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A családja paprikatermesztéssel foglalkozott, így már fiata-
lon ízelítőt kapott a zöldségtermesztésből. Környezetgaz-
dálkodási agrármérnökként végzett Szarvason, 2004-ben, 
a diploma után pedig már tovább egyengette a családi 
gazdaság sorsát, növelte a területet. A gazdálkodáshoz, a 
specifikus hajtatáshoz kellő tudást már a gyakorlatban sze-
rezte meg.  Gyerekkorára visszaemlékezve elmondta, hogy mindig csinál-
tak valamit, amiből plusz bevételt tudtak szerezni: fát vágtak, szelvényezték 
a Szarvasi-Holt-Köröst, de még biztosítási ügynök is volt a főiskola alatt. 

2014-ben Az Európai Néppárt Fiatal Gazda Kongresszusán Bakó Dániel 
mutathatta be gazdaságát az Európai Parlamentben. A geotermikus ener-
giával fűtött paprikatermesztéssel akkor elnyerte a legfentarthatóbb vál-
lalkozás díját. A technológia, amit Szentesen alkalmaznak, a szén-dioxid 
kibocsátást csökkenti. Növényházban termesztenek ugyanis melegigényes 
növényeket, amelyek hőigénye 20-25 fok. Ha nem teremtik meg ezeket 
a körülményeket, akkor kárt szenved a növény: nem tud olyan intenzíven 
növekedni, nem hoz annyi termést. 

„Magyarországnak van egy fontos adottsága, amit mi az Alföld aranyá-
nak hívunk, ez pedig a termálvíz mezőgazdasági alkalmazása, vagyis 
a geotermális energia. Termálkutakból termeljük ki a meleg vizet, amit a 
föld melegít, így 1000-1500 méter mélységből hozzuk a felszínre. Ez egy 
50 éves technológia, akkor is fúrtak kutakat, amiket növényházak fűtésére 
hasznosítottak, csak korábban ez a terület nem kapott elég hangsúlyt” – 
emelte ki Bakó Dániel, aki hozzátette, hogy egy nagyon olcsó energiafor-
rásról van szó, ami szerinte a leginkább versenyképes hőforrás Európában.

Korábban egy 9000 négyzetméteres növényházuk volt, ám 
régi technológiát alkalmaztak. Ezt kezdték fejleszteni: bioló-
giai növényvédelmet vezettek be és gyakorlatilag az egész 
berendezést automatizálták mind öntözés, mind fűtés, mind 
szellőztetés tekintetében. Az alap hőt a termálvíz adta, amit 
az Árpád Agrár Zrt. üzemeltetésében működő kutakból nyer-
tek ki. Miután a cég a hővel felfűtötte saját üvegházait, az in-
nen elfolyó és összegyűjtött vizet egy fóliás telepnek adta át. 
Ám ez az alacsony hőmérsékletű víz már csak a kislégterű 
berendezések fűtéséhez volt elég. A légtér megnövelésével 
a hőigény is nőtt, így egy pályázatnak köszönhetően termál-
kutat fúrtak. A jogszabályi hattér immár azt is lehetővé teszi, 
hogy a termálvizet a felszínen helyezzék el. 

„A díjat azért is kaphattuk meg, mert a meglévő gázfűtésünket leváltottuk a 
termálvízre, ennek köszönhetően a meglévő növényház felületünket is nö-
velni tudtuk. Sokkal jobb lett az energia kihasználtsága. A következő lépés 
egy haltermelő telep létesítése volt, a vízben ugyanis még volt hasznosítha-
tó energia. Így jelenleg is afrikai harcsát nevelünk Szentesen” – mondta el 
Bakó Dániel.  A haltermelő telep tulajdonképpen egy fóliaházban felépített 
medencerendszer, saját víztisztítóval, ami recirkulációs rendszerben működik. 

A termálvíznek köszönhetően éves szinten 250 tonna halat és 300 tonna 
paprikát termelnek. Mint mondja, jelenleg nem akarnak ebben növekedni, 
ugyanis a 1,5 hektáros telepet pont a termálkút kapacitásához alakították 
ki és hideg időben már nem lenne elegendő a hőenergia. 

„A szülői háttérhez ragaszkodni kell, ha van ilyen, és tovább kell vinni az 
eredményeket, amiket már akár több generáció elért. Innovatívnak kell len-
ni, merni kell vállalkozni, új dolgokat kipróbálni. Sok még a fejlesztenivaló 
a mezőgazdaságban és ezt a munkát el kell végezni, de bízom abban, 
hogy az új generáció megtalálja ebben a számítását” – mondta el útra-
valóul a fiataloknak.

BAKÓ DÁNIEL,

„Tovább kell vinni az előttünk lévő  
generációk eredményeit”

A SZENTESI BAKÓ PAPRIKA ÜGYVEZETŐJE
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Már déd- és nagyszülei is mezőgazdasággal, 
állattenyésztéssel foglalkoztak, így a családi in-
díttatása már fiatalon megvolt. Aztán a 2010-
es években fogalmazódott meg benne, hogy 
saját vállalkozást indít, de egy dologban biztos 
volt: nem akart a megszokott haszonállatokkal 
foglalkozni. Sokáig gondolkodott a mangalica 
tartáson, ám a piac telítettsége miatt ezt elvetet-
te. Ekkor egy barátja vetette fel neki, miért nem 
tart struccot. Eleinte megmosolyogtatta az ötlet: 
Magyarországon struccot tartani, de hamar el-
kezdte érdekelni a terület és kutatni kezdett a 
témában. 

Balog Donát közgazdaságot tanult és az egye-
tem alatt szakkollégista volt, itt szerzett hasznos 
tudást az emberek vezetéséről. Ezzel a tudással 
már megfogalmazódott benne a vállalkozásindí-
tás gondolata 2014-ben. Egy évvel később el is 
indult a beruházás, 2015 márciusában érkezett 
meg az első 8 madara a struccfarmra. Mára 60 
fős tenyészállománnyal dolgoznak, amely 20 
családot jelent. Emellett éves szinten 1000-1500 
madarat nevelnek fel. 

Az állatértékesítés mellett élelmiszerelőállítással 
is foglalkoznak, de ebben már van segítségük, 
mert a kereslet nagyon nagy a termékeik iránt. 
Mint mondja, egy dologban azonban el van-
nak akadva, ez pedig a bőr feldolgozásának 
területe. A strucc bőre ugyanis hasznos, értékes 
alapanyag, főként a krokodilbőrhöz hasonlítható 
és könnyű vele dolgozni. Cipőt, kabátot, táskát, 
övet készítenek belőle, de bizonyos luxus au-
tómárkák üléseit is lehet kérni struccbőrből. Ám 
nemigen találnak Magyarországon olyan tímárt, 
aki értene a struccbőr feldolgozásához. 

Hasonló volumenű struccfarm nemigen van az 
országban Balog Donát szerint, viszont mikro-
gazdaságok közül több száz is található, ők 
inkább exportra nevelik a madarakat. A pan-
démia miatt azonban egy kicsit visszaesett a 
külföldi kereslet is. A fejlesztési területeik között 
az is szerepel, hogy a feldolgozott termékeikkel 
exportra is nyitnának az élőállat kereskedelem 
mellett. A magyar piac is egyre jobban fellen-

dül, egyre többen figyelnek oda az egészséges 
élelmiszerekre, ami nekik is kedvez, hiszen ma-
daraikat antibiotikum és hormonok nélkül nevelik. 
Emellett ökológiai lábnyomukra is odafigyelnek, 
és maga az állat tartása is lényegesen kevesebb 
vizet igényel, mint például egy szarvasmarha 
esetében. A klímaváltozás problémáira jó vá-
laszt ad a strucc, mint haszonállat.

„A strucc húsának zsírtartalma a pulykánál is ke-
vesebb, magas a vastartalma, emellett alacsony 
a koleszterin és kalóriatartalma. Könnyen emészt-
hető húsról beszélünk, pedig vöröshúsú madár, 
ezen sokan meg is lepődnek” – emelte ki a strucc 
jellemzőit és hozzátette, hogy a termékfejlesztés 
terén is szeretnének fejlődni. Jelenleg tőkehúsokat, 
kolbászt, pástétomot, sonkát forgalmaznak, de 
például a pástétomok terén újabb ízvilágokban 
is gondolkodnak. 

„Néha olyan érzésem van, mintha egy mac-
hetével mennénk a dzsungelben, és törnénk 
magunk előtt az utat. A családi háttér, a bá-
torság és a kreativitás nagyon hasznos a 
munkám során, úgy érzem, hogy az átlagtól 
eltérő módon kell gondolkodni, ez a kulcsa” 
– javasolja a fiatal pályakezdők számára. 
 
Az idei év nagy terve még, hogy karácsonyra 
olyan félkész terméket állítsanak elő, amit köny-
nyedén fel lehet dolgozni a konyhában és még 
több asztalon ott lehessen a strucchús akár az 
ünnepek idején is. 

„A családi háttér, a bátorság, a kreativitás, és 
az eltérő gondolkodás a kulcsa a sikernek”

A STRUCCFÉSZEK ÜGYVEZETŐJE,  
TULAJDONOSA

BALOG DONÁT,
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A Benedek Gyümölcsfarmot még 1995-ben 
indította el a három lány édesapja Nagyré-
dén, aki korábban is bogyósgyümölcsökkel 
foglalkozott és saját vállalkozásában is ezt 
folytatta. Eleinte a szamócatermesztés volt a 
fő profil, ám később bővült a termékpaletta, 
ma a szamóca mellett meggyet, málnát, ribisz-
két és almát is termelnek a családi gazdaság-
ban. Benedek Borbála két nővérével együtt már gyer-
mekkorától besegít a gyümölcstermesztésbe szüleinek, 
és mára közel 200 hektáron folyik a termelés.

A megtermelt gyümölcsöket főként hazai élelmiszerfel-
dolgozó cégek vásárolják fel, köztük konzerv- és léüze-
mek. Emellett azt is fontosnak tartják, hogy minél több 
termék jusson el közvetlenül a fogyasztókhoz is, így pél-
dául a szamócát közvetlenül értékesítik, míg a gépi se-
gítséggel leszedett gyümölcs kerül feldolgozásra. Mint 
mondja, gépekkel jól ellátott a gazdaság, számos trak-
tor és betakarítógép is rendelkezésükre áll, ám a kézi 
munkaerőben még mindig lenne igény a segítségre. 

A technológiai újításokat tekintve olyan lombérzékelős 
permetezővel is dolgoznak, ami érzékeli, ha kisebb a 
fa és a permetező fúvóka csak akkor nyílik ki, amikor a lombkoronához 
kerül. Emellett időjárás-előrejelző műszereket is használnak. A gépesítés 
terén a cél az, hogy minél kevesebb kézi munkaerőre legyen szükség a 
munka során. 

„Amikor a szüleinkre gondolunk, hogy annak idején mennyivel könnyebb 
volt a helyzetük a vállalkozásindításkor és mennyivel többen vágtak bele, 
akkor mindig arra gondolok, hogy most is rengeteg lehetőségünk van. Új 
értékesítési csatornák és az internet is rendelkezésünkre áll, ami régen nem 

volt és sokkal nagyobb a nyitottság például 
egy startup típusú vállalkozás iránt is. Ami-
kor 5 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban 
hallottam arról, hogy milyen támogatást nyúj-
tanak a startupoknak a vállalkozásfejlesztés-
ben, még nem értettem ezt a vonalat. Mára 
ez már ideért.” – emelte ki Benedek Borbála 
és hozzátette, hogy szerinte az új generáció-

nak is van tere a kiteljesedésre.

Mint mondja, most a végtelen lehetőségek ideje van, 
ám ehhez kell egy szélesebb látókör és mindenekelőtt 
a nyitottság, érdeklődés. Most ugyanis több lehető-
sége van a fiataloknak arra, hogy megismerjenek ter-
melési módokat, új technológiákat. Meglátogathatnak 
más üzemeket, elleshetnek ötleteket, de inspirálódhat-
nak is a most sikeres termelőktől. 

A gyümölcsfarmmal kapcsolatos további fejlesztési irá-
nyok kapcsán elmondta, hogy az öntözés terén ugyan 
korábban is voltak már beruházásaik, ám ezt szeretnék 
kiterjeszteni. 

„Mi így is próbálunk arra törekedni, hogy több piacra 
dolgozzunk. Egyrészt amikor a vásárlókkal találkozunk és értékesítjük nekik 
a szamócát, másrészt az élelmiszeripari szolgáltatók, ahol azonban van 
egy viszonylagos kiszolgáltatottság. Ezért kiemelten fontos a direkt értéke-
sítési lábunk. Mindig újabb és újabb lehetőségek után kell nézni, ezt az 
elvet sosem szabad szem elől téveszteni. Mindig gondolkodni kell a fej-
lesztésen és fejlődésen, amivel hatékonyabbá tehető a termelés” – emeli 
ki útravalóul a fiatalok számára.

Fotó: Benedek család / Benedek Borbála jobbról a második 

BENEDEK BORBÁLA,  
A BENEDEK GYÜMÖLCSFARM EGYIK VEZETŐJE

„Mindig a fejlesztésen kell gondolkodni,  
hogy hatékonyabb legyen a termelés”
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A szolnoki méhész, őstermelő 
Czifra Zsolt édesapja révén 
kezdett méhészkedéssel fog-
lalkozni, még általános isko-
lás korában. Eleinte 1, majd 5, 
mostanra már 25 méhcsalád-
dal termeli a mézet. Az első 
fizetését is a méhészkedésből 
kereste 14 évesen, akkor még 
5 méhcsalád segítségével 
egy hordónyi mézet tudott 

megtermelni. Az első 180 kg méz árából vehette meg az első saját mo-
torját is, egy Simsont. 

Ahogy komolyabban kezdett foglalkozni a méhészkedéssel, a méhcsalá-
dok állományának bővítése mellett újabb eszközökre is forrásokat kellett 
fordítania, amelyek segítik a méz kinyerését, a pergetést és természetesen 
a méhek jólétére is gondolni kellett. Minden eszközük rozsdamentes acél-
ból készült, az élelmiszeripari szabályoknak megfelelően. Fontos az is, 
hogy mindent újrahasznosítanak, a virágport sem veszik el a méhektől, a 
viaszt pedig visszaforgatják a rovaroknak. 

„A technológiai fejlesztéseket tekintve már mindent megvettünk a méhek-
nek, de persze fejlesztésekre mindig lehet még költeni. Viszont ekkora csa-
ládszám esetében gyakorlatilag felesleges a pergetési folyamatokat ennél 
jobban automatizálni. A pergetés nálunk egy délelőtt alatt megvan, ebben 
mindig segítenek a tűzoltó kollégáim. Különben a helyi önkormányzatnál 

sikeresen pályáztunk, így a viaszt is gőzviaszolvasztóval tudjuk megolvasz-
tani, ami azért nagy segítség a munkánk során. Ha bővíteni akarnánk az 
állományt, még több pályázat állna rendelkezésre, de úgy érzem, hogy 
ennél több családra már nincs kapacitásom” – meséli a technológiai újí-
tásokról.

Zsolt a méhészkedés mellett mentősként és tűzoltóként is dolgozik, a mé-
hekkel pedig őstermelőként foglalkozik. A tavaszi – áprilistól-május végéig 
tartó – időszakban, amikor a rajzás van, akkor több feladat adódik a 
méhekkel. Az év többi részében ráér kéthetente ránézni a családokra. 
Tűzoltó társai szívesen segítenek neki Besenyszögön, ilyenkor nagy regge-
livel várják őket és inkább szórakozás, mintsem munka számukra a segít-
ségnyújtás. Cserébe pedig friss termelői mézzel hálálja meg a segítséget.

„Szeretni kell azt, amit csinál az ember és persze a méheket is szeretni kell, 
nem lehet rájuk tárgyként tekinteni. Aki élőlényekkel foglalkozik, abban 
kialakul egyfajta kötődés feléjük. Nem elég, ha csak a hasznot látjuk a 
méhben, vissza is kell nekik adni abból, amit kapunk tőlük” – vallja Zsolt. 

A fiatal őstermelő az utána következő generáció szerepét abban látja, 
hogy még élhetőbb világot kell teremteni a méhek számára. Ha több 
évelő virág lenne, akkor a méhek és beporzó rovarok is több táplálékhoz 
jutnának. Habár azt gondoljuk, hogy nincs rájuk szükség, de ha a méhek 
kipusztulnak, a Földön sem maradhatna fenn az élet a jelenlegi formájá-
ban, így érdemes tehát virágokkal körülvenni magunkat és környezetünket.

 
Fotó: Czifra Zsolt (balról a második)

CZIFRA ZSOLT MÉHÉSZ, ŐSTERMELŐ

„Nem elég elvenni, vissza is kell adni”
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Csizovszki Balázs, vagy ahogyan sokan hívják, Balázs 
gazda 2015-ben indította el saját vállalkozását a Fiatal 
Gazda pályázatnak köszönhetően. Három évvel később 
kezdett fellendülni a gazdaság, ekkorra már megfelelő 
mennyiségű állatállományuk és eladásuk is volt. Ám a 
gazdálkodás gondolata már jóval korábban megfogal-
mazódott benne, egészséges élelmiszert akart előállítani, 
amit gyermekként a nagyszülőknél és a szülői házban is 
evett. És mindezt másokkal is szerette volna megosztani, 
amit eleinte a környéken élők fogadtak lelkesen.

Balázs gazda gyermekkorára visszaemlékezve elmesél-
te, hogy mindig is volt állat a háznál, elsősorban baromfi 
és disznó. Ám családja nem üzemi méretekben gazdálkodott, mindig csak 
annyi állatot tartottak, amennyi a család ellátását biztosította. A minőségi 
élelmiszer és ezáltal a jó példa mindig ott volt előtte, de a vállalkozással 
kapcsolatos tapasztalatokat már saját gazdasága elindítása után szerzett. 
Mottójuk szerint igyekszik mindig a “jó gazda gondosságával” eljárni, 
fontos számára a fenntarthatóság és a minőség. Ahogy a tanya webolda-
lán is olvasható, célul tűzték ki, hogy az őshonos, kimondottan az alföldi 
tanyavilágra jellemző baromfifélék is legyenek a kínálatban. Emellett olyan 
más fajták is előtérbe kerültek az elmúlt években, amelyek nagyobb tes-
tűek, mint az őshonos fajták. A háztáji, kapirgálós, kettős hasznú baromfi 
mellett gyöngytyúkot is lehet tőlük vásárolni. A tanyán kecskék is vannak, és a 
jövőben ezzel is szeretné bővíteni a profilját. 

Mint elmondta, kapacitásbővítésen is gondolkodnak, ehhez azonban mind 
az ólak, mind a zárt terek növelése is szükséges. Ugyan szabadtartásban 

gazdálkodnak, egy napos csibének még szüksége van 
megfelelő hőmérsékletre és világításra is. Miután az szár-
nyas a szükséges fejlettséget elérte, természetesen már 
szabadon mozoghat társaival. A technológiai újításokat 
tekintve az etető- és itatórendszerek automatizálására 
lenne szükség a gazdaságban, jelenleg ugyanis ezt kézi 
munkaerővel oldják meg. 

A területen egy tanya is áll, építésének időpontja ismeret-
len, de közel 100 éves lehet. Az épületet eredeti állapo-
tában igyekeztek megtartani, bizonyos helységeit teljesen 
érintetlenül hagyták és jelenleg is lakják. 

„Fontosnak tartottuk, hogy valamennyire megőrizzük ezt a tanyasi környe-
zetet, ennek egyik ékes példája a tanya épülete” – emeli ki Balázs gaz-
da. A későbbiekben falusi vendégasztalt is üzemeltetne a tanyán, ezzel 
a helyben lévő állatállományt és a tanyahelységet is be tudnák mutatni a 
vendégeiknek. A falusi vendégasztal lényege, hogy a helyben megtermelt 
javakkal megvendégeljék a látogatókat. 

„Az igazán minőségi, prémium kategóriás élelmiszerre van kereslet, még 
vidéken is. Azt azonban javaslom azoknak, akik ezzel szeretnének foglal-
kozni, hogy nagyon gondolják meg, és rendelkezzenek biztos anyagi tarta-
lékokkal, mielőtt egy saját vállalkozásba belevágnának. Rengeteg buktató, 
pluszköltség van, amire az ember eleinte nem számít” – hangsúlyozta Csi-
zovszki Balázs, és hozzátette, hogy az élelmiszerellátás egy nagyon szép 
területe a gazdálkodásnak. Mint mondja, bátorít erre mindenkit, de a fiatalok 
számoljanak a nehézségekkel is.

„A termőföldtől az asztalig  
szemlélet nálunk tökéletesen  

megvalósul”
FIATAL GAZDA, A BALÁZS GAZDA  

VÁLLALKOZÁS TULAJDONOSA

CSIZOVSZKI BALÁZS
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Már gyerekkorában nyúltenyésztéssel foglalkozott, de tyúkok és manga-
lica is volt a nagyszülői háznál, így egészen fiatalon kapcsolatba került 
az állatokkal. Zsóka az első keresetét is az állatoknak köszönhette, 9 
évesen kapta meg első saját állatát: a kishúgával közösen kezdtek nevelni 
egy-egy nyulat. Már akkor nagyon komolyan vette a feladatot, a nyulak 
szaporodtak, törzskönyveztette az állatokat és egy évvel később már egy 
komplett tenyészetet vezetett. 10 éves korára tehát több mint 120 nyúllal 
büszkélkedhetett. Az első bevételeit és kiadásait is pontosan vezette és a 
bankban őrizte keresetét.

A nyúltenyésztésnek a továbbtanulás vetett véget, mezőgazdasági közép-
iskolába járt, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett élelmiszermér-
nökként. Az édesapja biozöldség-termesztéssel foglalkozik és innen is jött 
az indíttatása arra, hogy az egyetem után a zöldségek feldolgozásával 
foglalkozzon. Ekkor a melléktermék hasznosítása céljából a mangalica 
mellett döntött. 

A fiatal gazda pályázat elnyerése után 2012-ben lehetősége nyílt egy 
mangalica törzsállomány megvásárlására. A kocák már egy héttel ké-
sőbb fialni kezdtek, gyakorlatilag fél év után több mint 100 darab állat-
tal foglalkozott. A takarmányt is ők termelik, ebben édesapja van segít-
ségére. Az állatállomány növekedése után az üzleti modell kidolgozása 
már nagy kihívás volt számára, ami az egész család elé nagy feladatot 
állított. Annál is inkább, mert a mangalicafarm mára közel 600 állattal 
működik.

„A vállalkozói szemléletet az élet hozta magával, már egészen fiatalon 
ezt láttam, mivel a szüleim is vállalkozók. Ez nem olyan, hogy a sarok-
ba rakjuk hétvégén. Ezzel fekszünk, ezzel kelünk, mert a sajátunk, a 
vállalkozásunk a gyermekünk” – vallja Zsóka, aki ennek a területnek a 
nehézségeit is látja. Hiszen a növekedéshez apró lépésekre és kemény 
munkára van szükség.

Igazi családi vállalkozásról van szó, Zsóka édesanyja a pályázatírásban 
segíti a munkát, így újabb fejlesztések elindítására is mód van. A géppark 
mellett az állattartó telep korszerűsítésére folyamatosan szükség van, emel-
lett kertészeti gépek, valamint élelmiszerfeldolgozó gépek beszerzésére 
is lehetőség nyílik a pályázatoknak köszönhetően. A mezőgazdasági in-
novációk nyomonkövetésére nem mindig jut idő, de mint mondja, nyitottak 
minden a munkájukat megkönnyítő fejlesztésre.

„Szerencsére sokszor hívnak vissza a korábbi iskoláimba, hogy mo-
tiváljam a fiatalokat, ne csüggedjenek és merjenek a mezőgaz-
daság területén vállalkozni. Szerencsének mondhatom magamat, 
hogy a háttér is megadatott, mert ez a legnehezebb. Nagyon meg 
kell gondolni, hogy milyen céllal indulunk el és amit megtermelünk, 
vagy előállítunk, hogyan tudjuk értékesíteni” – hangsúlyozta Zsóka. 

„Ez nem olyan, hogy a sarokba rakjuk  
hétvégén. A vállalkozásunk a gyermekünk.”

fiatal gazda, a Mangalicafarm tulajdonosa

F E K E T E 
Z S Ó K A 

Mint mondja, „Kockáztatni kell, ha van cél a fiatalok  
előtt és egy kicsit őrültnek kell lenni ehhez a hivatáshoz.” 
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Már fiatalon közel került a mezőgazdasághoz, a 
nagyapjának segít be egészen 15 éves kora óta a 
tejelőmarha gazdaságban. Így már az egyetemre is 
célirányosan ment: tudta, hogy mezőgazdasággal 
szeretne később foglalkozni. A tanulmányai végén fo-
galmazódott meg benne, hogy nem, mint munkaválla-
ló tevékenykedne, hanem saját gazdaságot indítana 
el. 

Az első fizetését is ezen a területen szerezte, elein-
te az istállótrágyázásért, vagy éppen a tejeskanna 
hordásáért díjazták. Amiből már ténylegesen kivette 
a részét, az a takarmányelőkészítés, a kaszálás volt. 
18 éves korára nyáron már teljes állásban ezzel fog-
lalkozott, így megteremtette magának a zsebpénzt a 
nyári szünetre.  

Gere Márton a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett Gazdasági és 
Vidékfejlesztési Agrármérnök szakon és azóta a családi földeken gazdál-
kodik. Mint megfogalmazta, az egyetem főként szakmai alapműveltséget 
adott neki, egyfajta gondolkodásmódot. Emellett a Corvinus Agribusiness 
egyetemek közötti szakmai szervezet korábbi alelnökeként rengeteg kap-
csolatot, és más emberek látásmódját, tudását is megismerhette.

Nyaranta máig besegít nagyapjának a kaszálásban, takarmányozásban, 
amiért napszámot kap és saját vállalkozásához használhatja a gépeket és a 
nagyapja szellemi tőkéjét. Saját vállalkozásában édesburgonya termesztés-
sel foglalkozik, emellett olyan zöldségekkel is kiegészült a profilja, amelyek 

az édesburgonyával együtt vihetők piacra. Ilyenek pél-
dául a sárga- és fehérrépa, cékla, amelyet fél hektáron 
termesztenek. Mint mondja, egyre nagyobb vevőkörük 
van, így egyelőre nem akarnak nagyobbra nőni a terü-
letet tekintve. Az édesburgonyát télen is 15 fokon kell 
tárolni, amihez egy jól szigetelt, fűthető tárolóra van 
szükség, amit éppen kihasználnak. 

Több területen szeretnének fejleszteni, az egyik ilyen 
a locsolás. Jelenleg csepegtető öntözés van a földe-
ken, amihez egy kút és egy tartálykocsi szolgáltatja a 
vizet. Ezt most automata rendszerre cserélik, ami nagy 
segítséget jelent majd a mindennapokban. Hosszabb 
távon fóliasátrat telepítenének, elsősorban a palán-
ták számára, így akár a termékpalettát is szélesíteni 
tudnák. 

„Méretben egyelőre nem szeretnénk növekedni, inkább a fél hektáros te-
rületet szeretném a lehető leghatékonyabban művelni. Illetve tápanyag 
utánpótlást eddig nem nagyon adtunk a talajnak, ezt szeretnénk pótolni. 
Ám ez elég költséges és hát a mezőgazdaságban nem akkor van kiadás, 
amikor a bevétel, így nem mindig egyszerű. Szépen lassan, kis lépésekben 
tervezek növekedni” – emelte ki Gere Márton.

Mint mondja, saját példájából kiindulva mindenképpen arra buzdítja a 
fiatalokat, hogy ha van lehetőségük a családi gazdaságot átvenni és foly-
tatni a munkát, akkor tegyék meg. Szerinte ugyanis a mezőgazdaság nem 
könnyű, ám az egyik legszebb terület.

„Ahol van lehetőség, ne hagyjuk elveszni a családi gazdaságot”

GERE MÁRTON ŐSTERMELŐ, A GERE FARM TULAJDONOSA
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Városi családból származik, ám huszonéves 
korára megunta a városi létet és érdeklődni 
kezdett a gazdálkodás iránt, majd 2015-ben 
kezdett zöldségtermesztéssel foglalkozni. 2016-
ban fejezte be a tanulmányait Gödöllőn agrá-
rmérnökként, angol nyelven. Az egyetemi évek 
alatt megismert egy biodinamikus kertészetet a 
közelben, Domonyvölgyben. Mint mondja, már 
akkor nagyon megtetszett neki ez a holisztiku-
sabb irányzat, amit a Budaházi Biodinamikus 
Kertészetben megismert és önkénteskedett is a 
gazdálkodó idős házaspárnál. 

Ezt követően egy biogazdaságban kezdett dol-
gozni, majd vezette is 2,5 évig. Később ez a 
szemléletformálás terelte a saját vállalkozás in-
dítása felé, így 2017-ben alapította a Cserhát 

Biokertet, akkor még Veresi Biokert néven. Egy 
idő után már saját földterületen működött a ker-
tészete Béren, ami azóta rengeteget fejlődött. 
Elsősorban a vendéglátószektor számára termel-
tek, ám a járványhelyzet egy kicsit megakasztot-
ta a fejlődést. 

„A Cserhát Biokertben jelenleg nem termelünk 
a járványhelyzet miatt, ám ez idő alatt sikerült 
más tevékenységeket előtérbe helyeznünk, így 
most első sorban más biogazdaságok létreho-
zását segítem tanácsadóként, illetve emellett egy 
online oktatási felület létrehozásán dolgozom. 
A célunk, hogy a tanácsadói és oktatói tevé-
kenységgel minél több biogazdaság és kiskert 
létrehozását támogassuk” – hangsúlyozza Őry 
Barnabás. Mint mondja, a Cserhát Biokertben 
főként levélzöldségekkel, saláta alapanyagokkal 
foglalkoztak, de gyökérzöldségeket is termeltek, 
illetve szezonálisan színes koktélparadicsomokat 
is rendeltek tőlük nagyobb mennyiségben.

 
Míg korábban nem indult pályázatokon, önerő-
ből építette fel a Cserhát Biokertet, addig most 
az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva egy 
komolyabb beruházáson dolgoznak. Az új bio-
gazdaságban is a kertészet lesz az elsődleges 
ágazat, de komolyabb fóliarendszerekkel és gé-
pekkel szeretnének dolgozni. 

„A gazdálkodásnak számomra egy elég orga-
nikus fejlődési íve van, szerintem kell egyfajta tu-
dás és tapasztalat, amivel én már rendelkezem. 
Jelenleg legfőbb célomnak azt tekintem, hogy a 
termeléstől kicsit hátrébb lépve, elsődlegesen a 
tudásom és tapasztalatom átadásával segítsem 
új projektek elindulását” – mondta el Őry Bar-
nabás. Mint mondja, szerinte a szaktanácsadás 
jól jönne a fiatal gazdák számára, mert sokszor 
a szaktudás hiánya miatt nem boldogulnak a 
pályázatokkal sem. Emellett az értékesítés is 
problémát okozhat számukra, illetve a logisztikai 
kérdések is kihívással járnak.

A sikert pedig éppen az organikus fejlődésben 
látja: önkéntesként kezdett, majd saját vállalko-
zásba fogott és mostanra már pénzügyi befekte-
tővel építenek valami újat.

„Úgy gondolom, hogy a lelkesedést és a tu-
dásvágyat tudtam szaktudássá formálni, és ez 
vezetett el oda, hogy az elmúlt években több-
száz ember fordult meg a különböző gazdál-
kodóknak, illetve kertészkedőknek szóló kép-
zéseimen. Az oktatásokkal más gazdaságok 
munkáját tudom segíteni, támogatni” – hang-
súlyozta Őry Barnabás, aki arra is buzdítja a 
fiatalokat, hogy az egyetem mellett szerezze-
nek minél több tapasztalatot, akár önkéntes 
munkával is.

„A lelkesedést és a tudásvágyat formáltam szaktudássá”

FIATAL GAZDA, A CSERHÁT BIOKERT ALAPÍTÓJA

ŐRY BARNABÁS  
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Sárospatakon szőlőműveléssel foglalkozott a 
családja, így már gyermekkorában közel került a 
gazdálkodáshoz. Amikor később Egerbe költö-
zött, érdeklődni kezdett, hol vannak a közelben 
szántók. Akkor hallott először a kenderföldről, 
majd utánanézett, mire is használják napjaink-
ban az ipari kendert. A rostnövénynek rendkívül 
széles a felhasználási köre, étrendkiegészítőként 
is egyre nagyobb a piaca, de építőipari alap-
anyag is készül belőle. Eleinte vetőmag előállítá-
si céllal kezdett a növénnyel foglalkozni Maklár 
mellett, a Rima-patak partján, egy fajtafenntartó 
számára gyártott egylaki vetőmagot. Az első év-
ben nehézségeket okozott az aszály, a vetőmag 
minősége nem lett jó. Ennek ellenére a termény 
nem ment kárba, fehérjeport, lisztet és kender-
magolajat gyártottak belőle, illetve kozmetikai 
alapanyagként hasznosították. 

Pásztor Zsolt korábban vidékfejlesztéssel is fog-
lalkozott, a kendertermesztési tapasztalatai pe-
dig arra mutattak rá, hogy ez a terület a helyi 
gazdaságokat is képes fellendíteni. Helyi erő-
források segítségével értékes termékeket lehet 
előállítani a kenderből és mindez új munkahelye-
ket teremt. Ezek a felismerések késztették arra, 
hogy közösséget szervezzen és kutatni kezdje 
a szereplőket. Akkoriban sem voltak még sokan, 
ahogy most sem, körülbelül 500-600 hektáron 
termesztenek kendert hazánkban. Annak ellené-

re, hogy régen, a történelmi Magyarország ken-
dernagyhatalom volt, 80 ezer hektáron termesz-
tették a növényt. Ezért fordult a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézethez, ahol már 2014 óta foglalkoz-
tak a Kárpát-medencei ipari kendergazdaság 
újjáépítésének ügyével. Mostanra már közösen 
előkészítettek egy kendergazdasági programot, 
amely a kormány elfogadására vár.

„A kender hasznosítását és a kenderrel kapcso-
latos értékteremtést illetően le vagyunk marad-
va más országokhoz képest, Magyarországon 
még nincs nemzetközi szinten is értelmezhető 
piaca ennek a területnek. Nekünk, akik a ken-
der termesztésével, -feldolgozásával és -értéke-
sítésével is foglalkozunk, meg kell szerveznünk 

magunkat, és tőkét kell szereznünk egy közös 
kendergazdasági program elindítására” – hang-
súlyozta Pásztor Zsolt, aki a törekvés élén áll. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézettel elnyertek 
egy előremutató pályázatot, így lettek része-
sei a határon átnyúló ipari kendergazdaság 
újjáépítését szolgáló Szlovákia-Magyarország 
INTERREG programnak. Így már összeállhatott 
egy partneri kör ebben a programban, a térség 
piaci szereplői termeltetnek, kenderfeldolgozó 
üzemek épülnek az elnyert pályázatból, és így 
fellendülhet a kender hazai feldolgozása. A ku-
tatóintézet mellett egy egri céget is segít tanácsa-
ival, amely idén már 24 hektáron, ellenőrzött 
ökológiai szántón termeli a kendert a területen. 
A fejlesztéseket tekintve folyamatban van egy 
beruházás, kenderbetakarító gépet vásárolnak, 
hiszen rendkívül sok múlik azon, hogy a megfele-
lő technológiai érettségben tudjanak betakaríta-
ni és ehhez kell a megfelelő gép. 

„Én egy küldetést teljesítek: azt szeretném, ha 
Magyarország valóban kendernagyhatalom 
lenne és azok, akik belevágnak, megtanulják 
azt, mire is való ez a növény. A fiatalok legyenek 
kezdeményezők, fejlesszenek újabb termékeket. 
Ám azzal számolni kell, hogy nagy a nemzet-
közi verseny, de ebből sokat tudnak tanulni, át 
lehet venni a jó gyakorlatokat” – emeli ki Pásztor 
Zsolt, aki az összefogás erejére is felhívta a fia-
talok figyelmét. 

Fotó: Cfilm Visual Works

kendergazda, a Nemzetstratégi-
ai Kutatóintézet agrárgazdaság- 

fejlesztési referense

„Magyarország újra kender-
nagyhatalom lehetne”

PÁSZTOR ZSOLT
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A mezőgazdaság iránti érdeklődése és szeretete 
régre nyúlik vissza, mint mondja, szinte beleszüle-
tett a gazdálkodásba, szülei ugyanis az IKR-nél 
dolgoztak, amely Magyarországra hozta az ipa-
ri kukoricatermeléshez szükséges gépeket. Közel 
laktak az üzemhez, ahol a traktorokat árulták és 
szervizelték, és mindig csodálattal figyelte a gé-
peket. Éppen ezért elsőként egy gépészeti iskolát 
választott, ám oda nem került be, így a tatai me-
zőgazdasági szakközépiskolában folytatta tanul-
mányait egy szakgimnáziumi osztályban. 

Mint mondja, kellett egy jó alap, amit a szak-
középiskola megadott, de a legtöbbet termé-
szetesen a gyakorlatban tanulta meg. Az első 
keresetét is a középiskola alatt szerezte, a szülei 
munkahelyén volt egy gyakorlati részleg, ahol 
nyáron kisparcellás kísérleti aratásokat végzett. A 
gépnek, amivel dolgoztak, nem volt magtartálya, 
így az ő feladata volt, hogy a zsákokat cserélje 
a kombájnon minden egyes parcella után, majd 
mérje és rendszerezze a terményt. Ezzel nagy 
segítséget és sokrétű információt tudtak nyújtani 
mind a fajtanemesítőknek, mind a gazdáknak. 

Később műtrágyatelepen is dolgozott, de az iga-
zi tapasztalatot már a 2000-es években szerez-
te, amikor a felesége révén bekerült egy olyan 
gazdálkodásba, ahol helyt kellett állnia. Akkor 
száz hektáron foglalkozott növénytermesztéssel 
az apósa, majd szép lassan fejlődni kezdett a 
cég: raktáraik épültek, nőtt a földterület. A gaz-
daság mérete mára 650 hektárra növekedett, 
amelynek egy része családi gazdaság, egy má-
sik részén, 100 hektáron pedig mint fiatal gazda 
folytat klasszikus növénytermesztést. Kukoricával, 
napraforgóval, búzával is foglalkoznak, közel 
300 hektáron szolgáltatást végeznek – kinek 
teljes körűt, kinek pedig vetést-aratást. 

„A precíziós gazdálkodás véleményem szerint egy 
rettentően összetett dolog. 2009-ben pályáztam 
ilyen gépek beszerzésére, robotpilótára, bázisállo-
másra. Akkor is azt gondoltam és a mai napig is 
azt gondolom, hogy aki ezzel szeretne foglalkoz-
ni, fokozatosan építkezzen. Érdemes meghallgatni 
azokat a cégeket, amelyek már nagy tapasztalat-
tal rendelkeznek ezen gépekről, ők tudnak segíteni 
abban, hogy honnan induljon egy gazdálkodó” 
– véli Takács András, aki azt is elmondta, hogy 
mostanra már a tápanyagutánpótlás és a vetés 
terén az előre megírt tervek szerint tudnak halad-
ni. A napraforgó és kukorica esetében pedig már 
tudnak differenciált vetéseket végezni saját, előre 
megírt kijuttatási térképek alapján.

A technológiák kapcsán kiemelte, hogy szeren-
csés helyzetben van, ugyanis a csapata nyitott 
ezekre az újításokra, szívesen megtanulták a 
precíziós gépek kezelését, ami megkönnyíti a 
munkájukat. 

„A robotpilóta reggel 7-től este 7-ig egyenesen 
megy, nem fárad el. Eközben a kezelőnek van 
lehetősége arra, hogy jobban odafigyeljen a ve-
tőgép működésére, ha hiba van, így könnyebben 
észreveszi. Ezek a dolgok sokkal fontosabbak, 
mint hogy szimplán elvezessük a gépet” – hang-
súlyozza Takács András. Mint mondja, a precízi-
ós mintavételezés terén szeretnének fejleszteni, 
jelenleg körülbelül a földterület felén tud ez meg-
valósulni, így további befektetés szükséges. A cél-
ja, hogy a növény legnagyobb potenciálját tudják 
kihasználni a precíziós technológia segítségével. 

„A fiatalok nincsenek könnyű helyzetben. Az lát-
ható, hogy ma Magyarországon kezdő vállalko-
zást nem könnyű elindítani. Kitartás és akarat kell 
ahhoz, hogy jól működjön, és azt látni kell, hogy 
a mezőgazdasági az nem munka, hanem egy 
életforma. Kell egyfajta fanatizmus ahhoz, 
hogy ezt valaki kitartóan és jól csinálja” – hív-
ta fel a fiatalok figyelmét hivatása szépségeire 
és nehézségeire.  

Fotó: agrarszektor.hu /  
Takács András és Hartmann Imre
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Y Vállalkozói Egyesület 
Elnök: Lepres Dávid 
3300 Eger, Rózsa Károly u. 13. 
yvallalkozo@gmail.com  
Web: www.fvpeger.hu

IMPRESSZUM: 
E füzet kiadója:

A siker ára a kemény munka, az odaadó munka iránti elkötelezettség és az elszántság,  
hogy akár nyerünk, akár veszítünk, a lehető legjobban alkalmazzuk a feladatot.”

Vince Lombardi,  
a Green Bay Packers vezetőedzője 1959-1967

A fiatal vállalkozók, ezen belül is a fiatal termelők jelentik a jövő Magyarországának 
egyik alappillérét. Kiadványunkban olyan sikeres vállalkozókat mutatunk be, akik a 
jövő generáció számára is követendő példát jelentenek. 


