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 A Kométa (*) a magyar élelmiszeripar jelentős 
résztvevőjeként a magyar és közép-európai viszonylatban 
egyik legmodernebb és hatékony  -  versenyképes sertéshús-
feldolgozó üzemében végzi tevékenységét.  

  
 Küldetésünk az ízletes, egészséges és elérhető áru termékek 

biztosítása széles körben, a fogyasztók számára, hogy az 
életüket egészségesebbé és boldogabbá tegyük. Vállalatunk 
szíve a professzionális, lelkes, elkötelezett és a munkájukat 
szenvedéllyel ellátó emberekben rejlik.  

 
 A hatékonyság, az innováció, a környezetvédelem és az állat 

jólét kiemelt értéket képvisel számunkra. Hiszünk a folyamatos 
és fenntartható fejlődésben. 

 

BEMUTATKOZÁS 
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JÖVŐKÉPÜNK:  
  
 A Kométa Magyarország és Közép-Európa meghatározó 

húsfeldolgozó vállalata, amely kijelöli az iparág fejlődési 
irányait.  

 
 Termékeink mindenkor az első és második helyen állnak ár-

érték arány tekintetében, kiváló minőség biztosításával.  
 
 Vállalatunk nagyon jó hírű a partnerei és a munkavállalók 

körében. Dolgozóink büszkék arra, hogy a Kométa csapat 
tagjai. 

 

  BEMUTATKOZÁS 
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 TÉNYEK ÉS ADATOK 

 Székhely: Kaposvár (Magyarország) 
Termelés és iroda:  Kaposvár 
Értékesítési és marketing iroda:  Budapest 
Olasz disztribúciós leányvállalat: Kometa Italia Srl. 

 
 Tulajdonosi kör: 

Olasz családok (Pedranzini és Ruffini) 
Kaposvár város Önkormányzata 

 
 Dolgozók száma: több mint 700 fő 
      (a 2013-as 477 fővel szemben) 
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IPARI TERÜLET 140 000 M2-EN,  
30 000 M2 BEÉPÍTETT RÉSZ 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

 Sertésvágás  
 kapacitás: 20 000 sertés/hét 
 Vágás és csontozás 
 Védőgázos csomagolás  
 kapacitás: 500 000 tálca/hét 
 Készítménygyártás (PP) 
 kapacitás: 300 t/hét, beleértve 35 t szálami 
 Szeletelés és csomagolás 
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A GYAKORLATBAN… 

 … a sertések élve érkeznek 
 

 … vákuum- vagy védőgázas 
csomagolásban távozik a 
hús 
 

 … egész vagy szeletelt 
szalámi, sonka, bacon, tarja, 
felvágottak is készülnek 
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 STRATÉGIAI DÖNTÉS 
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STRATÉIGAI IRÁNYOK 

 
 technológia 
 
 termékek 

 
 kommunikáció 

 
 piacok és vevőkör 
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BERUHÁZÁSOK ÖSSZEGE AZ  
UTÓBBI 5 ÉVBEN: 5 MILLIÁRD HUF 

 
 Hatékonyságnövelés: elemzés, folyamat-

tervezés, szervezés, képzés… 
 Új vágó sor: 400 sertés/óra 
 Új csontozó és vákumcsomagoló sorok 
 Új technológiák a főtt, füstölt és/vagy sült sonka 
 Környezetkímélő, energiatakarékos és 

állatjóléti beruházások: 
Szennyvízkezelő berendezés, kazánház, sertéskábító 

 … és még több: padlózat javítás, automatikus 
biztonsági ajtók 
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TERMÉKFEJLESZTÉS 

A KOMÉTA TERMÉKEI: 
  

• válogatott alapanyagból készülnek,  
• ízletesek, táplálóak és kiváló az ár – érték 

arányuk. 
• praktikus kiszerelésben kerülnek forgalomba 
 



 
TERMÉKFEJLESZTÉS 

A KOMÉTA TERMÉKEI: 
  

• Magas hústartalmúak 
• Hozzáadott szója-, 

glutén-, 
glutamátmentesek  

• És a termék típustól 
függően laktóz-, és 
tejfehérje mentesek is  

 
 
 

 



FEJLESZTÉSEK 

 
• Bizonyos adalékanyagok elhagyása nagy 

kihívás és a termék árát emeli 
• A Kométa üzeme szójamentes (inkább több 

húst használunk ) 
• Nem használunk mustárt és zellert 
• Prémium sonkáink hozzáadott foszfátot sem 

tartalmaznak 
 
 
 



FEJLESZTÉSEK 

 
 

 
 



FEJLESZTÉSEK 

 
 

 
 



 
A SZÁNTÓFÖLDTŐL AZ ASZTALIG 
A „MENTES” SOROZAT EGYIK KÖVETKEZŐ  
LÉPÉSE: CSÖKKENTETT ANTIBIOTIKUM  

HASZNÁLAT  



Őszintén 

 
Hiszünk abban, 
amit csinálunk  

és 
hogy jól 

csináljuk! 
 



EREDMÉNYEINK 

 Bevétel     2013.:  18 milliárd Ft 

                       2017.:   43 milliárd Ft 

 Értékesített mennyiségek 

                       2013.    2017. 

Belföldi      18 280 to  36 891 to  

Export         7 740 to  25 475 to 

Sertésvágási szám:  2013.: 232 604 db  

                                    2017.: 536 450 db 

 



FŐ EXPORTPIACOK 

Több, mint 30 országba exportálunk: 
 Olaszország, Németország, Korea, Japán, 

Spanyolország, Szlovénia, Horvátország, 
Hollandia, Ukrajna, … 

 

Világszerte megközelítőleg 150 partner  
 



VÁGÓHÍDI KIESÉSEK 2017 
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MÁJGYULLADÁSOK ÉS 
  MELLHÁRTYAGYULLADÁSOK 

ELŐFORDULÁSAINAK GAZDASÁGI HATÁSAI 
 
 



 

Májkobzások néhány európai országban  
(De Bie, 2003) 

 

 Franciaország: 25 % (N=7.690) 
 

 Ausztria: 47,5 % (N=6250, 100 állományból) 
 

 Németország: 4,3-53,6 % (N=1,9 millió) 
 

 Hollandia: 10,7 % (N= 15 millió) 
 

 Anglia: 50 % (0-90 %) (N= 9.000) 
 

 Belgium: 35 % (20,4 % teljes kobzás, 15 % 
                 részleges kobzás)  
 

 Dánia: 24 % (N=9186) 
 

 Lengyelország: 31 % (N=1000) 



 

Orsóféreg fertőzöttség haza 
sertésállományokban 

 
 Kategória     Mintaszám                                      Ascaris suum  
                                                                                    fertőzöttség 
 Nem vemhes 
 tenyészállat      2821                                            466 (16,5 %) 
 

 Szoptató  
 koca                  2682                                              132 (4,9 %) 
 

Hízósertés         3628                                             434 (12,0 %)     
                      
                                                               Farkas és Merényi, 2003              

 



MÁJGYULLADÁSOK ÉS 
  MELLHÁRTYAGYULLADÁSOK 

ELŐFORDULÁSAINAK GAZDASÁGI HATÁSAI 
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A májkobzásnak van-e hatása a húsminőségre? 

 
Igen! 

 
A májkobzással együtt 2,7-6,1 százalékban találtak 

húsminőség romlást.  
(Kumaresan et al., 2009) 

 



INTÉZKEDÉSEK 
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 Beszállítók folyamatos tájékoztatása a máj 
minősítésről és bejárási lehetőség biztosítása a 
vágóhídra 2016-tól 



INTÉZKEDÉSEK 

 2018.04.16.-tól amennyiben az aktuális napi 
beszállított sertések vágása során kinyert máj 
10%-ot elérő mértékben élelmiszer célra 
felhasználhatatlan, az ebből keletkező 
költségeket/veszteséget Szállító viseli oly 
módon, hogy a hibás teljesítéssel érintett 
hányad 10% feletti részét Megrendelő 
darabonként 260.-Ft levonással fizeti ki.  
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INTÉZKEDÉSEK 
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 Kobzás esetén a megsemmisítési költség 
minden esetben 25 Ft/kg, ami a Szállítót 
terheli.   

 
 Vágás során az ÉHESZ által, fokozott 

állatorvosi vizsgálatra elkülönített félsertések 
elszámolására Megrendelő egyedi árat állapít 
meg. Az ÉHESZ sertések a hozzá tartozó falka 
átlag minősítési kategóriájánál eggyel 
alacsonyabb árszinten kerülnek elszámolásra.   

 
 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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