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A Tanyafejlesztési Program bemutatása

HÁDA, Attila Elemér

Földművelésügyi Minisztérium

Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Főosztály

2017. július 27.

Mi a tanya?

• Történelmi hagyományon alapuló, lakó- és 
gazdasági funkcióval rendelkező élettér, mely
egy sajátságos természeti-táji adottságokhoz 
alkalmazkodó hagyományos létformát, 
gazdálkodási tevékenységet jelent

• Tipikus formája az Alföldön alakult ki;

• Európában egyedülálló életformát jelent, 
egyedi kultúrát közvetít, ezért 2015-ben 
bekerült a nemzeti értékek közé.
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Tanyák

Felmérés a tanyákról – 2016

Eredmények:

• Napjainkra kb. 94 ezer tanya maradt fenn, 
melyeken kb. 170 ezren élnek.

• Kb. 5000 tanya nem rendelkezik áram 
ellátással. Erre legtöbb esetben az alternatív, 
sziget üzemű berendezések adhatnak 
megoldást. 
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Külterületi lakosság változása megyénként
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Élet a tanyákon

Jellemzők:
• Szociális és infrastrukturális problémák 

(közlekedés, áram, víz elérése stb.)
• Gazdálkodási szempontból is hátrányt 

szenvednek (művelési, termelési nehézségek, 
bonyolult támogatási rendszer, nagy 
adminisztrációs teher stb.)
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A Program alapvető célkitűzése:

• A tanyán élők életszínvonalának javítása

- a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével.

• A tanyai gazdálkodás megmentése, megújítása

- a tőkeszegény gazdálkodók, tanyai gazdaságok anyagi támogatásával,

- a gazdálkodási feltételeik megerősítésével,

- az egykori gazdaságok újjáélesztésével,

- új tanyagazdaságok indításának támogatásával.

A Tanyafejlesztési Program céljai

• 2011 óta hirdeti meg a Minisztérium minden évben.

• Teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból finanszírozott.

• A tanyai lakosság ügyfélbarát támogatása:

– egyszerűsített pályázati eljárás;

– pályázói részről felmerült igények beépítése;

– gyakorlati tapasztalatok szerint kialakított támogatási struktúra.

A Program alapvetően kétféle konstrukció keretében nyújt támogatást:

– az önkormányzati típusú, helyi közösségek számára kiírt konstrukció;

– az egyéni típusú, tanyagazdák, illetve tanyai lakosok számára kiírt konstrukció.

A Tanyafejlesztési Program
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Eredmények 2011-2016 között

A 2011 óta összesen 8,15 milliárd Ft-ot fordítottunk nemzeti

költségvetésből a Tanyafejlesztési Program célkitűzéseinek támogatására

1 691 nyertes pályázat támogatása valósult meg

Tanyagondnoki 
szolgálatok 

megerősítése

Villany nélküli 
tanyák 

villamosítása

Egyéni tanyagazdaságok

fejlesztése, induló 

tanyagazdaságok 

támogatása

Őshonos állat- és 
növényfajták újbóli 
termelésbe vonása

Forrásallokáció 2011-2016 között
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Pályázásra jogosult települések változása 
a Program működése alatt

I. Települési, térségi pályázatok 90%-os intenzitás)

• Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése (90%);

• Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon 
és megyei jogú városok piacain (csak 2013-ban) (90%);

• Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartási, 
rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök 
beszerzése (90%);

• Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati 
fejlesztések (90%);

• A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében 
szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése (100%);

A Program támogatási céljai 2016-ig 
(helyi közösségek számára) I.
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A Program támogatási céljai 2016-ig 
(helyi közösségek számára) II.

• Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése (90%);

• Megyei tanyafelmérések elvégzése (2012-ig: Térségi 
tanyafejlesztési programok kidolgozása) (90%);

• Tanyasi termék védjegy- és minőségrendszerének bevezetése, 
fejlesztése (90%);

• Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, 
rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs 
eszközök beszerzése, telepítése (90%);

• Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra 
vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi 
buszmegállóban (90%).

Tanyagondnoki szolgálatok célterületei

• A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése 
• A tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése
• Esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok 

számára
• Mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése 

tanyai lakosok számára
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Az önkormányzati fejlesztések eredményei

Külterületi utak 
fenntartása

Szűrővizsgálatok

Tanyasi termékek 
értékesítésének elősegítése

Ismeretátadás, 
szakmai napok

II. Tanyagazdaságok indítása és fejlesztése (75%, fiatal gazdák esetén 90%-os intenzitás)

lakóépület, gazdasági épület, szaporító anyag, állatállomány,
gazdálkodási gépek, eszközök stb.

III. Tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni
fejlesztések (75%-os intenzitás)

IV. Villanynélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító
egyéni fejlesztések (100%-os intenzitás)

A Program támogatási céljai 2016-ig 
(egyéni: lakosok, tanyagazdák számára)
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Táncház mozgalom Pálinka, törkölypálinka Solymászat

Fertő-tó és környéke

Karcagi birkapörkölt

Budapest Duna-part, 

Várnegyed, Andrássy út

Aggteleki karszt

Tokaj kulturtáj

Pannonhalmi Főapátság

Köszönöm a figyelmet!


