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MÁSÉRT VÁLLALKOZÓ?

A FÖLDBEN A JÖVŐMET LÁTOM
SZERZŐ: Balogh Eszter / KÖVET Egyesület

Hogyan válhat egy családi gazdaság az Unilever Mintafarmjává? Milyen eszközökkel tud hosszú távon 
is fenntarthatóan működni egy gazdálkodás? Egyebek között ezekről kérdeztük az első hazai Knorr 
Mintafarm tulajdonosát, Bondár Imrét, akinek birtoka 2014-ben nyerte el a megtisztelő címet.

Bondár Imre 1995-ben, agrármérnöki diplo-
májának megszerzését követően, édesapjától 
vette át a muronyi családi birtok vezetését. 
Bondárék 180 hektárnyi bérelt és saját földön 
gazdálkodnak. Hagymából termelnek a leg-
többet − évente 1000-1500 tonnát −, emellett 
kukorica, napraforgó, búza, sárgadinnye és 
görögdinnye termesztésével is foglalkoznak. 
A megtermelt hagymát a muronyi farmon szor-
tírozzák és csomagolják is, nagy részét pedig az 
Unilever röszkei élelmiszergyárában dolgozzák 
fel. A termények értékesítését helyben, a gaz-
daságban végzik, ám ha a vevők úgy kívánják, ki 
is szállítják a megrendelt árut két saját teher-
autójukkal. Nagyobb mennyiség vagy távolság 
esetén bérszállítást vesznek igénybe.
Bondár Imrén és családján kívül jelenleg négy 
állandó alkalmazott dolgozik a gazdaságban, 
hozzájuk szükség esetén idénymunkások is 
csatlakoznak. Az adminisztrációs feladato-
kat a család látja el, amelynek tagjai gyakran 
a termelésnél is besegítenek az alkalmazot-
taknak, akikkel igyekeznek családias, szoros 
kapcsolatot kialakítani.
A gazdaság fenntarthatósága a felhasznált 
vegyszerek, üzemanyagok, a talaj, a víz, a 
biodiverzitás, az energiafelhasználás, a hul-
ladékmenedzsment, a szociális és az embe-
ri erőforrás együttes mutatóiban nyilvánul 
meg. Kiemelten fi gyelnek a vízgazdálkodásra 
és a víztakarékos öntözésre. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy kis mennyiségekben 
juttatják ki a vizet a termőföldre, emellett fo-
lyamatosan fi gyelemmel kísérik az időjárási 
előrejelzést, hogy feleslegesen ne öntözze-
nek. A termőföld védelme érdekében vetés-
forgóval dolgoznak: egy év hagymatermesz-

tés után négy éven át más növénnyel vetik be 
a területet, hogy az ötödik évre a termőföld 
újra a hagyma igényeinek megfelelő, táp-
anyagokban gazdag legyen. 
2014 második felében az Unilever egy átfogó 
auditálási folyamatot követően választotta 
ki a gazdaságot, hogy itt jöhessen létre az 
első hazai Knorr Mintafarm. A cím hivatalos 
átadására tavaly novemberben az Unilever 
budapesti központjában egy nagyszabású 
sajtótájékoztató keretében került sor. „Min-
dig is fontos volt számomra a fenntartható 
működés, és az, hogy a termőfölddel együtt 
éljek. A földben a jövőmet látom, amelyen 
hosszú évek múlva is gazdálkodni szeretnék” 
– mondta Bondár Imre, aki nagyon büszke rá, 
hogy gazdasága példaként szolgálhat más 
beszállítók számára is a fenntartható mező-
gazdasági gyakorlatok tekintetében.
Az auditálás során elsősorban azt vizsgál-
ták, hogy a gazdaság működése megfelel-e 

az Unilever Fenntartható Mezőgazdaság 
Kódexében foglalt kritériumok1 legalább 
85%-ának, a folyamatos megfelelést pedig 
rendszeres, szigorú felülvizsgálatok bizto-
sítják. A mintafarm státusz lényege, hogy a 
gazdaság példaként szolgál más gazdaságok 
előtt, az általuk alkalmazott módszerek pedig 
nemzetközi viszonylatban is megállják a he-
lyüket. Ez óriási lehetőség Bondár Imre szá-
mára, hiszen ezáltal a muronyi gazdaság is 
csatlakozhatott az Unilever ellátási láncához, 
ami nagy piaci potenciált rejt magában. 

JEGYZET
1 11 kritérium az agrokémiai szerekre és 

üzemanyagokra, a talajra, a hulladékra, 
a vízfelhasználásra, a biodiverzitásra, az 
állatjólétre, az energiára és az üvegház-
hatású gázokra, a társadalmi és humán 
tőkére, tréningekre, az értékláncra és a 
folyamatos fejlesztésre vonatkozóan.

HAGYOMÁNYOS ZÖLDSÉGTERMESZTÉS MURONYI MINTAFARM

CÉL, KÜLDETÉS
 ∫ Profit, minél nagyobb mennyiségű és minél hosszabban 

eltartható termény, minél magasabb áron
 ∫ Példamutatás: fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok terén 

mintául szolgál

TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS  ∫ Táplálék  ∫ Kiváló minőségű, fenntartható forrásból származó élelmiszer

PROFIT  ∫ Költségverseny folyik a termelők hátrányára  ∫ A profitot a minőség javítására fordítják

ALKALMAZOTTAK  ∫ Humán erőforrás  ∫ Elsősorban a család, ezen kívül négy munkavállalót foglalkoztatnak

Másért vállalkozó?
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MURONYI MINTAFARM

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS A logisztikát saját teherautókkal oldják meg, nagyobb mennyiség 
és távolság esetén bérszállítást vesznek igénybe.

MAXIMÁLIS 
IGAZSÁGOSSÁG

Fenntartható gazdaság működtetésére törekszenek, fontos 
szempont a termőföld megóvása, tisztelete.

 NULLA ÖKONOMIZMUS
Nem a gazdasági növekedés, a föld rövid távú lerablása a fő cél, 
hanem a fenntartható működés eszközeinek, módszereinek 
tökéletesítése, a „jövő biztosítása”.

OPTIMÁLIS MÉRET Nem terveznek bővítést, céljuk a termelés minőségének javítása 
a jelenlegi feltételek mellett.

FELELŐSEN 
HASZNOSÍTHATÓ TERMÉK 
(FENNTARTHATÓSÁG)

Vegyszerek helyett vetésforgó használata, víztakarékos öntözés, 
felelős energiafelhasználás és hulladékmenedzsment.

CÉGNÉV Bondár Imre családi gazdálkodó

ALAPÍTÁS ÉVE 1995

TEVÉKENYSÉG növénytermesztés

TELEPHELY Murony, Békés megye

FOGLALKOZTATOTTAK 
SZÁMA

4 fő

NÉVJEGY
Név  ..................................................................... Bondár Imre

Életkor  .............................................................. 44 év

Foglalkozás  ..................................................... családi gazdálkodó

Végzettség  ...................................................... agrártudományi egyetem

Család  ............................................................... nős, két gyermek édesapja

Valóban Felelős Vállalat?

Miért éppen

EMAS?
„Mert kell nekünk!” – válaszolták a Premed Pharma Kft. munkatár-
sai a kérdésre, pedig ők már tíz éve működtetnek EMAS-rendelet 
szerint hitelesített környezetközpontú irányítási rendszert (KIR). 
Csak remélni tudjuk, hogy évek múlva is hasonló választ adnak azon 
szervezetek munkatársai, akiknek egy-egy képviselője részt vett a 
KÖVET Miért éppen EMAS? programjának öt modulból álló képzés-
sorozatán.
A projekt, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás prog-
ramja támogat, tavaly szeptemberben kezdődött a győri AUDI HUN-
GARIA MOTOR Kft.-nél megrendezett VI. EMAS-kerekasztal találko-
zóval. A program célja az EMAS rendszer népszerűsítése és hazai 
szereplőinek egy olyan EMAS közösséggé formálása, amely segíti az 
információáramlást és lehetőséget nyújt a tapasztalatcserére. 
A program központi eleme az EMAS rendszert készségszinten át-
adó öt modulból álló képzéssorozat volt. A résztvevők egy KIR vezető 

auditor képzés szintjén ismerkedtek meg az ISO 14001 szabvány kö-
vetelményeivel és az EMAS-rendelet minden pontjával és a két KIR 
rendszer lényegi különbségeivel. Ennek alapján bátran állíthatjuk, 
hogy az EMAS-rendelet előírásainak megfelelő szervezet egy prémi-
umkategóriás KIR rendszerrel büszkélkedhet.
12 szervezet környezeti szakemberei vettek részt a novembertől 
januárig tartó időszakban öt és fél napos interaktív, gyakorlatorien-
tált képzésen, amelynek eredményeképpen januárban mindannyian 
sikeres vizsgát tettek. A képzés által a szakemberek alkalmassá vál-
tak az EMAS-rendszer kiépítésére, működtetésére és belső auditjá-
ra. Tartalommal és új lendülettel töltheti meg a már működő – ISO 
14001-nek vagy EMAS-nak megfelelő – környezetközpontú irányí-
tási rendszerüket. 
A Miért éppen EMAS? program záró eleme a VII. EMAS-kerekasztal 
találkozó volt március 18-án, amelyen a Mercedes-Benz Kft. látta 
vendégül az EMAS-rendszer hazai szereplőit kecskeméti gyárában.

A projekt megvalósítását a Földművelésügyi 
Minisztérium 

Zöld Forrás Programja 
1 644 382 forinttal támogatja.

SZERZŐ: Bognár Károly / KÖVET Egyesület


