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Másért vállalkozó?

Terülj, terülj, bioasztalka!
Az 1990 óta Berta Zoltánék családi vállalkozásában működő Bio-Drog-Berta Kft.-vel és kiváló termékeivel 

már megismerkedhettek a CSR Piacra látogatók. A megmérettetésre a „Globalizáció sújtotta vidék megmentése” 
című sikeres pályázatukkal jutottak be, és meg is nyerték a kisvállalati különdíjat.

Fajszon évek óta működik egy biofarm, 
ahol egy nálunk kevéssé ismert, de sok-
féle módon felhasználható növény, a ho-
moktövis termését szüretelik, amelyből 
gyümölcslevet, kozmetikai alapanyagot és 
még csokoládét is készítenek. A vállalko-
zás első feldolgozott termé-
ke a majoránna volt, de kevés 
olyan növény akad, amely 
ne került volna már dr. Berta 
Zoltán keze közé, legyen szó 
akár a csicsókáról, akár a 
bodzáról. A Berta Bt.-t 1990-
ben szántóföldi biozöldség 
-fűszer -gyümölcs termesz-
tésére hozták létre. Az ala-
pítóknak több nehézséggel 
kellett megküzdeniük: egy-
részt a biotermesztésnek 
akkoriban még nem voltak 
előzményei, hagyományai, 
másrészt az anyagi alapok és 
a termelőeszközök, valamint 
a vállalkozói kedv hiányá-
ban szenvedő gazdák között 
csak a saját elszántságukra 
számíthattak. 1992-től viszont már köve-
tőik is akadtak, 1995-re pedig kialakult a 
jelenlegi, európai léptékű méretnagyság 
és termelési szerkezet. A termésbiztonság 
és a kiváló minőség következetes biztosí-
tása érdekében a kezdő szerszámkészletet 
világszínvonalú gép-  és eszközparkra cse-

rélték, fejlesztették. Ma már 50 családnak 
adnak munkát, 30 növényfajt termeszte-
nek több mint 50 hektár öntözhető terü-
leten, és 170-féle terméket állítanak elő. A 
megtermelt gyümölcsöt, zöldséget hely-
ben dolgozzák fel. A csomagolóanyagok 

beszerzése nem túl nagy − 25−50 kilomé-
teres – távolságból történik. A szállítási 
távolságot az elmúlt öt évben két feldol-
gozási láncnál is csökkentették: a sárgaré-
pa- és paradicsomvelő előállítására példá-
ul saját fejlesztésű technológiát üzemeltek 
be, így az eddig 80 km-re működő szolgál-

tatót kiiktathatták. Az olajos magvak hi-
degpréselését a 35 kilométerre lévő szol-
gáltatótól szintén „hazatelepítették”. 

„Sajnos még nem terjedt el az a gondolko-
dásmód, hogy nem a bioélelmiszer, hanem 
a tönkrement egészség kerül sokba, ezért 

meghirdettük a Terülj, terülj, 
bioasztalkák! nevű mozgal-
mat. Kezdetben nagyon me-
rész álom volt, de a tapaszta-
latokat beépítve egyre bővült 
a termékskála. Ez egy állandó 
kísérletezés, és soha nem lehet 
abbahagyni a fejlesztést” – 
meséli Berta Zoltán. 

Biotermékeiket nemcsak a 
reformtáplálkozást kedvelők-
nek, vegetáriánusoknak, dié-
tázóknak ajánlják, de azoknak 
is, akik az egészséges ételek 
mellett a fi nom ízekhez is 
ragaszkodnak. A különböző 
biozöldségekből és -gyümöl-
csökből készült nektárokat, 
szárítmányokat, krémeket, 
lekvárokat, csokoládékat a 

Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft., a Bio 
Suisse és a NOP folyamatosan ellenőrzi. 
Az idén 25. alkalommal megrendezett ju-
bileumi Biokultúra Tudományos Napon 
adták át az év bioterméke díjakat, ahol az 
Óvantgarde fantázianevű kézműves táblás 
biocsokoládéjuk − melyet biohomoktövis 
és szőlőmagőrlemény ízesít − kapott elis-
merést. A hazai piacon is folyamatosan nő 
a vásárlóik száma, de termékeik 50%-a még 
mindig határainkon túl talál vevőre. Az 
Európai Unióban 11 ország 29 kereskedő-
jével állnak kapcsolatban, valamint Svájcba 
és az USA-ba is szállítanak. 

Berta Zoltán mostanában leginkább 
a környékbeli, kihalófélben lévő földmű-
velő családok miatt aggódik, hiszen kézi 
munka nélkül nincsen biotermelés. A 
rendszerváltás után kiskertenként verbu-
válták a magukra hagyott volt tsz-tagokat 
együtt gazdálkodásra. „Kölcsönösen meg-
bízunk egymásban, és hosszú távra terve-
zünk. Az adott szó és a becsület erejével is 
lehet − bármily hihetetlennek tűnik − ma 
Magyarországon közösséget fenntartani. 

A vállalatról

Cégnév Bio-Drog-Berta Kft.

Alapítás 1990

Tevékenység ökológiai gazdálkodás során előállított biozöldségek, -fűszerek,
-gyümölcsök feldolgozása, a termékek értékesítése

Dolgozói létszám 15 fő

Tulajdonos Berta család

Nettó árbevétel 142 millió forint (2010)

Telephely Fajsz

Díjak • Élelmiszer-ipari újítások kategória ezüst díj (1999), 
• Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és 

Mezőgazdaságáért Díj (2012), 
• Az év bioterméke díj (2012), 
• CSR Piac kisvállalati különdíj (2013)
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A korábban integrált 50 családból mára 21 
utódlás nélkül kihalt, viszont az utódlásos 
családok átvették a néhaiak programjait 
is” – avat be a részletekbe Berta Zoltán. A 
vállalkozás gyakorlógazdaságként szolgál 
az agrárszakképző oktatási program fo-
gyatékkal élő felnőtt résztvevői számára 
is. A szekszárdi Kék Madár Alapítvánnyal 
együttműködve 15 kertészjelöltet képez-
nek, foglalkoztatnak.

Amikor éppen nem új recepteken, rák-
megelőző vagy antiallergén termékeken 
töri a fejét, a gazdaság alapítója farmszín-
házat tervez, hangszerparkot telepít, és 
a jövőben is szívügyének tekinti, hogy 
Fajszon legyen egy felkészült tájközpont, 
ahol az egészséges életmód kedvelői kap-
hatnak okos tanácsokat és egészséges fala-
tokat. 

Csizmadia Edit/KÖVET

Másért vállalkozó?

Nagyüzemi gazdálkodás Bio-Drog-Berta Kft.

Cél, küldetés tömegélelmiszerek 
előállítása 

egészséges élelmiszerek előállítása, 
egészséges táplálkozás népszerűsíté-
se, „életminőség-építés”

Szolgáltatás iparszerű árutermelés
bioélelmiszerek forgalmazása, bio-
élelmiszer kutatás-fejlesztés, egészsé-
ges ételek készítéséhez receptek

Profi t profi t növelése a profi tot visszaforgatják a termékfej-
lesztésbe

Alkalmazottak humán erőforrás családi kisvállalkozás, szoros együtt-
működés a helybéliekkel

Valóban Felelős Vállalat?

A Valóban Felelős 

Vállalat kritériumai
Bio-Drog-Berta Kft.

Minimális szállítás törekednek a helyben feldolgozásra, csökkentették a szállí-
tási távolságokat, környékbeli beszállítókkal dolgoznak

Maximális igazságosság helybeliek tartós foglalkoztatása, összefogás a helyi gazdál-
kodókkal, fogyatékkal élők gyakorlati agrároktatása

Nulla ökonomizmus

szezonális munkákon túl többletfoglalkoztatást nyújtanak, 
a profi t az értéknövelés eszköze (K+F tevékenység a beteg-
ségek megelőzéséhez), garantált felvásárlási árakkal dolgoz-
nak

Optimális méret
az elmúlt években több beruházást is végrehajtottak, a ha-
zai és a külföldi felvásárlói piac is folyamatosan nő, kétszeres 
növekedést is elképzelhetőnek tartanak

Termék
ökológiai gazdálkodásban előállított egészséges élelmisze-
rek, népbetegségek megelőzésében végeznek hatóanyag 
kutatásokat

Az Ízlelő étterem nyerte a NESst díját

A szekszárdi Ízlelő éttermet működte-
tő Kék Madár Alapítvány kapta idén a 
NESsT és a Citi Magyarország Társadalmi 
Vállalkozások Versenye nyertesének járó 
tízezer dolláros díjat. A versenyprogram-
ban azt a NESsT Portfólióhoz tartozó tár-
sadalmi vállalkozást jutalmazzák, amely 
kiemelkedő eredményt ért el vállalkozása 
fejlesztése terén. 

A versenypályázaton olyan társadalmi 
vállalkozások indultak, amelyek fogyaté-
kossággal élő személyekkel, illetve más 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok-
kal foglalkoznak, és amelyek többek között 
a munkavállalásban nyújtanak segítséget, 
vagy a vidéki gazdasági lehetőségek ser-
kentésén, illetve a helyi közösségek erősíté-
sén dolgoznak. A 2012-es évi teljesítménye 

alapján az idei díjat a Kék Madár Alapítvány 
vehette át, amely a társadalmi vállalkozása 
által üzemeltetett családbarát étteremben 
különféle fogyatékkal élő munkatársakat 
foglalkoztat, miközben színvonalas és egy-
ben megfi zethető alternatívát kínál az ét-
termi étkezésre a helyi közösség számára. 
A vállalkozás működtetésével kettős céljuk 
van: egyrészt a civil szervezet önfenntartó 
képességének erősítése, másrészt annak 
szemléltetése, hogy – megfelelő feltételek 
megléte esetén – a fogyatékossággal élők 
sokrétű munkavégzésre képesek. 2012-
ben az Ízlelő étterem mintegy 22 millió fo-
rint árbevételt realizált, és 13 megváltozott 
munkaképességű személynek biztosított 
értékteremtő munkát méltányos bér mel-
lett.

„Ez a díj a mindennap kora reggel mun-
kába álló, fogyatékkal élő éttermi mun-
katársainkat méltatja, akik hátrányaikból 
előnyt kovácsolva szolgálják Szekszárd 
és a környező települések közösségeit. 
Felkészültségükkel és profi zmusukkal min-
denkinek bebizonyítják, hogy a fogyatékos-
ság nem azonos a képességek hiányával” – 
nyilatkozta Mészáros Andrea, a Kék Madár 
Alapítvány ügyvezetője a díj átvételekor. A 
Kék Madár Alapítvány, a NESsT növekedési 
portfóliójának tagjaként, jelenleg az 
étterem bővítésén dolgozik: egy jelentős 
beruházással befogadóképességét a 
jelenlegi 24-ről 80 főre tervezi növelni, 
ezzel munkalehetőséget teremtve további 
fogyatékkal élő személyeknek.

Forrás: PiacésProfi t.hu


