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A Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők  
Egyesülete 

2014. december 9-i Közösségi Vándordíj átadási ünnepségén 
 
 
Jogelődünk a Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete2006. 
augusztus 10-én alakult meg 16 alapító taggal, azzal a céllal, hogy – saját 
tevékenysége és koordinációs munkájával – erősítse a kis-, közép- és 
agrárvállalkozók esélyegyenlőségét, versenyképességét.  Fontos feladatunknak 
tekintjük tagjaink rendszeres és folyamatos tájékoztatását a tevékenységüket érintő 
olyan témákban, mint pályázati és forrás lehetőségek, kapcsolatépítés. Részt veszünk 
a nemzeti fejlesztési programok országos megismertetésében a KKV-k és az 
agrárvállalkozók körében. Kiemelten kezeljük az EU részéről is prioritást élvező 
témaköröket, melyek a KKV-k és agrárvállalkozók nagy tömegeit közvetlenül érintik. 
Pl. innováció, megújuló energiák, ökogazdálkodás, agro- és falusi turizmus. 
A jelenlegi taglétszám 92 fő. 

 
Az Egyesület által kezdeményezett projektek 

 
1) Országos fórumok szervezése 

 
Hét regionális fórumot szerveztünk az első években, melynek során az 
Egyesület kiépítette kapcsolatrendszerét a döntéshozó állami szervezetek 
irányítóival és a hasonló célokat követő partner szervezetekkel. (Pl. Magyar 
Biokultúra Szövetség, Fatosz, Kamarák, stb.) Ezek a fórumok témáikat illetően 
érintették a vállalkozók széles körét, nem kizárólag az agráriumban 
érdekelteket. 
 
Országos Agrárfórumokat 2008-tól évente, speciális, agráriumban érdekelt 
vállalkozókat érintő szakmai programmal szerveztük meg, eddig hat 
alkalommal. A rendezvényeken minden évben 200-250 érdeklődő jelent meg. A 
mindenkori, épp hivatalban lévő agrárminisztérium és más irányító hatóságok 
vezetői évértékelő beszámolót és információkat adtak az agrárium területét 
érintő legújabb hazai és EU-s döntésekről, pénzügyi, pályázati lehetőségekről, 
és a résztvevők feltehették kérdéseiket az őket érintő problémákról. Ezek 
kizárólag szakmai rendezvények voltak. A jelzések szerint az idén is várják az 
érdeklődők a fórumot, melyet – eltérően az eddigi decemberi időponttól – 2015 
januárjában vagy februárjában javaslom megtartani.  
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Az EU által meghirdetett KKV-HÉT kampányba bekapcsolódva két 
rendezvényt szerveztünk, 2009-ben a Nyitó, 2010-bena Záró rendezvényt, 
melyeken több száz vállalkozó vett részt az ország egész területéről. Ezt a 
sorozatot nem folytattuk, mivel az Egyesület tevékenysége az agrárium és ezen 
belül a sajtkészítő szakma felé fordult. 
 

2) A sajtkészítők érdekképviselete, piacra jutásának 
elősegítése 
Az elmúlt időszakban az Egyesület figyelme a hazai sajtkészítők problémái felé 
fordult. A minőségi sajtokat készítő vállalkozók összefogására, közösségi és - 
esetenként – egyéni érdekképviseletére törekedtünk. A szakmai kérdéseket 
kilenc országos tanácskozáson vitattuk meg neves előadók és szakértők 
bevonásával. Az Egyesület közvetítésével tagjaink számtalan országos 
fesztiválon voltak jelen, (pl. két alkalommal az OMÉK-on).  

Sajtút állomások országos hálózatának szervezése. Két helyszínen – 
Etyeken és a Nógrád megyei Szentén sajtút állomás létesítésére pályázatot 
nyújtottunk be, együtt a helyi Leader csoporttal és az érintett sajtkészítőkkel. Ez 
közel 100 millió forintos projekt, mely már részben megvalósult. 23 millió Ft-ot 
a két helyszín tulajdonosa biztosította, a másik 23 milliót az MVH pályázati 
támogatástól kapták. Az Egyesület 21 millió Ft fölött diszponál, amely közös 
célokat szolgál (marketing, eszközbeszerzés, tanulmányok, kiadványok 
készítése). Jelenleg kiemelten kezeljük az együttműködést a Tej 
Terméktanáccsal, Népművészeti Egyesületek Szövetségével (NESZ), a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarával (NAK), a FATOSZ-al. Folyamatban van az 
Együttműködési Megállapodás aláírásának előkészítése a NAK-al, amely – 
többek között – tartalmazza majd a sajtkészítő szakmát érintő célokat és 
programokat (pl. szakképzés, sajtút hálózat további, országos kiépítése, 
kiadványok, a Sajtkészítők Kézikönyve, stb.). A Tej Terméktanács által 
kezdeményezett Tejszív Alapítványban képviselve vagyunk, melynek céljai: a 
kézműves sajtkészítés ügyének segítése, iskolatej program, Sajt Lovagrend 
működésének új alapokra helyezése. 

Ez a projekt kitörési pontnak is tekinthető, miután nagy az érdeklődés a régi és 
az új tagok részéről, hogy csatlakozzanak a sajtút állomások kiépítéséhez. A 
Földművelődésügyi miniszter levélben fejezte ki elismerését és támogatását 
munkánk iránt az etyeki sajtút állomás megnyitása kapcsán. 

A Mesterségek Ünnepén, a Budavári Palotában (augusztus 16. és 20. között) 
az Egyesületet képviselő 16 sajtkészítő tagunk kapott lehetőséget a 
térítésmentes részvételre, közös megjelenésre. Egyesületünk három éve 
működik együtt ezen az országos, sőt, összeurópai rangú rendezvényen a 
Népművészeti Egyesületek Szövetségével. Megszerveztük a Sajtlovagok 
felvonulását és a sajtversenyt. A pozitív tapasztalatokra építve ezt a típusú 
közös megjelenést folytatni kívánjuk a NESZ-el.  

Több gasztronómiai fesztiválon képviselték a szakmát az Egyesület 
sajtkészítő tagjai.(Miskolci Kocsonya Fesztivál, Mangalica fesztivál, Millenáris 
Parki Kézműves Ízek Fesztiválja, Gyomaendrőd, Sajtoskál, stb.) A Kisléptékű 
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Termék Előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületével közösen 
beadványt juttattunk el a Földművelésügyi miniszterhez, hogy módosítsák azt a 
rendeletet, amely területileg – 30 km-en túl – korlátozza a kistermelőket termékeik 
értékesítésében.  

A Húsvéti Sajtnapok a FATOSZ koordinálásával valósul meg a Vidékjáró 
Program keretében.  

A II. Országos Sajtmustrát idén második alkalommal rendeztük meg,két 
napos rendezvényen,Nagyegyházán, melyet az MVH-s pályázat tett lehetővé.  
Első nap szakmai konferencia volt: előadást hallhattunk a Bicskei Mg. Zrt-ben 
folytatott kísérletről, a legelők hatásáról a sajtok minőségére. Információkat 
kaptak a résztvevők a 2014-2020  időszakban várható pályázati forrásokról. 
Előadás  hangzott el a  sajtkészítés, kereskedelem és fogyasztás 
összeurópai és hazai trendjeiről. Sok sajtkészítő kapott lehetőséget a 
bemutatkozásra. Másnap került sor a sajtversenyre a kóstoltatásra és az 
árusításra. A rendezvényt kulturális program egészítette ki. A Sajtmustra 
szervezését szeretnénk a jövőben folytatni, mivel erősíti az Egyesület 
tekintélyét, új tagokat vonz. A rendezvényt a sajtó részéről élénk érdeklődés 
kísérte. 

Az OMÉK Kiállításon Egyesületünk eddig két alkalommal képviseltette magát 
mint szakmai közösség. Több sajtkészítési bemutatót tartottunk, valamint egy 
sajtos látványkonyhával vártuk a kiállítás látogatóit. Megjelenésünket a szakmai 
sajtó kiemelten kezelte. A 2015-ben rendezendő OMÉK Kiállítások is részt 
kívánunk venni. 

Sajt- és borkóstolók szervezésére próbálkozás történt Egyesületünk 
támogatásával Budapesten és az ország több pontján. Ennek folytatása az 
eddig zerzett tapasztalatok függvénye. 

A Magyar Sajtkészítők Napja 2013-ban és 2014-ben a Sajtkészítők 
Továbbképzése a Vidékfejlesztési Minisztériumban nagy érdeklődést váltott ki 
a sajtkészítők körében. A két rendezvényen a résztvevők lehetőséget kaptak 
problémáik felvetésére, és ezekre válaszokat kaptak a tárca szakembereitől. 

 

Szakmai oktatás és képzés 

Jelenleg megoldatlan a sajtkészítők alap-, közép- és felsőfokú képzése. Miután 
egyre több fiatal kíván sajtkészítéssel foglalkozni, ill. már működő vállalkozó 
szeretné bővíteni profilját tejfeldolgozással, sajtkészítéssel, – ami államilag is 
támogatott irány, – nagy az igény erre a képzésre. A Vitnyéd-csermajori 
Élelmiszeripari Iskola felfüggesztette a képzést. A gyomaendrődi Bethlen Gábor 
Élelmiszeripari Szakiskola az FM felügyeletével és támogatásával tervezi a 
képzés indítását, s ehhez rendelkezik mind a megfelelő feltételekkel 
(tanműhely, sajtüzem), mind a megfelelő hatósági engedélyekkel, 
akkreditációval. Az iskola igazgatója együttműködést ajánlott Egyesületünknek, 
hogy segítsük az iskolát abban, hogy megfelelő létszámmal (min. 17 fő) 
indulhasson az oktatás. Egyesületünk vállalná, hogy a minisztériumnál lobbizzon 
a régiónként szervezendő oktatás ügyében. 
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3) Az Egyesület sajtókapcsolatai 
A Tejipari Hírlappal és a 2013-ban újraindított Tejgazdasági Szemlével 
folyamatos és tartalmi együttműködést alakítottunk ki, melynek 
eredményeképpen ezek a lapok rendszeresen beszámolnak tevékenységünkről. 
E fórumon is ajánlom tagjainknak a lapok olvasását, előfizetését.  

A Sajtnaptár megjelenéséért külön elismerés illeti a Beregszászi Editorial Kft-t. 
Ez a kiadvány nem csupán sajtkészítő tagjaink bemutatása szempontjából 
hasznos, és receptjeivel érdekes olvasmány, hanem jelentős szerepet játszik 
Egyesületük megismertetésében, népszerűsítésében. 

A „Sajtra fel!” kiadvány 2000 példányban jelent meg. Átfogó képet ad a 
sajtszakma helyzetéről, törekvéseiről. 

A Kossuth és a Lánchíd rádió, a Duna Televízió híreket és interjúkat 
sugárzott az Egyesület és tagjai tevékenységéről, kapcsolódva az egyes konkrét 
eseményekhez.  
 

4) Nemzetközi kapcsolatok 
Az élenjáró sajtkészítő nemzetek tapasztalatainak átvételét szolgálták azok az 
utak, amelyeket a múlt évben Ausztriába, Svájcba, Franciaországba 
szerveztünk. A francia Sajtkészítők Szövetsége nyitott lenne az 
együttműködésre, s ajánlotta, hogy Egyesületünk csatlakozzon – más Közép-, 
Kelet európai országokhoz hasonlóan – a 2009-ben alakult Tejtermék és 
Sajtkészítők Európai Szövetségéhez, melynek célja a kézműves sajtkészítők 
specifikus érdekeinek képviselete és védelme.  
Nagyon jó kapcsolat alakult ki az erdélyi sajtkészítőkkel, akik közül többen 
tagként csatlakoztak Egyesületünkhöz.  

Egyesületünk eddigi munkájának elismerésének tekinthetjük azt a döntést, 
miszerint az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága 
Hagyományos Élelmiszer munkacsoportja 2014. november 10-i ülésén 
egyhangú döntéssel  határozatot hozott, hogy ez évben a Kis-, Közép-, 
Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete kapja a ”Közösségi Vándordíj a 
Hagyományos Termékekért”elismerést. Őszintén örülünk e magas 
kitüntetésnek, mely további munkánkhoz ad bátorítást és ösztönzést. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az elmúlt nyolc év alatt az Egyesület 
országosan ismert és elismert szakmai szervezetté vált. Különösen sokat 
tettünk a hazai sajtkészítők esélyegyenlőségének erősítése területén. Erre 
utal az Egyesület nevének ez év elején történt megváltoztatása. Mindezek 
mellett nem kívánjuk elhanyagolni az egyéb kis-, közép-, agrárvállalkozók 
érdekképviseletét sem.  

Budapest, 2014. december 1. 
 
 
Kovács László s.k. 
Elnök 


