
 

 

Katica Tanya, 7477 Patca, Faluvég  Tel: +36 30 411 6002  Email: info@katicatanya.hu, Honlap: 
www.katicatanya.hu 

 

Katica Tanya – Az élmények hazája   1 
 

A Katica Tanya Élményközpont pályázata a  
HBLF által meghirdetett  

Üzleti Élet a Környezetért-díjra Management 
kategóriában 

 

Cégbemutató 

A Katica Tanyát azért hoztuk létre, hogy 

● Magyarország vezető, 
● élményközpontú, 
● a természetközeli és a hagyományos életmódot felelevenítő, 
● az aktív pihenést elősegítő szolgáltatója legyen, 
● amely csak olyan attrakciókat fejleszt, amelyek nem fogyasztanak energiát 

vagy ha igen, akkor azt saját magunk állítjuk elő megújuló forrásból. 

Nálunk egy helyen található az Élmény mindhárom eleme: 
program, szállás és ellátás.  

1. Tartalmas program lehetőségek: 110 játszva tanító 
attrakció, állatok ember közelben, tematikus hétvégi 
programok, több tucatnyi választható aktivitás a 
hagyományőrzés, természetismeret, kézművesség és 
gazdálkodás területén, illetve több, hazánkban egyedülálló 
csak nálunk megtapasztalható attrakció. Egyetlen 
belépőjeggyel a játékaink 95%-a korlátlanul használható. 
2. Többféle szállás lehetőség 200 ággyal: két 
turistaházunk, hat faházikónk és hat 
apartmanunk mellett egy tágas 

kemping várja a megszállni vágyókat. 
3.  Az élmény teljességéhez a’la carte étterem, több büfé és minden 

szálláshelyen jól felszerelt konyha. 
A Katica Tanya Élményközpontban az év 310 napján várjuk vendégeinket. 13 
hektáron évente 85,000 látogatót fogadunk és 13,000 vendégéjszakát realizálunk. 
Ezek a számok természetesen alacsonyabbak voltak az utóbbi két évben, de csak a 
bezárásra kötelezett hónapokban. 

Élményközpontunkban olyan élményekkel gazdagodhat a látogató, amelyeket együttesen máshol nehéz lenne 
megszerezni, megtapasztalni. Több generációnak aktív kikapcsolódást nyújtunk kortól függetlenül. Az 
élményközpontban mindenki játszva tanul!  

Számunkra a környezetünkkel való összhang elsődleges, azaz mindent megteszünk az ökológiai lábnyomunk 
csökkentéséért. Csak olyan attrakciót fejlesztünk, amely nem fogyaszt energiát, vagy ha mégis, azt saját 
magunk állítjuk elő megújuló forrásból.  

2017 nyara óta 100%-ban megújuló energiával működünk, nap, szél és biomassza adja az általunk felhasznált 
áramot, használati melegvizet és fűtést. Természetesen mi is használunk még – alternatíva hiányában – 
fosszilis energiahordozókat, ennek ellensúlyozására mindig telepítünk annyi zöld növényzetet, amely 
feldolgozza a munkába járásból származó CO2 kibocsátást. Azaz elértük a zéró karbon lábnyomot, ami egy 
fontos stratégiai célunk volt. 
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Nálunk a hulladék értékes is lehet: a belépő 10%-át lehet hulladékkal fizetni, ezzel is 
tudatosítva, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték! Kiégett lámpatesteket, 
lemerült elemeket beváltjuk fizetős szolgáltatásainkra. A recepción elhelyezett 
hulladékszigeten 8 féle különböző típusú hulladékot fogadunk be. 

A szennyvizet helyben, ökológiai módon kezeljük, a szelektív hulladékgyűjtés nálunk 
magától értetődő. Erre igyekszünk „nevelni” látogatóinkat is, így évente több tonna 
szelektált műanyagot és fémet adunk át újrafeldolgozásra. 

A Katica Tanyát családi vállalkozóként működtető BPR Consult Kft a Bisnode (Dun & 
Bradstreet) AAA minősítésével rendelkezik évek óta. 

  

A Katica Tanya fenntarthatósági stratégiája és 
intézkedései 

A Katica Tanyán ugyan csak húszan dolgozunk, ám fontosnak tartottuk értékrendünk tisztázását, 
küldetésünk megalkotását és megosztását látogatóinkkal. 
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A Katica Tanya minden beruházási, termékfejlesztési döntését két, egymással teljesen egyenrangú 

kritérium alapján hozzuk meg: 

1. Profitabilitás: gazdasági társaságként a profitra szükségünk van a folyamatos fejlesztésekhez. A 
megtérülést gyakran 5-8, néha 10 évre számítjuk. 

2. Társadalmi értékesség: a fejlesztés környezeti és társadalmi hatásainak elemzése, azaz az ökológiai 
lábnyoma és, a látogatóinkra gyakorolt hosszú távú hatásai. (Például ezért nincsen nálunk benzines 
gokart vagy kóla és chips.) 
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Ha egy ötlet elviselhető veszteséget – vagy feláldozott hasznot – jelent, ugyanakkor a társadalmi értékessége 
magas, azt is megvalósítjuk. Erre egy kiváló példa a „Fizess hulladékkal” programunk, amely egy feláldozott 
haszon számunkra, ám úgy véljük, társadalmilag komoly értéket képvisel.  

Fenntarthatósági térképünkön minden érdeklődőnek (honlapunkon) és látogatóinknak bemutatjuk a 100%-
ban megújuló energiával való működést lehetővé tevő főbb elemeket, és további környezettudatos tetteinket, 
amelyek mind egy célt szolgálnak: az unokáink számára is egy élhető bolygót hagyni! 

 
Az ellátási láncot alapul véve az alábbirészegységek egysége adja a Katica Tanyát: 

Input Szolgáltatások Output 

1. Energia 
2. Természeti erőforrások 
3. Beszállítók  
4. Épített infrastruktúra 

1. Program 
2. Ellátás 
3. Szállás 

1. Szemét/hulladék 
2. Szennyvíz 
3. Millió mosoly 

 

Az INPUT oldal bemutatása 

1. Energia 

A Katica Tanyán nem használunk gázt, energia igényeink a következők: 

1. Elektromos áram 
2. Hőenergia: használati melegvíz és fűtés 

3. Fosszilis energia (a lehető legkevesebb) 

Az elektromos áramot két forrásból állítjuk elő: 

1. 138,6 kW teljesítményű, 6 különböző helyre telepített napelempark adja (a fenti képen 1-es jellel 
jelölve: 1 db 3kW, 30kW, 39,6kW és 49,5 kW, illetve 2 db 8,25 kW) az évente összesen 180 MWh 
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áramot.  Ez több, mint, amit mi éves szinten fogyasztunk. A 2021-ben elkészült Rendezvénypajtánkra 
további 30kW teljesítményű napelemet fogunk telepíteni 2022 tavaszán.  

2. Emellett demonstratív jelleggel telepítettünk egy 300W teljesítményű szélkereket is, amely 
szigetszerűen működik (a térképen 2-es) és az Oktatópajtánk áramellátását biztosítja (a térképen 11-
es). 

A szükséges hőenergiát 3 forrásból fedezzük: (1) vegyestüzelésű kazánokkal, (2) napkollektorral és (3) 
levegő-víz alapú hőszivattyúkkal 

1. Vegyestüzelésű kazánokban (összes teljesítmény: 130 kW az élményközpontban, 100 kW a 
szálláshelyeken) az erdeinkben keletkezett fahulladékot, tűzifát és papírt használunk. Emellett egy 
40kW-os pellet kazánunk is üzemel az egyik turistaházunkban. 2019-től kezdve a biomassza alapú 
kazánok kapacitását szisztematikusan csökkentjük (akkor még 180 kW volt), helyettük elektromos 
árammal működő levegő-víz hőszivattyúkat alkalmazunk. 

2. Az Élményközpontba telepítettünk egy 8kW teljesítményű napkollektort is, amely a konyhánk 
használati melegvizét állítja elő napos időben. 

3. 2019-ben telepítettük az első levegő-víz elven működő 10 kW teljesítményű hőszivattyút, amely az 
elektromos gokartpályánk kiszolgáló épületének fűtéséről gondoskodik és a saját magunk 
megtermelte árammal működik. 2020-ban az egyik apartmanházunkat téliesítettük, ennek fűtését egy 
7 kW-os hőszivattyú biztosítja. 2021-ben további 7 db (egyenként 10 kW-os) hőszivattyút 
telepítettünk. Ezek egy részével a két nagy játszóházunk fűtését teljesen kiváltottuk, azaz a 
vegyestüzelésű kazánt nyugdíjaztuk. A másik részével pedig az étterem-konyha melegvíz ellátásához 
és fűtéséhez szükséges fát, fahulladékot csökkentettük mintegy 60%-kal. A jövőben minden 
beruházásunk hőigényét ilyen hőszivattyúkkal fogjuk ellátni. Büszkék vagyunk arra, hogy 
Magyarországon elsőként mi alkalmazunk együtt több, levegő-víz típusú hőszivattyút sorba kötött, 
úgynevezett „kaszkád” megoldással, így nagyobb méretű épületek fűtését is környezettudatosan 
tudjuk biztosítani, ahol a föld-víz típusú hőszivattyúk még nem gazdaságosak.  

Fosszilis energiát mi is használunk: nagymértékben a zöldterületek karbantartására, munkába járásra, illetve 
a népszerű Matyi vonat üzemeltetésére. Ezen eszközök CO2 kibocsátását fásítással ellensúlyozzuk, azaz 
minden évben 10-50 előnevelt fát ültetünk. 

2. Természeti erőforrások: (1) víz és (2) biomassza (fa, faapríték és papír)  
Az Élményközpontban 3 vízkört építettünk ki: 

1. „Városi víz”, azaz a kommunális vezetéken érkező víz - ezt csak a konyhánkon használjuk, illetve 2 
dedikált csapból lehet vételezni.  

2. Esővíz. eztt egy 20 m3-es földbe telepített tartályba gyűjtjük, amelyet területet-mosásra (pl. fejőhely), 
építkezéseknél, járműmosásra és öntözésre használunk. 

3. Saját fúrt kúttal is rendelkezünk, amely ugyanazt a vízbázist használja, mint a helyi vízi-közmű, de mi 
nem vastalanítjuk. Ezt a vizet használjuk minden egyéb célra (WC, mosás, fürdés, állatok itatása stb.) 

Biomassza esetünkben a tűzifa és fahulladék, a széna és szalma, illetve a papír. 

A Katica Tanya a Zselic erdei között helyezkedik el, amelyből évente mintegy 150 m3-nyi tűzifát használunk. 
Erdőtervek szerint működő erdőkből fahulladékot, illetve nem ipari minőségű tűzifát használunk. Tisztában 
vagyunk azzal a ténnyel, hogy a fa elégetése is CO2 kibocsátást eredményez – igaz azt a növények már egyszer 
kivonták a légkörből – ám stratégiai célunk az elhasznált fa mennyiségének folyamatos csökkentése. 

Papír hulladék két forrásból származik: a „Fizess hulladékkal” programunkban a vendégeink által hozott papír, 
illetve az alapanyagok csomagolásából származó kartonpapír, amelyeket elégetünk, így nyerünk belőle 
hőenergiát. 

3. Beszállítók 

A Katica Tanya egy kicsiny falu végén található, azaz mindent, amit használunk, hozni kell. Kialakítottunk egy 
olyan beszállítói kört, amely nagy mennyiségben és minimális alkalommal szállít, úgynevezett 
gyűjtőjáratokkal (azaz több partnert fűz fel egy járatra). Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ezen a téren is 
megjelenik a feláldozott haszon elve, mivel volna olyan szállító, amely bizonyos termékeket olcsóbban szállít 
ki, ám a fuvarok száma drasztikusan növekedne. 

4. Épített infrastruktúra 
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Talán furcsának tűnik, hogy az épített infrastruktúrát is az értéklánc bemeneti részeként kezeljük, ám ezek 
nélkül nem létezne a Katica Tanya. Ezen a téren a következő alapelveket tartjuk szem előtt: 

1. Energiahatékony épületszerkezetek 
2. Újrahasznosított alapanyagok használata 

Az új építéseknél az elérhető legmodernebb alapanyagokat és elérhető épületgépészeti, és egyéb 
technológiákat használjuk. Minden fejlesztésünket passzív ház jellegű szigeteléssel látjuk el, a magas 
belmagasságú épületeket a földbe süllyesztjük, ezzel is javítva a hőháztartásukat. 2019-ben kialakítottunk egy 
„helyi távhővezetéket”, amivel egy központi hőforrásból több épületet tudunk fűteni földbe süllyesztett 
távhővezetéken keresztül. 

 

A SZOLGÁLTATÁS oldal bemutatása 

A Program-Szállás-Ellátás hármas portfólióban is a környezettudatosság vezérel bennünket. 

Az attrakcióink vagy nem fogyasztanak energiát, vagy elektromos áramot használnak, amit helyben 
termelünk meg. Számos kézműves programot nyújtunk, amelyek alapanyaga hulladék, tudatformáló 
foglalkozásokon keresztül elemezzük a tudatos vásárlás, a felelős energia és természeti erőforrás használat 
lehetőségeit. Kialakítottunk egy Oktatópajtát, amelyben közérthető módon mutatjuk be a fenntartható 
fejlődés kihívásait, az ökológia lábnyom hat elemét, a megújuló energiákat és azt, hogy mit tehet egy 
„átlagember” és mit teszünk mi a fenntartható jövőért. 

Több tucat táblát és egyéb bemutató anyagot helyeztünk el az Élményközpontban, amely fenntarthatósági 
tippeket és megoldásokat mutat be. 

A víziparkunkban vizet több körben használjuk, az attrakció aktivátor gombbal indítható, nem spricceli 
folyamatosan a vizet., csak h arra igény van vendégeink részéről. 

Szállásaink legnagyobb környezeti hatása: mosás és takarítás. Mosást központilag, nagy teljesítményű géppel 
végezzük, míg a takarításnál a lebomló tisztítószereket használjuk. (A szennyvízkezelésről az OUTPUT oldal 
bemutatásánál esik szó.) 

Az ellátási részlegünknek van a legnagyobb környezeti hatása. 2017-ben száműztük a gázt a konyhánkból és 
modern indukciós eszközökre cseréltük a hagyományos gázt fogyasztó eszközeinket. Azóta sokkal kevesebb 
energiát használunk – az indukciós eszközök drasztikusan nagyobb hatékonysága miatt – illetve a felhasznált 
energia is tiszta forrásból származik, lévén napelem gyártotta elektromos áram. A beérkező alapanyagoknál 
törekszünk a hazai előállítású és lebomló csomagolású termékek beszerzésére. 

Nálunk nincsen „vegyél kettőt kapsz hármat” akció, mert tudjuk, hogy egy is éppen elegendő és nem célunk az 
ételhulladék mennyiségének növelése. 

2020 óta csak lebomló, egyszer használatos csomagolóanyagokat (pl. ételdoboz, pohár) használunk, ezzel is 
csökkentve a tényleges szemét mennyiségét.  

Ebben az évben „hadat üzentünk” a PET palackoknak és éttermünkben bevezettük a csapolt gyümölcslevek 
forgalmazását, amelyet CPLA-val bevont papírpoharakban adunk. Ezen programunknak köszönhetően az egy 
főre jutó PET palack-hulladék 50%-kal csökkent.   

Az OUTPUT oldal bemutatása 

Iparágunkban a legnagyobb környezeti kárt a szolgáltatásaink eredményeként előálló output oldal adja. Ezt a 
hatást kell minimalizálnunk a következő megoldásokkal. 

A szemét és hulladék közti különbséget mindenhol sulykoljuk. Minden hulladékpontnál 2 kukát helyeztünk 
el: egy szelektívet és egy vegyes gyűjtőt. Az edények ürítésénél a munkatársaink is vizsgálják az edények 
tartalmát és „javítják a kevésbé figyelmes látogatóink hibáit”. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a keletkező 
szemét-hulladék együttes 90%-a hulladék és csak 10%-a valódi szemét. 

A legközelebbi szennyvízkezelő 22 km-re található. Ha oda szállítanánk minden szennyvizünket, azzal óriási 
káros környezeti hatást váltanánk ki, csupán a szállítóeszköz CO2 kibocsátása által.  

Az Élményközpontban és a szálláshelyeinknél ökológiai szennyvízkezelőket alakítottunk ki, helyben, 
vegyszer nélkül oldjuk meg a szennyvíz kezelését. Két technológiát használunk: 
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1. Gyökérmezős tisztítás: ezen technológiával kezeljük az Élményközpontban keletkező szennyvíz 90%-
át. Ez egy teljesen tiszta, szagtalan megoldás és a kezelés végén keletkező csurgalékvíz már élővízbe 
folyatható. 

2. Helyi mini kezelők: a svéd FANN termékcsalád ökológiai 
tisztítórendszereit használjuk az Élményközpontban öt helyen 
(amelyek távolabb vagy alacsonyabban vannak a gyökérmezős 
gyűjtésnél), az új Rendezvénypajtánkban, illetve a 
szálláshelyeinken is (7 db kezelő). 

Összefoglaló 

Úgy gondoljuk, hogy minden „fejben dől el”, azaz a meghatározott 
értékrend szerint működik minden cég. Mi a Katica Tanyán nem azt a 
kérdést tesszük, fel, hogy „lehet vagy nem lehet fenntartható módon 
szolgáltatni”, hanem azt, hogy „hogyan lehet”.  

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a „hogyan” kérdésre megfelelő 
válaszokkal álljunk elő nap mint nap és folyamatosan újabb ötleteket 
próbálhassunk ki, valósíthassunk meg a cél érdekében 

Handó János 
Alapító – tulajdonos 

hando.janos@katicatanya.hu 
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