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Buschman Éva

„RITKÁN SIKERÜL KÖZÖMBÖSSÉGET ELÉRNEM!”

- Interjú Borbély Gyulával -

 „Őszinte, gyakran fájdalmasan is az. Jó humorú, innovatív. Három évet töltött 
Brazíliában...” Így írnak Borbély Gyuláról az egyik vele készült interjú bevezetőjé-
ben. Ezt az őszinte, gyakran fájdalmasan is őszinte, jó humorú embert nekem is volt 
szerencsém megismerni. Jászkiséren, a „halas birtokon” találkoztunk. Emlékeimbe 
azért is vésődött bele különösen ez a beszélgetés a hozzá tartozó miliővel, mert az oda 
vezető utam is elég kacskaringósra sikeredett…

Borbély Gyula elfoglalt ember. Sokat jár halászati konferenciákra, országhatá-
runkon túlra is. A Jászkiséri Halas Kft. ügyvezetője, haltenyésztő, halászati gépek 
tervezője, halászati komplexum üzemeltetője. Korábban nem ismertem, telefonon be-
széltük meg, hogy találkozunk. Már a telefonszámához sem jutottam túl egyszerűen 
hozzá, több közvetítő bevonására volt szükségem, és némi szerencsére. A próbálko-
zásaim közepette ugyanis a telefonkönyvet is segítségül hívtam. S abban ráleltem 
Borbély Gyuláné néven egy telefonszámra. Gondoltam próba szerencse, hátha az a 
Borbély család, amelyik „nekem kell”. Láss csodát, pont Borbély Gyula vette fel, 
ami ritkaság – mint kiderült – hiszen nem túl gyakran szokta használni a vezetékes 
„távbeszélőt”. Ezzel ennek a fejezetnek a végére pontot tehetünk.  Jött a következő: 
a találkozás helyszínének megbeszélése. Abban maradtunk, hogy én megyek Kisérre, 



          219Gazdaság

hiszen fényképezni is szeretnék, s megnézni, azt a helyszínt, amely Borbély Gyula jó 
értelemben vett „megszállottságának”, szakmájának bázisa. Ő elmondta merre kell 
mennem, én a vonal túlsó végén serényen bólogattam: minden világos. Annak tűnt. 
Végül mégsem lett annyira az. Sikerült az odaúton kicsit eltévednem, túlrobogtam 
a településen, de a segítőkész helyi lakosok útba igazítottak. A pélyi úton haladtam 
előre, majd azután balra kanyarodtam, egy elég rossz állapotú úton haladtam tovább, 
azt hittem megint rossz irányba tartok, de nem. Ez vezetett a célig, az „elveszett vilá-
gig”, ahol egy hatalmas halastó, két szelíd fekete pulikutya, kerthelyiség, halászcsárda 
fogadott. És Borbély Gyula, akivel a késő nyári, kellemesen meleg délután a teraszon 
foglaltunk helyet. Egy kávé mellett beszéltük át, mire „vállalkozott”…

– Hogyan építette fel a vállalkozását, milyenek a mindennapok?

– Mindig is a halászat érdekelt, ezen a területen igyekeztem elhelyezkedni. Amikor 
tanulmányaimmal végeztem ilyen lehetőségem nem volt. Jászapátira kerültem. Egy 
évet dolgoztam az ottani tsz-ben, azt követően kerültem Jászkisérre. Itt lettem ha-
lászati ágazatvezető. A halászati szakmérnöki tanulmányaim idején már itt dolgoz-
tam. Néhány év elteltével jó eredményeket sikerült elérni. Lehetőségem adódott arra, 
hogy több mint három évet Brazíliában tölthessek. A Pentacostei Kutatóintézetben 
dolgoztam. Már akkoriban is Brazíliának az egyik leghíresebb, legelismertebb, jól 
felszerelt halászati kutatóintézete volt. Nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt, 
sok olyat is megtanultam, amire idehaza nem lett volna lehetőségem. Három év eltel-
tével, 1990-ben tértem haza, visszakerültem Jászkisérre. Magyarországon abban az 
időben indult el a rendszerváltás, a privatizáció.  Ez a gazdaság akkor teljesen „ebek 
harmincadjára” jutott, a kiséri tsz tulajdonához tartozott. Borzalmas állapotban volt a 
létesítmény.

– Tőlük vette meg ezt a területet?

– Először csak béreltem, három évvel később pedig megvásároltam. A sártenger kö-
zepén, a legminimálisabb infrastruktúra nélkül, ősztől-nyárig szinte megközelíthetet-
lenül, hiszen a legközelebbi műút Jászkiséren volt 7 km-re. Nem volt épületünk, egy 
lakókocsi volt az egyetlen, ahová behúzódhattunk. Ahol most beszélgetünk, a köz-
pontunk helyén, csak egy gödör volt.

– Mégis látott benne fantáziát, ha úgy döntött megveszi.

– Mivel itt dolgoztam, ismertem a területet és annak adottságait. Harminc éves vol-
tam akkor. S abban az életkorban az embernek lehetnek nem egészen „normális”, de 
világmegváltó gondolatai, vakmerő döntései. Legalábbis, ha ma kellene belevágnom, 
így vélekednék. 
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– Megbánta? 

– Nem, de ma már hosszasabban gondolkodnék, mielőtt döntök. Ilyen dolgokban nem 
lennék kezdeményező.

– Pedig azt mondják, aki mer, az nyer.

– Akkor úgy gondoltam, jó ötlet, kihívást láttam benne. A terület teljesen tönkre volt 
téve, a nulláról kellett újból felépíteni.  

– Kiknek a bevonásával és milyen anyagi forrásból tette mindezt?

– Amit a brazíliai évek alatt kerestem, azt szinte az utolsó fillérig ebbe fektettem. 
Magyar viszonylatban akkor sokat kerestem – mások szerint – , de ehhez a vállalko-
záshoz nagyon keveset. Sokkal kevesebb pénzem volt, mint kellett volna a terveim-
hez. Biztos a szerencse is közrejátszott abban, hogy talpon tudtunk maradni, mert egy 
vállalkozáshoz az is kell. Szerencsére sikerült általában jó döntéseket hozni, mert a 
halászatban mindig hosszútávra kell gondolkozni. Egy hal piacra kerüléséig három év 
telik el, addig pedig sok minden történhet. A szakmámban sikeres voltam, nyereséget 
értünk el, és a nyereségből lehetett fejleszteni. Hosszú évek teltek el, mire a terület 
elérte mai állapotát. Kemény munka eredménye, ami most körülöttünk látható.
A közelmúltban, Prágában vettem részt egy világkonferencián, ahol a résztvevők jó 
része ismerte az eredményeinket, vagy legalább már hallott-olvasott rólunk, pedig 
volt ott legalább 2 000 ember. Sőt, még azt is tudták hol van Jászkisér. Tehát huszonév 
alatt annyi új dolgot „tettünk le az asztalra”, új fejlesztéseket és egyéb innovatív dol-
gokat, amiket jelen pillanatban a szakma nagy része a világban ismer, és elismer. 

– Milyen újdonságok fűződnek a nevéhez?

– Mi kezdtünk el Magyarországon először a tógazdaságon belül a horgászturizmus-
sal foglalkozni. Ez több mint tízéves múltra tekint vissza. Ötletünk alapja az volt, 
miért ne próbáljuk helyben értékesíteni a halat? Szedd magad mozgalom. Vagyis, 
amit a vendég kifog, kifizeti és elviheti. Ezt neveztük mi direkt marketingnek. Ez 
automatikusan hozta a további fejlesztési igényeket, hogy igazán jól tudjon működni 
a turizmus. Így lett horgászbolt, büfé, panzió, játszótér, halászcsárda stb. Ma ezt már 
multifunkcionális gazdaságként, mint követendő példát mutatják be unió-szerte. 
Arra törekedtünk, hogy aki ide ellátogat, ne úgy érezze, hogy egy munkahelyre esett 
be, hanem szép, természetes környezet fogadja. Meg kellett az emberekkel értetni, 
hogy nem szabad semmit eldobálni, ne legyen rendetlenség. Aki idejön, soha ne érez-
ze, hogy itt munkavégzés folyik. Nyilván ez minden itt dolgozótól teljesen más hoz-
záállást követel meg, mint egy szokványos munkahelyen. Itt minden munkát úgy kell 
végezni, hogy a pihenni érkező vendégeket egy pillanatra se zavarja.
Természetesen a fő tevékenységünk továbbra is a tógazdasági haltermelés. Híresen 
jóízű a jászkiséri ponty. A tógazdasági munkák könnyítése érdekében több halászati 
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gépet, halválogató kocsit, takarmánykiosztó kocsit, halkiemelő gépet és egyebeket 
terveztem, és építettünk meg az évek során. A tógazdasági technológiák fejlesztése 
érdekében több kutatási projektben veszünk részt. Esetenként ennek mi vagyunk a 
vezetői, ezekben elsősorban a Halászati Kutatóintézet és az agrár egyetemek a part-
nerek, de néha más vállalkozás is részt vesz benne. A legkiemelkedőbb a tógazdasági 
projektek közül a „Tó A Tóban” (TAT) rendszer, ami teljesen saját fejlesztésű inten-
zív halnevelő rendszer. A halastóba helyezett medencékben, a halastó adottságainak 
koncentrált kihasználásával lehet nagy mennyiségű értékes halat termelni, teljesen 
kontrolált körülmények között. Ez egyike azoknak a fejlesztéseinknek, amelyek nem-
zetközi szinten is jelentős érdeklődést váltottak ki. Foglalkozunk a magyar halválasz-
ték bővítése érdekében új halfajok termelési technológiájának kidolgozásával, mind 
tógazdasági termelésre, mind a zárt precíziós technológiák számára. Ilyen ígéretes 
halfaj lehet például a csíkos sügér, ami nagyon jóízű, szálkamentes hal Észak-Ame-
rikából, vagy a pettyes harcsa, ami a mi törpeharcsánk nagyra növő változata. Ebbe 
a sorba tartozik a barramundi, ami a legnagyobb visszhangot váltotta ki az elmúlt 
években. Ez a hal Ausztrália emblematikus hala, amely sok tekintetben igen közel áll 
a mi legtöbbre taksált halunkhoz, a süllőhöz. Kiváló, fehérhúsú, szálkamentes süllőfé-
le, sokoldalúan felhasználható konyhatechnikai szempontból, a sushitól a füstölésig, 
minden formában. A barramundi trópusi hal, igazából a 28 °C hőmérsékletű víz felel 
meg az igényeinek, ezért nyilvánvaló, hogy tógazdasági körülmények között lehetet-
len lenne, nemhogy nevelni, még életben tartani is. 
Jászkiséren több év óta a középületek fűtését termálvízzel oldja meg az önkormány-
zat. A fűtésből visszatérő víz hőmérséklete azonban még mindig elegendő hőmennyi-
séget biztosít a halnevelő működtetéséhez. Ez a telep saját fejlesztés, sok új techno-
lógiai megoldással felvértezve. A világ számos országából érkeznek érdeklődők, és 
az érdeklődésen túlmenően bíztató tárgyalások folynak hasonló telepek tervezéséről. 

– Hirdetni szokták ezt a komplexumot a forgalom növelése érdekében?

– Azt gondolom, a hagyományos hirdetések nem hoznának jelentős forgalom-nö-
vekedést. Az elmúlt tizenévben annyi vendég fordult meg nálunk az ország minden 
részéről, akik remélhetően jó hírünket keltik, hogy a Jászkiséri Horgásztavak ismert-
sége horgászkörökben megfelelő. A világ egyébként is jelentősen változott az utóbbi 
években, így pl. a weblap vagy a facebook oldalak sokkal nagyobb hatékonysággal 
működnek ma már, mint egy akármilyen újság hirdetése. Természetesen élünk azok-
kal a lehetőségekkel is, amit a szaksajtó vagy az elektromos média kínál. Több hor-
gász- és főzőműsor is készült nálunk, ami szintén életben tartja az érdeklődést. 

– Halászcsárda is működik itt.

– Igen, sokféle halétellel várjuk a vendégeket. Az éttermi részben kb. hatvan fő ven-
déglátására van lehetőség, nyári időszakban a teraszokkal kiegészülve ez a duplája is 
lehet. Bonyolítunk céges és családi rendezvényeket, néha sajátot is, tavaly a lányom 
házasságkötése is itt volt a tó feletti stégen. 
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– A család mennyire vesz részt a cég működésében?

– A feleségem velem dolgozik, ő a cégtársam. Közgazdász. Két lányunk van. A na-
gyobbik szintén közgazdász, a Statisztikai Hivatalban dolgozik Budapesten. Huszon-
hat éves. A kisebbik most érettségizett nyár elején. Debrecenben fog továbbtanulni 
élelmiszermérnöki szakon. Ő az kettőjük közül, aki jobban kötődik ezekhez a dolgok-
hoz, reményeim szerint folytatni is fogja az általunk elkezdett munkát. 

– Tervek?

– A következő lépés az lesz, hogy építenünk kell a mi kapacitásainkhoz igazított hal-
feldolgozót. A barramundit például már csak valamilyen feldolgozott, de legalább 
tisztított formában tudjuk piacra juttatni. Ma tudomásul kell venni, hogy az élő halat 
nem fogják hazavinni, hogy a fürdőkádba tegyék, és majd valamikor onnan kifogva 
„halálra ítéljék”. Olyan termékeket kell gyártani, amelyek két perc alatt elkészíthető-
ek. A magyar halfogyasztás egyik problémája, hogy megpucolni sem tudjuk a halat, 
nem még elkészíteni, de hogy időnk és energiánk nincs rá, az biztos.

– Mit gondol a magyar halfogyasztásról, mennyire kezd elterjedni? Mennyire vannak 
tisztában azzal az emberek, hogy egészséges?

– Azt gondolom, nem az a fő probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy egész-
séges, mert ezt az utóbbi években szerintem eleget hangsúlyoztuk. A legnagyobb 
probléma az, hogy a múlt század második felétől a halfogyasztás a magyar gasztro-
nómiából szinte eltűnt. Maradt egy kis nosztalgikus karácsonyi fellángolás, amikor 
valamilyen formában ettünk halat, de az év többi időszakában az ország nagy részén 
nem szerepelt az étrendben. Valaha több száz halétel receptjét ismertük, ma kis túl-
zással a halászlé, a rántott ponty, a sült keszeg a repertoár, és sok esetben ezt sem 
tudjuk igazán elkészíteni. Az utóbbi néhány évben ennek ellenére tapasztalható némi 
növekedés, de ezt egyértelműen a tengeri, magasabb feldolgozási szintű szálkamen-
tes halak fogyasztásának emelkedése okozza. A barramundi ezeknek a termékeknek 
lehet a versenytársa. Igazából a mai tizen-huszonévesektől lehet várni, hogy követik a 
világban uralkodó trendet, és egyre nagyobb mértékben fognak halat enni a jövőben, 
ami jelentősen hozzájárulhatna az egészségi állapotok javulásához. Csak egyetlen 
adat: a magyar halfogyasztás 5,1 kg/fő, ezzel másodikok vagyunk alulról az európai 
rangsorban. Portugáliában ez 60 kg/fő felett van, de a világ átlaga is 17 kg/fő.

– A családban volt valaki, akit érdekelt a halászat?

– Senkinek semmilyen kötődése nem volt hozzá. Vannak az emberben ilyen „génhi-
bák”, amelyek megmagyarázhatatlan módon uralkodóvá válnak.

– Ön ezt génhibának látja. Szerintem inkább annyit jelent, hogy mindig tudta, hogy 
ezzel akar foglalkozni, és ezt nem adta fel. 
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– Sokat gondolkodtam azon, ha nem ezt csinálnám, akkor mi lett volna belőlem. Va-
lószínűleg építész, vagy gépészmérnök, de egy percig sincs bennem hiányérzet. Ettől 
függetlenül ezeket is szeretem. 

– Mondana néhány szót a szüleiről? 

– Édesapám sajnos meghalt, Ő közgazdász volt, édesanyám az egészségügyben dol-
gozott. Támogatták az elképzeléseimet. A nagyszüleim iparos emberek voltak. A déd-
nagyanyám idevalósi volt. Hevesen születtem. Én 1982-ben kerültem Jászkisérre. 

– Az egyik Önnel készült interjúban így vezetik fel a beszélgetést: „Őszinte, gyakran 
fájdalmasan is az.” Ez azt jelenti, hogy keményen megmondja a véleményét, ami a 
szívén, a száján?

– Igen, valóban nem szoktam véka alá rejteni a véleményemet, de a szituációtól füg-
gően óriási különbség van abban, ahogyan ezt elmondom. Igazából akkor „gurul el 
a gyógyszerem”, ha önös érdekből kezd el valaki mellébeszélni. Ezt rosszul tűröm. 
Egyéb esetekben inkább próbálom egy jó helyre rakott poénnal érvényre juttatni a 
véleményemet. Semmi nem bánt jobban, mint amikor valakit akaratom ellenére meg-
bántok. 

– Mindig megmondja a másik fél szemébe a véleményét? 

– Azt gondolom, ez az eddigi beszélgetésből is kiderült, hogy csak oda mondom, 
senkinek nem pusmogok a háta mögött. Velem mindenki tisztában van. Tudja, mikor 
szeretem, mikor haragszom. Szeretem a tiszta helyzeteket. Ezt a típust úgy hívják: 
megosztó személyiség. Van, aki rosszul tűri, van, aki szereti. Ritkán sikerül közöm-
bösséget elérnem.     

A „halas” birtokon a kilátogató gyermekek kedvében is szeretnének járni.


