A Szarvas-Fish Kft.
Intenzív-üzemi haltermelése
A Szarvas-Fish Kft. 1993-ban alakult. A társaság tagjai természetes személyek, magyar állampolgárok, a dolgozói létszám
jelenleg 50 fő. A társaság a szarvasi és a tukai telephelyén geotermikus energiára alapozott intenzív-üzemi afrikai harcsa termelést folytat. Ez a halfaj már több mint húsz éve került Magyarországra először kutatási, majd később tenyésztési céllal.
Az élőhal forgalmazás mellett a társaság időben felismerte a
halak feldolgozott formában történő értékesítésében rejlő előnyöket. Ennek jegyében kezdte meg halfeldolgozási tevékenységét és vált fokozatosan a hazánkban nyíló hipermarketek,
üzletláncok beszállítójává. Az afrikai harcsa itthoni megismertetésében és elterjesztésében a Szarvas-Fish Kft. meghatározó
szerepet játszott. Az addig alig ismert fajt kóstoltatásokon, termékbemutatókon, különböző rendezvényeken népszerűsítette
és kedveltette meg a fogyasztókkal, köztük talán a haltól addig
idegenkedőkkel is. Ennek köszönhetően az 1994-es magyarországi 20-25 tonnás afrikai harcsa termelés 2001-re meghaladta
az ezer tonnát, 2010-re pedig már majdnem elérte a kétezer tonnát - és ennek döntő részét a társaság állította elő. A belföldön,
elsősorban feldolgozott formában értékesített afrikai harcsa a
CORA, az AUCHAN, a TESCO, a METRO üzletláncok, valamint a közétkeztetésen és a vendéglátóegységeken keresztül
kerül a fogyasztókhoz.
A Szarvas-Fish Kft. 2011-ben realizált éves nettó árbevétele közel 1 milliárd Ft volt, mely teljes egészében az intenzív haltermelésből és a halfeldolgozásból származott. A vezetőség egyik
alapvető célja, hogy a társaság vevőinek bizalmát élelmiszerbiztonsági szempontból megbízható, jó minőségű termékekkel
nyerje el és őrizze meg. Ennek jegyében mind az áruhal-termelés, mind pedig az élelmiszer-előállítás HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerben történik. A kft. halfeldolgozó üzemei
az EU által jóváhagyottak, együttesen egy műszakban 7500 kg
élőhal feldolgozására alkalmasak, melyekben a társaság szinte kizárólag saját termelésű halat használ fel alapanyagként.
A Szarvas-Fish Kft. az általa tenyésztett afrikai harcsát teljes
vertikumban állítja elő, ennek megfelelően az anyahal tartást,
a szaporítást, a tenyésztési munkát, az ivadék-, növendék- és
áruhal nevelést, áruhal forgalmazást, a halfeldolgozást, a kiszállítást és értékesítést maga végzi. Ez jól képzett szakembereket, felkészült dolgozói gárdát és a telephelyek közti magas
fokú együttműködést feltételez.
A Kft. diplomás szakemberei agrármérnöki, halászati szakmérnöki, vagy élelmiszeripari mérnöki végzettségűek, akik nyitottak
az újdonságokra és rendszeresen részt vesznek kutatófejlesztő

munkában akár cégen belül, akár más szervezettel, partnerrel
együttműködésben. Komplex szemléletükből fakadóan nagy
figyelmet fordítanak a technológia biológiai alapjainak és műszaki hátterének fejlesztésére. Ennek érdekében az elmúlt években a HOP keretében elnyert pályázatokkal a következő fejlesztéseket valósította meg a Kft.:
2009-2010-ben támogatott beruházások:
1. Tiszacsege-Tuka intenzív halnevelő telep elfolyó vizének tisztítása halastó-wetland rendszer létrehozásával. A beruházás
bekerülési értéke 70.437.508,- Ft, melyből 42.262.505,- Ft
vissza nem térítendő HOP támogatás.
2. A tiszacsegei halfeldolgozó üzem bővítése, korszerűsítése
19.605.199,- Ft bekerülési értékkel, melyet a HOP 11.448.178,Ft-tal támogatott.
3. A szarvasi intenzív haltelep biztonságos vízellátása érdekében melléfúrásos kút kivitelezése és üzembe állítása, melynek beruházási értéke 39.164.796,- Ft, amely 23.498.878,- Ft
HOP támogatással valósult meg.
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2010-2011-ben támogatott beruházások:
1. Halkeltető és takarmánytároló, valamint mechanikai víztisztító berendezés létesítése a szarvasi intenzív halnevelő
telepen 97.878.178,- Ft értékben 58.632.106,- Ft HOP támogatással. A beruházások utómunkái 2012-ben fejeződnek
be.
2. Halfeldolgozó korszerűsítése Szarvason, és a tiszacsegei feldolgozó üzemben, melynek beruházási összege 40.092.461,Ft, s ebből 24.065.634,- Ft a HOP támogatás.

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

A 2007-13-as HOP programozási időszakban a HOP keretében
eddig megvalósult beruházások értéke összességében 267 millió
Ft. A kifizetett HOP támogatás a teljes összegből 160 millió Ft.
A beruházások eredményeként javult az elfolyó víz minősége,
nőtt a szarvasi telep vízellátásának biztonsága és bővült a feldolgozott kész- és félkész termékek köre, mely a gazdálkodás
eredményességét és jövedelmezőségét növelte.
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