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49/2009. (V. 27.) OGY határozat
a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről

„A tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magyar nemzeti
örökség része, amelynek fennmaradása, új életre keltése és fejlesztése nemzeti
érdek.”

Ennek érdekében az Ogy. felkérésére:

• a tanyákról átfogó jelentés készült az Ogy. számára,

• a Kormány elindította a Tanyafejlesztési Programot,

• 2 évente jelentésben számol be a tanyák érdekében tett lépésekről és a 
Programról

A Program előzményei, jogi háttere
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• 2020-ig határozza meg a 

legfontosabb teendőket

• A Tanyafejlesztési Program a 

Nemzeti Vidékstratégia egyik 

térségi komplex 

vidékfejlesztési nemzeti 

programja

A Nemzeti Vidékstratégia 
„a magyar vidék alkotmánya”
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• A Program alapvető célkitűzése:

- a tanyai gazdálkodás sajátos értékeinek megmentése

- a tanyán élők életszínvonalának, gazdálkodási feltételeinek javítása.

• 2011 óta hirdeti meg a Minisztérium minden évben

• Teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból finanszírozott

• A pályázói részről felmerült igények, valamint a gyakorlati tapasztalatok
szerint kialakított támogatási struktúra lehetőséget biztosít a tanyai
lakosság ügyfélbarát támogatására.

A Tanyafejlesztési Program





A Program kétféle konstrukciója (célterülete):

• önkormányzati (helyi közösségek számára)

Keretösszeg: 2011-ben 715 millió Ft

2012-ben 1.240 millió Ft

2013-ban 2.720 millió Ft

2014-ben 200 millió Ft

• egyéni (egyéni tanyagazdák számára )

Keretösszeg: 2011-ben 215 millió Ft

2012-ben 220 millió Ft

2013-ban 770 millió Ft

2014-ben 100 millió Ft

2011-2014-ig összesen: 6.170 millió Ft támogatás

A Tanyafejlesztési Program 2011-2014



A Program területi lehatárolása

• 2011-ben 206, míg 2012-
ben 240 alföldi település 
területéről lehetett 
pályázatot benyújtani

• A lehatárolás alapja az 
Országos 
Területfejlesztési 
Koncepció volt

• 2013-ban már az egész 
Alföld területéről
nyújthattak be pályázatot 
(724 település)



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

1) Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése (2015-ben várhatóan nem lesz);

2) A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és megyei jogú
városok piacain (2015-ben várhatóan nem lesz);

3) A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése (2015-ben várhatóan nem lesz);

4) A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;

5) A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése;

6) Tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség
vizsgálatok elvégzése;

7) Megyei tanyafelmérések elvégzése (2012-ig: Térségi Tanyafejlesztési Programok, 2015-ben várhatóan

nem lesz)

A Tanyafejlesztési Program támogatási céljai
(helyi közösségek számára):



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

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

III. Tanyagazdaságok indító támogatása (75%, fiatal gazdák esetén 90%-os

intenzitás)

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

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

A Tanyafejlesztési Program támogatási céljai
(egyéni tanyagazdák számára):



TP3 
Tanyagazdaságok 

indító támogatása; 
140,3

TP1 Tanyagondnoki 
szolgálatok 

fejlesztése; 262,1

TP4 Egyéni 
tanyavillamosítás; 

341,4

TP1 Önkormányzati 
tanyavillamosítás; 

471,1

TP1 Megyei 
tanyafelmérések ; 

826

TP1 Külterületi 
földutak 

karbantartása ; 
865

TP2 
Tanyagazdaságok 

fejlesztése ; 
1012,6

TP1 Tanyai 
termékek piacra 

jutásának 
elősegítése; 

3024,1

A Tanyafejlesztési támogatási típusok 
egymáshoz viszonyított aránya 
2011-2014

(millió Ft)



A Program eredményeiből

Őshonos állat- és 
növényfajták újbóli 
termelésbe vonása

Tanyás térségek 
külterületi földútjainak 

karbantartása

Tanyagondnoki 
szolgálatok 

megerősítése

Villany nélküli 
tanyák 

villamosítása

Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése Egyéni tanyagazdaságok fejlesztése



• Solti Tanyasi 

Piac, Turisztikai, Feldolgoz

ó és Értékesítő Szövetkezet

gyümölcsfeldolgozó üzeme 

• 57 millió Ft támogatás

Solt

Települési és térségi pályázatok



Nagyhalász

• Önkormányzati bolt építése a nagyhalászi piac területén;
• A piac felújítása (30 millió forint támogatás)



Egyéni tanyagazdaságok fejlesztése



Kunfehértó, Szalai tanya



Mezőtúr, Móga tanya
(tanyavillamosítás)



Kiskunhalas, Paor tanya



2013 folyamán a Kormány elfogadta, valamint az Országgyűlés részére
benyújtotta a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről
szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi
végrehajtásáról szóló jelentést

Kormányzati célkitűzés, hogy 2020. év végéig valósuljon meg minden
tanya elektromos árammal történő ellátása, továbbá hogy minden
tanya járható utakon legyen megközelíthető

Ennek fő eszköze a Program nyújtotta támogatás

Ogy. jelentés a tanyák és tanyás térségek 
megőrzéséről, fejlesztéséről 



• Cél a Program további működtetése, nemzeti forrásból, nemzeti
programként

• 2015-ben ötödik alkalommal nyílik lehetőség pályázatot benyújtani

• a támogatásra felhasználható keretösszeg 1,4 milliárd Ft
(Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben

meghatározottak alapján)

• 2015. évi Tanyafejlesztési Program tervezete elfogadás alatt áll

– FM rendelet várhatóan március végén

– pályázati felhívás várhatóan április második felében

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program



• Előre láthatóan az idei pályázati kiírás a 2013. évihez hasonló támogatási
célterületekkel nyílik (4 célterület)

Különbségek az előző éviekhez képest:

– Várhatóan más forrásból lehet pályázni:

• Tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére

• Külterületi földutak karbantartására, rendszeres felújítására

• Tanyafelmérések elvégzése

– Újra lehet pályázni várhatóan:

• Vízminőség vizsgálatok elvégzésére

– A de minimis rendeletben meghatározott támogatási keret 15 000 euróra emelkedett
(korábbi években: 7 500 euró)

– Az értékelési szempontrendszer alapján a minimum 40 pont elérése a pályázat
támogatásának feltétele

A 2015. évi Program során várható változások



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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