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Települési jellemzők Magyarországon 

• 3154 település az országban 

• 1500 település 1000 fő alatt

• Nagy infrastrukturális különbségek 

• Rossz tömegközlekedés 

• Hiányos szolgáltatások 

• Fiatalok elvándorlása 

• Munkanélküliség 

• Roma népesség magas aránya 



Települési nagyságok 2010 (KSH)



Tanyagondnokság

Kemény Bertalan ötlete

A települési hátrányok enyhítésének egy módja

A vidékfejlesztés szelíd módszere

2005-ben az Európai Unió a magyarországi 

szociálpolitika legjobb gyakorlatának választotta



A falu- és tanyagondnoki szolgálat kitalálója, 

ötletadója

Kemény Bertalan

településtervező

népesség megtartó 

képesség     

képesség megtartó 

népesség 



A falu- és tanyagondnokság 

célja:

hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos        
kistelepülések és a tanyavilág esélyegyenlőségének 
növelése

az ott élők életfeltételeinek javítása 

a köz- valamint szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés elősegítése 

a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése

közösségfejlesztés

a jobb életminőség elérése



Mi kell a működéshez?

Helyi akarat

Egy mikrobusz és egy elkötelezett ember kell hozzá

Napi kb. 100 km megtétele a tanyavilágban



A falu- és tanyagondnoki 

szolgálatok jellemzői:

A tanyavilág (ill. a falu) minden lakója részesülhet a 
szolgálatból jövedelmi viszonyoktól függetlenül –
élethelyzettől függően

 Ingyenes a szolgálat

Törvény által szabályozott 

Normatív támogatással működik

Működési engedély kell az indításához



Tanyagondnoki szolgálatok  

(KSH 2010)



A tanyák világa



A tanyák világa



A tanyák világa



A tanyák világa



A tanyák világa



A tanyák világa



Gondok:
A gépjárműbeszerzés

Az autók meghibásodása (magas a javítási költség)

A normatíva (nem fedezi a bekerülést)

A falu- és tanyagondnokok megbecsülése, fizetése, 

besorolása

A falugondnok helyettesítése

A falu- és tanyagondnokságokat segítő egyesületek 

támogatás nélkül



Munka közben…
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Munkában…
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Munka közben



Munkában…
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A tanyagondnok/falugondnok 

sokrétű és speciális 

ismerete: 
Helyismeret

Általános ismeretek a faluról, ill. a tanyai életformáról, 

mentalitásról

 Ismeri a a területen élők szociális és mentálhigiénés 

állapota jellemzőit

 Ismeri a családokat, jelzőrendszeri tagként előzetes 

ismereteket adhat róluk 



Falugondnokság – az 

állam/önkormányzat szemével

• minden településen rendkívül népszerű

„végre egy szolgáltatás, amit nekünk hoztak létre”

• lakosok elégedettek

• „kis” befektetéssel létrehozható - gépjármű

• „olcsó” működtetés - évi 2,5 millió Ft állami támogatás

• egyszerűen könnyen rendszerbe szervezhető, jól kezelhető,

szabályozható

• hatékony szolgáltatás - egész falu életét érinti

• hozzáférést nyújt a helyben hiányzó szolgáltatásokhoz - elvisz

vagy odahoz

• jelzőrendszeri funkció - megelőzés



Falugondnokság – a falu szemével 

• helyi igényeknek megfelelően alakítható tevékenység,

„nekünk segít, tudja mire van itt szükség”

„nem az íróasztal mögül mondják meg mire van itt szükség”

„beleszólhatok a dolgokba, elmondhatom, nekem mire van szükségem”

• széleskörű, szerteágazó tevékenység

„amire szükség van, arra fordít időt, nem arra, amit előírnak a 
szabályok”

• helyi közösség erősítése

„van aki megszervezi, hogy az emberek találkozzanak”

• szállítás

„eljutok oda, ahova eddig rendkívül nehezen, körülményesen sikerült”  



Ministry of Human Resources 
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Köszönöm a figyelmet! 

Csörszné Zelenák Katalin
info@falugondnoksag.hu

30/433-2443 


