon kb. 40 - 80
ezer Ft-ra tehető.

• Az állományokban egy többlet üres nap kb. 200-900 Ft
(átlagosan 500 Ft) veszteséget jelent.  

• Ez 60 000 Ft-os tehenenkénti szaporodás-biológiai 
veszteséggel számolva - egy 1 000 tehenet tartó 
telepen évi 60 millió Ft (!) kárt jelent, ami a hazai telep 
árbevételének akár 9-11%-át is jelentheti. 

• Magyarországon a szaporodásbiológiai zavarok 
felelősek a legnagyobb gazdasági veszteségekért.

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.



A lábvégbetegségek által okozott 
állományszintű veszteségek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lábvégbetegségek 

Idő előtti selejtezés 

Csökkent tejárbevétel 

Hosszabb két ellés 
közötti idő 

Állatorvosi kezelés 
költségei 

Csökkent tejtermelés 

Elkülönített tej 

Csökkent nettó tejárbevétel 

Csökkent borjúeladás 

Állatorvos munkadíja 

Gyógyszerköltség 

Kezelési idő Gazdálkodó többlet 
munkaideje 

Fejési idő növekedése 

Testsúlycsökkenés 

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.



A lábvégbetegségek által okozott veszteségek

• A lábvégbetegségek miatti éves tehenenkénti
veszteség Magyarországon kb. 5 - 30 ezer Ft-ra
tehető.

• Ez 15 000 Ft-os tehenenkénti sántaság miatti 
veszteséggel számolva - egy 1 000 tehenet tartó 
telepen évi 15 millió Ft (!) kárt jelent, ami a hazai telep 
árbevételének akár 2,5%-át is jelentheti. 

• A veszteségek legnagyobb része ún. rejtett veszteség 
(árbevétel-csökkenés).

Forrás: Dr. Ózsvári László, Tej Konferencia, Debrecen 2007.



SZÁMÍTÓGÉPES TELEPIRÁNYÍTÓ 
RENDSZERNEK



ELVÁRÁSAINK
• A tejelő tehén hasznos élettartama során: a borjúnevelés és 

a felnevelés költségeinek fedezésén túl jövedelmet 
termeljen

• Nyugat-Európai modell: 3 laktáció és/vagy minimum 25 000 
kg-os életteljesítmény

• A megfeszített tejtermelés maga után vonja:
– Anyagcsere-forgalmi zavarok
– Szaporodásbiológiai problémák
– Hosszú két ellés közötti idő
– Korai selejtezés
– Csökkenő laktáció szám

• Naturális és ökonómiai hatékonyság 
növelése!



MIT KELL TUDNIA EGY TELEPIRÁNYÍTÓ RENDSZERNEK?

Tejhozam regisztrálása
Napi átlag 
Tehenek egyedi teljesítménye
Szemléltetés (görbék rajzolása)

Szaporodás javítása
Minél közelebb az optimális termékenyítési idő
Ivarzásészlelési arány, fogamzási arány javulás
Üres napok csökkenése

Termelékenység növelése
Etetés termelés szerint
Üres napok csökkenése
Csoport szerinti etetés



Telepi adatok kezelése
•Fejési műszak kezdete/vége
•Egy tehén lefejésének ideje
•Hozam mérése (tej/óra)
•Selejtezési lista

Automatizálás
•Mosóautomatika
•Etetőautomatika
•Válogatókapu

Fejési idő egy csoportban
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Fejési idő (perc)

MIT KELL TUDNIA EGY TELEPIRÁNYÍTÓ RENDSZERNEK?



SZÁMÍTÓGÉPES TELEPIRÁNYÍTÁS 
RENDSZER FELÉPÍTÉSE

HUMÁN ERŐFORRÁS!!!



A telepirányítás számítógéppel

INPUT
• Fejési adatok
• Takarmányozási adatok
• Tenyésztési adatok
• EÜ paraméterek
• Telepi pénzügyi adatok

Telepirányító
rendszerek

Fejőházi rendszerek
•DeLaval-ALPRO
•Afikim-Afimilk
Egyéb nyilvántartó 
rendszerek

•RISKA
•T.O.R.O.
•T.A.L.P.

OUTPUT
•Selejtezési listák
•Figyelmeztető listák, 
•Riasztások
•Aktivitásmérés
•Automatikus válogatás
•EÜ problémák hamarabb 
észlelhetők
•Tejleadási szokások
•Idő és költséghatékonyság
•Az állomány és az 
alkalmazottak teljesítménye 
kiértékelhető
•Telepi nyilvántartások 
vezetése









Ha nem használok számítógépes telepirányítást…?

Nem biztosítható az intézkedések kellő időben való meghozatala.
A fejést végző személy teljesítménye nehezen értékelhető ki.
Nehezen számítható ki az egyes tehenek vagy tehéncsoportok takarmányadagja, 
így a tejtermelés nehezen maximalizálható és nehezen kerülhető el az alul- vagy 
túltáplálás.
Nem kellő biztonsággal azonosítható az ivarzás alatt álló tehén. 
Későn azonosíthatók a potenciális egészségügyi problémával küszködő tehenek 
(nem mérhető a csúcsfolyás, a takarmányfelvétel, az egyedi tejhozam). 
A fejőház áteresztési teljesítménye akár 25 %-kal is rosszabb lehet. A fejési 
időtartam megállapítása nem mérhető, ami újabb szempont lehet a csoportosításhoz.
Az egyes teheneknél nem értékelhető ki a hosszú távra jellemző tejtermelés, 
tejhozam, átlagos tejfolyási sebesség, takarmányfogyasztás alapján. Ezek az adatok 
felhasználhatók lennének a gazdaságos szaporítási és selejtezési döntések
meghozatalára.
A fejéssel kapcsolatos egyéb kiegészítő (pénzügyi és eszközforgalmi) nyilvántartás 
kézzel történő vezetése gazdaságtalan és időigényes folyamat.



7. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
• Genetikai alapok javítása és a meglévők jobb kihasználása
• Takarmányozástechnológia javítása
• Helyes munkaszervezés (fejések)
• Állategészségügy – élelmiszerbiztonság

•tőggyuladás miatt éves tehenenkénti árbevétel kiesés 35-40 eFt
•lábvégbetegségek miatt 8-10 eFt/tehén/év

• Melléktermék-hasznosítás fokozása
• Biotermelés
• Biogáz hasznosítása
• Természetvédelmi területeken való támogatott termelés
• Hasznos élettartam növelése
• Fajlagos hozamok és szaporulati mutatók javítása
• Fekete értékesítés és az imitált tejtermékek visszaszorítása





AZ EURÓPAI UNIÓ TEJ ÉS TEJTERMÉK 
PIACI SZABÁLYOZÁSA
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EU: a tejpiac szabályozása

Tejkvóta 2015-ig –
de időközben növekvő

kvóta!

???
Belső piaci 

intézkedések

Leépítik

Intervenció

Leépítik

Export-
támogatás

Leépítik

Vámvédelem         
WTO-tárgyalások

Érzékeny 

termékek

köre 

csökken?

Állami beavatkozás csökken!!

Önellátottsági szint régóta 100% feletti

Az uniós tejtermelés és tejtermék-export jövőbeni alakulását tehát egyrészt a világkereskedelmi egyezmény
(WTO), az exporttámogatás felszámolásának, az importvámok csökkentésének mértéke, másrészt a 2003. évi
KAP reform félidős felülvizsgálatának (Health Check) intézkedései határozzák meg. Az esetleg sikeres Doha-
forduló (WTO tárgyalások) a jelenlegi magas uniós védővámok lefaragását is jelentené, aminek következtében
több tejtermék esetében a belső árak már nem lennének versenyképesek az importtermékek árával.

Forrás: Popp J., 2009

A tejkvóta kivezetése (2014) a kvótavásárlásba befektetett pénzek elértéktelenedését is maga után 
vonhatja. Ez az oka annak, hogy a Bizottság a tejkvóta fokozatos emelésével igyekszik „elinflálni” a 
kvótát megtestesítő vagyonértéket, így a tejtermelők ezt fokozatosan kivezethetik a könyvelésből. 
Előbb vagy utóbb csak a leggazdaságosabban termelő tejtermelők maradnak a piacon. 





A SZABÁLYOZÁS CÉLJAI

• Termelékenység növelése a tejgazdaságban
• Méltányos és társadalmilag elfogadható jövedelem 

és életszínvonal biztosítása a tejgazdaságból élők 
számára

• A tej- és tejtermékpiacok stabilizálása a termelők és 
a fogyasztók külső hatásoktól való védelme 
érdekében

• A tej- és tejtermékellátás biztonságának garantálása
• A fogyasztói igények méltányos áron történő 

kiegyenlítése



A TEJ ÉS TEJTERMÉK 
PIACSZABÁLYOZÁSA

1. Belpiaci szabályozás
1. Árrendszer
2. Kvótarendszer
3. Belpiaci támogatások

2. Közvetlen termelői támogatások
3. Intervenció
4. Külkereskedelmi szabályozás



A TEJ ÉS TEJTERMÉK PIACSZABÁLYOZÁS

• Termelőkre vonatkozik: kvótarendszer, 
információszolgáltatás és 2005-től bevezetésre kerülő 
közvetlen termelői támogatás

• Feldolgozókra vonatkozik: intervenció és más 
támogatások

• A tejtermelő gazdák nem kapnak jövedelempótló 
támogatást tejelő teheneik és azok szaporulatai után

• Szabályozás alá tartozó termékek:
– Tej és 
– Elsődleges feldolgozású termékek:

• Vaj
• Sovány tejpor
• Sajt



Fogalmak:
• Tejegyenérték: egy adott tejtermék előállításához

felhasznált tejmennyiség.
• Irányár: a Tanács által meghatározott ár, amely

megegyezik a termelők számára kifizetni szándékozott
díjazással. A 2003-as KAP-reform eltörölte a tejirányárat,
és a termelők jövedelemtámogatásaként bevezette a
termeléstől függetlenített közvetlen kifizetést.

• Beszállítási kvóta: a termelők által az engedélyezett 
felvásárlókhoz beszállított – általában a tejfeldolgozók 
által összegyűjtött – tejre vonatkozik. 

• Közvetlen értékesítési kvóta: a termelők által a 
fogyasztóknak eladott vagy közvetlenül átadott tejre, 
valamint a termelők által eladott vagy átadott egyéb 
tejtermékekre vonatkozik. 



1.1. ÁRRENDSZER

• Tej irányár: 3,7 % zsírtartalmú tejre: 25,72
euró/100 kg (6 430 Ft/100kg*)

• Irányár nem garantált ár (tej romlandó)
• Vaj intervenciós ár: 278,97 euró/100 kg 

(69 742 Ft/100kg*)
• Sovány tejpor intervenciós ára: 174,69 euró/100 

kg (43 672 Ft/100kg*)

* 250 Ft-os Euro árfolyamon, 100 kilogrammra vonatkoztatva

Forrás: Tej Terméktanács, Tejpiaci szabályozás az Európai Unióban és Magyarországon tanulmány 2003.



• A vaj és a sovány tejpor intervenciós (vagy referencia-) ára: a 
Tanács által meghatározott ár, amelynek összege 2007. július 1-
jétől 246,39 EUR/100 kg (vaj), illetve 174,69/100 kg (sovány tejpor). 
A piac kiegyensúlyozatlansága esetén az intervenciós hivatalok 
közbeléphetnek a vajnak és/vagy a sovány tejpornak az 
intervenciós időszak (március 1.–augusztus 31.) alatti 
felvásárlásával (intervenciós raktározás), amennyiben a piaci árak 
nem érnek el egy bizonyos szintet (ez a vaj esetében az 
intervenciós ár 92 %-a, míg a sovány tejpor esetében annak 100 %-
a). A vásárlások a referenciaár 90 %-án (vaj), illetve 100 %-án 
(sovány tejpor) történnek. Az intervenciót akkor függesztik fel, ha a 
piaci árak ismét fellendülnek, vagy ha a készletek elérik a Tanács 
által engedélyezett mennyiség felső határértékét (a vaj esetében 30 
000 tonnát, a sovány tejpor esetében 109 000 tonnát). A Bizottság 
ugyanakkor – pályázati felhívás útján – a fenti mennyiségeket 
meghaladóan is engedélyezhet a felvásárlást. 



POZITÍV KORREKCIÓ:      egy termelő 1000 kg tejet termelt 4 %-os 
(40 g/kg) tényleges zsírtartalommal.

A referencia zsírtartalma 3.8% (38 g/kg). A két zsírtartalmi érték közötti 
különbség tej kilogrammonként 2 g.

Az eltérés minden egyes 0,1 grammja után 0,18%-kal kell növelni a tej 
mennyiségét:

40 – 38 = 2 g eltérés,
2 g : 0,1 = 20
20 x 0,18 = 3,6%
1000 x 0,036 =36 kg
1000+36=1036 kg.

Tehát a tejtermelőnek 1036 kilogramm tejjel kell elszámolnia!

KORREKCIÓ (+)

Forrás: MVH 1/2007. (I.04) közleménye



NEGATÍV KORREKCIÓ: egy tejtermelő 1000 kg tejet termelt 3,6 %-os 
(36 g/kg) tényleges zsírtartalommal. 

A referencia zsírtartalma 3.8% (38 g/kg). A két zsírtartalmi érték közötti 
különbség tej kilogrammonként 2 g.

Az eltérés minden egyes 0,1 grammja után 0,18%-kal kell csökkenteni a 
tej mennyiségét:

38 – 36 = 2 g eltérés
2 : 0,1 = 20
20 x 0,18 = 3,6%
1000 x 0,036 = 36 kg
1000-36=964.

Tehát a tejtermelőnek 964 kilogramm tejjel kell elszámolnia!

Forrás: MVH 1/2007. (I.04) közleménye

KORREKCIÓ (-)



1.2. TEJKVÓTA RENDSZER
Tanács 3950/1992/EGK Rendelete
Bizottság 1392/2001/EK Rendelete

• Az EU a kvótán belül keletkezett tej és annak 
piaci zavarainak levezetését vállalja, a többit 
nem

• Tejtermelés hatékonyabb mert a termelők az 
adott kvótán belül kisebb költséggel próbálják 
előállítani a tejet (kis költség, nagy hozam)

• EU átlagos tejhozam 5400 kg/egyed/év



A KVÓTA TÍPUSA ÉS MÉRTÉKE

• Feldolgozói kvóta
• Közvetlen értékesítési kvóta
• Referenciaév alapján
• Kvótaév: április 1. – március 31.



NEMZETI KVÓTATONNA (2004-2008)

Ország Feldolgozói 
kvóta

Közvetlen 
értékesítési 

kvóta

Speciális 
átszervezési 

tartalék

Szlovákia 990 810 22 506 27 472

Cseh 
Köztársaság 2 613 239 68 904 55 787

Lengyelország 8 500 000 464 017 416 126

Magyarország 1 947 280 164 630 42 780

A speciális átszervezési tartalék 2006. április 1-től szabadítható fel a nemzeti 
kvóta 100%-os kihasználása esetén.



NEMZETI KVÓTATARTALÉK

• Összkvóta 2-3%-a
• Kezdő termelők kvótaszükséglete
• Működő gazdaságok kvótaemelése
• Minden kvótatranszfer 15 %-a a 

tartalékba, illetve ki nem használt, elvett 
kvóták

• 1 kg vaj: 22,5 kg nyerstej



EGYÉNI TEJKVÓTA

• Kilogrammban, tehát mennyiség és zsírtartalom 
is fontos

• Egyéni referencia zsírtartalom meghatározása 
• Ha a beszállított tej zsírtartalma nagyobb, mint 

az előre meghatározott referencia zsír, akkor a 
beszállított mennyiség összegét 0,18%-kal kell 
növelni minden 0,1 gramm többlet tejzsír után



SZANKCIÓK 1.

• Minden tejfelvásárlónak jelentést kell készíteni 
az adott év teljesítéséről (május 15.-ig), 
büntetés: 100 – 100 000 euró

• Minden termelőnek jelentést kell készíteni az 
adott év teljesítéséről (május 15.-ig), büntetés: 
100 – 1 000 euró



SZANKCIÓK 2.

• Értékesített tej túllépése esetén büntetőilleték 
(tej irányár 115 %-a), saját felhasználás nem 
számít

• Tagországok: rugalmas kvótaelosztási rendszer
• Az állami szervek főleg a 

feldolgozókkal/felvásárlókkal állnak 
kapcsolatban



KVÓTÁK FORGALMAZÁSA
• Ha a termelő a kvótaév során nem értékesít tejet a kvótája 

a nemzeti tartalékba kerül
• Ha a termelő nem használja ki 70%-ban a kvótáját a kvóta 

a nemzeti tartalékba kerül(het)
• Általában a termeléshez használt birtokmérethez kötik
• Tagországonként eltérő szabályozás
• Dánia: „kvóta-bank” államilag meghatározott fix ár
• Hollandia: szabad piac, magas ár és a kvótába fektetett 

tőke magas 
• Németország: korlátozott szabad piac (25 cent)



1.3. BELPIACI TÁMOGATÁSOK

1. Vaj, vajsűrítmény és tejszín élelmiszeripari 
felhasználásának támogatása

2. Non-profit szervezetek vajfelvásárlási támogatása
3. Sovány tej és tejpor állati takarmányban történő 

felhasználásának támogatása
4. Kazein és kazeinát előállításra felhasznált sovány tej 

támogatása (5,85 euró/100 kg sovány tej)
5. Tanulók tejjel történő ellátásának támogatása
6. Promóciós programok támogatása



KÉSZLETEK PIACRA 
JUTTATÁSA

• Vaj: min. 6 hónapos
– Kedvezményes értékesítés pl. sütőiparnak
– Élelmiszersegély
– Non-profit szervezeteknek

• Fölözött tej takarmányként felhasználása
– Borjak etetésére sovány tejpor
– Termelőknek folyékony fölözött tej
– Denaturált tej közvetlen felhasználása

• Tej és tejtermék az iskolákban
– Támogatás a tej irányárának 75 %-a
– max. 0,25 l/tanuló



2. KÖZVTELEN TERMELŐI 
TÁMOGATÁSOK (2005. évtől)

• Tejkvóta támogatás
– 2005-re 5,57 euró/t
– 2006-ra 11,49 euró/t
– 2007-től 17,24 euró/t

• Kiegészítő kifizetések
– Tejkvóta támogatás kiegészítés
– Területalapú támogatás

• Tejkvóta támogatási kiegészítés
– 2005-re 13,9 euró/t
– 2006-ra 27,8 euró/t
– 2007-től 41,7 euró/t

• Területalapú támogatás
– max. 350 euró/ha legelőre



3. INTERVENCIÓ
• Tej és tejtermékpiac stabilizálása

– Intervenciós felvásárlás
• Vaj intervenció
• Sovány tejpor intervenció

– Magántárolás támogatása
• Tejszín és vaj magántárolási támogatás
• Sovány tejpor magántárolási támogatás
• Sajt magántárolási támogatás



INTERVENCIÓS FELVÁSÁRLÁS

• Marhahúsra hasonlít
• Nem tej: tejpor és vaj
• Vaj: (min 82 % zsír, max. 16 % víz) a tagországban az 

ára az intervenciós ár 92% alatt marad legalább 2 héten 
keresztül és a felvásárlási ár nem lehet alacsonyabb az 
intervenciós ár 90%-ánál

• Tejpor: csak márc. 1. és aug. 31. között, 35,6% 
fehérjetartalom. A gyártás napján érvényes áron történik 
az intervenciós felvásárlás.



MAGÁNTÁROLÁSI TÁMOGATÁS

• Vaj: márc. 1. és aug. 15. között 
raktározható be, tárolás ideje 90 – 210 nap

• Sovány tejpor: gyakorlatban nincs
• Sajt: pl. parmezán és ementáli (tartós)



4. KÜLKERESKEDELEM
• Import: védővámok

– minden import engedélyköteles
– WTO miatt csökken
– kedvezményes vámok a kontingens erejéig

• Export visszatérítés
– minden export engedélyköteles
– WTO miatt csökken

• Tejminőség 
(csíraszám < 100 000/ml; 
szomatikus sejtszám< 400 000/ml)



DIREKT KIFIZETÉSEK

• Csatlakozás után 25% és évente + 5 %
• Tagország hozzátehet még EU-s vidékfejlesztési 

forrásból
• Export visszatérítések és intervenciók azonnal
• Kisgazdaságonként max. 1000 euró/év extra 

támogatás



Előadás összefoglalása

• A tejhasznú szarvasmarha ágazat, mint az
állattenyésztés „nehézipara” meghatározó szerepet tölt
be az Európai Unióban, mindamellett, hogy jelentős
különbségek tapasztalhatók a technológiában, a
fajtában, a hozamokban és az előállítás önköltségében,
miközben a felvásárlási árak szórása ezektől jóval
kisebb.

• Magyarországon a tejtermelő gazdák többsége a
jelenlegi felvásárlási árak mellett veszteség-
minimalizálásra kényszerül, jövedelmet nem, vagy csak
kismértékben tudnak realizálni.



Előadás ellenőrző kérdései
• Ismertesse a tejtermelő szarvasmarha ágazat

világgazdasági jelentőségét!
• Ismertesse tejtermelő szarvasmarha ágazat

nemzetgazdasági jelentőségét!
• Mutassa be a tejtermelő szarvasmarha ágazat

vállalatgazdaságtani előnyeit és hátrányait!
• Ismertese a tejtermelő szarvasmarha ágazat

termelési alapjait!
• Ismertesse a tejtermelő szarvasmarha ágazat

ráfordítás és költség, valamit hozam és
termelési érték viszonyait!

• Mutassa be a tejtermelő szarvasmarha ágazat
jövedelemviszonyait és fejlesztési lehetőségeit!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:

A húsmarha ágazat és termékpálya gazdasági 
kérdései – Az EU marha- és borjúhús közös 

piaci szervezete

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Szűcs István
– Dr. Pupos Tibor


	ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA�����
	Előadás áttekintése
	MI IS A TEJ?
	REGGELI -ÉS KAKAÓS ITALOK
	AZ EGY FŐRE JUTÓ TEJ- ÉS TEJTERMÉK FOGYASZTÁS ALAKULÁSA
	A tejtermékek egészségessége 
	A tejtermékek egészségességének lakossági megítélése
	Az „egészség” üzenet megjelenése a tejipar piaci stratégiájában 
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	NÖVELJÜK A HAZAI FOGYASZTÁST!
	A tejtermékek eredetének hangsúlyozása  
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	NÖVELJÜK A HAZAI FOGYASZTÁST!
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	1.1. VILÁGGAZDASÁGI JELENTŐSÉG
	1.1. EU-ÓS GAZDASÁGI JELENTŐSÉG
	Slide Number 22
	A világ tejtermelésének megoszlása (2006)
	AZ EU (27) TEJHASZNÚ TEHÉNÁLLOMÁNYÁNAK MEGOSZLÁSA �(2006)
	Az EU 27 tejtermelése (2006)�(ezer tonna)
	Slide Number 26
	A világon a legjobb �fajlagos hozammal rendelkező országok 2006-ban�(liter/tehén)
	 �A tejtermelés fajlagos hozamának alakulása az EU 27 országaiban 2006-ban�(liter/tehén)
	A nemzeti tejelő állomány farm méret szerinti megoszlása az EU-ban�(100 tejelő tehén feletti farmok aránya)
	A nemzeti tejelő állomány farm méret szerinti megoszlása az EU-ban�(100 tejelő tehén feletti farmok aránya)
	NEMZETGAZDASÁGI JELENTŐSÉG I.
	Slide Number 32
	Az új tagországok tejkvótája�(ezer tonna)
	Slide Number 34
	A magyar mezőgazdaság bruttó kibocsátása (2008)
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	A magyar nyers tej külkereskedelmi forgalma �2004-2006 
	Tej- és tejtermék-export  szerkezete�(2003-2007)
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	MAGYARORSZÁG SZARVASMARHA- ÁLLOMÁNYÁNAK  ALAKULÁSA
	Slide Number 46
	A HAZAI TEHÉNÁLLOMÁNY MEGOSZLÁSA HASZNOSÍTÁSI IRÁNYONKÉNT �(létszám: ezer db)
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	A HAZAI TEHÉNÁLLOMÁNY REGIONÁLIS MEGOSZLÁSA (2006) 
	Tejfeldolgozók részesedése Magyarországon, a feldolgozott tej arányában
	AZ ÁGAZAT TERMELÉSI ALAPJAI
	Slide Number 53
	FEJÉS - TEJHŰTÉS
	TAKARMÁNYTERMŐ TERÜLET IGÉNY
	ÉPÜLETÁLLOMÁNY
	A HAZAI TEJTERMELŐ SZARVASMARHA TELEPEK EGYES ÉPÜLETEINEK ÉRTÉKELÉSE (2008) 
	SZERVEZETI KERETEK
	TEJ TERMÉKTANÁCS
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	MUNKAERŐ
	HOZAMOK, TERMELÉSI ÉRTÉK
	A TEJTERMELÉS TERMELÉSI ÉRTÉKÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
	AZ EGY TEHÉNRE JUTÓ ÁTLAGOS TEJHOZAM ALAKULÁSA
	A HAZAI TEJTERMELÉS�ALAKULÁSA
	TEJÁR
	Slide Number 68
	Nyers tej termelői ára a világpiacon� (Ft/kg)
	Nyers tej termelői ára az uniós piacon (Ft/kg)
	A nyers tej hazai termelői alapára
	A nyers tej hazai termelői átlagára
	Slide Number 73
	TEJPIACI STATISZTIKÁK� (forrás:AKII-PÁIR)
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	A polytej�feldolgozói értékesítési ára
	A dobozos tej feldolgozói értékesítési ára
	EGY TEHÉNRE JUTÓ ÉVES TERMELÉSI ÉRTÉK
	Termelési érték összetétele nagyüzemekben (%)
	AZ ÁGAZAT RÁFORDÍTÁSAI �ÉS TERMELÉSI KÖLTSÉGEI
	Slide Number 82
	A TEJTERMELÉS ÁTLAGOS (3 ÉV) KÖLTSÉGSZERKEZETE �TÁRSAS VÁLLAKOZÁSOKBAN
	EGY TEHÉNRE JUTÓ ÉVES�NETTÓ JÖVEDELEM
	6. JÖVEDELMEZŐSÉG
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Az állomány-egészségügy főbb gazdasági kérdései
	Az állomány-egészségügy �főbb gazdasági kérdései
	A tőgygyulladás által okozott állományszintű veszteségek
	A tőgygyulladás által okozott veszteségek 
	A szaporodásbiológiai zavarok által okozott állományszintű veszteségek
	A szaporodásbiológiai zavarok által okozott veszteségek
	A lábvégbetegségek által okozott állományszintű veszteségek�
	A lábvégbetegségek által okozott veszteségek
	SZÁMÍTÓGÉPES TELEPIRÁNYÍTÓ �RENDSZERNEK
	ELVÁRÁSAINK
	MIT KELL TUDNIA EGY TELEPIRÁNYÍTÓ RENDSZERNEK?
	Slide Number 100
	SZÁMÍTÓGÉPES TELEPIRÁNYÍTÁS RENDSZER FELÉPÍTÉSE
	A telepirányítás számítógéppel
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Ha nem használok számítógépes telepirányítást…?
	7. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	A SZABÁLYOZÁS CÉLJAI
	A TEJ ÉS TEJTERMÉK PIACSZABÁLYOZÁSA
	A TEJ ÉS TEJTERMÉK PIACSZABÁLYOZÁS
	Fogalmak:
	1.1. ÁRRENDSZER
	Slide Number 118
	KORREKCIÓ (+)
	KORREKCIÓ (-)
	1.2. TEJKVÓTA RENDSZER�		Tanács 3950/1992/EGK Rendelete�		Bizottság 1392/2001/EK Rendelete
	A KVÓTA TÍPUSA ÉS MÉRTÉKE
	NEMZETI KVÓTATONNA (2004-2008)
	NEMZETI KVÓTATARTALÉK
	EGYÉNI TEJKVÓTA
	SZANKCIÓK 1.
	SZANKCIÓK 2.
	KVÓTÁK FORGALMAZÁSA
	1.3. BELPIACI TÁMOGATÁSOK
	KÉSZLETEK PIACRA JUTTATÁSA
	2. KÖZVTELEN TERMELŐI TÁMOGATÁSOK (2005. évtől)
	3. INTERVENCIÓ
	INTERVENCIÓS FELVÁSÁRLÁS
	MAGÁNTÁROLÁSI TÁMOGATÁS
	4. KÜLKERESKEDELEM
	DIREKT KIFIZETÉSEK
	Előadás összefoglalása
	Előadás ellenőrző kérdései
	KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!���KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:��A húsmarha ágazat és termékpálya gazdasági kérdései – Az EU marha- és borjúhús közös piaci szervezete

