
A Győri „ELŐRE” Halászati Termelőszövetkezet 1945-ben ala-
kult, és ma is a legjelentősebb halászati tevékenységet folytató 
vállalkozások között tartják számon Magyarországon. Az 1980-
as évek vége után a piaci igények változásával lépést tartva, ha-
zánkban elsők között indította el a feldolgozott haltermékek 
gyártását. Az ehhez szükséges alapanyagokat természetesvízi 
állomány mellett a Kisbajcson található és harminc embernek 
munkát biztosító hét hektáros telephelyén állítja elő. Az intenzív 
halnevelő telep összesen 2.500 köbméter térfogatú új betonme-
dencéit saját, fúrt kutak látják el hideg és többféle hőmérsékletű 
meleg vízzel.  Az élőhal választékban egész évben megtalálha-
tó a ponty, a pisztráng, a busa, a kárász, a szürke harcsa, illet-
ve szezonálisan csuka, süllő, compó és amur. Ezekből az alap-
anyagokból készülnek a „Bajcshal” márkanéven forgalomba 
hozott konyhakész haltermékek, mint pédául a füstölt afrikai 
harcsa� lé, a tok� lé, tokhal kaviár, vödrös halászlé, és halász-
lé sűrítmény, halpástétom és halsaláta. 2013-ban az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás halászati termék-
díját a cég csomagolt füstölt tokhal� léje nyerte. 

Mivel az előhal előállítás energiaigényes tevékenység, a cég a 
kisbajcsi telephelyén egy megújuló energiaforrással működő nap-
elem parkot hozott létre az Európai Halászati Alap támogatásá-
val a Halászati Operatív Program 2. tengelyének keretein belül. 
Ez a beruházás egy nagyobb, megközelítőleg 190 millió forin-
tos uniós támogatási fejlesztés részeként valósult meg 2009-ben.  
A projekt összköltsége kb. 66 millió forint volt, aminek a 60%-
át, kb. 40 millió forintot biztosított az Európai Halászati Alap.
A projekt során a kisbajcsi telephely lecsapoló csatornájának 
gátjára állítható dőlésszögű napelem park került kiépítésre 49 
KW összteljesítménnyel. A rendszer éves szinten az időjárá-
si körülményektől függően 60-70 MW áramot tud termelni. 
Ez a mennyiség fedezi a haltermelő rendszer és a jelenlegi hal-
tároló tavak vízmozgatáshoz és oxigén beoldáshoz szükséges 
energia igényét. A projekt közvetlen pozitív környezeti hatá-
saként a fosszilis energia felhasználás mintegy 10 MWh-ával 
csökkent éves szinten, ezzel biztosítva a nemcsak jó minősé-
gű, de a környezetvédelmi szempontokat is � gyelembe vevő 
haltermék előállítást.

Napelem park beüzemelése 
a Győri „ELŐRE” Halászati Termelőszövetkezetnél

http://halaszat.kormany.hu/



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

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

Győri ELŐRE Fisheries Co-operative currently has one of 
Hungary’s most diverse ranges of freshwater � sh products, 
which prepared foods are also included in. � e seven-acre site 
is located in Kisbajcs, where the company provides work for 30 
people. In its storage lakes it can hold up to 500 tonnes of � sh. 
Sturgeon, pikeperch and African cat� sh are reared in the 2,500 
m3 of new concrete pools of intensive � sh-rearing facilities.  
Ready to cook � sh products named „Bajcshal” are produced in 
the new � sh processing factory. Among others, most popular 
products are smoked African cat� sh � let, sturgeon � let or the 
sturgeon caviar with premium quality called „Caviar Danubi-
us”. Fish soups in bucket and in concentrate, furthermore the 
� sh pate and salad, also made by using their own recipe, are 
best sellers too. 

For reducing energy demand of producing � sh alive, in 2009 
the company established a solar cell park on its site in Kisbajcs 
with the help of a successful application for the axis 2 of FOP, 
as a part of a larger development supported by EU. European 
Fisheries Fund provided about 138 000 euros for the investment. 
� e system can produce 60-70 MW power per year depending 
on weather conditions. � is covers energy demand of the � sh-
producing system and current � sh-storing ponds for water 
movement and oxygen solvation. By the investment, the 
company can realise growth of production by not or minimally 
increasing environmental pressure of the factory. As a positive 
environmental e� ect of the project, consumption of fossil energy 
decreased by 10 MWh per year, thus providing high-quality 
production of � sh products while also taking into consideration 
aspects of environment protection.


