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Másért vállalkozó?

Ahová a madár is pihenni jár 
Van egy hely a Zselic szívében, egy apró zsákfalun túl, ahol megtapasztalhatja bárki, őseink hogyan íjászkodtak, 
nagyanyáink hogy dagasztották a kenyeret, mivel szántottak elődeink, és milyen, amikor megnyalja a kezed egy 

pár hetes boci érdes nyelve, ahol felnőtt és gyerek önfeledten játszhat, mászhat, csúszhat. A szabadidő eltöltésének 
aktív és újszerű élményét nyújtja a látogatóknak, miközben észrevétlenül tanítja és neveli az odaérkezőket a 

természet, a hagyományok tiszteletére, az aktív kikapcsolódásra és a környezettudatosságra.  Ez a hely a Katica 
Tanya Élményközpont, amely több egy szabadidőparknál. Az élményközpont tulajdonosait, Handó Esztert és 

Handó Jánost faggattam, hogy kiderítsük, Másért Vállalkozókra bukkantunk-e.

érinthessék a látogatók, lássák, simogat-
hassák, etethessék a gyerekek, vagy akár 
a fejőhelyszínház, ahol a tehén a színpa-
don a főszereplő. Egy idő után az egyik 
ötlet szülte a másikat, és beindult a pozi-
tív spirál: akárhova mentünk, mindenütt 
azt néztük, milyen kisebb vagy nagyobb 
ötletet ültethetünk át a mi magyar tanyai 
környezetünkbe. Tisztán emlékszem, hogy 

világ körüli utazásunk során, 2000-ben Új-
Zélandon mennyire tetszett, hogy minden 
kempingben, turistalátványosságnál volt 
pelenkázó és bébiétel-melegítő, és hogy 
milyen sok apróságnak tűnő ötlettel fi -
gyeltek a gyermekesekre. Ez akkor nagyon 
megfogott, és elhatároztam, hogy mi is 
követjük ezt a példát. Így aztán amikor a 
mosdók készültek, nem volt kérdés, hogy 

mind a férfi , mind a női mosdóhoz tartoz-
zon egy-egy pelenkázóhelyiség. Közben 
2003-ban, amikor az ötletek egy részét már 
megvalósítottuk, megszületett a lányunk, 
Julis, és mivel vele is folytattuk az utazást, 
csavargást, sok saját élményt szereztünk a 
gyermekbarát ötletekről, játékokról.  Egy 
másik példa: a Lovagvár melletti hajítógép 
ötletét az angliai Warwickban található kő-

hajító adta. 

− Változásokat nemcsak az 

élményközpontban, de a 

faluban is tapasztalhatunk, 

ezek is hozzátok kötődnek? 

− János nemcsak a Katica 
Tanya vezetője és tulajdono-
sa, de a falu polgármestere 
is egyben mintegy 9 éve. A 
járda, az út, a kábeltévé és 
az internet, a faluházi kö-
zösségi helyiség kialakítása, 
tornapálya, a falugondnoki 
szolgálat beindítása mind 

az ő nevéhez fűződik. Egy fontos szabályt 
vezetett be 9 éve, amikor először megvá-
lasztották: a falu képviselői, akik feladatu-
kat főállásuk mellett látják el, ne vegyenek 
fel pénzt a munkájukért, tekintsék ezt a köz 
szolgálatának. Így a képviselők, illetve a pol-
gármester tiszteletdíja a falu felhasználható 
pénzeszközeit gyarapítja, más bevételi for-
rása amúgy is limitált ennek a kicsi somogyi 

− Elmesélnétek az ötlet születését? Mi 

indított benneteket a Katica Tanya létre-

hozására? 

− János családjának tulajdonában volt egy 
földterület, amelyen a talaj gyenge minő-
sége miatt nem igazán lett volna érdemes 
növényt termeszteni. Kiderült, hogy régeb-
ben a környéken élők legeltetésre, állat-
tartásra használták. Közben 
mindketten közgazdászhall-
gatóként Angliában, illet-
ve Írországban folytattunk 
külföldi tanulmányokat. Az 
otthoni lehetőség (a meg-
lévő földterület) találkozott 
egy Angliában látott ötlet-
tel: bemutató és oktató célú 
gazdaság, hagyományőrzés 
és turizmus kombinációja. 
Fontos volt számunkra az is, 
hogy a tevékenységünkkel 
valamilyen módon értéket 
teremtünk (azaz játszva ta-
nítunk), illetve a mi esetünk-
ben mondhatjuk azt is, hogy megőrzünk 
(hagyományok, régi eszközök, szerszámok, 
a paraszti élet kellékei).

− Honnan jönnek a fejlesztési tervek, 

ötletek? Családdal, barátokkal gyakran 

járunk nálatok, de biztos vagyok benne, 

hogy a következő alkalommal felfedez-

hetek valami újdonságot. Ez egyrészt iz-

galmassá teszi a látogatást és megunha-

tatlanná az élményközpontot, másrészt 

viszont jó, hogy a régebbi, megszokott 

dolgokat meghagyjátok. Ettől az ember-

nek olyan érzése támad, mintha haza-

menne, és jó visszaemlékezni egy-egy 

korábbi kirándulásra. 

− Az első jó néhány ötletet külföldön jár-
va, elsősorban angliai show farmokon, 
bemutatógazdaságokban láttuk, ilyen 
pl. a hancúrpajta vagy a lehetőség, hogy 
az állatokhoz hozzáférjenek, őket meg-

A vállalatról

Cégnév BPR Consult Kft., a Katica Tanyát tulajdonló és működtető cég

Alapítás éve 1997, 2001 óta foglalkozik turisztikával

Foglalkoztatottak száma 13 fő

Tulajdonos Családi tulajdon, tulajdonosok: 
Handó Eszter és Handó János 

Éves forgalom 120 millió Ft

Díjak
• Európai Vállalkozói Díj, „Felelős és Felelősségteljes 

Vállalkozás” díjkategória, 2010 
• Magyar Turizmus Zrt. „Kreatív Termékfejlesztés Díja”, 2006
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zsáktelepülésnek. A faluval a kapcsolat nem 
indult könnyen, de mára ez rendeződött. 
Akadtak ellenzői is a beruházásoknak, féltve 
a csendet, a nyugalmat, de ma már minden-
ki belátja, hogy egyetlen út és kitörési pont 
van: előre, és az ismertséggel sok előny is jár. 
Élni és élni hagyni, ez az alapelvünk.

− Mekkora terület tartozik a tanyához? 

Valóban képes tanyaként működni? 

Mennyire törekedtek az önellátásra?  

− Fontos leszögeznünk, hogy mi nem a 
XXI. század vívmányait elutasító életet 
élünk. Szeretnénk bemutatni másoknak, 
hogy a modern kor eredményeit okosan 
felhasználva megőrizhetjük elődeink böl-
csességét, és a kettő remekül működhet 
egymással összhangban. Sok vesződség-
gel korlátozott termőképességű talajon 
kukoricát vagy takarmányt termeszteni 
az állatoknak, ehhez szakosodott géppark 
és szakértelem szükséges. Ehelyett éssze-
rűbbnek tűnik helyi gazdálkodóktól besze-
rezni vagy cserélni a terményeket. A jövő 
tervei között szerepel organikus, házi jelle-
gű élelmiszerek, ételek készítése (pl. lekvá-
rok, szörpök), ami hozzáértő és ezt szerető 
munkatársakat igényel. Ez egyúttal befek-
tetés is. Már most is készítünk ősszel-télen 
sajtot a saját teheneink tejéből. Azért csak 
akkor, mert 1 guriga sajthoz 8-9 liter tejre 
van szükség, és a tavaszi-nyári időszakban 
a tejhozamot feléli az éttermünk. Fontos 
törekvés, hogy amit veszünk, az lehetőleg 
minél kevesebbet utazzon, a beszállítóink 
kiválasztásánál ez pl. egy fontos szempont.

− Milyen volt és milyen ma a kapcsolat a 

faluval, Patcával?  

− Mint arról már szó esett, mi nem utasítjuk 
el a XXI. század technológiai vívmányait, ép-
pen ellenkezőleg, okosan használjuk azokat 
a fenntartható fejlődés megőrzésében és az 
ökológiai lábnyom minimalizálásában. Saját 
ökológiai szennyvízkezelőnk van, a fűtést 
és a melegvizet, fatüzeléssel és napkollek-
torok segítségével biztosítjuk. Napelemek 
állítják elő villamosenergia-fogyasztásunk 
8%-át, de már fut egy projekt, amely 100%-
ban napelemmel fogja ellátni az egész 
élményközpont szükségletét. Elektromos 
autóval oldjuk meg a rövid távú szállításo-
kat a tanyán belül, így is csökkentve a CO2-
kibocsátást. A „Fenntartható földgolyón-
kért” házunkban ismeretterjesztő táblákon 
népszerűsítjük a fenntartható fejlődés gon-
dolatát és az ökológiai lábnyom minimali-
zálásának lehetőségeit. Egy szélgenerátort 

is telepítettünk, amely a „Fenntartható föld-
golyónkért” ház elektromos ellátását segíti. 
Tesszük mindezt azért, mert hisszük, hogy a 
„Földet nem elődeinktől örököltük, hanem 
unokáinktól vettük kölcsön”, vagyis hogy 
élhető bolygót hagyjunk az utódainkra.

− Mit gondoltok, lehet ma Magyarorszá-

gon a városok és korunk zajától, nyüzsgé-

sétől és rohanásától távol, valahogy más-

hogy és másért élni és dolgozni?  

− Zajtól, szükségtelen, ésszerűtlen roha-
nástól távol lehet és érdemes megpróbálni, 
mi is azt tesszük! Egészen más mentősziré-

na, autóriasztó helyett, kakasszóra vagy Lali 
csacsi hívó szavára ébredni, pedig ez is „zaj”. 
Nyüzsgés nálunk is van, meg rohanás is az 
étteremben, amikor egy 100 fős ovis- vagy 
80 fős kisiskoláscsoport érkezik, és minden-
ki egyszerre éhezik meg, de úgy szoktuk 
mondani: a jó cél érdekében rohanunk. 
Érdemes-e másért élni? Mi csak így tudunk, 
szerintünk csak így szabad gazdálkodni 
azokkal a képességekkel, amiket kaptunk. 
Erről egy jó példa jut eszembe. Ha a kezde-
tek óta azt a sok pénzt, amit a Katica Tanyára 
költöttünk, mind italboltba, szerencsejáték-
ba vagy országúti diszkóba fektettük volna, 
az már sokszorosan megtérülést hozott vol-

Névjegy

Név Handó Eszter Handó János

Életkor 42 év 43 év

Beosztás ötletgazda - tulajdonos ötletgazda - tulajdonos

Végzettség közgazdász közgazdász

Más munka-
helyek, ta-
pasztalatok

18 év multinacionális vállalati ta-
pasztalat a humánerőforrás terüle-
tén

20 év multinacionális és hazai válla-
latnál ügyviteli tanácsadásban szer-
zett tapasztalat

Tisztségek, 
díjak

Amerikai Kereskedelmi Kamara Női 
Kiválóság Díjának döntőse, 2010

Patca község polgármestere, Dél-
dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 
elnöke

Család Júlia, 10 éves lányuk

Valóban Felelős Vállalat? 

A Valóban Felelős 
Vállalat kritériumai Katica Tanya Élményközpont

Minimális szállítás
Önellátásra törekednek, az energiaellátás egy része és a szenny-
vízkezelés is helyben történik. Beszerzésnél helyi gazdálkodók, 
termékek előnyben.

Maximális igazsá-
gosság

A közösség szerves része, a környezettudatosság, a természet és a 
hagyományok tisztelete a fókuszban.

Nulla ökonomizmus A pénz eszköz, társadalmi érték teremtésének az eszköze.  

Optimális méret Kisvállalkozás, 13 fő foglalkoztatottal

Termék (hasznos, 
szükséges, fenntart-
ható)

A természetet, a hagyományos gazdálkodást és értékeket bemu-
tató, nevelő célú élményközpont

Másért Vállalkozó?

Szabadidőpark Katica Tanya Élményközpont

Cél, küldetés Szabadidő hasznos el-
töltése

A természet, a hagyományos és a környezet-
tudatos életmód és gazdálkodás élményszerű, 
interaktív bemutatása

Szolgáltatás
Szolgáltatás igénybe-
vétele, akár egyszeri 
alkalommal

A cél minőségi programok, szállás, ellátás, él-
mény nyújtása,  visszatérő vendégkör

Profi t Bevétel növelése Az értékteremtés és az önfenntartás eszköze

Alkalmazottak Humán erőforrás Családi kisvállalkozás, baráti viszony az alkal-
mazottakkal
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Vállalati esetek

Partnerségben a fenntarthatóságért

A Sanofi  és Veresegyház Önkormányzatának termálvízprojektje

A valóban fenntartható megoldások sikeres megvalósításának egyik kulcstényezője az érintettekkel való partnerség 
kialakítása. A Sanofi  mindig nagy fi gyelmet fordított a működési környezetét alkotó helyi közösségekkel és 

önkormányzatokkal való párbeszédre és együttműködésre. Erre jó példa az új projekt. 

kély és gyorsan megtérülő befektetéssel 
jelentősen csökkenteni tudta gázfogyasz-
tását és energiakiadásait.

A Sanofi  veresegyházi telephelyén a 
beruházásnak is köszönhetően sikerült 
vállalatunk egyik stratégiai célkitűzését 
is teljesíteni: 20 százalék fölé emeltük a 
megújuló energiaforrások  részarányát az 
energiafelhasználásban, s ezzel az Európai 
Unió 20/20/20 környezetvédelmi célkitű-
zéseiben megfogalmazott egyik elvárást is 
teljesítettük.

2012-ben a telephely fűtésének 40 szá-
zalékát már az új termálkút vize biztosítot-
ta. A gázra fordított kiadásaink 30 száza-
lékkal mérséklődtek, a füstgázkibocsátás 
csökkenésének eredményeként, illetve 
további fogyasztási helyek bekapcsolásá-

val pedig 2013-ban már évi 1000 tonnával 
kevesebb szén-dioxidot bocsátunk ki.

A Sanofi  arra törekszik, hogy működése 
sehol ne legyen „szigetszerű”. Mindenütt, 
ahol jelen vagyunk, a helyi közösségért fe-
lelősséget érezve, annak aktív tagjaként 
is tevékenykedünk. Veresegyházon az ön-
kormányzat és a Sanofi  Gyógyszergyár 
veresegyházi telephelyének együttmű-
ködése évtizedes múltra tekint vissza. 
Meggyőződésünk, hogy egy olyan időszak-
ban, amikor az országnak különösen nagy 
szüksége van a fenntarthatóságot célzó, ha-
tékonyságnövelő és munkahelyteremtő be-
ruházásokra, a helyi vállalatok és az önkor-
mányzatok együttműködése felértékelődik. 

Dr. Diószegi Zsuzsanna
telephely igazgató/Sanofi 

Veresegyházon a Sanofi  és a helyi önkor-
mányzat egy olyan probléma megoldásá-
ban fogott össze, amely minden helyi lakos 
életére és a környezetre is hatással van. A 
város a Közép-magyarországi Operatív 
Program egyik kiírásán nyert támogatást 
egy új termálkút létesítésére, mert a te-
lepülésen található telephelyünk szán-
déklevelének birtokában igazolni tudta, 
hogy a geotermikus hőre van kereslet 
Veresegyházon, így az új közmű rentábi-
lisan üzemeltethető. A vállalat és az ön-
kormányzat között kölcsönösen előnyös 
együttműködés jött így létre: az önkor-
mányzat a hőenergia értékesítése révén 
számára többletbevételt biztosító beruhá-
zást valósíthatott meg (főként uniós támo-
gatásból), a Sanofi  pedig viszonylag cse-

No Printing Week 

a KPMG-nél

A KPMG a június 5-i Környezetvédelmi 
Világnaphoz kapcsolódóan június 3 − 7. kö-
zött „No Printing Week”-et tartott. A kam-
pány célja az volt, hogy felhívja a fi gyelmet 
a papírhasználat okozta  közvetlen és köz-
vetett környezeti terhelésre, és bemutas-
son olyan jó gyakorlatokat, amelyekkel 
a munkatársak is csökkenthetik a papír-
fogyasztást. A kampány eredményeként 
júniusban a KPMG harmadával keveseb-
bet   nyomtatott, mint tavaly ugyanebben 
a hónapban. A munkatársak visszajelzései, 
ötletei segítségével a cég több olyan köz-
ponti intézkedést is meghatározott (példá-
ul e-audit és az e-számla alkalmazásának 
kiterjesztése), amelynek segítségével to-
vább tudja mérsékelni a nyomtatással járó 
környezetterhelését és annak költségeit. Az 
előzetes becslések alapján a megtakarítás 
éves szinten akár több millió forint is lehet. 
Amennyiben valamely cég vagy intézmény 
hasonló akció megszervezésén gondolko-
dik, a KPMG szívesen megosztja tapaszta-
latait a témával kapcsolatban. Érdeklődni a 
cr@kpmg.hu címen lehet.

na. Csakhogy akkor nehéz lenne elszámolni 
magunkkal és azzal, hogy mit hoztunk létre. 
Számunkra a pénz tényleg csak az eszköz 
ahhoz, hogy olyant alkossunk, amiből meg-
élünk, és társadalmi értéket is teremt.

− Éreztek fejlődést, változást a fogadta-

tásban a kezdetek óta? 

− 2002-2003-ban, az állatokat bemutató 
gazdaság megnyitásakor sokan fura bo-
gárnak tartottak minket, illetve jó néhá-
nyan meg is sértődtek, mikor azzal szem-
besültek, hogy belépőjegyet szedünk egy 
tanyára. Miért? Ez amúgy is itt van, nem? 
Nem akarnak semmit, csak megnézni! Mi 
meg éppen azért építettük és tettünk bele 
már addigra is sok pénzt, erőt, fáradságot, 
hogy megnézhessék az emberek. Persze 
a többség rögtön vette a lapot, de pl. az 
első néhány évben a vártnál jóval keveseb-
ben váltottak bérletet hozzánk. Talán úgy 
gondolkodtak, elég egyszer eljönni. Mára 
ez szerencsére sokat változott: vendégeink 
több mint 70%-a visszajáró, és bérleteseink 
száma is jelentősen megnövekedett az el-
múlt évekhez képest. Az érdeklődők rájöt-
tek, hogy jó és érdemes ide visszatérni, mi 
is erre törekszünk egész évben.

− 2010-ben Európai Vállalkozói Díjat 

nyertetek „Felelős és Felelősségteljes 

Vállalkozás” díjkategóriában, amihez gra-

tulálunk. Mit jelentett ez a számotokra? 

− Azt, hogy amit csinálunk az jó, és ezt má-
sok is díjazzák. Mindenképpen elismerés, 
ami motivál bennünket arra, hogy „jó az 
irány, csak így tovább”. Büszkén tettük ki a 
vendégeink elé az oklevelet.

− Mik a jövőbeni terveitek, hogyan to-

vább, Katica Tanya? 

− Tervből, ötletből nincs hiány, azok min-
dig gyorsabban születtek, születnek, mint 
a megvalósítás üteme. Nagyon komoly 
terveket kezdtünk kidolgozni egy zéró 
összenergia-igényű szálloda megteremtésé-
hez, amely okosan használja a zselici dom-
bokon begyűjthető napenergiát, a föld geo-
termikus energiáját és számos más, jelenleg 
már elérhető és megvalósítható technikai, 
technológiai újdonságot, ezzel is hozzájárul-
va az ökológiai lábnyomunk csökkentéséhez. 
Tulajdonképp egy passzív házról beszélünk, 
de intézmény szinten, ilyen Magyarországon 
még nincs, de a világon is párját ritkítaná.
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