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Hogy is lettem sertés szaktanácsadó
ez egy nagyon jó kérdés, de ennél is jobb, Hogy 
miként lettem kanász?

No, ez aztán a véletlen műve, amit fiatal éveim 
legvadabb álmaiban sem mertem volna gondol-
ni. Gyerekként az erdő, a vadászat állt hozzám 
közel, Sopronban végeztem az erdészetiben, utána 
vadász gyakornokság, felvételi Kaposvárra. Ott is 
sikerült kilógnom a sorból, a madarászás, színház, 
film, rock-zene megelőzte a szakmai érdeklődést, 
teleplátogatásokon, főleg sertéstelepek esetén a 
sor végén álltam, igyekeztem kimaradni a bejutás-
tól, büdösöllöttem a disznószagot.
Államvizsga, nősülés, elhelyezkedés, ezres tehe-
nészet, másfél év katonaság, leszerelés, lehető-
ség egy 500 kocás sertéstelepen műszakvezetésre. 
Elfogadtam azzal a tudattal, hogy sokáig nem csi-
nálom, mert közben elkezdtem a vadgazdálkodási 
szakmérnökit, és abban az irányban terveztem a 
jövőt. Ez volt 1986-ban, no azóta vagyok kanász. 
Azt gondolom ennél nagyobb ajándékot nem kap-
hattam volna a sorstól, mint hogy sertéstenyész-
tő lehettem. Kellett pár év hozzá, mire megszeret-
tem, sikerek, kudarcok egyaránt voltak, de nagyon 
jó iskola volt, jó kollégákkal. Végigjártam a rang-
létrát, a műszakvezetéstől az ágazatvezetésig, dol-
goztam öreg, hagyományos telepekkel és high-tech, 
csili-vili üzemben, de mindegyikben megtaláltam a 
szépséget. 
Dolgozhattam a hagyományos genetikával és 
korunk csúcsgenetikáival egyaránt, mindegyikre 
szükség van, hisz a tartási körülmények rendkívül 
változatosak Magyarországon. A telepi munkavég-
zéseim során nagyon sok kollégával találkoztam, 
elsősorban szaktanácsadók kerestek fel a sertés-
vertikum minden szegmenséből. Nagyon sok hasz-
nos információt kaptam tőlük, de természetesen 
voltak azért vak vágányok is. Nagyon tiszteltem 
azokat, akik komoly telepi tapasztalattal rendel-
keztek, és néha megdöbbentem az ifjú titánoktól, 
akik friss diplomával, mint specialisták jöttek hoz-
zám téríteni. Volt olyan közöttük, aki 4 cégnek a 
szaktanácsadója lett a 25 év alatt, és teljesen hite-
lesnek tűnően fényezte az éppen aktuális munka-
helye termékeit. 

Én ragaszkodó ember vagyok, ragaszkodó az 
emberekhez, a főnökeimhez, a kollégákhoz. 25 évet 
dolgoztam az első munkahelyemen, a volt kollégá-
immal baráti és napi a kapcsolatom még ma is, és 
szakmailag is sokat konzultálunk.
Munkahely váltásaimat szinte minden esetben a 
főnököm személye irányította, a rossz dolgok moti-
váltak a távozásra, és a váltásnál az új munkahe-
lyen dolgozó személy volt a fő szempont a sertés 
mellett.
Nyolc éve vagyok az Agrofeed Kft alkalmazott-
ja, a Vivagen AI Kft. ügyvezetője és Vivafarm 
Kft. aktív munkatársa. Nekem nagyon nagy sze-
rencsém az, hogy ha nem szaktanácsolok, akkor 
sem kell irodáznom, hanem a telepi munkában 
tudok részt venni, a legjobb technológiák és gene-
tika eredményeit személyesen tudom megtapasz-
talni. Sikerült kialakítanunk egy jól működő, minő-
ségi szaporítóanyagot előállító mesterséges állo-
mást. Nagyon sok sertéstelepet láthattam mun-
kám során, volt közöttük „körültrágyás,” lepusztult 
telep és természetesen világszínvonalú technológiá-
val rendelkező is. Minden üzem külön kihívás volt, 
és mindegyik tanulság is egyben.
Nagyon sok érdekes és értékes emberrel talál-
koztam, az állattenyésztők speciális emberek, a 
kanászember még erre is rá tud fejelni, persze ez 
nekem abszolút természetes volt, hisz én is közü-
lük való vagyok.
A sertéstenyésztés nagyon összetett terület, 
nagyon sok kapcsolódása van számos szakmához, 
és ebből adódóan sok szakterületi tanácsadó járja a 
telepeket. Én egy takarmányos cég embere vagyok, 
de nem a takarmányozás a területem, inkább a 
tartás, tenyésztés és telepi munka, munkaszerve-
zés az, amiben segíthetek a telepeknek. Az utóbbi 
időkben komoly beruházások és genetikai váltások 
történnek a magyar sertéstelepeken, a zöldmezős 
beruházások már eleve a csúcsgenetikákra han-
golódnak, ami  tejesen jó, hisz a férőhelyeket már 
eleve a magas szaporaságra tervezik, így elkerül-
hető a túltelepítés, a zsúfoltság. Sajnos gyakran 
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találkozom olyan teleppel, ahol a meglévő, közel 
sem modern technológiába behozták a proliferatív 
genetikát, majd meglepődve tapasztalták, hogy a 
választási átlag alig több, mint a réginél volt. Az is 
gyakorta fordul elő, hogy történik telepi rekonst-
rukció és genetikai váltás is, de ugyanannyi kocát 
szeretnének tartani, mint a hagyományos geneti-
kából, sajnos itt a battéria túltelepítése fogja az 
eredményeket rontani.

Ezek csak kiragadott problémák, melyek szembe 
ötlőek, és könnyen rá lehet vezetni a telepet a vál-
toztatásra. Ennél bonyolultabb és összetettebb dol-
gokkal is találkoztam munkám során, a későbbiek-
ben ezeket szeretném megosztani önökkel.
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