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2010 tavaszától tanyasi ökogazdálkodás iránt érdeklődők számára oktatási programot 
indítunk, mely havi két alkalommal biogazdász szakemberek segítségével mutatja be az 
érdeklődőknek miként lehet hatékonyan megművelni a földet, úgy hogy eközben a 
környezeti értékeket is megőrizzük.  

Oktatás helyszíne: 6070, Izsák, Matyó dűlő 95., rossz idő esetén az izsáki gazdakör helysége 
(6070, Izsák, Deák Ferenc tér 3.).  
Az oktatást vezető előadó: Nemes Mátyás biogazdász 

A program 2010 év végéig tart, egy teljes év összes munkafázisát felöleli, melyet év végén 
egy kiadványban összegzünk, amely a DNS Tanyasi Gazdálkodási modelljének alapját képezi 
a továbbiakban.  

PROJECTÜNK KONKRÉT CÉLJA: 
olyan öko-gazdálkodási ismereteket adjunk az emberek számára, amit a gyakorlatban arra 
tudnak használni, hogy kialakítsák saját öko-gazdaságukat családjuk számára vagy a 
megélhetésük érdekében.  

MINŐSÍTÉSI RENDSZER: 

• egy olcsó mezőgazdasági tanúsítási rendszert hozunk létre,így segítve a 
gazdálkodóknak, hogy a terményeket jó áron, minőségi védjeggyel el tudják adni.  

• az új rendszerhez önálló márkanév párosul: „TANYASI".  
• a tanúsítási rendszerbe kevés adminisztrációval és olcsón beléphetnek a gazdák. A 

termékeiket saját értékesítési rendszeren keresztül, a Biopont Kft.-vel együttműködve 
értékesítjük interneten keresztül és a már meglévő kereskedelmi kapcsolatok 
felhasználásával.  

• a gazdaságokban a munkafolyamatokat és a termelési szabályok betartását 
egyesületünk ellenőrzi majd a kidolgozott rendszer alapján.  

• Minőségbiztosítási rendszerünk garantálja az ökológiai termesztés elveinek 
maradéktalan betartását. A rendszer végleges kidolgozásának határideje 2010. 
december 31.  

MENNYIBE KERÜL A TANFOLYAM? 
A DNS Egyesület pályázat pénzből fedezi a tanfolyam költségeit, az NCTA segítségével.  

Pályázatunk elbírálása pozitív volt, így a tanfolyam ingyenes lesz. 

MIKOR ÉS HOL LESZ A TANFOLYAM? 

A tanfolyamot minden hónap második hétvégéjének vasárnapján tartjuk. 
Plusz programok (biogazdaságok látogatása) egyeztetés alapján.  
Esetleges igény és megfelelő létszám esetén hétközbeni időpontban is lesznek előadások.  
6070 Izsák, Matyódűlő 95. DNS Egyesület tanyáján, illetve rossz idő esetén az izsáki 
gazdakör helységében.  



Első előadás:            2010. március 14.  

10:00h - 6070, Izsák, Deák Ferenc tér 3. (izsáki gazdakör helysége) 

12:00h – Ebéd a DNS tanyán, majd elméleti és gyakorlati oktatás  

MI A BIO, MI AZ ÖKO ÉS MI A TANYASI? 
A DNS tanyagazdálkodás alapelvei mindenben megegyeznek a bio- és az ökogazdálkodás 
alapelveivel. 

Egyesületünk azért keltette életre a tanyasi gazdálkodási modellt, hogy költséghatékonyabb és 
egy átlagos gazdálkodó számára is elérhető lehetőséget biztosítson a környezettudatos 
gazdálkodásra. 

A tanyasi gazdálkodási modell leegyszerűsített megvalósítási és működési elvek alapján, 
bürokrácia mentes alternatívát nyújt. 

KIKNEK AJÁNLJUK A TANFOLYAMOT? 

akiket érdekel: 

• az egészséges életmód,  
• a vegyszermentes hagyományos gazdálkodás,  
• akiknek bizonytalanná vált a  jövőjük, új alternatívát keresnek a megélhetésre,  
• akik szeretnének a maguk urai lenni és a természettel harmóniában élni.  

INFORMÁCIÓ: 

telefon: +36-20/571-75-14 (Miléna) 
email: zsoma.dns@gmail.com ; rmilena@c2.hu; dnstanya@gmail.com 
tanya cím: 6070, Izsák, Matyódűlő 95. tanya 
izsáki gazdakör cím: 6070, Izsák, Deák Ferenc tér 3.  

“A történelem tanusága szerint az emberiség meghatározó változásait a megszokottól eltérő 
alternatív kezdeményezések előzték meg.” 
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