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Tanyafejlesztési Program – 2011 
A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati tervei a tanyás térségek fejlesztésére 

 
A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló, ötpárti konszenzussal benyújtott 
és elfogadott 49/2009. (V. 27.) számú országgyűlési határozat kinyilvánítja, hogy a tanya 
hagyományos gazdálkodási, települési és létforma, a magyar társadalmi, településszerkezeti és 
gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos 
társadalomföldrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a tanyás 
településrendszer a magyar nemzeti örökség, illetve az európai örökség részét képezi. Megfelelő 
fejlesztéssel megvan az esély arra, hogy a tanyarendszer korszerű formában megújuljon és a 
tanyás térségeink a fenntarthatóság, az integrált vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság 
Európában kialakult fejlesztési modelljének megfelelő irányba fejlődjenek. 
 
A Tanyafejlesztési Program a társadalmi egyeztetés alatt álló Nemzeti Vidékstratégia egyik 
kiemelt nemzeti stratégiai programja, a kormányzat prioritása. Az 1 milliárd Ft keretösszeggel 
elfogadott, nemzeti forrásból megvalósuló program elindításának célja a tanyás települések 
önkormányzatai, kistérségi társulások, tanyagondnoki szervezetek, valamint a tanyai 
gazdálkodók számára fejlesztési lehetőség biztosítása, ezáltal a tanyás térségekben élők, 
gazdálkodók helyzetének, életkörülményeinek javítása, valamint egy hosszú távú 
tanyafejlesztési program beindítása, az alapok megteremtése.  
 
A program pályázatos formában fog megvalósulni, kétféle pályázati típussal, a pályázati 
felhívásokban szereplő alföldi tanyás településeken (összesen 206 település). 

1. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési 
és térségi fejlesztések, melynek keretében a támogatás a tervek szerint a következő 
célokra lesz igényelhető: 
 tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére; 
 a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását 

biztosító gépek, eszközök beszerzésére; 
 a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 
 a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges 

vízminőség vizsgálatok elvégzésére; 
 a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, valamint 
 térségi tanyafejlesztési programok kidolgozására. 

 
E támogatásokra – célonként eltérően – a pályázati felhívásban nevesített tanyás települések 
önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, az önkormányzatok által alapított non-profit 
gazdasági társaságok, többcélú kistérségi társulásai, a tanyás térségekben működő megyei 
agrárkamarák, illetve a megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok; a 
tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése cél esetében a szolgálatokat fenntartó önkormányzatok, 
kistérségi társulások, egyházak; valamint a tanyagondnoki szolgálatokat összefogó ernyő civil 
szervezetek adhatnak be pályázatot.   

 
2. Tanyagazdaságok fejlesztése, melynek keretében a támogatás a tervek szerint a 

következő célokra lesz igényelhető: 
 tanyai lakóépület felújítására; 
 gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 
 gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 
 karám, kerítés létesítésére, felújítására; 
 vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlására, beszerzésére; 
 állatállomány kialakítására, bővítésére; 
 tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítására; 
 egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására, valamint 
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 természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésére és elhelyezésére. 
 
A támogatásra az a tanyás településeken élő tanyagazda adhat be pályázatot, aki életvitelszerűen 
tanyán él, a tanya az ingatlan-nyilvántartás szerint a saját vagy a házastársa tulajdonában van, a 
tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, az összes árbevételének legalább 50%-
a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevétele nem haladta meg a nettó 5 millió Ft-ot. 

 
A támogatás vissza nem térítendő, mértéke a települési és térségi fejlesztések esetében 90%, a 
tanyagazdaságok esetében 75%. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie, előleg 
igényelhető a megítélt támogatás 25%-áig. Egy pályázó egy pályázati célra csak egy pályázatot 
nyújthat be. Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése cél esetében valamennyi működtetett 
tanyagondnoki szolgálatra igényelhető támogatás. 
 
A pályázati egységcsomag (pályázati felhívások, adatlapok, kitöltési útmutatók) a 
Vidékfejlesztési Minisztérium (www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) és a 
Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) honlapján (www.vkszi.hu) lesznek 
elérhetők, 2011. augusztusától. A pályázatokat a VKSZI elektronikus adatlap kitöltő felületén 
vagy postán lehet benyújtani a VKSZI címére (Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási 
Intézet; 1223 Budapest, Park út 2.) 
 
A pályázatok benyújtására a tervek szerint egy-másfél hónap áll majd rendelkezésre. A 
Minisztérium az ősszel el kívánja bírálni a pályázatokat, hogy a nyertes pályázókkal a támogatási 
szerződéseket még idén meg lehessen kötni, és a fejlesztések megvalósítása is a minél hamarabb 
elkezdődhessen. A pályázatokkal kapcsolatban a VKSZI munkatársai adnak majd felvilágosítást.  
 

Czene Zsolt 
osztályvezető, Vidékfejlesztési Minisztérium 
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