
Napokon belül új branddel jelent
kezve, az ovális pecsét birtoká
ban a magyarországi piacot cé
lozza meg a székelyszentléleki 
GordonProd tejfeldolgozó vállalat 
– árulta el lapunknak Ferenczy 
Ferenc, a cég minőségbiztosítási 
osztályvezetője. A szakember nem 
rejtette véka alá, a tejfeldolgozó 
idén és jövőre közel 2 millió eurót 
szán beruházásaira: egy teljesen 
új termelősor év végi üzembe he
lyezése mellett megújul a cég cso
magolóanyag és termékraktára 
is, 200 ezer eurós CSB-rendszer 
ügyelné a tejfelvásárlástermelés
értékesítés minden lépését, de 
250 ezer eurós pályázati forrásból 
újítanák fel a cég járműparkját 
is. A vállalat beruházási tervei
ről a szakembertől a Farkaslakán 
szombaton zárult nemzetközi tej
élelmiszerlánckongresszuson ér
deklődtünk.

– Csütörtökön kezdődött, és szom
baton ért véget a Galacticus I. Tej
élelmiszerlánci Világkongresszus. Árul
ja el, hogy esett a választás épp Far
kaslakára?

– Tavaly már részt vettem az első 
Fenntartható Élelmiszerlánc-találko-
zón, Budapesten, ahol már akkor be-
jelentették, hogy idén, azaz 2011-ben 

a tejről, a tejélelmiszerlánc problémá-
járól fogunk tárgyalni. Akkor én – a 
helyi önkormányzat és GordonProd 
Kft. vezetésének közös megegyezés-
sel – letettem a mostani, azaz akkor 
soron következő rendezvényre való 
házigazda-javaslatunkat. Hogy mi-
ért épp Farkaslaka lett a házigazda? 
Mert itt van a Gordon tejüzem, mely 
amellett hogy modern és korszerű 
technológiával dolgozza föl a tejet, 
de jellegzetességeként csakis hazai 
tejből, a székelyföldről begyűjtött 
tejből dolgozik. A másik pedig, hogy 
a tejélelmiszerlánc-kongresszuson 
keresztül a világ is megismeri Far-
kaslakát. Habár Farkaslakának Ta-
mási Áron révén van elég hírverése, 
de azt is szerettük volna, ha a telepü-
lést gazdasági szempontból is minél 
többen ismerik meg, egyfajta plusz-
lendületet adva ezáltal a vidéknek, 
szélesebb vonatkozásban a többi 
településnek és Hargita megyének, 
Székelyföldnek is.

– Befolyásolhatják a most hallott 
előadások, átadott tapasztalatok a har
gitai, székelyföldi tejtermelés milyensé
gét, minőségibbé tételét?

– Mindenképpen, mivel a tejter-
mék-tanácskozásra nemcsak a szak-
embereket, hanem az egyszerű ter-
melőket is vártuk. Elsődlegesen is irá-

nyukba kívántunk üzenetet küldeni, 
hogy lássák, érdemes a tejtermeléssel 
foglalkozni, ne adják el a tehenei-
ket, mert bebizonyosodott, hogy 
az egy-két tehenes gazdák is tudnak 
minőségi tejet előállítani, csak ahhoz 
bizonyos feltételeket be kell tartani. 
Amennyiben viszont szakemberektől 
hallják, és első kézből kapják az infor-
mációkat, hogyan, miként kell a tejet 
kezelni, az állatot takarmányozni, és 
kiválasztani a fajt, mely a legjobb a 
vidékünkön, hogyan kell fejni, a tejet 
tárolni és eljuttatni a fogyasztó aszta-
lára, akkor annak reményeim szerint 
mindenképp lesz hozadéka.

– És hogy állunk a tejminőség terén, 
van még min javítani?

– Persze van még mit javítani, de 
azért örömmel mondhatom el, hogy 
az öt éve indult Gordon tejüzem 
tapasztalata e téren is jó irányú fej-
lődésről árulkodik. Az üzemet ugye 
2006 decemberében adták át, az ef-
fektív termelés 2007-től indult. Az 
akkor feldolgozott tej például csak 
60 százalékban felelt meg az uniós 
normáknak, ám 2008-ban már az 
általunk feldolgozott tej 70 százaléka, 
2009-ben pedig már 80 százaléka volt 
EU-konform. Ma ott tartunk, hogy a 
feldolgozott tej 100 százalékban teljesí-
ti Brüsszel elvárásait. Tehát nemcsak az 
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> Megjelent a vágópontnyitási jogszabály. 
Lapunkban már többször is beszámoltunk ar-
ról, hogy a vágópontok nyitását lehetővé tevő és 
könnyítő jogszabály révén lehetővé válna a helyi 
húsfeldolgozás és biztonságos értékesítés meg-
könnyítése. S mint ilyen, ez megyénk esetében is 
új lehetőséget jelent. Az Országos Egészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Szakhatóság elnökének 
a kiskapacitású vágóhidak minimális működési 
feltételeit jóváhagyó 2011/35-ös rendelete a Hi-
vatalos Közlöny augusztus 18-i számában jelent 

meg. A feltételrendszer ismertetésére nem tér-
nénk vissza, csupán a jogszabály alkalmazásával 
kapcsolatos néhány gyakorlati jellegű előírásra 
szorítkoznánk. Az ilyen jellegű vágóhidak az 
állategészségügyi hatóságok által kibocsátott 
engedélyek alapján működhetnek. Az enge-
dély megszerzésének előfeltétele az, hogy a 
majdani vágópont eleget tegyen az Európai 
Parlament és az Európai Tanács 2004/853-as 
szabályzata, valamint az Országos Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbiztonsági Szakhatóság 
elnökének 2006/180-as rendelete előírta mi-
nimális követelményeknek. Ezeket a követel-

ményeket egyébként felsorolja a rendelet 3-as 
számú szakasza. Továbbá eleget kell tenniük a 
szakhatóság elnökének 2010/57-es rendeleté-
vel jóváhagyott állategészségügyi normáknak 
is. Következésképpen a hatóságok a működési 
engedély kibocsátásánál azt tartják szem előtt, 
hogy a kérelmező eleget tesz-e az említett jog-
szabályok előírta feltételeknek, kötelezettsé-
geknek. Lévén, hogy a rendelet hatályba lépett, 
mindazok, akik érdekeltek a vágópontok meg-
nyitásában, illetve működtetésében, kezdemé-
nyezhetik az engedélyezési eljárást. (Hecser 
Zoltán)
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Romániában a megtermelt tejmennyiség csupán 20 
százaléka kerül ipari feldolgozásra, a többi közel 80 
százalék saját fogyasztásra van szánva, illetve olyan 

nem ellenőrzött feldolgozási rendszereken át kerül piacra, 
amelyeket folyamatosan ki kell iktatni, mert élelmiszer-
biztonsági szempontból nem megfelelőek – hangsúlyozta 
lapunknak nyilatkozva Tánczos Barna, a mezőgazdasági mi-
nisztérium államtitkára a hétvégén Farkaslakán megrende-
zett Tejélelmiszerlánci Kongresszuson. Kérdésünkre, hogy 
mire elég Romániának a nem uniós konformú tej feldolgo-
zására kapott egyéves haladék, az államtitkár kifejtette, a ha-
lasztás nem mindig a gazdák érdekeit szolgálja, „még akkor 
sem ha úgy érezzük, vizsgára készülődve a vizsga napjának 
elhalasztása lehetőséget ad arra, hogy többet tanuljunk”. 
Mint rámutatott, vannak már olyan feldolgozók Székelyföl-
dön is, akik kizárólag EU-konform tejből dolgoznak, akik 
számára negatív következményei vannak a halasztásnak, mi-
vel a helyi piacra ez idő alatt is a szabványoknak nem meg-
felelő, olcsó tej tud kerülni. „Ugyanakkor a gazdák számára 
valóban lehetőség, hogy fejlesszék a gazdaságaikat, illetve 
olyan technológiákat vezessenek be, amelyek biztosítják a 
tej minőségét és a standardoknak való megfelelést. Meggyő-
ződésem viszont az is, hogy a halasztás csak azok számára 
jelent reális lehetőséget, akik tényleg szándékoznak fejlesz-
teni a gazdaságaikat, azonban a gazdák nagyrészt továbbra 
sem szándékozik a piacra EU-konform tejet termelni, nem 
szándékszik olyan szintre fejleszteni a gazdaságát, hogy va-
lós beszállító partnere legyen ezeknek a feldolgozóknak. Az 
egyéves halasztás tehát segítség, de nem biztos hogy a leg-
jobb megoldás” – magyarázta Tánczos. Hozzátette viszont, 
a vége azonban csak az lesz, hogy a piacra csakis azok tudnak 
fogyasztásra, feldolgozásra szánt tejet szállítani, akik betart-
ják a technológiákat, s betartják a minőségi szabványokat.

Noha Valeriu Tabără mezőgazdasági miniszter szerint a 
hazai tejtermelők az Unió által megkövetelt minőségi para-
méterek felületes kezelése miatt egy év múlva akár teljesen 
kiszorulhatnak a hazai tejpiacról, Tánczos szerint a hazai 
termelők évek óta tudják, hogy ez be fog következni. „Nem 
féltem azokat a szákelyföldi gazdaságokat, ahol 15-20 fejős-
tehenet nevelnek és valóban a tejből élnek. Ez inkább azok-
nak a gazdáknak jelent óriási problémát, akik a tejtermelésre 
nem alaptevékenységként, hanem kiegészítő jövedelemként 
tekintenek, és tartanak tejtermelő teheneket” – sorolja. 
Tánczos szerint az utóbbi kategóriába sorolható kisgazda-
ságok életben maradásának egyetlen lehetséges megoldását 
a saját feldolgozókapacitások létrehozásában látja – legyen 
az akár szövetkezeti, akár egyesületi formában –, majd 
olyan minőségi szabványokat bevezetni, aminek a birtoká-
ban piacra tudnak termelni. „Az Európai Unióban sajnos 
ez a szabványrendszer működik, és előbb-utóbb Románi-
ára is az vár, hogy csak az termelhet piacra, aki ezt a mi-
nőségi szabványt betartja. Lehet egyszerű, kisgazdaságban 
is olyan minőségi tejet termelni, mely a szabvány-követel-
ményeket maradéktalanul teljesíti, van erre nagyon sok 
jó példa Székelyföldön is. Néhány tejfeldolgozó évek óta 
energiát, pénzt és időt fektet abba, hogy a feldolgozónak 
beszállító gazdákat tanítsa, fejlessze, technológiát és tudást 
adjon át, mert azok a gazdaságok, akik erre a receptre fogé-
konyak, a kisgazdaságokból is tudnak olyan tejet előállíta-
ni, mely a szabványoknak megfelel. Csak oda kell figyelni 
és akarni kell” – fejtette ki Tánczos.


