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- A Biharugrai-halastavak, Békés megye észak-keleti sarkában 

elhelyezkedő, mesterségesen kialakított halastórendszer, mely területileg 

két, jól elkülöníthető - a biharugrai és a begécsi - egységből áll. 

- A tavak 1927 hektáros területükkel Magyarország második 

legnagyobb halastórendszerét alkotják. 

- A Biharugrai Halgazdaság Kft. ebből jelenleg 870 ha-on folytat 

haltermelést.

A Biharugrai Halgazdaság Kft. elhelyezkedése



A Biharugrai Halastavak története

-Valamikor 1905 és 1909 között új tulajdonosok jelentek meg 

Biharugra határában. Chorhus Dezső budapesti mérnök és 

tetvére Zoltán 300 kh. szikes legelőt vásároltak meg mesterséges 

körgátas halastavak építése céljából. 

-1910 -1913 között építették meg az első tavakat, majd 1939 –

1944 között újabb tavak épültek

-1946-ban államosításra került a terület és 1951-re 1.600 ha-ra

növekedett az összterület

-1962-1967 között a begécsi rendszer új, számozott tavainak 

létrehozásával (Begécsi-víztároló) befejeződött a halastavak 

építése.



Innovációról néhány szóban

- Valamennyi emberi tevékenység okozta változás az ember egyik 

alapvető törekvésének eredménye, hogy valami újat, eltérőt 
csináljon. 

- Az új ötletek születése, és ezen ötletek értékké válása az 

innováció. A jó ötletek semmire sem jók, ha nem alkalmazzák 

őket.

- A változás sebessége gyorsan nő. A világ az ipari korszakból a 

tudás korszakába ment át.  A változás irányítói stratégiai 

előnyhöz jutnak, szemben azokkal akik csak követői a 

változásoknak.

-Kizárólag az innováció az az eszköz, amely alkalmazásával egy 

cég a változások irányítójává válhat. 

- Az összes cégnek innovatívnak kell lennie, mert az innováció a 

jövő bevételeinek hajtóereje.

- Bárki, és bármely cég vagy iparág lehet innovatív. Az innováció 

egy folyamat és nem egy cél!



Innovációról néhány szóban
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Innovációról néhány szóban

-Az innováció egyik legfontosabb jellemzője, hogy folyamatos 

tevékenység

- Az innováció új, vagy lényegesen fejlesztett termék (áru vagy 

szolgáltatás), vagy eljárás, új marketing módszer, vagy új szervezeti 

rendszer - az üzleti gyakorlatban, munkaszervezésben vagy a külső
kapcsolatokban - megvalósítása.

-Az innováció a gazdasági tevékenység hatékonyságának, 

jövedelmezőségének javítására is irányulhat.

- Az innováció minimális követelménye az, hogy a terméknek, 

eljárásnak, marketing módszernek vagy szervezeti felépítésnek 

újnak (vagy lényegesen tovább fejlesztettnek) kell lennie a cégen 

belül.

-Az innováció közös jellemzője, hogy megvalósítottnak kell lennie. 

-Innovatív cég az, amely innovációt valósít meg egy adott 

időszakban. 

-A sikeres innováció és a pénzügyi teljesítmény szoros kapcsolatban 

vannak egymással. Az innováció a gazdasági növekedés kulcsa. 

-Ráadásul jelentős társadalmi hasznot is hoz. 



Biharugrai Halgazdaság Kft. közelmúltja 

- A Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél 2011-ben 

tulajdonosváltás történt, melynek eredményeként a Társaság 

életében gyökeres változások indultak el.

Állapotok a tulajdonosváltáskor:

- 2010-ben 32 millió HUF árbevétel, - 60 millió HUF mérleg 

szerinti eredmény, - 3 millió HUF üzemi eredmény

- Elhanyagolt termelési viszonyok

- Elavult infrastrukturális háttér

- Szakember hiány

- Piaci kapcsolatok hiánya

- Rossz kapcsolat a természetvédelemmel

- stb.





Innovatív lépések a Biharugrai Halgazdaság 

Kft.-nél

- A Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél 2011-től az innováció 

folyamata arról szól, hogy a megcélzott piacra, a megfelelő
minőségű, a terület adta maximális hozamok elérésével megtermelt 

élő halat állítsuk elő, ezzel növelve a Társaság eredményességét. 

- 2011. évben bevezetésre került egy, a táj adottságaira alapozott 

egyedi haltermelési technológia. A specifikus termelési 

technológia, a kitűnő természeti adottságok, a vízminőség és a 

halastavak ásványi anyagokban gazdag tómedre együttesen 

egyedülállóan tiszta ízű, kiváló húsminőségi paraméterekkel 

rendelkező halhúst eredményez. -> BIHARUGRAI HAL



Innovatív lépések a Biharugrai Halgazdaság

Kft.-nél

-Specifikus termelési technológia ismérvei:

- a gyarapodáshoz szükséges fehérjeforrást elsősorban a tavakban 

természetes módon termelődő planktonikus szervezetek biztosítják, 

melynek bázisa a szervestrágyázás.

-Takarmányozási technológiánk lényege az is, hogy a planktonikus

szervezetek biztosította fehérje forrás mellé kiegészítő
takarmányozásként kizárólag gabonaféléket alkalmazunk, így a 

halak növekedésük során csak természetes – GMO, antibiotikum és 

egyéb gyógyszerektől mentes - eredetű táplálékot fogyasztanak.



- A takarmányozási technológiának köszönhetően a halaink 

méretéhez képest (ponty: 3-4 kg/db) a halhús alacsony 

zsírtartalommal, kiváló minőséggel, táplálkozás egészségügyi 

szempontból rendkívüli magas értékkel bír. 

- Az élő hal nevelése szigorú és folyamatos állategészségügyi 

kontroll mellett történik, mely az év bármely napján garantálják a 

magas minőségű és megbízható eredetű haltermékeket vevőink 

részére. 

- Ezen egyedi haltermelési technológia alkalmazásának további 

fontos jellemzője más ágazatokkal szemben, hogy a termelés során a 

természeti erőforrásokat nem éljük fel, sőt azok folyamatos 

fenntartása, megújítása történik. Ennek eredményeképpen az 

általunk művelt halastavakon rendkívül magas egyed- és 

fajgazdagságú élőlény társulás un., halastavi ökoszisztéma jön létre, 

biztosítva ezzel természeti értékeink hosszú távú fenntartását. 

Haltermelés eredménye Biharugrai Halgazdaság

Kft.-nél

- Ágazat specifikus számviteli rendszer felállítása



- A Biharugrai Hal pozicionálása a piacon

- étkezési célra

- horgász piacra

-A potenciális piacok megkeresése

- belföldi, magyarországi piac

- külföldi piacok

-A piaci aktivitás meghatározása

- egész évben

- szezonálisan

-Logisztikai kérdések

- tóparti értékesítés

- kiszállítás

-Vevői igényekhez való alkalmazkodás

- teljes körű

- korlátozott

A Biharugrai Hal, mint termék 
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Export értékesítés aránya az összes értékesítésből (2010-2017)
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


