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Nyitott tanyagazdaságok hálózata

 Mit értünk nyitott tanyagazdaság alatt?

 Új fogalom ?!              Bemutató gazdaságok

 Nyitott tanyagazdaság olyan gazdaság, amely minden éveben megnyitja kapuit 

a látogatók előtt egy kijelölt napon vagy akár több napon át és a vendégek 

körbe járhatják, megismerhetik működésüket és megtudhatják, hogyan élnek a 

termelők, továbbá megkóstolhatják a helyben termelt élelmiszereket, az iskolások 

pedig tanulmányi kirándulások. – FM rendelet szerint*

 Cél  hálózat kialakítása

* 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről



Milyen hálózatot szeretnénk?

 Együttműködő

 Tagjai: 

 tanyagazdák 

 civil szervezetek (turizmus, közösségfejlesztés)

 oktatási intézmények

 turisták, látogató csoportok

 egyéb – nyitott a hálózat

 KVNE   ERNYŐSZERVEZET!

 vidékfejlesztés és turizmus  szolgáltatások nyújtása

 egységes fellépés  Körösök menti tanyagazdaságok

 honlapon való megjelenés, mint nyitott tanyagazdaság

 folyamatos kiajánlás a turisták, iskolák számára

 tanácsadás fejlesztési lehetőségek terén



Honlapon való megjelenés?!

 Miért jó ez nekem??

 Mi a célom szállásadóként  minél több vendégéjszakám legyen

 Hogyan érhetem el  a vendégnek programokat ajánlok

 Aktív turizmus, tanyalátogatások, hagyományőrző tevékenységek bemutatása 

stb.  azaz nyitott tanyagazdaságok látogatása

 HONLAP  segít ezt egységbe fogni, egymást könnyebb ajánlani így

 Előny  weboldal frissítése (responsive honlap) igényeinknek megfelelően 

http://www.korosoknaturpark.hu/
http://www.korosoknaturpark.hu/


Tanyasi tanösvény

 Országos szinten egyedüli – turisztikai vonzerő

 Natúrpark tanyás térsége kiválóan alkalmas bemutatni a tanyás térségek 

múltját/jelenét/jövőjét

 Aktív és zöld turizmus ösztönzése

 Kik jelentkezhetnek?!

 Olyan tanyák jelentkezését várjuk, amelyek segítségével bemutatásra 

kerülhetnek 

 a tanyák fejlődésének szakaszai

 nyitott gazdaságok is bemutathatják a tanyasi lét mindennapjait

 kistermelői/kézműves tevékenységek is bemutatásra kerülhetnek a tanösvény egyes 
állomásain. 



Tanyasi Tanösvény

 KVNE vállalása:

 kidolgoz a jelentkező tanyák 

alapján egy tematikus 

túraútvonalat, térképpel és 

leírással 

 1000 db prospektus

 A/3-as táblát (grafikai és nyomda 

munkák) rendelkezésre bocsájtja 

a tanösvény állomásai számára 

(15 db)

 honlapon megjelenés, a nyitott 

tanyagazdaságok hálózatával 

együttműködve



Tanyasi tanösvény

Tanösvény, 

KVNE

Tanya és a 

térség fő 

jellemzői
Tanösvény 

térképe



Mi a teendőm ha csatlakozni 

szeretnék?

1. Jelentkezési lap kitöltés

2. 2018. márciusában 2 db 
workshop  személyes 
egyeztetések

 2018. március 23. 10:00, Körösök 
Völgye Látogatóközpont

 2018. április 02-ai hét

3. 2018. április második fele 
kiadványok, honlap, táblák 
elkészítése 

4. 2018. április vége  projekt 
zárórendezvénye



Az eredményes együttműködés reményében, 

köszönöm a figyelmet!

Pócsi Gabriella
vidékfejlesztési szakértő

pocsi.gabi@gmail.com


