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Halfeldolgozás Magyarországon 
napjainkban

24 halfeldolgozó (18 elsődleges, 6 specializálódott)

Évente 5000 t feldolgozott hal, ebből 45-50 % hazai 
édesvízi hal

Legjelentősebb termék: haltörzs, csomagolt, 
fagyasztott

További termékek: friss, fagyasztott halszelet és 
halfilé, halkonzerv, halászlé alap, pácolt hal, füstölt 
hal, halpép, halsaláták

Haltermeléssel foglalkozó vállalkozások meghatározók 
a halfeldolgozásban



BHZRt. halfeldolgozásának kialakulása
Kezdetektől 1975-ig

Nincs feldolgozás

Halátadás a HALÉRT-nek

Nagy fogások (dömping) 
idején Duna Konzervgyár, 
Budapest

1975 –1984
Fonyódi hűtőház elkészülte

Halpikkelyezés, tisztítás a 
balatoni halásztelepeken

Tömbfagyasztás

Legnagyobb mennyiség: 
keszegfélék

14 db balatoni halsütőnk 
ellátása

Továbbra is konzervgyár a 
nagy fogásos (dömping) 
időszakban

1984 – EU csatlakozásig
Irmapuszta halfeldolgozó üzem indulás

Élelmiszeripari előírásoknak megfelelőbb feldolgozás

Elsősorban elsődleges feldolgozás, kevés további 
feldolgozás

Fő hal kezdetben a keszeg, majd a 90-es évek második 
felében a busa

Gyorsfagyasztott, csomagolt termékek, valamint 
időszakonként pépesített termékek (halpogácsa, 
halpástétom)

EU csatlakozástól
200 M Ft korszerűsítés az EU előírásoknak megfelelés 
érdekében

minőségbiztosítási rendszerek és nyomonkövethetőség 
bevezetése

EU szám, FÁK licensz

Kapacitás nagytestű hal 6 t/műszak, kistestű hal 3,5 
t/műszak

fő hal: busa, keszeg, afrikai harcsa

termékek: gyorsfagyasztott és friss kiszerelt, melléktermék

további fejlesztések: pácolt, fűszerezett valamint füstölt 
termékek



Halfeldolgozás alapanyaga és termékei

alapanyag termék

természetes-

víz
akvakultura import

összes 

(tonna)
fagyasztott

friss 

feldolgozott

mellék-

termék

összes 

(tonna)

2002 81% 18% 1% 516 67% 0% 33% 427

2003 74% 25% 1% 493 76% 0% 24% 404

2004 83% 17% 0% 533 67% 0% 33% 413

2005 60% 40% 0% 642 50% 25% 25% 517

2006 52% 48% 0% 962 38% 37% 26% 779



BHZRt. halfeldolgozás erősségek-gyengeségek
BHZRt. halfeldolgozás és kereskedelem 

S. – Erősségek 

- Bővülő feldolgozott termékskála 

- Bevezetett minőségbiztosítási rendszer 
(HACCP) 

- Nyomonkövethetőség  

- Fejlesztési lehetőségek 

- Márkázható termék (Balaton) 
- Működő marketingkommunikációs program 

W. – Gyengeségek 

- Alacsony műszaki technikai színvonal 

feldolgozásban, a technológia hiánya a 
továbbfeldolgozáshoz 

- A piac által alulértékelt alapanyag túlsúlya 

- Alacsony feldolgozottsági szint - alacsony 

hozzáadott érték 
- Termelők gyenge alkupozíciója a hipermarket 

piacon 

- Az együttműködés hiánya az értékesítés 
területén 

O. – Lehetőségek 

- Lassan, de növekvő mértékű kereslet 

- Közétkeztetés növekvő gazdasági súlya 

- Vendéglátás fejlődése 
- Ellátatlan területek (fehér foltok) a 

halértékesítésben  

- Az innovatív szemlélet 

- Területi integráció a feldolgozásban és a 
piacra jutásban 

- Szezon „lyukak” kitöltése intenzív telepről 

származó, vagy tengeri alapanyagokkal 

T. – Korlátok, Fenyegetettségek 

- Az export-import arány értékben még inkább 

eltolódik az import felé, mely főleg 

feldolgozott termékeket foglal magában 
- A természetesvízi halászat és az extenzív 

haltermelés szezonalítása 

- Szigorodó állatvédelmi, élelmiszerbiztonsági 

előírások betartásának többlet költsége 
- A nemzetközi konkurencia erősödése 

- A „sütőhalak” piacán a tengeri halfajoknak 

versenyelőnyük van 
- Fogyasztói idegenkedés az édesvízi halfajokkal 

szemben 

 



BHZRt haltermékeinek értékesítése

élő 

ponty
élő busa élő keszeg

fagyasztott 

termékek

friss 

feldolgozott

kereskedelmi lánc 90% 82%

diszkont lánc 75%

export 90% 13% 15%

kiskereskedelem 10% 10% 10% 3%

gasztropiac 2%

közétkeztetés

egyéb 100%



Tervezett új termékek:

2007: füstölt termékek, 
pácolt fűszerezett termékek

2008: szálkamentes termék

2009: konyhakész termék a 
közétkeztetés részére



Köszönöm a figyelmet


