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Marketing (amit használjunk)

• Gazdasági kifejezés, amire nincs egységes definició.

– olyan vállalati tevékenység, ami a vevők, vagy felhasználók 
igényeinek kielégítése érdekében végzünk

– az eladni kívánt termék és szolgáltatás megismertetése

– árak, értékesítés és befolyásolás

– Innováció 

•Szűkebb értelemben a marketing egy 

eszközrendszer, amely használja az összes 

elérhető és releváns marketingeszközt.



Marketingmix
• 4 P

– Product (termék), Price (ár), Place (értékesítési csatorna), 
Promotion (reklám)

(· 4 C: commodity (árucikk), Cost (költség), Communication (kommunikáció), Chanell (csatorna)

• + 3 P

― People (emberek), Process (folyamat), Physical evidence (fizikai 
megjelenés)

• + x P

• Positioning (ki vagy - USP), Packaging (csomagolás), Predictions
(előrejelzés), Persuasion (átadás), Performance (átadás), Privacy
(kommunikáció milyen), Personalisation (személyre szabás), 
Purpose (misszió),  Public  Commentary (közösségi vélemény), 
Permission (tartalommarketing)



Termék, szolgáltatás

• Termékek
– A sporthorgászathoz szükséges kellékek, kifogható és elvihető halak a 

cég szabályzatának megfelelő módon. Emellett járulékos szolgáltatások 
bővítése a termékekhez kapcsolódóan az igényeknek megfelelően.

• Szolgáltatások
– Környezet

– Szálláshely-szolgáltatás 

– Fedett és szabad stégek, vagy parti horgászat 

– Éttermi szolgáltatás 

– Szervezőmunka – versenyek, rendezvények 

– Gyerektáboroztatás, gyerekhorgászversenyek, vetélkedők 

– Horgászeszköz kölcsönzés, és vásárlás (csalik, botok, szákok, stb.)



Célcsoport
Gyakoriság alapján Gyakran horgászik                                Eseti, ünnepnapi horgász 

Vízterület Telepített horgásztó, holtág érdekli      Élő víz, csatorna, vadvíz

A horgászat célja 
Pihenés, élményhorgászat, a halat visszadobja, vagy nem elsősorban a 

hús érdekli 
Húshorgász, csak a mennyiség érdekli 

Szociális szempont Magányos horgász, elkülönül, nem kommunikál 
Csapathorgász, 2-3 fős társaság, esetleg 

család 

Specializáció
Fajhorgász , stílushorgász (ponty, harcsa, süllő, pisztráng, pergető, 

vobblerező, fenekező, bojlis horgász)

Nem specializált, eseti, spontán, a 

helyzettől függő

Időráfordítás Közeli vizeket látogat idő vagy pénzhiány miatt 
Távolabbra is elutazik, több napos túrákat 

szervez 

Kalandvágy 
Nem kalandvágyó, ismert vizeket, és fajokat fog „törzsvendég típus” 

Fontos számára a napi siker 

„Kalandozó típus” ismeretlen vizeket, és 

környezetet kedveli, gyakran váltogatja a 

helyet, fontos számára a környezet, a 

kaland 

Földrajzi felosztás Helyi, környékbeli Külföldi, turista

Tartózkodási idő Többnapos, ott alvó, visszajáró Eseti, alkalmi, próbahorgász 

Kor alapján Gyerek, illetve junior (keszegjegy) 
Felnőtt, nyugdíjas (nyugdíjas

kedvezmény) 



Árképzés

• Ár

– A bruttó ár a fogyasztói árnak az adásvétel után fizetendő 
adóval növelt értéke. A végső felhasználók ezt az árat 
fizetik meg a javakért.

– A nettó ár az ÁFA-t nem tartalmazó ár, amelyet az eladó 
kap meg az általa értékesített jószágért cserébe

– Piaci

– Hatósági

– Transzfer…



Promóció

• Terv
– szórólapok, plakátok kihelyezése horgászboltokba, illetve helyi terítéssel, 

– internetes honlap, foglalás elősegítésére és akciók ajánlatok kihelyezésére. 
E-mail hírlevél.

– internetes horgászportálok

– szakmai folyóirat (évi 2-4 alkalommal) 

– területi turisztikai lapokba való bekerülés (területi, tematikus, többnyelvű) 

– saját prospektusok készítése és évenkénti aktualizálása 

– Horgászversenyek szervezése, díjak alapítása, 

– Iskolákban történő hirdetések táboroztatás kiajánlására 

– Turisztikai kiállításokon való részvétel prospektussal standdal



Pénzügyi tényezők

• Bevételek típusai 

– Jegyértékesítés 

– Halértékesítés 

– Bérleti díjak 

– Szolgáltatások 

– Egyéb termékek, rendezvények eseti bevételei 

– Visszaigényelhető ÁFA 



Pénzügyi tényezők

• Kiadások típusai 

– Őrzés védelem 

– Telepítési költség (halvásárlás, és szállítás) 

– Bérköltségek és járulékaik 

– Állategészségügy, állatorvos 

– Takarmányozás 

– Marketingköltések 

– Adók (ÁFA)



Halfeldolgozás



Haltermelés
• Hal és halászati termékek mennyi-

ségének emelkedése

• 2020 –ra 180 M tonna

• Egy főre eső fogyasztás 

18.9 kg → 20.2 kg

• Legfőbb termelők

Kína (16 M – 50 M)

Indonézia (5,7 M – 7,9 M)

India (4,3 M – 4,5 M)

Peru (8,2 M – 92 e)

EU-27 (4,8 M – 1,2 M)



EU-27 Haltermelése

Pisztráng

Lazac

Osztriga
Aranydurbincs

Ponty

Tengeri sügér

Feketekagyló

Tátongó-, vénusz kagyló

Laposhalak

• Legfőbb termelők

Spanyolország 275 e T

Franciaország 206 e T

Egyesült Királyság 198 e T

Olaszország 164 e T

… 12. Magyarország 15 e T



Magyarország haltermelése

Akvakultúra Természetesvízi

halgazdálkodás

Tógazdasági 

haltermelés

Intenzív 

haltermelés

Kereskedelmi 

célú halászat

Rekreációs célú 

fogás
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Általános rész 

• Hazai húsfogyasztás értéke 56,8 kg/fő/év
• Marha- és borjúhús 0,92 kg/fő/év

• Sertéshús 16,85 kg/fő/év

• Baromfihús 18,31 kg/fő/év

• Szalámi, szárazkolbász, sonka 6,0 kg/fő/év

• Egyéb hentesáru 9,7 kg/fő/év

• Belsőség 3,2 kg/fő/év

• Húskonzerv 1,7 kg/fő/év

• Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,2 kg/fő/év



• 3,7 kg/fő/év

•Ponty 1,7 kg

•Afrikai harcsa 0,2 kg



• Jelenleg

• 29 jelentősebb halfeldolgozó üzem

• ? vágásra jogosult halfeldolgozó

• specializált  (pácolt hal gyártás, halfüstölés)

• Importhal átcsomagolás

• 0,4 tonna/műszak → 

• Évente körülbelül 5 ezer t

• 45-50%-a a hazai édesvízi hal (1700 t afrikai harcsa)

Halfeldolgozás



Jogi környezet 
• HACCP néven (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási 

Pontok)

• veszélyelemzés végzése;

• kritikus szabályozási pontok meghatározása;

• kritikus határértékek megállapítása;

• CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása;

• azon helyesbítő tevékenység meghatározása;

• az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása;

• olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmazza az 
alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és 
nyilvántartást.



• Útmutató a halfeldolgozás helyes higiéniai gyakorlatához -
GHP (FVM, 2006)

• 852/2004 EK – élelmiszerek higiéniájáról

• 853/2004 EK – az állati eredetű élelmiszerek különleges 
higiéniai szabályozásáról

• 2073/2005 EK – mikrobiológiai követelményekről

• 2000/13 EK Irányelv – címkézés

• 71/2003 FVM – hulladékok kezeléséről
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• Minőségbiztosítási szabványok

• ISO 9001 – dokumentumok kezelése, nyilatkozatok

• ISO 14001 – környezeti terhelés csökkentése, gyártás

• ISO 22000 - HACCP minősítés, termék

• TQM – a cég filozófiája, menedzsment

• BRC – Brit Kereskedelmi Konzorcium

• IFS – Nemzetközi Élelmiszer Szabvány (Német)

• FSSC 22000 – BRC és IFS „alternatívája”

• Global GAP – Globális Jó Mezőgazdasági Gyakorlat



• A feldolgozott haltermékek aránya a következő: 
• csomagolt fagyasztott hal 55,2% 

• fagyasztott halszelet filé 21,7% 

• halkonzerv 8,3% 

• friss jegelt hal 7,6% 

• pácolt hal 4,4% 

• halászlé alap 1,3%

• füstölt hal 1,1% 

• egyéb 0,4%
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Halfeldolgozás



• Az állomány, korra méretre egyöntetű, leválogatott legyen.

• Feldolgozásra alkalmas méretűek legyenek.

• Egészséges, jól táplált, de nem túl zsíros húsú egyedek 
legyenek.

• Kiürült legyen a gyomor és bélrendszer.

• Tiszta vízben átfürdetett legyen az állomány.

• Jó ízű, idegen íztől (iszap íz, fenolos íz, stb.) mentes legyen a 
húsa.

• A hal lehetőleg élve  kerüljön a feldolgozóba. 



• Elsődleges halfeldolgozás:

• A  hal átvétele, vizsgálata 

• Az élő és élettelen hal tárolása feldolgozásig
• Kábítás

• Jégen tárolás

• Hűtőkamra

• 0- -4oC között





• Pikkelyezés, nyálkátlanítás, belezés, nemes belsőségek 
szétválasztása, gyűjtése

http://www.youtube.com/watch?v=ZLXidNgqL6g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qJxklsrzvjI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uCNzsvS5PQw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=mMgzyMC9HWo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nypO_QmBTYQ&feature=player_embedded


• Másodlagos feldolgozás

• Filézés, irdalás, szeletelés

• Nyúzás

http://www.youtube.com/watch?v=uiyiHO64sDA
http://www.youtube.com/watch?v=DqTv1ZOnwJw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=DqTv1ZOnwJw&feature=player_embedded


• Szálkátlanítás

http://www.youtube.com/watch?v=CtyHKAGziVU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=wwYY38sHCg8


Sózás, pácolás

• A sózás 

• száraz sóval

• hosszabb ideig hűtőben tárolás 

• tengeri halak között többnél is alkalmazzák

• bacalao a megtisztított fej nélküli tőkehal

•A páclébe merítéses

• elterjedt, nagyobb termékválaszték előállítása során alkalmazzák

• forrófüstöléssel előállított haltermék pácolása

• a páclé sótartalmát rendszeresen ellenőrizve és a sót kiegészítve az 
többször is felhasználható.

Feldolgozási módok



Füstölés

• A füstölés hőmérsékletétől függően hagyományosan három eljárást jelent: 

• hidegfüstölés   12-25 oC, 

• melegfüstölés 25-50 oC, és 

• forrófüstölés 50-85 oC.

• Halak esetén a hideg- és a forrófüstölés

• Hidegen füstölik a lazacot

• Forrón a pisztrángot, angolnát, lazac pisztrángot, makrélát, busát, 
pontyot, heringet, stb. 

A HACCP ISO 9000-9004 meghatározza, hogy a füstölés-főzés kritikus pont 
ezért azt mérni, ellenőrizni és regisztrálni kell.



Savanyított haltermékek

• A savanyított haltermékek (ruszli, stb.) előállítása

• ecetes és egyéb pácadalékkal készített fűszeres páclébe helyezzük a 
halat (hering, busa szelet, stb.) 

• 10 oC hőmérsékleten 3-4 napig hagyják pácolódni

• a szálkák és kisebb csontok teljesen megpuhulnak

• a termék hűtött tárolást igényel

• halkonzervek gyártása, 

• új típusú haltermék gyártása, (halsaláták, kenhető-, vágható-, szeletelhető 
haltermékek, konyhakész haltermékek, otthon már csak  melegítendő 
készételek halhússal, stb.),



• Csomagolás
• Primer funkció

• Minőségmegörzés

• Véd a mechanikai, kémiai, biológiai hatásoktól

• Légmentesen (?) zár

• Szekunder funkció
• Figyelemfelkeltő

• Információhordozó

• Megkülönböztethető

• Értéknövelő

• Folyamatos fejlődés

• Újabb és újabb csomagolási technológiák és technikák 



• Csomagolási módok
• Tálcás csomagolás nyújtható fóliával burkolva

• Előny: esztétikus, a vásárló jól látja a terméket.

• Hátránya: rövid eltarhatóságot biztosít.

• Vákuumos csomagolás 
• Előnye: nő az eltarthatóság.  

• Hátránya: sejtnedv, húslé (esztétikai hiba, súlyveszteség); deformáció (esztétikai 
hiba)

• Zsugorodó fólia tasakba történő vákuumos csomagolás
• Előnye: esztétikus, gátolt húslékiválás, jó eltarthatóság; 

• Hátránya: a halszelet, vagy halfilé deformálódása 



• Csomagolási módok II.
• Skin csomagolás (jelentése: bőr, hártya

• Előny: esztétikus, gátolt lékiválás, nem válik el a terméktől, jó eltarthatóság

• Hátránya: drága infrastruktúra, csontos halszeletek csomagolására nem 
alkalmazható.



• Csomagolási módok III.
• Darfresh csomagolás

• Előnye: Esztétikus, gátolt lékiválás, nem válik el a terméktől, jó eltarthatóság, 
mikrohullámú vagy normál sütőbe helyezhető,

• Hátránya: drága, nem ismert.



Pikkelyezés Magyarországon
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Halfeldolgozás Magyarországon
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Halfeldolgozás, halfogyasztás



Köszönöm a figyelmet!
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