
Az ÖKO 2000 K� . által 1989-ben alapított Akasztói Horgász-
park és Halascsárda elsősorban a különleges ízvilágú „Akasz-
tói Szikipontyról” nevezetes, melynek tenyésztését a terület ég-
hajlata és egyedi talajadottságai, valamint a termelő tavakat táp-
láló kiváló minőségű víz együttesen teszi lehetővé. Ez a minő-
ségi hal napjainkra e vidék jellegzetességévé nőtte ki magát. 
A gazdaság 1992-ben 4 tóból és 9 db ezer m2-es telelőből állt, 
amelyek 50 hektáron terültek el, majd az 1997-es bővítések kö-
vetkeztében jelenleg a vállalkozás 83,8 hektáron üzemeltet 6 ta-
vat és 10 teleltetőt. 
A vállalkozás fő tevékenysége az extenzív tavi haltermelés, amit 
kiegészít a HOP támogatással megvalósult halelőnevelő csar-
nokban folyó intenzív halnevelés. Gazdasági szempontból leg-
fontosabb halfaj a ponty, de mellette megtalálható számos egyéb 
növényevő (amur, busa) és ragadozó (süllő, harcsa) a tavak öko-
szisztémájának fenntartása érdekében. A halelőnevelő csarnok 
megépülésével lehetőség adódott további halfajok nevelésére is, 
ezek elsősorban a tokfélék családjába tartoznak, de más fajokat 
(compó, harcsa) is tartanak itt. 
Az előállított „szikiponty” 30%-át a helyben található étterem-
nek, halboltnak és horgásztavaknak értékesítik.  
A haltermelést kiegészítik a horgászati és rekreációs szolgálta-
tások, amelyek elősegítik a több lábon állást és kiegyensúlyo-
zottabbá teszik a cég bevételeit.

A Horgászparkban 5 horgásztó valamint 1 negyvenhektáros 
termelő tó található, ahol a rendszeres telepítés eredményekép-
pen a teljes horgász szezonban eredményesen lehet horgászni. 
A halgazdaság területén igényesen felszerelt, széleskörű szol-
gáltatásokat nyújtó panzió és strand működik. Ezen felül az 
itt termelt, illetve fogott halak megkóstolhatók a komplexum 
halászcsárdájában
A cégcsoport eddig többször is sikeresen pályázott a Halásza-
ti Operatív Programban, így multifunkcionális jelleget erősí-
tő nagyszabású fejlesztési és rekonstrukciós programok indul-
hattak. Az idáig elnyert több mint 500 millió forintos támoga-
tással megvalósult projektek rendkívüli módon újították meg 
a halgazdaság eszközparkját. Új halszállító autók, rakodógép, 
szállító járművek, szivattyúk és számos halászati eszköz került 
beszerzésre. Ezen felül megépült a halelőnevelő csarnok, egy fé-
lig nyitott, fedett szín, környezetvédelmi szempontból lényeges 
trágyatárolók és sok egyéb műtárgy. Az évek során a rekonst-
rukciós projekteknek köszönhetően lehetőség nyílt a halágyak 
és teleltetők iszaptalanító kotrására, a rézsűk helyreállítására, 
az útburkolat felújítására valamint új utak építésére. 
Hőszivattyúval fűtött-hűtött öltöző és ebédlő építésével jelentő-
sen javultak a munkakörülmények és nőtt a foglalkoztatottság. 

Az akasztói multifunkcionális 
halgazdaság

http://halaszat.kormany.hu/



“Európai Halászati Alap: a megújuló halászatért” 
- az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

Összeállította: HOP Irányító Hatósága http://halaszat.kormany.hu/

Operation of the multi-functional � sh farm called Fishing Park 
and Tavern of Akasztó started in 1989. Main activity of the farm 
is extensive � sh production in ponds, which is completed by the 
intensive system in the � sh growing facility established in 2011, 
supported by Fisheries Operational Programme (FOP). Carp is 
the most important � sh from economic point of view, but other 
species like grass carp, bighead carp, pikeperch, cat� sh and 
tench are also present in the farm. Due to successful operation 
of the farm from the beginning, it successfully applied for 
support several times in the Fisheries Operational Programme 
so far, therefore large-scale development and reconstruction 
programmes could be launched. Excavating the sediment 
from � sh beds and wintering ponds, restoration and gravel 

paving of slope, renovation and construction of roads could be 
carried out over the years in the frame of the reconstruction 
projects realised with support of almost 2 000 000 euros so 
far. Machinery was dramatically renewed by the development 
projects. New � sh transporting cars, loader machines, vehicles, 
pumps and a variety of � shing gear was purchased by the support 
of the programme. 
In addition,   the fish growing facility, half-open storage, 
environmentally important manure storage and many other 
objects were constructed. By building heat pump heated-cooled 
dressing room and dining room, working conditions were also 
signi� cantly improved and employment was increased.


