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I. Tanulmányok 

1. Összegző tanulmány az Útmutató tematikája alapján 

1.1. Dr. Szarvák Tibor: Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyavilág 

állapotának komplex helyzetfeltáró felmérése 2015. – összegző tanulmány 

Bevezetés 

Az 1930-as években, amikor még az alföldi tanyarendszer Európa egyik legkiterjedtebb, 

térbelileg összefüggő szórványvidékét alkotta a tanya egyszerre jelentette a lakó- és 

munkahely térbeli együttesét, így egy sajátos települési-tájgazdálkodási entitást, 

rendszerműködést. 

Napjaink fontos folyamatára mutatott rá a téma egyik közismert kutatója, Duró Annamária. 

Egy konferenciakötetben megjelent tanulmányának alcíme (,,kifelé és befelé”) hűen tükrözi a 

tanyák életével kapcsolatos duális értékpárt (Duró, 2003.). Szerinte a népességmozgás irányai 

mellett a településhálózati kapcsolatok mutatják leginkább a tanya település-társadalmi 

organikus beágyazottságát. A szerző szerint ebben a tekintetben nem volt sok változás az 

elmúlt évtizedekben. A tanyán élők körében továbbra is racionális tevékenységek 

kapcsolódnak a város meglátogatásához.  

A klasszikus szerepek napjainkban történő érvényesülését nehézzé teszik az agrárviszonyok 

és támogatások (ezzel kapcsolatban gyakran emlegetjük a tőkehiány kérdését), illetve az 

infrastruktúra állapota, kiszámíthatósága. Mindezek mellett a tanya társadalmára rányomja 

bélyegét a kiilleszkedés folyamata.  

A kiilleszkedés fogalma a szociális kérdés olyan alakváltozása, amelyben a fő elem a 

társadalmi kohézió – a hálózatok és a szociális védelem – elégtelensége, esetenként hiánya 

(Castel R. 1998). Összességében a halmozott hátrányok (gyors elöregedés, elmagányosodás, 

szegénység, mélyszegénység és a tartós munkanélküliség, romló közbiztonság) jellemzők. A 

megkettőzött szegregáció ezért a szociális szintű depriváció és földrajzi (térbeli) 

kirekesztettség között értelmezhető. Ez a szegénységcsapda (Kovács-Váradi 2003) komplex 

fejlesztési folyamatokat kíván.  
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Az újratanyásodás folyamatának kereteit azzal teremthetjük meg, ha a város környéki tanyák 

tradíciójára, hagyományaira új módon reflektálunk és a társadalmi és gazdasági tőke 

hálózatainak felélénkítésére fókuszálunk.  

Az élénkítés azért is fontos, mert - kölcsönvéve Gazsó Ferenc és munkatársai (2008) 

kötetcímét – az egykoron élénk térkapcsolati, gazdasági és közösségi potenciállal bíró tanyák, 

ma már társadalmi (- gazdasági) zárványokat alkotnak.  Ebből a fejlesztési és társadalmi 

csapdából a szerzők főleg a gazdasági – és foglalkoztatási feltételek javításával 

prognosztizálják az elmozdulást (,,a szegénységi csapdából való kilépést”). 

1.1.a)Tanyakutatások Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

A politikai közbeszédben az Alföld és a vidék/tanya fontossága az első demokratikus 

választással létrejövő parlamentben viszonylag gyorsan megjelent. Dr. Tóth Albert Jász-

Nagykun-Szolnok megyei képviselőnk hathatós munkája következtében fogadták el azt az 

országgyűlési határozatot, amely az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és 

tájhasznosítási kérdéseiről szól
1
.  

Ebben a dokumentumban olvashatjuk azt, hogy az ,,Országgyűlés kezdeményezi, hogy e 

komplex program kiemelten vegye figyelembe a következőket: az alföldi mezővárosi-, falusi 

településszerkezet hagyományőrző fejlesztését, a tanyai gazdálkodás lehetőség szerinti 

visszaállítását, a környezetbarát-gazdálkodás elterjesztését
2
”. 

A fenti stratégia-alkotó mérföldkő után elmondhatjuk, hogy az Alföld kutatások között a 

tanyakutatás témája fontos prioritást jelentett. A nagytérséget érintő munkák sorában idézzük 

Csatári Bálint ezredfordulóról származó elemzését, amelyben azt írja, hogy a Dél-Alföldön a 

szuburbanizációs folyamatok
3
 alakítják a tanyasi életteret és közösséget (Csatári, 2000. 58.o.). 

Becsei József, A tanyarendszer jövőbeni alakulására ható tényezők című, a Magyar 

Tudományban megjelent tanulmányában elemzi az alföldi külterületi népesség foglalkozási 

szerkezetében bekövetkezett változásokat; s így modellez néhány térséget. Munkánkban ebből 

a keretből a Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó megállapításait emeljük ki: 

                                           
1 Nagyné Molnár Melinda 1997-es tanulmányában érdekes társadalomtörténeti adatot 

olvashatunk. A kollektivizálás következtében felgyorsuló külterületi ,,településrendezés” 

olyan mértékű volt Jász-Nagykun-Szolnok megyében hogy a külterületi népesség 

országos fogyása (,,megtizedelődése”) a legerőteljesebb ebben a megyében volt 

érzékelhető (Nagyné MM. 1997. 307.o.) 
2 24/1991. (IV. 17.) OGY határozat az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, 

tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről.  
3 Ezek a szuburbanizációs folyamatok azonban komoly szociális konfliktusokat is 

eredményezhetnek a települések árnyékában.  
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1. agrártérség, ahol nagyobb létszámú külterületi népesség él (Nagykun városok) 

2. a népesség foglakozásában a szekunder és a tercier ágazatok a meghatározóak, de kicsi 

a külterületi lakosok aránya (Jászság, Közép-Tisza vidéke) 

3. jelentős a külterületi népesség, de nem az agrártevékenység a meghatározó (Jászság 

nyugati része)
4
. 

Nagykunság 

A megyénket érintő tanyakutatásoknak Nagyné Molnár Melinda munkái képezik a gerincét
5
. 

Közel 15 éve megvédett doktori disszertációjában a nagykunsági települések (Karcag, 

Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve és Kunszentmárton) tanyavilágát mérte fel. 

Ismert, hogy a Nagykunság egy történelmileg organikus településcsoport, melytől csak 

Kunszentmárton különül el.  

Módszertanilag személyes megkereséssel történt a felmérés. A mintavétel 121 tanyán élő 

lakópolgárt érintett. Ezek közül is 44 fő állandóan lakott tanyán élt (a tanya volt az állandó 

lakcíme a válaszadónak), 77 fő pedig időszakosan lakott tanyán élt. Ebben az esetben a 

megkérdezett egy belterületi címen rendelkezik állandó lakcímmel.  

A származási kapcsolatokból a derült ki, hogy a vizsgált tanyatulajdonosok (családtagjaik, 

felmenőik) ,,jórésze helybeli, a Nagykunság szűk földrajzi környezetéből származik”. 

Az egyetemi docens szerző munkájából kiderül, hogy a rendszerváltás után sokan lettek 

tanyatulajdonossá
6
. A tézis nem tért ki arra, hogy a tanyaszerzést mi katalizálta, de az 

eredmények alapján azt látjuk, hogy a vásárlók racionálisak voltak, mert a ,,legfőbb szempont 

a megközelíthetőség volt” (Nagyné MM. 2001).  

Közvetett információk alapján mégis arra következtethetünk, hogy az új 

tanyatulajdonosoknak vélhetően régen erősebb közük lehetett a földhöz (így a tulajdonszerzés 

                                           
4 Az elemzés pontosabb társadalomföldrajzi leírásához tovább idézzük a szerző 

gondolatait: a városok növekedése, a foglalkozási átrétegződés, a lakáshiány és a 

belterületi magas telekárak miatt a külső lakóövezet egyre jobban kiterjeszkedik a 

külterületre és elindul egy sajátos szuburbanizáció (Becsei J. 2002.) 
5 Az interjúalanyok válaszaiból tudjuk, hogy a megyei külterületek/tanyák felmérése 

alapvetően helytörténeti kötetekhez, a termelőszövetkezet múltjához kapcsolódnak, 

illetve 2005-ig bezárólag az MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoportja 

településkutatásai során kitekintett (Jászberény, Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, 

Kunhegyes) külterületeire is. De ezek a kérdések alapvetően a települési szolgáltatások 

értékelésével voltak kapcsolatban. Összegző, szintetizáló, külterületi tanyakutatás a 

nagykun városok tanyavidékéhez kapcsolódik.   
6 Főként vásárlás útján, de az örökség is szerepet játszott ebben a folyamatban. Az 

anyagban azt olvashatjuk, hogy főként Kunszentmárton külterületén volt példa építésre 

is. 
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oka a nosztalgia mellett a földdel kapcsolatos tudásátadás lehetett – lásd még a klasszikus 

Szelényi Iván –elméletet a megszakított polgárosodásról).  

A korosztályos adatok erősíthetik meg ezen állításunkat. Itt kiderült, hogy fiatalok alacsony 

létszámban vannak jelen a válaszadók között
7
. De az iskolai végzettségről szóló adatok is 

fontosak lehetnek állításunk igazának bizonyításában. Nagyné Molnár Melinda azt írja, hogy 

az időszakosan lakott tanyák tulajdonosai általában magasabban kvalifikáltak, mint az 

állandóan lakott tanyák tulajdonosai. Az általános iskolát végzettek mellett találhatunk köztük 

érettségizett és diplomás tanyatulajdonost is.  

Az időszakosan lakott tanyákon egyforma arányú volt az aktív és az inaktív tulajdonosok 

aránya, ám a demográfiai keretből adódóan az állandóan lakott tanyákon az inaktívak voltak 

többségben. Közöttük egyébként magas volt a háztartásbeli nők aránya.   

Mindez arra enged következtetni, hogy ez a hagyományos nőszerep egyfajta ,,menekülés” is 

lehetett, hiszen tudjuk, hogy sokuknak ,,rövid ideig volt munkahelye, és általában szakmája 

sincs”. 

Nem meglepő ezért az, hogy az állandóan lakott tanyák tulajdonosai között a túlnyomó 

többség a mezőgazdaságban dolgozott. Az időszakosan lakott tanyák tulajdonosai ,,többféle 

foglalkozási területről” kerültek ki. Az általuk birtokolt tanyákon alapvetően a gazdasági 

funkciót erősítették meg (kevésbé a lakóépületet). 

A tézisek másodelemzéséből (és a társadalmi tőke elméletek alapján) megfogalmazhatjuk, 

hogy az időszakosan lakott tanyák tulajdonosai mai szóval mondva a klasszikus 

vidékfejlesztők, akik (területi és családi) kötődésük révén fantáziát láttak a tanyasi 

életmódban, de az urbánus környezet adta előnyöktől nem szeretnének mentesülni. 

                                           
7 A fiatal korcsoport inkább Túrkeve és Kunszentmárton mindkét tanyatípusában, 

továbbá Kisújszálláson, az időszakosan lakott tanyákon volt megfigyelhető. A szerző 

szerint ez inkább (megélhetési, foglalkoztatási) kényszerpálya volt a települési 

közösségben. Nagyné Molnár Melinda egy 2003-ban megjelent tanulmányában azt írta, 

hogy a Nagykunságban az állandó tanyasi életmódot választók közel fel 36-62 év közötti, 

36 százaléka pedig 62 éven felüli (Nagyné MM, 2003 101.o.). A nemzedékek közötti 

együttműködést (a nemzedékváltást) a hagyományos tanyai gazdálkodás(történet) jól 

szemlélteti. A tanyát általában mindig az idősebb nemzedék igazgatja egészen addig, 

amíg a munkabíró képessége ezt lehetővé teszi. Mikor már nem boldogulnak, a fiatalok 

veszi át tőlük a gazdaságot. Ilyenkor a fiatalok vagy kiköltöznek a tanyára vagy a 

városból tartják fenn a gazdaságot, amíg szüleik véglegesen a városba nem költöznek 

(Nagyné MM. 1997. 310.o.). A nemzedékváltás nehézségeit alapvetően az adja, hogy az 

elmúlt évtizedekben a fiatalabb korosztály körében bekövetkezett a foglalkozási 

átrétegződés (mezőgazdaságból ipari és a szolgáltatási szektor). 
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Az egyetemi docensszerző tézisében rávilágít egy, a fejlesztés szempontjából fontos 

problémára. A kutatásából az derült ki, hogy a tulajdonszerzés időszakában nagyon nehéz volt 

földhöz jutni. A tőke (és kárpótlási jegy) hiánya alapvetően meghatározta a mozgásteret. Ezért 

csak ismételni tudjuk a Nagyné Molnár Melinda megállapítását: a ,,földbirtokosok jelentős 

részének nincs tanyája, tanyasi gazdasága, az állandóan lakott tanyák jó része nem 

rendelkezik (megfelelő méretű) földdel”, ami a vizsgált területen alapvetően szántó és legelő 

(volt). 

A mai konklúzió ezért az lehet, hogy a lehetőségek alapvetően a lakófunkció kiterjesztésére 

adtak teret a kilencvenes évtizedben. A földhiány (birtokszerkezet) azonban a tanyasi 

hagyományos és megújuló fejlődés korlátjává vált. És azóta szinte egyszerre van jelen a 

birtokok elaprózódása és a koncentrációja is. Mindezek szintetizálása azonban (már) inkább 

tulajdonjogi, mint fejlesztői kérdés. 

Mivel az állattartásnak kitüntetett szerepe volt és van a Nagykunság lakóinak megélhetésében, 

a tanyákon is magas arányú jószágtartást jegyzett fel Nagyné Molnár Melinda.  

Azonban lényeges itt is visszautalnunk: a tanyasi gazdaság alacsony megtérülési rátája annak 

is köszönhető, hogy nem tud fenntartható lenni a mezőgazdasági ,,termékpályán”
8
.  

Ehhez kapcsolódó megállapítás az, hogy a földnélküli vagy kis földterülettel rendelkező 

tanyákon jócskán kellett takarmánynövényt vásárolni is. 

Az állattartás a nagykunsági állandóan lakott tanyákon alapvetően disznó és tyúktartást 

érintette, az időszakosan lakott tanyákon szarvasmarhával és disznótartással foglalkoztak 

leginkább. A fejlesztési programokhoz jó háttéradat az, hogy a ,,sajt és a tejföl értékesítése 

egyértelműen az állandóan lakott tanyákhoz kötődött, mint ahogy a tejkereskedelem nagy 

része is” – írja Nagyné Molnár Melinda. 

Ha a tanyasi társadalomban is alkalmaznánk napjaink munkaerő-piaci szervezett közösségét, a 

szociális szövetkezetet, akkor fontos megnéznünk azt, hogy milyen erőforrásokat lehetne 

bevinni a közösségi szövetkezet működésébe. Az ezredfordulós eredmények azt mutatták, 

hogy az állandóan lakott tanyák tulajdonosai között sokkal kevesebb volt a saját 

                                           
8 Azonban a tanyai közösségek (így a vidéki társadalom) egyenlőtlenségét jól jelzi az, 

hogy Nagyné Molnár Melinda szerint a tanyai mezőgazdasági munka differenciálódik. A 

szerző azt írja, hogy jellemző volt (már az ezredfordulón) az, hogy a tanyára cselédet 

fogadtak. Ebben az esetben a tulajdonos feladata a felügyelet, a mezőgazdasági munka 

(kvázi) ügyvezetése (Nagyné MM, 2003. 102.o.). 



13 

 

munkaeszközzel is rendelkezők aránya. Nagyné Molnár Melinda úgy vélte, hogy mindez a 

rendkívül szétaprózott birtokokra vezethető vissza. 

Fontos kérdés volt, hogy honnan vették igénybe azokat a tevékenységeket, amelyekhez saját 

eszköz nem állt rendelkezésre.  Azt láthatjuk, hogy főként tsz-jogutódtól, vállalkozóktól vagy 

ismerősöktől. 

Az ilyen típusú agrár-segítségkérés alapvetően az időszakosan lakott tanyákon volt jellemző. 

Nagyon lényeges megállapítása Nagyné Molnár Melindának az, hogy egyes állandóan lakott 

tanyákon megfigyelhető volt a nem pénz alapú (a közösségi önellátást fejlesztő) 

együttműködés is
9
, melyben a ki-ki hozzájárult a maga eszközállományával az 

együttműködésben résztvevők gazdaságaiban szükséges munkák elvégzéséhez.  

Az együttműködésről, a közösség fontosságáról a kunszentmártoni tanyák kapcsán 

olvashatunk fontos információt. Egyrészről a szerző a térségi táj jellegzetességeit 

hangsúlyozza úgy, hogy a térség földrajzi elhelyezkedésénél fogva jelentős hatása van a 

szomszédos megyék mezőgazdasági kultúrájának (zöldség és gyümölcstermesztéséről ismert 

homoki gazdaságok). Nagyné Molnár Melinda azt írja, hogy kunszentmártoni tanyatulajdonos 

válaszadóknak volt a legkiterjedtebb kapcsolatrendszere.  

A szerző történelmi tényeket említ. Ilyen például a térségbe telepített mobilis jász nemzetség 

hatása, katolikus kapcsolatok, valamint a már említett földrajzi peremhelyzet
10

.   

Talán ebből a komplex társadalmi és térbeli helyzetből adódhatott az, hogy a térségben lévő 

tanyák tulajdonosainak célja a gazdasági fejlesztés volt
11

.  

                                           
9 A tézisekben a szerző ezt a folyamatot (főként Túrkevén és Karcagon) növekvő 

hatásúnak értékelte.  
10 A tézis szerzője hangsúlyozza, hogy más vizsgált településeknél a külterület/belterület 

relációjában az ,,anyatelepülés” szerepe meghatározó; Kunszentmárton esetében más 

településeknek is van ,,centrum” rangja.  

Nagyné Molnár Melinda szerint a térségben a ,,templomba járás is sokkal jellemzőbb volt 

…. amíg a református nagykun településeken legfeljebb a nagy egyházi ünnepekre 

mentek el a megkérdezettek, addig a katolikus Kunszentmártonban  a nagy egyházi 

ünnepeken kívül is eljártak az érintett lakosok.” Az itteni tanyák lakosai között 

megfigyelhetőek voltak olyan spontán közösségi, családi találkozók, amelyek során 

megbeszélték a gondokat, problémákat és szórakoztak (kártyáztak, zenéltek).  A 

tanyafejlesztési programok megyei megújításában mindenképpen fontos ezért az ilyen 

közösségi kezdeményezések támogatása, fejlesztése/felélesztése is (akár a pasztorációs 

munka kiterjesztésével). 
11  Kunhegyesen inkább a szinten tartást jelölték meg, Túrkevén (hasonlóan kisújszállási 

és a karcagi időszakosan tanyán élők véleményéhez) inkább eladni szerették volna a 

tanyát azok, akik nem mindig élnek ott (az állandóan ott élők a tanya megtartását és a 

gazdasági helyzet stabilizálását szerették volna).    
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Összefoglalva az látjuk, hogy a tanyák a Nagykunságban nem mentek át jelentősebb 

funkcionális átalakuláson. Ma is alapvetően a mezőgazdasági tevékenység színhelyei.  

Ha projektszempontból írjuk körül ezen tulajdonosok gazdasági cselekvéseit, akkor azt 

láthatjuk, hogy tevékenységük fontos hagyományépítő és tudásátadó, azonban ,,a háztartás 

költségeihez általában kevéssé járultak hozzá”. Tehát a fenntarthatóság kulcsa a 

professzionalizálódás és a közösségi együttműködés lehet. 

Jászság – NESZŰR, esettanulmány egy külterületi településrész 

lecsúszásáról 

Az előzőekben leírtakból is kiderül, hogy a városok árnyékában lévő külterületek állapota 

meghatározhatja az ,,anyatelepülés” fejlesztési lehetőségeit. A külső periférikus területek  

gettósodása
12

 komplex problémahalmazt jelent (Pl. az állandó lakhatási kényszer, nem generál 

jól körülhatárolható foglalkoztatási profilt), hiszen az itt jelenlévő problémák nem település-

specifikusak. 

Bogárdi Tünde doktorjelölt hallgató dolgozatából (2013) kiderült, hogy a Jászberény 

külterületi részéhez tartozó Neszűrt a 31. számú főútról 12 dűlőúton keresztül lehet 

megközelíteni, azonban ezek közül csak a városhoz legközelebb eső, úgynevezett 0. dűlő van 

leburkolva, de az sem tart végig.  

A Neszűr 431,5 hektáros területén 2003-ban hivatalosan 310 bejelentett lakos volt, míg 2008-

ban a város népesség-nyilvántartása szerint 523 fő volt bejelentkezve a Neszűr tanyára. 

Azonban az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) is felhívja a figyelmet arra, hogy a 

tényleges lakosság meghaladja a regisztráltak számát, ugyanis „az elmúlt 10-15 esztendőben 

az „őslakosok” mellett megjelentek a városból és a távolabbi vidékekről ide áramló alacsony 

társadalmi státuszú egyének és családok. Ezek egy része önkényes „lakásfoglaló”.  

„A tulajdonviszonyok meglehetősen kaotikusak, még a legális úton zajló adásvételekkel járó 

tulajdonosváltás sincs minden esetben regisztrálva.” (IVS 2008, 98) Jelenleg már 800-1000 fő 

közé tehető a Neszűrben élők száma. A területen két bolt található, az egyik a Neszűrben, a 

másik az Öregerdő területén. Miután a külterületen nincs iskola, a gyerekek sokszor több 

kilométernyi gyaloglás után érik el a főút mellett található buszmegállót. Az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia szerint, amelyet 2008-ban alkottak meg, 57 + 34 fő gyermek jár a 

                                           
12 Albert-Kalocsai (2009, 58) tanulmányában a gettósodásra differenciált megközelítést 

találhatunk, amelynek egyik elemével - „a lakáskörülmények szűkössége, alacsony 

komfortja, slumossága” – a tanyakutatások során  is találkozhatunk. 
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város iskoláiba és óvodáiba. Számuk azóta minden bizonnyal tovább emelkedett, bár erről 

pontos adatok nem állnak rendelkezésre. 

A megújuló városfejlesztési stratégia készülő anti-szegregációs stratégiája megerősíti a 

korábbi esettanulmányban leírtakat. Friss munkanélküliségi adatok alapján megállapíthatjuk 

azt, hogy a külterületen 2011-ben 21,1% volt mindez (a városi 8,5 %-kal szemben). A lakások 

vonalozásában elmondható, hogy az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 45% a város 

10,2 %-ával szemben. Az egyszobás lakások aránya pedig 15,2 % (város: 6,3%) – írja a Földi 

Zsuzsanna által összeállított anyag. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanya (külterületi településrészek) kutatásait feltérképező 

fejezetünkben fontosnak tartottunk egy olyan településrész bemutatását is, amelyet nem a 

hagyományos tanyai kutatási keretrendszerrel jellemezhetünk. Ebben a térben egy nagytérségi 

mobilitásból következő kiilleszkedési út jellemzi az itt élőket. Ők egy olyan lakóközösség, 

akik a külterületi létet tisztán megélhetési kényszerből választották, földhöz való kötődésük 

mértéke nem ismert.  

Mindez olyan külterületi fejlesztési programmal változtatható/fejleszthető, amelynek során a 

terület funkcióit, hasznosítását a lakókkal közösen, integrált, a mezőgazdaságra és a képzésre 

alapozott programmal építjük fel, mindeközben növeljük a települési közszolgáltatások 

elérhetőségét is. 

A két bemutatott kutatás nagyon eltérő a célterületet és a módszertan szemszögéből. 

Összehasonlító elemzésünk tulajdonképpen csak arra vonatkozhat, hogy a nagy külterületi 

szegmensben az egyenlőtlenség és az esélyteremtés a közös fejlesztési keretrendszer 

kulcsfogalma. A két bemutatott kutatás közösségi célcsoportja azonban lényeges különbség 

az, hogy a neszűri külterület lakosai között elengedhetetlen a vidékkel, az agráriummal 

kapcsolatot ismeretek megosztása. A klasszikus tanyás térségek közösségeiben a képessé 

tevés technikája már összetettebb, mert egyszerre kell érintenie a képzést, illetve az 

ágazatokat (mezőgazdaság, fejlesztés-és foglalkoztatáspolitika, szociális felzárkóztatás).  
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1.1.b) Helyzetfeltárás 

1.1.ba) A külterületen élő társadalom néhány fontos statisztikai jellemzője 

(2001-2011)
13

 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legutóbbi népszámlálás adatai alapján azt mondhatjuk, 

hogy a külterületi népesség aránya nem éri el a három százalékot (ez az adat jóval kisebb, 

mint a régió átlaga). A KSH adatai alapján 2011-ben a külterületi lakóövezetben levő lakások 

száma 7175 volt (2001-ben még 9605 db). Ez a közel 2500 db-os csökkenés illeszkedik a 

differenciált tanyarendszer fogalmához. Mindez azt jelenti, hogy egyrészről a városból 

kiköltöző módosabb tulajdonosok mellett magas a rossz állapotú, elhagyott épületek száma. 

Az elöregedés, az alacsony iskolai végzettség (ezzel együtt a foglalkozási és jövedelmi 

státusz) miatt sokan modern röghöz kötésnek tekinthetik a tanyán élést (Koncz G. 2008). 

A már idézett régiós monográfia szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyetlen népes 

külterület sem található, a külterület átlagos mérete jóval kisebb a régió átlagánál
14

.  

2001-ben a KSH Népszámlálás adatai alapján azt láthatjuk, hogy külterületen az alföldi 

megyék közül a Dél-Alföldön élt közel 125.000 ember. Az Észak-Alföldön 52.546 főt 

számláltak meg a kérdezőbiztosok. A megyei összehasonlítások között a leginkább 

(hagyományosan) Bács-Kiskunban (66.007 fő), a legkevesebben éppen Jász-Nagykun-

Szolnok megyében éltek külterületen lakópolgárok (12.065 fő). 

2011-re a Dél-Alföld külterületen élő össznépessége közel 9 ezer fővel csökkent (116.738 fő), 

Észak-Alföldön viszont növekedett ez a szám (58.185 fő). A külterületi népesség leginkább 

Hajdú-Bihar megyében növekedett (8.665 fős létszám-növekedés
15

). Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében (Csongrád és Békés megyéhez hasonlóan) csökkenést regisztrálhattunk (1.524 

fő)
16

. 

 

                                           
13 A fejezethez kapcsolódó térképeket Dr. Balcsók István készítette.  
14 A 2001-es népszámlálás alapján az Észak-Alföld régióban nyolc településen haladta 

meg a külterületi népesség száma az ezer főt (Koncz G. 2008. 412.o.). Megyénkben ez a 

szám Jászberényben volt a legmagasabb (1773 fő), második helyen Cibakháza volt (1386 

fő) és a harmadik Cserkeszőlő (1109 fő) /a legmagasabb értéket Nyíregyházán mérték a 

statisztikusok, 9012 fő/. Ezt az információt összevethetjük egy történeti adatsorral is: 

Karcag külterületi népességszáma 1949-ben 6815 fő volt (ez az össznépesség 27 

százaléka), 1990-ben 735 fő volt (ez az össznépesség 3 százalékát jelentette) (Molnár M. 

1997. 307.o.)  
15 Hasonló volumenű emelkedést Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya, Zala és Komárom-

Esztergom megyében mérhettünk.   
16 Az alföldi megyék külterületeiről leginkább Békés és Csongrád megyéből költöztek el 

(4.008 – 4.223 fő).  
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1. térkép A külterületi népesség arányának változásai hazánkban (2001=100%)
17

 

 

 

2001-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében a települések közül 26-ban volt közel 3 

százaléknál nagyobb külterületi lakossági arány. Ezek a települések zömmel a megye földrajzi 

elhelyezkedését nézve észak-dél tengely mentén találhatóak. Tíz település Szolnoktól északra 

(főként a Jászságban), 14 Szolnoktól délre (Szolnoki-Mezőtúri és Kunszentmártoni járások), 

kettő pedig keletre volt található
18

. 

A 2001-2011 közötti külterületi népesség növekedése (az általános megyei csökkenés mellett) 

stabilabban jelentkezett a Szolnoktól északra fekvő településeken. Ez - számításaink szerint - 

10 (jászsági és egy-két Szolnoki járáshoz tartozó) települést érintett leginkább. A 

megyeszékhely és a Szolnoktól keletre fekvő járási központ (Törökszentmiklós) külterületén 

is inkább növekedést regisztrálhattunk. Szolnoktól délre, a Tisza mentén és a 

Kunszentmártoni járásban hét település volt érintett a növekedésben. 

                                           
17 A térképet Dr. Balcsók István készítette. 
18 2011-re annyit változott a helyzet, hogy egy-egy település (keletről és délről) 

,,kicsúszott” a viszonylag népes külterületi arány kategóriából. 
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A 10 év népességmozgásait jelző számok azt mutatják, hogy a megye külterületi (tanyasi) 

társadalmának átstrukturálódása zajlik. Már nemcsak a klasszikus nagykunsági települések 

jelentik a külterületi fejlesztések célterületeit, hanem újra figyelni kell a Jászságra is, (vagy a 

tájegység kapujára, Újszászra is), hiszen (mutatják ezt a prominens interjúk is) ez a terület 

(újra) komoly tényező vált/válhat. Azt látjuk, hogy a külterületi népesség aránya stabilitást és 

egyes településeken (komoly) növekedést is mutat
19

.  

 

2. térkép A külterületi népesség arányának változásai J-N-SZ megyében (2001=100%)
20

 

 

Az alábbi felsorolás azokat a településeket rögzíti, amelyeknél 2011-ben meghaladta a 10 

évvel korábbi szintet a külterületi népesség aránya: 

Alattyán, Besenyszög, Cibakháza, Csépa, Jászberény, Jászfényszaru, Jászivány, 

Jászjákóhalma, Jászszentandrás, Nagykörű, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Szajol, 

Szászberek, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Újszász, Vezseny. 

A kutatásunk alapján azt látjuk, hogy a tanyák életkora alapján azt látjuk, hogy a jászsági és a 

szolnoki tanyák tűnnek a legkorosabbnak (legalább 70 évesek). A Karcagi, a Kunhegyesi, a 

Mezőtúri, a Tiszafüredi és a Törökszentmiklósi járásban a tanyák a tsz-ek tágabb értelemben 

vett korszakához (1945-1989) kötődnek. Minden ötödik Tiszafüredi járásban felmért tanya 

2000 után épült. A Törökszentmiklósi járásban minden harmadik tanya építése a kilencvenes 

évekhez kapcsolódik.   

                                           
19 Mindez természetesen kihathat a területfejlesztési programozás eddigi, térségre 

jellemző kulcsterületeire is és integráltabb vidék és tanyafejlesztési programokat 

készíthet elő. 
20 A térképet Dr. Balcsók István készítette. 
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A tanyákon élők életkora alapján a fiatalabb korosztály a Szolnoki, a Mezőtúri, a Kunhegyesi 

és a Tiszafüredi járásra jellemzőbb. Az idősebbek pedig főként a Törökszentmiklósi és a 

Kunszentmártoni, valamint a Jászapáti járás külterületén élnek. A demográfiai korosztály 

több, mint fele a 18-60 éves korcsoport.   

1.1.bb)Tanyakutatás Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2015-ben 

Tanyasűrűség a megyei járásokban 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2015 tavaszán 3304 tanyát mértünk fel. A megyei 

települések külterülete 5581 km
2
. A tanyasűrűség mutatónk megyei szinten: 0,59 (tanya/ 

km
2
). 

A megyei járások közül leginkább tanyás térségnek a mezőtúri és a jászberényi tekinthető. a 

jászberényi járás külterülete 617 km2; a tanyasűrűség mutatója: 1,65 tanya/ km2. A mezőtúri 

járásban 725 km
2
 külterületi nagyságra jut 1,01 tanyasűrűségi érték. A jászapáti járás az, ahol 

a tanya/ km
2 

mutató még magasabb, mint a megyei átlag: 0,78 /544 km
2 

a külterület 

nagysága/. Szinte alig lehet tanyás térségnek tekinteni megyénk tiszafüredi járását. Átlagosan 

egy tanya/km
2
-rel jellemezhető jászapáti járás. 
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1. tábla Tanyasűrűség adatok Forrás: saját kutatás.  

Járás 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

a tanyák 

aránya 

Jászapáti  544.45 427 0.784 13 

Jászberényi  617.01 1023 1.658 31 

Karcagi  857.26 229 0.267 7 

Kunhegyesi  464.59 102 0.220 3 

Kunszentmártoni  576.49 171 0.297 5 

Mezőtúri  725.74 739 1.018 22 

Szolnoki  914.48 401 0.439 12 

Tiszafüredi  417.05 61 0.146 2 

Törökszentmiklósi  464.54 151 0.325 5 

ÖSSZESEN 5581.61 3304 0.592 100% 

 

Összességében azt láthatjuk, hogy a jászberényi járás kisebb területen több tanyát ,,tart el”, 

mint a mezőtúri kistérség. Ha a Jászságot, mint tájegységet szemléljük az derül ki, hogy a 

megyében ez az erős kkv hálózattal és nagyvállalatokkal rendelkező, fővárosi 

agglomerációhoz (jobban) vonzódó terület is joggal számíthat hatékonyabb külterület-

fejlesztési tervezésre és támogatásokra.  

 

Az alábbi térképből is kirajzolódnak azok a terek, amelyek hasonló külterületi/tanyás térségre 

(erőforrásra/problémára) utalnak. 
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3.térkép Tanyasűrűség Jász-Nagykun-Szolnok megyében
21

 (Forrás: saját kutatás) 

 

Az egykori klasszikus tanyás térség, a karcagi járás a megye egészéhez viszonyítva már nem 

vezető tényező, de a Tisza tó környékén lévő járások között megőrizte elsőségét. Amíg a 

Jászságban (két kistérségben) található a megyei tanyák 44 százaléka, ebben a négy 

kistérségben a JNSZ megyében megtalálható tanyák közel ötöde lelhető fel. Ebben az 

alapsokaságban a karcagi járás elsősége megkérdőjelezhetetlen.  

Nagyné Molnár Melinda dolgozatának témájához (Nagykun városok tanyavilága) visszatérve 

azt látjuk, hogy a megyei tanya arány 8 százaléka tartozik ezen városok külterületéhez.  

 

 

 
                                           
21 Készítette: Dr. Nagy Tibor. A tanyasűrűség kérdésnél fontosnak tartjuk megemlíteni 

egy várostervezői gondolatot: ,,Minél többen vannak az utcán, annál biztonságosabb a 

város, mert vigyázunk egymásra.”. Ugyanez érvényes a külterületekre 

is.  http://vs.hu/magazin/osszes/veszelyes-dolog-keriteseket-epiteni#!s1 letöltve: 2015. 

június 12. 

http://vs.hu/magazin/osszes/veszelyes-dolog-keriteseket-epiteni#!s1
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2. tábla Tanyasűrűség adatok a Nagykun városokban Forrás: saját kutatás.  

 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

a tanyák 

aránya 

Kisújszállás 205 41 0,2 11 

Kunmadaras 153 19 0,12 5 

Karcag 368.63 150 0,40 39 

Kunhegyes 148.94 68 0,45  18 

Kunszentmárton 143 26 0,18 7 

Túrkeve  236.52 80 0,33 21 

ÖSSZESEN 1255.09 384 0.28 100% 

 

Ismerve más kistérségek adatait, ez az arány megfelel a térségi átlagnak, hiszen ebből a 

városcsoportból 3 település tartozik a karcagi járáshoz. Az adatokból jól látszik az, hogy a 

tanyák számában Karcag (mint a nagykun városok közül a legnagyobb külterülettel 

rendelkező) az első, Túrkeve és Kunhegyes ebben a történelmi városcsoportban a második és 

a harmadik helyen szerepel. A tanyasűrűség azonban mindenhol elmarad a megyei átlagtól.  

Másik kutatási utalásunk Jászberény külterületére vonatkozott. Jászberény külterülete: 221.35 

km
2
 ; 516 tanya található a külterületén; a tanyasűrűség mutatója: 2,3. Ez az 516 tanya a 

megye alapsokaság 16 százalékát jelenti. Ez az arány azért is kiemelkedő, mert hasonló a 

Tisza tóhoz közeleső járások (4 db) külterületén megszámolt tanyák arányához. 

A tanyasűrűség változónk alapja tulajdonképpen az, hogy mennyire tekinthető 

,,szomszédosnak” egy tanyasi/külterületi térség. Ezt a mutatót tulajdonképpen 

területrendezési/fejlesztési szempontok mellett egy idealizált közösségi cél is katalizálta. 

Vajon mennyire tudjuk még közösségi oldalról megközelíteni ezt az élet-és közösségi 

teret/társadalmat? 

Végignézve a megyei települési listát azt látjuk, hogy egy négyzetkilométerre 7 tanya két 

településen jutott (Tiszajenő, Jászszentandrás); három tanya 2 jászsági településen volt 

(Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy), 2 tanya három településen (Jászágó, Jászberény, 

Mezőtúr) volt meg négyzetkilométerenként. Összesen tehát hét településen nagyobb az arány 

1 tanya/km
2
 mutatónál

22
. 

 

A már említett korábbi kutatásból úgy tudjuk, hogy a kunszentmártoni tanyai közösség aktív 

kapcsolatokat épített egymással. A mostani adatokból azonban azt látjuk, hogy az egy 

                                           
22 Összesen 78 település van a megyében. 
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tanya/négyzetkilométer értéket közelíti (de nem éri el) az öcsödi és a nagyrévi külterületi 

helyzet. 

Az interakciók sűrűsége formailag fontos feltétele a közösségiség alakításának, így különösen 

érdekes az, hogy a karcagi járás települési közül egyetlen egy helyen (Berekfürdőn) közelíti a 

tanya/km
2 

mutató az egyes értéket. A Jászságban már ez három települést érint 

(Jászárokszállás, Pusztamonostor, Jásztelek). A Jászapáti járásban a 0,5-ös értéket közelíti 

Jánoshida, a többi település (7 db) messze elmarad ettől az adattól. Megjegyezzük, hogy 

ebben a járásban mérjük a legmagasabb tanyasűrűség értéket Jászszentandráson. Ezekből az 

információkból az is látható, hogy ebben a járásban a legnagyobb a szórása a minimum és a 

maximum tanyasűrűség értékeknek (0,02-7,4) 

A Kunhegyesi járásban a központi település 68 felmért tanyája (149 km
2
-en) a 0,5-ös értéket 

közelíti. A mezőtúri járásban már a centrumon kívül még két település (Kétpó, Mezőhék) van, 

amelyek külterületén közel 1 tanya/km
2 

arányt regisztrálhattunk. A szolnoki járásban Tószeg 

és Szászberek, a törökszentmiklósi területen a centrum település és Örményes közelíti a 0,5-

ös tanya/km
2
 értéket.  

 

 

A Szolnoktól délre fekvő járások közül kimagasló eredménye a mezőtúri kistérségnek van, a 

kunszentmártoni járás értékei a nagykun hagyományokat tükrözi, a megyeszékhely központú 

járás eredményei inkább a centrum pozícióból adódó kiköltözésnek köszönhető.  
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Ez a csoport így három tényező mentén írható le: a centrum szerep, a Tisza és a nagy 

külterületek meghatározzák azokat a trendeket, amelyek a tanya és a külterület-fejlesztést 

befolyásolhatják.   

 

Gazdasági aktivitás és lakófunkció 

Megyénk tanyáinak több, mint fele (52,4%) állandóan lakott tanya. Azonban ebből az 

arányból 7,5 százalék a szociális ellátások célcsoportjának tekinthető. A tanyák negyede 

lakatlan (23,7%). 12 százalékuknak azonban van gazdasági funkciója is. Tanyáink 8,4 

százaléka rekreációs célokra létrehozott hobbitanya. A megye tanyáinak 16,5 százaléka 

összedőlt, romos állapotban van.  

Ez a leltár, amelyet a pályázathoz szükséges aktivitás miatt úgy is értékelhetünk, hogy a 

tanyák 64 százalékában valamiféle racionális tevékenység (mint egy lehetséges potenciális 

pályázati kategória) fellelhető
23

. 

A tanyák 28 százaléka feléleszthető(nek tűnik) – egy alap-infrastrukturális tanyafejlesztési 

programnak köszönhetően
24

. A külterületi tanyák 8 százaléka azonban a szociális 

szolgáltatások célterülete. A pályázat tervezés során ezért a társadalmi/önkormányzati 

felelősségvállalásnak továbbra is fontos szerepet kell adnunk.  

                                           
23 Ide soroltuk a lakott tanya, a hobbitanya és a lakatlan tanya, gazdasági funkcióval 

változókat.  
24 Ebbe a csoportba a lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül, a romos tanya válaszok 

kerültek.  
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A jászapáti járásban az átlagnál magasabb a lakott tanyák aránya (47,2%), de nagyobb a 

lakott, de szociálisan rászorult tanyasi családok aránya is (11,8%) a kistérség külterületén. A 

megyei átlagnál alacsonyabb a lakatlan tanya gazdasági funkcióval kategória (6,8%), de 

magasabb a hobbitanya (12,8%) és a ,,lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül” elnevezésű 

tanyatípus 15,1%. A jászapáti térségben az összedőlt, romos tanya aránya 6,2%. 

Változóink összevonásakor azt látjuk, hogy a járás tanyáinak 66,8 százaléka sorolható a 

racionális tér és cselekvés kategóriák közé. A társadalmi felelősségvállalás csoport aránya 

közel 12 százalék. A térség minden ötödik tanyája sorolható az alap-infrastruktúrálisan 

fejlesztendő csoportba (21,3%). 

A lakott, de szociális ellátott tanyasi közösségeket leginkább Jászapáti és Jászszentandrás 

külterületén találhatunk. Ez utóbbi (nagy tanyasűrűséggel rendelkező) településen 386 tanyát 

mértünk fel. Ebből 5 százalék romos, 52 százalékuk állandóan lakott. A gazdasági funkcióval, 

de lakhatás nélküli tanyák aránya 3 százalék, az üresen álló tanyák aránya 16%.  

11 százalék azon tanyák aránya, ahol a szociális ellátásokra szorulnak. Hobbitanyaként a 

jászszentandrási külterület tanyáinak 13 százalékát hasznosítják.  

A jászberényi térség külterületein található tanyák alapvetően lakottak (43%), 26 százalékos a 

romos tanya arány
25

. A hobbitanyák közel hasonló értékben terjedtek el, mint az Alsó-

Jászságban. A lakatlan tanyák közül a gazdasági funkcióval rendelkező és a gazdasági funkció 

nélküliek alig különböznek (a két kategória összértéke: 15%). A lakott tanyákon lakók 4 

százaléka szorul állandó szociális ellátásra (ez a jászapáti járás adatához képest 8 százalékkal 

alacsonyabb)
26

. 

A karcagi járásban a tanyák több mint fele lakott tanya (51%). Nagyon fontos térségi 

jellemzőt jelent az, hogy a járási tanyák közül minden ötödik lakatlan ugyan, de gazdasági 

funkciókkal rendelkezik (22,2%)
27

. A térségben majdnem minden tízedik tanya romos (8,5%). 

A hobbitanyák aránya 4 százalék, a lakott, de a szociálisan rászoruló tanyasi tulajdonosok 

aránya alig 1 százalék. 

                                           
25 Jászberényi járásban az Alsó-Jászsághoz képest 26%-os a romos tanyák aránya. A 

legtöbb ilyen tanya Jászberényben található.  
26 A leginkább érintett települések: Jászfelsőszentgyörgy; Jászfényszaru, Jászberény.  
27 Azon tanyák aránya, ami lakatlan, de gazdasági funkcióval rendelkezik 13,7%. Ez az 

arány 10 százalékkal alacsonyabb, mint a gazdasági funkcióval rendelkező, lakatlan 

tanyák aránya. Így valószínűsíthető az a trend, hogy ezeknek a tanyáknak is előbb-utóbb 

gazdasági funkciót adnak a tulajdonosok. 
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A kunhegyesi járás tanyasi társadalmában hét százalék azok aránya, akik szociális ellátásra 

szorulnak. 51 százalék a lakott tanyák aránya. Hobbitanya nincs, Egyforma (16-16 százalék) a 

lakatlan, gazdasági funkcióval rendelkező, illetve gazdasági funkció nélküli tanyák aránya. A 

tanyák 10 százaléka romos a járásban. 

A kunszentmártoni járásban a tanyák közel fele lakott (a tanyákon élők alig 2 százaléka szorul 

szociális segítségre). A tanyák 13 százaléka romos, 23 százaléka ,,csak áll”, nincs gazdasági 

funkciója, nem is lakják (fontos, hogy 10 százalékkal alacsonyabb azon tanyák aránya, 

amelyek lakatlanok ugyan, de van gazdasági funkciójuk). A hobbitanyák száma elenyésző. 

A mezőtúri járásban is azt látjuk, hogy a tanyák közel fele lakott (a szociális rászorultsági 

arány itt 6 százalékos). A térségben közel minden ötödik tanya rendelkezik valamilyen 

gazdasági funkcióval, hasonló az aránya a romos tanyáknak is. A lakatlan, gazdasági funkció 

nélküli tanyák aránya öt százalék. A járásban a tanyák hat százaléka hobbitanya. 

A centrum térségben (Szolnoki járás) a megyében a legmagasabb azok aránya, akik 

tanyasiként szociális segítségre szorulnak rá (15%). A tanyán élők aránya 45 százalék. 

Érdekes pár, hogy a térség romos tanyáinak aránya 5, a hobbitanyáinak aránya 6 százalék. Az 

itt élők kevesebb gazdasági fantáziát látnak a tanyában, mert a gazdasági funkcióval 

rendelkező tanyák aránya 12 százalék (szemben a 17 százalékos üres tanya-aránnyal).  

A tiszafüredi járásról azt adatok alapján a racionális tanya hasznosítás fogalma juthat 

eszünkbe. A gazdasági funkcióval rendelkező tanyák közel 40; a hobbitanyák aránya 15 

százalék. A térség minden negyedik tanyája lakott (ebben a járásban nincs külterületi 

rászoruló közösség). A romos tanyák aránya 10%. Az üresen álló, gazdasági funkciót sem 

kapott tanyák aránya 9%. 

A törökszentmiklósi járásban a megyében a legmagasabb az ,,állandóan lakott, rendszeres 

szociális ellátásra szoruló lakosokkal” elnevezésű tanya-kategória (31%)
28

. A tanyák 5 

százalékának van gazdasági szerepe, 10 százaléka romos, hat százalék hobbitanya. Nagyon 

magas azon tanyák aránya, amelyek csak üresen állnak (25%).  

 

 

 

 

                                           
28 A külterületek tanyái közül közel minden negyedik lakott.   
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3. tábla A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása járásonként 

Járás 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

% 

Jászapáti 6 47 7 15 12 13 

Jászberényi 26 43 7 8 4 13 

Karcagi 9 51 22 14 1 4 

Kunhegyesi 10 51 16 16 7 0 

Kunszentmártoni 13 48 12 23 2 2 

Mezőtúri 20 44 19 5 6 6 

Szolnoki 6 45 12 17 15 5 

Tiszafüredi 11 26 39 9 0 15 

Törökszentmiklósi 10 23 5 25 31 6 

 

A táblázat adatai alapján a következő trendek rajzolódnak ki: 

1. A külterületet definiálhatjuk a szociális szolgáltatások igénybevétele/hozzájutásának 

szempontjából fokozottan periférikusnak is. Ez a ,,társadalmi zárvány” definíció 

főként a szolnoki és a (keleti) szomszédos törökszentmiklósi járásra jellemző
29

. 

2.  A lakatlan, de gazdasági funkció nélküli tanyákat kétféle megközelítéssel 

elemezhetjük: 

2.1 Számuk visszatükrözi pl. a térség és a mezőgazdaság; valamint a külterület eltartó-

képességét, valamint a jó minták, befektetési ötletek és javak hiányát. Ez az arány a 

legmagasabb törökszentmiklósi és a kunszentmártoni járásban. 

2.2 A lakatlan, ,,jövőkép /hasznosítás/ nélküli” tanyákból az évek amortizációja könnyen 

meghozhatja a már napjainkban is magas ,,romos tanya” állapotot.  Ez az adat most a 

legmagasabb a mezőtúri és a jászberényi járásokban.  

2.3 Ha ezt a két kategóriát összeadjuk, akkor a legkevésbé veszélyeztetett járásnak a 

jászapáti és a tiszafüredi tűnik (21-20 százalék). A tanyamentés terén leginkább 

                                           
29 Megjegyezzük, hogy a ki/beköltözés jelensége alapvetően a Neszűr, mint külterület 

kapcsán Jászberényben került reflektorfénybe, úgy látjuk, hogy a jászsági térség 

egészében nem jelent nagy problémát. Fontos arra is utalnunk, hogy a tanyagondnoki 

szolgálat viszonylag kevés településen van a törökszentmiklósi járásban. 
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problémásnak pedig a mezőtúri (ebbe a kistérségbe tartozik a megyében fellelhető 

tanyák 22 százaléka) és a törökszentmiklósi járások tűnnek (36-35 százalék)
30

. 

3. A gazdasági funkció megléte azt mutatja, hogy a tulajdonosok stabil(abb) jövőképpel 

rendelkeznek a tanyáik sorsát illetően. Ebben a tekintetben a Tisza-tó környéki járások 

vannak az élen (tiszafüredi és a karcagi járás – 39-22%), illetve a Szolnoktól délre eső 

kistérségnek, a mezőtúri járásnak is jó eredménye van (19%). 

4. A hobbitanyák mögött is hasonló, racionális cselekvés áll. Így nem meglepő, hogy a 

Tisza tó mentén fekvő tiszafüredi járás eredményei vezetik ezt a kategóriát
31

.    

 

                                           
30 Veszélyeztetettség faktor: Jászapáti – 21%, Jászberényi – 34%, Karcagi – 23%, 

Kunhegyesi – 26%; Kunszentmártoni – 26%, Mezőtúri – 36%, Szolnoki – 25%, 

Tiszafüredi – 20%, Törökszentmiklósi – 35%. 
31 Ha a Jászság eredményeit összeadjuk, akkor ez a 26%-os összevont tájegységi érték a 

legnagyobb a megyében ebben a kategóriában. Úgy gondoljuk, hogy ez a járás földrajzi 

elhelyezkedésének és az ebből is következő stabilabb mezőgazdasági jövőképnek és 

középosztályi vonzerejének is köszönhető. 
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A megyei tanyák közel fele (48,5%) csak saját fogyasztásra termel. Közel hasonló azok 

aránya, aki kizárólag értékesítenek (24%) és azon tanyasi gazdálkodók száma, akik a 

felesleget értékesítik (27%). A tortaszeleteket látva azt kell mondanunk, hogy az értékesítés 

szegmens a tanyák több, mint a felében szerepel. 

 

Járások összehasonlítása alapján azt látjuk, hogy a kilenc járás közül 3 markáns irány 

különíthető el. A Jászságban, a szolnoki és a kunszentmártoni járásban alapvetően a saját 

fogyasztásra való termelés, az értékesítés-orientáció a karcagi és a tiszafüredi járásban
32

, a 

,,középutas” (ha marad, értékesít) tanya-gazdasági stratégia a törökszentmiklósi és a mezőtúri 

tanyákon jellemző inkább
33

. 

Az adatok alapján a fentiek mellett egy másik gazdálkodási ,,minta” is kirajzolódni látszik. A 

Tisza tó által határolt járásokban (Kunhegyes, Tiszafüred, Karcag) erős a tanyasi gazdálkodás 

terén az értékesítési mozzanat. 

 

 

 

                                           
32 Ebben a két járásban a legmagasabb a lakatlan, de gazdasági funkcióval, szereppel 

rendelkező tanyák aránya. 
33 A tanyamentés hipotetikusan megalkotott két célterülete. 
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4. tábla A felmért tanyák gazdasági funkciók szerinti megoszlása (a gazdálkodás 

célja) 

Járás 

Kizárólag saját 

fogyasztásra 

termel 

A saját 

fogyasztáson 

felüli 

felesleget 

értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre 

termel 

% 

Jászapáti  68 20 13 

Jászberényi  59 19 22 

Karcagi  30 29 41 

Kunhegyesi  23 44 34 

Kunszentmártoni  65 18 17 

Mezőtúri  37 39 24 

Szolnoki  67 18 15 

Tiszafüredi  7 10 83 

Törökszentmiklósi  25 52 24 
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A mezőgazdasági művelési ágak szerint a legtöbb megyei tanya állattenyésztéssel foglalkozik 

(42%). A kertészeti kultúra és a szántóföldi növénytermesztés kultúrájának értéke közel 

hasonló (31-28 %). 

 

Mindkét jászsági járásban többségben van a kertészeti tevékenység említése
34

. A jászapáti 

járásban az állattartás gyakoribb, mint a jászberényi kistérségben (38-31%).  

A Tisza tó által határolt járásokban (Kunhegyes, Karcag, Tiszafüred) található minden 

második tanyán állattenyésztés folyik. Itt a kertészeti kultúra hatása elhanyagolható, viszont a 

szántóföldi növénytermesztésre alapozott tanya-gazdasági stratégia stabil második helyet 

eredményezett mindhárom területen
35

. A törökszentmiklósi járásban a három gazdasági irány 

heterogén értékekkel jellemezhető. A közel hasonló eredmények között a szántóföldi 

növénytermesztés volt a legmagasabb arányú (38%).   

A jászberényi, kunszentmártoni, mezőtúri, szolnoki és a törökszentmiklósi járásokat inkább a 

kiegyensúlyozott gazdálkodási profilú tanyasi gazdálkodás jellemzi
36

. 

  

                                           
34 Alacsonyabb volumenben ugyan, de a kertészeti kultúra elsősége a kunszentmártoni 

járásban is megfigyelhető. 
35 Hasonló arányok érvényesülnek a szolnoki járásban található tanyák gazdálkodási 

profiljaiban. 
36 Az értékek közötti alacsony (24 alatti) szórás alapján. 
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5. tábla A mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó tanyák gazdálkodási jellemzői  

Járás 

Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi 

növény-

termesztéssel 

foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet 

folytat 

% 

Jászapáti  38 10 52 

Jászberényi  32 24 44 

Karcagi  50 43 6 

Kunhegyesi  56 41 3 

Kunszentmártoni  35 26 39 

Mezőtúri  47 25 28 

Szolnoki  44 36 20 

Tiszafüredi  59 30 11 

Törökszentmiklósi  32 38 29 

 

Infrastrukturális (villany, víz, elérhetőség) és kommunikációs mutatók  

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyák 81 százalékában vezetékes villany segíti a 

mindennapokat. Minden tízedik tanyában az áramot helyi energiaforrás állítja elő. Azon 

tanyák aránya, ahol egyáltalán nincs villany 8%. A vezetékes villany bekötésének közel 90 

százalékos aránya a jászapáti, a szolnoki, a kunszentmártoni és a mezőtúri és a kunhegyesi 

járásokban jellemző. Három térségben (jászberényi, tiszafüredi, karcagi) van közel 60%-os és 

a törökszentmiklósi járásra viszont alig 32%-os bekötés jellemző. Ezeken a helyeken nő meg 

a helyi generátor szerepe az áramellátásban. A törökszentmiklósi járásban 63 százalékos, a 

jászberényiben 26; a tiszafürediben 16, a karcagiban 13 százalék a generátor tanyasi 

áramellátásban betöltött aránya. 

Fontos megemlítenünk, hogy a tiszafüredi és a karcagi tanyák negyedében nincs villany. Ez a 

megyében a két legrosszabb ilyen mutató. A jászberényi, a mezőtúri és a kunszentmártoni 

járások külterületén ez az arány 10%. A járások közötti különbségeket jól érzékelteti a 

villanyellátottságot bemutató térképünk. 

A Jászapáti járásban két települést látunk, ahol a vezetékes villanyszolgáltatás nem igazán 

megoldott. Az egyik Jászdózsa, ahol vagy helyi energiaforrásról meg a villany, vagy pedig 

egyáltalán nincs (8 tanya ilyen a kilencből). Jászapátiban szinte az összes tanya villanyellátása 

helyi energiaforrásról megy, ezen kívül egy tanyában nincs egyáltalán semmilyen 

villanyelérhetőség.  Jászivány tanyái közül közel felének van vezetékes villamos energiája, 

felének pedig nincs (3 db helyi energiáról működik, kettőben nincs villany).  
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A Jászberényi járásban Pusztamonostor külterületén láthatjuk azt, hogy nyolc tanyához eljut a 

villanyvezeték, hétben meg semmilyen villamos elérhetőség nem lehetséges. Ebben a járásban 

ezen a településen kívül leginkább Jászfényszaru és Jászágó az, ahol a tanyákon egyáltalán 

nincs villany. Jászfényszarun a legtöbb (77 db) tanyán helyi erőforrások segítségével 

biztosítják a villanyt.  

A Karcagi járásban Berekfürdő külterületén lévő nyolc tanyából négyben egyáltalán nincs 

villany. Hasonló az arány Karcagon, ahol a 77 tanyából viszont 33-ban nincs semmiféle 

villanylehetőség. A Kunszentmártoni járásban az öcsödi tanyákon 11-ben nincs egyáltalán 

villany (itt 52 tanyát mértünk fel). A Mezőtúri járásban a központi település külterületén közel 

70 tanya van (a 342-ből), ahol helyi generátorral teremthető villamos energia vagy pedig 

egyáltalán nincs villany. A Tiszafüredi járásban a karcagi térséghez hasonlóan magas azon 

tanyák aránya, ahol nincs villany. Az egyetlen kivétel az erős tsz alközpontokkal rendelkező 

Tiszaszentimre, ahol többségében vezeték, kisebb részben helyi generátor segítségével 

juthatnak az ott lakók áramhoz.  

Törökszentmiklós járás központi településének külterületi tanyái között vezetékes 

áramhozzáférés nem lehetséges. Azonban a 72 tanya közül 71-ben helyi generátor 

segítségével tudnak áramot használni a tanyatulajdonosok vagy bérlők.  

6. tábla A villanyellátottság mutatója a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyákon  

Járás 

Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-

forrásról üzemeltetett 

villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

% 

Jászapáti  90 7 3 

Jászberényi  60 26 14 

Karcagi  64 13 24 

Kunhegyesi  95 1 4 

Kunszentmártoni  88 3 9 

Mezőtúri  85 7 8 

Szolnoki  95 1 4 

Tiszafüredi  60 16 24 

Törökszentmiklósi  32 63 5 
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A vezetékes villannyal nem rendelkező megyei tanyák 27 százaléka állandóan lakott. 

Rendszeres szociális ellátásokra az ilyen tanyákon élők 14 százaléka szorul. A vezetékes 

villany nélküli tanyák 22 százaléka üres (lakatlan, gazdasági funkció nélküli). A tanyák 16 

százalékának van gazdasági funkciója, de lakója nincs.   

 

Megyénkben a 3.304 tanyából közel ötszázban nincs vezetékes villany. A változóinkat nézve 

inkább speciális egyéni tanyatörténete vannak annak, hogy hol és miért nincs villany. 

Az egyik ilyen állításunk az, hogy a nagy külterülettel rendelkező települések nagyobb 

eséllyel maradtak ki a villamosításból. Ezzel szemben például azt látjuk, hogy Jászberényben 

(külterület nagysága: 221 km
2
) minden tanyához eljut ez az energia, Mezőtúron pedig 78 

tanyában nincs villany (külterület nagysága: 289 km
2
).  

A másik hipotézisünk az volt, hogy a nagyobb tanyasűrűségű külterületeken kevesebb a 

villamosítás hiánya. Ezzel szemben azt látjuk, hogy Jászszentandráson, ahol a megyében a 

legnagyobb ez az érték, csak három tanya hiányzik, Tiszajenőn, ahol a második legnagyobb 

ilyen adattal találkoztunk 14 tanyának megoldatlan a vezetékes villamosítása, de Mezőtúron, 

ahol egy négyzetkilométerre átlag 2 tanya jut (említettünk) 78 tanyában nincs vezetékes 

villany. Az állításunk ellenpárja Törökszentmiklós, ahol a megyei átlag körüli tanyasűrűség 

mutató a jellemző, mégis 72 külterületi tanyán nincs vezetékes villany.  
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A megyei tanyák többségébe (54%) csak fúrt kutakon keresztül jut el az ivóvíz, amelynek 

minőségével közel minden ötödik tanyán gond van. Vízvezeték minden ötödik tanyán segíti a 

mindennapokat és a mezőgazdasági tevékenységet. A tanyák vízellátásában a közkutaknak 

(megyei szinten) majdnem 10 százalékos részesedése van.  

A Jászapáti járás tanyáinak 77%-a csak fúrt kúttal ellátott, a központi település külterületén 

lévő tanyák többségének vízellátását közkutak biztosítják. Vízminőségi problémát a tanyák 2 

százalékánál jeleztek.  

A jászberényi járásban fúrt kúttal való ellátottság 87 százalékos. Vezetékes víz csak a 

jászberényi, a jásztelki és a jászfelsőszentgyörgyi tanyákon fordult elő. A karcagi járásban a 

tanyák vízellátását szintén főként a fúrt kutak biztosítják (84%). Vezetékes vízzel ellátott 

tanya csak Kunmadarason nem fordult elő. A kunhegyesi térség tanyáinak 66%-án található 

fúrt kút, minden harmadik tanyán azonban vezetékes vízellátás biztosított (leginkább 

Kunhegyesen). 

A kunszentmártoni tanyák közel felét (52%) vízminőségi probléma jellemzi (főként 

Kunszentmártonban és Öcsödön). Minden harmadik tanyába azonban eljut vezetékes víz is 

(33%). A fúrt és a közkutak aránya a tanyák vízellátásban 7-7 százalék. 

A mezőtúri járás tanyáinak majdnem felében van vízminőségi probléma. Ez a gond a 

centrumtelepülés külterületén hatványozottabban fordul elő. Minden ötödik tanya vezeték 

segítségével jut vízszolgáltatáshoz, minden negyedik fúrt kút segítségével kap vizet. A 

közkutak a tanyák hat százalékára juttatják el a vizet. 

A Szolnoki járásban Besenyszögön és Tiszasülyön jellemző az, hogy vízminőségi probléma 

van a tanyák vízellátásával. A közkutakról történő vízellátás főként Tiszajenő külterületén 

fordul elő. Összességében a járás tanyáinak közel felében fúrt kút, minden negyedik 

tanyájában azonban vezetékes vízszolgáltatás van. Ugyanezek az arányok érvényesek a 

tiszafüredi járásban is, ahol vízminőségi probléma főként Tiszafüred külterületén jellemző. 

A törökszentmiklósi járás tanyáinak kétharmadában (66%) közkutakról oldják meg a 

vízellátást. Minden negyedik tanya vezetékes vízzel is ellátott. Fúrt kút a tanyák hét 

százalékára jellemző. 
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A megyei tanyák 41 százalékán található telefon (vezetékes vagy mobil). A jászapáti és a 

jászberényi járásban, illetve a kunhegyesi térségben ez az arány közel 50%. A karcagi és a 

tiszafüredi járásban, valamint a szolnoki területeken a tanyák 66, illetve 63 és 62 százalékában 

van telefon. A kunszentmártoni járásban ez az arány 21%. Hasonlóan alacsony értékű (19-

16%) a telefon-ellátottság a törökszentmiklósi és a mezőtúri járás tanyáin is.  

7. tábla A telefon-ellátottság mutatója a Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyákon  

Járás 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik 

(akár vezetékes, 

akár mobil) 

Összes 

felmért tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Jászapáti  213 427 50 

Jászberényi  488 1023 48 

Karcagi  150 229 66 

Kunhegyesi  53 102 52 

Kunszentmártoni  35 171 21 

Mezőtúri  118 739 16 

Szolnoki  248 401 62 

Tiszafüredi  39 61 64 

Törökszentmiklósi  29 151 19 

Összesen 1373 3304 42 
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Ez a telefon-ellátottsági mutató alapvetően azt mutatja, hogy a megyében létezik egy 

telekommunikációs szakadék a külterületen élők és a belterületi lakosok között. 

Elgondolásunk szerint ennek az aránynak az emelése inkább már technikai-technológiai 

kérdés lehet. A másik oldala ennek a kérdésnek az, hogy a külterületeken élők 

kommunikációs támogatása hozzájárulna a (köz)biztonsági érzetük javulásához is. 

A megyei tanyák felét földúton, harmadát szilárd burkolatú úton, ötödét javított burkolatú 

úton lehet megközelíteni. A Jászapáti járásban földúton a tanyák hatvan százalékára lehet 

eljutni. A javított földút aránya 10 százalék. Szilárd burkolatú út leginkább Jászapáti és 

Jászladány külterületén vezet. A Jászberényi járásban a tanyák megközelítésében a földút 

aránya 75%-os, a szilárd burkolaton minden ötödik tanyához lehet eljutni
37

.  

A karcagi járásban a tanyákat főként szilárd burkolaton lehet megközelíteni. A földút a tanyák 

harmadára jellemző. A Kunhegyesi járásban a tanyák elérhetőségében főként a földút (41%) 

és a szilárd burkolatú út (35%) játszik szerepet, de nem elhanyagolható a javított földút sem 

(23%). 

A Kunszentmártoni járásban a tanyák túlnyomó többségéhez földúton és javított földúton 

lehet eljutni (93%). A Mezőtúri járásban ez az arány 63%. A Szolnoki járásban elsősorban a 

javított földutat használhatják a tanyára járók (60%). De magas a szilárd burkolatú út aránya 

is (26%). A Tiszafüredi járásban a szilárd burkolatú út és a földút együttes aránya 82% (43%-

39%). A Törökszentmiklósi járásban ez arány 90% (60%-30%). 

8. tábla A felmért tanyák közúti elérhetősége a Jász-Nagykun-Szolnok megyében  

Járás 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú 

út 

Jászapáti  61 10 29 

Jászberényi  75 7 18 

Karcagi  31 4 65 

Kunhegyesi  41 24 35 

Kunszentmártoni  60 34 7 

Mezőtúri  45 29 26 

Szolnoki  15 60 26 

Tiszafüredi  39 18 43 

Törökszentmiklósi  30 10 60 

 

                                           
37 Leginkább Jásztelek és Jászárokszállás tanyáihoz lehet szilárd burkolaton eljutni. 
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1.1.bc) Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek külterületei a 

prominens válaszadók véleménye alapján 

A megyei válaszadóink általában vagy nem ismertek hasonló témakörben végrehajtott 

felmérést vagy érintették a 2011-es népszámlálás települési adatait, a KSH mezőgazdasági 

szerkezeti összeírását 2013-ból
38

. Sokan közölték, hogy a tanyavillamosítás kapcsán történt 

bizonyos szintű helyzetfelmérés, ez azonban a tanyáknak csak egy szűk szegmensét érintette 

(ahol konkrétan a beruházásra sor kerül/került). Hasonló kategóriának tekinthető az, amikor a 

szolgáltató/fenntartó a kialakítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, a házi 

gondozással és a szociális étkeztetéssel kapcsolatban végzett egy igényfelmérést. 

Interjúink
39 

alapján a megyei tér és társadalom differenciáltsága emelhető ki. Egyaránt jelen 

van a fontos alföldi jellemző és érték (hungaricum) a külterületi mezőgazdasági jellegű 

tanyasi gazdálkodás, de mindezek mellett meghatározó tendencia az is, hogy a külterületre 

költözés nem választás lehetősége, hanem kényszer. És a kényszer (önmagában) nem teremt 

vidéki kötődést és mindennapi tudást. 

Megjegyezzük, hogy a szociális leszakadás élménye főként a megyei nagyvárosok (Szolnok 

és Jászberény) válaszai alapján fogalmazódhatnak meg bennünk. Itt alapvetően kirajzolódhat 

az a folyamat, amelyet a ,,nagyvárosi árnyék” jellemzővel definiálható társadalmi folyamat. 

Ahhoz, hogy a szereplők ne érezzék ,,második röghözkötésnek” a folyamatot szisztematikus, 

tudásmegosztáson alapuló vidék-és külterület-fejlesztést kell elindítanunk, amelynek fontos 

eleme kell legyen a projektek szinergiája (pl. a közösségi és a vallásos terek megújítása). 

Ki kell emelnünk azt, hogy a leszakadásban érintett korosztályt alapvetően a gyermekes 

családok jelentik. Itt tehát megtalálhatjuk az aktivitást, de hiányzik a tudás. A megye más 

tanyás térségei pedig inkább azzal a folyamattal küzdenek, hogy az elöregedés (és a 

foglalkozás, valamint a területi mobilitás) következtében nehezen lehet átadni a tanyasi 

gazdálkodás stafétáját. Így elmarad (persze már a rendszerváltás óta nehézségekkel küzd) a 

sokáig jellemző generációváltás. 

A leírások alapján azt is kijelenthetjük, hogy a tanya hasznosítása meglehetősen differenciált 

módon valósul meg. Az innovációhoz mindig kell egy külső erő. A külső beruházó szerepét 

                                           
38 Az összeírás célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében 

bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai 

gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére.  
39 Az interjúalanyok nevei a mellékletben olvashatók. A mellékletben a megyei 

települések abc sorrendben szerepelnek.  
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egyes településeken (Tisza tó és környéke) az idegenforgalom tölti be40. A megye déli részén 

a közösség hagyományai, valamint a Cserkeszőlő által biztosított munkalehetőség (tehát 

tulajdonképpen megint az idegenforgalomról beszélünk). 

Ebben a viszonyrendszerben a centrum-periféria kategória több szempontból is érvényes. 

Fontos táji reláció, hiszen eltérő tanya-és külterületi hasznosítás mutatkozik meg a Jászságban 

vagy éppen a kunok földjén, de a centrum település és külterületének kapcsolatában is
41

. 

Számos önkormányzatnál láttunk saját innovációt. Volt olyan település, amely feldolgozóipar 

telepítésében látja jobban kihasználni a külterületet (amelyről jegyezzük meg, hogy a megyei 

települések jócskán ellátottak), illetve tudunk olyan Tisza-tó menti településről is, amely saját 

kezdeményezésre eddig idegen növényi kultúrák telepítésével mutat példát a külterületen élők 

számára, illetve hangsúlyoznunk kell Jászberényt, ahol a külterületen nevelt fákat a város 

szépítésére, az energianádat pedig a települések fenntartható energiagazdálkodására szeretné 

majd felhasználni. 

Természetesen az agráriumból és a hozzá kapcsolódó szektorokból elsősorban a 

középkorosztály tud (pályázati források bevonásával) megélni/fejleszteni. Olvashatunk 

sikeres magángazdák tevékenységéről, de tudunk nagy mezőgazdasági vállalkozásokról is 

(akik előbb-utóbb települési szinten tudatos gazdálkodással újragondolhatják a tsz 

társadalompolitikai szerepét is). 

A települési önkormányzatok szociálpolitikájának alakításában így fontos szerepe van a 

tanyagondnoki hálózatnak, amely ellátja/közvetíti a külterületi lakossági igényeit. Fontos 

ezért, hogy a társadalmi felelősségvállalást a külterületeken is fenntartsuk és az ellátásokhoz 

való egyenlő hozzáférés lehetőségét biztosítsuk.  

A falu-és tanyagondnoki szolgáltatások száma megyénkben 24. Ebből túlnyomó részt 

önkormányzati fenntartású szolgáltatás; egy egyházi és egy egyéb (civil) működtetés 

jellemző. A falu-és tanyagondnoki szolgálatok elhelyezkedése (súlyponti tengelye) észak-déli 

irányú. Mindez többségében azokat a településeket fedi le, ahol a tanyasűrűség az átlagnál 

magasabb
42

.   

                                           
40 A Tisza-tó környékén az üdülőövezetté való átminősítés gyakori, a külterületet érintő 

területrendezési folyamat. 
41 A táji eltérések kapcsán fontos hangsúlyoznunk a Tisza folyó szerepét, valamint a 

műutat (amely mentén számos tanya felvirágzása valósulhat meg) 
42 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása négy települési centrummal (Szolnok; Tiszasüly; 

Rákóczifalva; Besenyszög) tart fenn szolgálatot. Bevont települések, illetve 

településrészek: Szolnok, Tiszajenő; Tiszasüly; Tiszavárkony; Dobapuszta, Fokorúpuszta, 
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A fenti, szociális ágazati terület mellett fontos típust jelent a külterületek mezőőri szolgálata.  

Mivel az őrszolgálat működési költségeit 50-50%-ban a földhasználók, illetve a központi 

költségvetés biztosítja mondhatjuk azt, hogy ahol ilyen projekt működik, ott a külterület 

bérlői/tulajdonosai viszonylag magasabban helyezkednek el a társadalmi szerkezetben. 

Véleményformálók is, hiszen létre tudták hozni az önkormányzattal kötött együttműködést 

(forrásbevonást). 

 

                                                                                                                                    

Palotás, Szórópuszta). Jászfényszaru külterületén az Emberséggel az Emberért 

Közhasznú Egyesület a szolgáltató, Kenderesen pedig a Baptista Szeretetszolgálat. 
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Fontos jellemző tendencia a közfoglalkoztatásban résztvevők bevonása a tanyai körzetek 

útfelújításaiba is
43,

 illetve olvastunk arról is, hogy az egyik Tisza-tó menti településen 

elindultak a régi birtokos leszármazottjainak fejlesztési projektjei. Mindez a jövőben fontos 

lehet, most azonban még elszigetelt jelenség. 

A folyamatok összegzésekor azt is látni kell, hogy az önellátás-piacra termelés értékpár 

mentén a megyei tanyák jórészében a család számára biztosíthat megélhetést (és ebben az 

esetben is már egy prosperáló külterületi birtokról kell beszélnünk). Így nem meglepő az az 

egyik településről érkezett megállapítás, amely szerint ,,magánfejlesztések vannak csak, azok 

is kisebb mértékűek, csak a saját épületeket érintik”. De vannak olyan települések, ahol 

gyakorlatilag komoly mezőgazdasági tevékenység zajlik, az egykori tanyaépületek ma már 

közművesített, a gazdálkodást segítő terekként funkcionálnak. 

Lényegesnek tartjuk azt, hogy a külterületi fejlesztések során el tudjuk különíteni a ,,képesé 

tevés” /pl. tanyaépületek lakófunkciójának emelése; agráriumhoz kapcsolódó 

tudásmegosztások, egyenlő hozzáférés erősítése a humán közszolgáltatásokhoz, infrastruktúra 

bővítés/ és az ,,ugródeszka” funkció /itt az integrált fejlesztési irányok (pl. idegenforgalom, 

agrárium; közösségépítés, tudásfejlesztés) kiemelését tartjuk fontosnak kiemelni.  

A külterület életében a közbiztonság és a társadalmi felelősségvállalás (a települési humán 

közszolgáltatások elérésének biztosítása) kérdése integrált szemléletű külterület-fejlesztést 

(felzárkóztatást) igényel.  

1.1.bd) A tanyavilág/külterület megjelenése a különböző fejlesztési 

dokumentumokban 

Jászság 

Munkánk során foglalkoznunk kell azzal, hogy a térségekre (főként a jászsági és a karcagi 

kistérségre) az érvényben lévő területfejlesztési programok milyen fejlesztéseket tartanak 

elsődlegesnek. 

2006-ban, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság által 

elkészített, 2007-2013-ig szóló fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 5 

stratégiai célt emelt ki a Jászságban.  

                                           

43 De előfordult még a helyi gazdálkodók, vadásztársaság bevonása is. 
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Jelen projektünk függvényében nagyon hatékonyan tudjuk értelmezni az egy évtizede 

rögzített öt stratégiai célt is
44

: 

- Humánerőforrásra építő, versenyképes, innovatív gazdaság továbbfejlesztése, 

- A Jászsági hagyományokon alapuló társadalmi összetartozás erősítése, 

- Kisvárosi és vidéki életminőség javítása, 

- Az agrárium fejlesztése, 

- Természeti, környezeti elemek védelme, fenntartása. 

A program gondolatmenete az volt, hogy ,,a társadalom egyensúlyi fejlődése vonzza magával 

a gazdaság fejlődését” (i.m 5.o.). Ehhez kapcsolódott a jövőkép is, amely így szerepel az 

anyagban (i.m 155.o.) 

,,Jászsági hagyományokon és együttműködésen alapuló versenyképesség kistérsége” 

A MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. által készített megyei területfejlesztési koncepció 

térségfejlesztési előtanulmánya
45

  2013-ban a következő jövőképet alkotta meg: 

,,Együttműködésekben gazdag, versenyképes Jászság” (i.m 51.o.) 

Az átfogó célok közül kettő (vidékies települések felzárkóztatása; önszerveződő társadalom) 

jól kapcsolódik kompetencianövelő és integrációs célú projektünkhöz.  

Az elmúlt évtized stratégiai szemléletváltását jól jelzi az, hogy a hat stratégiai cél közül három 

kapcsolódhat jelen tanulmányunk témájához
46

. Ezek a prioritások a következő tartalommal 

bírnak (51.o.): 

1. A leghátrányosabb társadalmi rétegek és a leszakadó települések felzárkóztatása: 

Helyi termékek és termelői önszerveződéssel segíteni a leszakadó rétegek társadalmi 

integrációját, növelni a vidék gazdasági erejét. 

2. Hálózatosodás: Gazdasági együttműködések elősegítése, klaszterképzés, közös 

érdekérvényesítés, versenyképes beszállítói programok által vállalkozások 

letelepítésének elősegítése 

                                           
44 http://www.jaszbereny.hu/dok/Jaszsag_061031_koncepcio.pdf letöltve: 2015. május 

20. 
45 http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/jaszsag_2013_03_11_kozgyulesre.pdf 

letöltve: 2015. május 20.  
46 Az összehasonlítás érdekében rögzítjük a hat prioritást: 1, Megfelelő üzleti környezet 

megteremtése, 2. Hálózatosodás, 3. Vidék élhetőbbé tétele, 4. Feldolgozóipar telepítése, 

5. Idegenforgalom egységesítése, 6. A leghátrányosabb rétegek és a leszakadó 

települések felzárkóztatása.  

http://www.jaszbereny.hu/dok/Jaszsag_061031_koncepcio.pdf
http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/jaszsag_2013_03_11_kozgyulesre.pdf
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3. Vidék élhetőbbé tétele: integrált fejlesztések megvalósítása, munkahelyteremtés és 

felzárkóztatás, lokális vállalkozásfejlesztés, a vidéki térségek gazdasági 

teljesítményének növelése. 

A jövőkép tartalma azonban megfelelő magyarázatot kínál az elmúlt évtized jászsági 

gazdasági – társadalmi változásaira. A társadalmi-gazdasági szegmensek komplexitása (itt 

egyrészt a hálózatos gondolkodás elterjedését és a térségi modernizáció különbözőségét kell 

hangsúlyoznunk) elindított egy kistérségi / járási fejlődést, amelyben a társadalmi hálózatok 

(életminőség, szolidaritás, humán erőforrás fejlesztés) erősödtek. Ezeket a korábbi 

hangsúlyokat a 2010-es évtized első éveiben született tervezési dokumentumok is 

alkalmazták, de alapvetően a racionális cselekvések (foglalkoztatás és térségi megtartóerő) 

csoportjához kapcsolódva. Úgy látjuk, hogy a Jászság fejlődésének társadalmi aspektusai 

hangsúlyosabban a horizontális célokban (pl. A foglalkoztatás növelése a társadalom minden 

aktív korú szegmenségben) és a települési speciális (felzárkóztató) közpolitikák terén 

szerepelnek. 

Ebben a dokumentumban a ,,tanya” fogalmat kétszer
47

, a következő tartalmakkal találhatjuk 

meg. 

,,A Jászság egyike az ország hagyományosan tanyás térségeinek (2001‐ben 69 külterületi 

lakott helyen kb. 2700 fő élt), jelentősebb külterületi népességgel Jászberény és 

Jászszentandrás rendelkezik
48

” (3.o – Jászsági körkép fejezet). 

SWOT-elemzésen belül a lehetőségek között: ,,a fenntartható fejlődés szellemisége új 

távlatokat nyit a tanyarendszer” (21.o.) 

Összességében úgy látjuk, hogy konkrét célzott /nevesített/ programok nélkül, de a 

külterületek közösségének, társadalmának a gondjai, problémái komplex módon jelennek meg 

a jászsági elképzelésekben.  

Karcagi térség 

A Nagykunságot reprezentáló karcagi kistérség 2005-ben megjelent dokumentumában
49

 a 

tanya fogalom nyolc alkalommal jelenik meg
50

. Két alkalommal a tanya fogalma egy konkrét 

                                           
47 A külterület fogalmához hasonlóan. 
48 Jelen projekthez kapcsolódó kutatásunkból láthatjuk, hogy a Jászság a tanya-sűrűség 

tekintetében is kettéválik. A Felső-Jászsághoz tartozó településeken (Jászfényszaru, 

Jászfelsőszentgyörgy, Jászágó) mellett az Alsó-Jászságból egy település 

(Jászszentandrás) az, ahol kiemelkedő a tanyasűrűség.  
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turisztikai értékhez kapcsolódott (Szabó Mihály Fazekasműhely és Tanya; Horváth Tanya, 

Kisújszállás). Hét alkalommal az intézkedések kibontásában találhatjuk meg a tartalmat (A 

kulturális turizmus intézkedésen belül rögtön hármat): 

,,Intézkedés: Tanyavilág skanzenszerű bemutatása - Elhagyott vagy rossz állapotú tanyák 

skanzenszerű átalakítása jelentős turisztikai vonzerőt jelent regionális, de országos szinten is. 

A térségre jellemző hagyományos tanyasi gazdálkodási formák bemutatása, a helyi 

kismesterek népszerűsítése (fazekasság, szűrhímzés, kosár és fonott bútor készítés) a 

mesterségek kipróbálásának lehetősége valamint tanyasi szálláshelyek kialakítása egy újabb 

komplex turisztikai programcsomag megszervezését teszi lehetővé.” (54.o.) 

Az első programon belül (Minőségi és a helyi speciális mezőgazdasági termékek és 

szolgáltatások előállítása, feldolgozása) a mezőgazdasági úthálózat karbantartása elnevezésű 

intézkedésben is felfedezhetjük a tanyákat: 

,,Mivel a térségre jellemző, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó tanyákat speciális földutakon 

lehet megközelíteni, javasoljuk ezek a karbantartásának kistérségi szintű megoldását. Ennek 

első lépése lehetne, ha a társulás közösen vásárolja meg azt a speciális munkagépet, amelyik 

alkalmas az ilyen feladatok ellátására.” (61.o.) 

Az új mezőgazdasági formák kialakításának ösztönzése elnevezésű intézkedésben a 

következő cselekvés-elképzelést találjuk: 

,,A már elhagyott tanyák közül is érdemes megfontolni, melyik lenne alkalmas arra, hogy 

területén bio-farmot rendezzenek be. Valódi gazdálkodással, szintén bemutató jelleggel, a 

megtermelt bio-termékek értékesítésével.” (61.o.) 

A tartalomelemzés után érdekes megnéznünk azt, hogy a kistérség 10 évvel ezelőtti kiemelt 

célja a kistérségi kohézió és a fejlesztési menedzsment erősítése volt. 

A tervezők 7 prioritást (A gazdaság versenyképességének javítása, A kistérség turisztikai 

fejlesztése, Humán erőforrás fejlesztése, Műszaki infrastruktúra és környezetgazdálkodás 

fejlesztése, A mezőgazdaság életképességének javítása, Szociális és egészségügyi hálózat 

problémáinak kistérségi szintű kezelése, Információs társadalom fejlesztése) is 

megfogalmaztak (36.o.). 
                                                                                                                                    
49 http://www.karcag.hu/files/module15/2584F1DE111B483D.pdf letöltve: 2015. május 

21. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, 

stratégiai és operatív programja. Készítette: Advocata Kft. 2005. 
50 A külterület fogalmának említése két alkalommal történt a programban. Mindkét 

fogalom valamilyen negatív állapothoz kapcsolódik: illegális hulladéklerakó, 

elhanyagoltság. 

http://www.karcag.hu/files/module15/2584F1DE111B483D.pdf
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Kistérségi jövőkép fontos eleme a magas szintű térségi összefogás, a versenyképes, 

fenntartható gazdaságfejlesztés, amely hozzájárul a helyi lakosság életminőségének 

javításához és a települések bevételeinek növekedéséhez (41.o.) 

A Nagykunságra és a Tisza tó térségére szóló térségfejlesztési előtanulmány
51 

soraiban a 

tanya fogalom két alkalommal fordul elő
52

 (Tanya múzeum kialakítása Tiszaörsön /22.o./; A 

marketing helyzetértékeléshez kapcsolódva - A Tisza-tó térségében kialakíthatók lovas 

tanyák, kijelölhetők lovas túra útvonalak, lovas megállóhelyek 46.o.). 

Az anyag a következő térségre vonatkozó jövőképpel számol: Növekvő hozzáadott érték-

termeléssel a felzárkózásért (57.o.). 

Ehhez három átfogó céllal terveztek: 1. A hozzáadott-érték alapú élelmiszer-gazdaság egyik 

központja, 2. Természet-közeli egészségturisztikai centrum; 3. A vidéki térségek komplex 

felzárkóztatása. 

A tanya és a külterület fejlesztése elgondolásunk szerint az Önszerveződő vidéki társadalom 

elnevezésű stratégiai célhoz kapcsolódhat leginkább. Mindehhez a tervezők a következő 

tevékenységeket gondolták
53

:  

Hagyományos vidéki mesterségek felélesztése, helyi termékek helyben történő felhasználása 

és termelői önszerveződés 

Mezőtúri és a tiszazugi térség 

A Mezőtúr térségére és Tiszazugra szóló térségfejlesztési előtanulmányban
54

 20 alkalommal 

fordul elő a tanya fogalma. A többi megyei kistérségi tervezési dokumentumtól alapvetően 

eltér az, hogy van egy témánkkal foglalkozó fejezetcím is: 

Városhálózat, tanyás települések, kertes falvak, aprófalvak, kapcsolatrendszerek, vízrajzi 

adottságok, ökológiai hálózat (21.o.) 

                                           
51 

http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/nagykunsag_tisza_to_2013_03_11_kozgyul

esre.pdf letöltve: 2015. május 21. Készítette: MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 
52 A külterület említése is kétszer történt (mindkét alkalom Kunhegyeshez kapcsolódott). 
53 Természetesen a következő stratégiai célok (mint határterületek is fontosak): 

Leszakadó térségek felzárkóztatása, Tisza-tó integrált turisztikai fejlesztése, Térség 

zöldipari arculatának erősítése. 
54 

http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/mezotur_tiszazug_2013_03_12_kozgyulesr

e.pdf letöltve: 2015. május 21. Készítette: Város-Teampannon Kft, 2013. 

http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/nagykunsag_tisza_to_2013_03_11_kozgyulesre.pdf
http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/nagykunsag_tisza_to_2013_03_11_kozgyulesre.pdf
http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/mezotur_tiszazug_2013_03_12_kozgyulesre.pdf
http://www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/mezotur_tiszazug_2013_03_12_kozgyulesre.pdf
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De a fejezeten túl megjelennek a klasszikus társadalomföldrajzi háttértudások is. Ilyen például 

a térkapcsolati dinamizmus a Békés megyei tanyák irányába és az egykori megyei 

tanyaközpontok (Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék) fejlesztése (3.o). 

Az anyag az 5. oldalon foglalkozik azzal, hogy bár az országos területfejlesztési 

dokumentumok jelentős külterületi népességgel és tanyás térségekkel rendelkező területnek 

tüntetik fel a térséget, mégsem tekintik speciális térségi programmal kezelendőnek (mint a 

Homokhátságot, a Cserehátat vagy az Ormánságot). /5.o./ 

A térségi jövőkép megalkotásakor a következőt olvashatjuk: ,,kiépültek a közúti kapcsolatok a 

külterületek és tanyák felé” (27.o.). A 4. prioritásban (A térség zöldgazdasági arculatának 

megerősítése) találtuk az alábbi tevékenységet: a tanyák energetikai ellátási nehézségeinek 

megoldása /Önfenntartó tanyák (31.o.)/. 

Összehangolt településüzemeltetés és tájgondnokságok, Várostérségenként optimalizált 

területhasználat, Funkcionális várostérségek gazdasági teljesítményének növelése, Helyi 

gazdaság, alulról építkező  szerveződések megerősítése beavatkozási területhez a következő 

tanyák helyzetével kapcsolatos tevékenység járul: egykori tanyaközpont falvakra is 

kiterjedő tanyafejlesztési programok (34.o.). 

A ,,Mozaikosabb táj, diverzebb tájkép kialakítása a társadalom és a gazdaság megújulását, a 

táj konszolidációját előirányzó infrastruktúrafejlesztési specifikus célhoz is kapcsolódva; 

Gazdálkodást folytató tájházak hálózata” programcsoporthoz a következő célzott 

tevékenységet találtuk: 

,,Tájház létesítése, a tanyás gazdálkodás és a régi pásztorélet eszközeinek bemutatására 

(Túrkeve)” /37.o./ A meglévő országos mellékutak felújítása; mellékút‐ és kerékpárút hálózat 

sűrítése; belterületi utak burkolatának megerősítése elnevezésű programcsoport a tanyákon 

lakók életkörülményeit (elérhetőségét) is javíthatják (47.o.). 

A külterület fogalmával 10 alkalommal, többek között ilyen szövegösszefüggésekben 

találkozunk: rendkívüli kiterjedésű külterületek /pl a mezőtúri járás két városa az ország 

legnagyobb kiterjedésű külterületekkel rendelkező települései közé tartozik, Mezőtúr és 

Túrkeve együttes külterületeinek összege meghaladja az 500 km
2
, tehát az ország teljes 

területének 0,53 százalékát fedi le. 21.o./; M44-es nyomvonal kérdések (23.o.), utak és a vízi 

infrastruktúra fejlesztése (46-47.o.). 

Összességében úgy látjuk, hogy a mezőtúri és a tiszazugi járások 2014-2020 közötti időszakra 

szóló tervezési dokumentumaiban a tanyával kapcsolatos tudások disszeminációja 
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komplexebben fordul elő, mint más említett kistérségi tervezési programokban. Azonban a 

fejlesztési irányok, a tervezési határterületek (problémacsoportok) megjelenése/kijelölése 

térségenként hasonló irányba mutat (kulcsszavak: fenntarthatóság, elérhetőség, életminőség; 

vagyis: népességmegtartó képesség, képességmegtartó népesség). 

 

Összegzés 

A táblák adatai alapján azt látjuk, hogy a megye minden települését érintő lakónépesség 

száma a 2014.01.01-es adatok alapján 383.489 fő. Ebből a megyei lakosságszámból 

külterületen alig 3.694 fő él (ez alig egy százalékos arány a megyében)55. Felmérésünkben 

3.304 tanyát regisztráltunk és mértünk fel. 

Ha a külterületi lakosság arányát végignézzük a települési lakosságszámhoz viszonyítva; 

akkor 24 települést
56 

látunk a megye átlagnál (magasabbnak). 

Munkánk során megalkottunk egy tanyasűrűség mutatót, amely az egy négyzetkilométerre eső 

tanyák arányát jelenti. A megyei átlag: 0,592. (mindez 5.581.61 km
2
  külterületen található ). 

A megyei átlagnál három járás rendelkezik: a jászapáti, a jászberényi és a mezőtúri.  

Természetesen a települési átlagok itt is jelentősen különböznek. A Jászapáti járásból 

Jászszentandrás (7,44), a Jászberényi járásból Jászágó (2,00), Jászberény (2,33), 

Jászfelsőszentgyörgy (2,90), Jászfényszaru (2,61), Jásztelek (0,6) és Pusztamonostor (0,7) 

rendelkezik a megyei átlagnál nagyobb tanyasűrűséggel
57

. Ha a megyei kontextusban nézzük 

mindezt, akkor a Jászságban igen erősnek mondható ez a mutató. A sok fontos 

megállapításból egyez említünk meg az összegzésben: a Felső-Jászság (Jászberényi járás), 

Alsó-Jászság (Jászapáti járás) közötti különbség a külterületek tükrében is meghúzható. 

A Karcagi járásban Berekfürdő külterületén nagyobb (0,64), a Karcag esetében pedig kicsit 

alacsonyabb (0,40) a tanyasűrűség mutató. A Kunhegyesi járásban Kunhegyes (a centrum) 

külterületén regisztrálhattunk a megyei átlag körüli tanyasűrűséget (0,45). A Kunszentmártoni 

                                           
55 http://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=LETOLTES  
56 10% feletti kategória: Kétpó; Tiszajenő; Mezőhék, Jászszentandrás, Tiszaszentimre. 1-

10 százalék között: Jászivány; Jászágó; Jászfelsőszentgyörgy, Jászboldogháza, Jásztelek, 

Jászberény, Jászfényszaru, Kunhegyes; Nagykörű; Kuncsorba; Szászberek; Tiszasüly; 

Nagyrév; Besenyszög; Mezőtúr; Tiszavárkony; Kengyel; Tiszaroff; Mesterszállás. Ez az 

arány a megyei települések százaléka. 
57 Jászárokszállás és Jánoshida külterületén a megyei átlagnak megfelelő a tanyasűrűség. 

A jászsági települések (összesen 18 település tartozik ide) 38 százalékában nagyobb a 

megyei átlagnál a tanyasűrűség.  

http://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=LETOLTES
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járásban Öcsödön (0,80) és Nagyréven (0,63) volt magasabb a tanyasűrűség mutató, mint a 

megyei átlag.  

A Mezőtúri kistérségben Kétpón (0,82), Mezőtúron (a központban) volt magasabb (1,87) és  

Mezőhéken a megyei átlag körüli a tanyasűrűség (0,50). A Szolnoki kistérségben egy 

településen volt magasabb (Tiszajenő- 6,88) és két településen (Tószeg – 0,40, Szászberek – 

0,53) hasonló a tanyasűrűség mutató a megyei átlaghoz.  

A Tiszafüredi járásban lévő települések nem haladták meg a megyei tanyasűrűség átlagot, a 

Törökszentmiklósi járásban 3 település megközelítette azt (Kuncsorba, Örményes, 

Törökszentmiklós).  

A települési külterületi különbségeket a járási átlagok érzékeltetik jobban. A Jászapáti járás 

esetében egy település (Jászszentandrás) maradt, a Jászberényi járás átlaga azonban olyan 

magas (1,65), hogy Jásztelek és Pusztamonostor már alacsony tanyasűrűségű települési 

külterületnek minősíthető. 

A Karcagi járás átlaga alapján a centrum és Berekfürdő települése magasabb, Kisújszállás 

közel hasonló tanyasűrűség mutatóval bírt. A Kunhegyesi járásban a központ mellett 

Tomajmonostorát kis besorolhatjuk a magas tanyasűrűség mutatójú települések mögé. A 

kunszentmártoni járásban maradt ebben a kontextusban is két település (Nagyrév, Öcsöd) a 

magas tanyasűrűség kategóriában. A Mezőtúri járásban a három helyett egy település 

(Mezőtúr) haladja meg és egy (Kétpó) éri el a magas járási átlagot (1,01). A Szolnoki járásban 

a járási mutató alapján két település (Szászberek és Tiszajenő) meghaladja, Szolnok és Tószeg 

pedig közel eléri a tanyasűrűség járási átlagát. 

A Tiszafüredi járás alacsony átlagát (0,146) Tiszaörs, Tiszaszentimre és Nagyiván is 

meghaladta. Átlagközeli eredményt Tiszafüred és Tiszaszőlős ért el. A Törökszentmiklósi 

járásban már említett 3 település (Kuncsorba, Örményes, Törökszentmiklós) meghaladta a 

tanyasűrűség járási átlagát. 

Az adatokkal kapcsolatos értelmezésünk az, hogy a megyei átlag alapján a sűrűség, mint 

fogalom a települések alig harmadában értelmezhető. A járási átlagok figyelembevétele 

alapján azt látjuk, hogy egységesen magas sűrűség a Felső-Jászságban körvonalazódik, 

egységesen alacsony sűrűség a Tiszafüredi járásban látszik. Általában a járási centrumok 

külterületén magasabb a tanyasűrűség és a korábbi tanyaközpontok (pl. kun mezővárosok) 

közül ma már inkább csak Mezőtúr az, ahol a korábbi hagyományok megfelelő 

tanyasűrűséggel megfeleltethetők. (Melléklet 1-11 tábla) 
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A gazdasági aktivitás és lakófunkció összefüggései fontos tanya (és külterület) fejlesztési 

irányokat jelölnek (táblázatos melléklet 12-22 tábla). Megyénk tanyáinak több, mint fele 

állandóan lakott tanya. Azonban ebből az arányból közel 8 százalékot rendszeresen kell 

segíteni a szociális ágazatban. A tanyák negyede lakatlan, közel 10 százalékuknak azonban 

van gazdasági funkciója is. Hasonló az aránya a hobbitanyáknak is, azonban a megye tanyái 

közül közel minden ötödik összedőlt, romos.  

A jászapáti járásban az átlagnál magasabb a lakott tanyák aránya, de nagyobb a lakott, de 

szociálisan rászorult tanyasi családok aránya is a kistérség külterületén. A megyei átlagnál 

alacsonyabb a lakatlan tanya gazdasági funkcióval kategória, de magasabb a hobbitanya és a 

,,lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül” elnevezésű tanyatípus. A jászapáti térségben az 

összedőlt, romos tanya aránya hat százalékos. 

A lakott, de szociális ellátott tanyasi közösségeket leginkább Jászapáti és Jászszentandrás 

külterületén találhatunk. Ez utóbbi (nagy tanyasűrűséggel rendelkező) településen 386 tanyát 

mértünk fel. Ebből 5 százalék romos, 52 százalékuk állandóan lakott. A gazdasági funkcióval, 

de lakhatás nélküli tanyák aránya 3 százalék, az üresen álló tanyák aránya 16%. 11 százalék 

azon tanyák aránya, ahol a szociális ellátásokra szorulnak. Hobbitanyaként a jászszentandrási 

külterület tanyáinak 13 százalékát hasznosítják.  

A jászberényi térség külterületein található tanyák alapvetően lakottak, 26 százalékos a romos 

tanya arány. Jászberényi járásban az Alsó-Jászsághoz képest 26%-os a romos tanyák aránya. 

A legtöbb ilyen tanya Jászberényben található. A hobbitanyák közel hasonló értékben 

terjedtek el, mint az Alsó-Jászságban. A lakatlan tanyák közül a gazdasági funkcióval 

rendelkező és a gazdasági funkció nélküliek alig különböznek (a két kategória összértéke: 

15%). A lakott tanyákon lakók 4 százaléka szorul állandó szociális ellátásra (ez a jászapáti 

járás adatához képest 8 százalékkal alacsonyabb). 

A karcagi járásban a tanyák több, mint fele lakott tanya. Nagyon fontos térségi jellemzőt 

jelent az, hogy a járási tanyák közül minden ötödik lakatlan ugyan, de gazdasági funkciókkal 

rendelkezik. A gazdasági funkcióval sem rendelkező, lakatlan tanyák arány 10 százalékkal 

alacsonyabb, mint a gazdasági funkcióval rendelkező, lakatlan tanyák aránya.  

Így valószínűsíthető az a trend, hogy ezeknek a tanyáknak is előbb-utóbb gazdasági funkciót 

adnak a tulajdonosok. A térségben majdnem minden tízedik tanya romos. A térségben 

alacsony a hobbitanyák és a szociálisan rászoruló tanyasi tulajdonosok aránya is. 

Összességében azt látjuk, hogy ez a külterületi térség fejlesztési szempontból homogénebb. 
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A kunhegyesi járás tanyasi társadalmában hét százalék azok aránya, akik szociális ellátásra 

szorulnak. 51 százalék a lakott tanyák aránya. Hobbitanya nincs, Egyforma (16-16 százalék) a 

lakatlan, gazdasági funkcióval rendelkező, illetve gazdasági funkció nélküli tanyák aránya. 

Minden tízedik tanya romos ebben a járásban. 

A kunszentmártoni járásban a tanyák közel fele lakott (a tanyákon élők alig 2 százaléka szorul 

szociális segítségre). A tanyák 13 százaléka romos, 23 százaléka ,,csak áll”, nincs gazdasági 

funkciója, nem is lakják (fontos, hogy 10 százalékkal alacsonyabb azon tanyák aránya, 

amelyek lakatlanok ugyan, de van gazdasági funkciójuk). A hobbitanyák száma elenyésző. 

A mezőtúri járásban is azt látjuk, hogy a tanyák közel fele lakott (a szociális rászorultsági 

arány itt 6 százalékos). A térségben közel minden ötödik tanya rendelkezik valamilyen 

gazdasági funkcióval, hasonló az aránya a romos tanyáknak is. A lakatlan, gazdasági funkció 

nélküli tanyák aránya öt százalék. A járásban a tanyák hat százaléka hobbitanya. 

A centrum térségben (Szolnoki járás) a megyében a legmagasabb azok aránya, akik 

tanyasiként szociális segítségre szorulnak rá (15%). A tanyán élők aránya 45 százalék. 

Érdekes értékpár, hogy a térség romos tanyáinak aránya 5, a hobbitanyáinak aránya 6 

százalék. Az itt élők kevesebb gazdasági fantáziát látnak a tanyában, mert a gazdasági 

funkcióval rendelkező tanyák aránya 12 százalék (szemben a 17 százalékos üres tanya-

aránnyal). Ez utóbbi alapján a hobbitanyák száma is emelkedhet. 

A tiszafüredi járásról azt adatok alapján a racionális tanya hasznosítás fogalma juthat 

eszünkbe. A gazdasági funkcióval rendelkező tanyák közel 40; a hobbitanyák aránya 15 

százalék. A térség minden negyedik tanyája lakott (ebben a járásban nincs külterületi 

rászoruló közösség). A romos tanyák aránya 10%. Az üresen álló, gazdasági funkciót sem 

kapott tanyák aránya 9%. 

A törökszentmiklósi járásban a megyében a legmagasabb az ,,állandóan lakott, rendszeres 

szociális ellátásra szoruló lakosokkal” elnevezésű tanya-kategória (31%). Mivel a külterületek 

tanyái közül közel minden negyedik lakott ez az érték elég magasnak tűnik. 

A tanyák 5 százalékának van gazdasági szerepe, 10 százaléka romos, hat százalék hobbitanya. 

A társadalmi egyenlőtlenségek mellett a jövőképhiányt is jól szemléleti az, hogy minden 

negyedik tanya üres.   

A fejezet adatai alapján a következő trendek (fejlesztési utak) rajzolódnak ki: 
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1. A külterületet definiálhatjuk a szociális szolgáltatások igénybevétele/hozzájutásának 

szempontjából fokozottan periférikusnak is. Ez a ,,társadalmi zárvány” definíció 

főként a szolnoki és a (keleti) szomszédos törökszentmiklósi járásra jellemző. 

Megjegyezzük, hogy a ki/beköltözés jelensége alapvetően a Neszűr, mint külterület 

kapcsán Jászberényben került reflektorfénybe, úgy látjuk, hogy a jászsági térség 

egészében nem jelent nagy problémát. Fontos arra is utalnunk, hogy a tanyagondnoki 

szolgálat viszonylag kevés településen van a törökszentmiklósi járásban. 

2.  A lakatlan, de gazdasági funkció nélküli tanyákat kétféle megközelítéssel 

elemezhetjük: 

2.1 Számuk visszatükrözi pl. a térség és a mezőgazdaság; valamint a külterület eltartó-

képességét, valamint a jó minták, befektetési ötletek és javak hiányát. Ez az arány a 

legmagasabb törökszentmiklósi és a kunszentmártoni járásban. 

2.2 A lakatlan, ,,jövőkép /hasznosítás/ nélküli” tanyákból az évek amortizációja könnyen 

meghozhatja a már napjainkban is magas ,,romos tanya” állapotot.  Ez az adat most a 

legmagasabb a mezőtúri és a jászberényi járásokban.  

2.3 Ha ezt a két kategóriát összeadjuk, akkor a legkevésbé veszélyeztetett járásnak a 

jászapáti és a tiszafüredi tűnik (21-20 százalék). A tanyamentés terén leginkább 

problémásnak pedig a mezőtúri (ebbe a kistérségbe tartozik a megyében fellelhető 

tanyák 22 százaléka) és a törökszentmiklósi járások tűnnek (36-35 százalék). 

3. A gazdasági funkció megléte azt mutatja, hogy a tulajdonosok stabil(abb) jövőképpel 

rendelkeznek a tanyáik sorsát illetően. Ebben a tekintetben a Tisza-tó környéki járások 

vannak az élen (tiszafüredi és a karcagi járás – 39-22%), illetve a Szolnoktól délre eső 

kistérségnek, a mezőtúri járásnak is jó eredménye van (19%). 

4. A hobbitanyák mögött is hasonló, racionális cselekvés áll. Így nem meglepő, hogy a 

Tisza tó mentén fekvő tiszafüredi járás eredmén23yei vezetik ezt a kategóriát. Ha a 

Jászság eredményeit összeadjuk, akkor ez a 26%-os összevont tájegységi érték a 

legnagyobb a megyében ebben a kategóriában. Úgy gondoljuk, hogy ez a járás 

földrajzi elhelyezkedésének és az ebből is következő stabilabb mezőgazdasági 

jövőképnek és középosztályi vonzerejének is köszönhető. 

A gazdasági funkciók között kiemeljük, hogy a megyei tanyák közel fele csak saját 

fogyasztásra termel (táblázatos melléklet 23-33. tábla). Közel hasonló azok aránya, aki 

kizárólag értékesítenek és azon tanyasi gazdálkodók száma, akik a felesleget értékesítik. Az 

adatok alapján nem mondhatjuk azt, hogy a JNSZ megyei tanyasi/külterületi gazdálkodás 

kizárólag az önellátáson alapul, mert az értékesítés szegmens a tanyák több, mint a felében 
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szerepel. Más változók (hobbitanya, gazdasági funkció kitalálása, szélesítése) alapján ez a 

kategória is növekedési pályára állhat. 

Járások összehasonlítása alapján azt látjuk, hogy a kilenc járás közül 3 markáns irány 

különíthető el. A Jászságban, a szolnoki és a kunszentmártoni járásban alapvetően a saját 

fogyasztásra való termelés, az értékesítés-orientáció a karcagi és a tiszafüredi járásban 

jellemző. Tudjuk, hogy ebben a két járásban a legmagasabb a lakatlan, de gazdasági 

funkcióval, szereppel rendelkező tanyák aránya. A ,,középutas” (ha marad, értékesít) tanya-

gazdasági stratégia a törökszentmiklósi és a mezőtúri tanyákon érvényes. Ez a két járás a 

tanyamentés hipotetikusan megalkotott két célterülete. Ne feledjük, hogy a mezőtúri 

térségben a központ hatalmas külterülettel és a megyei átlag feletti tanyasűrűséggel 

rendelkezik.   

Az adatok alapján a fentiek mellett egy másik gazdálkodási ,,minta” is kirajzolódni látszik. A 

Tisza tó által határolt járásokban (Kunhegyes, Tiszafüred, Karcag) erős a tanyasi gazdálkodás 

terén az értékesítési mozzanat. 

A mezőgazdasági művelési ágak (táblázatos melléklet 34-44. tábla) szerint a legtöbb megyei 

tanya állattenyésztéssel foglalkozik. A kertészeti kultúra és a szántóföldi növénytermesztés 

kultúrájának adatai közel hasonlóak. 

Mindkét jászsági járásban többségben van a kertészeti tevékenység említése. Alacsonyabb 

volumenben ugyan, de a kertészeti kultúra elsősége a kunszentmártoni járásban is 

megfigyelhető. A jászapáti járásban az állattartás gyakoribb, mint a jászberényi kistérségben. 

A Tisza tó által határolt járásokban (Kunhegyes, Karcag, Tiszafüred) található minden 

második tanyán állattenyésztés folyik. Az előző járások mellett a Szolnoki kistérségben sem 

számottevő a kertészeti kultúra. A szántóföldi növénytermesztésre alapozott tanya-gazdasági 

stratégia stabil második helyet eredményezett mindegyik járás külterületi gazdaságában. A 

törökszentmiklósi járásban a három gazdasági irány egyike sem rendelkezik kiugró 

értékekkel. A közel hasonló eredmények között a szántóföldi növénytermesztés volt a 

legmagasabb arányú.   

Az infrastrukturális (villany, víz, elérhetőség) és kommunikációs mutatók (táblázatos 

melléklet: 45-89. tábla) között azt látjuk, hogy a megyei tanyák 81 százalékában vezetékes 

villany segíti a mindennapokat. Minden tízedik tanyában az áramot helyi energiaforrás állítja 

elő. Azon tanyák aránya, ahol egyáltalán nincs villany 8 százalék.  



56 

 

A vezetékes villany bekötésének közel 90 százalékos aránya a jászapáti, a szolnoki, a 

kunszentmártoni és a mezőtúri járásokban jellemző. A növekedési tendencia három térségre 

(jászberényi, tiszafüredi, karcagi) jellemző. A Törökszentmiklósi járásban viszont a 

villamosítás még kvázi gyerekcipőben jár. Fontos, hogy ezeken a helyeken a helyi generátor 

hiánypótló szerepet tölt be az áramellátásban.  

Fontos megemlítenünk, hogy a tiszafüredi és a karcagi tanyák negyedében nincs villany (bár 

ebben a két térségben erős az értékesítési szegmens). A jászberényi, a mezőtúri és a 

kunszentmártoni járások külterületén minden tízedik tanyában nem érhető el az áram 

biztosította civilizációs fejlesztések.  

A járások közötti különbségeket az anyagban bemutatott térképek földrajzilag is jól 

érzékeltetik.  

Szociológiailag fontos, hogy a vezetékes villannyal nem rendelkező megyei tanyák 27 

százaléka állandóan lakott. Rendszeres szociális ellátásokra az ilyen tanyákon élők viszonylag 

magas száma (14 százalék) szorul. A vezetékes villany nélküli tanyák 22 százaléka üres 

(lakatlan, gazdasági funkció nélküli). A tanyák 16 százalékának van gazdasági funkciója, de 

lakója nincs.   

A megyei tanyák közel felében csak fúrt kutakon keresztül jut el az ivóvíz, amelynek 

minőségével közel minden ötödik tanyán gond van. Vízvezeték minden ötödik tanyán 

található. A tanyák vízellátásában a közkutaknak közel 10 százalékos részesedése van.  

A Jászapáti járás tanyáinak 77%-a csak fúrt kúttal ellátott, a központi település külterületén 

lévő tanyák többségének vízellátását közkutak biztosítják. Vízminőségi problémát a tanyák 2 

százalékánál jeleztek.  

A jászberényi járásban fúrt kúttal való ellátottság 87 százalékos. Vezetékes víz csak a 

jászberényi, a jásztelki és a jászfelsőszentgyörgyi tanyákon fordult elő. A karcagi járásban a 

tanyák vízellátását szintén főként a fúrt kutak biztosítják. Vezetékes vízzel ellátott tanya csak 

Kunmadarason nem fordult elő. A kunhegyesi térség tanyáinak kétharmadán található fúrt 

kút, minden harmadik tanyán azonban vezetékes vízellátás biztosított (leginkább 

Kunhegyesen). 

A kunszentmártoni tanyák közel felét vízminőségi probléma jellemzi (főként 

Kunszentmártonban és Öcsödön). Minden harmadik tanyába azonban eljut vezetékes víz is. A 

fúrt és a közkutak aránya a tanyák vízellátásban 7-7 százalék. 
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A mezőtúri járás tanyáinak majdnem felében van vízminőségi probléma. Ez a gond a 

centrumtelepülés külterületén hatványozottabban fordul elő. Minden ötödik tanya vezeték 

segítségével jut vízszolgáltatáshoz, minden negyedik fúrt kút segítségével kap vizet. A 

közkutak a tanyák hat százalékára juttatják el a vizet. 

A Szolnoki járásban Besenyszögön és Tiszasülyön jellemző az, hogy vízminőségi probléma 

van a tanyák vízellátásával. A közkutakról történő vízellátás főként Tiszajenő külterületén 

fordul elő. Összességében a járás tanyáinak közel felében fúrt kút, minden negyedik 

tanyájában azonban vezetékes vízszolgáltatás van. Ugyanezek az arányok érvényesek a 

tiszafüredi járásban is, ahol vízminőségi probléma főként Tiszafüred külterületén jellemző. 

A törökszentmiklósi járás tanyáinak kétharmadában közkutakról oldják meg a vízellátást. 

Minden negyedik tanya vezetékes vízzel is ellátott. Fúrt kút a tanyák hét százalékára jellemző. 

A megyei tanyák 41 százalékán található telefon (vezetékes vagy mobil). A jászapáti és a 

jászberényi járásban, illetve a kunhegyesi térségben ez az arány közel 50%. A karcagi és a 

tiszafüredi járásban, valamint a szolnoki területeken a tanyák kétharmadában van telefon. A 

kunszentmártoni járásban ez az arány 21%. Hasonlóan alacsony értékű (19-16%) a telefon-

ellátottság a törökszentmiklósi és a mezőtúri járás tanyáin is.  

Ez a telefon-ellátottsági mutató alapvetően azt mutatja, hogy a megyében létezik egy 

telekommunikációs szakadék a külterületen élők és a belterületi lakosok között. 

Elgondolásunk szerint ennek az aránynak az emelése inkább már technikai-technológiai 

kérdés lehet. A másik oldala ennek a kérdésnek az, hogy a külterületeken élők 

kommunikációs támogatása hozzájárulna a (köz)biztonsági érzetük javulásához is. Mindez 

már markáns fejlesztési szempont is lehet, amihez az elérhetőséget is kapcsolhatjuk.  Ismert, 

hogy a megyei tanyák felét földúton, harmadát szilárd burkolatú úton, ötödét javított 

burkolatú úton lehet megközelíteni.  

Záró javaslatunkban vissza kell térnünk a szociográfia műfajához. A múlt században Erdei 

Ferenc, ,,Magyar város” című munkájában is megfogalmazza azt a közösségi tőkét, amely 

fontos eleme volt az Alföldre jellemző mezővárosok alkotó korszakának. Alföldi 

specifikumnak tekinthető a mezővárosok iskoláztatási hagyománya, az aktív város és vidéke 

térkapcsolat is.  

Úgy gondoljuk, hogy az átmeneti évtizedekben a település és külterületének komplex 

fejlesztése segíti a térségi társadalom alkalmazkodását a körülményekhez.  
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Véleményünk szerint ezért a tanya / külterület-fejlesztési programnak erősítenie kell a 

versenyképesség speciális középvárosi társadalmi és térbeli tényezőit, így szűkebben a megye 

mezővárosait (így különösen pl. a kun településeket, Mezőtúrt és Túrkevét, illetve a jászsági 

központokat /pl. Jászberény, Jászapáti, Jászfényszaru/, valamint a nagy tanyasűrűséggel 

rendelkező, a hagyományokat meghonosító kistelepüléseket (pl. Tiszajenő, Jászszentandrás).   
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https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/78266/tz_eredeti2150.pdf?sequence=1&is

Allowed=y letöltve: 2015. május 21. 

  

1.1.1. Dr. Szarvák Tibor: A helyzetfeltáró felmérés melléklete (Jász-

Nagykun-Szolnok megye településeinek bemutatása) 

/A települési összesítő adattáblákat dr. Nagy Tibor készítette/ 

A mellékletben azt a 73 települést mutatjuk be, ahol találhatóak tanyák (nincs tanya: 

Tiszaderzs, Kőtelek, Rákócziújfalu, Hunyadfalva, Rákóczifalva). 

Abádszalók 

A Tisza-tó melletti település lakónépessége: 4.328 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,32%. A tanyasűrűség mutatója: 0,113. 

Felmért tanyák száma 11 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 4 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 8 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 6 

Elsősorban értékesítésre termel 3 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 9 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 9 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 11 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/78266/tz_eredeti2150.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/78266/tz_eredeti2150.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Abádszalókon nem beszélhetünk „tanyavilágról”. Klasszikus tanya nagyon kevés maradt. Ha 

a földhivatali nyilvántartást lekérnénk, több lenne, de ma már a helye sincs meg soknak, 

teljesen el lettek szántva. A szórványosan épült tanyák fokozatosan, de a téeszesítés nyomán 

szinte teljesen a majorságok közelébe, vagy a település közelébe települtek át, gyakorlatilag 

azok részeivé váltak. A jelenleg tanyaként funkcionáló ingatlanok is régebbi majorsághoz 

kötődnek, innen van elnevezésük is. 

Önkormányzati intézkedés a tanyákat érintve nem volt. Magán fejlesztések vannak csak, azok 

is kisebb mértékűek, csak a saját épületeket érintik. A tanyákon élők jellemzően azok, 

akiknek a családjai generációk óta ott éltek, állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoztak. 

Megörökölték a tanyát, és maradtak. 

A település külterülete folyamatosan fejlődik. Köszönhető ez a Tisza-tó közelségének. Egyre 

nagyobb területeket minősítenek át üdülőövezetté, turizmust szolgáló fejlesztéseket terveznek 

a Tiszához közel eső területeken. 

A mezőgazdasági külterületeket jellemzően a település nagygazdái művelik. Régebbi 

majorokat vásároltak meg, azokat, mint egy telephelyet használják, ott tartják a gépeket, ott 

tárolják a terményt, esetleg nagyüzemi állattartással foglalkoznak, de életszerűen nem lakik 

ott senki. Komoly vállalkozások, gazdaságok ezek, közel 1000 haos földterületeket művelnek. 

Közművesítésüket megoldották, épületeiket felújították, virágzó gazdaságok. A tanyavilágot 

ez váltotta fel Abádszalókon. 

Egy sor tanya van Abádszalóktól távol Kunhegyeshez, ill. Kunmadarashoz közelebb az 

aszfaltút mentén, jól megközelíthetőek. Fejlesztésük most indult igazán, a tulajdonosok 

kezdik felújítani őket, különösebb segítséget nem igényeltek. 

  

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 10 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 7 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 10 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 11 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 10 

>60 év 3 
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Alattyán 

A jászsági település lakónépessége: 2.035 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,20%. A tanyasűrűség mutatója: 0,029. 

 

Felmért tanyák száma 1 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 1 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 2 

>60 év 2 
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Alattyán nem túl nagy tanyavilággal rendelkezett a 19. század végén, 20. század elején, annak 

kapcsán, hogy jelentős méretű magánbirtokok voltak, bárók, kisnemesek, és a jánoshidai 

premontrei rendnek voltak birtokai a településen. 

A település közigazgatási területe 3242.65 ha, ebből belterület 185,96 ha, illetve a 

külterületen lévő zárt kert 19,76 ha. Ezen kívül a falu kiskerttel és berki erdővel, illetve a 

Zagyva mentén jelentős nagyságú árterülettel rendelkezik. A három tanyán biztosított a 

villamos ellátás. 

Külterületi dűlőutak önkormányzati tulajdonban vannak, nehéz megszervezni a karbantartást. 

Gazdálkodók, helyi vadásztársaság segít be az útkarbantartásban. A települési önkormányzat 

közmunkaprogramon belül útkarbantartást végez, cserjéstelenít, hulladék összegyűjtést 

rendszeresen elvégzi. 
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Berekfürdő 

A Karcag melletti település lakónépessége: 1.026 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,68%. A tanyasűrűség mutatója: 0,646. 

 

Felmért tanyák száma 12 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 6 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 4 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 6 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 5 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 8 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 4 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 6 

Csak fúrt kúttal ellátott 5 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 6 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 3 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 9 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 4 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 3 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 4 

>60 év 3 
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A település a 40-es évek után, mint üdülőtelep jött létre, korábban Karcag város közigazgatási 

területe volt. Külterületének alakulása a város külterületének alakulásával szervesen 

összeforrott volt. Karcag külterülete hatalmas tanyavilággal rendelkezett, de a tsz-ek 

kialakítása szinte teljesen elsöpörte a tanyasias életformát és magukat a tanyákat is. Néhány 

kiemelkedő méretű nagygazdaság megmaradt tsz-majornak, vagy brigádszállásnak, egyébként 

ledózerolták a tanyák több mint 90 %-át.  

A területen aktív mezőgazdálkodás folyik, a tsz-ek felbomlása után önálló kis és nagygazdák 

gazdálkodásával. A bereki tanyák közvetlenül a település mellett maradtak fenn, illetve 

épültek újak. 
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Besenyszög 

A Szolnok melletti település lakónépessége: 3.318 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 2,89%. A tanyasűrűség mutatója: 0,275. 

 

Felmért tanyák száma 38 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 15 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 18 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 2 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 3 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 20 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 4 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 7 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 7 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 37 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 33 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 24 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 34 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 20 

Javított földút   16 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 18 

1945-1989 között épült 12 

1990-2000 között épült 5 

2000 után épült 3 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 29 

18-60 év 42 

>60 év 25 
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A tanyák kialakulása az 1700-as évek végére tehető, amikor gróf Eszterházy Károly egri érsek 

a tulajdonába került földek művelésére családokat telepített erre a területre! Ekkor a kül- és 

belterület együtt meghaladta a 18.000 hat. 

1950-ben Besenyszög lélekszáma meghaladta a 6000 főt, ennek a létszámnak a 2/3-a tanyán 

élt. A tsz-ek kialakításával gyorsan csökkent a tanyák száma. 1980-as évek elején volt 

felmérés a tanyák helyzetéről, lakosság összetételéről, kérdőív formájában. Ennek eredményét 

a Szolnok Megyei Tanács Szociális osztálya gyűjtötte össze. 

A tanyagondnoki szolgálat bevezetése előtt a besenyszögi szociális intézmény 

házigondozásban részesítette a rászoruló tanyasi lakosságot. A gondozó nők a tanyasiak közül 

való voltak. 

Besenyszög külterülete 13.000 ha. Villany minden működő tanyában van, legtöbbje fúrt kúttal 

rendelkezik, de ivóvizet a Gondozási Központ tanyagondnoka heti 2 alkalommal szállít már 

szükséges élelmiszerrel és egyéb szükséglettel együtt. Megközelíteni a tanyákat nagyon 

nehéz, mert földúton 5-10 km-re is vannak. 

A tanyagondnoki ellátásban (2006-tól) egy gépkocsivezető heti 2 nap járja a Besenyszög 

környéki tanyákat és visz élelmet, vizet és minden olyan dolgot, ami a tanyasi életet 

megkönnyíti. Igénybe lehet venni az egyes alapszolgáltatásokat (pl.: családsegítés, házi 

segítségnyújtás). Egyéb napokon hivatalos ügyekben segítenek, ill. az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutást biztosítják. A művelődési és szabadidős tevékenységek szervezésekor a 

tanyán élőket is bekapcsolják a városi programokba. A tanyagondnoki szolgáltatást a tanyán 

élő 90%-a igénybe veszi, az összlétszám 90 fő körül van.  

A Palotási Zrt segítségével minden tanyacsoportot sikerült vezetékes vízzel ellátni, bár 

vannak vízminőségi problémák. A gyalogos közlekedés szempontjából nagyon fontos volt, 

hogy több száz méter járdát építettek. Pár évvel ezelőtt közvilágítási hálózatot, ill. lámpatestek 

fejlesztését hajtottak végre. 
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Cibakháza 

A megye déli részén lévő település lakónépessége: 4.188 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,17%. A tanyasűrűség mutatója: 0,105. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 4 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 4 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 4 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 4 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 2 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 2 

>60 év 5 
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Az útfejlesztések a nagyközség központjába való könnyebb bejutást segítették elő. Mindezek 

mellett megtörtént a tanyagondnoki szolgálat működéséhez egy mikrobusz beszerzése is. A 

település kiterjedt külterülettel rendelkezik, amelyre jellemző az elöregedés. Fontos még az, 

hogy főként nem tanyavilágból áll, hanem szőlős területek jellemzőek. 
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Csataszög 

A település lakónépessége: 804 fő. A település külterületén lévő egyetlen tanyát szabadidős 

célokra (hobbi) használják. A tanyasűrűség mutatója: 0,089. 

 

  

Felmért tanyák száma 1 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 0 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 1 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 0 
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Csépa 

A megye déli részén lévő település lakónépessége: 1.637 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,55%. A tanyasűrűség mutatója: 0,135. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 3 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 4 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 4 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 4 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 3 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   3 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 9 

>60 év 0 
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Csépa nagyközség külterületén helyezkednek el a tanyák. Egy kivételével állandóan lakottak, 

jó állapotúak. Vezetékes vízzel és villannyal mindegyik el van látva. A javított földútnak 

köszönhetően viszonylag jól megközelíthetőek. A tanyák általában a második világháború 

után épültek.  

A külterületen élők életkörülményeit nagyban javítja a klasszikus külterületi segítői 

feladatokat végző tanyagondnoki szolgálat. 
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Cserkeszőlő 

A megye déli részén lévő település lakónépessége: 2.234 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,47%. A tanyasűrűség mutatója: 0,195. 

 

Felmért tanyák száma 6 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 6 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 6 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 6 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 6 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 6 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 5 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 1 

>60 év 10 
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Kiterjedt külterülettel rendelkezik, amelyeket el is neveztek: Cukros, Aranyos, Korhány, 

Nyomás, Kurázs, Boldogság, stb. Közigazgatásilag Tiszakürt külterületi részeként elsősorban 

a homokos talaj adottságai miatt, szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. A háború 

idején 1943-ban olaj-kutató fúrás során gyógyvizet találtak. Ennek köszönheti a település az 

önállósodását és a munkalehetőségek bővülését. A külterületi lakosság vezetékes vízzel, 

vezetékes villannyal történő ellátása megoldott. 

A külterületi utak karbantartásával, a tanyagondnoki mikrobusz beszerzésével több embernek 

tudtak megoldást nyújtani. A tanyagondnoki szolgáltatás Cserkeszőlőn is a kötelező segítő 

szolgáltatásokat biztosítja. 
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Fegyvernek 

A megyei település lakónépessége: 1.479 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,02%. A tanyasűrűség mutatója: 0,126. 

 

Felmért tanyák száma 9 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 3 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 0 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 3 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 1 

>60 év 0 
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A tanyák száma elenyésző a településen élők számához viszonyítva, és jelenleg csak egy 

tanya lakott állandó jelleggel, ami nem indokolta, hogy bármilyen specifikus intézkedés 

szükséges a tanyán élők szükségleteit illetően. 

A város külterülete természetesen mezőgazdasági hasznosítású, jelentős téli csapadék esetén 

nagy része belvízzel fenyegetett
58

. Az úthálózatban jelen van a szilárd burkolatú út is, 

azonban építésük nem a külterületen lakók életkörülményeinek javítása, hanem elsősorban a 

korábbi termelőszövetkezet gazdasági igényei szerint alakult. A Nagykörű felé működő rév 

szintén aszfaltúton közelíthető meg, de ezen az úton sem terjedt el a tanya, mint lakott hely. 

  

                                           
58

 A Tisza – különösen a XIX. században történt folyószabályozások előtt – a település mellett folyt, ezért a 

mélyebb részeket minden tavasszal elöntötte, ezért a tanyavilág nem tudott kialakulni. 



77 

 

Jánoshida 

A jászsági település lakónépessége: 2.419 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,45%. A tanyasűrűség mutatója: 0,489. 

 

Felmért tanyák száma 17 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 8 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 5 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 4 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 4 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 6 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 5 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 4 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 13 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 2 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 7 

Csak fúrt kúttal ellátott 7 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 10 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 3 

Javított földút   5 

Szilárd burkolatú út 9 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 12 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 7 

>60 év 4 
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A települést érintő tanyavilág nagy volt, de a tsz-esítés következtében ez az élet-és 

gazdálkodási forma a minimálisra zsugorodott az elmúlt évtizedekben. Jelenleg 11 fő él a 

tanyákon életvitelszerűen. Szociálisan rászoruló személy nincs közöttük.  
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Jászágó 

A jászsági település lakónépessége: 718 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 9,33%. A tanyasűrűség mutatója: 2,004. 

 

Felmért tanyák száma 74 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 11 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 37 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 7 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 16 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 24 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 7 

Elsősorban értékesítésre termel 4 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 15 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 5 

Kertészeti tevékenységet folytat 29 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 42 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 3 

Egyáltalán nincs villany 15 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 45 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 1 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 27 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 48 

Javított földút   21 

Szilárd burkolatú út 4 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 58 

1945-1989 között épült 10 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 5 

18-60 év 35 

>60 év 27 
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Egy családot érintően történt villamosítás a tanyákon. A START munkaprogram keretében az 

önkormányzat gondozza az utakat. A tanyabusz 2009-ben pályázati támogatásból került 

beszerzésre. Jászágó teljes igazgatási területe: 3693,8 ha, ebből külterület: 3485,9 ha, 

belterület: 207,9 ha.  

1952–től önálló közigazgatású, saját tanáccsal rendelkező Jászágó, 1978-ban szerepnélküli 

településnek ítéltetett és igazgatásilag Jászárokszállás székhelyközséghez kötötték a sorsát. 

Jászágó község 1990-től újra önálló. A tsz-esítés során az 1960-as évek elején volt egy 

tagosítás, melynek hatására sok szűnt meg, a területeket szántóföldi művelésben vonták, az 

elhanyagolt tanyákat elbontották, művelésbe vonták. Második hullámban 1978-as 

közigazgatási és gazdasági összevonáskor szűntek még meg tanyák. 

A tanyagondnoki szolgáltatás 1985-ben indult, elsők között az országban. Napjainkban a 

külterületeken a jelzőrendszeres szolgáltatás is elérhető.  
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Jászalsószentgyörgy 

A jászsági település lakónépessége: 3.433 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,03%. A tanyasűrűség mutatója: 0,105. 

 

Felmért tanyák száma 5 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 2 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 3 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 3 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 1 
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Jászalsószentgyörgy külterülete 4500 ha. A külterületi utak jellemzően földutak, amit az 

önkormányzat saját erőből karbantart. Vezetékes vízhálózat és villamoshálózat nem kiépített a 

külterületen. 

A települési helytörténeti kör tagjai (idős lakosok beszámolói alapján) 184 régi tanyát írtak 

össze, melyek vélhetően a 19. században jöttek létre. Ezek zöme eltűnt a tsz-esítés során, 

néhány tanya maradt, és néhány tanyahely (5-6 db), ami füves, fás, dudvás. 

Jelenleg egy lakott tanyája van a településnek, ami néhány száz méterre van a belterülettől, 

kb. 100 méterre a 32. számú úttól. 
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Jászapáti 

A jászsági település lakónépessége: 8.692 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,49%. A tanyasűrűség mutatója: 0,345. 

 

Felmért tanyák száma 27 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 5 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 15 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 3 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 3 

Elsősorban értékesítésre termel 5 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 7 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 10 

Kertészeti tevékenységet folytat 5 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 3 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 0 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 17 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 3 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 21 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 5 

Javított földút   4 

Szilárd burkolatú út 12 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 16 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 14 

2000 után épült 5 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 2 

18-60 év 13 

>60 év 28 
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Az 1976-ban a Jászapátin alakult honismereti kör első tevékenységei közé tartozott, hogy 

elkezdte felmérni a lassan a feledés homályába merülő tanyavilágot. Az anyag 

feldolgozásához Dr. Suba Györgyné fogott hozzá. Az első kötetben a Jászapáti közigazgatási 

területén lévő tanyák (563 tanya), a második kötet a Jásziványhoz tartozó területek tanyáit 

foglalja össze (118) tanya.  

A 90-es években néhány tanyán újra indult a gazdálkodás. Általában állattartással 

foglalkoznak. Ezeken a tanyákon a gazdák különféle fejlesztéseket végeztek, hogy a piaci 

versenyképességüket fenn tudják tartani. 

Az elmúlt években a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartására, rendszeres 

felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére, illetve a tanyai termékek 

piacra jutásának elősegítésére benyújtott pályázaton is nyert az önkormányzat. 

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző, és Kollégium a tanyasi 

és kiskerti termelés elősegítésére, a munka világából kikerült, 18 és 55 év közöttiek közül 72 

ember számára olyan képzést indított, amelynek keretében elsajátítják a zöldség- és 

gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés területén a versenyképes gazdálkodás 

alapjait. Az iskolát elvégzőket azután kisgazdaságok létrehozásához segítik hozzá, abban a 

reményben, hogy azok először magukat és a családjukat tartják el ebből, később pedig 

alkalmazottakat is tudnak foglalkoztatni. A programban az önkormányzat koordinációs 

feladatokat lát el. A termékek értékesítése céljából megalakult a Jászapáti Szociális 

Szövetkezet.  

A település közigazgatási területe 7816 ha, önkormányzati tulajdonában és kezelésében lévő 

úthálózatának hossza 96,2 km, melyből külterületen 32,9 km húzódik, amiből 7 km szilárd 

burkolattal ellátott. 
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Jászárokszállás 

A jászsági település lakónépessége: 7.914 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,24%. A tanyasűrűség mutatója: 0,518. 

 

Felmért tanyák száma 40 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 16 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 11 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 12 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 2 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 9 

Elsősorban értékesítésre termel 10 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 11 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 14 

Kertészeti tevékenységet folytat 6 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 10 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 6 

Egyáltalán nincs villany 3 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 20 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 5 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 5 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 17 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 19 

1945-1989 között épült 3 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 11 

>60 év 5 
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Néhány idős ember és néhány gazdálkodó lakik tanyán. Egyedi pályázatokat fiatal gazdák 

nyújtottak be, ami saját gazdaságukat érintette. 

Tanyák többsége aszfaltút közelében van, kb. fele villamos hálózatba be van kötve. 

Jászárokszállás határában az 50-es évekig több mint 1000 tanya volt, mivel értékes 

termőföldek találhatóak, a tsz-esítés során a legtöbb területet nagyüzemi művelésbe vonták, a 

tanyák megszűntek, illetve a tanyán élők elöregedtek, kihaltak. A tanyasi iskolák is 

megszűntek, 70-es évek elejére felszámolódott a tanyavilág. Jelenleg 20 körül van a lakott, és 

gazdálkodásba vont tanyák száma. A külterületet érintően nincsenek szolgáltatások. 
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Jászberény
59

 

A jászsági település lakónépessége: 26.622 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 1,74%. A tanyasűrűség mutatója: 2,331. 

                                           
59

 Helytörténeti perspektíva: Jászberény a 18–19. század fordulóján hatalmas határral (43.912 kataszteri hold) 

rendelkezett. Az 1800-as évek végén a városnak 25.227 lakója volt, kiknek egyharmada tanyán élt. A 

városmagnak minősülő, viszonylag sűrűn beépített területen és a tanyavilágban élők között különbséget 

eredményezett a lakosok társadalmi összetétele. A lakók foglalkozását tekintve a városmagban már felbomlóban 

volt a gazdálkodó, paraszti jelleg. Itt csak a lakók fele, mígnem a tanyákon 93,5 %-nyi népesség foglalkozott a 

hagyományos paraszti életmód fenntartását jelentő őstermeléssel. A városmagban és tanyákon lakók élet- és 

információs viszonyai között is karakteres különbségek mutatkoztak. A városlakók relatíve urbánusabb 

életfeltételeivel szemben a tanyán élők számára a piacok és a vásárok napjai képeztek hír- és információszerzési 

alkalmakat. A XX. század második felében jöttek létre az első ipari nagyüzemek, amelyek a lakosságnak több 

munkalehetőséget és nagyobb megélhetési biztonságot jelentettek. 

Felmért tanyák száma 516 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában ~48% 

Összedőlt, romos tanyák száma 149 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 249 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 9 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 25 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 38 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 34 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 98 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 17 

Elsősorban értékesítésre termel 17 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 47 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 38 

Kertészeti tevékenységet folytat 91 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 2 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 303 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 6 

Egyáltalán nincs villany 4 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 51 

Csak fúrt kúttal ellátott 280 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 277 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 321 

Javított földút   15 

Szilárd burkolatú út 53 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 6 

1945-1989 között épült 39 
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A megkérdezett interjúalanyok szerint a tanyák becsült száma Jászberényben 1000-1100 

közötti. Információik szerint legalább felén nincs építmény, vagy épület. A maradék kb. 40 

%-a romos, vagy lakatlan lehet. A többi lakott tanya, de erre konkrét adatok az interjúk 

készítésének idején nem álltak rendelkezésre. A felmérés időszakában 249 állandóan lakott 

tanyát regisztráltunk, de ez az adat nem teljes körű. 

2012-ben a közmunka program keretében 21 km hosszúságban 15 db földút került 

rendbetételre, karbantartásra (ároktisztítás és útszélesítés). 

Még 2013 elején indult lakossági kezdeményezésre egy tanyavillamosítási program pályázati 

forrásból, mely 25 tanyát érint. A beruházás még erre az évre is áthúzódott és jelenleg is 

folyamatban van. Területileg Öregerdőt, Tőtevényt és a Réti tanyát érinti. A fenntartó 2011. 

évben nyújtott be pályázatot a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére. E pályázati keretből 

tárgyi eszközök kerültek beszerzésre: láncfűrész, fűkasza, melegen tartó edények, 

vérnyomásmérő. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára biztosított alapszolgáltatások fejlesztésére a Szent Ferenc Egyesített Szociális 

Intézmény által működtetett falu- és tanyagondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódóan új gépjármű 

beszerzésére is sorkerült. Közel 4 km-es aszfaltos útszakasz minősége javult Jászberény 

külterületén. A 2.5 millió forintos beruházás fele önerőből származott, míg a többi része 

vállalkozói finanszírozásból valósult meg. 

A külterület fejlesztését célzó intézkedéshez sorolhatjuk a Komplex Telepprogram (TÁMOP-

5.3.6-11/1-2012-0042) keretében jelenleg is zajló cselekvéseket is, melyek részben a 

külterületi neszűri lakosságot is érintik. A felzárkóztatás és integráció alapvetően egy 

közösségi-szolgáltató ház kialakításával támogatandó a Neszűrben. 

Bár nemcsak Jászberényre érvényes, a külterület problémái beépültek a centrumtelepülés 

kommunikációjába, közpolitikai alakításába. Itt pl. az elmúlt 10 évben több Neszűri 

Intézőbizottság is alakult a helyi problémák feltérképezésére és a lehetséges, vagy szükséges 

intézkedések kidolgozására. 

Fontos vidék-és városfejlesztési keret (centrum-periféria) lehet az, amit Jászberény csinál a 

mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretében (homoktövis és energianád táblákat, 

valamint fa csemetekertet telepítettek a Neszűrben). A facsemetéket a városszépítésre 

használják, az energianádból a későbbiekben a közintézmények fűtését lehetne megoldani, a 

homoktövisnek pedig köztudottan ismert számos betegségre való orvosságként történő 

hasznosíthatósága. 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 67 

18-60 év 290 

>60 év 106 
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Jászberényre – és minden mezővárosra – jellemző a jelentős kiterjedésű külterület, tanyavilág. 

A városhoz jelenleg 20955 ha külterület tartozik. A külterületi lakosság létszáma: 2172 fő, 

mely az összlakosság 8%-a. Az itt élő emberek között jelentős az idősek és a gyermekek 

aránya. A külterületi körzetek közül a problémák koncentrált jelenléte miatt a Neszűr 

különösen a figyelem központjába került és a megyei települések külterületi térképének 

elkészítésében is fontos felzárkóztatási/integrációs kategóriát jelent
60

. 

Jászberény városban az ingatlan-nyilvántartás szerint hrsz.-mal és házszámmal megfeleltetett 

tanyák száma 1084, melyek az alábbi területeken helyezkednek el: Alsómuszáj, Borsóhalma, 

Érpart, Felsőmuszáj, Meggyespele, Necső, Neszűr, Négyszállás, Neszűr, Öregerdő, Peres, 

Portelek, Szentimre tanya, Tőtevény, Újerdő, Zagyvapart, Zsombikos. Ezen belül Újerdő és 

Portelek területén található a tanyák 40 %-a.  

A tanyagondnoki szolgáltatás ellátási területe jelenleg a Neszűr 0-5. dűlőig terjed ki. A 

korábban említetteken túl fontos célja, hogy a Neszűrben városi szintű szociális alapellátás 

alakuljon ki, valamint az izoláció és a magányosság csökkenthető legyen.  

A tanyagondnoki ellátást egy fő szakképzett tanyagondnok látja el terepjáró autó segítségével. 

Munkájának ellenőrzését, koordinálását a nappali ellátás vezetője végzi. 

2014.12.31-én az ellátottak száma 11 fő volt. Naponta átlagosan 7 fő vette igénybe a 

szolgáltatást. Az egyéb külterületeken külterületi házi segítségnyújtás és étkeztetés keretén 

belül, a tanyagondnok közreműködésével segítik az arra rászorulókat, melynek keretében az 

igénylők számára bevásárlás, receptek kiváltása és étkeztetés biztosított. A tanyagondnoki 

körzet határán kívül, egyéb külterületen a külterületi házi segítségnyújtás, továbbá az 

étkeztetés keretében a fent jelzett igénybevevői létszám mellett még további 18 fő 

rászorulónak nyújt segítséget a tanyagondnok. 

A külterületen két bolt (Neszűr, Öregerdő) és postai szolgáltatás is működik, a jó 

közbiztonságért a mezőőr és vadőr szolgálat, valamint a polgárőrség is rendszeres bejárásokat 

folytat. A külterületi településrészen a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tevékenységében 

jelentős és növekvő arányt képvisel az e területen végzett családlátogatások száma 57 % 

(2012-ben 43 %, 2013-ban 51 %). Ezt a magas külterületi feladatmutatót az eredményezi, 

hogy a gondozott gyermekek 52 %-a a külterületi településrészen található, ezen belül a 

Neszűr 41 %-ot képvisel.  

  

                                           
60

 Főként azért, mert a külterület centrumtelepüléshez való kohéziós útja a szociális leszakadás és az inaktivitás 

miatt nehéz. A megoldások között ki kell alakítani azt az utat, amely a centrum-periféria között a hidat jelentheti. 

Ezt a munkát egyszerre segíti is és nehezíti is az, hogy itt nem az elöregedés, hanem a fiatal (kevés kötődéssel 

rendelkező) csoportok jelenléte az elsődleges jellemző.   
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Jászboldogháza
61

 

A jászsági település lakónépessége: 1.675 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 2,69%. A tanyasűrűség mutatója: 0,434. 

                                           
61

 A boldogházi tanyavilág történetét Papp Izabella dolgozta fel.  

 

Felmért tanyák száma 24 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 2 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 18 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 5 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 21 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 7 

Csak fúrt kúttal ellátott 15 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 19 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 3 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 17 

1945-1989 között épült 5 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 8 

18-60 év 31 

>60 év 6 
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A külterület nagysága 529 ha. A tanyák többsége csak földúton közelíthető meg, vezetékes 

villannyal ellátott, 25%-ukban ivóvíz is van. 

Jászberény városa 1938-ban döntött a tanyai körzetek kialakításáról és a tanyák számozásáról. 

A város határát négy tanyakörzetre osztották, ezek közül Boldogháza a IV. körzetbe került. 

Összesen 502 tanyát vettek ekkor számba. 

A lakosság számának növekedése egészen a XX. század közepéig tartott, s ez a folyamat 

indította el a települést a fejlődés útján. Kialakult a tanyavilág öt központban (Csíkos, Tápió, 

Alsóboldogháza, Boldogháza, Sóshida), ahol iskolák, olvasókörök létesültek. Ezeken a 

területeken 500 családi házban körül belül 3000 ember élt. Az itt lakók 1946-ban döntöttek 

arról, hogy Boldogháza önállóvá válását kérik, melyet július 1-jei dátummal dr. Bibó István 

engedélyezett.  

A tanyák felszámolásában nagy szerepe volt az 1963-as árvíznek. 1963-március 7-én a 

Zagyva és Tápió folyók a község területének mintegy 2/3 részét elöntötték. A tavaszi árvíz 

még vissza sem húzódott szeptember 9-én a Tápió vize újabb területeket öntött el. Az 

újjáépítések során már sokan beköltöztek a településre. 

A lakosságról 2013.-ban készült felmérés a népesség nyilvántartás alapján, akkor Sóshidai 

lakosok száma 22 fő, Jakabi tanya 6 fő, egyéb tanyák 21 fő volt. 
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Jászdózsa 

A jászsági település lakónépessége: 2.165 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,28%. A tanyasűrűség mutatója: 0,233. 

 

Felmért tanyák száma 10 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 2 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 5 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 1 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 4 

Egyáltalán nincs villany 4 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 7 

Javított földút   3 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 6 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 3 

>60 év 0 
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Külterület 4040 ha. Kiterjedt tanyavilággal rendelkezett a település, a II. világháború előtt 3 

tanyasi iskola is volt a településen: Középhalom, Nagyhalom és Kápolna területeken. A tsz-

esítés időszakában a tanyákat felszámolták, a tanyasi embereket bekényszerítették a 

településre, vagy a településről is elüldözték. A tanyákhoz tartozó földterületeket nagyüzemi 

művelésbe vonták. A külterület infrastruktúrájára jellemző, hogy vezetékes áramellátás nem 

biztosított, jellemzően karban tartott földúton minden tanya megközelíthető. Néhány ember él 

külterületen, a belterület közvetlen szomszédságában, így külterületi szolgáltatásokra nincs 

szükség. 
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Jászfelsőszentgyörgy 

A jászsági település lakónépessége: 1.898 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 6,27%. A tanyasűrűség mutatója: 2,902. 

 

Felmért tanyák száma 114 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 33 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 37 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 15 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 14 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 15 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 23 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 8 

Elsősorban értékesítésre termel 26 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 31 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 31 

Kertészeti tevékenységet folytat 51 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 65 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 13 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 16 

Csak fúrt kúttal ellátott 65 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 59 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 53 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 17 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 56 

1945-1989 között épült 11 

1990-2000 között épült 3 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 16 

18-60 év 81 

>60 év 22 
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Két tanyán szereltek pályázati pénzből napkollektort, villamos hálózat bővítés-korszerűsítés is 

történt az elmúlt években. Földutak karban tartását az önkormányzat folyamatosan végzi. 

Ennek köszönhetően az utak többsége járható egész évben. 

Határa 2 részre osztható. Déli, délkeleti része átlagosan 105 m tengerfelszín feletti 

magassággal, nagyrészt síkság, jobbára fekete s termékeny földdel megáldott település. 

Napjainkban termőterületét: 3536.7 ha-ban tartják nyilván, ebből szántó: 2439.0 ha, gyep-

legelő: 283.5 ha, erdő: 781.5 ha, egyéb: 32.7 ha.   

Pusztamonostor felé eső része jóval magasabb terület, talajösszetételében pedig a homok van 

túlsúlyban. Környezeti állapotát nézve, Jászfelsőszentgyörgy belterületi határától a Zagyva 

folyó jobb és bal partján elhelyezkedő rét, legelő, mocsár, részben erdő ingatlan 204 ha védett 

területként, a Hortobágyi Nemzeti Park védettsége alatt áll. 

Jászfelsőszentgyörgy szántó területének 50%-án bérelt területeken szövetkezetek, 50%-án 

magántermelők gazdálkodnak. A magántermelők fő megélhetőségét a kertészeti termelés 

adja, amely fehér paprika, káposzta félék és burgonyatermesztést jelent szabad földön, fűtött 

és fűtetlen fóliasátrakban. 

A szövetkezetek fő növényei, amire bevételeiket alapozza a kalászos gabonafélék, napraforgó, 

kukorica, cukorrépa. 

A tanyavilág jelentős része villamoshálózatba bekötött, csak a belterülettől legtávolabb eső 

tanyarészek (Hajta) nem villamosított. Vezetékes vízhálózat csak néhány tanyán, a 

belterülethez legközelebb eső részeken elérhető, a telefon és gázhálózatról szintén ez 

mondható el. 

A külterületen élőket tanyagondnoki szolgálat (egy fő tanyagondnok) keretében segítik, 

ebédet 15-20 helyre szállít naponta. 
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Jászfényszaru 

A jászsági település lakónépessége: 5.609 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 2,85%. A tanyasűrűség mutatója: 2,613. 

 

Felmért tanyák száma 199 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 47 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 63 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 10 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 9 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 22 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 61 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 12 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 5 

Elsősorban értékesítésre termel 9 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 21 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 16 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 34 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 77 

Egyáltalán nincs villany 24 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 133 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 1 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 95 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 130 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 19 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 99 

1945-1989 között épült 27 

1990-2000 között épült 5 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 16 

18-60 év 83 

>60 év 61 
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Jászfényszarut 1993-ban avatták várossá. A település belterülete 398 ha, külterülete 7235 ha. 

A város külterületén a lakónépesség kevesebb, mint 3%-a él. 

Jászfényszaru külterületi részei: Csányihatár, Gyékényes, Halastó, Homoktanyák, 

Jászfényszaru vasútállomás, Kórés, Ószőlő, Újszőlő, Virágoshalom. Jászfényszarut három 

megye határolja, mely a tanyavilág sajátosságainak alakulására is hatással volt (Pest megye, 

Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye).  

2013-ban harmadik alkalommal került meghirdetésre a tanyai gazdálkodás megújítását és a 

tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul tűző Tanyafejlesztési Program pályázati 

kiírása. A fejlesztések megvalósítására és befejezésére 2014. április 30-ig került sor. 

Jászfényszaru az alábbi támogatási célterületek keretében nyert támogatásokat: 

A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 

vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére: Jászfényszaru Város Önkormányzata 9 999 

ezer Ft, a tanyagazdaságok fejlesztésére: Jászfényszaru egyik helyi lakosa 1 342 ezer Ft. 

Villamosítás:  

2013-ban megkezdődött 16 tanya árammal való ellátása a Jászfényszaruról Zsámbokra vezető 

úton. A beruházás teljes összegét Jászfényszaru Város Önkormányzata és az ÉMÁSZ fedezte. 

2014-ben a Homoktanyai és Vasútállomás környéki részen további villamosítások indultak. A 

Homoktanyai részen már 26 tanyán lett áram, illetve a vasúttanyai résszel együtt további 45 

helyen van előkészítés alatt.  

,,A fejlesztés jelentősen megkönnyíti a lakosság mindennapi életét és remélhetően a 

közbiztonság is javult a területen” – mondják erről a fejlesztésről az interjúalanyok. 

Bizonyos szakaszokon a külterületi utak karbantartása, a külterületi főútvonalak megújulása is 

könnyítette a jobb közlekedési lehetőséget és a tanyák megközelíthetőségét. 2014-ben nagyon 

elhanyagolt állapotban kerültek a külterületi utak az önkormányzat tulajdonába, melynek 

hossza 100 km felett van. Nagyobb kiterjedésű karbantartásuk és megújításuk tervezett, 

jelenleg azonban aktuálisan a legrászorultabb szakaszokon van csak kapacitás a munkálatok 

elvégzésére. 

Jászfényszarut tradicionális és kiterjedt tanyavilág jellemzi. A Jászfényszarui tanyavilág az 

1880-as évektől folyamatosan alakult ki. A népszaporulat eredményeként a XIX. század első 

felében egész tanya sorok (és ezzel kapcsolatban tanyasi iskolák, illetve közadakozásból 

kápolna) jöttek létre. 

A 70-es 80-as évektől jelentek meg az ún. üdülőtanyák a Homoktanyai részeken, amikor is 

számos fővárosi lakos Budapest, így a nagyvárosi nyüzsgés elől hétvégi vidéki friss levegőt, 

hobbytelket és szabadban végezhető elfoglaltságokat keresve, vagy pihenés céljából vásárolt 

tanyákat (jellemzően a Pest megyével határos részeken). 

A 90-es évektől kezdett újra éledezni a tanyavilág. A rendszerváltást követően új 

gazdálkodási és „tanyásodási” folyamatok indultak meg a kárpótlási és földkiváltási 

folyamatok eredményeként. Megjelentek az új, és ez mellett az „újra gazdálkodó” tanyák is, 

amik fokozatosan gyors fejlődésnek indultak és idővel gazdasági központokká váltak. Az 
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idősebb, az aktív munkából már visszavonult lakosok újra kimentek a tanyákra gazdálkodni, 

vagy ki is települtek idővel a bővülő gazdálkodás eredményeként. Mások új és 

modernizáltabb tanyákat építettek (de ezek száma csak néhányra rúg). 

Egy-két helyen jelen vannak idegenforgalmi fejlesztési elképzelések is. pl.: egy családi 

gazdaság idegenforgalmi vonzerejének fejlesztésére kilátót, mini horgásztavat, állatsimogatót 

alakított ki. Horgászturizmus is kedvelt tevékenység a településen.  

Mindemellett a tanyák felszereltsége, a kint élők életminőségét meghatározó körülmények 

helyenként nagy különbségeket mutatnak. Már számos tanya rendelkezik villannyal, fúrt 

kútról üzemeltetett vezetékes vízzel, mobiltelefonnal, internettel, vagy akár 

vagyonvédelemmel, de vannak még helyenként akár múlt századbeli viszonyokkal bírók is.  

Funkcióját tekintve egyszerre van jelen többféle „tanyatípus”: tősgyökeres, tradicionális 

tanyák; üdülő tanyák; gazdálkodó vagy termelő tanyák; idős, nyugdíjas „kiköltözők” tanyái; 

de van pl. kutyamenhelyes állatvédő tanya is a településen (Kutyaszív Alapítvány 

állatotthona), továbbá gyermekmenhelyként működő tanya (Csáki Gyermekmentő 

Szolgálat)62. 

Az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági és társadalmi változásainak eredményeként itt is 

érzékelhetőek bizonyos „szegénységi” beköltözési/kiköltözési törekvések a településen (talán 

a Homoktanyai részeken is előfordul néhány), de ez helyben lényesen kisebb arányban 

érvényesül, mint más jászsági településeken (pl. Jászberény Neszűr), és többségében nem a 

külterületet, hanem inkább a belterületet célozzák meg. 

A tanyagondnoki szolgáltatás a sülysápi Emberséggel az Emberért Kht. fenntartásában 

működik. (Pest megyei civil szervezet biztosítja 1 fő tanyagondnokkal). A rászorulóknak 

ebédkihordás megszervezése, mentálhigiénés gondozás biztosítása a 2 fővel dolgozó Segítő 

Kezek Szolgáltatás feladata. Postai szolgáltatás biztosított a külterületen is. A közterület 

felügyelet is rendszeresen végez bejárásokat. A két vadásztársaság szintén hozzájárul a 

külterületek biztonságosabbá tételéhez. 

  

                                           
62

 A helyi / térségi közszolgáltatások is bővülnek a tanyasi térben megszervezett szolgáltatásbővítéssel. Ezen túl 

pedig fontos hangsúlyoznunk azt, hogy a külterületért való felelősségvállalás megyéken átívelő ügy is lehet.  
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Jászivány 

A jászsági település lakónépessége: 377 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 1,33%. A tanyasűrűség mutatója: 0,304. 

 

Felmért tanyák száma 12 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 2 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 2 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 5 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 5 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 2 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 6 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 3 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 10 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 9 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 3 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 5 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 8 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 2 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 3 

>60 év 2 
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3900 ha a település külterülete. A külterületi utak földutak, ami mellett csapadékvíz elvezető 

rendszer van kiépítve. 

A település 1950-től önálló. Az államosítás során a tanyák 90%-át lebontották. Jászapáti és 

Jászivány külterületen mintegy 3.000 ember a hatvanas évekig. A tsz-esítés idején valóságos 

népvándorlás kezdődött meg. Sokan Jászapátira illetve a belterületre költöztek, de többen más 

vidéken kerestek megélhetést. És a tanyavilág szinte teljesen megszűnt. 

Megmaradt a gazdag állat és növényvilág, melynek egy része a Hevesi Füves Pusztákhoz 

tartozik a Bükki Nemzeti Parkon belül. A megmaradt tanyák a település aszfalt bekötő útja 

környékén találhatóak. A településen falugondnoki szolgálat működik. 
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Jászjákóhalma 

A jászsági település lakónépessége: 2.974 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,34%. A tanyasűrűség mutatója: 0,266. 

 

Felmért tanyák száma 12 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 10 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 2 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 3 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 4 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 12 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 12 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 5 

Javított földút   5 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 7 

>60 év 2 
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A település külterület 4500 ha. A lakott tanyák vezetékes villannyal ellátottak. Vezetékes 

vízhálózat nem érhető el a külterületen, fúrt kutak biztosítják a vízellátást. A tanyák többsége 

javított földúton, illetve földúton megközelíthető. A tsz-esítés során szűntek meg a tanyák, 

mert az ahhoz tartozó földterületeket nagyüzemi művelésbe vonták. Jelenleg személyes 

gondoskodásban nem részesül külterületi lakos. 

  



103 

 

Jászkisér 

A jászsági település lakónépessége: 5.480 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,07%. A tanyasűrűség mutatója: 0,023. 

 

Felmért tanyák száma 3 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 3 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 3 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 3 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 3 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 2 

>60 év 1 
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A tanyavilág teljesen megszűnt, így nem is lett volna értelme. A település határában 3 

tanyáról tudok. Mindhárom a 3227. sz. út mentén van. Kettő a valamikori téglagyár közvetlen 

szomszédságában. Egy pedig a MÁV Gépjavítóval szemben
63

. A tanyákat a tsz-esítés idején 

lerombolták, helyüket beszántották. 

A három tanya közül kettőnek van állandó lakója. Ivóvíz és villany mindegyik tanyán van. 

Külön szociális szolgáltatásokat a tanyán élők részére a település nem üzemeltet.  

  

                                           
63 Magánerőből az egyik tanya területén egy újabb épületet építettek, melyet falusi turizmus céljára is 

használnak. Ez a tanya hobbi tanyaként működik. 
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Jászladány 

A jászsági település lakónépessége: 5.604 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 0,12%. A tanyasűrűség mutatója: 0,237. 

 

Felmért tanyák száma 22 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 6 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 6 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 3 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 5 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 4 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 4 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 13 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 5 

Csak fúrt kúttal ellátott 8 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 2 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 10 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 9 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 7 

>60 év 0 
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Külterület kb. 8500 ha. A tanyák többsége vezetékes villannyal ellátott. Vízhálózat csak a 

településhez közel eső területeken elérhető. A tanyák többsége szilárd burkolatú út közelében 

található, a földutak egész évben járhatóak. Jászföld Zrt. végzi a földutak folyamatos 

karbantartását, mert a külterületi földek döntő többségét ez a társaság műveli. 

A tanyavilág történetéből kiemelhető, hogy a település a II. Világháború előtt jellemzően 

tanyás település volt, a tsz-esítés során sok tanya megszűnt, a területeket nagyüzemi 

művelésbe fogták. A külterületen mezőőri szolgálat (3 fő) működik, egyéb szolgáltatás nem 

biztosított. 
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Jászszentandrás
64

 

A jászsági település lakónépessége: 2.471 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 15,90%. A tanyasűrűség mutatója: 7,444. 

                                           
64 A településhez kapcsolódó tanyafelmérések kapcsán meg kell említenünk a nemrég elhunyt Farkas Ferenc 

főiskolai tanár urat, aki nyelvi emlékeket kutatott a 2000-es évek elején. 

Felmért tanyák száma 330 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 18 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 201 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 42 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 12 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 61 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 52 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 122 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 22 

Elsősorban értékesítésre termel 6 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 89 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 7 

Kertészeti tevékenységet folytat 145 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 5 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 307 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 3 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 42 

Csak fúrt kúttal ellátott 264 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 189 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 227 

Javított földút   25 

Szilárd burkolatú út 78 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 181 

1945-1989 között épült 133 

1990-2000 között épült 12 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 45 

18-60 év 234 

>60 év 114 
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Villamosításkorszerűsítés 1990-es években történt. A tanyák villamos-energia ellátása szinte 

100%-ban biztosított. Ivóvíz, szennyvíz belterületre korlátozott, kábeltévé szintén. 

Gázvezeték csak a belterületet érinti. 

Elektromos áramellátás fejlesztése megtörtént, így már biztosítható a közvilágítás a tanyavilág 

jelentős részén, ami jelenleg csak a sűrűn lakott tanyás térségekre terjed ki. 

4400 ha a település közigazgatási területe, ebből 24 ha a belterület. Jellemzően földúttal 

ellátott. 1886-ig Árokszállás pusztájaként volt nyilvántartva a település.  

Felső és alsó tanyai rész jászárokszállásiak bevándorlásából alakult ki, a település északi 

részét a Felvidékről betelepült családok foglalták el az 18-19. században. 

A lakosok zöme tanyán lakott az 1940-es évekig. Az 50-es évektől a tsz-esítés 

következményeként alakult ki a belterület, illetve egyfajta elvándorlás is volt a településről a 

nagyobb városok irányába. Jelenleg is számos tanya van a településen, sok külföldi 

tulajdonban. Tanyagondnok két fő tevékenykedik, gondnokonként 13-15 fő ellátottjuk van 

éves átlagban. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elérhető a településen, a külterületen is. 
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Jásztelek 

A jászsági település lakónépessége: 1.638 fő, a külterületi népesség az összes 

lakosságszámhoz viszonyít aránya: 1,53%. A tanyasűrűség mutatója: 0,632. 

 

Felmért tanyák száma 26 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 4 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 11 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 6 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 3 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 8 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 6 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 10 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 9 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 20 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 1 

Egyáltalán nincs villany 4 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 11 

Csak fúrt kúttal ellátott 14 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 18 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 25 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 22 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 5 

18-60 év 14 

>60 év 6 
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A 2007-2008 években a kistérségi szervezett szemétszállítás keretén belül megépítésre került 

Jásztelek közigazgatási területén belül, a külterületen, a Jászapáti felé vezető műút, ami a 

tanyavilágot is érinti. A tanyavilág így döntő részben megközelíthető műúton, vagy jól járható 

földúton. A tanyák a műúttól max. 200 méterre találhatóak. 

A település külterülete 3600 ha. A tanyák többsége vezetékes villannyal ellátott. Vízhálózat 

csak a településhez közel eső területeken elérhető. Jásztelek a régi időkben sem rendelkezett 

nagy tanyavilággal, A tsz-esítés során sok tanya megszűnt, a területeket nagyüzemi 

művelésbe fogták. Az 1960-as évektől a tanyák jó része kihalt, az emberek a belterületre 

költöztek, illetve elvándoroltak a településről, a tanyákkal nem foglalkozott senki. 

Az infrastruktúráról röviden: a műút (aszfaltút) 16 km hosszan biztosított, a villamos-energia 

hálózatba 6 tanya nincs bekötve.  

25 fő él jelenleg tanyán életvitelszerűen, közülük 3 fő szociális segélyben részesülő, aktív 

korú személy. Személyes szociális gondoskodást senki nem igényel. Mezőőri szolgálat is 

működik a külterületen. 
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Karcag 

A település lakónépessége: 20.380 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,52%. A tanyasűrűség mutatója: 0,407. 

 

Felmért tanyák száma 150 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 16 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 69 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 28 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 24 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 7 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 26 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 29 

Elsősorban értékesítésre termel 34 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 80 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 73 

Kertészeti tevékenységet folytat 9 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 77 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 14 

Egyáltalán nincs villany 33 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 10 

Csak fúrt kúttal ellátott 100 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 3 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 103 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 42 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 87 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 18 

1945-1989 között épült 85 

1990-2000 között épült 9 

2000 után épült 4 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 10 

18-60 év 70 

>60 év 26 
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A városnak 36.000 ha külterületéből 26.000 ha szántó, 6000 ha rét, legelő, 900 ha erdő, 3100 

ha egyéb (nádas, agyaggödör, művelésből kivett) területei vannak. A tanyagondnoki szolgálat 

5 fős, a mezőőrség 7 fős. A tanyákon működik védőnői szolgálat, posta a külterületi 

postafiókokban érhető el. 

A falugazdász 2001-ben térkép és külterület ismeret alapján a tanyák főépületeit felmérte a 

város külterületein. Ez közel 100 százalékos reprezentációt eredményezett. A 

tanyafejlesztések alapvetően egyéni (elszigetelt) innovációk voltak.  A tanyák közel 15 

százalékát érintették. A befektetések 1-2 millió és több tízmillió forint között valósultak meg. 
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Kenderes 

A település lakónépessége: 4.546 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,02%. A tanyasűrűség mutatója: 0,063. 

 

Felmért tanyák száma 7 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 2 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 3 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 4 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 4 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 2 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 3 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 2 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 4 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 5 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 5 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 1 

>60 év 0 
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Kenderes határában az 1900-as évek elején alakultak ki a tanyák, majd 1945-ben a földosztás 

kapcsán növekedett meg a tanyákon élők, gazdálkodók száma. Ezek a tanyák egy-egy régi 

urasági birtok köré bokrokba szerveződtek. Főként állattenyésztéssel és mezőgazdasági 

termeléssel foglalkoztak. Iskolák alakultak az ott élő gyermekek oktatására. 

Az 1950-es években a földreform után megkezdődött a szocializmus időszaka, mely újabb 

változást hozott a tanyák életébe, hiszen jelentősen átalakult az addigi határhasználat. A 

termelőszövetkezetek, állami gazdaságok megalakulásával hatalmas területek táblásítása 

történt meg, megkezdődött a tanyán élő emberek tagosítása, csak a legkitartóbbak maradtak a 

tanyákon az ellehetetlenített helyzetükben, mely több esetben családi tragédiát okozott. 

A mezőgazdasági nagyüzemek központjai szintén a már meglévő urasági birtokokra 

szerveződtek, ezek majorságai még a mai időkben is léteznek. Mára már csak azok a tanyák 

maradtak meg, ahol állattartással, tenyésztéssel foglalkoznak. 

Az 1940-es években megközelítőleg 200 tanya volt Kenderes határában, az 1960-as években 

évente többször is volt a tanyákon nevelt állatok összeírása, akkor kb.:60-80 tanya lehetett a 

település külterületén. 

Kenderes település 10534,12 ha külterülettel rendelkezik. A külterület infrastrukturális 

állapota közepesnek minősíthető. A szilárd útburkolatok nagy része tönkre ment, 

elhasználódott, azokról javított földút vezet le a tanyákhoz. Vezetékes villany a tanyákhoz 

eljut, a vizet fúrt kutakról biztosítják. A dűlök 99%-a földút. Lineár és Bauer típusú 

öntözőberendezések találhatók a külterületen villamos telepekkel, szivattyútelepekkel, melyek 

ma már magánkézben vannak. 
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Kengyel 

A település lakónépessége: 3.599 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 1,06%. A tanyasűrűség mutatója: 0,177. 

 

Felmért tanyák száma 14 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 6 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 8 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 5 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 14 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 14 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 14 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   3 

Szilárd burkolatú út 11 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 8 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 6 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 9 

18-60 év 24 

>60 év 5 
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A község teljes külterületének mérete 7638 ha, a külterületi utak hossza: 94,2 km, rendeltetése 

elsősorban a termőföldek megközelíthetősége, ezért szinte kizárólag földutakból áll. A 

jellemző művelési ág a szántó, valamint a halastó, mely utóbbi tavak a községhez tartozó 

egyéb belterület: Bagimajor közelében helyezkednek el. A tanyák a belterület közvetlen 

közelében fekszenek, ezért volt megoldható közművesítésük. 

Az önkormányzat 2014-től tartja fenn tanyagondnoki szolgálatát, mely a tanyák élők számára 

betegszállítási, gyógyszer- élelmiszer- és más kiskereskedelmi árucikkek beszerzését végzi, 

valamint a tanyán élők közlekedési lehetőségeit szélesíti. 
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Kétpó 

A település lakónépessége: 700 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 15,14%. A tanyasűrűség mutatója: 0,824. 

 

Felmért tanyák száma 55 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 3 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 45 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 18 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 5 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 2 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 13 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 6 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 13 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 21 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 46 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 29 

Csak fúrt kúttal ellátott 5 

Csak közkútról ellátott 13 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 47 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 2 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 45 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 22 

1945-1989 között épült 23 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 17 

18-60 év 69 

>60 év 20 
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A tanyaközpontokon belül történt fejlesztés. A központig kövesút vezet, és a központon belül 

az önkormányzat utat kavicsozott ki. A közvilágítás javítása, és ivóvizes kutak fúrása történt. 

Nagyon sok helyen most már fürdőszoba, benti WC is meg van csinálva, erről a kútról 

üzemelnek. Az önkormányzat pályázat útján egy kisbuszt nyert el, amely segítségével ellátja a 

tanyagondnoki feladatokat. 

A tanyák úgy helyezkednek, hogy nem kell sokat földúton menni. A kövesút hosszan meg van 

csinálva. Közvilágítás kint a tanyaközpontokban, illetve a Keserűfaluban van, de az odavezető 

utak nincsenek megvilágítva. Közvetlen a tanyákon élőknek a lakhelyei meg vannak világítva. 

Van néhány olyan bokortanya, ahol nincs villany, nincs közvilágítás. A tanyaközpontok 

minimum 1,5km
2
 területen helyezkednek el. 

A tanyavilág szerteágazó, kint Mezőtúr irányába, és a cukorgyárban vannak bokor tanyák, 

illetve tanyaközpontok. A Mészáros tanyaközpont, a Cukorgyári tanyaközpont, a Pusztapói 

vasútállomás környéke, és a Keserűfalu.  

Jelenleg 106 tanyai lakos él Kétpó külterületén. 2000-ben még 200 fölött volt ez a szám. A 

településen működik tanyagondnoki szolgálat. Ezen kívül mozgó árusok szoktak kijárni, tejet, 

kenyeret, gázt, stb. árulnak. 
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Kisújszállás 

A település lakónépessége: 11.384 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,48%. A tanyasűrűség mutatója: 0,200. 

 

Felmért tanyák száma 41 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 26 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 10 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 4 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 12 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 11 

Elsősorban értékesítésre termel 12 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 29 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 23 

Kertészeti tevékenységet folytat 5 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 27 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 8 

Egyáltalán nincs villany 5 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 9 

Csak fúrt kúttal ellátott 31 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 36 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 13 

Javított földút   7 

Szilárd burkolatú út 21 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 10 

1945-1989 között épült 9 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 12 

18-60 év 37 

>60 év 6 
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A település külterülete: 19030 ha. Egész évben állandóan kb. 60 fő külterületi lakosnak, a 

mezőgazdasági munkák idején (tavasztól őszig) átlagosan napi 40 embernek nyújt segítő 

szolgáltatást az 5 fős mezőőri szolgálat. 

A külterületen az utóbbi években jellemző volt a villamosítás, a meglévő földutak felújítása, a 

burkolt utak építése, gazdasági épületek építése-felújítása, a mezőgazdasági gépállomány 

korszerűsítése, az állattenyésztési technológia korszerűsítése, illetve a megújuló energia 

kismértékű hasznosítása. Ezeket a fejlesztéseket zömmel a helyi tulajdonosok végezték. 
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Kuncsorba
65

 

A település lakónépessége: 612 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 3.43%. A tanyasűrűség mutatója: 0,535. 

                                           
65

 Erdőőrház 31: A tanya a település közvetlen közelében található. A lakóépületen kívül található még több 

istálló épület is. A tanyán lakik két 40 év körüli pár 5 nevelt kiskorú gyermekkel. A lakóépület felújítását tavaly 

kezdték, jelenleg is tart. A nyílászárók cseréje a tanyafejlesztési pályázat keretein belül valósult meg. A fő 

tevékenységi forma a tejtermelő tehenek tartása, de található a tanyán még juhtenyésztés és 2 anyakoca is. A 

termelés a szántóföldi növénytermesztéssel van kiegészítve. 

0414/2: A tanyaépületet kb. 15 évvel ezelőtt felújították és minden évben megtörténik a karbantartás. A tanyához 

tartoznak istállók is. A gazdálkodás során a fő  

Állami gazdaság tanya: A tanya műúttal könnyen megközelíthető. Több lakás található rajta. Harminc évvel 

ezelőtt annyi lakos lakott ott , hogy külön iskola is üzemelt. Ma már mindössze néhány fő él ott rendszeresen. Az 

állattenyésztés néhány aprólékkal található meg. Egy Kft. és egy mezőgazdasági vállalkozó telephelye. 

0182/07: Lakóépület és több istálló található a tanyán. A tanyaépület és az istálló minden évben újítva van.  A fő 

profil az anyajuh tartás. 

Kádár tanya:  

0464/8: A tanya Berekfürdő alatt található. Több istálló épület található a területen. Az istállókba Charolain 

típusú hízóbikát állítanak elő. 

Berczi Imre: A tanya a Hortobágyi Nemzeti Park területén van. Nincs villany. Fúrt kút van. Található lakóépület 

és istálló a területen. Fő profil anyajuh tartás. 

Szalai Imre: A tanya szintén a Hortobágyi Nemzeti Park területén található. A lakóépület és az istálló minden 

évben karban van tartva. Anyajuh legeltetés a fő profil. 

Felmért tanyák száma 18 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 7 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 8 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 2 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 3 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 4 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 2 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 8 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 4 

Csak közkútról ellátott 4 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 
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Az állandóan lakott tanyák száma 8. Ezek a tanyák a község határ közvetlen közelében 

találhatók. A tanyák bejárása során történt beszélgetésekből kiderült, hogy még el tudják 

magukat látni, eddig nem kértek ebéd kihordást vagy gyógyszeríratást a családsegítő 

szolgálattól. 

A település külterülete: 3262 ha, a 8 állandóan lakott tanyából 3 szilárd burkolatú út mellett 

helyezkedik el. Villannyal összesen 8 tanya van ellátva. Vezetékes vízzel csak 1 tanya ellátott. 

A külterületen élők biztonsága érdekében a település elejét és végét jelző tábláknál 1-1 

kamera van felszerelve. 

  

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 5 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 4 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 3 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 7 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 17 

>60 év 1 
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Kunhegyes 

A település lakónépessége: 7.653 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 1,37%. A tanyasűrűség mutatója: 0,457. 

 

Felmért tanyák száma 68 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 5 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 36 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 10 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 14 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 11 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 14 

Elsősorban értékesítésre termel 14 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 35 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 24 

Kertészeti tevékenységet folytat 3 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 52 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 17 

Csak fúrt kúttal ellátott 30 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 1 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 35 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 35 

Javított földút   16 

Szilárd burkolatú út 17 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 7 

1945-1989 között épült 57 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 19 

18-60 év 60 

>60 év 26 
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A város külterületén viszonylag sok tanya túlélte a téeszesítést. Ma is több mint 100-an laknak 

bennük, gazdálkodnak körülöttük kisebb-nagyobb földterületen. Egy nagyvállalkozó 

birtokában van jelenleg a külterület több mint 50%-a. Ő kizárólag nagyüzemi szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkozik, saját szárító teleppel. Tervezi további területek 

megvásárlását is. 17 hat az önkormányzat művel. Közel a belterülethez fóliasátrakban kiskerti 

növényeket nevelnek, amiket a településen ültetnek ki vagy hasznosítanak egész évben.  A 

legújabban visszavásárolt 2 ha-on gyümölcsöst szeretnének majd az ősszel telepíteni. 

A többi terület több kisgazda tulajdona, azokon szántóföldi növényekkel, háztáji jószágokkal 

foglalkoznak. A külterület szinte minden pontja megközelíthető, a gazdák folyamatosan 

karbantartják a földutakat, a tanyákon nagy százalékban megoldották az áramellátást is.  

A tanyákat kisebb részben csak lakhatásra használják, de a gazdálkodó tanyatulajdonosok 

vannak többségben. 

A településen a református egyház által működtetett SAREPTA Idősek Otthona működik. Az 

otthon Támogató Szolgálatot is működtet, melynek keretében a rászorulók részére személyi 

segítést, szállítást és információ-szolgáltatást nyújtanak, törekedve arra, hogy az otthonukban 

élő, de segítségre szorulók is megfelelő segítséget kaphassanak. 
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Kunmadaras 

A település lakónépessége: 5.500 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,07%. A tanyasűrűség mutatója: 0,124. 

 

Felmért tanyák száma 19 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 7 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 6 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 5 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 5 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 3 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 7 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 2 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 5 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 5 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 0 

>60 év 3 
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A település külterületét határozott sugárirányú vonalas létesítmények: utak és belvízelvezető- 

és öntöző csatornák, valamint a település körül körkörös elhelyezkedésű különböző nagyságú 

és minőségű „növényfoltok” jellemzik. 

Meghatározó táji eleme a település külterületének majd harmadát uraló volt katonai repülőtér 

és az azt kiszolgáló épület és építmény-együttes. Az egybefüggő mezőgazdasági területek 

(szántóföldek) és az igazgatási területen áthaladó közlekedési utakról is jól látható a nyugati, 

és a keleti határában fel-felbukkanó jelentős méretű gazdasági majorok. Mezőgazdasághoz 

kapcsolódó ipari létesítmények, terménytároló silók határozzák meg a táj látványát a község 

déli határában.  

A település külterületének egy része mezőgazdasági, szántó-terület, ahol intenzív művelés 

folyik. A külterületi nagyobb gazdálkodók: a Kunmag Kft, Nagyajtósi Mezőgazdasági Kft, 

Kunmadarasi Mezőgazdasági Kft. Kunmadaras hagyományaiban legeltető-állattartó település. 

A község külterületén kisebb-nagyobb kiterjedésű majorokban korábban nagyüzemi 

állattartás folyt. Jelentős a kis létszámú állattartás is, jelenleg kisebb tanyákon, juhászat, 

lótartás, szárnyas-tartás folyik inkább. 
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Kunszentmárton 

A település lakónépessége: 8.626 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,42%. A tanyasűrűség mutatója: 0,181. 

 

Felmért tanyák száma 26 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 11 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 5 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 6 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 8 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 8 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 9 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 12 

Kertészeti tevékenységet folytat 8 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 22 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 7 

Csak fúrt kúttal ellátott 7 

Csak közkútról ellátott 11 

Vízminőségi probléma jellemzi 17 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 14 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   21 

Szilárd burkolatú út 4 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 7 

1945-1989 között épült 16 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 10 

18-60 év 19 

>60 év 7 
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A város kiterjedt külterülettel rendelkezik; Jaksori tanyák, Érközi tanyák, amelyek néhány 

évtizede sokkal jobb infrastrukturális állagban voltak. Mindez abból adódott, hogy a 

külterületi részekhez majorok tartoztak, amelyek komoly munkaerő felvevők voltak. A major 

gépparkja nagy segítséget jelentett a városba való bejutásban. Napjainkban busz, valamint a 

falugondnoki mikrobusz oldja ezt meg. A jelenleg meglévő tanyák 1945 után, azaz a háború 

után épültek.  

A fejlesztések között megtörtént a térségben lévő tanyák villamosítása, az ásott kutak 

kiváltása közkifolyókkal. Tanyagondnoki szolgálat feladatai mellett a mozgóposta évtizedek 

óta működik, Kungyalu esetében mozgó bolt is van. Életkörülményt javító tevékenységben 

15-20 fő vesz részt rendszeresen a külterületekről. 
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Martfű 

A település lakónépessége: 6.421 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,06%. A tanyasűrűség mutatója: 0,217. 

 

Felmért tanyák száma 5 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 5 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 5 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 4 

Közlekedési elérhetőség 

Földút  

Javított földút    

Szilárd burkolatú út  

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 3 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 2 

>60 év 1 
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Martfű külterülete 2308 ha, Külterületi utak hossza: 20,60 km. A tanyák elektromos 

hálózatának kiépítése még az 1960-1970-es években megtörtént, viszont a tanyák nagy 

többsége csupán fúrt kúttal rendelkezik.  

1945 után indult fejlődésnek a szántóföldi művelés, kezdődött meg a tanyás gazdálkodásra 

való áttérés. A nagyüzemi mezőgazdasági üzemek kialakulása idején a tanyák egy részét 

megszüntették, területét beszántották. Így jellemzően a település közeli tanyák maradtak meg. 

A lakott tanyák mindegyikében rendelkeznek az ott lakók személygépkocsival, a tanyák a 

településhez közel fekszenek, minden települési szolgáltatás elérhető az ott lakók számára. 

Éppen ezért a szociális segítő szolgálatnak sincs kimondottan tanyai ellátásra szakosított 

része. 
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Mesterszállás 

A település lakónépessége: 731 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 3,15%. A tanyasűrűség mutatója: 0,349. 

 

Felmért tanyák száma 15 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 6 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 2 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 9 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 9 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 12 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 10 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 14 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 5 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 8 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 13 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 14 

>60 év 6 
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Mesterszállás térségének külterülete 4292 ha. Jelenleg ennek 98%-a földút. Mesterszálláson 

az 1800-1900-as évek idején egészen az 50-60-70-es évekig egy nagyon fejlett és nagyon 

kiépült tanyavilágot lehetett megfigyelni. Mesterszállás területén szerintem volt 150-200 

tanya, ebből maradt 15 napjainkban. Összesen ez 20-30 főt jelent, így a kis lakossági szám 

miatt nem felel meg a település a tanyagondnoki ellátás bevezetésére. Keddi és pénteki 

napokon ivóvízszállítás történik a tanyákra. 

A mai állapotokat bemutatva a külterületen 14 önálló tanya, melyből 4 lakott, és egy 

bokortanya (Mesterszállás Alsó) található66. Mesterszállás Alsón 6 család lakik 

életvitelszerűen, itt az infrastrukturális ellátottság elég jó, könnyen megközelíthető műúton, 

van közvilágítás is 5 lámpatesttel, viszont nincs kiépített vezetékes ivóvíz hálózat. ,,Nagyon 

fejlesztésben nem gondolkodunk, mert hát a falut sem tudjuk úgy fejleszteni, ahogy kell” – 

értékeli a polgármester a helyzetet. 

  

                                           
66

 Egy tanya távolabb esik, olyan 1 km-re esik a falutól, ott egy idős bácsi lakik. Mezőgazdasági gazdálkodást 

folytat. Idős ember 80 éven fölüli, egészségi állapota nem a legjobb, de ő még a megszokott életét végzi a 

tanyán. Vannak gépei, eléggé elavult gépei vannak, de valamennyi állattenyésztést folytat, illetve 

növénytermesztést. Van egy másik tanya is, ahol egy 70-80 éves házaspár él. Nekik van a faluban bent házuk, de 

ők nem hajlandóak beköltözni, ők azt az életformát választották 
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Mezőhék 

A település lakónépessége: 356 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 17,42%. A tanyasűrűség mutatója: 0,501. 

 

Felmért tanyák száma 45 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 7 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 26 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 4 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 2 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 18 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 5 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 24 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 7 

Kertészeti tevékenységet folytat 20 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 34 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 1 

Egyáltalán nincs villany 3 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 16 

Csak fúrt kúttal ellátott 14 

Csak közkútról ellátott 8 

Vízminőségi probléma jellemzi 1 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 28 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 18 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 20 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 5 

1945-1989 között épült 31 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 6 

18-60 év 27 

>60 év 29 
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Mezőhék külterülete 8982 ha, amelyen több tanya is található. Annak idején két gazdasági 

egység volt. Az egyik az Állami Gazdaság, a másik a Táncsics TSZ-nek az egyik kerülete, 

ahol kis tanyabokrok alakultak ki. Vannak olyan területek is, ahol különálló tanyák vannak.  

Az Állami Gazdaság területén a gazdaságból kapják a lakosok az ivóvizet. Villannyal ellátott, 

köves úton be lehet menni az Állami Gazdaságig, onnan egy jó kitaposott földúton lehet a 

tanyákat megközelíteni. A volt Táncsics Tsz részén, a Túri úton is egy darabig kövesúton be 

lehet menni, utána kitaposott, kaviccsal szórt földúton lehet megközelíteni. 26 tanya lakott, itt 

fúrt kutakból saját maguk gondoskodnak az ivóvízről, a többi épület már nagyon romos. A 

tanyák a mezőtúri út mentén, a tsz és a gazdaság területén villannyal ellátottak. 

2007-ben az önkormányzat falugondnoki szolgálatot indított el. Minden héten háromszor, aki 

igényli, annak kenyeret visznek, és bevásárolnak. Vannak olyan helyek, ahová meleg étel 

kihordása is történik. 

 

  



135 

 

Mezőtúr 

A település lakónépessége: 16.898 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 2,97%. A tanyasűrűség mutatója: 1,878. 

 

Felmért tanyák száma 544 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 90% 

Összedőlt, romos tanyák száma 131 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 190 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 8 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 113 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 17 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 27 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 81 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 122 

Elsősorban értékesítésre termel 79 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 253 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 139 

Kertészeti tevékenységet folytat 132 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 3 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 342 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 32 

Egyáltalán nincs villany 44 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 92 

Csak fúrt kúttal ellátott 162 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 356 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 197 

Javított földút   125 

Szilárd burkolatú út 115 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 12 

1945-1989 között épült 340 

1990-2000 között épült 21 

2000 után épült 20 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 90 

18-60 év 296 

>60 év 116 
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2007-ben minden külterületi ingatlan egy házszámot kapott. Ezt a területrendezési feladatot az 

építésügyi hatóság felügyelte. 29.500 ha külterületi település résszel rendelkezik Mezőtúr. 

Település rész nagyságában tekintve az ország 10. legnagyobb települése.  

A külterület legnagyobb részben az infrastruktúra az hiányosságokat mutat, de vannak helyek, 

amelyek jól ellátottak. A pusztabánrévei településrészen van közvilágítás, vezetékes víz, 

rádiós internet, szemétszállítás. Az utak azok olyanok, mint a városban. Az önkormányzat 

fejlesztette a közvilágítást, egyes helyeken úthálózatot, valamint Pusztabánrévén a vezetékes 

ívó vízzel való ellátást, ez részben megy Csugarba is. Ezek úgynevezett tanyabokrok, 

Hangács település részen vannak. Ezeken a település részeken mindenütt ki lett építve 

közvilágítás. 

Az új tanyákat az utóbbi 10-15 évben építették, illetve felújították. Ezekre a helyekre viszont 

már fiatalok költöztek ki. 
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Nagyiván 

A település lakónépessége: 1.184 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,00%. A tanyasűrűség mutatója: 0,232. 

 

Felmért tanyák száma 10 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 10 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 10 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 8 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 2 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 7 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 3 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 7 

Csak fúrt kúttal ellátott 3 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 9 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 4 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 5 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 4 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 0 
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A tanyák tulajdonosai rendbe tartják az épületeket és a tanyákhoz kivezető utakat egyaránt. 

Településen működik egy mezőgazdasági kft, mely különösen figyel arra, hogy a tanyák 

megközelíthetőek legyenek. Mivel nem laknak a tanyákon személyek, így az ellátásukról 

gondoskodni sem szükséges. Naponta kijárnak a dolgozók/tulajdonosok az állatokat ellátni. 

A tanyák egy része műút mellett van, egy része a műúthoz közel épült, így megközelíthetőek. 

Ez azért is fontos, mert a Hortobágyon csapadék esetén a földutak már járhatatlanok a szikes 

talaj rossz vízelvezető képessége miatt. 
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Nagykörű 

A település lakónépessége: 1.606 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 1,43%. A tanyasűrűség mutatója: 0,093. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 3 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 4 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 4 

Kertészeti tevékenységet folytat 3 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 4 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 4 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 3 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 7 

18-60 év 12 

>60 év 4 
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A település külterülete 5120 ha, a Tisza árterület része volt, most gátak védik. A község 

magas parton fekszik, így rendszeres tiszai kiöntések miatt nem alakulhatott ki tanyavilág. A 

mostani településrészre építkeztek az emberek, innen jártak ki földet művelni és gazdálkodni. 

Jellemzően ártéri gazdálkodás folyt. A három házból álló bokor tanyák a település mellett 

vannak, infrastrukturálisan jól ellátottak. 

A tanyán élők gazdálkodnak és ellátják magukat. A település szolgáltatásait igénybe venni 

bejönnek a faluba. 

2006-ban nyílt lehetősége a településnek egy pályázat elnyerésének kapcsán a tanyagondnoki 

szolgáltatás megszervezésére. A pályázaton elnyert összeget célirányosan tanyagondnoki autó 

vásárlására kellett felhasználni. A tanyagondnoki szolgáltatásunkat a Baptista 

Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ tulajdonában lévő kisbusszal látjuk el 2013 

áprilisa óta.  

A szolgálat feladati – hasonlóan más településekhez – az étkeztetésben való közreműködés 

(109 idős - ebből Bánhalma 44+ 8 iskolás; a házi segítségnyújtásban való közreműködés 

(gyógyszerek kiváltása Kenderesen, bánhalmi gondozókkal való kapcsolattartás); az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvosi rendelésre szállítás, 

valamint hétfőnként Bánhalmáról a levett vér beszállítása Kenderesre); gyógyszerkiváltás és a 

gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása (hetente átlagosan 8 fő veszi 

igénybe); óvodába, iskolába szállítás, (naponta 3 óvodás és 1 iskolás gyermek); a kenderesi 

iskolából Bánhalmára tejterméket és gyümölcsöt szállít napi szinten az oda járó gyerekeknek; 

a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek segítése, az egyéni hivatalos 

ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása (hetente 3-4 fő); az önkormányzati 

információk közvetítése a lakosság részére (plakátok kihelyezése alkalomszerűen). 
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Nagyrév 

A település lakónépessége: 678 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 3,83%. A tanyasűrűség mutatója: 0,638. 

 

Felmért tanyák száma 19 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 19 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 19 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 19 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 19 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 19 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 18 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 3 

1945-1989 között épült 16 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 26 
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A település külterülete, tanyavilága kiterjedt (a településtől a külterület messze van, ami 

megnehezíti a községbe való bejutást), ahol mindig is a mezőgazdaság volt a meghatározó 

gazdálkodási forma.  

A külterületen lévő tanyákon élők szinte kizárólag saját fogyasztásra termelnek. Az idősödő 

külterületi lakosság vezetékes vízzel, vezetékes villannyal történő ellátása megoldott, az élet 

minőségét a tanyagondnoki szolgálat működése is javítja. 
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Öcsöd 

A település lakónépessége: 3.332 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyított aránya: 0,84%. A tanyasűrűségi mutatója: 0.801. 

 

Felmért tanyák száma 83 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 17 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 26 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 10 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 29 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 20 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 5 

Elsősorban értékesítésre termel 9 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 25 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 10 

Kertészeti tevékenységet folytat 10 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 52 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 3 

Egyáltalán nincs villany 11 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 4 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 62 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 66 

Javított földút   14 

Szilárd burkolatú út 3 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 47 

1945-1989 között épült 17 

1990-2000 között épült 3 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 9 

>60 év 18 
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A település közigazgatási területének külterületén az elmúlt években villanyhálózat 

korszerűsítése valamint szilárd útburkolat felújítása valósult meg.  

A villanyhálózat fejlesztése több területen valósült meg, javítva az ott élők életkörülményeit 

(Bábocka, Zártkertek). A fejlesztés kezdeményezője és kivitelezője a szolgáltató volt. A 

szilárd útburkolatú út felújítását az önkormányzat kezdeményezte és pályázati forrásból 

valósult meg. A szilárd útburkolat nem csak a környező tanyák lakosságának az életét 

könnyítette meg, hanem a mezőgazdasági vállalkozók is könnyebben tudják megközelíteni 

telephelyeiket. Az önkormányzat rendelkezik út javító gréderrel, amelynek feladata a földutak 

állagának javítása.  

Öcsöd település a Tiszazugban található. Új keletkezésű, a tanyaközpontokból mesterségesen 

kialakított település. A település szerkezetére a mérnökileg tervezett, szabályos derékszögű 

alaprajz a jellemző. Öcsöd a Tiszazug dél-kelti peremtelepülése, a Körös bal partján fekszik 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye „Keleti Kapuja”. Vasútvonal nem érinti, de a 44. sz. műút 

mind Kecskemét, mind Békéscsaba irányából jó elérhetőségi lehetőséget biztosít. Folyami 

átkelőhely, északi irányban közút köti össze a megye északabbra fekvő vidékeivel, mely a 

Körös hídon halad át. Határa gyengén tagolt, alacsony, ármentes síkság, melybe a Körös 

morotvái, elhagyott-kiszáradt folyómedrek és a tájból kiemelkedő kunhalmok visznek 

változatosságot.  

Eredetileg élővíz mellett, a Körös egyik éles kanyarulata mentén települt, mely a folyó 

szabályozása óta holtág. A Körös hullámtere természetvédelmi terület. Háborítatlan erdői, 

ártéri legelői, lefűződött-levágott holtágai nemcsak tájképileg festőiek, hanem biztonságos 

élőhelyet jelentenek számos védett és ritka növénynek és állatnak is. Öcsöd határa bővelkedik 

honfoglalás- és Árpád-kori lelőhelyekben, hiszen területén 5 középkori falu is létezett a 16. 

század végéig. Az ármentesítő és vízszabályozó munkák következtében megnövekedett 

szántóföldterületen jelentős tanyásodás indult meg a 19. században.  

Öcsöd település 10017 ha 0550 m2 külterülettel rendelkezik. A terület infrastrukturális 

ellátottságát tekintve a lakott és funkcióval rendelkező tanyák többsége rendelkezik vezetékes 

áramellátással. A tanyák megközelítése jellemzően fölúton lehetséges. A földutak állapotának 

javítását az önkormányzat valamint a földtulajdonosok folyamatosan végzik.  

Öcsöd lakosai jellemzően a mezőgazdaságból éltek és élnek a mai napig. A település egész 

történetében a mezőgazdaság meghatározó jelentőséggel bír. 

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított az idős lakosság élet 

körülményeinek javítására. Ennek következményeként a Tóth József Alapszolgáltatási 

Központ állandó kapcsolatban van a településen élő idősebb lakossággal, mint belterületen, 

mind külterületen. Amennyiben igény merült fel a Központ munkatársai rendszeresen 

felkeresik az ellátásra szoruló időset, legyen az akár külterületi lakos is, amelyhez az 

önkormányzat rendelkezik közösségi utazásra használható járművel. Az Öcsödi Polgárőrség 

és Tűzoltó Egyesület tagjai esetenként a külterületen is végeznek megfigyelést.  
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Örményes 

A település lakónépessége: 1.033 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,29%. A tanyasűrűség mutatója: 0,498. 

 

Felmért tanyák száma 17 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 6 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 8 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 7 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 8 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 5 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 12 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 4 

Csak fúrt kúttal ellátott 4 

Csak közkútról ellátott 3 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 8 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 8 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 9 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 1 

>60 év 2 
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A település külterülete, tanyavilága kiterjedt (a településtől a külterület messze van, ami 

megnehezíti a községbe való bejutást), ahol mindig is a mezőgazdaság volt a meghatározó 

gazdálkodási forma.  

A község külterülete 3244 ha. Az állandóan lakott tanyák a település közelében (így könnyen 

elérhetőek a közszolgáltatások) helyezkednek el (a hét állandóan lakott tanyából hat szilárd 

burkolatú út mellett, egy pedig tőle 300 méterre található). Villannyal minden tanya, 

vezetékes vízzel csak 4 tanya rendelkezik.  

Nagyrészt 60 év feletti nyugdíjasok élnek a tanyákon. Két család a családsegítő és 

gyerekjóléti szolgálat kliense. Problémát a tanyai állagromboló belvíz és a közbiztonság 

romlása okoz inkább. 
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Pusztamonostor 

A település lakónépessége: 1.576 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,7%. A tanyasűrűség mutatója: 0,731. 

 

Felmért tanyák száma 18 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 5 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 7 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 5 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 6 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 6 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 6 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 8 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 7 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 8 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 7 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   16 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 11 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 2 

18-60 év 6 

>60 év 3 
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A község külterülete 2303 ha. A lakott tanyák többségén vezetékes áramszolgáltatás elérhető, 

vezetékes víz nem. Jellemzően fúrt kutak, helyi vízművek által biztosított a vízellátás. A 

tanyák többsége javított földúton megközelíthető, melyek karbantartásáról az önkormányzat 

gondoskodik. 

A település a régi időkben sem rendelkezett nagy tanyavilággal, a tsz-esítés során a tanyák 

többsége megszűnt, a területeket nagyüzemi művelésbe fogták. 11 fő él jelenleg tanyán 

életvitel szerűen, közülük 1 fő részesül szociális gondoskodásban, házi segítségnyújtásban, 

amit a település alapszolgáltatási körében biztosítanak. 
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Szajol 

A település lakónépessége: 3.722 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,05%. A tanyasűrűség mutatója: 0,243. 

 

Felmért tanyák száma 9 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 7 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 6 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 3 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 7 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 8 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 8 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 6 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 6 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 4 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 2 
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3281 ha külterülettel rendelkeznek. A tanyák kialakulásának feltételei nem voltak meg, mert a 

település a Tisza árterületén fekszik magaslatban. 3 tanya a település mellett van, a másik 5 

szintén az árterület egy magaslatán. Ezek bokortanyák, a településtől nincs messzebb, mint fél 

kilométer.  

Összességében a szajoli tanyák már csak hobbi szinten működnek és a két fő, település szélén 

lakó nyugdíjas kivételével, nincs állandó lakójuk.  
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Szászberek 

A település lakónépessége: 1.029 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 3,6%. A tanyasűrűség mutatója: 0,535. 

 

Felmért tanyák száma 21 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 12 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 2 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 4 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 15 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 3 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 12 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 12 

Kertészeti tevékenységet folytat 6 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 18 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 18 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   5 

Szilárd burkolatú út 14 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 16 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 12 

18-60 év 20 

>60 év 5 
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Külterület 3820 ha. Szászberek 1950 óta önálló település, addig Besenyszög része volt. A 

tanyavilág jellemző volt a településre. Jelenleg külterületen semmilyen szolgáltatást nem 

végzünk, ha lesz lehetőségünk, szeretnénk pályázni a tanyagondnoki feladatok ellátására, az 

itt élő 37 fő segítésére. 
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Szelevény 

A település lakónépessége: 1.141 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,53%. A tanyasűrűség mutatója: 0,132. 

 

Felmért tanyák száma 6 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 4 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 3 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 4 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 6 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 5 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 5 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 4 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   4 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 4 

>60 év 2 
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A környező, főként a műúthoz közeleső tanyákban legtöbb helyen van villamos energia, 

valamint ártézi víz. Néhány évtizeddel ezelőtt komoly szárnyas tartás volt jellemző. Kacsa és 

liba tenyésztésével foglalkozott nagyon sok család. Mára néhány mezőgazdasági vállalkozó 

tart jószágot. Remények szerint a járásközpontban létesülendő húsfeldolgozó, ismételten több 

családi vállalkozást indít majd el. Évek óta működik Szelevényen a tanyagondnoki szolgálat, 

amely a külterületen élő emberek életkörülményein is nagyon sokat segített. 
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Szolnok  

A település lakónépessége: 73.106 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,12%. A tanyasűrűség mutatója: 0,304. 

 

Felmért tanyák száma 57 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 33 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 5 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 14 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 3 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 4 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 4 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 48 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 28 

Csak fúrt kúttal ellátott 17 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 41 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 17 

Javított földút   21 

Szilárd burkolatú út 18 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 32 

1945-1989 között épült 20 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 22 

18-60 év 49 

>60 év 18 
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A 2005-ös adatok szerint Szolnok város közigazgatási területén akkor 449 fő tanyán, 

külterületen valamint a korábban zártkertként működő területeken élt. A várost szinte 

körülölelően helyezkednek el – egymástól nagy távolságokra – a szórványtanyák, volt 

gazdasági központok és zártkerti részek. Ezek a lakóhelyek tömegközlekedéssel nem, ill. 

nagyon körülményesen, nehezen közelíthetőek meg. Ezért az előterjesztés bár több 

alternatívában, de támogatta a tanyagondnoki ellátás biztosítását, hiszen a potenciális 139 

főből az Egyesített Szociális Intézmény Területi Gondozó Szolgálata mindössze 13 idős 

személy ellátását és 8 fő gyermek szállítását tudta vállalni, melyhez így is külön forrás 

biztosítására tartott igényt az intézmény.  

Az ellátottak száma változó. 2015-ben 23 fő kap naponta főtt ételt. Biztosítva van az orvoshoz 

való eljutása az itt élőknek. A gyógyszerek biztosítása, a kenyér vásárlása, egyéb mindennapi 

árucikkek beszerzése, ivóvíz biztosítása a napi feladatok közé tartozik. A kapcsolattartás a 

tanyán élők és a rokonok között is támogatott. A kritikus időszakokban, hideg, hőség esetén 

fokozott figyelemmel történik az ellátás, valamint a krízis helyzetbe jutott – eddig nem 

ellátottak – figyelemmel kísérése. Hosszú hétvégekre hidegélelemmel látják el az ellátást 

kérőket.  

Más településekhez hasonlóan (a centrum és a periféria kapcsolatában) Szolnokon a 

tanyafórum megszervezése látta el a közös kommunikációs hidat.  Ahogy az interjúban 

olvashatjuk: ,,Élmény volt az innen elszármazottak felkutatása, megkeresése, a program 

szervezése, a meghívó elkészítése, valamint eljuttatása.” 

Tenyősziget Szolnok város klasszikus külterületi része. Szolnoktól 6 km-re található. 

Egyetlen műút vezet rajta át, amely Rákóczifalva határától a 4 számú főközlekedési útig 

vezet, érintve a szajoli bázistelepet is. A „Sziget” elnevezés a folyószabályozás előtti 

állapotokra utal. A Tisza szabályozása előtt a víz körbejárta a terület egy részét, mintegy 

szigetként emelkedett ki e szárazföld. A terület az Alföld egyik legtökéletesebb sík vidékén 

található, mikro-képződményekben igen gazdag. Tenyőszigeten az első tanyák 1912-ben 

épültek. 1959-ben mintegy 140-150 tanya állt itt már, napjainkra alig található 10-12 

tanyaépület. 14 család él itt. A tenyőszigeti lakók életkörülményei messze elmaradnak az 

átlagostól. A tanyák nagy része komfort nélküli. A rendszerváltás után egy ideig működött 

vegyesbolt, de mára már a kereslet csökkenése miatt bezárt. Orvoshoz Szandaszőlősre járnak. 

A mély gyökerekkel rendelkezők száma évről-évre csökken. Akik az utóbbi években 

költöztek ide, azok egy része nem tudatosan választották a tanyai életet, egyszerűen nem volt 

más lehetőségük. Nem is gazdálkodik a többség, dolgozni járnak, esetleg napszámba, alkalmi 

munkát végeznek, vagy a gyerekek után járó támogatásból és szociális segélyből élnek. 
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Tiszabő 

A település lakónépessége: 2.078 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,29%. A tanyasűrűség mutatója: 0,114. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 3 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 3 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 3 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 3 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 2 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 4 

>60 év 2 
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Tiszabő község külterülete: 3125 ha. A település külterületén régebben sem volt jellemző a 

sok tanya. A külterületen inkább csak mezőgazdasági tevékenységeket végeztek a falusiak, ki-

ki a saját földjén. 12 és fél ha-on gazdálkodik az önkormányzat, szántóföldi 

növénytermesztéssel foglalkoznak. 

Egyetlen lepusztult tanya van a falutól nem messze, a többit vállalkozások vásárolták meg a 

rendszerváltás után, és folyamatosan fejlesztik is azóta. Minden fejlesztést önerőből vagy saját 

pályázati forrásból végeztek. Halgazdaság, állattartás és kisebb szabadidő központ működik 

bennük, és mindhárom tanya foglalkozik nagyobb területen mezőgazdasági 

növénytermesztéssel is. 

Van egy budapesti vállalkozó, aki nagy területeket vásárolt meg a falu körül, szántóföldi 

növényeket termeszt. A településre nézve ezek nem jelentenek nagy fejlődést, mert a falu 

lakói nem vesznek részt sem a termelésben, és nem részesülnek az értékesítésből sem. 

,,Megnehezíti a gazdák dolgát, hogy csak olyat tudnak termelni, amit nem tudnak a falu lakói 

ellopni” – utalt hazánk egyik legalacsonyabb GDP-jével rendelkező település interjúalanya a 

helyi viszonyokra. 

Az áramot mindegyik tanyán az E.ON szolgáltatja, a vízellátást pedig fúrt kúttal oldják meg, 

kivéve a faluhoz nagyon közel lévőn, ott vezetékes a víz is. Semmilyen szociális szolgáltatást 

nem igényelnek. Egyetlen kivétel a mezőőri szolgálat, amit az önkormányzat igyekszik 

biztosítani
67

 

 

  

                                           
67

 A külterületek mezőőri szolgálata fontos típust jelent, hiszen ez a szolgálat – ahogy a neve is mutatja - a 

termőföldek őrzésére jön létre. Ebben a közszolgáltatásban a gesztor a földművelésügyi hivatal; az őrszolgálat 

működési költségeit 50-50%-ban a földhasználók, illetve a központi költségvetés biztosítja. Így mondhatjuk azt, 

hogy ahol ilyen projekt működik, ott a külterület bérlői/tulajdonosai viszonylag magasabban helyezkednek el a 

társadalmi szerkezetben. Véleményformálók is, hiszen létre tudták hozni az önkormányzattal kötött 

együttműködést.  
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Tiszabura 

A település lakónépessége: 2.983 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,00%. A tanyasűrűség mutatója: 0,022. 

 

Felmért tanyák száma 1 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 1 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   1 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 0 
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A település külterületén régebben sem volt jellemző a sok tanya. A tanyák az 50-es években 

egytől-egyig megszűntek, mindenkit bekényszerítettek a tsz-be. A külterületen inkább csak 

szántóföldi növénytermesztés végeztek a falusiak, ki-ki a saját földjén. A régebbi majorságok 

is elnéptelenedtek. Nem tett jót a mezőgazdasági tevékenységeknek a faluban, hogy a 

népesség igen nagy százalékban elcigányosodott, ők kevés olyan tudással rendelkeznek, 

amelyek az agráriumban hasznosíthatók.  

Egy új tanya épül jelenleg teljesen a falu határában, ahhoz nagyon közel, de még most folyik 

az átminősítése. 

  



161 

 

Tiszaföldvár 

A település lakónépessége: 11.082 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,13%. A tanyasűrűség mutatója: 0,187. 

 

Felmért tanyák száma 15 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 5 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 5 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 6 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 6 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 9 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 1 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 3 

Csak fúrt kúttal ellátott 6 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 9 

Közlekedési elérhetőség 

Földút  

Javított földút    

Szilárd burkolatú út  

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 6 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 2 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 4 

18-60 év 10 

>60 év 0 
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Tiszaföldvár külterülete 6936 ha. Külterületi utak hossza: 130,276 km, ebből kiépített (aszfalt, 

kő, beton burkolatú): 12,978 km, kiépítetlen: 117,281 km. 

A tanyák elektromos hálózatának kiépítése még az 1960-as évek végén megtörtént, viszont a 

tanyák nagy többsége csupán fúrt kúttal rendelkezik. (Kivételt jelent ez alól néhány, régebbi 

mezőgazdasági nagyüzem szomszédságában lévő tanya, melyek az üzem rendszeréről leágazó 

vezetékes vízhálózattal vannak ellátva.) 

1945 után két alkalommal csökkent számottevően a földvári határ: 2009 ha volt földvári 

külterületi földdel Martfű önálló település lett, s még ebben az évben Öcsöd, Mezőtúr és 

Tiszaföldvár határából kihasított földrészekből létrehozták a mezőhéki tanyaközpontot, mely 

1951-ben önálló községgé vált. Ekkor 2892 ha-ral csökkent a földvári határ. 

A területekkel akkor tanyák is kerültek az új települések birtokába, melyek egy része, akár 

csak Tiszaföldváron, a későbbiek során, a termelőszövetkezeti táblák kialakításakor 

felszámolásra került. 

A lakott tanyák mindegyikében rendelkeznek az ott lakók személygépkocsival, a tanyák a 

településhez közel fekszenek, minden települési szolgáltatás elérhető az ott lakók számára. A 

szociális segítő szolgálatnak ezért sincs direkt tanyai ellátásra szakosított része. 
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Tiszafüred 

A település lakónépessége: 11.455 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,19%. A tanyasűrűség mutatója: 0,129. 

 

Felmért tanyák száma 21 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 5 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 10 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 3 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 5 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 2 

Elsősorban értékesítésre termel 10 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 12 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 4 

Kertészeti tevékenységet folytat 3 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 5 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 8 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 7 

Egyáltalán nincs villany 6 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 3 

Csak fúrt kúttal ellátott 17 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 15 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 11 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 12 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 6 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 5 

1945-1989 között épült 13 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 3 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 17 

>60 év 2 
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Tiszafüred jelentős külterülettel rendelkezik: 15151 ha. Külterületi infrastruktúrára a kettőség 

jellemző, egyik részére, a lepusztulás, Más részére, ahol jelentősebb gazdasági tevékenységet 

végeznek, a látható fejlődés érvényes. 

A régebbi tanyák az 1930 évektől alakultak ki, ezek nagy része már csak a területek 

elnevezésében létezik, csak a romjai vannak meg (Gyöngy tanya, Jámbor tanya, Tag tanya). 

Az 1960-70 években jelentős élet folyt a megmaradt tanyákon; ekkor épültek, vagy épültek 

újjá. A 90-es években viszont szinte a teljes elnéptelenedés volt a jellemző. Pár év óta, 

nyilván a mezőgazdaságra fordított támogatásoknak köszönhetően láthatóan egyre több tanyát 

vettek használatba, illetve történtek eseti fejlesztések.  

A kövesutaktól távoli tanyákhoz vezető utak állapota rettenetes. Ahol növénytermesztést 

végeznek, rengeteg utat lezártak, megszüntettek. A külterületen életvitelszerűen nagyon 

kevesen élnek. A vendéglátással foglalkozók (pl. Patkós csárda, Nyugati Fogadó) közvetlenül 

a kövesút mellett helyezkednek el. 

Akik ténylegesen kint élnek (Réti tanya, Nagyvillogó, kisvillogó, Górés tanya) számukra a 

legnagyobb gondot az utak állapota okozza, főleg rossz idő, tél esetén. 

Tiszafüreden semmilyen külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatás sem működik, 

mezőőri szolgálat sincs. 

Az üzemelő tanyák nagy részében állattartás folyik, a Hortobágyi Nemzeti Parktól bérelt 

területeken. Ezért néhány tanyán jelentős beruházások történtek, saját forrásból, illetve 

láthatók Uniós projekt megvalósítások is (Pl. Lovassy tanya, Górés tanya, Boro-horgásztó). A 

területen jól látható a legeltetett állatállomány bővülése is.  
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Tiszagyenda 

A település lakónépessége: 1.576 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,7%. A tanyasűrűség mutatója: 0,731. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 2 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 3 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 2 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 1 

>60 év 0 



166 

 

A Garahalom tanya magánkézbe került és ott a közelmúltban szarvasmarha tenyésztést 

alakítottak ki pályázati támogatások útján. Külterületi lakos ott nem él, kifejezetten a 

gazdasági alapon működik.  

Az Oláh major, mely a régi TSZ része volt, szintén állattartással foglalkozik, sertéstelep került 

ott kialakításra, ott jelenleg 1 fő lakos él. Az Oláh major szintén pályázati támogatások útján 

szépült meg a közelmúltban. 

Tiszagyenda külterületének jelentős része mára már magántulajdonban van. A határ réti 

öntéstalaj, minősége igen jónak mondható a Tisza közelsége miatt. A földminőségnek az 

átlaga 24 AK/h. Mind a szántóföldi és parcellás növénytermesztés, mind pedig az 

állattenyésztés megjelenik a külterületen juh-, szarvasmarha-, sertéstenyésztés formájában. A 

külterület egy része természeti terület, ennek szerepe a jövőben továbbra is kiemelt hangsúlyt 

kap. 

A minisztériumi pályázatnak köszönhetően egy, a tanyasi termékek (helyi termékek) piacra 

jutását segítő beruházás valósul meg a településen. Megépül a piacfelügyelet és 2 db árusító 

pavilon is. Az infrastrukturális feltételek javítása mellett az önkormányzat a feldolgozóipar 

irányába is nyitni kínál és támogatja a községben az ilyen irányú fejlesztéseknek
68

.  

  

                                           
68

 Az önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani ipari telephelyek, üzemek megtelepülésének. A külterületen 

jelenleg meglévő, illetve erre a célra kijelölt területeken – mondta a tiszagyendai interjúalanyunk.  
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Tiszaigar 

A település lakónépessége: 975 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,10%. A tanyasűrűség mutatója: 0,108. 

 

Felmért tanyák száma 2 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 1 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 0 
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A településen három tanya áll még, amit elsősorban nyári legeltetés céljából használnak. A 

lakosság életvitel szerűen nem él külterületen. A mezőgazdasági kft-ben dolgozók kerékpárral 

és gépkocsival is meg tudják közelíteni a munkahelyüket, mivel a műútról bekötő út is szilárd 

burkolattal van ellátva
69

. 

  

                                           
69

 Tiszaigar példája alapján fogalmazhatjuk meg azt a tanyafelhasználási modellt, ami a tanyaépületek kvázi 

apportként/telephelyként való használatát jelenti egy mezőgazdasági (vagy más esetben vendéglátó és 

szálláshely-szolgáltató) profilú cég (nagygazdálkodók) számára. 
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Tiszainoka 

A település lakónépessége: 405 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,99%. A tanyasűrűség mutatója: 0,112. 

 

Felmért tanyák száma 2 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 2 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 2 

>60 év 2 
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Tiszainoka kiterjedt tanyavilággal nem rendelkezik. Villany, vezetékes víz minden tanyán 

van.  A tanyák zöme saját fogyasztásra termel.  

A tanyagondnoki Szolgálat hatékonnyá tétele érdekében a község önkormányzata pályázatot 

nyújtott be (Darányi Ignác pályázat) a tanyagondnoki mikrobuszra; mindezeken túl a település 

gondoskodik a földutak karbantartásáról, az ivóvíz minőségének javítása és hozzáférésének 

elősegítéséről, valamint a villamos energia szolgáltatás biztosításáról. 
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Tiszajenő 

A település lakónépessége: 1.603 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 15,35%. A tanyasűrűség mutatója: 6,882. 

 

Felmért tanyák száma 194 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 18 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 84 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 18 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 22 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 45 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 8 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 79 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 14 

Elsősorban értékesítésre termel 12 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 15 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 16 

Kertészeti tevékenységet folytat 14 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 162 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 1 

Egyáltalán nincs villany 13 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 44 

Csak fúrt kúttal ellátott 80 

Csak közkútról ellátott 52 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 96 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   180 

Szilárd burkolatú út 14 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 132 

1945-1989 között épült 30 

1990-2000 között épült 11 

2000 után épült 3 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 57 

18-60 év 133 

>60 év 56 
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2014-ben a település lakosságának száma 1603 fő volt. Jelenleg is meghatározó a település 

szerkezetében a külterület nagysága, a külterületen élő népesség száma. Tiszajenő település 

2800 ha területen terül el, ebből 2665 ha a külterület nagysága. 

A település külterületén jelenleg 350 lakos él. A lakosok között sok az idős egyedül élő beteg 

ember, ezért 1999 óta falugondnoki szolgálat működik a településen. Jelenleg tanyagondnoki 

ellátásban 22 fő részesül
70

. Jelenleg a belterületen a fenntartó 46 főt lát el. 

  

                                           
70

 Kettős ellátott (házi segítségnyújtás+ étkezés): 5 fő; Csak tanyai ellátott: 4 fő, Étkeztetés: 11 fő, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 1 fő; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás + házi segítségnyújtás : 1 fő. 
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Tiszakürt 

A település lakónépessége: 1.434 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,63%. A tanyasűrűség mutatója: 0,141. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 2 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 1 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 2 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 9 

>60 év 0 
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A település kiterjedt külterülettel rendelkezik, ami egészen Csépa nagyközség határáig 

húzódik. A külterületi lakosság vezetékes vízzel történő ellátása részben megoldott, az ottani 

lakosság többi része számára közkifolyón biztosított az ivóvíz ellátás. Az ivóvíz minősége, 

főleg a nyári időszakban nem megfelelő. Egyre több az elhanyagolt tanya.  

A település a Darányi Ignác pályázat keretében jutott tanyagondnoki mikrobuszhoz. 

Megtörtént a bogarasi (tanyaközpont) közösségi ház felújítása, valamint a külterületi dűlőutak 

karbantartása is. Megemlítjük, hogy a hosszú évek óta működő szolgálat munkatársa, a 

tanyagondnok Bogarason lakik, így a külterületen élők igényeit, problémáit, szükségleteit 

még jobban, még közelebbről ismeri  
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Tiszaörs 

A település lakónépessége: 1.382 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,36%. A tanyasűrűség mutatója: 0,162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felmért tanyák száma 6 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 4 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 5 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 1 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 3 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 3 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 3 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 4 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 3 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 2 

18-60 év 3 

>60 év 0 
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A településen lévő tanyák régi funkciójukat elveszítették, a tulajdonosok vagy szezonálisan 

tartanak állatot a tanyán, vagy felújítás után más módon hasznosítják (Lovas tanya-turizmus), 

esetleg modern nagyüzem épült ki. Kizárólag egy tanya őrizte meg régi működését: 

bejelentett lakosai vannak, akik életvitelszerűen a tanyán tartózkodnak, és mezőgazdasági 

tevékenységet folytatnak, ami biztosítja megélhetésüket. 

A külterületen – egyetlen helyet kivéve – nem laknak életvitelszerűen emberek. Az Ács 

farmon fiatal család él. A tanyát a 34 számú főúttal egy 150 méter hosszú, kavicsos útalappal 

ellátott bekötő út köti össze. A tanyákon nem élnek idős, magukra maradt, beteg emberek. 

Nincs tanyagondnoki szolgálat. 

A földutakat az önkormányzat a Start munkaprogram keretében próbálja rendben és járhatóan 

tartani, a gazdák részt vesznek saját gépeikkel a földutak járhatóvá tételében. Autóbuszjárat 

segítségével a főúthoz közeli tanyák megközelíthetők (buszmegálló a közelben található). A 

településen áthaladó 34-es főútvonal felújításra kerül, így az úthoz közeli tanyák kerékpárral 

is megközelíthetőek lesznek. 
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Tiszapüspöki 

A település lakónépessége: 2.080 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,00%. A tanyasűrűség mutatója: 0,053. 

 

Felmért tanyák száma 2 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 2 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 2 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 2 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év  

18-60 év  

>60 év  
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A község fekvése nem kedvezett a tanyák elterjedésének, mert a Tisza közelsége miatt – főleg 

a folyószabályozást megelőzően – a tavaszi időszakban a folyó magas vízállása gyakran a 

külterület mélyebb részeinek elöntésével járt együtt. Az elöntött mélyebb területeken sem a 

folyamatos lakás, sem az állandó jellegű közlekedési lehetőség nem volt megoldott. 

Az évenként visszatérő árvízveszély megakadályozta a tanyásodást, ezért sem jellemző a 

községben ez lakhatási-gazdálkodási forma
71

. 

  

                                           
71

 Jelenleg két tanya van a község külterületén. 
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Tiszaroff 

A település lakónépessége: 1.543 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 1,10%. A tanyasűrűség mutatója: 0,114. 

 

Felmért tanyák száma 6 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 1 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 5 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 1 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 4 

Csak fúrt kúttal ellátott 2 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 4 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   4 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 4 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 6 

18-60 év 10 

>60 év 1 
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A község külterülete: 5245 ha. A település külterületén régebben sem volt jellemző a sok 

tanya. A külterületen inkább csak mezőgazdasági tevékenységeket végeztek a falusiak, ki-ki a 

saját földjén. 

Mivel az említett tanyák a belterülethez nagyon közel vannak, infrastruktúrájukat a település 

biztosítja. Mindegyikben van áram, víz, könnyen megközelíthetőek jó minőségű földutakon, 

ill. aszfaltút mellett helyezkedik el. 

A régebbi tanyák, ami nem volt sok, több 10 éve a téeszesítés nyomán elnéptelenedtek, ma 

már helyük sincs meg.  

A Baltaráta tanya az egyetlen, ahol komolyabb fejlesztést végeztek a tulajdonosok, 

magángazdaságot tartanak fenn hobbiállatokkal. A tanya inkább Tiszagyendához van közel, 

szükségleteiket onnan szerzik be.  

Egy másik lakatlan tanyát igyekeznek fejleszteni az új tulajdonosok, méhészkedéssel 

foglalkoznak. 

A település külterületét jellemzően a helyi gazdák művelik, szántóföldi növénytermesztéssel 

foglalkoznak, ill. haszonállatok takarmányozásának biztosítása a cél. Az állatokat a faluban 

tartják, belterületen. 

A tanyákon a Baltaráta kivételével, hátrányos helyzetű, elszegényedett családok élnek. 

Különösebb szolgáltatásokat azonban nem igényelnek, mert a falu közelsége miatt mindent be 

tudnak szerezni, minden szolgáltatást el tudnak érni.  
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Tiszasas 

A település lakónépessége: 1.024 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,29%. A tanyasűrűség mutatója: 0,069. 

 

Felmért tanyák száma 2 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 2 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 2 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   2 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 3 

>60 év 0 
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A település minimális külterülettel, ezen belül tanyavilággal rendelkezik, a rendszerváltást 

követően a tsz-ek megszűnését követően a lakosság túlnyomó többsége beköltözött a 

községbe.  

A településen tanyagondnoki szolgálat nem működik. A minimális külterületi tanyavilág nem 

teszi indokolttá a mozgóposta, mozgóbolt, valamint az ételkihordás életre hívását. A település 

rendelkezik idősek bentlakásos otthonával, amely elősegítette az elöregedett településen élők 

biztonságos és szakszerű elhelyezését, életkörülményeik javítását.  
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Tiszasüly 

A település lakónépessége: 1.513 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 2,64%. A tanyasűrűség mutatója: 0,240. 

 

Felmért tanyák száma 22 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 5 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 17 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 3 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 4 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 22 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 21 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 1 

Vízminőségi probléma jellemzi 22 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 22 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 22 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 20 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 25 

>60 év 12 
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A település külterülete 9300 ha. Tiszasüly tanyás jellege az 1700-as évek óta ismert, még a 

két világháború között is több mint 240 tanya létezett. 1950 után a tsz-ek kialakulásával 

rendre megszűntek a tanyák, beköltöztek az emberek Tiszasülyre, Pélyre, Kőtelekre. A falu 

lakossága ekkor érte el a 3000 főt. Legrégebbi tanyacsoport a Szénási tanya.  

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása keretein belül látják el a tanyagondnoki szolgálatot. 

1 fő gépkocsivezető végzi ezt a feladatot, heti 5 nap visz ebédet, gyógyszert, élelmiszert és 

minden egyebet (pl. kulturális rendezvények, gyógyszerek, szakrendelésre szállítás) ami a 

szükségletek kielégítése szempontjából fontos. A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat is 

ellátják a tanyákon. Az ellátottak száma 30-35 fő a 40 tanyán élőből. 
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Tiszaszentimre 

A település lakónépessége: 2.148 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 13,73%. A tanyasűrűség mutatója: 0,244. 

 

Felmért tanyák száma 16 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 2 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 4 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 7 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 3 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 9 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 9 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 10 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 3 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 12 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 2 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 3 

Csak fúrt kúttal ellátott 11 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 14 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   7 

Szilárd burkolatú út 7 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 10 

1945-1989 között épült 3 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 52 

18-60 év 167 

>60 év 76 
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A két világháború közötti időszakban Tiszaszentimrén a tanyáknak két típusa volt. Az egyik 

típusba az urasági majorok tartoztak (Bagi major, Návai major, Csanak major, Sorhát major, 

Kilences major). A majorokban állandó jelleggel ott laktak a cselédek családjaikkal, számuk 

nagyon magas volt. Ebben az időszakban Tiszaszentimre lakossága kb. 3400 fő volt, ebből kb. 

1200 fő élt a majorokban. Legnagyobb major a Sorhát major volt. 

A tanyák másik típusába a kisebb méretű magán tanyák sorolhatók (pl. Bolond halom dűlő, 

Pallagszél), számuk elérte a kilencvent. Ezeken a tanyákon többségében a családok csak 

nyáron éltek, néhány tanya volt csak, ami egész évben lakott volt. 

A második világháború után a nagy urasági majorokból az ott lakók beköltöztek 

Tomajmonostorára, Újszentgyörgyre és Tiszaszentimrére. Házat vettek, vagy építettek. 

Tiszaszentimrén a falu szélein a beköltözések után egész új utcák alakultak ki. A volt majorok 

területén megalakult a termelőszövetkezet és az állami gazdaság.  A kisebb tanyák még 

tovább fenn maradtak, azonban az ötvenes évek közepére/végére ezek tanyák is megszűntek: 

a lakói beköltöztek a faluba, beolvadtak a termelőszövetkezetbe, vagy kihaltak belőle.  

A rendszerváltást követően a tulajdonosok többsége visszakapta földjét, azonban a kisebb 

tanyák nem éledtek újjá, a tulajdonosok nem kezdtek el gazdálkodni, inkább eladták a 

földeket nagygazdálkodóknak, ezért a tanyákon leginkább csak gazdálkodás folyik. 

Jellemző tevékenység az állattenyésztésen belül a szarvasmarha, juh és lótenyésztés, de 

halastavak is találhatók több tanyán is. Az Erzsébet majorban sertéstelep is üzemel. Színesíti a 

helyi tanyavilágot, hogy vendéglátás, üdültetés is folyik egyes tanyákon, amit segít a Tisza-tó 

közelsége.  

Az infrastruktúrára jellemző, hogy vezetékes villannyal a legtöbb tanya ellátott, a vízellátás 

legtöbb esetben fúrt kútról biztosított, a mobiltelefon a telefonos elérhetőséget biztosítja, 

azonban a közlekedési lehetőség sok esetben csak a javított földutat jelenti.          

A tanyagondnoki szolgáltatás
72

 (2004-től) elsősorban Újszentgyörgy és az Erzsébet major
73

 

lakosságát érinti. Újszengyörgy egyéb belterületnek, Erzsébet major pedig külterületi lakott 

helynek minősül. Újszentgyörgyön óvoda és iskola már nem működik. Vezetékes víz, villany, 

gáz van mindkét területen. Az orvosi ellátást Tomajmonostoráról kijáró orvos biztosítja heti 

két alkalommal, az állandóan rendelő orvos gyesen van. Az orvosi rendelő felújított. 

Gyógyszertár nem működik. Eredmény a területen, hogy a pár évvel ezelőtt megszüntetett 

postai szolgáltatást sikerült újra indítani. Két élelmiszer bolt üzemel, ahol az alapvető 
                                           
72 A tanyagondnok főbb tevékenységei: házi orvosi rendelésre szállítás (heti 20-25 fő), egyéb egészségügyi 

intézménybe szállítás (15 fő/hó), gyógyszerkiváltás (heti 28-30 fő), óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek 

szállítása (32 fő/nap), közösségi és szociális információs szolgáltatás (24 fő/hó), palackos gáz értékesítése, 

közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, egyéni hivatalos ügyek 

intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé.  
73

 Helytörténeti kitekintés: Erzsébet major urasági majorként funkcionált, majd az államosítás következtében 

állami gazdasággá alakult, a rendszerváltást követően Mezőgazdasági Kft. működik a területen. A major helyben 

lakó népessége lényegesen nagyobb számú volt a jelenleginél. Az Állami Gazdaság dolgozóik számára szolgálati 

lakásokat biztosított, helyben bolt is üzemelt. Az ott lakók számára a gazdaság megszervezte a beutazási 

lehetőséget a faluba, boltba, orvoshoz és egyéb ügyintézésre (gyakorlatilag a tsz széles szociálpolitikai 

feladatokat is ellátott). 

A rendszerváltást követően a szolgálati lakások nagy részét értékesítették, illetve az ott dolgozók száma is (a 

fentebb említettek miatt) jelentősen csökkent. A lakások eladásra kerültek, a majorban élők közszolgáltatásokhoz 

jutását sem segítette a kft, valamint a buszjáratok is drasztikusan lecsökkentek. 
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élelmiszerek megvásárolhatóak. Nagy jelentőségű a néhány beindított megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztató üzem. Felújításra került a református templom is. 

Újszentgyörgyön aktív közösségi tevékenység folyik: „Lelki fröccs”, tánccsoport működik, 

alapítvány segíti a helyi közösség életét. A lakosság számára a szociális alapszolgáltatások 

közül étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás helyben, idősek nappali ellátása, 

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Tiszaszentimrén a tanyagondnok segítségével 

közvetlenül elérhető. 

  



188 

 

Tiszaszőlős 

A település lakónépessége: 1.595 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,94%. A tanyasűrűség mutatója: 0,126. 

 

Felmért tanyák száma 6 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 3 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 4 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 2 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 2 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 1 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 2 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 4 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 5 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 14 

>60 év 0 
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A település régebben az 1945 előtt sok tanyával rendelkezett, és ezek a tanyák akkor 

virágkorukat élték, legtöbb helyen mezőgazdasági funkciót töltöttek be.  

Sokaknak biztosította a megélhetésüket, hiszen régen cselédként is szolgáltak a lányok a 

tanyákon (mai szóval mondva női mezőgazdasági foglalkoztatás elősegítése). 

Tiszaszőlős, mint önálló település 2002 óta működik. Az előtt még Tiszafüreddel egy 

közigazgatás alatt álló városrész volt. 

A külterület infrastrukturális állapota kedvezőtlen, hiszen a legtöbb tanyához földút vezet, ami 

olykor az időjárás miatt nem mindig használható. A település tanyái: Bánó tanya, Nagy Jenő 

tanya, Oszkár tanya, Pusztadomaházi tanya, Tsz tanyák, Gellér tanya - ezek közül mindössze 

a Bánó tanyán laknak. Ott nem megfelelő az ivóvíz minősége, ennek érdekében az 

önkormányzat biztosítja a számukra szükséges ivóvíz mennyiséget. Az önkormányzat 

pályázat útján egy kisbuszt nyert el, aminek a segítségével ellátja a Bánó tanya lakosait. 
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Tiszatenyő 

A település lakónépessége: 1.668 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,00%. A tanyasűrűség mutatója: 0,042. 

 

Felmért tanyák száma 1 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 1 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 0 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 1 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 0 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 0 
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A település belterülete 122 ha, külterülete: 2237 ha. A külterület infrastruktúrája nincs 

kiépítve. A településen található egyetlen tanyán nem élnek életvitelszerűen, csak gazdasági 

funkcióként használják a tulajdonosok.  
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Tiszavárkony 

A település lakónépessége: 1.493 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 1%. A tanyasűrűség mutatója: 0,281. 

 

Felmért tanyák száma 10 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 6 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 4 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 6 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 6 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 6 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   5 

Szilárd burkolatú út 5 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 6 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 5 

18-60 év 6 

>60 év 4 
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A vasút menti tanyák szomszédságában találjuk a Tiszavárkonyi-szőlők nevű külterületi 

lakott helyet, a község belterületétől csaknem nyolc kilométerre, Jászkarajenő (Pest megye) 

szomszédságában alakult ki. 

Jelenleg mindössze egy család rendezkedett be, a hét lakott tanya közül, életvitelszerűen 

hosszú távra és egy családban található két kiskorú gyermek. Műúton, aránylag könnyen 

megközelíthető valamennyi tanya, melyek csak fúrt kúttal és áram szolgáltatással 

rendelkeznek. Szennyvízelvezető csatorna és gázszolgáltatás kiépítése még nem történt meg.  

A Szolnok– Kiskunfélegyháza vasútvonal egyik állomása napjainkban is a tiszavárkonyi, ami 

a Vasút-tanyákkal átellenben található. Sajnos a vasútfelújítás óta a vonatok nem állnak meg 

az említett állomáson, amely az itt lakók egyik legfőbb problémája. Egészségügyi ellátás,- 

bolt,- ügyintézés,- oktatáshoz való hozzáférés magánúton, a tanyagondnoki szolgálat (2007-

től), illetve a tiszavárkonyi önkormányzat segítségével történik. 
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Tomajmonostora 

A település lakónépessége: 744 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,94%. A tanyasűrűség mutatója: 0,291. 

 

Felmért tanyák száma 4 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 3 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 3 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 3 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 4 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 4 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 3 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 2 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 2 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 3 

>60 év 4 
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Az önkormányzat tudatosan igyekszik fejleszteni a külterületeit is
74

. Előző évben 2 ha 

gyümölcsöst telepített: almát és cseresznyét. Ezzel szeretnék ösztönözni a lakosokat, hogy 

bátran használják más kultúrnövények termesztésére is földjeiket. Az ötlet úgy tűnik bevált, 

már többen jelezték, hogy beszállnának a kezdeményezésbe. Várható, hogy 1-2 esetben 

szántók tanyákká való visszaminősítésére is sor kerül a jövőben. 

Tomajmonostora külterülete 90%-ban magántulajdonban van. A településen jellemző a 

nagyszámú, 700-800-as állománnyal foglalkozó szarvasmarhatartás. Az ehhez szükséges 

takarmányt a gazdák a környező földeken termelik meg. Jellemzően saját tulajdonú 

területeken, de többen kisebb birtokosoktól bérelnek plusz földeket. 3000-20000 m2-es saját 

tulajdonú szántók találhatóak a falu körül. 

A téeszesítés előtt kb. 25 tanya volt. Mára már csak 4 maradt. Ebből 3-ban jelenleg is laknak, 

jó állapotban vannak.  

Gróf Nemes János birtokának uradalmi központja a falu határában, egészen a belterület 

közvetlen közelében van. Az örökösök teljesen saját erőből elkezdték a kastély, a hozzá 

tartozó épületek felújítását, őrzik is, alig megközelíthető
75

. 

Öt éve tanyasi kisbuszt üzemeltet az önkormányzat a tanyákon élők szociális ellátásának 

biztosítása miatt. A busznak előzetes egyeztetés után eseti útjai vannak, segítve a 

gyógyszerellátást, a tanyasiak utaztatását orvoshoz, hivatalos ügyek intézésére más 

településekre is. Télen folyamatos a hóeltakarítás, ami kiterjed a tanyákra vezető utakra is, 

még nem fordult elő, hogy a tanyák elzárva maradtak volna. 

  

                                           
74

 Más településeken feldolgozóipar-fejlesztésben is gondolkodnak. 
75

 Ez a múlt és a jelen közötti híd szerepet is jelentő fejlesztés egyedi a megyénkben. 
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Tószeg 

A település lakónépessége: 4.351 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,28%. A tanyasűrűség mutatója: 0,406. 

 

Felmért tanyák száma 24 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 1 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 7 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 9 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 6 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 1 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 6 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 8 

Elsősorban értékesítésre termel 2 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 10 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 5 

Kertészeti tevékenységet folytat 2 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 23 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 23 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 16 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 7 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 17 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 2 

1945-1989 között épült 18 

1990-2000 között épült 1 

2000 után épült 2 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 1 

18-60 év 8 

>60 év 3 
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4380 fő lakosú település. A lakosság kevesebb, mint 5%-a él a Tószeg külterületéhez tartozó 

tanyákon. A település külterületének nagysága 2094 ha (művelési ágát tekintve: szántó, rét, 

erdő, legelő, szőlő, kert). A külterületen számos tanya, major, telephely és gazdasági központ 

található. Egyes tanyák egy sorban, mások elszórtan helyezkednek el. Néhány tanya közútról 

megközelíthető, a többsége csak földútról. Elektromos áram valamennyi tanyánál kiépített. 

Víz fúrt kúttal megoldott. Elsősorban mezőgazdasági jellegűek a tanyák, elsődlegesen az 

állattartás a jellemző (többségében juh). 

Az önkormányzat munkatársa folyamatosan kapcsolatot tart a külterületen élőkkel.   Szükség 

szerint szociális alapszolgáltatás is biztosított a részükre. 
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Törökszentmiklós 

A település lakónépessége: 20.827 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,47%. A tanyasűrűség mutatója: 0,486. 

 

Felmért tanyák száma 90 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 0 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 42 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 3 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 32 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 8 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 3 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 32 

Elsősorban értékesítésre termel 16 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 29 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 53 

Kertészeti tevékenységet folytat 36 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 16 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 0 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 71 

Egyáltalán nincs villany 1 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 16 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 87 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 0 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 26 

Javított földút   9 

Szilárd burkolatú út 53 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 25 

1990-2000 között épült 24 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 3 

18-60 év 13 

>60 év 58 
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2012 óta folyik a mezőgazdasági utak karbantartása, az utakat szegélyező árkok cserjézése. 

Évente mintegy 25 km külterületi út kerül javításra. Külterületen elérhetőek a szociális 

szolgáltatások, a szolgáltató új szállító járművet vásárolt az ebédhordáshoz. A külterület 

általános bemutatásához hozzátartozik az elöregedő korfa, az egyszemélyes háztartások 

kiterjedtsége, a széttagolt elhelyezkedés, a leromlott állagú épületek, a kiszolgáltatottság és a 

,,dupla ár” az élet széles területén, a gyér munkalehetőség és a nehezen elérhető 

közszolgáltatások.  

A külterületi utak javításával javul az elérhetőség. Ez a feladat közmunkában van ellátva a 

foglalkoztatáshoz támogatás párosul. A külterületi központokban (Balla, Szakállas, Surjány) 

közfoglalkoztatás erősítése egy másik fontos terület mellyel átmenetileg „csökken” a 

munkanélküliség, javul a környezet rendezettsége, szépül a külterület. A lovasrendőrség 

fokozott figyelmet fordított a külterületre, itt tartózkodásuk alatt az Önkormányzat a lovakat 

takarmányozta szállásolta el a városi méntelepen, míg a szolgálatot teljesítő rendőröket pedig 

a városi kempingben. 

A szociális szolgáltatások iránti igény felmérése rámutatott, hogy a lakosok nem is ismerik 

ezeket a szolgáltatásokat. Sok esetben nem az ellátott kérte a szolgáltatást, hanem valamelyik 

közvetlen hozzátartozója, hogy biztonságban tudja rokonát.  
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Túrkeve 

A település lakónépessége: 8.749 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,49%. A tanyasűrűség mutatója: 0,338. 

 

Felmért tanyák száma 20 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 70% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 14 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 1 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 4 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 10 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 5 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 14 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 5 

Kertészeti tevékenységet folytat 15 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 19 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 19 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 17 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 20 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 19 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 11 

18-60 év 26 

>60 év 0 
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A legnagyobb számban a Bala tanyán élnek emberek, itt 24 felnőtt, és 12 gyermek. 

Elsősorban nem időskorúak. A másik tanya a Malomzugi rész, valamint a Hétházi tanyavilág. 

Itt sem jellemző az elöregedés. A lakosok többsége állattenyésztéssel foglalkozik, a fő 

munkahely a Tisza Mezőgazdasági Zrt.  

A tanyaközpontok közművel ellátottak, energia ellátás is megoldott. Mezőőri szolgáltatás 

működik a településen, valamint Túrkeve város buszjáratot biztosít a gyermekek iskolába 

szállításához. A családsegítő szolgálat segít abban az esetben, ha kérés érkezik hozzájuk. Házi 

segítségnyújtást, étkeztetést biztosítanak 
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Újszász 

A település lakónépessége: 6.156 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,28%. A tanyasűrűség mutatója: 0,103. 

 

Felmért tanyák száma 1 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 1 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 1 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 0 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 1 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 1 
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A település belterülete 517 ha, külterülete 5303 ha. Állandó népesség: 6679 fő, ebből 

külterületen él 20 fő. 

A tanyák elektromos árammal ellátottak; az ivóvíz hálózat, telefon és gázszolgáltatás nem 

minden tanyát ér el. Valamennyi tanya megközelíthető, néhány kőútról, néhány 

mezőgazdasági dűlőútról. 
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Vezseny 

A település lakónépessége: 663 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,45%. A tanyasűrűség mutatója: 0,079. 

 

Felmért tanyák száma 1 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 1 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 1 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 0 

Elsősorban értékesítésre termel 0 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 0 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 0 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 1 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 0 

Csak fúrt kúttal ellátott 1 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 1 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 1 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 0 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 1 

>60 év 1 



205 

 

A település 700 lakosú. A települést a Tisza határolja, az árvíztől magas fokon veszélyeztetett. 

A külterület nagysága 2300 ha, nagy része ártér. Művelési ág szerint található szántó, gyep, 

erdő, gyümölcsös. 

Az elektromos áram elérhető a külterület két lakott tanyáján. Egyéni vízvételi megoldás van 

mindkét helyen. Szükség szerint szociális szolgáltatást (étkezést, házi segítségnyújtást) 

tudnának biztosítani, de a jelenleg tanyákon élőknek nincsen rá szüksége. 
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Zagyvarékas 

A település lakónépessége: 3.427 fő, a külterületi népesség az összes lakosságszámhoz 

viszonyít aránya: 0,23%. A tanyasűrűség mutatója: 0,252. 

 

Felmért tanyák száma 2 

A felmért tanyák aránya a becsült összes tanya arányában 100% 

Összedőlt, romos tanyák száma 0 

A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása: 

Állandóan lakott tanya 2 

Állandóan lakott tanya, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval 0 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül 0 

Hobbitanya (saját célú üdülés, pihenés) 0 

A felmért tanyák gazdasági funkció szerinti megoszlása (a gazdálkodás célja): 

Kizárólag saját fogyasztásra termel 0 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti 1 

Elsősorban értékesítésre termel 1 

Azon felmért tanyák száma, ahol mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak: 

Állattenyésztéssel foglalkozik 2 

Szántóföldi növény-termesztéssel foglalkozik 1 

Kertészeti tevékenységet folytat 0 

A tanyán vendég-fogadással is foglalkoznak 0 

A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

Villany 

Vezetékes villannyal ellátott 2 

Helyi energia-forrásról üzemeltetett villannyal ellátott 0 

Egyáltalán nincs villany 0 

Víz 

Vezetékes vízzel ellátott 2 

Csak fúrt kúttal ellátott 0 

Csak közkútról ellátott 0 

Vízminőségi probléma jellemzi 0 

Telefonos elérhetőséggel rendelkezik (akár vezetékes, akár mobil) 2 

Közlekedési elérhetőség 

Földút 0 

Javított földút   0 

Szilárd burkolatú út 2 

A lakóépület építési éve 

1945 előtt épült 1 

1945-1989 között épült 1 

1990-2000 között épült 0 

2000 után épült 0 

A felmért tanyán élők életkor szerinti megoszlása (fő) 

<18 év 0 

18-60 év 0 

>60 év 3 
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A múlt században jelentősebb tanyavilág jellemezte a település környékét, melyet a tsz-esítés 

következtében felszámoltak. Zagyvarékas település 3499 lakosú. A települést az árvíztől 

magas fokon veszélyeztetett. A külterület nagysága 2959 ha. Művelési ág szerint található: 

gyep (10%) és szántó (90%) 

A tanyák szórtan helyezkednek el, különböző távolságra a település központjától, kőútról és 

földútról megközelítve. 

 

 

1.2. Karancsi Tamás (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft.): A tanyavilág megjelenése a megyei és térségi 

fejlesztési tervekben, programokban – résztanulmány 
 

A területfejlesztési politika, így a területfejlesztési dokumentumok alapvető célja a területi 

hátrányok, egyenlőtlenségek és infrastrukturális hiányosságok felszámolása. A többnyire 

hátrányos helyzetű, nem megfelelő infrastrukturális ellátottságú tanyavilág nem markánsan 

ugyan, de megjelenik a megyei és térségi fejlesztési dokumentumokban.  

 

A vidékfejlesztés jelentőségét támasztja alá az a tény, hogy a „vidéki térségek” az ország 

településeinek 95%-át, területének pedig 87%-át fedik le, ahol a lakosság 45%-a él. Jász-

Nagykun-Szolnok megye túlnyomórészt vidékies típusú térség. 
76

Ezen térségek gazdasági 

szerepe jelentősen elmarad a városi térségektől. Megyénk szempontjából a speciális vidékies 

típusú térségként a tanyás térségek és az aprófalvas térségek emelhetők ki, szórvány-, illetve 

rendkívül alacsony népsűrűségű településszerkezetük miatt. A megyei területrendezési terv 

2009-ben készült helyzetelemzése alapján megyénkben a külterületi lakott helyek magas 

aránya egyrészt a tanyás települési hagyományokra, másrészt a volt zártkertek benépesülésére 

vezethető vissza.  

 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2020 (továbbiakban: NVT) külön intézkedés keretében 

támogatja a tanyás térségeket: „Tanyás térségek fejlesztési programja.” Ahogy az NVT-ben is 

megjelenik, a tanyasi életforma hazánkban több évszázados múltra tekint vissza, sajátos 

                                           
76 Vidéki térség: A Vidékfejlesztési Program alapján azon települések jogosultak támogatásra ahol a népesség 

10.000 főnél kevesebb.  

„A vidéki térségeket a vidékfejlesztési politika eddigi gyakorlatának megfelelően az alacsony népsűrűség, a 

területhasználatban, a foglalkoztatásban, vállalkozási szerkezetben jelentkező mezőgazdasági érintettség, a 

területhasználatban és a biodiverzitásban érvényesülő természeti környezet jelenléte, valamint a falusi és tanyai 

településszerkezet jelöli ki:” (Vidékfejlesztési Program 3.0) 
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társadalom-földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a magyar 

nemzeti örökség részét képezi. Magyarországon a tanyák leginkább az Alföldön találhatóak- 

így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Számuk az elmúlt évtizedben lecsökkent. A 

fennmaradó tanyák épületállapota leromlott, infrastruktúrájuk fejletlen, számos tanyán máig 

nincs villany, nehezen elérhetők, továbbá ezeken a területeken sok az ott élő idős, beteg, 

szociálisan rászoruló. Mindezt tovább tetőzik a köz- és vagyonbiztosítási problémák. Az NVT 

alapján ezzel szemben a tanyás vidékek teljesen megfelelnek a fenntartható fejlődés, az 

integrált vidékfejlesztés többfunkciós mezőgazdaság fejlesztési modelljének, és megfelelő 

fejlesztésekkel minden esély megvan arra, hogy a tanyarendszer korszerű formában 

megújuljon.  

 

1.2.a) Megyei szintű fejlesztési dokumentumokban a tanyafejlesztés 

megjelenése 

2012. közepétől a megyék megkezdték a felkészülést a 2014-2020 közötti Európai Uniós 

költségvetési ciklusra. A területfejlesztés rendszerének megújítása keretében a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 

2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a 

területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével 

a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A megyei önkormányzat összehangolja a 

kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, amelynek 

keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének 

érvényesítéséről. A megyéknek a vidékfejlesztés területén betöltött szerepük is növekszik.   

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 

A megyei területfejlesztési koncepciót a Megyei Közgyűlés 2013. december 16-án fogadta el. 

Legfőbb célja, hogy megalapozza a megye jövőbeli fejlesztéseit, legfontosabb feladata, hogy 

megfogalmazza a megye 2030-ra vonatkozó jövőképét: „Változatos egyensúlyok eltérő utakon 

Budapest és az európai fejlődési folyosó erőterében, a Tisza-völgy súlypontjában hét 

szomszéd megyéhez kapcsolódva”.  

A koncepcióban megjelenik, hogy a külterületi lakott területen (tanyák) élők általában 

„önellátóak”, és az elektromos- energiaellátás szempontjából nem megfelelő ellátottság 

mérséklésére megoldást jelenthet a megújuló energiaforrások egyedi felhasználása (napelem, 
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szélkerék). A koncepció a Jászságot, a Nagykunságot
77

 és a Tisza-mentét
78

 említi, mint 

jelentősebb tanyás térségeket. A koncepció együttkezelendő térségenként területi célokat 

fogalmaz meg. A területi célok közül az alábbiak irányulnak a tanyák fejlesztésére: 

- T2 Területi cél: Az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság 

diverzifikációja a Jászságban” külön specifikusan a tanyák fejlesztését nem említi, 

viszont a tanyai gazdaságok fejlődése a területi célnál megfogalmazott város-vidék 

kapcsolatok fejlesztésével, helyi mezőgazdasági termékek, helyi piacokon való 

megjelenésével érhető el.  

- T3 Területi cél „Városhálózati szerepek és város-vidék kapcsolat megújítása a 

tiszántúli mezővárosi térségben” nevesíti az „önfenntartó tanyákat”. A térségben célul 

tűzi ki az alulhasznosított gazdasági területek extenzívebb hasznosítását, és 

tájspecifikus agrárium és élelmiszergazdaság kialakítását, melyek a tanyák 

fejlődéséhez hozzájárulnak.   

- T4 Területi cél: „Tiszazug és Körös mente pozíciójának és önfenntartó képességének 

javítása” megfogalmazza, hogy a Békés megyei városokkal való együttműködésben 

fontos szerepe van a tanyavilágnak, ezért az egykori tanyaközpontokat (Kétpó, 

Mesterszállás, Mezőhék) is érintő tanyaprogramoknak kiemelt jelentősége van. 

A koncepcióban kiemelten megjelenik, a tájgazdálkodás, a város-vidék kapcsolatok 

fejlesztése, a helyi termelés és feldolgozás, helyi termékek piacra juttatása, mely hozzájárul a 

tanyás területek megújulásához, valamint a mezőgazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztató 

szerepének növeléséhez. A specifikus célok közül ezek az alábbinál hangsúlyosabbak:  

- S2 Specifikus cél: „Az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és 

foglalkoztatási potenciáljának növelése.”  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020, 

Stratégiai és Operatív Program  

A koncepció alapján készült el a Megyei Területfejlesztési Program. A Megyei Közgyűlés 

75/2014. (VIII.29.) számú határozatával fogadta el. A tanyás térségek fejlesztése a Program 

alábbi prioritásánál, intézkedésénél és beavatkozási területénél található: 

                                           
77

 Nagykunság: A koncepcióban megfogalmazottak alapján a történelmi Nagykunság hat mezővárosból – 

Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Túrkeve – állt. A táji adottságok, közlekedés 

földrajzi viszonyok alapján ma Kenderest és Mezőtúrt is a Nagykunság részének tekintjük. 

 
78

 Tisza-mente: A koncepció alapján a Tisza-ment három meghatározó része a Tisza-tó térsége, a Szolnoki Tisza-

szaka és a Tiszazug.  



210 

 

- 3. prioritás: Agrárium fejlesztése 

3.1. intézkedés: Agrárium versenyképességének javítását szolgáló intézkedés.  

3.1.8. beavatkozás: Területhasználat optimalizálása, és a tanyás térségek 

revitalizációja 

A megyében található tanyás térségek mezőgazdasági funkcióinak megerősítése, illetve új 

funkciókkal való megtöltése is megjelenik a prioritás beavatkozásaiban, ezzel elősegítve 

fejlődésüket, valamint tájgazdálkodásban betöltött szerepük újraértelmezését. Az intézkedés a 

megye adottságaira építkező agráriumi ágazat komplex fejlesztését tartalmazzák, illetve 

hozzájárulnak az optimális területhasználat kialakításához és a tanyás térségek megújításához. 

Így javulnak a megye ellátórendszerei, a kapcsolódó ágazatok piaci pozíciója, lehetőség nyílik 

a tanyás térségek kiegészítő energiaellátására megújuló és alternatív energiahordozók 

felhasználásával, valamint a területhasználat optimalizálásának hatására a környezet, a 

külterületek, a tanyák is élhetőbbé válnak. A program konkrét beavatkozási területe alapján a 

„tanyák, tanyás térségek korszerű megújításának jegyében szükséges leromló 

épületállományuk és közlekedési infrastruktúrájuk javítása, mezőgazdasági célú funkcióinak 

megerősítése (önellátáson túli termelés is), új funkciók (pl. turisztikai célú hasznosítás) 

kialakítása, illetve a tanyagazdaságok megújuló energiaforrásokkal való ellátása, 

villamosítása.” A beavatkozási terület indikátorai: villamosított tanyák száma (db), új 

funkciót szerző tanyák száma (db).  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011-ben módosította a Megyei 

Területrendezési Tervet (továbbiakban: Mtrt.). Az Mtrt. 1. sz. melléklete tartalmazza a 

kapcsolódó ajánlásokat, az „1.3. Sajátos megyei térségekre vonatkozó részletes ajánlások” 

keretében mely több pontban említi a tanyákat. 

- „1.3.1. A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi központjai 

1.3.1.4 A gazdaságfejlesztésben kiemelten kell kezelni a tanyák hagyományos birtokközpont 

szerepének megerősítését, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését. A 

gazdaságfejlesztést a turizmusfejlesztéssel integráltan, összehangoltan a komplex 

tájgazdálkodás keretében kell megvalósítani.” 

- „1.3.3. Érzékeny települési térségek 
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1.3.3.3 A tanyás tájszerkezet megőrzését a hagyományos tanyafunkció megőrzését, illetve a 

hozzá kapcsolódó rekreációs-turisztikai szolgáltatások megtelepedéséhez szükséges 

településrendezési eszközökkel és infrastruktúrafejlesztéssel lehet ösztönözni.  

- 1.3.4. Védett természeti területek 

1.3.4.8 „Új épületek kialakítása csak a már meglévő majorok, tanyák területén illetve a nagy 

(min. 30 ha) összefüggő legelők fenntartása érdekében javasolt”.   

-„1.3.7. Pusztai tájgazdálkodás térsége” 

1.3.7.6. „Az övezet védett természeti területein új beépítésre szánt terület létesítése nem 

javasolt. Gazdasági épületek a már meglévő tanyák, majorok területén a pusztai építészeti 

hagyományok szerint létesíthetők. Az övezet nem védett területén tanyai lakóépület létesítése 

a legalább 30 ha összterületű földbirtokon javasolt.” 

A 2011-ben módosított Mtrt. egy 2009-ben készült helyzetelemzésen alapult. A 

helyzetelemzés külön alfejezetet szentel a „Tanyás települési térségnek”. A dokumentum 

nevesíti a tanyás térségeket, területeket, ezen belül a Jászberényi (Jászberény, 

Jászszentandrás, Jászágó), Mezőtúri, Karcagi kistérséget emeli ki, a szolnoki kistérségből 

Tiszajenő települést. A dokumentumból az is kiderült, hogy nem áll rendelkezésre elegendő 

információ a külterületi, tanyás térségekről.  Az elemzés kitér az infrastrukturális 

hiányosságokra, a külterületi építmények (majorok, tanyák) elhanyagolt állapotára, a tanyás 

térségek lakosságának csökkenésére. A fejlesztéspolitikai célkitűzések tekintetében a tanyás 

térségek esetében a helyzetelemzés ajánlása alapján az Országos Területfejlesztési 

Koncepcióban meghatározott célokat indokolt irányadónak tekinteni, ezek a következők: 

- Korszerű gazdálkodó tanyák 

- Üdülő és lakófunkciójú tanyák  

- Vendéglátó tanyák (falusi – és ökoturizmus)  

- Megszűnt tanyák esetében művelésen vonás. 

Ennek érdekében fontos a tanyás területeken az infrastruktúrafejlesztés – az elektromos 

közműpótló megoldások (alternatív energiaforrások), illetve önellátó rendszerek („ökoház” 

modell) kialakításával, valamint a tanyasi tájgazdálkodásra, biogazdálkodásra, a megújuló 

alapanyagok felhasználására alapozott tevékenységek feltámasztása. Birtok- és 

üzemviszonyok rendezés révén a tanyák körül életképes méretű földterületek, versenyképes 

mezőgazdasági üzemek, családi (farm)gazdaságok jöhetnek létre.  
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Jász-Nagykun-Szolnok megye – helyi fejlesztési stratégiáinak elkészítésében 

érdekelt szereplők partnerségében kialakított megyei szintű 

helyzetértékelési és vidékfejlesztési javaslatokat tartalmazó tanulmánya 

(2014.)   

A tanulmányra azért érdemes kitérni, mert az utóbbi években készült vidékfejlesztési 

előtanulmányok egyike, mely kiterjed az egész megyére, és tartalmaz a tanyavilág 

fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. A tanulmány célja a Helyi Fejlesztési Stratégiák 

(továbbiakban: HFS) kidolgozásának elősegítése, a HFS elkészítésében érdekelt szereplők 

partnerségének megteremtése. A tanulmány abban segíti a helyi vidékfejlesztési 

szakembereket és döntéshozókat, hogy a lehető legmegalapozottabb HFS-ek készülhessenek 

el, hiszen ezen dokumentumok határozzák meg, hogy a 2014-2020 közötti időszak európai 

uniós vidékfejlesztési forrásait az egyes vidéki térségekben milyen fejlesztési célokra lehet 

igénybe venni.  

A tanulmány célrendszerében a tanyás területek fejlesztése az alábbiak szerint jelenik meg: 

- II. prioritás. Infrastruktúra fejlesztése. Ezen belül a II.1. Külterületi és 

mezőgazdasági úthálózat és tanyás térségek fejlesztése beavatkozási terület alapján a 

külterületi utak fejlesztése, fenntartásuk finanszírozása, a majorok, mint potenciális 

szolgáltató centrumok fejlesztése és a kifejezetten gazdasági-termelési célokat szolgáló 

tanyafejlesztés, tanyás, mezőgazdasági területek elérhetőségének javítása szükséges. 

- III. prioritás Vállalkozásfejlesztés. A prioritás nem kifejezetten a tanyás térségekre 

fókuszál, azonban mindhárom beavatkozási területe hozzájárul a tanyai gazdaságok 

fejlesztéséhez (teljes életpályás termelési rendszerek, helyi piacok, vásárok, helyi termékek, 

mezőgazdasági együttműködések, ökogazdálkodás, családi gazdaságok.)   

- V. prioritás: Életszínvonal javítása. Ezen belül a V.3. közbiztonság, vagyonvédelem 

beavatkozási terület alapján fokozottan jelentkezik igény a zártkertek és a gazdálkodók, így a 

tanyák védelme iránt.  

1.2.b) Térségi szintű dokumentumokban a tanyafejlesztés megjelenése 

A térségi szintű fejlesztési dokumentumok között a megyei területfejlesztési programot 

megalapozó térségfejlesztési előtanulmányokat tekintjük át az alábbiakban. A kistérségekben 

területfejlesztési stratégiai és operatív programok többnyire 2004-2007. között készültek, így 

az alábbi tanulmányok aktuálisabb információkat mutatnak. A térségfejlesztési 

előtanulmányok feladata, hogy a megyei területfejlesztési koncepció területi céljához rendelt 

prioritásaival összhangban, előzetes javaslatokat fogalmazzon meg a térség jövőképére, 
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kitörési pontjaira és fejlesztési céljaira. Ezt követően egyéb térségi hatókörű tanulmány is 

bemutatásra kerül.  

 

Térségfejlesztési előtanulmány Szolnok - Törökszentmiklós-Martfű 

térségére (2013.) 

A tanulmány alapján a térségben több település jelentős külterülettel és külterületi 

népességgel rendelkezik. Klasszikus értelemben vett hagyományos tanyás terület 

Törökszentmiklós vonzáskörzetében – Kuncsorba, Örményes és Kétpó környékén – található. 

A tanyás települések jövőjének a tanulmány is a hagyományos mezőgazdasági 

növénytermesztés és gazdálkodás erősítése mellett az önfenntartás irányába történő 

elmozdulást tekinti, mely minőségi vidéki létformát eredményez az ott élők számára.  

A tanulmányban a Törökszentmiklós és térségének tekintetében jelenik meg elsősorban a 

tanyák fejlesztése az alábbi fejlesztés cél keretében: 

- III. cél: Környező kistelepülések integrált és fenntartható fejlesztése 

1. részcél: Mezőgazdasági termelési kapacitások megerősítése, térségi vízgazdálkodási 

rendszerek (öntözés) és tanyahálózat infrastrukturális fejlesztése (tanyaprogram) 

A tanulmány a Tisza-menti kistelepülések kapcsán nem foglalkozik kiemelten a tanyás 

térségekkel, de az ott megfogalmazott célok a tanyák fejlődését elősegítik. Az Önfenntartó 

vidék I. cél keretében az agrárinfrastruktúra fejlesztését, mezőgazdasági utak építése, falusi 

turizmus, vagy a II. város éléskamrája szerep erősítése cél keretében a helyi termékek 

előállításának ösztönzése és piacra juttatásának elősegítésével.   

- Szolnok –Törökszentmiklós - Martfű együttkezelendő térség fejlesztési összefoglaló 

célrendszerében a tanyavilág fejlesztéshez alábbi fejlesztési célok kapcsolhatóak.  

 II. Város-vidék funkcionális kapcsolatának és együttműködésének fejlesztése  

  II. 2. Vidéki települések, mint a városok éléskamrái 

  II.3. Élhető és alkalmazkodó kistelepülések 

  II. 4. Társadalmi felzárkóztatás, szociális feszültségek oldása 

A tanulmány összességben koncentrál a helyi gazdaság, a helyi termék, helyi piacok, helyi 

termékboltok, raktárak fejlesztésére, bevonandó helyi szereplők között a „tanyasi 

gazdaságok”, családi gazdaságok megtalálhatóak.   
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Térségfejlesztési előtanulmány Jászság (2013.) 

 A tanulmányban megfogalmazott helyi gazdaság fejlesztésére irányuló elképzeléseket a 

térség egészére fogalmazza meg – kiemelt figyelmet fordítva az elmaradottabb Alsó-Jászságra 

-, külön a leszakadó, hátrányos helyzetű tanyák megújítását nem említi, azonban a következő 

célok a tanyavilág megújulásához is hozzájárulnak. Ezek közül néhány: „több lábonálló 

agrárgazdaságok”, helyi termékek elterjedése és termelői önszerveződés konszolidálása, 

mezőgazdasági és élelmiszeripari potenciál javítása  

- 1.1.1. Élelmiszeripari feldolgozók telepítése, a már meglévők fejlesztése c. részcél 

- 1.21. Helyi termékek és termelői önszerveződés c. részcél 

 

Mezőtúr Térsége Tiszazug Térségfejlesztési Előtanulmány (2013.) 

A Körös és a Hortobágy-Berettyó menti térséget, a Mezőtúri járást, a Békés megye felé húzó 

nagyhatárú városok (Mezőtúr és Túrkeve), valamint a belőlük kivált, egykori tanyaközpontok 

együttesei alkotják. A tanulmány alapján - a megyei fejlesztési koncepció T4 területi céljával 

összhangban - a Békés megyei városokkal való együttműködést erősíti a megyei 

összehasonlításban jelentősnek mondható tanyavilág, így a tanyaprogramnak kiemelt 

jelentősége van. Az előtanulmányban a térség jövőképe a társadalom – természet - gazdaság 

fenntartható harmóniájának megteremtésén alapul. Kiépültek a közúti kapcsolatok a 

külterületek és tanyák felé; a helyi adottságokra alapozott helyi gazdaság megerősödése 

következtében a lakosság biztonságos megélhetéshez jut. Kitörési pontjai között szerepel a 

helyi piacok, kiskereskedők ellátása helyben megtermelt élelmiszerekkel, termelői és 

értékesítési csoportok elterjedése, ház körüli állattartás felvirágzása, táj specifikus 

élelmiszerek előállítása, biotermelés. 

A tanulmány alábbi prioritásai kapcsolhatóak a tanyafejlesztéshez: 

- 3. prioritás „Körös-mente Tiszazug értékeiben rejlő jövedelemtermelő képesség 

növelése”. A prioritás zöldgazdaság fejlesztését (energetikai hasznosítás) célzó 

alintézkedése az „Önfenntartó tanyák programja” megvalósítását támogatja.  

- 4. prioritás: „Összehangolt gazdaságfejlesztési programok és településüzemeltetés 

funkcionális várostérségenként” teret biztosít a különböző tanyafejlesztési 

programoknak az infrastrukturális fejlesztéseken (pl. energetikai felújítások), valamint 

a helyi gazdaság megerősítésén keresztül. 
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Térségfejlesztési Előtanulmány Nagykunság és Tisza-tó vidéke (2013.) 

A tanulmányban a tanyavilág fejlesztése nem jelenik meg hangsúlyosan. A térségre kiterjedő 

alábbi beavatkozási területek, ahogy a tanulmányban is szerepel „az önfoglalkoztató tanyák” 

fejlesztési céljait is szolgálják  

- 3. Átfogó cél: A vidéki térségek komplex felzárkóztatása 

3.1.Önszerveződő vidéki társadalom 

3.1.1. Hagyományos vidéki mesterségek felélesztése, helyi termékek helyben 

történő felhasználása és termelői önszerveződés. (Helyi piacok, mintaboltok, 

életképes méretű gazdaságok.)  

 

A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra - A 

Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása (2013.) 

A tervdokumentum megalkotásának célja volt a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési 

ciklusban a megyei önkormányzati vidékfejlesztési tevékenység megalapozása a Nagykunság 

agrár- és vidékfejlesztési tervének kidolgozásán keresztül a Karcagi, a Mezőtúri és a 

Tiszafüredi kistérségekre, mint együttkezelendő fejlesztési egységre, összesen 23 települést 

érintően.  

A fejlesztési dokumentumban megfogalmazott lehetőségek között említi a helyi gazdaság, 

ezen belül például a nagykunság adottságaira épülő – a tanyás térségeket is érintő- komplex 

tájgazdálkodás kialakítását, ahol újra kialakul és megerősödik a korábbi környezettudatos és 

az ökológiai adottságokat is tiszteletben tartó, azokra építő (tanyasi) gazdatársadalom. A 

célrendszer kapcsolódó elemei: 

- II. prioritás Infrastruktúra fejlesztése. Ezen belül II.1. Közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése beavatkozási terület – a külterületi utak fejlesztésére is irányul. 

- III. prioritás Vállalkozásfejlesztés. Ezen belül III.3. Alternatív foglalkoztatási 

programok támogatása és térségi együttműködések biztosítása beavatkozási terület a 

tanyagazdaságok infrastruktúrájának és önellátásának támogatására, a tanyás térségek 

kiemelt támogatására, jól működő családi gazdasági kialakítására is irányul.  

A prioritáson belül a III.2. Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése c. beavatkozás  

is kapcsolható a tanyák fejlesztéséhez. 

- A tervdokumentumban is megjelenik, hogy a közbiztonság javítása a megyében 

elsősorban a tanyás, szegregált területeken jelentkezik fontos feladatként. Az V. 
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Életszínvonal javítása c. prioritáson belül a települések kül- és belterületén a 

közbiztonság, valamint a vagyonbiztonság védelmét fokozni szükséges.   
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Összefoglaló táblázat  

a tanyafejlesztés megjelenése a főbb megyei fejlesztési dokumentumokban, tervekben 

Fejlesztési dokumentum 

megnevezése 
A tanyafejlesztéshez kapcsolódó célok, intézkedések 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Koncepció 2014-

2020 

 

- T3 Területi cél „Városhálózati szerepek és 

város-vidék kapcsolat megújítása a tiszántúli 

mezővárosi térségben” nevesíti az „önfenntartó 

tanyákat”. 

 

- T4 Területi cél: „Tiszazug és Körös mente 

pozíciójának és önfenntartó képességének 

javítása” megfogalmazza, hogy ő 

tanyaprogramoknak kiemelt jelentősége van. 

 

- S2 Specifikus cél: „Az agrárvertikum 

versenyképességének, tájfenntartó- és 

foglalkoztatási potenciáljának növelése.”  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területfejlesztési Program 2014-

2020, Stratégiai és Operatív Program  

 

 

- 3. prioritás: Agrárium fejlesztése 

3.1. intézkedés: Agrárium versenyképességének 

javítását szolgáló intézkedés.  

3.1.8. beavatkozás: Területhasználat 

optimalizálása, és a tanyás térségek 

revitalizációja 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Területrendezési Terv 

 

 

- A gazdaságfejlesztés térségei és kiemelt térségi 

központjai. „Kiemelten kell kezelni a tanyák 

hagyományos birtokközpont szerepének 

megerősítését, az ehhez szükséges 

infrastrukturális feltételek megteremtését.” 

 

- Érzékeny települési térségek: „A tanyás 

tájszerkezet megőrzését a hagyományos 

tanyafunkció megőrzését, illetve a hozzá 

kapcsolódó rekreációs-turisztikai szolgáltatások 

megtelepedéséhez szükséges településrendezési 

eszközökkel és infrastruktúrafejlesztéssel lehet 

ösztönözni.”  

 

- Védett természeti területek, Pusztai 

tájgazdálkodás térsége – „új épületek 

kialakítása csak a már meglévő majorok, tanyák 

területén illetve a nagy (min. 30 ha) összefüggő 

legelők fenntartása érdekében javasolt”.   
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1.2.c) Összefoglaló megállapítások 

A megyében elkészült fejlesztési dokumentumok és tervek összességében foglalkoznak a 

tanyavilág fejlesztésével, külterületeken élők helyzetével. Külön specifikus intézkedést, 

beavatkozást azonban nem minden dokumentum határoz meg, viszont mindenhol 

megjelennek a tájgazdálkodás, a helyi termékek helyi piacokon való megjelenésének 

támogatása, melyek a tanyasi gazdaság fejlődéséhez hozzájárulnak. Az adottságokra alapozott 

helyi gazdaság megerősödése következtében a lakosság biztonságos megélhetéshez jut. A 

helyi gazdaságban jelentős szerepet kap az élőmunka igényes zöldség- és 

gyümölcstermesztésre, valamint a ház körüli állattartásra épülő élelmiszer-feldolgozás. A kis- 

és nagyüzemi élelmiszer-feldolgozás mellett, a megújuló energiaforrások hasznosítása 

nyújtanak munkalehetőséget az itt élők számára. A természeti kincsekre alapozott sokoldalú 

turisztikai kínálat, egyedi attrakcióik tovább bővítik a tanyavilág fejlesztési lehetőségeit. 

A fejlesztési dokumentumok a tanyás települések jövőjének a hagyományos mezőgazdasági 

növénytermesztés és gazdálkodás erősítése mellett az önfenntartás irányába történő 

elmozdulását tekinti, mely a minőségi, nyugodt és békés vidéki létformát visszahozza az ott 

élők számára. Az önellátó képességet erősítik a termelői szerveződések. A huszadik századi 

drasztikus birtokviszony – és művelésmód változások eredményeképpen a nagytáblás 

művelés és intenzív, koncentrált állattartás került előtérbe, a tájba jobban beépülő tanyasi 

életforma eltűnőben van. A múlt ezredvég utolsó két évtizede alatt elindult egy kedvező 

irányú visszarendeződés a tájba, amelynek eredményeképpen remélhetőleg újra kialakul és 

megerősödik egy környezettudatos és az ökológiai adottságokat tiszteletben tart, azokra építő 

(tanyasi) gazdatársadalom. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv tanyás térségek fejlesztési programjában megfogalmazott 

célok a megyei és térségi fejlesztési dokumentumokban megjelennek. Szerepet kap bennük a 

közbiztonság javítása, az infrastrukturális fejlesztések, a birtokrendezés, az önellátást szolgáló 

termelés mellett a termékek és szolgáltatások piacán való megjelenés támogatása, a „több 

lábon állás” ösztönzése.  

A megyei területrendezési terv 2009-ben készült helyzetelemzéséből ugyanakkor az is 

kiderült, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ a külterületi, tanyás térségekről, 

ezért további felmérésekre van szükség.  

A tanyás térségek fejlesztésének támogatása elsősorban a Vidékfejlesztési Program keretén 

belül, valamint egyéb vidékfejlesztési források (tanyafejlesztési programok) bevonásával 
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kerül sor. A 2012-ben elindult tanyaprogrammal, a magyar kormány célja, hogy 2020-ig 

elektromos árammal legyen ellátva minden tanya, és járható utakon lehessen a tanyákat 

megközelíteni. A 2014. évi tanyafejlesztési program keretében támogatásban részesülő 117 

pályázat közül a tanyagazdaságok fejlesztésére Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 3 jászerényi, 

2 mezőtúri, 1 tiszasülyi, és 1 kunmadarasi gazdálkodó nyert támogatást. A tanyafejlesztési 

program keretében a hazánkban növekedett a megművelt terület nagysága, gyarapodott az 

állatlétszám, több tanyasi hűtőházat, sajtüzemet létesítettek, földutak szilárd burkolat úttá 

váltak, és több száz tanyán bevezették az elektromos áramot, valamint kiépült a 

tanyagondnoki szolgálat. A tanyaprogram az idei évben is folytatódik. 

Sajnos az elmúlt évtizedek, de még az uniós csatlakozás sem hozott jelentős áttörést a vidéki 

élet – így a tanyák – elmaradottságát tekintve, hiszen az elmúlt időszakban egyre többen 

költöznek a jobb megélhetés reményében a nagyobb városokba. Emellett ez a folyamat 

megfordulni látszik, hiszen országszerte egyre több önálló életvitelre, önellátásra törekvő 

lakos költözik tanyára, hogy a saját maga által megtermelt, egészséges élelmiszereket 

fogyaszthassa.  

A tanyás térségek fejlesztésére az eddigieknél nagyságrendekkel több forrást is el lehetne 

költeni, hogy valós fejlődésről beszélhessünk. A családi gazdaságok és gazdálkodók, zöldség 

és gyümölcstermesztők számára a tanyasi gazdálkodás is lehet egy hosszú távon fenntartható 

működési forma, de ezt alapvetően meghatározzák a helyi viszonyok és működési feltételek.  

A terület – és vidékfejlesztési politika célja egy olyan fenntartható, harmonikus társadalmi-

gazdasági - környezeti térszerkezet létrejötte, amely a helyi adottságokra épül, és nincsenek 

jelentős területi egyenlőtlenségek. A vidékfejlesztés területén átfogó fordulatra van szükség a 

város-vidék kapcsolatok megújításával, a falvak, a tanyák gazdasági létalapjának 

megerősítésével, a vidék értékjellegének felismerésével. A fejlesztési dokumentumok és 

tervek mind ezt a célt szolgálják. 

 

 

Forrásjegyzék 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. 

2. Jász-Nagykun-Szolnok megye Területrendezési Terve, 2011. 

3. Jász-Nagykun-Szolnok megye Területrendezési Terve Helyzetelemzés I., II. 2009. 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program 2014-2020. 
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5. A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra – A 

Nagykunsági térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása  

6. Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2012-2020. 

7. Vidékfejlesztési Operatív Program 3.0 2014-2020 

8. Jász-Nagykun-Szolnok megye – helyi fejlesztési stratégiáinak elkészítésében érdekelt 

szereplők partnerségében kialakított megyei szintű helyzetértékelési és vidékfejlesztési 

javaslatokat tartalmazó tanulmánya, 2014.  

9. Térségfejlesztési előtanulmány Jászság, 2013. 

10. Térségfejlesztési előtanulmány Szolnok - Törökszentmiklós-Martfű térségére, 2013. 

11. Térségfejlesztési Előtanulmány Nagykunság és Tisza-tó vidéke, 2013. 

12. Mezőtúr térsége – Tiszazug Térségfejlesztési Előtanulmány, 2013. 

13. www.nakvi.hu  (Tanyafejlesztési program) 

 

1.3. Dr. Barancsi Ágnes: A tanyavilágot érintő eddigi intézkedések 

bemutatása - résztanulmány 

 

A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló, ötpárti konszenzussal 

benyújtott és elfogadott 49/2009. (V.27.) számú országgyűlési határozat kinyilvánítja, hogy a 

tanya a magyar társadalmi, településszerkezeti és gazdaságtörténeti örökség több évszázados 

múltra visszatekintő része. A hazánkat – és azon belül főleg az Alföldet – jellemző, történelmi 

behatásokkal is jelentősen meghatározott településfejlődés következtében kialakult tanyás 

településrendszer nem csupán egy sajátságos külterületi gazdálkodási forma, hanem települési 

és egyben létforma is. Ezen különleges és mindezek miatt kiemelten értékes tanyarendszer és 

tanyai szellemiség a társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és 

tájképi sajátosságai és értékei révén nemcsak a magyar nemzeti örökség, de egyúttal az 

európai örökség részét is képezi. 

 

A rendszerváltás előtti időszakban a mezőgazdaság több lépcsőben végrehajtott – néhol 

erőszaktól és durva beavatkozásoktól sem mentes – kollektivizálása, a szocialista 

nagyüzemeknek a magyar mezőgazdaságon belüli uralkodóvá tétele az addig virágzó 

tanyákat, tanyagazdaságokat sem kímélte. A tanyák száma a szocializmus évtizedeiben 

jelentősen lecsökkent, és a megmaradt tanyák egy része is elvesztette hagyományos 

mezőgazdasági funkcióját. A külterületeken történő fejlesztések tiltása, megakadályozása 

http://www.nakvi.hu/
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egyenes következményeként a kollektivizálást túlélt, megmaradt tanyák épületállománya is 

leromlott, infrastruktúrájuk fejlődése megtorpant. 

A rendszerváltozást követően a mezőgazdaságban lejátszódó folyamatok a nagy remények 

ellenére – mint napjainkra kiderült – egyáltalán nem a vidék fejlődését szolgálták. Az emberi 

léptékben gondolkodó családi és kis tanyai gazdaságokat ellehetetlenítette a tőkés spekuláció 

további mértéktelen tőkefelhalmozása, valamint a hazánkat is pont ebben az időben elérő 

globalizáció. 

 

A családi és tanyai gazdaság háttérbeszorítása, tőkeszegénysége a tanyák számának további 

csökkenését, infrastrukturális helyzetük romlását gyorsította fel. A fejlesztési források hiánya 

miatt a tanyák nagy részén máig nincs villany, külterületi elhelyezkedésük miatt többségük 

nehezen – télen és csapadékos időjárás esetén szinte egyáltalán nem – érhető el. Mindezt 

tovább tetőzi a vidék egészére jellemző szociális feszültségekből, megélhetési nehézségekből 

adódó közbiztonsági problémák súlyosbodása, melyek a tanyavilágot kiemelten fenyegetik. 

Az elvándorlás és a demográfiai válság miatt a tanyán élők között jelentősen megnőtt a 

szociális segítségre szorulók (idősek, betegek, szegények,) aránya, miközben vészesen 

lecsökkent a fiatalok száma. 

 

Már a 2005-ben végzett homokhátsági tanyafelmérés megállapította, hogy a tanyavilág az 

elmúlás utolsó fázisában van, és ha nem történik tervszerű, átgondolt beavatkozás a 

megmentésükre, a negatív folyamatok visszafordíthatatlanokká válnak, és a tanyák eltűnnek. 

Mindez komoly társadalmi problémákat okozna és a táji, környezeti fenntarthatóságot is 

veszélyeztetné, mivel a tanyáknak az Alföldön alapvető tájfenntartó szerepük is van. A tanya 

az alföldi táj adottságaihoz, sokszínűségéhez leginkább alkalmazkodott települési és 

gazdálkodási forma. Ebből is adódik, hogy jellege, - amely építészeti karakterjegyeiben is 

megmutatkozik – tájanként változik. A táji adottságok minden térségben létrehozták a maguk 

tanyatípusát.  

 

A tanya és a tanyai gazdálkodás a magyar települési és gazdálkodási hagyományokra épül, 

ezáltal mélyen gyökerezik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csupán múzeumokba, tájházakba 

való. Az a táji, gazdálkodási és építészeti tudás, amelyet a tanyavilág máig őriz, kellő alapot 

nyújt a tanyák érték- és hagyományalapú fejlesztéséhez. Körültekintő fejlesztéssel a tanya a 

XXI. században is korszerű gazdálkodást és vidéki életformát képviselhet, a tanyai termék 

pedig az egészséges, minőségi élelmiszer szinonimájává válhat.  
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Napjainkban a tanyás vidékeink a fenntartható fejlődés, az integrált, komplex vidékfejlesztés 

és a multifunkcionális mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének 

mintapéldái. Megfelelő fejlesztésekkel ma minden esély megvan arra, hogy a tanyarendszer 

korszerű formában megújuljon. A XXI. század elején tanyás térségeinkben is joggal várható 

el a kor igényeinek megfelelő, emberhez méltó körülmények megteremtése. A Nemzeti 

Tanyafejlesztési program ezt hivatott szolgálni, illetve forrásokkal is segíteni. 

 

A kormányzati prioritást élvező, 2011-ben először útjára indított, teljes egészében nemzeti 

forrásból finanszírozott Tanyafejlesztési Program a Vidékfejlesztési Minisztérium által 

összeállított, és a Kormány által a 1074/2012 (III.28) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti 

Vidékstratégia 2012-2020 egyik kiemelt, térségi, integrált, komplex vidékfejlesztési 

programja, ún. „zászlóshajója”.  

 

A tanyákkal kapcsolatos fejlesztési, felzárkóztatási lépések megtétele a 2010 áprilisában 

hivatalba lépett kormány feladataként jelentkezett. A Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai 

feladatai között rögzíti a tanyák és tanyás térségek fejlesztési programjának kidolgozását és 

megvalósítását. Ennek nyomán a 2011. évi költségvetés parlamenti vitájában 2010. október 

28-án Dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium akkori parlamenti államtitkára 

kezdeményezte, hogy a 2011-es költségvetés a Tanyafejlesztési Programra 1 milliárd Ft 

keretösszeget tartalmazzon.  

 

Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta, és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló 2010. évi CLXIX. törvény a Vidékfejlesztési Minisztérium 20/03/05/00 számú fejezeti 

kezelésű előirányzataként 1 milliárd Ft keretösszeggel nevesítette a Tanyafejlesztési Program 

előirányzatot. 

 

1.A 2011. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program bemutatása 

1.1. A Nemzeti Tanyafejlesztési Program területi lehatárolása 

 

A 2011. évi program célterületét a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott 

támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet határolta be. 

A támogatási összeget figyelembe véve az ország valamennyi tanyás településére kiírt 

pályázati rendszer esetén elaprózott, kis fejlesztések megvalósítására lett volna lehetőség. Ezt 
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elkerülendő a 2011. évi Tanyafejlesztési Program 930 millió Ft-os pályázati keretének területi 

lehatárolására az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) (97/2005. (XII.25.) OGY 

határozat) meghatározott tanyás települései szolgáltak alapul. A pályázati támogatást 7 megye 

50 kistérségének azon 206 alföldi tanyás településén (1.ábra) lehetett igénybe venni, ahol az 

Országos Területfejlesztési Koncepció tanyás térségek (1. táblázat) besorolása szerint 

legalább 2% és legalább 200 fő a külterületi népesség aránya  

 

Ide tartozik a két alföldi régió minden OTK-ban szereplő tanyás települése, kiegészülve a 

Dél-pest megyei alföldi tanyás településekkel. (A 207 település felsorolása a 81/2011. (VIII. 

11.) VM rendelet 1. mellékletét képezi). 

 

 

Forrás: MTA KTRK RKI ATO (2011) 

1. ábra A Tanyafejlesztési Program pályázatra jogosult települései (2011) 

 

1. táblázat Jász-Nagykun-Szolnok megye érintett 12 települése (2011) 

1 

Település Kistérség 

Cibakháza Kunszentmártoni 

2 Cserkeszőlő Kunszentmártoni 

3 Jászberény Jászberényi 
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4 Jászszentandrás Jászberényi 

5 Karcag Karcagi 

6 Kétpó Mezőtúri 

7 Kunszentmárton Kunszentmártoni 

8 Mezőtúr Mezőtúri 

9 Tiszajenő Szolnoki 

10 Tiszakürt Kunszentmártoni 

11 Tiszavárkony Szolnoki 

12 Túrkeve Mezőtúri 

 

Forrás: 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet 1. melléklete 

 

1.2. Célterületek 

 

A program két célterülete keretében a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és 

fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására (TP-1), illetve a tanyák, 

valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok 

fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására (TP-2) nyílt lehetőség. A TP-1 

célterületre előzetesen allokált keretösszeg 730 millió forint. 

A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése 

A tanyafejlesztési program a tanyák életképességének visszaszerzését, megtartását helyezi a 

középpontba, támogatva a tájfenntartó mezőgazdálkodást folytató gazdálkodó tanyákat – 

infrastruktúrával, gazdálkodási modellekkel, szaktanácsadással, szolgáltatások biztosításával, 

az élet- és gazdálkodási feltételek javításával. A tanya a magyar hagyományokra épülő, 

egyben a korszerű agrár-környezetgazdálkodási, vidékfejlesztési elveknek, módszereknek 

megfelelő tájgazdálkodás modellje. Ennek legfontosabb eleme, hogy a tanyai gazdálkodás 

megélhetést nyújtson az ott élők számára, és az ott megtermelt termékek megfelelő áron 

értékesíthetőek legyenek. 

A globalizáció következtében megjelent, a vásárlási szokásokat átalakító, a kiskereskedelmet 

visszaszorító áruházláncok, az étkezési szokások megváltozása, a felborult termék-ár 

értékarány, a növekvő élelmiszerimport a hazai agrár- és élelmiszergazdaságot, főleg a 

hagyományos kistermelői mezőgazdaságot, így a tanyai gazdálkodókat is igen nehéz 

helyzetbe hozta. A helyi és a hazai piac ellátásában, - így a mezőgazdaság jövőjében - 

azonban jelentős szerepet játszhatnak a tanyai családi gazdaságok, a kis- és középbirtokok is. 
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A tanyák jövőjének egyik kulcskérdése a megélhetést biztosító értékesítési lehetőségek 

megléte. 

A Tanyafejlesztési Program kiemelt célja ezért a tanyai élelmiszerek, mint egészséges, helyi 

termékek piacra jutásának elősegítése. A tanyai gazdálkodás, ezzel együtt a tanyai életforma 

egyik megújulási lehetősége lehetne a piacképes, helyi élelmiszer-termelés és feldolgozás 

bővítése, valamint a tanyai áruk piacra jutásának elősegítése, a piaci csatornák, lehetőségek 

célzott kiépítése. Ennek egyik formáját a települési önkormányzatok által non-profit módon 

működtetett helyi boltok, helyi piacok jelenthetik, amelyek kizárólag az önfenntartásra és a 

lakosság áruellátására törekedve, az adott településen megteremthetik a megfelelő 

élelmiszerellátást. A bolt kínálatát a helyi termelőktől vásárolva, a szolidaritásra és a helyi 

összefogásra alapozva lehet kialakítani. Ahhoz, hogy a jövőben létrejövő non-profit 

önkormányzati boltok megfelelő árulappal rendelkezzenek, termelői összefogás, a gazdák 

önkéntes közösségvállalásán alapuló szövetkezetek létrehozása, erősítése is szükséges. 

 

A tanyás térségek rossz állapotú dűlőútjainak karbantartása 

A tanyavilág kiterjedt földúthálózattal rendelkezik, az utak állapota a tanyák elérhetőségét 

alapvetően meghatározza. A rossz minőségű, rossz állapotú utakon nehéz a közlekedés,  ma a 

tanyák jelentős része csak nehezen közelíthető meg. Megfelelő útviszonyok hiányában a 

tanyai emberek számára szinte megközelíthetetlenek az orvosi rendelők, gyógyszertárak, 

hivatalok, iskolák. A gazdálkodásnak, a tanyai turizmusnak, és általában a tanyai életnek 

alapvető feltétele a megfelelő elérhetőség. 

 

A tanyák energiaellátásának javítása 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei tanyavilág számos helyén a mai napig petróleumlámpával, 

gyertyával világítanak, és elemes rádióval hallgatják a híreket. A villamos energiát nélkülöző 

tanyán élő családok önerejükből a villamos energiával történő ellátást nem tudják megoldani. 

A tanyai családok, gazdálkodók életfeltételeinek jobbítása és termelésük 

versenyképességének növelése érdekében nélkülözhetetlen a tanyák villamos energiával 

történő ellátása. Ez nem elsősorban a meglévő villamos hálózatra való rákötést jelenti – ennek 

magas költségei jelentették eddig is a villamosítás elmaradásának fő akadályát, - hanem a 

főképp megújuló energiára alapozott energiaellátás biztosítását. Ennek számos technológiai 

megoldása áll rendelkezésre, amely innovatív, fenntartható energiaellátást tesz lehetővé. A 

tanyavilág a megújuló energiatermelésbe való bekapcsolásának jelentős potenciálja miatt az 
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energiafüggőség csökkentésének fontos láncszeme, mely egyben hazánk megújuló energetikai 

vállalásainak teljesítéséhez is hozzájárul.  

 

A tanyagondnoki szolgálatok erősítése 

A tanyákon élők számára, - főleg azokban a térségekben, ahol sok az idős tanyai lakos, - igen 

fontos a tanyagondnoki szolgálat megszervezése és működtetése. Az idős, egyedülálló vagy 

éppen a nagycsaládos tanyán élők számára a tanyagondnokok szinte az egyetlen kapcsolatot 

jelentik a külvilággal, a mindennapi élethez szükséges élelmezési, egészségügyi és egyéb 

szolgáltatások elérésében szinte nélkülözhetetlen feladatokat látnak el. Ezért számukat, 

területi hatáskörüket mindenképpen bővíteni szükséges. További feladat a tanyagondnoki 

szolgálatok működési feltételeinek biztosítása, azaz a tanyagondnoki gépjárművek, a 

munkához szükséges eszközök beszerzése, információ-technológiai háttér biztosítása, 

működésük finanszírozása, a civil szervezeti hálózatuk támogatása. 

 

Vízminőségi vizsgálatok a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátására 

A tanyákon élő családok számára is garantálni kell a tiszta, egészséges vízhez való hozzájutás 

lehetőségét. Ennek érdekében szükséges a tanyás térségekben a tanyai kutak vízminőség 

vizsgálatának támogatása. 

 

Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása 

Jelenleg Magyarországon hiányzik a tanyákkal kapcsolatos átfogó fejlesztési koncepció és 

jövőkép, országos és leggyakrabban helyi szinten is. Ezért szükséges lenne komplex térségi 

tanyafejlesztési programok készítése, amelyek segítségével a tanyavilág fejlesztése a jövőben 

összehangoltan, rendszerezetten, tervszerűen, az országos céloknak megfelelően mehet végbe. 

 

Gazdálkodási célú tanyai eszköz- és épületállomány megújítása 

A magyarországi tanyákon jórészt mezőgazdaságból élő családok élnek, akik – tekintve ennek 

a tevékenységnek egy tanyai gazdaság esetében jelentkező jelenlegi alacsony 

jövedelmezőségét – tanyáikat önerőből felújítani nem tudják, következésképp a hazai tanyák 

többnyire rossz műszaki állapotban vannak. Az idősek, és a szegény családok tanyái még 

inkább felújításra szorulnak. A gazdálkodó tanyák felújítása, épület- és eszközfejlesztése a 

gazdálkodás folytatása, az elvándorlás megakadályozása érdekében alapvetően fontos 

tevékenység. 
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A sok lakatlan, elhagyott tanya épületállománya felújítással még alkalmas lehet életre, 

gazdálkodásra, ezért ezek felmérése, tulajdonjoguk rendezése, a gazdálkodásba történő újbóli 

bekapcsolása a tanyaprogram fontos területe lehet. 

 

1.2.1. A települési és térségi fejlesztések (TP-1) támogatási célterületei 

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése (indikatív keretösszeg: 500 millió forint) 

 aa)  tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása, 

 ab) tanyai termékek értékesítését biztató önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítése, 

fejlesztése, 

 ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése, 

 ad) tanyai termékek feltárása, 

 ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése, 

 af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb 

hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk létrehozása, fejlesztése, 

 ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű 

feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése, 

 ah) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a 

közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása. 

 

Az ezen célokra nyújtott támogatás  az EK szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági 

rendelet („általános de minimis” rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. Az 

„általános de minimis” támogatás maximális kerete három évre (folyó év és az azt megelőző 

két év) 200. 000 euró. 

b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 

gépek, eszközök beszerzése (indikatív keretösszeg: 100 millió forint) 

c) a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító 

önkormányzati fejlesztés (indikatív keretösszeg: 40 millió forint) 

d) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség 

vizsgálatok elvégzése (indikatív keretösszeg: 10 millió forint) 

e) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése (indikatív keretösszeg: 50 millió forint) 

      ea)  tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése 

      eb) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztése  
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f) térségi tanyafejlesztései programok kidolgozása (indikatív keretösszeg: 30 millió 

forint) 

 

A települési és térségi fejlesztések (TP-1) támogatására jogosultak köre 

 

1) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” cél esetében a tanyás települések 

önkormányzati konzorciumai, önkormányzatok által alapított non-profit gazdasági társaságok, 

valamint a tanyás térségekben működő megyei agrárkamarák, valamint megyei agárkamarák 

által alapított non-profit gazdasági társaságok; 

2) „a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását 

biztosító gépek, eszközök beszerzése” cél esetében a tanyás települések önkormányzati, 

önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai; 

3) „a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító 

önkormányzati fejlesztése” cél esetében a homokhátsági tanyás települések önkormányzatai, 

önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai; 

4) „a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges 

vízminőség vizsgálatok elvégzése” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, 

önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai, egyházak, valamint 

támogatásra jogosult társadalmi szervezetek, 

5) 5/a) „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” cél esetében a tanyás 

települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, valamint támogatásra 

jogosult társadalmi szervezek; 

5/b) „tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztése” 

cél esetében a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra 

jogosult társadalmi szervezetek; 

6) „a térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása” cél esetében a tanyás térségekben 

működő többcélú kistérségi társulások 

 

1.2.2. A tanyagazdaságok fejlesztésének támogatása (TP-2) 

 

A tanyai gazdálkodás újjáélesztése, megújítása, a tanyai életmód sajátos értékeinek 

megmentésével, megőrzésével történő hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás 

térségeink fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez igazodó fejlődésének elősegítése 

érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok segítése, gazdálkodási feltételeik megerősítése 
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céljából a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 

tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására az alábbiak szerint 

lehetett pályázni: 

 

a) tanyai lakóépület felújítása; 

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése; 

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése; 

d) karám, kerítés létesítése, felújítása, 

e) vetőmag, gyümölcsfa-csemete vásárlása, beszerzése; 

f) állatállomány kialakítása, bővítése; 

g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása, 

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint 

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelése és elhelyezése. 

Indikatív keretösszeg: 200 millió forint. 

 

A tanyagazdaságok fejlesztésére 2011-ben az a mezőgazdasági tevékenységet végző 

őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó nyújthatott be pályázatot, aki az ezeket 

bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolta, és azt a pályázatához 

mellékelte, továbbá aki a 206 meghatározott tanyás település valamelyikén: 

 

a) életvitelszerűen tanyán él, 

b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa vagy a  

családi gazdaság  valamely tagjának tulajdonában van, 

c) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat; 

d) a 2010. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származott, 

e) a tanyagazdaságának 2010. évi mezőgazdasági tevékenységéből származó 

bevétele nem haladta meg a nettó 5 millió forintot. 

 

Az ezen célra nyújtott támogatás az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 

termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet („mezőgazdasági de minimis” 

rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. A „mezőgazdasági de minimis” 

támogatás maximális kerete három évre (folyó év és az azt megelőző két év) 7. 500 euró. 
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 A pályázati bírálat kiemelt szempontjai az alábbiak voltak: 

 

 őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása, 

 tájfajták, helyi fajták termesztése vagy vállalása, 

 állattartás folytatása, állatállomány növelése, 

 kertészet méretének növelése, 

 ökológiai gazdálkodás folytatása vagy vállalása, 

 gyermekes tanyai családok pályázatai. 

 

 

1.2. Jász-Nagykun-Szolnok megyében tanyán élő 2011. évi nyertes pályázók
79

  

Az alapadatokat a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

bocsájtotta a rendelkezésünkre. 

 

2011-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megyében összesen 17 nyertes pályázat született. Ebből 5 

db projekt települési és térségi fejlesztések 12 db tanyagazdaságok fejlesztésének csekély 

összegű (de minimis) támogatása kategóriában nyert. 

 

1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 

Támogatási cél: (2011) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. 

Megítélt támogatása: (2013) 6750000Ft 

 

2. Csák János István 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Meggyespele tanya 104/2 

Megítélt támogatás: (2011) 1579118Ft 

 

3. Cseh Mátyás 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5449 Kunszentmárton, Tanya 6 

                                           
79 A projektleírások a pályázók hozzájárulásával készültek. 
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Megítélt támogatás: 1950000Ft 

 

4. Cserkeszőlő Község Önkormányzat 

Támogatási cél: (2011) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

Megítélt támogatás: : (2011) 594984Ft 

 

5. Gál Andrea 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Hajta tanya 50. 

Megítélt támogatás: 1980000Ft 

6. Jászszentandrás Községi Önkormányzat  

Támogatási cél: (2011) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 

Megítélt támogatás: (2011) 779212Ft 

 

7. Kétpó Község Önkormányzata 

Támogatási cél: (2011) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5411 Kétpó Almásy tér 1. 

Megítélt támogatás: 2975400Ft 

A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése érdekében a települési és térségi 

fejlesztésekről szóló (TP-1-2011) pályázati felhíváshoz a mezőtúri kistérségben tevékenykedő 

Kétpó Község Önkormányzata „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Kétpón” címmel nyújtott 

be pályázatot. 

A kétpói tanyagondnoki szolgálat 1 főt foglalkoztatott 8 órában. A gondnok autóval látta el 

feladatát. A szolgálat munkái közé tartozik a betegszállítás, szükség esetén a kórházba 

szállítás, a külterületi lakosok számára történő gyógyszer- és élelmiszer kiszállítás, a 

külterületi ivóvizet szolgáltató kutak ellenőrzése, karbantartása, de feladatát képezi a védőnői 

szolgálat segítése is. Az egészséges életmódra nevelés előmozdítása jegyében munkája részét 

képezte a sportolók edzésre, versenyre szállítása, valamint az iskoláskorú gyerekek kulturális 

programra történő eljuttatása is. 

 

A fejlesztés bemutatása 
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A fejlesztés célja volt, hogy a településen a tanyagondnoki buszt biztonságos gyerekülésekkel 

felszereljék. 

Célcsoportok: 

   A fejlesztés 63 tanyát érint. 

   A beruházás 152 fő állandó tanyai lakost érint. 

-ebből a 60 év felettiek aránya: 39% 

-ebből a 18 év alattiak aránya: 17% 

 

A fejlesztés indokoltsága 

A közel 700 fős lélekszámú Kétpó község területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb 

települések közé tartozik. A településen az infrastruktúra kiépítettsége hiányos, a külterületen 

élők szociális helyzete nagyon rossz. Az önkormányzat szeretné segíteni az ott élők 

közlekedését, amely ugyan a tanyagondnoki buszunkkal megoldott, viszont a gyermekek 

biztonságos szállításához elkerülhetetlenül szükségesnek tartják a gyerekülések beszerzését. 

 

Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang 

     Fejlesztésben részt vevő kistérségek száma: 1 

     Fejlesztésben részt vevő települések száma: 1 

 

Fejlesztésben részt vevő partnerek: 

 

     A megvalósítás során alkalmaztak közösség (önkéntes) munkát. 

     A megvalósítás során alkalmaztak közmunkát. 

     A fejlesztés illeszkedik a települési és/ vagy kistérségi fejlesztési tervekhez. 

     (a szociális ellátás javítása, illetve a közlekedés javítása terén). 

 

A fejlesztés eredményei, hatásai 

 

Az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, így nő az eszközállományuk. 

A tanyagondnoki busszal egyszerre tudják a külterületi lakosok kisgyermekeit szállítani, így 

kisebb a környezeti terhelés, mintha a család külön-külön szállítaná autóval gyermekét 

iskolába, óvodába. A fejlesztésnek nincsenek negatív környezeti hatásai, nem veszélyeztetik a 

honos állat- és növényvilág természetes élőhelyeit. A környezeti terhelést némiképpen 

csökkenteni is tudják, hiszen a fejlesztés megvalósulását követően nem kell a szülőknek 
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külön-külön saját autóval szállítani a gyermekeket, hanem egy gépjárművel is megoldhatják 

feladataikat. 

 

A fejlesztés fenntarthatósága és kockázata 

 

A fejlesztésnek sem gazdasági, sem pénzügyi kockázata nincsen. A beszerzendő gyerekülések 

hosszú távon szolgálják azon céljaikat, hogy segítsék a tanyákban élő kisgyermekes családok 

közlekedését. 

 

Várható kihasználtság mértéke: 

 

A kihasználtság mértéke várhatóan nőni fog. A kihasználtság maximális, mivel a tanyákon 

élő, szociális rászoruló kisgyermekes családok nehezen tudják megoldani a gyermekkel való 

közlekedést. A kihasználtságnak semmilyen veszélye nincs. 

 

A megpályázott fejlesztés forrásszerkezetét és költségtervét a 2-3. táblázat mutatja. 

 

2. táblázat A megpályázott fejlesztés forrásszerkezete (2011) 

 táblázat 

Forrás megnevezése Összeg (Ft) Arány (%) 

Saját forrás 5397 10 

Igényelt támogatás 48573 90 

Forrás összesen 53970 100 

 

Saját forrás összetétele Összeg (Ft) Arány (%) 

Önerő 5397 100 

Hitel 0 0 

Önerő összesen 5397 100 

Forrás: Kétpói Önkormányzat 

 

3. táblázat A megpályázott fejlesztés költségterve (2011) 

 

Költségnem Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Elszámolható (Ft) Arány (%) 
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3 db gyermekülés 43176 10794 53970 100 

Összesen 43176 10794 53970 100 

Forrás: Kétpói Önkormányzat 

 

8. Kovács István 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5300 Karcag, 0358/11 hrsz. (Cserhát tanya 1.) 

Megítélt támogatás: 1050000Ft 

 

9. Kovács Péter 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5440 Kunszentmárton, Köttön tanya 260. 

Megítélt támogatás: 1537500Ft 

 

10. Mizsei István 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Újerdő tanya 210/a. 

Megítélt támogatás: 2024000Ft.  

 

11. Móga Péter 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5400 Mezőtúr, Felsőrészivízköz 265. 

Megítélt támogatás: 2016562Ft 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: van 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: van 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: van 
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- Távolság a településtől: 8 km 

 

A tanya és a gazdaság jelenlegi általános állapota, bemutatása 

 

Móga Péter tanyája 1930-ban épült ( 2.ábra) a Mezőtúr településtől 8 km-re a felsőrétvízközi 

külterületen. Az épület jó műszaki állapotban van. Az előző tulajdonos 1997-ben kicserélte a 

nyílászárókat illetve a meglévő hosszú veranda egy részéből konyhát és kamrát alakított ki. A 

lakóházban jelenleg 2 szoba, fürdőszoba, konyha, kamra, veranda található. Az egyik 

szobában kemencét, a másikban cserépkályhát alakítottak ki. A fürdőszoba tusolóval, WC-

vel, bojlerrel felszerelt. A tulajdonos a méhészeti műveletekhez (pl. pergetés) és a méhészeti 

eszközök tárolásához 2007-2009 között egy 35m
2
-es mobil faházat, majd 2011-ben egy 

egyszerű színt (betonalap, tartóoszlopok, zsindellyel fedett OSB lapokból síktető) épített. 

 

Móga tanya 

 

2. ábra 

Forrás: Móga Péter 

 Tanyán élő állandó lakosok száma: 3 fő 

 Ebből 18 évnél fiatalabb: 1fő 

 Tanyagazdaságban foglalkoztatottak száma: 0 fő 

 Ebből főállásban: 0 fő 

 

A tanyagazdaság 
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A földbirtok mérete 8 ha, mely közvetlenül a tanya körül fekvő, összefüggő terület. 

Tartott haszonállatok: méhcsaládok (krajnai méh, mely őshonos fajta). 30 család a saját 

nevén, 80 család a testvére tulajdonában van ugyanitt. Önellátás mellett értékesít is állatokat. 

 

Termesztett mezőgazdasági növények 

A tulajdonos méhlegelőnek vetett facéliát (3ha, szántó), lucernát (1ha, szántó), napraforgót 

(2ha, szántó), a maradék területen önellátás céljából kukoricát (0,25ha, szántó), amarantot 

(0,25ha, szántó). Folyamatosan bővülő mennyiségben, jelenleg 0,2 ha-on csicsókát (szántó) 

borsót, paradicsomot, paprikát (0,2 ha, szántó) termel.  

 

A gazdálkodás során nem használ szintetikus műtrágyát és növényvédő szereket, így 

hivatalosan, jogi értelemben nem, de gyakorlatilag biogazdálkodás folytat. Legeltető 

állattartást gyepterületen nem végez. 

 

 A tanyai termékek értékesítése az alábbi: 

 Önellátásra termel: 60%-ban 

 Helyi piacon, közvetlen értékesítés: 30%-ban 

 Felvásárlónak, kereskedőnek: 10 %-ban 

 

 2010. évi nettó bevétele: 226 000 Ft 

 Ebből a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó bevétel: 226 000 Ft 

 

Szaktanácsadási szerződéssel nem rendelkezik. Tagja az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesületnek. A tanyagazdaságban feldolgozással, tanyai turizmussal, vendéglátással nem 

foglalkozik. 

 

A tanyagazdaság általános bemutatása 

A tanyát 2004-ben vásárolták. Gyümölcsfákat ültettek (érdi bőtermő meggy, besztercei szilva, 

magyar kajszi, alma), majd a földterület egy részét elkezdték művelni és trágyázni, a 

konyhakerti növények számára előkészíteni. Két évvel később a család megvásárolta a tanyát 

körülvevő erdővel és vízparttal határos földet és művelés alá vonták az évek óta műveletlen 

szántót. Mivel fő profit forrásuk a méz eladásából szármázik, így méhlegelőnek alkalmas 

növényeket kezdtek termeszteni. 
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Szőnyegszövéssel és szappanfőzéssel is foglalkoznak, utóbbihoz saját maguk termesztik a 

gyógynövényeket (levendula, menta, citromfű, kakukkfű). Ezek a gyógy- és fűszernövények 

méhészeti termékeik előállításában is fontosak (diós méz, gyógynövényes mézek, mézes 

lekvárok), amelyekhez felhasználják a helyiben termett diót és csipkebogyót is.  

A méhészetből melléktermék nem kerül ki, az öreg viaszlépeket kifőzik és a tisztított viasz 

visszakerül a rendszerbe. Főzővize nagyon jó tápoldat a növényekre. Az összegyűjtött 

propoliszból tinktúra készíthető, mely gyógyszer. A szerves hulladékot komposztálják, a 

papírhulladékot télen eltüzelik, az egyéb hulladékot pedig szelektíven gyűjtik.. 

 

A fejlesztés bemutatása 

1. A tanyagazdaság megújuló energiával történő energetikai megújítása 

A tanya jelenleg vezetékes villanyt használ, a napelemes rendszer segítségével azonban teljes 

egészében maga állítja elő az elektromos áram szükségletét, illetve nettó betáplálóvá vált a 

hálózat fele. Az így elérhető rezsiköltség-megtakarítás, illetve plusz bevétel növeli a tanya 

versenyképességét, illetve a megtakarított összeget további fejlesztésekre tudnák fordítani. 

 

A telepített 2,76 kW-os rendszer az alábbi elemekből áll: 

 12 db 230 W-os polikristályos napelem (3. ábra) 

 1 db hálózati inverter (3. ábra) , amely a napelemek által előállított egyenáramot a 

szokványos elektromos fogyasztók által igényelt 230V-50 Hz-es váltóárammá alakítja 

 egy földre épített állványzat, melyre a napelemek kerülnek. Mivel az épületek teteje 

K-NY-tájolású, így az ideális tájolás végett földi állványzat építése mellett döntöttekk. Az 

állványzatot a napelemes kivitelező iránymutatása alapján ők magunk építetté meg, a 

kivitelező csak a napelemek rászerelését végezte. 

A megvalósított fejlesztés, a polikristályos napelemes rendszer és hálózati inverter 
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3. ábra 

Forrás: Móga Péter 

2. Állatállomány bővítése 

 

A pályázati forrásból történt 10 db anyaméh vásárlása, plusz 10 családot jelent, mely a 

meglevő méhállomány növelésére és vérfrissítésére is szolgál. Egy család értéke már abban az 

évben ősszel 35.000 Ft, következő tavasszal 50.000 Ft, vagy minimum 50 kg mézet hoz 

évente (nagykereskedelmi ár: vegyes méz 600 Ft/kg, akácméz 800 Ft/kg). 

A 10 anyaméh révén szaporított 10 család értékesítése 350.000 Ft plusz bevételt jelentett a 

gazdaságnak. 

A fejlesztés eredményei, hatásai 

Energetikai megújítás 

A napelemes rendszernek köszönhetően a tanya a villamos energia szempontjából teljesen 

önellátóvá illetve nettó betáplálóvá vált a hálózat fele, ami jelentős rezsiköltség-csökkenést, 

illetve plusz bevételt jelentett.  

A fejlesztés várható pozitív környezeti hatásai 

Egy napelemes rendszer kilowattonként kb. 700 kg CO2 termelődését előzi meg évente, amely 

jelentős környezetkímélő hatással bír. A helyben termelt villamos energia felhasználása 

hatékonyabb, mivel nincs szállítási veszteség a távvezeték-hálózaton. Ez szintén komoly 

környezetkímélő tényező funkciót tölt be. 

 

A tervezett 2,76 kW-os rendszerrel elérhető CO2-megtakarítás éves szinten –becslések szerint 

- 1,93 tonna!! A felvázolt folyamat hozzájárul az Európa 2020 stratégia környezeti céljaihoz 

is. 
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Anyaméhek vásárlása 

A méhek 3-5 km sugarú körben minden rovarporzással szaporodó növényt beporoznak 

(gazdasági növények, gyümölcsösök, kultúrnövények stb.), illetve vándoroltatják őket 

repcére, napraforgóra, melyek terméshozama ezáltal növekszik.  

 

A fejlesztés fenntarthatósága és kockázata, pénzügyi vonzata 

Napelemes rendszer 

Egy jól beüzemelt napelemes rendszer nem igényel különösebb karbantartást, pénzügyi 

ráfordítást, a beüzemelését követően tisztán hasznot hoz költségek és különösebb kockázatok 

nélkül. 

Anyaméh-beszerzés 

Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs előre látható kockázata.  

 

A megpályázott fejlesztés forrásszerkezetét és költségtervezetét a 4. és 5. táblázat mutatja. 

 

12. Sebestyén Géza 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5400 Mezőtúr, Felsőrészi tanya 440 

Megítélt támogatás: 600000Ft 

13. Somogyi István  

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5440 Kunszentmárton, Károly telep 338. 

Megítélt támogatás: 1952372Ft 

 

4. táblázat: A megpályázott fejlesztés tervezett 

 

Forrás megnevezése Összeg (Ft) Arány (%) 

Saját forrás 672 188 25 

Igényelt támogatás 2 016 562 75 

Forrás összesen 2 688 750 100 

Saját forrás összetétele Összeg (Ft) Arány (%) 
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Önerő 672 188 100 

Hitel 0 0 

Önerő összesen 672 188 100 

Forrás: Móga Péter 

 

5. táblázat: A megpályázott fejlesztés költségterve  

Költségnem Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Elszámolható (Ft) Arány (%) 

Napelemek (230 W,  

12 db) 
1 320 000 330 000 1 650 000 61.366806136681 

Hálózati inverter (Fronius IG 

Plus 50) 
432 000 108 000 540 000 20.083682008368 

Tartószerkezet (sínezés kész 

földi állványzatra 
75 000 18 750 93 750 3.486750348675 

Szolár kábel szett, 

villanyszerelési anyagok 
100 000 25 000 125 000 4.6490004649 

Hálózati engedélyeztetés díja 40 000 10 000 50 000 1.85960018596 

Szerelés munkadíja 160 000 40 000 200 000 7.4384007438401 

Anyaméhek (10 db) 24 000 6 000 30 000 1.115760111576 

Összesen 2 151 000 537 750 2 688 750 100 

Forrás: Móga Péter 

 

14. Soós Máté 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Alsómuszály tanya 60. 

Megítélt támogatás: 1948836Ft 

 

15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Támogatási cél: (2011) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

Megítélt támogatás: (2011) 900000Ft 

 

16. Tatár Imre 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 
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Cím: 5465 Cserkeszőlő, Tanyaföldek 33. 

Megítélt támogatás: (2011) 295657Ft 

 

17. Tóth László 

Támogatási cél: (2011) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5420 Túrkeve, Tanya 28 hrsz:0382/2 

Megítélt támogatás: 1793844Ft 

 

2. A 2012. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program bemutatása 

2.1.A Nemzeti Tanyafejlesztési Program területi lehatárolása 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a 

Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 

megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására nyílt 

pályázatot hirdetett. 

 

A pályázat célja 

1. A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és 

dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák 

energiaellátásának javítása, a falu- és tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint térségi 

komplex tanyafejlesztési programok kidolgozása. 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 

1 040 millió Ft-os indikatív keretösszege.  

2. A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek 

megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás 

térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése 

érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik 

megerősítése. 
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A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 

400 millió Ft-os indikatív keretösszege.  

 

62/2012.(VI.29.) VM rendelet 1. számú melléklete értelmében azon Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei alföldi kistérségek települései adhattak be pályázatot, amelyek az Országos 

Területfejlesztési Koncepció tanyás térség besorolása szerint legalább 2% és legalább 200 fő 

külterületi népességgel rendelkeztek, valamint ezen megyék tanyagondnoki szolgálatot 

működtető települései, amelyek legalább 2% külterületi népességgel rendelkeztek 2012-ben. 

Országosan 241 településből 19 Jász-Nagykun-Szolnok megyei település adhatott be projektet 

(6. táblázat). 

 

2.2. Célterületek 

2.2.1. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési 

és térségi fejlesztésekhez (TP-1) 

 

1. A támogatás igénybevétele 

1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére 

Pályázók: a 16 érintette megyei tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati 

konzorciumai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági társaságok, érintett tanyás 

településeken bejegyzett és ott működő civil szervezetek, tanyai piacszövetkezetek, valamint 

megyei agrárkamarák, valamint megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági 

társaságok. 

Keretösszeg: 450 millió Ft 

 

6. táblázat Jász-Nagykun-Szolnok megye érintett települései (2012) 

Forrás: 62/2012.(VI.29.) VM rendelet 1. számú melléklete 
 

 

Kistérség Település 

Karcagi 

1. Karcag 

2. Kenderes 

Kunszentmártoni 

3. Cibakháza 

4. Cserkeszőlő 
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5. Kunszentmárton 

6. Nagyrév 

7. Szelevény 

8. Tiszakürt 

Jászberényi 

9. Jászberény 

10. Jászfelsőszentgyörgy 

11. Jászszentandrás 

Mezőtúri 

12. Kétpó 

13. Mezőtúr 

14. Túrkeve 

Szolnoki 

15. Besenyszög 

16. Tiszajenő 

17. Tiszasüly 

18. Tiszavárkony 

Tiszafüredi 19. Tiszaszentimre 

 

 

A támogatás célspecifikus szabályai: 

a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására; 

b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői 

piacok létesítésére, fejlesztésére; 

c) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, 

fejlesztésére; 

d) a tanyai termékek feltárására; 

e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, 

fejlesztésére; 

f) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik 

feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati 

tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése; 

g) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a 

közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása. (A g) cél esetében támogathatók: 
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képzés, tanácsadás, gazdaudvar szemlék, adatbázis létrehozása, tanyagazdaságok számára 

nyújtott közösségi marketing, direkt online értékesítést szolgáló honlap-fejlesztés.) 

Előnyt jelentett: 

 a minél több tanyai gazdaságot összefogó fejlesztések; 

 a több célt megjelölő fejlesztések. 

A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás az általános „de minimis” 

rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősült. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított 

összes általános „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem 

haladhatta meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban 

folyósított általános „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 200 000 eurónak 

megfelelő forintösszeg volt, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján 

érvényes, az Magyar Nemzeti Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kellett 

meghatározni.  

2) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 

vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére 

Pályázók: az érintett tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, 

valamint többcélú kistérségi társulásai. 

Keretösszeg: 300 millió Ft 

A támogatás célspecifikus szabályai: 

Ennek keretében támogatás vehető igénybe külterületi földutak karbantartására szolgáló 

vontatott munkagépek, gépi eszközök beszerzésére, a kézi szerszámok kivételével. 

Előnyt jelentett: 

- a több települést összefogó fejlesztések; 

- minél hosszabb útszakasz rendszeres felújítását, karbantartását megvalósító 

fejlesztések; 

- érintett tanyagazdaságok fejlesztéshez való hozzájárulása, szerepvállalása. 

A pályázat keretén belül külterületi földútnak minősül a helyi önkormányzat tulajdonában 

lévő, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező 

külterületi út. 

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 10 millió Ft volt. 

 

3) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 
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Pályázók: az érintett tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és 

többcélú kistérségi társulásai 

Keretösszeg: 120 millió Ft 

A támogatás célspecifikus szabályai: 

Ennek keretében támogatás vehető igénybe villamos energia ellátás nélküli tanyák energiával 

történő közösségi ellátására. 

Előnyt jelentett: 

- az energiaellátás megújuló energiaforrással történő megoldása; 

- mobil eszköz telepítése; 

- rendszeres szociális támogatásban részesülő állandó lakosok nagyobb aránya; 

- tanyán élő gyermekek nagyobb aránya. 

 

A pályázat keretén belül megújuló energiának számít a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja alapján a nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, 

szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából 

közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve 

szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint biogáz). 

A pályázat keretében mobil eszköznek minősültek: olyan eszköz, amely eredetileg felállított 

helyéről bármikor leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe 

helyezhető.  

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: 40 millió Ft 

A pályázat keretében megújuló energiaforrás kihelyezése esetén csak olyan fejlesztések 

támogattak, amelyekben az önkormányzat, vagy a többcélú kistérségi társulás szerezte be és 

helyezte ki az energiát szolgáltató eszközt a villamos energia nélküli tanyákra. Az energiát 

szolgáltató eszköz az önkormányzat tulajdonába került, az önkormányzat gondoskodott annak 

ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról. Az önkormányzat a tanyatulajdonosoktól az 

energiát szolgáltató eszköz használatáért bérleti díjat kérhetett. Ezt, valamint a tanyagazda 

kötelezettségeit, illetve az egyéb működtetési feltételeket az önkormányzat és a 

tanyatulajdonosok egymás között a helyi önkormányzati rendelet alapján szerződésben 

kötelesek voltak rögzíteni. 

 

4) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére; 

a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére;  

b) a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére; 
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c) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, tanyai lakosok számára; 

Pályázók: 

4/a) az érintett tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, 

valamint támogatásra jogosult civil szervezetek; 

4/b) az érintett tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra 

jogosult civil szervezetek; 

4/c) az érintett tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, 

valamint támogatásra jogosult civil szervezetek. 

Keretösszeg: 100 millió Ft 

A támogatás célspecifikus szabályai: 

Ennek keretében támogatás vehetek igénybe: 

a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,  

b) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére, 

valamint 

c) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, többek között 

telemedicinai eszközök beszerzésére tanyai lakosok számára. 

Az a) és c) pályázati célokra együttesen is lehetett pályázatot benyújtani, egy pályázatai 

adatlapon. 

Előnyt jelentett: 

- több tanyagondnoki szolgálat fejlesztése; 

- a fejlesztés hatására bővülő ellátandó tanyai lakosok köre; 

- esélyegyenlőségi programokat is megvalósító fejlesztések. 

Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege: a) és c) cél esetében együttesen 

5 millió Ft, b) cél esetében 7 millió Ft 

 

5) valamint térségi tanyafejlesztési programok kidolgozására irányulhat. 

Pályázók: Az 1. mellékletben szereplő tanyás térségekben működő többcélú kistérségi 

társulások. 

Keretösszeg: 70 millió Ft 

A támogatás célspecifikus szabályai: 

Ezen cél keretében támogatás vehető igénybe tanyafelmérést, fejlesztési tervezést magában 

foglaló dokumentum elkészítésére, a VM által összeállított – „Útmutató és tematika a térségi 

tanyafejlesztési programok összeállításához” – című, külön mellékletben szereplő segédlet 

alapján. 
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A pályázat keretén belül térségi tanyafejlesztési programnak számít: az érintett tanyás 

térségekben a tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a 

tanyai életkörülmények javítására irányuló, tanyafelmérést, külterületi fejlesztési tervezést 

magában foglaló kistérségi fejlesztési program. 

A pályázati célra a legalább 3 tanyás települést magában foglaló kistérség önállóan is 

pályázhatott. Az 1-3 tanyás települést magába foglaló kistérségek a szomszédos tanyás 

kistérségekkel közösen pályázhattak. Az így létrejövő együttműködésnek is legalább 3 tanyás 

települést kellett magában foglalnia. 

 

2.2.2. A tanyagazdaságok fejlesztésének támogatása (TP-2) 

 

A támogatás igénybevétele 

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében: 

a) tanyai lakóépület felújítására; 

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; 

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; 

f) állatállomány kialakítására, bővítésére; 

g) tanyagazdaság energetikai megújítására; 

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására; 

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre, valamint 

j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése (pl. riasztók, 

mozgásérzékelő berendezések, mobiltelefon stb.). 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 

Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó 

(a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok 

valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen 

pályázati kiírás I. számú mellékletében meghatározott tanyás települések valamelyikén 

a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve 

életvitelszerűen, tanyán él,  
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b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, 

vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi 

gazdaság tagjának tulajdonában  

c) a tanyagazdaságában mezőgazdasági tevékenységet folytat, és 

d) a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származott és 

e) a tanyagazdaságának 2011. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem 

haladta meg a nettó 5 millió forintot 

 

A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke pályázónként legfeljebb 7500 eurónak 

megfelelő forintösszeg volt. 

A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség 75%-a, 25% önerő biztosítása. 

Előnyt jelentett: 

- infrastruktúra nélküli tanya fejlesztése, 

- gyermekes tanyai család pályázata, 

- őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása, 

- tájfajta növények termesztése, tájfajta állatok tartása, vagy tartásának vállalása 

- állattartás folytatása, állatállomány arányának növelése, 

- kertészet arányának növelése, 

- ökológiai gazdálkodás folytatása, 

- több támogatási célt megvalósító komplex fejlesztés. 

 

2.3.Jász-Nagykun-Szolnok megyében tanyán élő 2012. évi nyertes pályázók
80

  

Összesen 8 pályázat nyert a megyében, melyből 5 fő a tanyagazdaságok fejlesztésének 

csekély összegű (de minimis) támogatásra, 3 szervezet Települési és térségi fejlesztések 

területre adtak be pályázatokat. 

 

 

1. Cserkeszőlő Község Önkormányzat 

Támogatási cél: (2012) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

Megítélt támogatás: (2012) 2135104Ft 

                                           
80 A projektleírások a pályázók hozzájárulásával készültek. 
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2. Jászszentandrás Községi Önkormányzat  

Támogatási cél: (2012) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 

Megítélt támogatás:, (2012) 5767578Ft 

 

3. Kétpó Község Önkormányzata 

Pályázó székhelye: 5411 Kétpó Almásy tér 1. 

Támogatási cél: (2012) Települési és térségi fejlesztések 

Megítélt támogatás: 2012: 2975400Ft. 

 

4. Perjesi Tibor Péter  

Pályázat címe: (2012) Perjesi Tibor tanyagazdaságának kertészeti és infrastrukturális komplex 

fejlesztése 

Támogatási cél: tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatás 

- Szaporító anyag vásárlására, beszerzésére 

- tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése (pl. riasztók, 

mozgásérzékelő 

   berendezések, mobiltelefon stb.). 

- Egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása 

- Állatállomány kialakítása, bővítése 

Érintett helyrajzi szám: 01167/3 

Cím: 5400 Mezőtúr, Bári 100 

Megítélt támogatás: 2161650 Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: van 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 12 km  
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Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya teljes területe - a tulajdoni lap alapján - 2,3876 

ha; ebből a kivett rész, melyen az épületek, bekötőutak találhatók, 6255 négyzetméter, a 

szántó 1,119 ha. 

A lakóépület a kazánházzal együtt 200 négyzetméter alapterületű, a gazdasági épületek 

alapterülete összesen 270 négyzetméter. A tanya épületeit az 1900-as évek előtt építették. 

Teljes átalakítást, felújítást mind a lakó, mind a gazdasági épületen az 1980-as években 

végeztek. A lakóépület esetében a mostani állapot kialakítása 1998-1999-ben történt meg, 

azóta mindössze állagmegőrző felújításokat végeztünk rajta. A tanya fő- és melléképületei 

használhatóak, ugyanakkor felújításra szorulnak. 

A tanya területén található épületek: 

- ház (kazánházzal együtt) 

- szereőakna, betonplatz, raktárépület. 

A tanya bejáratától a raktárépületig található egy közlekedőút is. 

Fejlesztés fotó dokumentációja  

Facsemeték ültetése (4. ábra) 

    

4.ábra 

Forrás: Perjesi Tibor 

Biztonsági rendszer beszerelése (5-6. ábra) 
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5.ábra 

Forrás: Perjesi Tibor 

      

6.ábra 

Forrás: Perjesi Tibor 

Víztisztító rendszer beszerelése (7. ábra) 

        

7.ábra 

Forrás: Perjesi Tibor 

Spárga szaporító anyag beszerzése (8. ábra 
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8.ábra 

Forrás: Perjesi Tibor 

 

Naposcsibe beszerzése (9. ábra) 

        

9.ábra 

Forrás: Perjesi Tibor 

 

 

3. Tatár Imre 

Támogatási cél: (2012) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5465 Cserkeszőlő, Tanyaföldek 33. 

Megítélt támogatás: (2012) 646245Ft 

 

4. Tuza Ferenc 

Támogatási cél: (2012) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Tőtevény tanya 104. 

Megítélt támogatás: 2161650Ft 

 

5. Zsíros Krisztina Zsuzsanna 

Támogatási cél: (2012) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Újerdő tanya 27. 
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Megítélt támogatás: 1916176Ft 

 

3. A 2013. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program bemutatása 

3.1. A Nemzeti Tanyafejlesztési Program területi lehatárolása 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló 

törvényvégrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a 

Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 

foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint 

tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések 

támogatására nyílt pályázatot hirdetett a megye mind a 78 településén. 

 

3.1.1. Települési és térségi fejlesztések (TP-1) 

 

A pályázat célja 

A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak 

karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamosenergia-

ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint a megyei 

tanyafelmérések elvégzésére. 

 

A támogatás forrása 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 

884 millió 138 ezer Ft-os indikatív keretösszege volt. 

 

A támogatás igénybevétele 

1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére: 

1/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására, 

1/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői 

piacok létesítésére, fejlesztésére, 

1/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, 

fejlesztésére, 



254 

 

1/d) a tanyai termékek feltárására, 

1/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, 

fejlesztésére, 

1/f) a tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik 

magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati 

tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozására, fejlesztésére, 

1/g) a tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a 

közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására, 

2) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek 

megyei jogú városainak piacain: 

2/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására, 

2/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői 

piacok létesítésére, fejlesztésére, 

2/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, 

fejlesztésére, 

2/d) a tanyai termékek feltárására, 

2/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, 

fejlesztésére, 

3) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 

vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére; 

4) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre; 

5) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére: 

5/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, 

5/b) a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére; 

5/c) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése, tanyai lakosok 

számára; valamint 

6) megyei tanyafelmérések elvégzésére irányulhat. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre  

1) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” cél esetében a tanyás települések 

önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított a 

tanyástelepüléseken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken 

székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel 

rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
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Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei és az általuk 

alapított gazdasági társaságok; 

2) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei 

jogú városainak piacain” cél esetében fővárosi kerületek önkormányzatai, önkormányzati 

konzorciumai, és önkormányzatai által alapított gazdasági társaságok, illetve a tanyás 

térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai 

és önkormányzatai által alapított a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági 

társaságok; 

3) „a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 

vontatott munkagépek, eszközök beszerzése” cél esetében a tanyás települések 

önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati 

társulásai; 

4) „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések” 

cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás 

térségek helyi önkormányzati társulásai; 

5) „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében: 

5/a) „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” cél esetében a tanyás 

települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, egyházak, 

tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás 

térségekben működő támogatásra jogosult civil szervezetek; 

5/b) „a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése” cél 

esetében a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult 

civil szervezetek; 

5/c) „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” 

cél esetében a tanyás települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati 

társulásai, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező 

egyházi szervek, tanyás térségekben működő támogatásra jogosult civil szervezetek; 

6) „a megyei tanyafelmérések elvégzése” cél esetében a tanyás térségekben az adott 

megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatási 

intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetek, valamint kutatóintézetek. 

 

3.1.2. A tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására (TP-2) 
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A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a 

Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM. rendeletben (a továbbiakban: 

rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, 

valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok 

fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására nyílt pályázatot hirdetett. 

A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan- 

nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett 

területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § 

b) pontjában meghatározott fogalomnak. 

 

A pályázati kiírásban definiáltak a következő fogalmakat.  

Tanyagazdaságnak minősül az állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, 

amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül 

vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település 

közigazgatási területén lévő, vagy a – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-

es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit 

kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei. 

 

A pályázat keretén belül tanya-tónak minősül a tanyagazdaság területéhez kapcsolódó, a helyi 

adottságokhoz alkalmazkodó minimum 100 m 2, maximum 5 000 m 2 alapterületű, 

multifunkcionális jellegű, elsődlegesen önellátó haltermelő létesítmény. 

 

A pályázat keretén belül védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtának 

minősülnek a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. és 

2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.  

 

A pályázat keretén belül tájfajtának minősülnek a regionális, környezeti, helyi ökológiai 

feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett 

növényfajok honos fajtái. A szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, 

valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a 
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zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak 

elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 

miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami 

elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 

miniszteri rendelet alapján. 

 

A pályázat keretében kísérleti növénynek minősül az az alternatív, a klímaváltozással 

összefüggésben változó termőhelyi körülményekhez alkalmazkodni képes növényfaj, illetve 

fajta, amelynek termesztése korábban a térségben nem volt jellemző. (pl. szárazságtűrő 

növények, mint a szudáni fű, az amaránt, a mohar, a köles, a cukorcirok, a tönkölybúza, az 

évelő rozs, a szegletes lednek, vagy az olajretek). 

 

A pályázat célja 

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek 

megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás 

térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése 

érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik 

megerősítése. 

 

A támogatás forrása 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 

225 millió Ft-os indikatív keretösszege.  

 

A támogatás igénybevétele 

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében: 

a) tanyai lakóépület felújítására; 

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; 

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; 

f) állatállomány kialakítására, bővítésére; 

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére; 

h) tanyagazdaság energetikai megújítására; 

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására; 
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j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; 

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint 

l) tanya-tó kialakítására. 

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre 

a) az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi 

gazdálkodó jogosult, aki a pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén 

lakóhelye szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, 

tanyán él. 

b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy 

valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság 

tagjának tulajdonában van  

c) a tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és  

d) a 2010., 2011., és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott  

e) a tanyagazdaságának 2010., 2011., és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó 

bevételének átlaga nem haladta meg a nettó 8 millió forintot (a pályázó által aláírt személyi 

jövedelemadó bevallások másolatainak benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a 

pályázathoz mellékelni kell). 

 

3.1.3. Tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására (TP-3) 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a 

Tanyafejlesztési  Program  előirányzat  keretében  nyújtott  támogatás 2013. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM. rendeletben (a továbbiakban: 

Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, 

valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának 

csekély összegű (de minimis) támogatására nyílt pályázatot hirdetett. 

 

A pályázat célja 

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek 

megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás 
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térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése 

érdekében a tanyán élő magánszemélyek és őstermelők támogatása tanyagazdaság indítására, 

kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges 

felesleg értékesítésének elősegítése. 

 

A támogatás forrása 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 

75 millió Ft-os indikatív keretösszege.  

 

A támogatás igénybevétele 

A tanyagazdaságok indítása, illetve épület- és eszközállományuk megújítása, beszerzése 

keretében: 

a) tanyai lakóépület felújítására; 

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; 

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; 

f) állatállomány kialakítására, bővítésére; 

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére; 

h) tanyagazdaság energetikai megújítására 

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására; 

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; 

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére; valamint 

l) tanya-tó kialakítására. 

 

3.1.4. Villanynélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító 

egyéni fejlesztések támogatására (TP-4) 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a 

Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi 

igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM. rendeletben (a továbbiakban: 
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Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, 

valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák 

lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására 

nyílt pályázatot hirdetett. 

 

A pályázat célja 

A tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú 

támogatás a tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni 

fejlesztésekhez. Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik tanyája villamosenergia-ellátással 

nem rendelkezik. 

 

A támogatás forrása 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program előirányzat 

50 millió Ft-os indikatív keretösszege.  

 

A támogatás igénybevétele 

Ennek keretében támogatás vehető igénybe villany nélküli tanyák lakóépületének villamos 

energiával történő ellátására.  

 

 

3.2. Jász-Nagykun-Szolnok megyében tanyán élő 2013. évi nyertes pályázók
81

  

 

1. Antal Róbert 

Támogatási cél: (2013) villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-

ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása 

Cím: 5136 Jászszentandrás, Kissori út 27 

Megítélt támogatás: 3574796Ft 

 

2. Ardai Ágnes 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5465 Cserkeszőlő, Máté dűlő 3. 

                                           
81 A projektleírások a pályázók hozzájárulásával készültek. 
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Megítélt támogatás: 2211375Ft. 

3. Budai Zoltán 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5121 Jászjákóhalma, Kapitányrét tanya 048/4 

Megítélt támogatás: 2211375Ft 

 

4. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések  

Cím: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. 

Megítélt támogatás:  (2013) 6750000Ft. 

 

5. Csala Anikó  

Pályázat címe: (2013) A Csala tanyagazdaság több lábon állását biztosító komplex fejlesztés 

Támogatási cél: tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatása 

- tanyai lakóépület felújítása 

- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

Érintett helyrajzi szám: 11070 

Cím: 5400 Mezőtúr, Hídszeg 110. 

Megítélt támogatás: 2207642 Ft. 

 Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 1 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya teljes területe 3852 négyzetméter; ebből a kivett 

rész, melyen az épületek, udvar találhatók, 1509 négyzetméter, a szántó 2343 négyzetméter. 
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1990 előtt épült, tipikus kun jellegű tanya. A lakóépület 80 négyzetméter alapterületű.  A 

tanya területén található még műhely, nyári konyha, takarmánydaráló, takarmánytároló, 

sertésól, nyúl ól. A melléképületek alapterülete összességében. A lakóház tetőlécezése 

megrongálódott, megbomlott. Az épület (anyaga vályog) vakolata javításra szorul. A 

nyílászárói régiek, de jó állapotúak. Belső tere is leamortizálódott állapotú. 2011-ben 

vásároltuk, az előző tulajdonosok szerint 1993-ban volt felújítva. 

 

 

6. Csák János István 

Támogatási cél:(2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Meggyespele tanya 104/2 

Megítélt támogatás: (2013) 475780Ft. 

 

 

7. Csekő Antal 

Támogatási cél: (2013) villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-

ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása 

Cím: 5420 Mezőtúr,Varjas zug 325 

Megítélt támogatás: 2189486Ft. 

 

 

8. Cserkeszőlő Község Önkormányzat 

Támogatási cél: ( (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

Megítélt támogatás: (2013) 1951194Ft. 

 

 

9. Farkas Tibor 

Támogatási cél: (2013) villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-

ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása 

Cím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, II. körzet 23. 

Megítélt támogatás: 4995860Ft. 

 



263 

 

 

10. Fehér Dávid  

Pályázat címe: (2013) Fehér Dávid fiatal gazda tanyagazdaságának több lábon állását segítő 

komplex fejlesztésének indítása 

 Támogatási cél: tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatása 

- tanyai lakóépület felújítása 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

- tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó 

kommunikációs 

- eszközök beszerzésére, telepítése 

Érintett helyrajzi szám: 11265 

Cím: 5400 Mezőtúr, Hídszeg 150. 

Megítélt támogatás: 2075365 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 3 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya lakóépülete vályogból épült 1898-ban, mely 

jellegzetes nagykun építészeti vonásokat is magában hordoz. A TSZ tulajdona volt hajdanán. 

Az fõ-és melléképület felújítása 1998-ban volt utoljára, azóta mindössze csekély állagmegóvó 

javításokra jutott a rendelkezésre álló erőforrásainkból. Jelenleg 91 m2 a lakóépülete. 3 szoba, 

1 fürdőszoba, 2 előtér és 1 kamra található a lakóépületben. Az épületek felújításra, a tető 

néhol cserére szorul, a fő gerendákat eszi a szú, megérett a cserére. A vakolat néhol táblában 

hullik, a nyílászárók régiek, rosszul záródnak. A tanya fő- és melléképületei lakhatásra 

alkalmasak. Az épülethez sertés ólak (épült 1982-ben, 150 m2), istálló (épült 1982-ben, 250 

m2), szálastakarmány tároló (épült 1996-ben, 90 m2) és terménytároló (épült 1982-ben, 110 

m2) tartozik. 
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11. Gulyás Zoltán 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Újerdő tanya 87. 

Megítélt támogatás: 2121797Ft. 

 

 

12.  Hegyesi József 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5144 Jászboldogháza, Tanya 30. 

Megítélt támogatás: 2121797Ft. 

 

 

13. Hunyadi László 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, I. Körzet tanya 96. 

Megítélt támogatás: 2001200Ft. 

 

 

14. Járomi Tamás 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Alsómuszáj tanya 45. 

Megítélt támogatás: 2192074Ft. 

 

 

15. Jászapáti Városi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések, (2013) tanyás térségek 

külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 

munkagépek, eszközök beszerzése (2013) 

Cím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2. 

Megítélt támogatás: (2013) 50528700Ft, (2013) 6911721Ft. 
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16. Jászárokszállás Város Önkormányzata 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. 

Megítélt támogatás: 10000000Ft. 

 

 

17. Jászberény Város Önkormányzata 

Támogatási cél: (2011) Települési és térségi fejlesztések, (2013) Települési és térségi 

fejlesztések 

Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

Megítélt támogatás: (2011) 735759Ft, (2013) 31077712Ft. 

 

 

18. Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. 

Megítélt támogatás: 9996678Ft. 

 

 

19. Jászfényszaru Város Önkormányzata 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. 

Megítélt támogatás: 9999999Ft. 

 

 

20. Karcag Városi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

Megítélt támogatás: 9000000Ft. 

 

 

21. Kádár Anikó 
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Támogatási cél: (2013) villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető 

villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása 

Cím: 5420 Túrkeve, Tanya 88 

Megítélt támogatás: 1499721Ft. 

 

 

22. Lévai Krisztián István 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5400 Mezőtúr, Alsórészinyomás 170 

Megítélt támogatás: 2200000Ft. 

 

 

23. Mezőtúr Város Önkormányzata 

Pályázó székhelye: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Pályázat címe: Mezőtúr külterületei földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását 

biztosító 

függesztett gréder beszerzése 

Támogatási cél: (2013) A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, 

rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 

Megítélt támogatás: 7596378 Ft. 

A fejlesztés célcsoportja: 

113 tanyát, 330 fő állandó tanyai lakost érint a fejlesztés, ebből a 60 év felettiek 

aránya: 30 %, 18 év alattiak aránya: 26 %. 

 

24. Móga Melinda 

Pályázat címe: (2013) Kisgyermekes tanyagazdaság megújuló energetikai és több 

lábon állást segítő komplex fejlesztése 

Támogatási cél: tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

- tanyagazdaság energetikai megújítása 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

Érintett helyrajzi szám: 0532/5 
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Cím: 5400 Mezőtúr, Felsőrészivízköz 265. 

Megítélt támogatás: 2211375Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: van 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: van 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: van 

- Távolság a településtől: 8 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya 1930-ban épült. Az épület jó állapotban 

van, az előző tulajdonos 1997-ben kicserélte a nyílászárókat, és a meglévő hosszú 

veranda egy részéből konyhát és 

kamrát alakított ki. A 80 m2-es házban ezen kívül található még 2 szoba, fürdőszoba 

tusolóval, WC-vel, bojlerrel. A méhészeti műveletekhez (pl. pergetés, mézkiszerelés, 

viaszfőzés) és a méhészeti eszközök tárolásához 2007-ben építettünk egy 35 m2 

alapterületű mobil faházat, 2011-ben pedig egy egyszerű 28 m2-es színt (betonalap, 

tartóoszlopok, zsindellyel fedett osb síktető), mert további helyre volt szükség. 2012-

ben építettünk vályogból egy 20 m2-es ólat az állatoknak. 

 

 

25. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. 

Megítélt támogatás: 9029700Ft. 

 

 

26. Perjési Tibor Gézáné 

Pályázat címe: (2013) Perjési Tibor Gézáné tanyagazdaságának megújuló energetikai, 

infrastukturális 

és termelési szempontú komplex fejlesztése 

Támogatási cél: tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

- tanyai lakóépület felújítása 
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- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

- tanyagazdaság energetikai megújítása 

Érintett helyrajzi szám: 01167/3 

Cím: 5400 Mezőtúr, Bári 100 

Megítélt támogatás: 2175548Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 12 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya teljes területe 2,3876 ha; ebből a kivett 

rész, melyen az épületek, bekötőutak találhatók, 6255 négyzetméter. A lakóépület a 

kazánházzal együtt 200, míg a gazdasági épületek alapterülete összesen 270 

négyzetméter. A tanya épületeit az 1900.-as évek előtt építették, az akkori tulajdonosa 

nem ismert. Teljes átalakítást, felújítást mind a lakó, mind a gazdasági épületen az 

1980.-as években végeztek. A lakó-és melléképület esetében a mostani állapot 

kialakítása 

1998-1999-ben történt meg, azóta mindössze csekély állagmegőrző javításokat 

végeztünk rajta. A tanya fő- és melléképületei használhatóak, ugyanakkor felújításra 

szorulnak. Az épületek falán repedések találhatók. A belső festések régiek. A 

melléképület faláról hullik a vakolat, régiek a nyílászárók.  

 

 

27. Rácz Károly Józsefné 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5420 Túrkeve, tanya 000876 

Megítélt támogatás: 2211375Ft. 
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28. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5084 Rákócziújfalu, Sallai út 26. 

Megítélt támogatás: 47829581Ft. 

 

 

29. Szabó Péter 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5453 Mezőhék, Túri út 74. 

Megítélt támogatás: 2211375Ft. 

 

 

30. Szabóné Balogh Ilona Anikó 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5310 Kisújszállás, Bárányér Tanya 36. 

Megítélt támogatás: 2211000Ft. 

 

 

31. Szelevény Község Önkormányzata 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5476 Szelevény, Kossuth L. u. 4.  

Megítélt támogatás: 7113081Ft. 

 

 

32. SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5000 Szolnok, Jókai u. 3. 

Megítélt támogatás: 58950000Ft. 

 

 

33. Szolnoki Gergő 
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Támogatási cél: (2013) villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető 

villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása 

Cím: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, II. körzet tanya 25. 

Megítélt támogatás: 3042498Ft. 

 

 

34. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

Megítélt támogatás: (2013) 2000000Ft. 

 

35. Szűcs Márton Miklós 

Pályázat címe: (2013) Szűcs Márton fiatal őstermelő tanyagazdaság indításának 

komplex fejlesztése 

Támogatási cél: tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése 

- karám, kerítés létesítése, felújítása 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

Érintett helyrajzi szám: 01322/2 

Cím: 5400 Mezőtúr, Pusztabánréve 275 

Megítélt támogatás: 1081170Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: van 

- Szilárd burkolatú út: van 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 11 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya kivett területe 7855 négyzetméter. 

A lakóépület 54 négyzetméter, míg a gazdasági épületek alapterülete 550 

négyzetméter. A tanya épületeit az 1960-as években építették. Teljes átalakítást, 
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felújítást 1999-ben végeztek a lakó-és melléképületen, azóta mindössze kisebb 

állagmegőrző felújításokat végeztünk rajta. A fő-és melléképületek fala néhol 

táblákban, kisebb darabokban szakadozik. A nyílászárók régiek, cserére szorulnak. 

Néhol a tégla és a vályogfal kilátszik a vakolás alatt. A tetőszerkezet hiányos, néhány 

helyen hiányzik a cserép. A meglévő kerítés szerkezete amortizálódott. 

 

36. Takács Imre 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5126 Jászfényszaru, Borjú járás tanya 298. 

Megítélt támogatás: 1342121Ft. 

 

37. Tatár Imre 

Támogatási cél:  (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5465 Cserkeszőlő, Tanyaföldek 33. 

Megítélt támogatás:  (2013) 1227360Ft. 

 

38. Tiszagyenda Községi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20. 

Megítélt támogatás: 30461538Ft. 

 

39. Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. 

Megítélt támogatás: 9116568Ft. 

 

40. Tóth-Mácsai Barnabásné 

Pályázat címe: (2013) A Berenta tanya villamosítását biztosító fejlesztés 

Támogatási cél: villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-

ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása 

Érintett helyrajzi szám: 033/3 

Cím: 5053 Szászberek Berenta tanya 322 
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Megítélt támogatás: 5000000Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: nincs 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 5 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A villamosítani kívánt tanya első épülete, a Kisház 

a háború után az 1950-es években épült, mely 2 szobából, előszobából, konyhából, 

kamrából és árnyékszékből áll. Később készültek el a gazdasági épületek, istálló, 

malac és baromfi ólak, fatároló. 

A Kisház hasznos alapterülete 70m2, a gang 20m2 és a gazdasági épületek összesen 

100m2 tesznek ki. 

A lakóépület utolsó nagyobb felújítása a 90-es évek elején volt, azóta sajnos 

megromlott az állapota, erősen repedezettek a fallak, mállik a vakolat. A gazdasági 

épületek állapota is megromlott, az istálló plafonja leszakadt, erőnkhöz mérten 

tervezzük ezen épületek felújítását. 1996-ban a tanyán működő gazdaságot egy 600m2 

szerelő és tároló színnel bővítettük, ami visszavetette a későbbi fejlesztések 

lehetőségét. A tanyán nincs vezetékes ivóvíz, vezetékes áram, vezetékes gáz. Emberi 

fogyasztásra szánt vizet a közeli településről szállítunk, a világítást 

petróleumlámpával, a főzést palackos gázzal tudjuk megoldani. 

 

41. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 

Támogatási cél: (2013) Települési és térségi fejlesztések 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. 

Megítélt támogatás: 10000000Ft. 

 

42. Vékony István 

Támogatási cél: (2013) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5411 Kétpó, III. kerület 64. 

Megítélt támogatás: 2211375Ft. 
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43. Vincze József 

Pályázat címe: (2013) Vincze József őstermelő tanyagazdaságának komplex 

fejlesztése 

Támogatási cél: tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

Érintett helyrajzi szám: 084/4 

Cím: 5400 Mezőtúr Nagykúria 205 

Megítélt támogatás: 2116800Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: van 

- Távolság a településtől: 5 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: A tanya teljes területe 1818 m2. A házat és a 

melléképületet 

1992-ben építették, 1998-ban újították fel. Az ingatlant 2000-ben vásároltuk, azóta 

nem végeztünk rajta felújítást. A főépület 60 m2 alapterületű, szilárd beton alapzattal 

rendelkezik. A lakóépület jó állapotú, de a nyílászárók régiek, rosszul záródnak. A 

tetőn lévő cserép repedezett, régi és porladozik. 

A melléképület 90 m2 alapterületű, a tetejét palatető fedi, mely az időjárás 

viszontagságai miatt megrongálódott. A tanyához tartozik két istálló, az egyik 

tehénállás borjú hizlalda (120 m2), a másik hízóbika karám (160 m2).A borjú hizlalda 

nem rendelkezik szilárd talapzattal, deszkából készült az oldala. A hízóbika istállónak 

nincs szilárd talapzata, karámmal bővített, amely megerősítésre szorul. Az alsóépület 

oldaláról pereg a vakolat. 

 

44. Zemlényi Bence 



274 

 

Pályázat címe: (2013) Zemlényi Bence fiatal őstermelő tanyagazdaságának indítása 

komplex fejlesztésekkel 

Támogatási cél: tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

- tanyai lakóépület felújítása 

- tanyagazdaság energetikai megújítása 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

- gazdálkodási célú épületek felújítása, építése 

Érintett helyrajzi szám: 0466/5 

Cím: 5400 Mezőtúr Felsőrészivíz köz 120. 

Megítélt támogatás: 2109221Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: nincs 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 2 km 

Tanya jelenlegi állapotának leírása: Előzetes információk szerint, 1960 körül épült a 

tanyán található lakó-és melléképület. Hajdanán a TSZ építette a dolgozóinak 

lakóépület céljából. A 1980-as évek elején végeztek rajta csekély felújítást, míg a 

melléképületeken 1970 körül. Fiatal gazdaként 2013-ban vásároltam az ingatlant a 

földdel együtt. A 50 m2-es lakóterülettel rendelkező főépület vályogból épült, a 

nyílászárók körül téglasorok találhatók. Az állagát tekintve erősen leromlott állapotban 

van, melyből 1 szoba lakható. Az oldalfalairól hullik a vakolat, a tető felújításra 

szorul. Az épületben 2 szoba, 1 fürdőszoba, 1 nappali, 1 konyha és 1 spajz helyiség 

található. A főépület mellett össz. 30 m2-es alapterületen istállók, takarmánytároló 

található, szintén amortizálódott állapotban. Az udvaron emésztőgödör, trágyatároló és 

ásott kút van. 
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4. A 2014. évi Nemzeti Tanyafejlesztési Program bemutatása 

4.1. Tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására  

(TP-1) 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat  keretében  nyújtott  támogatás  

2014.  évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM. rendeletben (a 

továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program 

keretében az alföldi tanyák,  valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése 

érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatására nyílt pályázatot hirdetett a megye mind a 78 településén. 

 

A pályázat célja 

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek 

megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint a tanyás 

települések fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének 

elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási 

feltételeik megerősítése. 

 

A támogatás forrása 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program 

előirányzat kötelezettségvállalással még nem terhelt 199,5 millió Ft-os indikatív 

keretösszege.  

 

A támogatás igénybevétele 

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása 

keretében: 

a) tanyai lakóépület felújítására; 

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére; 

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére; 

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására; 

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére; 
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f) állatállomány kialakítására, bővítésére; 

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, 

fejlesztésére; 

h) tanyagazdaság energetikai megújítására; 

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására; 

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre; 

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot 

fokozó 

kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére, valamint 

l) tanya-tó kialakítására, bővítésére. 

 

 

4.2. Villanynélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását 

biztosító egyéni fejlesztések támogatására (TP-2) 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.), valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 

2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM. rendeletben (a 

továbbiakban:Rendelet) foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program 

keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése 

érdekében a közcélú villamos-hálózati csatlakozással és sziget üzemű villamosenergia-

termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt épületének 

ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére 

alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések támogatására nyílt 

pályázatot hirdetett. 

 

A pályázat célja 

Szociális alapú támogatás, a közcélú villamos-hálózati csatlakozással és sziget üzemű 

villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt 

épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-

termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni 

fejlesztéséhez. 
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A támogatás forrása 

A támogatás forrása a VM fejezeti kezelésű 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program 

előirányzat kötelezettségvállalással még nem terhelt 100 millió Ft-os indikatív 

keretösszege. Az esetleges maradvány az egyes támogatási célok, illetve projektek 

között – a Vidékfejlesztési Miniszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján – 

átcsoportosítható. 

 

A támogatás igénybevétele 

Ennek keretén belül támogatás vehető igénybe a közcélú villamos hálózati 

csatlakozással, és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező 

tanyák lakás céljára használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges 

teljesítményű villamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói 

hálózati berendezések egyéni fejlesztésére. 

 

4.3. Jász-Nagykun-Szolnok megyében tanyán élő 2014. évi nyertes pályázók
82

  

 

1. Apró Ádám 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5061 Tiszasüly, Nagymajor tanya 0377/26 

Megítélt támogatás: 2349450Ft. 

 

2. Boros Zsigmond (elhunyt)  

Pályázat címe: (2014) Boros Zsigmond tanya gazdaságának villamosítása 

Támogatási cél: villany nélküli tanyák lakóépületének villamos energiával történő 

ellátása 

Érintett helyrajzi szám: 0232/4 

Cím: 5234 Tiszaroff, Baltaráta Tanya 

Megítélt támogatás: 5000000 Ft 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: nincs 

                                           
82 A projektleírások a pályázók hozzájárulásával készültek. 
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- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 5 km 

- Távolság a legközelebbi szilárd burkolatú úttól: 504 méter 

 

3. Borzi Krisztián 

Pályázat címe: (2014) Borzi Krisztián fiatal tanya gazda gazdaságának komplex, több 

lábon állást segítő fejlesztése 

Támogatási cél: tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatás 

- tanyai lakóépület felújítása 

- gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése 

- szaporító anyag vásárlása, beszerzése 

- állatállomány kialakítása, bővítése 

Érintett helyrajzi szám: 01323/28 

Cím: 5400 Mezőtúr, Pusztabánréve 170. 

Megítélt támogatás: 1930770Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: van 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: van 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: nincs 

- Távolság a településtől: 10 km 

 

4. Galambos Sándor 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5136 Jászszentandrás, Elsősori út 102. 

Megítélt támogatás: 2349450Ft. 
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5. Juhász István Miklós 

Pályázat címe: (2014) Juhász István tanyagazdaságának komplex, megújuló energia 

ellátása 

Támogatási cél: villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-

ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása villany nélküli tanyák lakóépületének 

villamos energiával történő ellátása 

Érintett helyrajzi szám: 0238/2 

Cím: 5349 Kenderes, Bánhalma Tanya 40. 

Megítélt támogatás: 5000000Ft. 

Meglévő infrastruktúra: 

- Vezetékes villany: nincs 

- Egyedi villany: nincs 

- Vezetékes ivóvíz: nincs 

- Fúrt kút: nincs 

- Szilárd burkolatú út: nincs 

- Gépkocsi: van 

- Távolság a településtől: 4 km 

 

6. Muhari Lajos 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Négyszállás tanya 99. 

Megítélt támogatás: 2349450Ft. 

 

7. Nádudvari István 

Támogatási cél: (2014) villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető 

villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatás 

Cím: 5420 Túrkeve, Tanya 683 

Megítélt támogatás: 1890000Ft 

 

8. Patkós Mihály 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 



280 

 

Cím: 5400 Mezőtúr, Alsórészi tanya 510. 

Megítélt támogatás: 2349450Ft. 

 

 

9. Serbán János 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5400 Mezőtúr, Felsőrészivízköz 225 

Megítélt támogatás: 2208091Ft. 

 

10. Sülyi Richárd 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5100 Jászberény, Szentimre tanya 21. 

Megítélt támogatás: 2349450Ft. 

 

11. Szél László 

Támogatási cél: (2014) tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) 

támogatása 

Cím: 5321 Kunmadaras, Erdőőrház 31. 

Megítélt támogatás: 1174500Ft. 
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Egyéb, tanyás térségeket érintő fejlesztések Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében 

Település: Alattyán 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  Koczkás Gábor Polgármester 

 

A tanyavilágot érintő fejlesztés nem valósult meg a településen az elmúlt években. 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy kész tervek vannak két külterületi útszakasz szilárd 

burkolattal történő ellátására, illetve van két útszakasz portalanított, felújítása 

szükséges lenne. Ezek tanyához, ill. gazdasági épülethez vezetnek. 

 

 

Település: Jászfényszaru 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: 

Nádudvari László Jászfényszaru Polgármesteri Hivatal hatósági csoportvezető 

Ördögné Ceglédi Mária őstermelő, helyi felmérések rendszeres aktív résztvevője, 

nagy helyismerettel rendelkező tanyagazda 

 

2014-ben a Homoktanyai és Vasútállomás környéki részen villamosítási folyamatok 

indultak el. A Homoktanyai részen 26 tanyán építették ki az áramot, illetve a jövőben 

további 40 tervezett. A beruházás 33 millió Ft+27% költségvetését az önkormányzat 

saját forrásból fedezte. 

 

Vasúttanyán jelenleg 5 tanya tervezése és kivitelezése zajlik 3 millió Ft értékben. 

Kivitelző: ÉMÁSZ, kezdeményező: lakosság. 

 

Az önkormányzat felmérte az idős lakosság körét illetve a szükségleteiket. Nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a rászorulóknak ebédkihordás megszervezésére, mentálhigiénés 

gondozás biztosítására (Segítő Kezek Szolgáltatás keretében). 

 

Az elmúlt években bizonyos szakaszokon elkezdődött a külterületi utakat 

karbantartása, a külterületi főútvonalak megújulása.  

 

 

 

Település: Jászfelsőszentgyörgy 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: 

Erdődi Károly tanyagondnok 

Földutak karban tartását az önkormányzat folyamatosan végzi. Ennek köszönhetően 

az utak többsége járható egész évben. 
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Település: Jászszentandrás 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Banka Ferenc Polgármester 

1990-es években korszerűsítették a villamos hálózatot. A tanyák villamosenergia ellátása 

szinte 100%-ban biztosított. Ivóvíz, szennyvíz, gáz ellátás valamint kábeltévé csak a 

belterületre korlátozott, de már néhány a külterületi tanya is közművesített. A kiépített 

villamos hálózat lehetővé teszi a közvilágítás bevezetését, de ez egyenlőre csak a sűrűn lakott 

tanyás térségekre terjed ki. 

 

Település: Jászágó 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Dr. Szlávik József 

2012. óta folyamatosan javítja az utakat az önkormányzat. 2015. évben 2 millió Ft összegből 

fejlesztik az utakat START munkaprogram keretén belül. 2009-ben pályázati támogatásból 

tanya buszt vásároltak. 

 

 

Település: Jásztelek 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Tuza Erzsébet, Polgármesteri Hivatal ügyintézője 

2007-2008 évben a kistérségi szervezett szemétszállítás keretén megépítették a Jásztelekről 

Jászapáti felé vezető műutat mely a külterületi tanyák megközelíthetőségét is nagyban segíti. 

 

 

Település: Mesterszállás 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Kiss Gábor polgármester 

2008-ban vásárolt az önkormányzat egy 1,2m
3
 saválló tartállyal felszerelt ivóvíz szállító 

kocsit. Kedden és pénteki napokon karbantartók szállítják a tanyákra a vizet. 

 

 

Település: Jászkísér 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Farkas László falugazdász 

Az egyik hobby tanyán falusi vendéglátással foglalkoznak. 

 

 

Település: Jászapáti 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Pócs János polgármester 

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző, és Kollégium, a 

tanyasi és kiskerti termelés elősegítésére, a munka világából kikerült, 18 és 55 év közöttiek 

közül 72 ember számára olyan képzést indítottak, amelynek keretében azok elsajátítják a 

zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés területén a versenyképes 

gazdálkodás alapjait. Az iskolát elvégzőket azután kisgazdaságok létrehozásához segítik 

hozzá, abban a reményben, hogy azok először magukat és a családjukat tartják el ebből, 

később pedig alkalmazottakat is tudnak foglalkoztatni. A programban az önkormányzat 
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koordinációs feladatokat lát el. A termékek értékesítése céljából Hangya Értékesítési 

Szövetkezet alakul. Az iskola által elnyert összeg több mint 187 millió forint. 

 

 

Település: Jászladány 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Balajtiné Pomázi Gabriella, Polgármesteri Hivatal 

ügyintéző 

Jászföld Zrt. gondoskodik a földutak folyamatos karbantartásáról, mert a külterületi földek 

döntő többségét ez a társaság műveli. 

 

 

Település: Törökszentmiklós 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Gál István – Polgármesteri hivatal, Törökszentmiklós 

2012 óta folyik a mezőgazdasági utak karbantartása, az utakat szegélyező árkok cserjézése. 

2013-ban az Önkormányzat vásárolt 1db kalapácsos zúzót, 1 db grédert és 1 db nagy 

teljesítményű mezőgazdasági vontatót ezek üzemeltetésére. Évente mintegy 25 km 

külterületi út kerül javításra. Külterületen elérhetőek a szociális szolgáltatások, a szolgáltató 

új szállító járművet vásárolt az ebédhordáshoz. A közbiztonság javítása érdekében az elmúlt 

évben a városban két lovas rendőr teljesített szolgálatot. 

 

 

Település: Kengyel 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: dr. Fekete Nóra jegyző 

Az Önkormányzat 2014-től tartja fenn tanyagondnoki szolgálatát, mely a tanyák élők 

számára betegszállítási, gyógyszer- élelmiszer- és más kiskereskedelmi árucikkek 

beszerzését végzi, valamint a tanyán élők közlekedési lehetőségeit szélesíti. 

 

 

Település: Kisújszállás 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Kecze István polgármester 

Az önkormányzat az alábbi fejlesztéseket eszközölte: villamosítás, meglévő földutak 

felújítása, burkolt utak építése, gazdasági épületek építése-felújítása, mezőgazdasági 

gépállomány korszerűsítése, állattenyésztési technológia korszerűsítése, megújuló energia 

kismértékű hasznosítása 

 

 

Település: Cibakháza 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Kovács Andor Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

intézményvezetője 

2010-ben indult a Kispusztai út kiépítése. A projektet Cibakháza Nagyközség 

Önkormányzata nyerte. Kiépítették a 4633 sz. és a 442. sz. országos közutakat összekötő 013 

helyrajzi számú külterületi út még burkolatlan szakaszát, amellyel a nagyközség központjába 
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való könnyebb bejutást segítik elő. 

Az önkormányzat hivatali tanyagondnoki mikrobuszt nyert a Darányi pályázaton. 

 

 

Település: Tiszainoka 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Szendreiné Kiss Erzsébet 

Az utóbbi -Darányi Ignác pályázat: tanyagondnoki mikrobusz év kormányzati fejlesztése: 

-Földutak folyamatos karbantartása 

-Ivóvíz minőségének javítása és hozzáférésének elősegítése 

A villamos energia szolgáltatás biztosítása 

 

 

Település: Tiszaszőlős 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Kerekes András, Tiszaszőlős polgármestere 

A Bánó tanyán nem megfelelő az ivóvíz minősége, ennek érdekében az önkormányzat 

biztosítja a számukra szükséges ivóvíz mennyiséget. Az önkormányzat pályázat útján 

tanyabuszt nyert el, aminek a segítségével ellátja a Bánó tanya lakosait. 

 

 

Település: Tomajmonostora 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Csécsei Csaba – önkormányzati képviselő 

Az önkormányzat tudatosan igyekszik fejleszteni a külterületeit is. Előző évben 2 hektár 

gyümölcsöst telepített: almát és cseresznyét. Ezzel szeretnék ösztönözni a lakosokat, hogy 

bátran használják más kultúrnövények termesztésére is földjeiket. Az ötlet úgy tűnik bevált, 

már többen jelezték, hogy beszállnának a kezdeményezésbe. Várható, hogy 1-2 esetben 

szántók tanyákká való visszaminősítésére is sor kerül a jövőben. 

 

 

Település: Vezseny 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Kerékgyártó Csilla, ügyintéző 

Katasztrófavédelmi szempontok alapján folyamatos figyelemmel kísérik a tanyákat. 

 

 

Település: Zagyvarékas 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Nagy Gábor, műszaki ügyintéző 

Télen a hó eltakarításában segédkezik az Önkormányzat a közmunka program keretében.  

Katasztrófavédelmi szempontok alapján is folyamatos figyelemmel kísérik a tanyákat 
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Település: Kunszentmárton 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Bencsikné Paróczai Éva tanyagondnok 

Az önkormányzat az alábbi fejlesztésekkel segít a tanyán lakóknak: térségben lévő tanyák 

folyamatos villamosítása, az ásott kutak kiváltása közkifolyókkal, a szociálisan rászorulók 

étkeztetésének, valamint egészségügyi szolgáltatások igénybevételének előmozdítása.  

 

 

Település: Nagyrév 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Burka István polgármester 

Önkormányzati fejlesztés: 

- Darányi Ignác pályázat: hivatali tanyagondnoki mikrobusz (2010) 

- 2015-ben terepjárót nyertek 

- ivóvíz javító programot vezettek be 

 

 

Település: Tiszakürt 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Keresztes Anita jegyző 

Önkormányzati fejlesztések: 

- Darányi Ignác pályázat: hivatali tanyagondnoki mikrobusz 

- Bogaras: közösségi ház felújítása 

- külterületi dűlőutak karbantartása 

 

 

Település: Cserkeszőlő 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Szokolai Lajos polgármester 

Külterületi utak karbantartását eszközölte a települési önkormányzat. 

 

 

Település: Szolnok 

 

. 2005. június 23-án Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése előterjesztésben foglalkozott a 

tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésével. A 2003-ban készült felmérést használták fel 

kiinduló alapnak. A 2005-ös adatok szerint Szolnok város közigazgatási területén akkor 449 

fő tanyán, külterületen valamint a korábban zártkertként működő területeken élt. A várost 

szinte körülölelően helyezkednek el – egymástól nagy távolságokra – a szórványtanyák, volt 

gazdasági központok és zártkerti részek. Ezek a lakóhelyek tömegközlekedéssel nem, ill. 

nagyon körülményesen, nehezen közelíthetőek meg. Ezért az előterjesztés bár több 

alternatívában, de támogatta a tanyagondnoki ellátás biztosítását, hiszen a potenciális 139 

főből az Egyesített Szociális Intézmény Területi Gondozó Szolgálata mindössze 13 idős 

személy ellátását és 8 fő gyermek szállítását tudta vállalni, melyhez így is külön forrás 

biztosítására tartott igényt az intézmény.  

Ezután készült el a „Tanyagondnoki Szolgáltatás” szakmai programja.  

 

Az Egyesített Szociális Intézmény (5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.) 2003 áprilisában 

készített egy célzott felmérést a tanyán és külterületen élőkről, elsősorban a nyugdíjas, ill. 

rokkant nyugdíjas, szociális járadékban részesülők és a gondozó szolgálathoz segítségért 

fordulókról azzal a céllal, hogy számukra (mint potenciális ellátásra szorulók számára) - egy 

pályázat segítségével – a tanyagondnoki szolgáltatás szükségszerűségét igazolja.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 

törvény 60.§ alapján 2003. január 1. napjától a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása a 
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települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai között szerepel. A tanyagondnoki 

szolgáltatás legalább 70 és legfeljebb 400 lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi 

lakott helyen működtethető.  

A felmérést a tanyagondnoki ellátás – pályázatból való - létrehozásának céljából végezték.  

A felmérés rövid összefoglalója: 139 fő vette volna igénybe a szolgáltatást. A felmérés 

tartalmazta az igénylők nevét, címét, életkorát, és jövedelmük típusát. A 3-13/2003. 

iktatószámon az intézmény dokumentációjában a felmérés visszakereshető.  

 

Bár ez az esemény nem kifejezetten felmérésen, adatokon alapul, viszont sikeres 

sajtóvisszhangja miatt felhívta a figyelmet a tanyán élők helyzetére. Az intézmény lehetővé 

tette 2009-ben a Tanyagondnoki képzés elvégzését. Gyakorlati feladata volt a 

tanyagondnoknak (Illés Mihály) egy tanyafórum megszervezése, megrendezése.  Így sikerült 

a külterületen élők dolgos mindennapjait színesebbé tenni. Élmény volt az innen 

elszármazottak felkutatása, megkeresése, a program szervezése, a meghívó elkészítése, 

valamint eljuttatása. Nagy kihívás és izgalom volt az első Tanyafórum szervezése. Nagyon jó 

érzés volt, hogy az elszármazottak szívesen jöttek, örültek a meghívásnak. Baráti 

beszélgetésbe merültek, a még itt lakókkal, felelevenítettek régi történeteket, közös 

élményeket. Meséltek életükről, az elmúlt évek történéseiről.  

 

 

 

Település: Tiszafüred 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Andrási Lőrinc a helyi Földtulajdonosok Vadásztársaságának Elnöke 

A Tiszafüredi tanyavilágot érintő célzott intézkedések nem történtek az elmúlt időben. 

Nagymértékben meghatározó a területre az a tény: a tanyák legnagyobb része a Hortobágyi 

Nemzeti Parkban található. Az üzemelő tanyák nagy részében állattartás folyik, a Nemzeti 

Parktól bérelt területeken. Ezért néhány tanyán jelentős felújítások, beruházások történtek, 

saját forrásból, illetve láthatók Uniós projekt megvalósítások is. 

(Lovassy tanya, Górés tanya, Boro-horgásztó)  

A területen jól látható a legeltetett állatállomány bővülése.  

 

 

Település: Tiszagyenda 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Dobó – Balogh Henrietta aljegyző 

A Garahalom tanya magánkézbe került és ott a közelmúltban szarvasmarha tenyésztést 

alakítottak ki pályázati támogatások útján. Külterületi lakos ott nem él, kifejezetten a 

gazdasági alapon működik.  

Az Oláh major, mely a régi TSZ része volt, szintén állattartással foglalkozik, sertéstelep 

került ott kialakításra, ott jelenleg 1 fő lakos él a lakcímnyilvántartás szerint. Az Oláh major 

szintén pályázati támogatások útján szépült meg a közelmúltban. 

 

 

Település: Tiszajenő 

2003 január 1-től a falugondnoki szolgálat tanyagondnoki szolgálatként működik, amit az 

Önkormányzat működtet. 

2007-től működtetését az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye végzi. 

A tanyagondnoki szolgálat tevékenységei a következők szerint fogalmazhatók meg: 

- Szociális étkeztetésben való közreműködés (étel kiszállítás) 

- Házi segítségnyújtásban való közreműködés 
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Gyógyszer íratás,- kiváltás 

Bevásárlás 

Idős emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése 

Idős emberek ügyeinek intézésében közreműködés (nyomtatványok beszerzése, azok 

kitöltésében való segítségnyújtás) 

- Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában 

- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 

- Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. 

 

Jelenleg tanyagondnoki ellátásban 22 fő részesül. 

Ebből: 

- Kettős ellátott (házi segítségnyújtás+ étkezés): 5 fő 

- Csak tanyai ellátott: 4 fő 

- Étkezős: 11 fő 

- Jelző rendszeres házi segítségnyújtás: 1 fő 

- Jelző rendszeres házi segítségnyújtás + házi segítségnyújtás : 1 fő 

 

Az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye tiszajenei gondozási központjában 4 fő áll 

foglalkoztatásban,- 1 fő tanyagondnok koordinátor és 3 fő gondozónő.  

 

A településen az idős (60 év feletti) lakosok száma több vidéki településhez hasonlóan 

növekvő tendenciát mutat.  

A korábbi mezőgazdasági tevékenységből való megélhetés egyre kevesebb embernek biztosít 

a településen lehetőséget. A gazdasági szerkezet változása miatt egyre kevesebb fiatal marad 

a településen.  

Jellemzően az idősebb korosztály ragaszkodik lakóhelyéhez-  akik többnyire nehezen követik 

az ország más régióba költöző gyermekeiket. Az idős korosztály aránya a belterületen is 

hasonlóan növekszik. 

Jelenleg belterületen az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye Tiszajenőn 46 főt lát el. 

 

 

Település: Tiszaszentimre 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Juhászné Papp Irén jegyző 

Erzsébet majorban a lakásokhoz vezető utat az önkormányzat zúzott kővel borította. 

 A tanyagondnoki szolgáltatás elindítását emeli ki, amely 2004-ben kezdte meg működését. 

 

 

Település: Besenyszög 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Csapó Pálné igazgató 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolg. Besenyszögi Központja 

2005-ben pályáztunk tanyagondnoki szolgálat kialakítására. A szolgálat létrehozását segítette 

az erre a célra nyert terepjáró. A tanyasiak örömmel vették ezen szolgáltatás bevezetését, 

mely a település szociális intézményén belül működhetett. Így vált lehetővé a külterületen élő 

lakosság egészséges ivóvízhez, alapvető élelmiszerekhez és különféle szolgáltatásokhoz való 

jutása. 
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Település: Tiszasüly 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Pollák Tibor  polgármester 

A Palotási Zrt segítségét igénybe véve minden tanya csoportot sikerült vezetékes vízzel 

ellátni, bár vannak vízminőségi problémák. A gyalogos közlekedés szempontjából nagyon 

fontos volt, hogy több száz méter járdát építettek. Pár évvel ezelőtt közvilágítási hálózatot ill. 

lámpatestek fejlesztését hajtottak végre. 2005-ben Opel mikrobuszt nyertek a falugondnoki 

ellátásra. 

 

 

Település: Jászberény 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: 

Dr. Gottdiener Lajos Jegyző 

Bátonyi Attila Aljegyző 

Lányi László Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Hegedűs Veronika Városfejlesztési Iroda ügyintézője 

Bolyós Zoltán Városfejlesztési Iroda ügyintézője 

Lengyelné Nagy Beatrix Szakmai vezető Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Jászberény I. Szakmai Központja 

Bozóki Jánosné intézményvezető Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 

2012-ben a közmunka program keretében 21 km hosszúságban 15 db földút került 

rendbetételre, karbantartásra (árok tisztítás és út szélesítés). 

 

Még 2013 elején indult lakossági kezdeményezésre egy tanyavillamosítási program pályázati 

forrásból, mely 25 tanyát érint. A beruházás még erre az évre is áthúzódott és jelenleg is 

folyamatban van. Területileg Öregerdőt, Tőtevényt és a Réti tanyát érinti. 

 

A fenntartó 2011. évben nyújtott be pályázatot a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére. E 

pályázati keretből tárgyi eszközök kerültek beszerzésre: láncfűrész, fűkasza, melegen tartó 

edények, vérnyomásmérő. Továbbá Jászberény Városi Önkormányzat az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerinti pályázaton vett részt, a pályázatot 

2014-ben nyújtották be. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által működtetett 

falu- és tanyagondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódóan – a már meglévő tevékenység további 

megfelelő szintű biztosítása érdekében – új gépjármű beszerzésére került sor (Suzuki Grand 

Vitara).  

 

Ugyanezen pályázat keretében került sor a Neszűri Polgárőr Egyesület részére is gépjármű 

beszerzésére szintén a már meglévő tevékenység további megfelelő szintű biztosítása 

érdekében. 

 

2013: Közel 4 km-es aszfaltos útszakasz minősége javult Jászberény külterületén. A 2.5 

millió forintos beruházás fele önerőből származott, míg a többi része vállalkozói 

finanszírozásból valósult meg. 

 

2014-2015: Itt megemlíthetők továbbá a Komplex Telepprogram (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-

0042) keretében jelenleg is zajló intézkedések, melyek részben a Neszűri lakosságot is 

érintik. A 150 millió forintos Európai Uniós támogatásból megvalósuló program célja a 

szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek 

társadalmi felzárkóztatása és integrációja. Az említett célok megvalósulása érdekében 
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szolgáltató pont kialakítása van folyamatban a Neszűr 3-4. dűlőben, valamint Csillagház-

Cserhaj szolgáltatóház és szolgáltató pont létesül a Faiskola utca 3. szám alatt, a jelenleg 

használaton kívüli Gondozóház épületében.  

Az ingatlan felújítása és közösségi ház funkcióval történő ellátása megkezdődött, és várhatón 

június 30-ig, nettó 25 millió forintból valósul meg. Tevékenysége a Faiskola utcában és a 

Neszűr 3-4. dűlőben lakókat érinti. A rekonstrukciót kivitelező cég is a célcsoportból 

alkalmaz dolgozókat a felújítási munkálatokra. Az átalakítás során előadó terem, tanoda, a 

szociális munkások napi munkavégzéséhez iroda, játszóház és alapvető higiéniai 

szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiségek létesülnek.  

A célcsoport felzárkóztatása, lakókörnyezetük és életminőségük javítása érdekében soft 

tevékenységek, azaz különféle szolgáltatások és programok lesznek majd elérhetőek a 

szegregátum és a város valamennyi lakója számára úgy, mint többek közt hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatása délutáni foglalkoztatás keretében, tehetséggondozás, családi nap, 

előadások egészséges táplálkozás, egészséges életmód, bűnmegelőzés témakörben, tanoda 

működtetése. 

A közösségi programszervezők és szociális esetmenedzserek dolgoznak a projektben, akik 

napi kapcsolatban állnak a célcsoport tagjaival. A program keretében az egykori Rákóczi úti 

általános iskola épületében már tavaly április óta szervezik a különféle soft programokat. 

Jelenleg ott működik a tanoda is, mely lehetővé teszi a szegregátumok hátrányos helyzetű 

gyermekeinek a felzárkóztatását. A programok végleges helyszíne a felújított Faiskola utcai 

Gondozóház lesz. (BerényCafé 2015. 03. 12.) 

 

A Neszűrt érintő további intézkedések: 

 

Jászberény Város Rendőrkapitányság támogatása és megerősítése a helyi rendőri bejárások 

és jelenlét fokozása, a közbiztonság javítása érdekében. Kihelyezett szolgálati hely 

kialakítása. 

 

Az elmúlt 10 évben több Neszűri Intézőbizottság is alakult a helyi problémák 

feltérképezésére és a lehetséges, vagy szükséges intézkedések kidolgozására. 

 

Az önkormányzat tavalyi évben (2014-ben) útjára indított mezőgazdasági közfoglalkoztatási 

program keretében homoktövis és energianád táblákat, valamint fa csemetekertet telepítettek 

a Neszűrben. A háromszáz fiatal facsemete: magas kőris, gömbkőris és vérjuhar. A szakszerű 

gondozást követően mindegyik növényt közterületre fogják kiültetni, mely a projekt 

középtávon legrentábilisabb részeként több mint 10 millió forintnyi megtakarítást fog 

eredményezni a városnak az elkövetkezendő öt évben. A meglévő állományt egyébként 

további kétszáz facsemetével szeretnék bővíteni a jövőben. Az energianádból a későbbiekben 

a hasznosítás során közintézmények fűtését lehetne megoldani, a homoktövisnek pedig 

köztudottan ismert számos betegségre való orvosságként történő hasznosíthatóság 

 

Település: Kunhegyes 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Győr Zsolt – közterület felügyelő Polgármesteri Hivatal Kunhegyes 

2003 – A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény előírásainak megfelelően 

kialakítandó tanyagondnoki hálózat szakmai programjához szükséges kisbusz vásárlás 

(néhány év múlva a hálózatot más működtette, a kisbuszt is átadták) 

2013 – A 1511/2 hrsz. tanyát az önkormányzat megvásárolta, szociálisan rászorulóknak 

adják ki. 
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II. Helyzetfeltárás: Adatbázis 

1. Dr. Nagy Tibor: Az adatgyűjtés adatbázisa, táblázatok és 

ábrák 

1/1. Tanyák jellemzése 

1/1/a Tanyák száma 

1/1/aa Tanyák száma településenként, megyei összesen 

 

1. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

Tanyák 

száma, 

db 

Tanyasűrűség, 

tanya/km
2
 

Lakónépesség 

(2014.01.01)
 83

 

Tanyai 

népesség 

A tanyai 

lakosság 

aránya az 

összes 

lakoshoz 

viszonyítva, 

% 

Abádszalók 132.23 15 0.113 4 328 14 0.32% 

Alattyán 34.29 1 0.029 2 035 4 0.20% 

Berekfürdő 18.57 12 0.646 1 026 7 0.68% 

Besenyszög 138.08 38 0.275 3 318 96 2.89% 

Cibakháza 38.21 4 0.105 4 188 7 0.17% 

Csataszög 11.21 1 0.089 304 0 0.00% 

Csépa 29.67 4 0.135 1 637 9 0.55% 

                                           
83

 http://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=LETOLTES 
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Cserkeszőlő 30.7 6 0.195 2 234 11 0.49% 

Fegyvernek 71.48 9 0.126 6 479 1 0.02% 

Hunyadfalva 5.35 0 0.000 181 0 0.00% 

Jánoshida 34.79 17 0.489 2 419 11 0.45% 

Jászágó 36.93 74 2.004 718 67 9.33% 

Jászalsószentgyörgy 47.67 5 0.105 3 433 1 0.03% 

Jászapáti 78.16 27 0.345 8 692 43 0.49% 

Jászárokszállás 77.17 40 0.518 7 914 19 0.24% 

Jászberény 221.35 516 2.331 26 622 463 1.74% 

Jászboldogháza 55.31 24 0.434 1 675 45 2.69% 

Jászdózsa 42.86 10 0.233 2 165 6 0.28% 

Jászfelsőszentgyörgy 39.28 114 2.902 1 898 119 6.27% 

Jászfényszaru 76.16 199 2.613 5 609 160 2.85% 

Jászivány 39.51 12 0.304 377 5 1.33% 

Jászjákóhalma 45.04 12 0.266 2 974 10 0.34% 

Jászkisér 130.11 3 0.023 5 480 4 0.07% 

Jászladány 92.73 22 0.237 5 604 7 0.12% 

Jászszentandrás 44.33 330 7.444 2 471 393 15.90% 

Jásztelek 41.15 26 0.632 1 638 25 1.53% 

Karcag 368.63 150 0.407 20 380 106 0.52% 

Kenderes 111.24 7 0.063 4 546 1 0.02% 

Kengyel 79.14 14 0.177 3 599 38 1.06% 

Kétpó 66.76 55 0.824 700 106 15.14% 

Kisújszállás 205.27 41 0.200 11 384 55 0.48% 

Kőtelek 45.14 0 0.000 1 627 0 0.00% 

Kuncsorba 33.63 18 0.535 612 21 3.43% 

Kunhegyes 148.94 68 0.457 7 653 105 1.37% 

Kunmadaras 153.55 19 0.124 5 500 4 0.07% 

Kunszentmárton 143.65 26 0.181 8 626 36 0.42% 

Martfű 23.08 5 0.217 6 421 4 0.06% 

Mesterszállás 42.92 15 0.349 731 23 3.15% 

Mezőhék 89.82 45 0.501 356 62 17.42% 

Mezőtúr 289.72 544 1.878 16 898 502 2.97% 

Nagyiván 43.16 10 0.232 1 184 0 0.00% 

Nagykörű 42.81 4 0.093 1 606 23 1.43% 

Nagyrév 29.79 19 0.638 678 26 3.83% 

Öcsöd 103.66 83 0.801 3 332 28 0.84% 

Örményes 34.13 17 0.498 1 033 3 0.29% 

Pusztamonostor 24.62 18 0.731 1 576 11 0.70% 

Rákóczifalva 35.94 0 0.000 5 364 0 0.00% 

Rákócziújfalu 19.61 0 0.000 1 953 0 0.00% 

Szajol 36.97 9 0.243 3 722 2 0.05% 

Szászberek 39.22 21 0.535 1 029 37 3.60% 

Szelevény 45.39 6 0.132 1 141 6 0.53% 

Szolnok 187.24 57 0.304 73 106 89 0.12% 

Tiszabő 35.04 4 0.114 2 078 6 0.29% 

Tiszabura 45.2 1 0.022 2 983 0 0.00% 

Tiszaderzs 27.19 0 0.000 1 093 0 0.00% 
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Tiszaföldvár 80.34 15 0.187 11 082 14 0.13% 

Tiszafüred 162.18 21 0.129 11 455 22 0.19% 

Tiszagyenda 36.93 4 0.108 975 1 0.10% 

Tiszaigar 34.02 2 0.059 842 0 0.00% 

Tiszainoka 17.92 2 0.112 405 4 0.99% 

Tiszajenő 28.19 194 6.882 1 603 246 15.35% 

Tiszakürt 28.37 4 0.141 1 434 9 0.63% 

Tiszaörs 37.1 6 0.162 1 382 5 0.36% 

Tiszapüspöki 37.45 2 0.053 2 080 0 0.00% 

Tiszaroff 52.49 6 0.114 1 543 17 1.10% 

Tiszasas 28.79 2 0.069 1 024 3 0.29% 

Tiszasüly 91.77 22 0.240 1 513 40 2.64% 

Tiszaszentimre 65.61 16 0.244 2 148 295 13.73% 

Tiszaszőlős 47.79 6 0.126 1 595 15 0.94% 

Tiszatenyő 23.55 1 0.042 1 668 0 0.00% 

Tiszavárkony 35.62 10 0.281 1 493 15 1.00% 

Tomajmonostora 13.76 4 0.291 744 7 0.94% 

Tószeg 59.17 24 0.406 4 351 12 0.28% 

Törökszentmiklós 185.16 90 0.486 20 827 97 0.47% 

Túrkeve 236.52 80 0.338 8 749 43 0.49% 

Újszász 58.2 6 0.103 6 156 17 0.28% 

Vezseny 25.17 2 0.079 663 3 0.45% 

Zagyvarékas 31.71 8 0.252 3 427 8 0.23% 

ÖSSZES 5581.61 3304 0.592 383 489 3 694 0.96% 
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1. ábra 
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2. ábra 
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1/1/ab Tanyák száma járásonként 

 

Jászapáti járás 

 

2. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Alattyán 34.29 1 0.029 

Jánoshida 34.79 17 0.489 

Jászalsószentgyörgy 47.67 5 0.105 

Jászapáti 78.16 27 0.345 

Jászdózsa 42.86 10 0.233 

Jászivány 39.51 12 0.304 

Jászkisér 130.11 3 0.023 

Jászladány 92.73 22 0.237 

Jászszentandrás 44.33 330 7.444 

ÖSSZES 544.45 427 0.784 

 

 

3. ábra 
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Jászberényi járás 

 

3. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Jászágó 36.93 74 2.004 

Jászárokszállás 77.17 40 0.518 

Jászberény 221.35 516 2.331 

Jászboldogháza 55.31 24 0.434 

Jászfelsőszentgyörgy 39.28 114 2.902 

Jászfényszaru 76.16 199 2.613 

Jászjákóhalma 45.04 12 0.266 

Jásztelek 41.15 26 0.632 

Pusztamonostor 24.62 18 0.731 

ÖSSZESEN 617.01 1023 1.658 

 

 

4. ábra 
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Karcagi járás 

 

4. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Berekfürdő 18.57 12 0.646 

Karcag 368.63 150 0.407 

Kenderes 111.24 7 0.063 

Kisújszállás 205.27 41 0.200 

Kunmadaras 153.55 19 0.124 

ÖSSZESEN 857.26 229 0.267 

 

 

5. ábra 
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Kunhegyesi járás 

 

5. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Abádszalók 132.23 15 0.113 

Kunhegyes 148.94 68 0.457 

Tiszabő 35.04 4 0.114 

Tiszabura 45.2 1 0.022 

Tiszagyenda 36.93 4 0.108 

Tiszaroff 52.49 6 0.114 

Tomajmonostora 13.76 4 0.291 

ÖSSZESEN 464.59 102 0.220 

 

 

6. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

 

6. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Cibakháza 38.21 4 0.105 

Csépa 29.67 4 0.135 

Cserkeszőlő 30.7 6 0.195 

Kunszentmárton 143.65 26 0.181 

Nagyrév 29.79 19 0.638 

Öcsöd 103.66 83 0.801 

Szelevény 45.39 6 0.132 

Tiszaföldvár 80.34 15 0.187 

Tiszainoka 17.92 2 0.112 

Tiszakürt 28.37 4 0.141 

Tiszasas 28.79 2 0.069 

ÖSSZESEN 576.49 171 0.297 

 

 

7. ábra 
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Mezőtúri járás 

 

7. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Kétpó 66.76 55 0.824 

Mesterszállás 42.92 15 0.349 

Mezőhék 89.82 45 0.501 

Mezőtúr 289.72 544 1.878 

Túrkeve 236.52 80 0.338 

ÖSSZESEN 725.74 739 1.018 

 

 

 

8. ábra 
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Szolnoki járás 

8. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Besenyszög 138.08 38 0.275 

Csataszög 11.21 1 0.089 

Hunyadfalva 5.35 nincs 0.187 

Kőtelek 45.14 1 0.022 

Martfű 23.08 5 0.217 

Nagykörű 42.81 4 0.093 

Rákóczifalva 35.94 nincs 0.028 

Rákócziújfalu 19.61 nincs 0.051 

Szajol 36.97 9 0.243 

Szászberek 39.22 21 0.535 

Szolnok 187.24 57 0.304 

Tiszajenő 28.19 194 6.882 

Tiszasüly 91.77 22 0.240 

Tiszavárkony 35.62 10 0.281 

Tószeg 59.17 24 0.406 

Újszász 58.2 6 0.103 

Vezseny 25.17 2 0.079 

Zagyvarékas 31.71 8 0.252 

ÖSSZESEN 914.48 401 0.439 

 

 

9. ábra 
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Tiszafüredi járás 

 

9. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Nagyiván 43.16 10 0.232 

Tiszaderzs 27.19 nincs 0.000 

Tiszafüred 162.18 21 0.129 

Tiszaigar 34.02 2 0.059 

Tiszaörs 37.1 6 0.162 

Tiszaszentimre 65.61 16 0.244 

Tiszaszőlős 47.79 6 0.126 

ÖSSZESEN 417.05 61 0.146 

 

 

 

10. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

 

10. táblázat 

Település 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Fegyvernek 71.48 9 0.126 

Kengyel 79.14 14 0.177 

Kuncsorba 33.63 18 0.535 

Örményes 34.13 17 0.498 

Tiszapüspöki 37.45 2 0.053 

Tiszatenyő 23.55 1 0.042 

Törökszentmiklós 185.16 90 0.486 

ÖSSZESEN 464.54 151 0.325 

 

 

 

11. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

11. táblázat 

Járás 
Terület 

(km
2
) 

tanya, 

db 
tanya/km2 

Jászapáti  544.45 427 0.784 

Jászberényi  617.01 1023 1.658 

Karcagi  857.26 229 0.267 

Kunhegyesi  464.59 102 0.220 

Kunszentmártoni  576.49 171 0.297 

Mezőtúri  725.74 739 1.018 

Szolnoki  914.48 401 0.439 

Tiszafüredi  417.05 61 0.146 

Törökszentmiklósi  464.54 151 0.325 

ÖSSZESEN 5581.61 3304 0.592 

 

 

 

12. ábra 
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A megyei tanyasűrűség térképe 

 

 

1. térkép 
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1/1/b Tanyák típus szerinti bemutatása 

1/1/ba A felmért tanyák lakófunkciók szerinti megoszlása 

12. táblázat 

Település 

Összes 

felmért 

tanya 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbi 

tanya 

(saját 

célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Abádszalók 15 4 8 2 1 1  

Alattyán 1  1     

Berekfürdő 12  6 3 1 1 1 

Besenyszög 38  15  2 18 3 

Cibakháza 4  4     

Csataszög 1      1 

Csépa 4  3  1   

Cserkeszőlő 6  6     

Fegyvernek 9 1   1 1  

Hunyadfalva        

Jánoshida 17  8 5 4   

Jászágó 74 11 37 3 7 1 16 

Jászalsószentgyörgy 5 2 1 2    

Jászapáti 27  5 3 1 15 3 

Jászárokszállás 40 16 11 12    

Jászberény 516 149 249 25 38 9 34 

Jászboldogháza 24 2 18 4  1  

Jászdózsa 10 2 2 2 5  1 

Jászfelsőszentgyörgy 114 33 37 14  15 15 

Jászfényszaru 199 47 63 9 22 10 61 

Jászivány 12 2 4 3 1  2 

Jászjákóhalma 12  10 3    

Jászkisér 3  2    1 

Jászladány 22 6 4 6 1  3 

Jászszentandrás 330 18 201 12 61 42 52 

Jásztelek 26 4 11  6 3 3 

Karcag 150 16 69 28 24 1 7 

Kenderes 7 2 3 2    

Kengyel 14  13 1    

Kétpó 55 3 45  5 18 2 

Kisújszállás 41  26 10 4   
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Kőtelek        

Kuncsorba 18 7 8  2   

Kunhegyes 68 5 36 10 14 3  

Kunmadaras 19  4 4    

Kunszentmárton 26  11 5 6 4 1 

Martfű 5  2 3    

Mesterszállás 15 1 6 2 1 3 2 

Mezőhék 45 7 26 2 4 4 2 

Mezőtúr 544 131 190 113 17 8 27 

Nagyiván 10   10    

Nagykörű 4  4     

Nagyrév 19  19     

Öcsöd 83 17 26 10 29  1 

Örményes 17 6 8 2    

Pusztamonostor 18 5 7 1 5   

Rákóczifalva        

Rákócziújfalu        

Szajol 9 1  7  1  

Szászberek 21 1 12 1 2 1 4 

Szelevény 6  4 1 1   

Szolnok 57 1 33 1 14 5 3 

Tiszabő 4 1 2 1    

Tiszabura 1    1   

Tiszaderzs        

Tiszaföldvár 15 5 5 4 1   

Tiszafüred 21 5 10 4 3  5 

Tiszagyenda 4 1 1 2    

Tiszaigar 2   1   1 

Tiszainoka 2  2     

Tiszajenő 194 18 84 22 45 18 8 

Tiszakürt 4 1 1  1  1 

Tiszaörs 6  2 3    

Tiszapüspöki 2  2     

Tiszaroff 6  4 1 1 3  

Tiszasas 2  1 1    

Tiszasüly 22  5   17  

Tiszaszentimre 16 2 4 7   3 

Tiszaszőlős 6  1 1 3  1 

Tiszatenyő 1   1    

Tiszavárkony 10  6 4    

Tomajmonostora 4  3 1    

Tószeg 24 1 7 9 6  1 

Törökszentmiklós 90   3 32 42 8 
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Túrkeve 80  17 1 6  1 

Újszász 6  4 1 1   

Vezseny 2  2     

Zagyvarékas 8 1 5 1    

Összesen 3304 482 1161 355 337 234 239 

 

 

13. ábra 
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Jászapáti járás 

13. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Alattyán  1     

Jánoshida  8 5 4   

Jászalsószentgyörgy 2 1 2 0   

Jászapáti  5 3 1 15 3 

Jászdózsa 2 2 2 5  1 

Jászivány 2 4 3 1  2 

Jászkisér  2    1 

Jászladány 6 4 6 1  3 

Jászszentandrás 18 201 12 61 42 52 

Összesen 
30 228 33 73 57 62 

6.2% 47.2% 6.8% 15.1% 11.8% 12.8% 

 

14. ábra 
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Jászberényi járás 

14. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

 db 

Jászágó 11 37 3 7 1 16 

Jászárokszállás 16 11 12    

Jászberény 149 249 25 38 9 34 

Jászboldogháza 2 18 4  1  

Jászfelsőszentgyörgy 33 37 14  15 15 

Jászfényszaru 47 63 9 22 10 61 

Jászjákóhalma  10 3    

Jásztelek 4 11  6 3 3 

Pusztamonostor 5 7 1 5   

Összesen 
267 443 71 78 39 129 

26.0% 43.1% 6.9% 7.6% 3.8% 12.6% 

 

15. ábra 
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Karcagi járás 

15. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Berekfürdő 0 6 3 1 1 1 

Karcag 16 69 28 24 1 7 

Kenderes 2 3 2    

Kisújszállás  26 10 4   

Kunmadaras  4 4 0   

Összesen 
18 108 47 29 2 8 

8.5% 50.9% 22.2% 13.7% 0.9% 3.8% 

 

 

16. ábra 
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Kunhegyesi járás 

16. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Abádszalók 4 8 2 1 1  

Kunhegyes 5 36 10 14 3  

Tiszabő 1 2 1    

Tiszabura    1   

Tiszagyenda 1 1 2    

Tiszaroff  4 1 1 3  

Tomajmonostora  3 1    

Összesen 
11 54 17 17 7 0 

10.4% 50.9% 16.0% 16.0% 6.6% 0.0% 

 

 

17. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

17. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Cibakháza  4     

Csépa  3  1   

Cserkeszőlő  6     

Kunszentmárton  11 5 6 4 1 

Nagyrév  19     

Öcsöd 17 26 10 29  1 

Szelevény  4 1 1   

Tiszaföldvár 5 5 4 1   

Tiszainoka  2     

Tiszakürt 1 1  1  1 

Tiszasas  1 1    

Összesen 
23 82 21 39 4 3 

13.4% 47.7% 12.2% 22.7% 2.3% 1.7% 

 

18. ábra 
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Mezőtúri járás 

18. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Kétpó 3 45  5 18 2 

Mesterszállás 1 6 2 1 3 2 

Mezőhék 7 26 2 4 4 2 

Mezőtúr 131 191 114 18 9 28 

Túrkeve  17 1 6  1 

Összesen 
142 285 119 34 34 35 

21.9% 43.9% 18.3% 5.2% 5.2% 5.4% 

 

 

 

19. ábra 
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Szolnoki járás 

19. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Besenyszög  16  2 18 3 

Csataszög      1 

Hunyadfalva       

Kőtelek       

Martfű  2 3    

Nagykörű  4     

Rákóczifalva       

Rákócziújfalu       

Szajol 1  7  1  

Szászberek 1 12 1 2 1 4 

Szolnok 1 33 1 14 5 3 

Tiszajenő 18 84 22 45 18 8 

Tiszasüly  5   17 0 

Tiszavárkony  6 4    

Tószeg 1 7 9 6  1 

Újszász  4 1 1   

Vezseny  2     

Zagyvarékas 1 5 1    

Összesen 
23 180 49 70 60 20 

5.7% 44.8% 12.2% 17.4% 14.9% 5.0% 
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20. ábra 
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Tiszafüredi járás 

20. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Nagyiván   10    

Tiszaderzs       

Tiszafüred 5 10 4 3  5 

Tiszaigar   1   1 

Tiszaörs  2 3    

Tiszaszentimre 2 4 7   3 

Tiszaszőlős  1 1 3  1 

Összesen 
7 17 26 6 0 10 

10.6% 25.8% 39.4% 9.1% 0.0% 15.2% 

 

 

21. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

21. táblázat 

Település 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

db 

Fegyvernek 1 0 0 1 1 0 

Kengyel 0 13 1 0 0 0 

Kuncsorba 7 8 0 2 0 0 

Örményes 6 8 2 0 0 0 

Tiszapüspöki 0 2 0 0 0 0 

Tiszatenyő 0 0 1 0 0 0 

Törökszentmiklós 0 0 3 32 42 8 

Összesen 
14 31 7 35 43 8 

10.1% 22.5% 5.1% 25.4% 31.2% 5.8% 

 

 
22. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

22. táblázat 

Járás 

Összedőlt, 

romos 

tanya 

Állandóan 

lakott 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkcióval 

Lakatlan 

tanya 

gazdasági 

funkció 

nélkül 

Állandóan 

lakott, 

rendszeres 

szociális 

ellátásra 

szoruló 

lakosokkal 

Hobbytanya 

(saját célú 

üdülés, 

pihenés) 

% 

Jászapáti 6.2% 47.2% 6.8% 15.1% 11.8% 12.8% 

Jászberényi 26.0% 43.1% 6.9% 7.6% 3.8% 12.6% 

Karcagi 8.5% 50.9% 22.2% 13.7% 0.9% 3.8% 

Kunhegyesi 10.4% 50.9% 16.0% 16.0% 6.6% 0.0% 

Kunszentmártoni 13.4% 47.7% 12.2% 22.7% 2.3% 1.7% 

Mezőtúri 20.4% 44.1% 18.8% 5.1% 5.6% 6.0% 

Szolnoki 5.7% 44.8% 12.2% 17.4% 14.9% 5.0% 

Tiszafüredi 10.6% 25.8% 39.4% 9.1% 0.0% 15.2% 

Törökszentmiklósi 10.1% 22.5% 5.1% 25.4% 31.2% 5.8% 

 

 

 

23. ábra 
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1/1/bb A felmért tanyák gazdasági funkciók szerinti megoszlása (a 

gazdálkodás célja) 

 

23. táblázat 

Település 

Kizárólag 

saját 

fogyasztásra 

termel 

A saját 

fogyasztáson 

felüli 

felesleget 

értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre 

termel 

A tanyán 

vendég-

fogadással is 

foglalkoznak 

db    

Abádszalók 1 6 3  

Alattyán  1   

Berekfürdő 4 2 2  

Besenyszög 20 4 2  

Cibakháza 4    

Csataszög 1    

Csépa 1 2   

Cserkeszőlő 6    

Fegyvernek 1 1 2 3 

Hunyadfalva     

Jánoshida 4 2 6  

Jászágó 24 7 4 1 

Jászalsószentgyörgy 1 2   

Jászapáti  3 5 3 

Jászárokszállás 2 9 10  

Jászberény 98 17 17 2 

Jászboldogháza 5 2 1 1 

Jászdózsa  1 1  

Jászfelsőszentgyörgy 23 8 26 1 

Jászfényszaru 12 5 9  

Jászivány 1 5 1 2 

Jászjákóhalma 2 2   

Jászkisér 1 1  1 

Jászladány 1 1 5  

Jászszentandrás 122 22 6 5 

Jásztelek 8 6 1  

Karcag 26 29 34 1 

Kenderes 1  4  

Kengyel 2 6 1  

Kétpó 13 6 2 1 

Kisújszállás 12 11 12 1 

Kőtelek     

Kuncsorba  3 1  

Kunhegyes 11 14 14  

Kunmadaras   7  

Kunszentmárton 8 8 2 1 

Martfű  1   
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Mesterszállás 9 2 2  

Mezőhék 18 5 2  

Mezőtúr 81 122 79 3 

Nagyiván   10  

Nagykörű  1 3  

Nagyrév 19    

Öcsöd 20 5 9  

Örményes 7 1   

Pusztamonostor 6 2   

Rákóczifalva     

Rákócziújfalu     

Szajol 6  2  

Szászberek 15  3 1 

Szelevény 4 1   

Szolnok 4 2   

Tiszabő  2 1  

Tiszabura     

Tiszaderzs     

Tiszaföldvár  1 6  

Tiszafüred  2 10 5 

Tiszagyenda  1 2  

Tiszaigar 1  1  

Tiszainoka 2 1   

Tiszajenő 79 14 12  

Tiszakürt 2    

Tiszaörs 1  4 1 

Tiszapüspöki 2    

Tiszaroff 1 1 1  

Tiszasas 1 1   

Tiszasüly  1 3  

Tiszaszentimre 1 1 9 3 

Tiszaszőlős  1 1  

Tiszatenyő  1   

Tiszavárkony 6    

Tomajmonostora 1 3   

Tószeg 6 8 2  

Törökszentmiklós 3 32 16 16 

Túrkeve 12 5   

Újszász  3 1 1 

Vezseny 1 1   

Zagyvarékas 1 2 3  

ÖSSZESEN 724 409 360 53 
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24. ábra 

 



323 

 

 

25. ábra 
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Jászapáti járás 

24. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre 

termel 

Alattyán  1  

Jánoshida 4 2 6 

Jászalsószentgyörgy 1 2  

Jászapáti  3 5 

Jászdózsa  1 1 

Jászivány 1 5 1 

Jászkisér 1 1  

Jászladány 1 1 5 

Jászszentandrás 122 22 6 

Összesen 
130 38 24 

67.7% 19.8% 12.5% 

 

 

26. ábra 
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Jászberényi járás 

25. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre 

termel 

Jászágó 24 7 4 

Jászárokszállás 2 9 10 

Jászberény 98 17 17 

Jászboldogháza 5 2 1 

Jászfelsőszentgyörgy 23 8 26 

Jászfényszaru 12 5 9 

Jászjákóhalma 2 2 0 

Jásztelek 8 6 1 

Pusztamonostor 6 2 0 

Összesen 
180 58 68 

58.8% 19.0% 22.2% 

 

 

 

27. ábra 
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Karcagi járás 

26. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Kenderes 1  4 

Karcag 26 29 34 

Kunmadaras   7 

Kisújszállás 12 11 12 

Berekfürdő 4 2 2 

Összesen 
43 42 59 

29.9% 29.2% 41.0% 

 

 

 

28. ábra 
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Kunhegyesi járás 

27. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Abádszalók 1 6 3 

Kunhegyes 11 14 14 

Tiszabő  2 1 

Tiszabura    

Tiszagyenda  1 2 

Tiszaroff 1 1 1 

Tomajmonostora 1 3  

Összesen 
14 27 21 

22.6% 43.5% 33.9% 

 

 

29. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

28. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Cibakháza 4   

Csépa 1 2  

Cserkeszőlő 6   

Kunszentmárton 8 8 2 

Nagyrév 19   

Öcsöd 20 5 9 

Szelevény 4 1  

Tiszaföldvár  1 6 

Tiszainoka 2 1  

Tiszakürt 2   

Tiszasas 1 1  

Összesen 
67 19 17 

65.0% 18.4% 16.5% 

 

 

 

30. ábra 
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Mezőtúri járás 

29. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Kétpó 13 6 2 

Mesterszállás 9 2 2 

Mezőhék 18 5 2 

Mezőtúr 82 124 81 

Túrkeve 12 5 0 

Összesen 
134 142 87 

36.9% 39.1% 24.0% 

 

 

 

31. ábra 
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Szolnoki járás 

30. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Besenyszög 20 4 2 

Csataszög 1   

Hunyadfalva    

Kőtelek    

Martfű  1  

Nagykörű  1 3 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 6  2 

Szászberek 15  3 

Szolnok 4 2  

Tiszajenő 79 14 12 

Tiszasüly  1 3 

Tiszavárkony 6   

Tószeg 6 8 2 

Újszász  3 1 

Vezseny 1 1  

Zagyvarékas 1 2 3 

Összesen 
139 37 31 

67.1% 17.9% 15.0% 

 

 

32. ábra 
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Tiszafüredi járás 

31. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Nagyiván   10 

Tiszaderzs    

Tiszafüred  2 10 

Tiszaigar 1  1 

Tiszaörs 1  4 

Tiszaszentimre 1 1 9 

Tiszaszőlős  1 1 

Összesen 
3 4 35 

7.1% 9.5% 83.3% 

 

 

33. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

32. táblázat 

Település 
Kizárólag saját 

fogyasztásra termel 

A saját fogyasztáson felüli 

felesleget értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre termel 

Kuncsorba  3 1 

Örményes 7 1  

Tiszapüspöki 2   

Tiszatenyő  1  

Törökszentmiklós 3 32 16 

Kengyel 8 6 1 

Fegyvernek 1 1 2 

Összesen 
21 44 20 

24.7% 51.8% 23.5% 

 

 

34. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

33. táblázat 

Járás 

Kizárólag saját 

fogyasztásra 

termel 

A saját 

fogyasztáson 

felüli 

felesleget 

értékesíti 

Elsősorban 

értékesítésre 

termel 

% 

Jászapáti  67.7% 19.8% 12.5% 

Jászberényi  58.8% 19.0% 22.2% 

Karcagi  29.9% 29.2% 41.0% 

Kunhegyesi  22.6% 43.5% 33.9% 

Kunszentmártoni  65.0% 18.4% 16.5% 

Mezőtúri  36.9% 39.1% 24.0% 

Szolnoki  67.1% 17.9% 15.0% 

Tiszafüredi  7.1% 9.5% 83.3% 

Törökszentmiklósi  24.7% 51.8% 23.5% 

 

 

 

35. ábra 
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1/1/bc Azon felmért tanyák, amelyek mezőgazdasági tevékenységgel 

foglalkoznak 

 

34. táblázat 

Település 

Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel 

foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet 

folytat 

db 

Abádszalók 9 9  

Alattyán 4 2 1 

Berekfürdő 4 2  

Besenyszög 35 24 3 

Cibakháza 1 1 2 

Csataszög 8 2  

Csépa 25 10 10 

Cserkeszőlő 8 1 5 

Fegyvernek 4  1 

Hunyadfalva 3 3  

Jánoshida    

Jászágó 6 3 1 

Jászalsószentgyörgy 12 4 3 

Jászapáti 3   

Jászárokszállás 1   

Jászberény 15 16 14 

Jászboldogháza 5 3 2 

Jászdózsa 2 2 2 

Jászfelsőszentgyörgy 2 1  

Jászfényszaru 9 10 2 

Jászivány 2   

Jászjákóhalma 1   

Jászkisér    

Jászladány 2 3  

Jászszentandrás 10 5 2 

Jásztelek 29 53 36 

Karcag 4 1  

Kenderes 1   

Kengyel 6 3  

Kétpó 31 31 51 

Kisújszállás 7 10 5 

Kőtelek 80 73 9 

Kuncsorba 9 6 2 

Kunhegyes 13 6 21 

Kunmadaras 10 6 9 

Kunszentmárton 3 4  

Martfű 5 3  

Mesterszállás 21 6 16 

Mezőhék 11 14 6 
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Mezőtúr 2  1 

Nagyiván 15 5 29 

Nagykörű 1   

Nagyrév 4 4 1 

Öcsöd 5 6 4 

Örményes 6 6 1 

Pusztamonostor 6 5  

Rákóczifalva 47 38 91 

Rákócziújfalu 16 6 16 

Szajol 24 7 20 

Szászberek 7 7 2 

Szelevény 12 12 6 

Szolnok 4 4 3 

Tiszabő 3 7 1 

Tiszabura   1 

Tiszaderzs 4 3  

Tiszaföldvár 3 4  

Tiszafüred 1 1 1 

Tiszagyenda  2  

Tiszaigar 1 1 1 

Tiszainoka 9 12 8 

Tiszajenő 1 1 1 

Tiszakürt   19 

Tiszaörs   6 

Tiszapüspöki   4 

Tiszaroff 2 1  

Tiszasas   2 

Tiszasüly 2 3 1 

Tiszaszentimre 8 6 5 

Tiszaszőlős 29 23 5 

Tiszatenyő 89 7 145 

Tiszavárkony 6 5 1 

Tomajmonostora 255 144 133 

Tószeg    

Törökszentmiklós    

Túrkeve    

Újszász    

Vezseny    

Zagyvarékas 2  1 

Összesen 
965 637 712 

41.7% 27.5% 30.8% 
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36. ábra 
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Jászapáti járás 

35. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Alattyán 1   

Jánoshida 5 6 4 

Jászalsószentgyörgy 2  1 

Jászapáti 7 10 5 

Jászdózsa 2 1  

Jászivány 5 3  

Jászkisér   2 

Jászladány 4 4 1 

Jászszentandrás 89 7 145 

Összesen 
115 31 158 

37.8% 10.2% 52.0% 

 

 

37. ábra 
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Jászberényi járás 

36. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Jászágó 15 5 29 

Jászárokszállás 11 14 6 

Jászberény 47 38 91 

Jászboldogháza 2 3 1 

Jászfelsőszentgyörgy 31 31 51 

Jászfényszaru 21 6 16 

Jászjákóhalma 3 4 0 

Jásztelek 10 6 9 

Pusztamonostor 6 6 1 

Összesen 
146 113 204 

31.5% 24.4% 44.1% 

 

 

 

38. ábra 
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Karcagi járás 

37. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Berekfürdő 6 5 1 

Karcag 80 73 9 

Kenderes 4 2 1 

Kisújszállás 29 23 5 

Kunmadaras 6 5  

Összesen 
125 108 16 

50.2% 43.4% 6.4% 

 

39. ábra 
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Kunhegyesi járás 

38. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Abádszalók 9 9  

Kunhegyes 35 24 3 

Tiszabő 3 3  

Tiszabura    

Tiszagyenda 3   

Tiszaroff 2 1  

Tomajmonostora 2 3  

Összesen 
54 40 3 

55.7% 41.2% 3.1% 

 

 

 

 

40. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

39. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Cibakháza   4 

Csépa 1 1 1 

Cserkeszőlő   6 

Kunszentmárton 9 12 8 

Nagyrév   19 

Öcsöd 25 10 10 

Szelevény 3 4  

Tiszaföldvár 6 3 1 

Tiszainoka 1 1 1 

Tiszakürt 1 1 1 

Tiszasas  2  

Összesen 
46 34 51 

35.1% 26.0% 38.9% 

 

 

41. ábra 
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Mezőtúri járás 

40. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Kétpó 13 6 21 

Mesterszállás 9 6 2 

Mezőhék 24 7 20 

Mezőtúr 255 144 133 

Túrkeve 16 6 16 

Összesen 
317 169 192 

46.8% 24.9% 28.3% 

 

 

 

42. ábra 
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Szolnoki járás 

41. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Besenyszög 7 7 2 

Csataszög   1 

Hunyadfalva    

Kőtelek    

Martfű 1 1 2 

Nagykörű 4 4 3 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 3 7 1 

Szászberek 12 12 6 

Szolnok 4  1 

Tiszajenő 15 16 14 

Tiszasüly 4 3  

Tiszavárkony    

Tószeg 10 5 2 

Újszász 4 1  

Vezseny 1   

Zagyvarékas 6 3  

Összesen 
71 59 32 

43.8% 36.4% 19.8% 
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43. ábra 
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Tiszafüredi járás 

42. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Nagyiván 8 2  

Tiszaderzs    

Tiszafüred 12 4 3 

Tiszaigar 1   

Tiszaörs 5 3 2 

Tiszaszentimre 9 10 2 

Tiszaszőlős 2   

Összesen 
37 19 7 

58.7% 30.2% 11.1% 

 

 

44. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

43. táblázat 

Település 
Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi növény-

termesztéssel foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet folytat 

Fegyvernek 2  1 

Kengyel 8 6 5 

Kuncsorba 4 2  

Örményes 8 1 5 

Tiszapüspöki 2 2 2 

Tiszatenyő 1   

Törökszentmiklós 29 53 36 

Összesen 
54 64 49 

32.3% 38.3% 29.3% 

 

 

45. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

44. táblázat 

Járás 

Állattenyésztéssel 

foglalkozik 

Szántóföldi 

növény-

termesztéssel 

foglalkozik 

Kertészeti 

tevékenységet 

folytat 

% 

Jászapáti  37.8% 10.2% 52.0% 

Jászberényi  31.5% 24.4% 44.1% 

Karcagi  50.2% 43.4% 6.4% 

Kunhegyesi  55.7% 41.2% 3.1% 

Kunszentmártoni  35.1% 26.0% 38.9% 

Mezőtúri  46.8% 24.9% 28.3% 

Szolnoki  43.8% 36.4% 19.8% 

Tiszafüredi  58.7% 30.2% 11.1% 

Törökszentmiklósi  32.3% 38.3% 29.3% 

 

 

 

 

46. ábra 
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1/1/c A felmért tanyák infrastrukturális állapota 

1/1/ca Villamos árammal való ellátottság 

 

45. táblázat 

Település 

Vezetékes 

villannyal 

ellátott tanyák 

Vezetékes 

villannyal nem 

ellátott tanyák 

Helyi energia-

forrásról 

üzemeltetett 

villannyal 

ellátott 

Egyáltalán 

nincs 

villany 

db 

Abádszalók 11 0   

Alattyán 1 0   

Berekfürdő 8 4  4 

Besenyszög 37 0   

Cibakháza 4 0   

Csataszög 1 0   

Csépa 4 0   

Cserkeszőlő 6 0   

Fegyvernek  2  2 

Hunyadfalva  0   

Jánoshida 13 4 2 2 

Jászágó 42 18 3 15 

Jászalsószentgyörgy 3 0   

Jászapáti  18 17 1 

Jászárokszállás 10 9 6 3 

Jászberény 303 10 6 4 

Jászboldogháza 21 1  1 

Jászdózsa 1 8 4 4 

Jászfelsőszentgyörgy 65 13 13  

Jászfényszaru 34 101 77 24 

Jászivány 6 5 3 2 

Jászjákóhalma 12 0   

Jászkisér 3 0   

Jászladány 13 0   

Jászszentandrás 307 3  3 

Jásztelek 20 5 1 4 

Karcag 77 47 14 33 

Kenderes 3 2 2  

Kengyel 14 0   

Kétpó 46 1  1 

Kisújszállás 27 13 8 5 

Kőtelek  0   

Kuncsorba 8 1  1 

Kunhegyes 52 2  2 

Kunmadaras 5 3  3 

Kunszentmárton 22 1  1 



349 

 

Martfű 5 0   

Mesterszállás 12 2  2 

Mezőhék 34 4 1 3 

Mezőtúr 342 76 32 44 

Nagyiván 7 3  3 

Nagykörű 4 0   

Nagyrév 19 0   

Öcsöd 52 14 3 11 

Örményes 12 0   

Pusztamonostor 8 7  7 

Rákóczifalva  0   

Rákócziújfalu  0   

Szajol 8 0   

Szászberek 16 2 2  

Szelevény 6 0   

Szolnok 48 1  1 

Tiszabő 3 0   

Tiszabura 1 0   

Tiszaderzs  0   

Tiszaföldvár 9 1 1  

Tiszafüred 8 13 7 6 

Tiszagyenda 2 1  1 

Tiszaigar 1 1  1 

Tiszainoka 2 0   

Tiszajenő 162 14 1 13 

Tiszakürt 2 1  1 

Tiszaörs 3 2  2 

Tiszapüspöki 2 0   

Tiszaroff 5 1 1  

Tiszasas 2 0   

Tiszasüly 22 0   

Tiszaszentimre 12 2 2  

Tiszaszőlős 4 2  2 

Tiszatenyő  1  1 

Tiszavárkony 6 0   

Tomajmonostora 4 0   

Tószeg 23 0   

Törökszentmiklós  72 71 1 

Túrkeve 24 0   

Újszász 6 0   

Vezseny 2 0   

Zagyvarékas 6 0   

ÖSSZESEN 2063 491 277 214 
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47. ábra 
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2. térkép 
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Jászapáti járás 

46. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Alattyán 1   

Jánoshida 13 2 2 

Jászalsószentgyörgy 3   

Jászapáti  17 1 

Jászdózsa 1 4 4 

Jászivány 6 3 2 

Jászkisér 3   

Jászladány 13   

Jászszentandrás 307  3 

Összesen 
347 26 12 

90.1% 6.8% 3.1% 

 

 

48. ábra 
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Jászberényi járás 

47. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Jászágó 42 3 15 

Jászárokszállás 10 6 3 

Jászberény 303 6 4 

Jászboldogháza 21 0 1 

Jászfelsőszentgyörgy 65 13 0 

Jászfényszaru 34 77 24 

Jászjákóhalma 12 0 0 

Jásztelek 20 1 4 

Pusztamonostor 8 0 7 

Összesen 
515 106 58 

75.8% 15.6% 8.5% 

 

 

 

49. ábra 
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Karcagi járás 

48. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Berekfürdő 8  4 

Karcag 77 14 33 

Kenderes 3 2  

Kisújszállás 27 8 5 

Kunmadaras 5  3 

Összesen 
120 24 45 

63.5% 12.7% 23.8% 

 

 

50. ábra 
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Kunhegyesi járás 

49. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Abádszalók 11   

Kunhegyes 52  2 

Tiszabő 3   

Tiszabura 1   

Tiszagyenda 2  1 

Tiszaroff 5 1  

Tomajmonostora 4   

Összesen 
78 1 3 

95.1% 1.2% 3.7% 

 

 

51. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

50. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Cibakháza 4   

Csépa 4   

Cserkeszőlő 6   

Kunszentmárton 22  1 

Nagyrév 19   

Öcsöd 52 3 11 

Szelevény 6   

Tiszaföldvár 9 1  

Tiszainoka 2   

Tiszakürt 2  1 

Tiszasas 2   

Összesen 
128 4 13 

88.3% 2.8% 9.0% 

 

 

52. ábra 
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Mezőtúri járás 

51. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Kétpó 46 0 1 

Mesterszállás 12 0 2 

Mezőhék 34 1 3 

Mezőtúr 342 32 44 

Túrkeve 24 0 0 

Összesen 
458 33 50 

84.7% 6.1% 9.2% 

 

 

 

53. ábra 
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Szolnoki járás 

52. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Besenyszög 37   

Csataszög 1   

Hunyadfalva    

Kőtelek    

Martfű 5   

Nagykörű 4   

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 8   

Szászberek 16 2  

Szolnok 48  1 

Tiszajenő 162 1 13 

Tiszasüly 22   

Tiszavárkony 6   

Tószeg 23   

Újszász 6   

Vezseny 2   

Zagyvarékas 6   

Összesen 
346 3 14 

95.3% 0.8% 3.9% 
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54. ábra 
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Tiszafüredi járás 

53. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Nagyiván 7  3 

Tiszaderzs    

Tiszafüred 8 7 6 

Tiszaigar 1  1 

Tiszaörs 3  2 

Tiszaszentimre 12 2  

Tiszaszőlős 4  2 

Összesen 
35 9 14 

60.3% 15.5% 24.1% 

 

 

55. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

54. táblázat 

Település 
Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi energia-forrásról 

üzemeltetett villannyal ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

Fegyvernek   2 

Kengyel 14   

Kuncsorba 8  1 

Örményes 12   

Tiszapüspöki 2   

Tiszatenyő   1 

Törökszentmiklós  71 1 

Összesen 
36 71 5 

32.1% 63.4% 4.5% 

 

 

56. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

55. táblázat 

 

Járás 

Vezetékes 

villannyal ellátott 

Helyi 

energia-

forrásról 

üzemeltetett 

villannyal 

ellátott 

Egyáltalán 

nincs villany 

% 

Jászapáti  90.1% 6.8% 3.1% 

Jászberényi  60.2% 25.8% 14.0% 

Karcagi  63.5% 12.7% 23.8% 

Kunhegyesi  95.1% 1.2% 3.7% 

Kunszentmártoni  88.3% 2.8% 9.0% 

Mezőtúri  85.3% 6.5% 8.2% 

Szolnoki  95.3% 0.8% 3.9% 

Tiszafüredi  60.3% 15.5% 24.1% 

Törökszentmiklósi  32.1% 63.4% 4.5% 

 

 

57. ábra 
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58. ábra 
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1/1/cb Vízellátás 

 

56. táblázat 

Település  

Vezetékes 

vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal 

ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Víz-

minőségi 

probléma 

jellemzi 

db 

Abádszalók 1 10   

Alattyán  1   

Berekfürdő 6 5   

Besenyszög 1 33 1 24 

Cibakháza 4    

Csataszög   1   

Csépa 4   4 

Cserkeszőlő 6    

Fegyvernek 1  1 2 

Hunyadfalva     

Jánoshida 7 7  2 

Jászágó  45  1 

Jászalsószentgyörgy  1  2 

Jászapáti 3  21  

Jászárokszállás  20 1  

Jászberény 51 280   

Jászboldogháza 7 15   

Jászdózsa  1   

Jászfelsőszentgyörgy 16 65   

Jászfényszaru  133 1 1 

Jászivány  10   

Jászjákóhalma  12   

Jászkisér 3    

Jászladány 5 8   

Jászszentandrás 42 264  2 

Jásztelek 11 14   

Karcag 10 100  3 

Kenderes 1 4   

Kengyel 14    

Kétpó 29 5 13  

Kisújszállás 9 31   

Kőtelek     

Kuncsorba 1 4 4  

Kunhegyes 17 30 1 1 

Kunmadaras  7   

Kunszentmárton 7 7 11 17 

Martfű  5   

Mesterszállás 2 10   

Mezőhék 16 14 8 1 
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Mezőtúr 92 164 26 357 

Nagyiván 7 3   

Nagykörű   4   

Nagyrév 19    

Öcsöd 4   62 

Örményes 4 4 3  

Pusztamonostor  8   

Rákóczifalva     

Rákócziújfalu     

Szajol   8   

Szászberek   18   

Szelevény 5  1 5 

Szolnok 28 17   

Tiszabő  3   

Tiszabura  1   

Tiszaderzs     

Tiszaföldvár 3 6   

Tiszafüred 3 17  15 

Tiszagyenda 2    

Tiszaigar 1 1   

Tiszainoka 2   2 

Tiszajenő 44 80 52  

Tiszakürt 2  1 2 

Tiszaörs 2 3   

Tiszapüspöki 2    

Tiszaroff 4 2   

Tiszasas 2   2 

Tiszasüly  21  1 22 

Tiszaszentimre 3 11   

Tiszaszőlős 2 2  1 

Tiszatenyő  1   

Tiszavárkony  6   

Tomajmonostora  4   

Tószeg  23   

Törökszentmiklós 16 1 87  

Túrkeve 21 3   

Újszász 3 1   

Vezseny  2   

Zagyvarékas 3 3   

ÖSSZESEN 569 1538 233 528 
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59. ábra 
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Jászapáti járás 

57. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Alattyán  1   

Jánoshida 7 7  2 

Jászalsószentgyörgy  1  2 

Jászapáti 3  21  

Jászdózsa  1   

Jászivány  10   

Jászkisér 3    

Jászladány 5 8   

Jászszentandrás 42 264  2 

Összesen 
60 292 21 6 

15.8% 77.0% 5.5% 1.6% 

 

 

60. ábra 
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Jászberényi járás 

58. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Jászágó 0 45 0 1 

Jászárokszállás 0 20 1 0 

Jászberény 51 280 0 0 

Jászboldogháza 7 15 0 0 

Jászfelsőszentgyörgy 16 65 0 0 

Jászfényszaru 0 133 1 1 

Jászjákóhalma 0 12 0 0 

Jásztelek 11 14 0 0 

Pusztamonostor 0 8 0 0 

Összesen 
85 592 2 2 

12.5% 86.9% 0.3% 0.3% 

 

 

 

61. ábra 
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Karcagi járás 

59. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Berekfürdő 6 5   

Karcag 10 100  3 

Kenderes 1 4   

Kisújszállás 9 31   

Kunmadaras  7   

Összesen 
26 147  3 

14.8% 83.5% 0.0% 1.7% 

 

 

62. ábra 

 

  



370 

 

Kunhegyesi járás 

60. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Abádszalók 1 10   

Kunhegyes 17 30 1 1 

Tiszabő  3   

Tiszabura  1   

Tiszagyenda 2    

Tiszaroff 4 2   

Tomajmonostora  4   

Összesen 
24 50 1 1 

31.6% 65.8% 1.3% 1.3% 

 

 

63. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

61. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Cibakháza 4    

Csépa 4   4 

Cserkeszőlő 6    

Kunszentmárton 7 7 11 17 

Nagyrév 19    

Öcsöd 4   62 

Szelevény 5  1 5 

Tiszaföldvár 3 6   

Tiszainoka 2   2 

Tiszakürt 2  1 2 

Tiszasas 2   2 

Összesen 
58 13 13 94 

32.6% 7.3% 7.3% 52.8% 

 

 

64. ábra 
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Mezőtúri járás 

62. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Kétpó 29 5 13 0 

Mesterszállás 2 10 0 0 

Mezőhék 16 14 8 1 

Mezőtúr 92 164 26 357 

Túrkeve 21 3 0 0 

Összesen 
160 196 47 358 

21.0% 25.8% 6.2% 47.0% 

 

 

65. ábra 
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Szolnoki járás 

63. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt kúttal 

ellátott 

Csak közkútról 

ellátott 

Vízminőségi probléma 

jellemzi 

Besenyszög 1 33 1 24 

Csataszög  1   

Hunyadfalva     

Kőtelek     

Martfű  5   

Nagykörű  4   

Rákóczifalva     

Rákócziújfalu     

Szajol  8   

Szászberek  18   

Szolnok 28 17   

Tiszajenő 44 80 52  

Tiszasüly 21  1 22 

Tiszavárkony  6   

Tószeg  23   

Újszász 3 1   

Vezseny  2   

Zagyvarékas 3 3   

Összesen 
100 201 54 46 

24.9% 50.1% 13.5% 11.5% 

 

 

66. ábra 
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Tiszafüredi járás 

64. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Nagyiván 7 3   

Tiszaderzs     

Tiszafüred 3 17  15 

Tiszaigar 1 1   

Tiszaörs 2 3   

Tiszaszentimre 3 11   

Tiszaszőlős 2 2  1 

Összesen 
18 37  16 

25.4% 52.1% 0.0% 22.5% 

 

 

67. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

65. táblázat 

Település 
Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma jellemzi 

Fegyvernek 1  1 2 

Kengyel 14    

Kuncsorba 1 4 4  

Örményes 4 4 3  

Tiszapüspöki 2    

Tiszatenyő  1   

Törökszentmiklós 16 1 87  

Összesen 
38 10 95 2 

26.2% 6.9% 65.5% 1.4% 

 

 

68. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

66. táblázat 

 

Járás 

Vezetékes vízzel 

ellátott 

Csak fúrt 

kúttal ellátott 

Csak 

közkútról 

ellátott 

Vízminőségi 

probléma 

jellemzi 

% 

Jászapáti  15.8% 77.0% 5.5% 1.6% 

Jászberényi  12.5% 86.9% 0.3% 0.3% 

Karcagi  14.8% 83.5% 0.0% 1.7% 

Kunhegyesi  31.6% 65.8% 1.3% 1.3% 

Kunszentmártoni  32.6% 7.3% 7.3% 52.8% 

Mezőtúri  21.0% 25.8% 6.2% 47.0% 

Szolnoki  24.9% 50.1% 13.5% 11.5% 

Tiszafüredi  25.4% 52.1% 0.0% 22.5% 

Törökszentmiklósi  26.2% 6.9% 65.5% 1.4% 

 

 

 

 

69. ábra 
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1/1/cc Telefonos elérhetőséggel rendelkező tanyák (akár vezetékes, akár 

mobil) 

 

67. táblázat 

Település neve 

Telefonos elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár mobil) 

Összes felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság aránya, 

db % 

Abádszalók 7 15 46.7% 

Alattyán  1 0.0% 

Berekfürdő 6 12 50.0% 

Besenyszög 34 38 89.5% 

Cibakháza  4 0.0% 

Csataszög  1 0.0% 

Csépa 3 4 75.0% 

Cserkeszőlő  6 0.0% 

Fegyvernek  9 0.0% 

Hunyadfalva    

Jánoshida 10 17 58.8% 

Jászágó 27 74 36.5% 

Jászalsószentgyörgy 1 5 20.0% 

Jászapáti  27 0.0% 

Jászárokszállás 5 40 12.5% 

Jászberény 19 516 3.7% 

Jászboldogháza  24 0.0% 

Jászdózsa 1 10 10.0% 

Jászfelsőszentgyörgy 59 114 51.8% 

Jászfényszaru 95 199 47.7% 

Jászivány 9 12 75.0% 

Jászjákóhalma  12 0.0% 

Jászkisér 3 3 100.0% 

Jászladány  22 0.0% 

Jászszentandrás 189 330 57.3% 

Jásztelek 18 26 69.2% 

Karcag 103 150 68.7% 

Kenderes 5 7 71.4% 

Kengyel 14 14 100.0% 

Kétpó 47 55 85.5% 

Kisújszállás 36 41 87.8% 

Kőtelek    

Kuncsorba 5 18 27.8% 

Kunhegyes 35 68 51.5% 

Kunmadaras  19 0.0% 

Kunszentmárton 14 26 53.8% 

Martfű 4 5 80.0% 

Mesterszállás 14 15 93.3% 

Mezőhék 28 45 62.2% 
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Mezőtúr 9 544 1.7% 

Nagyiván 9 10 90.0% 

Nagykörű 1 4 25.0% 

Nagyrév  19 0.0% 

Öcsöd  83 0.0% 

Örményes 8 17 47.1% 

Pusztamonostor 7 18 38.9% 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 6 9 66.7% 

Szászberek 18 21 85.7% 

Szelevény 4 6 66.7% 

Szolnok 41 57 71.9% 

Tiszabő 3 4 75.0% 

Tiszabura  1 0.0% 

Tiszaderzs    

Tiszaföldvár 9 15 60.0% 

Tiszafüred 11 21 52.4% 

Tiszagyenda 1 4 25.0% 

Tiszaigar  2 0.0% 

Tiszainoka 2 2 100.0% 

Tiszajenő 96 194 49.5% 

Tiszakürt 2 4 50.0% 

Tiszaörs 3 6 50.0% 

Tiszapüspöki 2 2 100.0% 

Tiszaroff 4 6 66.7% 

Tiszasas 1 2 50.0% 

Tiszasüly 22 22 100.0% 

Tiszaszentimre 14 16 87.5% 

Tiszaszőlős 2 6 33.3% 

Tiszatenyő  1 0.0% 

Tiszavárkony  10 0.0% 

Tomajmonostora 3 4 75.0% 

Tószeg 16 24 66.7% 

Törökszentmiklós  90 0.0% 

Túrkeve 19 80 23.8% 

Újszász 3 6 50.0% 

Vezseny 2 2 100.0% 

Zagyvarékas 5 8 62.5% 

Összesen 1114 3304 33.7% 
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70. ábra 
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Jászapáti járás 

68. táblázat 

Település neve 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Alattyán  1 0.0% 

Jánoshida 10 17 58.8% 

Jászalsószentgyörgy 1 5 20.0% 

Jászapáti  27 0.0% 

Jászdózsa 1 10 10.0% 

Jászivány 9 12 75.0% 

Jászkisér 3 3 100.0% 

Jászladány  22 0.0% 

Jászszentandrás 189 330 57.3% 

Összesen 213 427 49.9% 

 

 

71. ábra 
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Jászberényi járás 

69. táblázat 

Település 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Jászágó 27 74 36.5% 

Jászárokszállás 5 40 12.5% 

Jászberény 277 516 53.7% 

Jászboldogháza 0 24 0.0% 

Jászfelsőszentgyörgy 59 114 51.8% 

Jászfényszaru 95 199 47.7% 

Jászjákóhalma 0 12 0.0% 

Jásztelek 18 26 69.2% 

Pusztamonostor 7 18 38.9% 

Összesen 488 1023 47.7% 

 

 

 

72. ábra 
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Karcagi járás 

70. táblázat 

Település 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Berekfürdő 6 12 50.0% 

Karcag 103 150 68.7% 

Kenderes 5 7 71.4% 

Kisújszállás 36 41 87.8% 

Kunmadaras  19 0.0% 

Összesen 150 229 65.5% 

 

 

73. ábra 
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Kunhegyesi járás 

71. táblázat 

Település neve 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Abádszalók 7 15 46.7% 

Kunhegyes 35 68 51.5% 

Tiszabő 3 4 75.0% 

Tiszabura  1 0.0% 

Tiszagyenda 1 4 25.0% 

Tiszaroff 4 6 66.7% 

Tomajmonostora 3 4 75.0% 

Összesen 53 102 52.0% 

 

 

74. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

72. táblázat 

Település neve 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Cibakháza  4 0.0% 

Csépa 3 4 75.0% 

Cserkeszőlő  6 0.0% 

Kunszentmárton 14 26 53.8% 

Nagyrév  19 0.0% 

Öcsöd  83 0.0% 

Szelevény 4 6 66.7% 

Tiszaföldvár 9 15 60.0% 

Tiszainoka 2 2 100.0% 

Tiszakürt 2 4 50.0% 

Tiszasas 1 2 50.0% 

Összesen 35 171 20.5% 

 

 

75. ábra 
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Mezőtúri járás 

73. táblázat 

Település 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Kétpó 47 55 85.5% 

Mesterszállás 14 15 93.3% 

Mezőhék 28 45 62.2% 

Mezőtúr 10 544 1.8% 

Túrkeve 19 80 23.8% 

Összesen 118 739 16.0% 

 

 

 

76. ábra 
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Szolnoki járás 

74. táblázat 

Település 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Besenyszög 34 38 89.5% 

Csataszög  1 0.0% 

Hunyadfalva    

Kőtelek    

Martfű 4 5 80.0% 

Nagykörű 1 4 25.0% 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 6 9 66.7% 

Szászberek 18 21 85.7% 

Szolnok 41 57 71.9% 

Tiszajenő 96 194 49.5% 

Tiszasüly 22 22 100.0% 

Tiszavárkony  10 0.0% 

Tószeg 16 24 66.7% 

Újszász 3 6 50.0% 

Vezseny 2 2 100.0% 

Zagyvarékas 5 8 62.5% 

Összesen 248 401 61.2% 
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77. ábra 
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Tiszafüredi járás 

75. táblázat 

Település 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Nagyiván 9 10 90.0% 

Tiszaderzs   0.0% 

Tiszafüred 11 21 52.4% 

Tiszaigar  2 0.0% 

Tiszaörs 3 6 50.0% 

Tiszaszentimre 14 16 87.5% 

Tiszaszőlős 2 6 33.3% 

Összesen 39 61 62.9% 

 

 

 

78. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

76. táblázat 

Település 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik (akár 

vezetékes, akár 

mobil) 

Összes 

felmért 

tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Fegyvernek  9 0.0% 

Kengyel 14 14 100.0% 

Kuncsorba 5 18 27.8% 

Örményes 8 17 47.1% 

Tiszapüspöki 2 2 100.0% 

Tiszatenyő  1 0.0% 

Törökszentmiklós  90 0.0% 

Összesen 29 151 19.2% 

 

 

 

79. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

77. táblázat 

 

Járás 

Telefonos 

elérhetőséggel 

rendelkezik 

(akár vezetékes, 

akár mobil) 

Összes 

felmért tanya 

Telefonos 

ellátottság 

aránya 

db % 

Jászapáti  213 427 49.9% 

Jászberényi  488 1023 47.7% 

Karcagi  150 229 65.5% 

Kunhegyesi  53 102 52.0% 

Kunszentmártoni  35 171 20.5% 

Mezőtúri  118 739 16.0% 

Szolnoki  248 401 61.8% 

Tiszafüredi  39 61 63.9% 

Törökszentmiklósi  29 151 19.2% 

Összesen 1373 3304 41.6% 

 

 

 

80. ábra 
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1/1/cd Közlekedési elérhetőség 

 

78. táblázat 

Település  földút 
javított 

földút 

szilárd 

burkolatú 

út 

Abádszalók  1 10 

Alattyán  1  

Berekfürdő 3  9 

Besenyszög 20 16 2 

Cibakháza 2 2  

Csataszög   1 

Csépa  3 1 

Cserkeszőlő 5 1  

Fegyvernek   3 

Hunyadfalva    

Jánoshida 3 5 9 

Jászágó 48 21 4 

Jászalsószentgyörgy 3  2 

Jászapáti 5 4 12 

Jászárokszállás 5  17 

Jászberény 321 15 53 

Jászboldogháza 19  3 

Jászdózsa 7 3  

Jászfelsőszentgyörgy 53  17 

Jászfényszaru 130  19 

Jászivány 3 2 5 

Jászjákóhalma 5 5 2 

Jászkisér   3 

Jászladány 2 2 10 

Jászszentandrás 227 25 78 

Jásztelek   25 

Karcag 42  87 

Kenderes   5 

Kengyel  3 11 

Kétpó 2  45 

Kisújszállás 13 7 21 

Kőtelek    

Kuncsorba 4 1 3 

Kunhegyes 35 16 17 

Kunmadaras 2 1 5 

Kunszentmárton 1 21 4 

Martfű    

Mesterszállás 5 1 8 

Mezőhék 18  20 

Mezőtúr 197 125 115 

Nagyiván 4 1 5 
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Nagykörű  1 3 

Nagyrév 18 1  

Öcsöd 66 14 3 

Örményes 8  9 

Pusztamonostor  16 2 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 6 2  

Szászberek  5 14 

Szelevény 1 4 1 

Szolnok 17 21 18 

Tiszabő  1 2 

Tiszabura  1  

Tiszaderzs    

Tiszaföldvár    

Tiszafüred 12 2 6 

Tiszagyenda 2  2 

Tiszaigar 1  1 

Tiszainoka  2  

Tiszajenő  180 14 

Tiszakürt  2 1 

Tiszaörs 1  4 

Tiszapüspöki 1  1 

Tiszaroff 1 4 1 

Tiszasas  2  

Tiszasüly   22 

Tiszaszentimre  7 7 

Tiszaszőlős 4  1 

Tiszatenyő 1   

Tiszavárkony  5 5 

Tomajmonostora 2  2 

Tószeg 7  17 

Törökszentmiklós 26 9 53 

Túrkeve  4 20 

Újszász 3 2 1 

Vezseny 1  1 

Zagyvarékas 4  2 

Összesen 1366 567 844 

 

 



393 

 

 

81. ábra 
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Jászapáti járás 

79. táblázat 

Település 
földút javított földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Alattyán  1  

Jánoshida 3 5 9 

Jászalsószentgyörgy 3  2 

Jászapáti 5 4 12 

Jászdózsa 7 3  

Jászivány 3 2 5 

Jászkisér   3 

Jászladány 2 2 10 

Jászszentandrás 227 25 78 

Összesen 
250 42 119 

60.8% 10.2% 29.0% 

 

 

 

82. ábra 
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Jászberényi járás 

80. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Jászágó 48 21 4 

Jászárokszállás 5 0 17 

Jászberény 321 15 53 

Jászboldogháza 19 0 3 

Jászfelsőszentgyörgy 53 0 17 

Jászfényszaru 130 0 19 

Jászjákóhalma 5 5 2 

Jásztelek 0 0 25 

Pusztamonostor 0 16 2 

Összesen 
581 57 142 

74.5% 7.3% 18.2% 

 

 

 

83. ábra 

 

  



396 

 

Karcagi járás 

81. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Berekfürdő 3  9 

Karcag 42  87 

Kenderes   5 

Kisújszállás 13 7 21 

Kunmadaras 2 1 5 

Összesen 
60 8 127 

30.8% 4.1% 65.1% 

 

 

84. ábra 
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Kunhegyesi járás 

82. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Abádszalók  1 10 

Kunhegyes 35 16 17 

Tiszabő  1 2 

Tiszabura  1  

Tiszagyenda 2  2 

Tiszaroff 1 4 1 

Tomajmonostora 2  2 

Összesen 
40 23 34 

41.2% 23.7% 35.1% 

 

 

85. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

83. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Cibakháza 2 2  

Csépa  3 1 

Cserkeszőlő 5 1  

Kunszentmárton 1 21 4 

Nagyrév 18 1  

Öcsöd 66 14 3 

Szelevény 1 4 1 

Tiszaföldvár    

Tiszainoka  2  

Tiszakürt  2 1 

Tiszasas  2  

Összesen 
93 52 10 

60.0% 33.5% 6.5% 

 

 

86. ábra 
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Mezőtúri járás 

84. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Kétpó 2 0 45 

Mesterszállás 5 1 8 

Mezőhék 18 0 20 

Mezőtúr 197 125 115 

Túrkeve 0 4 20 

Összesen 
222 130 208 

39.6% 23.2% 37.1% 

 

 

 

87. ábra 
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Szolnoki járás 

85. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Besenyszög 20 16 2 

Csataszög   1 

Hunyadfalva    

Kőtelek    

Martfű    

Nagykörű  1 3 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 6 2  

Szászberek  5 14 

Szolnok 17 21 18 

Tiszajenő  180 14 

Tiszasüly   22 

Tiszavárkony  5 5 

Tószeg 7  17 

Újszász 3 2 1 

Vezseny 1  1 

Zagyvarékas 4  2 

Összesen 
58 232 100 

14.9% 59.5% 25.6% 

 



401 

 

 

88. ábra 
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Tiszafüredi járás 

86. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Nagyiván 4 1 5 

Tiszafüred 12 2 6 

Tiszaigar 1  1 

Tiszaörs 1  4 

Tiszaszentimre  7 7 

Tiszaszőlős 4  1 

Tiszaderzs    

Összesen 
22 10 24 

39.3% 17.9% 42.9% 

 

 

89. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

87. táblázat 

Település 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú út 

db 

Kuncsorba 4 1 3 

Örményes 8  9 

Tiszapüspöki 1  1 

Tiszatenyő 1   

Törökszentmiklós 26 9 53 

Kengyel  3 11 

Fegyvernek   3 

Összesen 
40 13 80 

30.1% 9.8% 60.2% 

 

 

90. ábra 
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Járások összehasonlítása 

 

88. táblázat 

Járás 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú 

út 

Összesen 

db 

Jászapáti 250 42 119 411 

Jászberényi 581 57 142 780 

Karcagi 60 8 127 195 

Kunhegyesi 40 23 34 97 

Kunszentmártoni 93 52 10 155 

Mezőtúri 222 130 208 560 

Szolnoki 58 232 100 390 

Tiszafüredi 22 10 24 56 

Törökszentmiklósi 40 13 80 133 

Összesen 
1366 567 844 2777 

49.2% 20.4% 30.4% 100.0% 

 

89. táblázat A JNSZ megyei tanyák közúti elérhetőségének %-os megoszlása 

Járás 
földút 

javított 

földút 

szilárd 

burkolatú 

út 

Jászapáti  60.8% 10.2% 29.0% 

Jászberényi  74.5% 7.3% 18.2% 

Karcagi  30.8% 4.1% 65.1% 

Kunhegyesi  41.2% 23.7% 35.1% 

Kunszentmártoni  60.0% 33.5% 6.5% 

Mezőtúri  45.1% 28.6% 26.3% 

Szolnoki  14.9% 59.5% 25.6% 

Tiszafüredi  39.3% 17.9% 42.9% 

Törökszentmiklósi  30.1% 9.8% 60.2% 
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91. ábra 
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1/1/ce A lakóépületek kora 

 

90. táblázat 

Település neve 

1945 

előtt 

épült 

1945-

1989 

között 

épült 

1990-

2000 

között 

épült 

2000 

után 

épült 

Abádszalók  11   

Alattyán 1    

Berekfürdő 4 4 1 3 

Besenyszög 18 12 5 3 

Cibakháza 1 4   

Csataszög  1   

Csépa 1 2  1 

Cserkeszőlő 2 4   

Fegyvernek 2  1  

Hunyadfalva     

Jánoshida 12 4   

Jászágó 58 10 1  

Jászalsószentgyörgy 2 1   

Jászapáti 16  14 5 

Jászárokszállás 19 3   

Jászberény 6 39 2 1 

Jászboldogháza 17 5   

Jászdózsa 6 4   

Jászfelsőszentgyörgy 56 11 3  

Jászfényszaru 99 27 5 1 

Jászivány  8  2 

Jászjákóhalma 1 2  1 

Jászkisér 1 2 1  

Jászladány 9 4  1 

Jászszentandrás 181 133 12 1 

Jásztelek 22 2  1 

Karcag 18 85 9 4 

Kenderes  2 1  

Kengyel  8 2 6 

Kétpó 22 23 2  

Kisújszállás 10 29 2  

Kőtelek     

Kuncsorba  7   

Kunhegyes 7 57 2 1 

Kunmadaras 2 5   

Kunszentmárton 7 16 1 1 

Martfű 1 3  1 

Mesterszállás 13  1  

Mezőhék 5 31   

Mezőtúr 13 342 23 21 
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Nagyiván 1 4 1 4 

Nagykörű  1 2 1 

Nagyrév 3 16   

Öcsöd 47 17 3 1 

Örményes  2   

Pusztamonostor 11 1 1  

Rákóczifalva     

Rákócziújfalu     

Szajol 4 4   

Szászberek  16 1 1 

Szelevény 2 4   

Szolnok 32 20 2 1 

Tiszabő 1 1 2  

Tiszabura  1   

Tiszaderzs     

Tiszaföldvár 2 6 1 2 

Tiszafüred 5 13 1 3 

Tiszagyenda 1  1 1 

Tiszaigar  1  1 

Tiszainoka  2   

Tiszajenő 132 30 11 3 

Tiszakürt 2 1 1  

Tiszaörs 1  1 3 

Tiszapüspöki 2    

Tiszaroff 1 4   

Tiszasas  2   

Tiszasüly 2 20   

Tiszaszentimre 10 3 1  

Tiszaszőlős 5 1   

Tiszatenyő 1    

Tiszavárkony  6   

Tomajmonostora 2 2   

Tószeg 2 18 1 2 

Törökszentmiklós  49 35 1 

Túrkeve  24   

Újszász  1  2 

Vezseny  1  1 

Zagyvarékas 2 3  1 

ÖSSZESEN 903 1175 153 82 
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92. ábra 
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Jászapáti járás 

91. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt  

1945-

1989 

1990-

2000  

2000 

után 

épült 

% 

Alattyán 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Jánoshida 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 

Jászalsószentgyörgy 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

Jászapáti 45.7% 0.0% 40.0% 14.3% 

Jászdózsa 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 

Jászivány 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 

Jászkisér 25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 

Jászladány 64.3% 28.6% 0.0% 7.1% 

Jászszentandrás 55.4% 40.7% 3.7% 0.3% 

Összesen, db 228 156 27 9 

% 54.3% 37.1% 6.4% 2.1% 

 

 

 

93. ábra 
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Jászberényi járás 

92. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Jászágó 58 10 1 0 

Jászárokszállás 19 3 0 0 

Jászberény 6 39 2 1 

Jászboldogháza 17 5 0 0 

Jászfelsőszentgyörgy 56 11 3 0 

Jászfényszaru 99 27 5 1 

Jászjákóhalma 1 2 0 1 

Jásztelek 22 2 0 1 

Pusztamonostor 11 1 1 0 

Összesen, db 289 100 12 4 

% 71.4% 24.7% 3.0% 1.0% 

 

 

 

94. ábra 
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Karcagi járás 

93. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Berekfürdő 33.3% 33.3% 8.3% 25.0% 

Karcag 15.5% 73.3% 7.8% 3.4% 

Kenderes 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 

Kisújszállás 24.4% 70.7% 4.9% 0.0% 

Kunmadaras 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 

Összesen, db 34 125 13 7 

% 19.0% 69.8% 7.3% 3.9% 

 

 

95. ábra 
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Kunhegyesi járás 

94. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Abádszalók 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Kunhegyes 10.4% 85.1% 3.0% 1.5% 

Tiszabő 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 

Tiszabura 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Tiszagyenda 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 

Tiszaroff 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 

Tomajmonostora 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

Összesen, db 12 76 5 2 

% 12.6% 80.0% 5.3% 2.1% 

 

 

96. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

95. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Cibakháza 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 

Csépa 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 

Cserkeszőlő 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 

Kunszentmárton 28.0% 64.0% 4.0% 4.0% 

Nagyrév 15.8% 84.2% 0.0% 0.0% 

Öcsöd 69.1% 25.0% 4.4% 1.5% 

Szelevény 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 

Tiszaföldvár 18.2% 54.5% 9.1% 18.2% 

Tiszainoka 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Tiszakürt 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 

Tiszasas 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Összesen, db 67 74 6 5 

% 44.1% 48.7% 3.9% 3.3% 

 

 

97. ábra 
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Mezőtúri járás 

96. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Kétpó 22 23 2 0 

Mesterszállás 13 0 1 0 

Mezőhék 5 31 0 0 

Mezőtúr 13 342 23 21 

Túrkeve 0 24 0 0 

Összesen, db 53 420 26 21 

% 10.2% 80.8% 5.0% 4.0% 

 

 

 

98. ábra 
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Szolnoki járás 

97. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Besenyszög 47.4% 31.6% 13.2% 7.9% 

Csataszög 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Hunyadfalva     

Kőtelek     

Martfű 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 

Nagykörű 0.0% 25.0% 50.0% 25.0% 

Rákóczifalva     

Rákócziújfalu     

Szajol 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

Szászberek 0.0% 88.9% 5.6% 5.6% 

Szolnok 58.2% 36.4% 3.6% 1.8% 

Tiszajenő 75.0% 17.0% 6.3% 1.7% 

Tiszasüly 9.1% 90.9% 0.0% 0.0% 

Tiszavárkony 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Tószeg 8.7% 78.3% 4.3% 8.7% 

Újszász 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 

Vezseny 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 

Zagyvarékas 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 

Összesen, db 193 136 22 16 

% 52.6% 37.1% 6.0% 4.4% 
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99. ábra 
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Tiszafüredi járás 

98. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Nagyiván 10.0% 40.0% 10.0% 40.0% 

Tiszafüred 22.7% 59.1% 4.5% 13.6% 

Tiszaigar 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 

Tiszaörs 20.0% 0.0% 20.0% 60.0% 

Tiszaszentimre 71.4% 21.4% 7.1% 0.0% 

Tiszaszőlős 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 

Tiszaderzs     

Összesen, db 22 22 4 11 

% 37.3% 37.3% 6.8% 18.6% 

 

 

100. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

99. táblázat 

Település 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Kuncsorba 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Örményes 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Tiszapüspöki 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tiszatenyő 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Törökszentmiklós 0.0% 57.6% 41.2% 1.2% 

Kengyel 0.0% 50.0% 12.5% 37.5% 

Fegyvernek 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 

Összesen, db 5 66 38 7 

% 4.3% 56.9% 32.8% 6.0% 

 

 

101. ábra 
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Járások összehasonlítása 

100. táblázat 

Járás 

Az épület 

1945 

előtt 

1945-

1989 

1990-

2000 

2000 

után 

épült 

% 

Jászapáti 54.3% 37.1% 6.4% 2.1% 

Jászberényi 71.4% 24.7% 3.0% 1.0% 

Karcagi 19.0% 69.8% 7.3% 3.9% 

Kunhegyesi 12.6% 80.0% 5.3% 2.1% 

Kunszentmártoni 44.1% 48.7% 3.9% 3.3% 

Mezőtúri 10.2% 80.8% 5.0% 4.0% 

Szolnoki 52.6% 37.1% 6.0% 4.4% 

Tiszafüredi 37.3% 37.3% 6.8% 18.6% 

Törökszentmiklósi 4.3% 56.9% 32.8% 6.0% 

Összesen, db 903 1175 153 82 

% 39.0% 50.8% 6.6% 3.5% 

 

 

102. ábra 
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1/1/cf A felmért tanyák lakosainak életkor szerinti eloszlása 

 

101. táblázat 

Település  
<18 év 

(fő) 

18-60 

év (fő) 

>60 év 

(fő) 
ÖSSZESEN 

Abádszalók 1 10 3 14 

Alattyán  2 2 4 

Berekfürdő  4 3 7 

Besenyszög 29 42 25 96 

Cibakháza  2 5 7 

Csataszög     0 

Csépa  9  9 

Cserkeszőlő  1 10 11 

Fegyvernek  1  1 

Hunyadfalva    0 

Jánoshida  7 4 11 

Jászágó 5 35 27 67 

Jászalsószentgyörgy   1 1 

Jászapáti 2 13 28 43 

Jászárokszállás 3 11 5 19 

Jászberény 67 290 106 463 

Jászboldogháza 8 31 6 45 

Jászdózsa 3 3  6 

Jászfelsőszentgyörgy 16 81 22 119 

Jászfényszaru 16 83 61 160 

Jászivány  3 2 5 

Jászjákóhalma 1 7 2 10 

Jászkisér 1 2 1 4 

Jászladány  7  7 

Jászszentandrás 45 234 114 393 

Jásztelek 5 14 6 25 

Karcag 10 70 26 106 

Kenderes  1  1 

Kengyel 9 24 5 38 

Kétpó 17 69 20 106 

Kisújszállás 12 37 6 55 

Kőtelek    0 

Kuncsorba 3 17 1 21 

Kunhegyes 19 60 26 105 

Kunmadaras 1  3 4 

Kunszentmárton 10 19 7 36 

Martfű 1 2 1 4 

Mesterszállás 3 14 6 23 

Mezőhék 6 27 29 62 

Mezőtúr 90 296 116 502 

Nagyiván    0 

Nagykörű  7 12 4 23 
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Nagyrév   26 26 

Öcsöd 1 9 18 28 

Örményes  1 2 3 

Pusztamonostor 2 6 3 11 

Rákóczifalva    0 

Rákócziújfalu    0 

Szajol    2 2 

Szászberek  12 20 5 37 

Szelevény  4 2 6 

Szolnok 22 49 18 89 

Tiszabő  4 2 6 

Tiszabura    0 

Tiszaderzs    0 

Tiszaföldvár 4 10  14 

Tiszafüred 3 17 2 22 

Tiszagyenda  1  1 

Tiszaigar    0 

Tiszainoka  2 2 4 

Tiszajenő 57 133 56 246 

Tiszakürt  9  9 

Tiszaörs 2 3  5 

Tiszapüspöki    0 

Tiszaroff 6 10 1 17 

Tiszasas  3  3 

Tiszasüly  3 25 12 40 

Tiszaszentimre 52 167 76 295 

Tiszaszőlős 1 14  15 

Tiszatenyő    0 

Tiszavárkony 5 6 4 15 

Tomajmonostora  3 4 7 

Tószeg 1 8 3 12 

Törökszentmiklós 3 15 79 97 

Túrkeve 14 29  43 

Újszász 6 10 1 17 

Vezseny  1 2 3 

Zagyvarékas  4 4 8 

ÖSSZESEN 584 2103 1007 3694 
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103/a. ábra 

 

 

103/b. ábra 
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Jászapáti járás 

102. táblázat 

Település neve 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Alattyán 0.0% 50.0% 50.0% 

Jánoshida 0.0% 63.6% 36.4% 

Jászalsószentgyörgy 0.0% 0.0% 100.0% 

Jászapáti 4.7% 30.2% 65.1% 

Jászdózsa 50.0% 50.0% 0.0% 

Jászivány 0.0% 60.0% 40.0% 

Jászkisér 25.0% 50.0% 25.0% 

Jászladány 0.0% 100.0% 0.0% 

Jászszentandrás 11.5% 59.5% 29.0% 

Összesen, fő 51 271 152 

% 10.8% 57.2% 32.1% 

 

 

104. ábra 

  



424 

 

Jászberényi járás 

103. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Jászágó 7.5% 52.2% 40.3% 

Jászárokszállás 15.8% 57.9% 26.3% 

Jászberény 14.5% 62.6% 22.9% 

Jászboldogháza 17.8% 68.9% 13.3% 

Jászfelsőszentgyörgy 13.4% 68.1% 18.5% 

Jászfényszaru 10.0% 51.9% 38.1% 

Jászjákóhalma 10.0% 70.0% 20.0% 

Jásztelek 20.0% 56.0% 24.0% 

Pusztamonostor 18.2% 54.5% 27.3% 

Összesen, fő 123 558 238 

% 13.4% 60.7% 25.9% 

 

 

 

105. ábra 
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Karcagi járás 

104. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Berekfürdő 0.0% 57.1% 42.9% 

Karcag 9.4% 66.0% 24.5% 

Kenderes 0.0% 100.0% 0.0% 

Kisújszállás 21.8% 67.3% 10.9% 

Kunmadaras 25.0% 0.0% 75.0% 

Összesen, fő 23 112 38 

% 13.3% 64.7% 22.0% 

 

 

106. ábra 
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Kunhegyesi járás 

105. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Abádszalók 7.1% 71.4% 21.4% 

Kunhegyes 18.1% 57.1% 24.8% 

Tiszabő 0.0% 66.7% 33.3% 

Tiszabura    

Tiszagyenda 0.0% 100.0% 0.0% 

Tiszaroff 35.3% 58.8% 5.9% 

Tomajmonostora 0.0% 42.9% 57.1% 

Összesen, fő 26 88 36 

% 17.3% 58.7% 24.0% 

 

 

107. ábra 
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Kunszentmártoni járás 

106. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Cibakháza 0.0% 28.6% 71.4% 

Csépa 0.0% 100.0% 0.0% 

Cserkeszőlő 0.0% 9.1% 90.9% 

Kunszentmárton 27.8% 52.8% 19.4% 

Nagyrév 0.0% 0.0% 100.0% 

Öcsöd 3.6% 32.1% 64.3% 

Szelevény 0.0% 66.7% 33.3% 

Tiszaföldvár 28.6% 71.4% 0.0% 

Tiszainoka 0.0% 50.0% 50.0% 

Tiszakürt 0.0% 100.0% 0.0% 

Tiszasas 0.0% 100.0% 0.0% 

Összesen, fő 15 68 70 

% 9.8% 44.4% 45.8% 

 

 

108. ábra 
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Mezőtúri járás 

107. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Kétpó 16.0% 65.1% 18.9% 

Mesterszállás 13.0% 60.9% 26.1% 

Mezőhék 9.7% 43.5% 46.8% 

Mezőtúr 17.9% 59.0% 23.1% 

Túrkeve 32.6% 67.4% 0.0% 

Összesen, fő 130 435 171 

% 17.7% 59.1% 23.2% 

 

 

 

109. ábra 
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Szolnoki járás 

108. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Besenyszög 30.2% 43.8% 26.0% 

Csataszög    

Hunyadfalva    

Kőtelek    

Martfű 25.0% 50.0% 25.0% 

Nagykörű 30.4% 52.2% 17.4% 

Rákóczifalva    

Rákócziújfalu    

Szajol 0.0% 0.0% 100.0% 

Szászberek 32.4% 54.1% 13.5% 

Szolnok 24.7% 55.1% 20.2% 

Tiszajenő 23.2% 54.1% 22.8% 

Tiszasüly 7.5% 62.5% 30.0% 

Tiszavárkony 33.3% 40.0% 26.7% 

Tószeg 8.3% 66.7% 25.0% 

Újszász 35.3% 58.8% 5.9% 

Vezseny 0.0% 33.3% 66.7% 

Zagyvarékas 0.0% 50.0% 50.0% 

Összesen, fő 143 312 137 

% 24.2% 52.7% 23.1% 
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110. ábra 

  



431 

 

Tiszafüredi járás 

109. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Nagyiván n.a. n.a. n.a. 

Tiszaderzs n.a. n.a. n.a. 

Tiszafüred 13.6% 77.3% 9.1% 

Tiszaigar n.a. n.a. n.a. 

Tiszaörs 40.0% 60.0% 0.0% 

Tiszaszentimre 17.6% 56.6% 25.8% 

Tiszaszőlős 6.7% 93.3% 0.0% 

Összesen, fő 58 201 78 

% 17.2% 59.6% 23.1% 

 

 

111. ábra 
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Törökszentmiklósi járás 

110. táblázat 

Település 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Fegyvernek 0.0% 100.0% 0.0% 

Kengyel 23.7% 63.2% 13.2% 

Kuncsorba 14.3% 81.0% 4.8% 

Örményes 0.0% 33.3% 66.7% 

Tiszapüspöki    

Tiszatenyő    

Törökszentmiklós 3.1% 15.5% 81.4% 

Összesen, fő 16 57 87 

% 10.0% 35.6% 54.4% 

 

 

 

112. ábra 
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Járások összehasonlítása 

111. táblázat 

Járás 

Életkor (év) 

<18 18-60 >60 

% 

Jászapáti 10.8% 57.2% 32.1% 

Jászberényi 12.8% 59.3% 27.9% 

Karcagi 13.3% 64.7% 22.0% 

Kunhegyesi 17.3% 58.7% 24.0% 

Kunszentmártoni 9.8% 44.4% 45.8% 

Mezőtúri 18.5% 58.7% 22.8% 

Szolnoki 24.2% 52.7% 23.1% 

Tiszafüredi 17.2% 59.6% 23.1% 

Törökszentmiklósi 10.0% 35.6% 54.4% 

Összesen, fő 585 2102 1007 

% 15.8% 56.9% 27.3% 

 

 

 

113. ábra 
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Tanyagondnoki szolgálatok 

 

112. táblázat 

járás Fenntartó Típus 
Szolgáltató 

települése 
Bevont települések Bevont településrészek 

Jászapáti Jászivány Község Önkormányzata Önkormányzati Jászivány Jászivány  

Jászapáti 
Jászszentandrás Község 

Önkormányzata 
Önkormányzati Jászszentandrás  Felsőtanyairész 

Jászapáti 
Jászszentandrás Község 

Önkormányzata 
Önkormányzati Jászszentandrás  

Alsótanyairész, 

Járásitanyairész, 

Meggyesirész, Tadrairész 

Jászberényi Jászágó Község Önkormányzata Önkormányzati Jászágó Jászágó  

Jászberényi Jászberény Városi Önkormányzat Önkormányzati Jászberény Jászberény  

Jászberényi 
Jászfelsőszentgyörgy Községi 

Önkormányzata 
Önkormányzati Jászfelsőszentgyörgy Jászfelsőszentgyörgy  

Jászberényi 
Emberséggel az Emberért Közhasznú 

Egyesület 
Egyéb nem állami Jászfényszaru Jászfényszaru  

Karcagi Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzati Karcag  
Külterület, Magyarka, 

Tilalmas 

Karcagi 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi  

Jogi Személy 
Egyházi Kenderes  Bánhalma 

Kunhegyesi Tiszabura Községi Önkormányzat Önkormányzati Tiszabura Tiszabura Pusztataskony 

Kunszentmártoni Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzati Cibakháza Cibakháza  
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Kunszentmártoni Cserkeszőlő Község Önkormányzata Önkormányzati Cserkeszőlő Cserkeszőlő 

Bodnárdűlő, Cseuzdűlő, 

Cukrosdűlő, Dékánydűlő, 

Forrásdűlő, Galadűlő, 

Göbölyjárás, Iskola út, 

Kenderföld, Keresztdűlő, 

Kocsisdűlő, Korhánydűlő, 

Kozmadűlő, Kurázsdűlő, 

Lévaidűlő, Mátédűlő, 

Nyomásdűlő, Nyárjasdűlő, 

Peresdűlő, Pintérdűlő, 

Szabódűlő, Tanyaföldek, 

Tatárdűlő 

Kunszentmártoni Kunszentmárton Város Önkormányzata Önkormányzati Kunszentmárton Kunszentmárton  

Kunszentmártoni Nagyrév Község Önkormányzata Önkormányzati Nagyrév Nagyrév  

Kunszentmártoni Szelevény Község Önkormányzata Önkormányzati Szelevény Szelevény  

Kunszentmártoni 
Szociális Intézményfenntartó Társulás 

Cibakháza és Tiszainoka 
Önkormányzati Tiszainoka Tiszainoka  

Kunszentmártoni Tiszakürt Község Önkormányzata Önkormányzati Tiszakürt  Bogarasszőlő 

Mezőtúri Kétpó Község Önkormányzata Önkormányzati Kétpó Kétpó  

Mezőtúri Mezőhék Község Önkormányzata Önkormányzati Mezőhék Mezőhék  

Szolnoki Hunyadfalva Község Önkormányzata Önkormányzati Hunyadfalva Hunyadfalva  

Szolnoki Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati Szolnok Szolnok, Tiszajenő  

Szolnoki Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati Tiszasüly Tiszasüly  

Szolnoki Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati Rákóczifalva Tiszavárkony  

Szolnoki Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzati Besenyszög  
Dobapuszta, Fokorúpuszta, 

Palotás, Szórópuszta 

Tiszafüredi Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Önkormányzati Tiszaszentimre Tiszaszentimre  

Törökszentmiklósi Kengyel Község Önkormányzata Önkormányzati Kengyel Kengyel  



 

2. térkép 
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III. Kutatási dokumentáció 
 

1. A terepmunkában közreműködők névsora (kérdőíves 

felmérés, adatgyűjtés, interjúkészítés) 
 

1. Baginé Gavaldik Lívia 

2. Balogh Zoltán 

3. Bodonné Gyöngy Erika 

4. Buru Györgyné 

5. Danajka Istvánné 

6. Dr. Barancsi Ágnes 

7. Dr. Szűcsné Simon Mónika 

8. Dr. Varga Imre 

9. Fazekas János 

10. Fejes Róbert 

11. Gáspár Csaba 

12. Illés Mihály 

13. Kalmárné Nagy Erzsébet 

14. Kántor Sándor 

15. László Anikó 

16. Lázár Edit 

17. Lengyelné Nagy Beatrix 

18. Major Ferencné 

19. Molnárné Kis Erika 

20. Nagy István 

21. Nyitrainé Kiss Katalin 

22. Olajos Sándor 

23. Oros János 

24. Orvos Anetta 

25. Rédai János 

26. Ulviczky László 

27. Ulviczkyné Kiss Ibolya 

28. Varga Péter 

29. Vargáné Hegedűs Mária 

30. Vas Renáta 
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2. Az adatszolgáltatásban és információnyújtásban 

közreműködők névsora 
 

1. Andrási Lőrinc - a helyi Földtulajdonosok Vadásztársaságának Elnöke, Tiszafüred 

2. Angyal Csaba – csoportvezető, Polgármesteri Hivatal, Fegyvernek 

3. Badariné Szabó Bernadett - tanyagondnok koordinátor, Tiszajenő 

4. Bakondi Ádám János - tanyagondnok, Kétpó 

5. Balajtiné Pomázi Gabriella - ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Jászladány 

6. Bán Erika – ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás 

7. Bander József – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Tiszapüspöki 

8. Banka Ferenc - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Jászszentandrás 

9. Baranyi Mihály – korábbi polgármester, Kenderes 

10. Bátonyi Attila – aljegyző, Polgármesteri Hivatal, Jászberény 

11. Bekecs Gyula - nyugdíjas gazdálkodó, Tiszaszentimre 

12. Bencsikné Paróczai Éva – tanyagondnok, Kunszentmárton 

13. Bodó Imre - Állami Gazdaság, illetve Mezőgazdasági KFT. egyik helyi vezetője, 

Tiszaszentimre Község Önkormányzatánál mezőgazdasági szakember, 

Tiszaszentimre.  

14. Bolyós Zoltán - Városfejlesztési Iroda ügyintézője, Polgármesteri Hivatal, Jászberény 

15. Bozóki Jánosné – intézményvezető, Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, 

Jászberény 

16. Bozsó László- nyugdíjas, polgárőr, Jászboldogháza 

17. Burka István - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Nagyrév 

18. Csapó Pálné – igazgató, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató 

Besenyszögi Központja, Besenyszög 

19. Csécsei Csaba – önkormányzati képviselő, Tomajmonostora 

20. Csontos Anikó – településüzemeltetési előadó, Polgármesteri Hivatal, Öcsöd 

21. Dobó – Balogh Henrietta - aljegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszagyenda 

22. Dóczi Antal – műszaki vezető, Községgondnokság és Könyvtár, Öcsöd 

23. dr. Fekete Nóra - jegyző, Polgármesteri Hivatal, Kengyel 

24. Dr. Gottdiener Lajos – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Jászberény 

25. Dr. Szerencsés István – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Jászdózsa 

26. dr. Veres Nándor – polgármester, Községi Önkormányzat, Nagykörű 

27. dr. Vincze Anita – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Kunmadaras 
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28. Erdődi Károly - tanyagondnok, Jászfelsőszentgyörgy 

29. Farkas László - falugazdász, Jászkisér 

30. Fialka György – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Csépa  

31. Fodor Imre - műszaki ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Kenderes 

32. Fórizs Ágnes – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Mezőhék 

33. Gál István – osztályvezető, Polgármesteri Hivatal, Törökszentmiklós 

34. Gál Sándor - településüzemeltetői munkatárs, Tószeg 

35. Gyói Gábor – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Tiszasas 

36. Győr Zsolt – közterület felügyelő, Polgármesteri Hivatal, Kunhegyes 

37. Hajósné Dr. Szlama Katalin - címzetes főjegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszaföldvár 

38. Hegedűs László – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszatenyő 

39. Hegedűs Veronika - Városfejlesztési Iroda ügyintézője, Polgármesteri Hivatal, 

Jászberény 

40. Horváth Piroska – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Nagyiván 

41. Imre Lajosné – nyugdíjas, Tiszaszőlős 

42. Juhászné Papp Irén – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszaszentimre 

43. Kádár Anikó – intézményvezető-helyettes, Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Szociális Szolgáltató Központja, Túrkeve 

44. Kerekes András – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Tiszaszőlős 

45. Kerékgyártó Csilla – ügyintéző, Vezseny 

46. Keresztes Anita – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszakürt 

47. Kiss Gábor – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Mesterszállás 

48. Koczkás Gábor – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Alattyán 

49. Kormos Sándor - műszaki vezető, Besenyszög Közös Önkormányzati Hivatal 

Szászbereki Kirendeltség, Szászberek   

50. Kovács Andor – intézményvezető, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Cibakháza 

51. Kovács János – műszaki osztályvezető, Polgármesteri Hivatal, Tiszaföldvár 

52. Kovács Szilvia – alpolgármester, Polgármesteri Hivatal, Karcag 

53. Kovács Zoltán - falugazdász, Polgármesteri Hivatal, Jászárokszállás 

54. Kustár Péter - mezőőr, Berekfürdő 

55. Lányi László - Városüzemeltetési Iroda vezetője, Polgármesteri Hivatal, Jászberény 

56. Mészáros Béla – alpolgármester, Polgármesteri Hivatal, Tiszabura 
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57. Mészárosné Rózsa Edit–népesség-nyilvántartó, személyügyis, Polgármesteri Hivatal, 

Tiszabura 

58. Molnár Bálint – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Öcsöd 

59. Molnár Pál – igazgató, Városgondnokság, Karcag  

60. Mozsár Lászlóné - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Jászágó 

61. Nádudvari László - hatósági csoportvezető, Polgármesteri Hivatal, Jászfényszaru  

62. Nagy Gábor - műszaki ügyintéző, Zagyvarékas 

63. Nagy László – tanyagondnok, Szelevény 

64. Négyesi Sándor – műszaki előadó, Polgármesteri Hivatal, Tiszabő 

65. Ördögné Ceglédi Mária - őstermelő, helyi felmérések rendszeres aktív résztvevője, 

nagy helyismerettel rendelkező tanyagazda, Jászfényszaru 

66. Pánczél Ferenc - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Szelevény 

67. Pap Gábor - pályázati, területfejlesztési, építésügyi és közbiztonsági referens, Újszász 

68. Pápai János – osztályvezető, Polgármesteri Hivatal. Műszaki Osztály, Martfű 

69. Pollák Tibor - polgármester, Községi Önkormányzat, Tiszasüly 

70. Rézsó Mihályné– titkársági ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Tiszaroff 

71. Sári Ferenc - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Pusztamonostor 

72. Simon Károly - a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör tagja 

73. Sinka Csaba – ügyintéző, Tiszaörs 

74. Somodi László – műszaki irodavezető, Polgármesteri Hivatal, Abádszalók 

75. Szendreiné Kiss Erzsébet – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Tiszainoka 

76. Szincsák István – aljegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszaigar 

77. Szokolai Lajos – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő 

78. Szöllösi József – polgármester, Községi Önkormányzat, Szajol 

79. Tajnai Mátyásné – nyugdíjas, Kenderes 

80. Tapasztó Szabolcs – korábbi alpolgármester, Kenderes 

81. Tari András - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Jászivány 

82. Terjéki Tünde - polgármester, Polgármesteri Hivatal, Jászjákóhalma 

83. Tóthné Tuza Erzsébet – ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Jánoshida 

84. Tóthné Tuza Erzsébet - ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Jásztelek 

85. Török Tamás – polgármester, Polgármesteri Hivatal, Örményes 

86. Túri János - igazgatási ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Kenderes 

87. Vajó János – mezőőr, Karcag 

88. Vankóné Jekli Anikó – jegyző, Polgármesteri Hivatal, Tiszaroff 
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3. Terepmunka dokumentációja: a települési interjúk 

adatlapjai 
A megye 78 településéből 73 településen van tanya, így ezen 73 településen készült interjú 

(nincs tanya: Tiszaderzs, Rákócziújfalu, Hunyadfalva, Rákóczifalva, Kőtelek). 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Abádszalók 
Az interjúalany neve, beosztása:  

Somodi László – műszaki irodavezető Polgármesteri Hivatal Abádszalók 

I. Korábbi felmérések 

 

Nincs ismerete korábbi hasonló típusú felmérésről, adatszolgáltatásról. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

Abádszalókon nem beszélhetünk „tanyavilágról”. Klasszikus tanya nagyon kevés maradt. Ha a földhivatali 

nyilvántartást lekérnénk, több lenne, de ma már a helye sincs meg soknak, teljesen el lettek szántva. A 

szórványosan épült tanyák fokozatosan, de a téeszesítés nyomán szinte teljesen a majorságok közelébe, vagy a 

település közelébe települtek át, gyakorlatilag azok részeivé váltak. A jelenleg tanyaként funkcionáló ingatlanok 

is régebbi majorsághoz kötődnek, innen van elnevezésük is. 

Önkormányzati intézkedés a tanyákat érintve nem volt. Magán fejlesztések vannak csak, azok is kisebb 

mértékűek, csak a saját épületeket érintik.  

A tanyákon élők jellemzően azok, akiknek a családjai generációk óta ott éltek, állattenyésztéssel, 

földműveléssel foglalkoztak. Megörökölték a tanyát, és maradtak. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A település külterülete folyamatosan fejlődik. Köszönhető ez a Tisza-tó közelségének. Egyre nagyobb 

területeket minősítenek át üdülőövezetté, turizmust szolgáló fejlesztéseket terveznek a Tiszához közel eső 

területeken. 

A mezőgazdasági külterületeket jellemzően a település nagygazdái művelik. Régebbi majorokat vásároltak 

meg, azokat, mint egy telephelyet használják, ott tartják a gépeket, ott tárolják a terményt, esetleg nagyüzemi 

állattartással foglalkoznak, de életszerűen nem lakik ott senki. Komoly vállalkozások, gazdaságok ezek, 1000 

ha-os földterületeket művelnek. Közművesítésüket megoldották, épületeiket felújították, virágzó gazdaságok. A 

tanyavilágot ez váltotta fel Abádszalókon. 

Egy sor tanya van Abádszalóktól távol Kunhegyeshez, ill. Kunmadarashoz közelebb. Aszfalt út mentén, jól 

megközelíthetőek, egy sorban. Fejlesztésük most indult igazán, a tulajdonosok kezdik felújítani őket. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása. 

A lakott tanyák közel vannak a településhez, vagy tömegközlekedési út mentén fekszenek. Áram és vízellátásuk 

könnyen biztosítható, bárhonnan könnyen megközelíthetőek. Saját ellátásukról gondoskodnak a lakók, nem 

igényelnek segítséget.  

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Berekfürdő 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kustár Péter mezőőr 
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I. Korábbi felmérések 

 

A mezőgazdasági összeíráson kívül más felmérés a tanyavilágban nem történt, artról nincs információ. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

Nem történt ilyen intézkedés. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Berekfürdő település fiatal település, a 40-es évek után, mint üdülőtelep jött létre, és Karcag város 

közigazgatási területe volt. Külterületének alakulása a város külterületének alakulásával szervesen 

összeforrott volt. Karcag külterülete hatalmas tanyavilággal rendelkezett, de a TSz-ek kialakítása szinte 

teljesen elsöpörte a tanyasias életformát és magukat a tanyákat is. Néhány kiemelkedő méretű 

nagygazdaság megmaradt TSZ majornak, vagy brigádszállásnak, egyébként ledózerolták a tanyák több 

mint 90 %-át.  

Berekfürdő külterülete az elszakadáskor Karcag külterületéből lett kihasítva. A területen aktív 

mezőgazdálkodás folyik, a Tsz-ek felbomlása után önálló kis és nagygazdák gazdálkodásával. A bereki 

tanyák közvetlenül a település mellett maradtak fenn, illetve épültek újak. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A bereki tanyákon élők életkörülményeivel kapcsolatos szolgáltatásjavítás nem történt. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Besenyszög 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  Csapó Pálné igazgató 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolg. Besenyszögi Központja 

I. Korábbi felmérések 

1980-as évek elején volt felmérés a tanyák helyzetéről, lakosság összetételéről, kérdőív formájában. Ennek 

eredményét a Szolnok Megyei Tanács Szociális osztálya gyűjtötte  össze  és összegezte. Ennek eredményéről és 

következtetéséről nincs információm. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A tanyagondnoki szolgálat bevezetése előtt a besenyszögi szociális intézmény házigondozásba részesítette a 

rászoruló tanyasi lakosságot. A gondozó nők a tanyasiak közül való volt. 

2005-ben pályáztunk tanyagondnoki szolgálat kialakítására. A szolgálat létrehozását segítette az erre a célra 

nyert terepjáró. A tanyasiak örömmel vették ezen szolgáltatás bevezetését, mely a település szociális 

intézményén belül működhetett. Így vált lehetővé a külterületen élő lakosság egészséges ivóvízhez, alapvető 

élelmiszerekhez és különféle szolgáltatásokhoz való jutása. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Besenyszög Szolnoktól északra, 16 km-re fekvő kisváros. Külterülete 13.000 hektár, Szolnok 

megyében egyik legnagyobb külterületű település. Infrastruktúrálisan elmaradott villany minden 

működő tanyában van, legtöbbje fúrott kúttal rendelkezik, de ivóvizet a Gondozási Központ 

tanyagondnoka heti 2 alkalommal szállít már szükséges élelmiszerrel és egyéb szükséglettel együtt. 

Megközelíteni a tanyákat nagyon nehéz, mert földúton 5-10 km-re is vannak, műúton (3225, ill. 
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3224) 30-35 km a település központjától. A tanyák csak földútról közelíthetők meg, kivéve a műút 

mellett lévő tanyákat. A tanyák kialakulása az 1700-as évek végére tehető, amikor gróf Eszterházy 

Károly egri érsek a tulajdonába került földek művelésére családokat telepített erre a területre! Ekkor 

a kül- és belterület együtt meghaladta a 18.000 ha-t. A település még akkor négy nagyobb 

településből állt. (Szög, Szentivány, Fokorú és Szászberek) Szög és Szentivány egymáshoz közel 

lévő települések tovább fejlődtek, majd összeérve elérték a Bessen nevű vízfolyást. 1901-től 

hivatalosan Besenyszög. A tanyák tovább szaporodtak és kezdték benépesíteni a nagy külterületek, 

kialakítva Doba-pusztát, Szórópusztát. Palotás kialakítása a Tsz kialakításával kezdődött. 1950-ben 

Besenyszög lélekszáma meghaladta a 6000 főt, ennek 2/3-a tanyán élt. Ekkor önálló lett Szászberek 

leválasztva több, mint 4000 ha területet. A Tsz-ek kialakításával gyorsan csökkent a tanyák száma. 

Az emberek betelepültek Szóró-, Doba-, Palotás pusztára, ill. a környező nagy falvakba Besenyszög, 

Jászladány, Hunyadfalva, Csataszög, Kőtelek. Ezek a tanyaközpontok azért népesedtek be, mert a 

szervezett foglalkoztatás ezekre a helyekre összpontosult.  

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

2006. január 1-től működik a tanyagondnoki ellátási forma a szociális ellátó rendszeren belül. 

Jelenleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása keretén belül működik a szolgáltatás. 

1 fő gépkocsivezető látja el. Heti 2 nap járja a tanyákat és visz élelmet, vizet és minden olyan 

dolgot, ami a tanyasi életet megkönnyíti. Igénybe lehet venni az egyes alapszolgáltatásokat (pl.: 

családsegítés, házi segítségnyújtás) 

Egyéb napokon hivatalos ügyekben segítünk, ill. az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást. 

Továbbítjuk a lakosság észrevételeit az önkormányzat felé. 

Művelődési és szabadidős tevékenységeket is szervezünk bekapcsolva a tanyán élőket a város 

programjaiba. 

A tanyagondnoki szolgáltatást a tanyán élő 90%-a igénybe veszi, az összlétszám 90 fő körül van. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Szászberek 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kormos Sándor Műszaki vezető Besenyszög Közös Önkormányzati Hivatal  

Szászbereki Kirendeltség   

I. Korábbi felmérések 

Nem tud korábbi fölmérésről. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az utóbbi 10 évben semmilyen fejlesztés nem volt, de ha lesz lehetőségük, mindenképpen szeretnének 

létrehozni tanyagondnoki feladatokat ellátó szervezetet. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Külterület 3820 ha. Szászberek 1950 óta önálló település, addig Besenyszög része volt. A tanyavilág 

jellemző volt a településre mához az 1700-as évek óta. 1950-ben 750 fővel jött létre Szászberek, mely 

akkor 2 település részből tevődött össze főleg, Alsó-Szászberek és Dombhát. A mai Szászberki részen 

csak néhány ház volt található. 

Kóner báró gazdasága országosan híres gazdaság volt. 

Infrastruktúrája közepesnek mondható. 
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      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Jelenleg külterületen semmilyen szolgáltatást nem végzünk, ha lesz lehetőségünk, szeretnénk pályázni a 

tanyagondnoki feladatok ellátására, az itt élő 37 fő segítésére. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA – Tiszasüly 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  Pollák Tibor  polgármester   

 Tiszasüly Község Önkormányzat 

I. Korábbi felmérések 

Nem tud felmérésről. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az utóbbi 10 évben több fejlesztést is végrehajtottunk, de még így is nagyon méltatlanok a körülmények. 

A Palotási Zrt segítségét igénybe véve minden tanyacsoportot sikerült vezetékes vízzel ellátni, bár vannak 

vízminőségi problémák. A gyalogos közlekedés szempontjából nagyon fontos volt, hogy több száz méter járdát 

építettünk. Pár évvel ezelőtt közvilágítási hálózatot, ill. lámpatestek fejlesztését hajtottuk végre. 2005-ben Opel 

mikrobuszt nyertünk a falugondnoki ellátásra. 

 

III. Helyzetfeltárás 

 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszasüly külterülete 9300 km. Tiszasüly tanyás jellege az 1700-as évek óta ismert, még a két 

világháború között is több, mint 240 tanya létezett. 1950 után Tsz-ek kialakulásával rendre megszűntek 

a tanyák, kiköltöztek az emberek Tiszasülyre, Pélyre, Kőtelekre. A falu ekkor elérte a 3000 főt. 

Legrégebbi tanyacsoport a Szénási tanya. A Rákóczi tanya és a Görbe major a Tsz központok 

gazdasági épületeibe épült. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

2005 falugondnoki ellátást, mint szociális feladat ellátás a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

keretein belül látjuk el. 1 fő gépkocsivezető végzi ezt a feladatot, heti 5 nap visz ebédet, gyógyszert, 

élelmiszert és minden egyebet, ami a szükségletek kielégítése szempontjából fontos. Behordjuk az 

embereket a településre az egészségügyi ellátás biztosítására, ha kell, szervezetten szakrendelésre, 

Szolnokra. 

A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat is ellátjuk a tanyákon. 

Igény szerint a település kulturális életébe is benyomjuk őket. Az ellátottak száma 30-35 fő a 42 

tanyán élőből. 

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Szajol 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Szöllösi József Polgármester 

 Szajol Községi Önkormányzat 
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I. Korábbi felmérések 

A tanyák alacsony létszáma miatt nem tud felmérésről. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az utóbbi 10 évben semmilyen fejlesztés nem történt a tanyasiak érdekében, mert már csak hobbi szinten  

működik és nincs állandó lakója. 

A két fő nyugdíjas pedig a település szélén lakik, könnyen megközelíthető. Ellátásukban be kell segítenünk. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

3281 ha külterülettel rendelkezünk. A tanyák kialakulásának feltételei nem voltak meg, mert a település 

a Tisza árterületén fekszik magaslatban. 3 tanyánk a település mellett van, a másik 6 szintén az árterület 

egy magaslatán. Ez a bokor tanya nincs a településtől messzebb 500 m-nél. 

Infrastruktúrája  elhanyagolt. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A külterületeken élőket nem látjuk el mivel hobbiként működnek, az idős párnak ha  kell alkalomadtán 

segítünk. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Nagykörű 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:   

dr.Veres Nándor Polgármester 

Nagykörű Község Önkormányzata  

 

I. Korábbi felmérések 

Nem emlékszik. 

 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Nem volt fejlesztés. 

 

 

III. Helyzetfeltárás 

 

1)A külterület általános bemutatása 

 

Külterület 5120 ha fekszik, a Tisza árterület része volt, most gátak védik. A község magas parton 

fekszik, így rendszeres tiszai kiöntések miatt nem alakulhatott ki tanyavilág. A mostani 

településrészre építkeztek az emberek, innen jártak ki földet művelni és gazdálkodni. Jellemzően 

ártéri gazdálkodás folyt. A három házból álló bokor tanyák a település mellett vannak, 

infrastrukturálisan jól ellátott. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

 

A településen nem végzünk a tanyán élők felé szolgáltatást. A tanyán élők  

gazdálkodnak és ellátják magukat. A település szolgáltatásait igénybe venni  

bejönnek a faluba. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Fegyvernek 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Angyal Csaba, csoportvezető, Fegyvernek 

I. Korábbi felmérések 

 

Településünkön korábban nem történt a tanyákról és az ott élőkről felmérés, mivel nem jellemző ez a 

lakásforma a város múltjában, történelmében. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

A tanyák száma elenyésző a településen élők számához viszonyítva, és jelenleg csak egy tanya lakott állandó 

jelleggel, ami nem indokolta, hogy bármilyen specifikus intézkedés szükséges a tanyán élők szükségleteit 

illetően. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Fegyvernek a XVIII. században a török időket követően német telepesekkel szervezetten benépesített 

településként jött létre. A török időszakban a korábbi lakott telprészek teljesen elnéptelenedtek, így azok a 

viszonyok egyáltalán nem hatottak a szervezett telepítéssorán létrejött község lakásviszonyaira. 

Az új letelepülők az egész évben szárazon maradó terleteket foglalták el, és tanya, vagy önmagában álló 

lakott épületeket nem építettek. A Tisza – különösen a XIX. században történt folyószabályozások előtt – a 

teleplés mellett folyt, ezért a mélyebb részeket minden tavasszal elöntötte, ezért a tanyavilág nem tudott 

kialakulni. A néhány önálló gazdaság, mely a településtől távol létesült, csak olyan helyeken maradhatott 

meg, melyek árvíz idején is folyamatosan biztonságban voltak, és emellett megközelíthetőségük is 

megmaradt, lényegében bármilyen vízállásnál is. A külterületnek csak igen kevés része rendelkezet ilyen 

adottságokkal, és tanyásodás a külterületen nem jött létre. 

A város külterülete természetesen mezőgazdasági hasznosítású, jelentős téli csapadék esetén nagy része 

belvízzel fenyegetett. Az úthálózatban jelen van a szilárd burkolatú út is, azonban építésük nem a 

külterületen lakók életkörülményeinek javítása, hanem elsősorban a korábbi termelőszövetkezet gazdasági 

igényei szerint alakult. A Nagykörü felé működő rév szintén aszfaltúton közelíthető meg, de ezen az úton 

sem terjedt el a tanya mint lakott hely. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Napjainkban egy állandóan lakott tanya fekszik a város külterületén, ami nem indokolta az ott élő lakosunk 

életkörülményeinek javítását szolgáló közszolgáltatás szervezését, ezért a külterületen élők számára nem történt 

szolgáltatás bevezetése és fenntartása. 

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászberény 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Az információk az alábbi szakemberektől lettek beszerezve 

Dr. Gottdiener Lajos Jegyző 

Bátonyi Attila Aljegyző 
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Lányi László Városüzemeltetési Iroda vezetője 

Hegedűs Veronika Városfejlesztési Iroda ügyintézője 

Bolyós Zoltán Városfejlesztési Iroda ügyintézője 

Bozóki Jánosné intézményvezető Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 

I. Korábbi felmérések 

Külön, konkrétan a tanyavilágot érintő felmérésről nem tettek említést az interjúalanyok, viszont az alábbi 

korábbi felméréseket említették, melyek részben, vagy valamilyen tartalmában érintették a külterületi, 

tanyavilágban élő lakosság helyzetét is: 

 2011-es népszámlálás 

 KSH mezőgazdasági összeírása 2013-ban (gazdaság szerkezeti összeírás – GSZÖ) A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 1-jei eszmei időponttal június 1. és 30. között – az Európai 

Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek 

megfelelően – mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013) hajtott végre. Az összeírás 

célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 

pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. 

Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állat-, 

épület- és gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő 

információról gyűjtött adatokat a KSH 

 Tanyavillamosítás kapcsán történt bizonyos szintű helyzetfelmérés, ez azonban a tanyáknak csak egy 

szűk szegmensét érintette (ahol konkrétan a beruházásra sor kerül/került). 

A tanyák száma Jászberényben 1000 feletti. Becslések szerint legalább felén nincs építmény, vagy épület. A 

maradék kb. 40 %-a romos, vagy lakatlan lehet. Kb. 10 %-ra becsülhető a lakott tanyák száma, de erre konkrét 

adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

2012-ben a közmunka program keretében 21 km hosszúságban 15 db földút került rendbetételre, karbantartásra 

(árok tisztítás és út szélesítés). 

Még 2013 elején indult lakossági kezdeményezésre egy tanyavillamosítási program pályázati forrásból, mely 25 

tanyát érint. A beruházás még erre az évre is áthúzódott és jelenleg is folyamatban van. Területileg Öregerdőt, 

Tőtevényt és a Réti tanyát érinti. 

A fenntartó 2011. évben nyújtott be pályázatot a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére. E pályázati keretből 

tárgyi eszközök kerültek beszerzésre: láncfűrész, fűkasza, melegen tartó edények, vérnyomásmérő. Továbbá 

Jászberény Városi Önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerinti pályázaton vett részt, a pályázatot 2014-ben 

nyújtották be. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által működtetett falu- és tanyagondnoki 

szolgáltatáshoz kapcsolódóan – a már meglévő tevékenység további megfelelő szintű biztosítása érdekében – új 

gépjármű beszerzésére került sor (Suzuki Grand Vitara).  

Ugyanezen pályázat keretében került sor a Neszűri Polgárőr Egyesület részére is gépjármű beszerzésére szintén 

a már meglévő tevékenység további megfelelő szintű biztosítása érdekében. 

2013: Közel 4 km-es aszfaltos útszakasz minősége javult Jászberény külterületén. A 2.5 millió forintos 

beruházás fele önerőből származott, míg a többi része vállalkozói finanszírozásból valósult meg. 

2014-2015: Itt megemlíthetők továbbá a Komplex Telepprogram (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042) keretében 

jelenleg is zajló intézkedések, melyek részben a Neszűri lakosságot is érintik. A 150 millió forintos Európai 

Uniós támogatásból megvalósuló program célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, 

hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatása és integrációja. Az említett célok megvalósulása 

érdekében szolgáltató pont kialakítása van folyamatban a Neszűr 3-4. dűlőben, valamint Csillagház-Cserhaj 

szolgáltatóház és szolgáltató pont létesül a Faiskola utca 3. szám alatt, a jelenleg használaton kívüli 
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Gondozóház épületében.  

Az ingatlan felújítása és közösségi ház funkcióval történő ellátása megkezdődött, és várhatón június 30-ig, nettó 

25 millió forintból valósul meg. Tevékenysége a Faiskola utcában és a Neszűr 3-4. dűlőben lakókat érinti. A 

rekonstrukciót kivitelező cég is a célcsoportból alkalmaz dolgozókat a felújítási munkálatokra. Az átalakítás 

során előadó terem, tanoda, a szociális munkások napi munkavégzéséhez iroda, játszóház és alapvető higiéniai 

szolgáltatások nyújtására alkalmas helyiségek létesülnek.  

A célcsoport felzárkóztatása, lakókörnyezetük és életminőségük javítása érdekében soft tevékenységek, azaz 

különféle szolgáltatások és programok lesznek majd elérhetőek a szegregátum és a város valamennyi lakója 

számára úgy, mint többek közt hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása délutáni foglalkoztatás keretében, 

tehetséggondozás, családi nap, előadások egészséges táplálkozás, egészséges életmód, bűnmegelőzés 

témakörben, tanoda működtetése. 

A közösségi programszervezők és szociális esetmenedzserek dolgoznak a projektben, akik napi kapcsolatban 

állnak a célcsoport tagjaival. A program keretében az egykori Rákóczi úti általános iskola épületében már 

tavaly április óta szervezik a különféle soft programokat. Jelenleg ott működik a tanoda is, mely lehetővé teszi a 

szegregátumok hátrányos helyzetű gyermekeinek a felzárkóztatását. A programok végleges helyszíne a 

felújított Faiskola utcai Gondozóház lesz. (BerényCafé 2015. 03. 12.) 

A Neszűrt érintő további intézkedések: 

Jászberény Város Rendőrkapitányság támogatása és megerősítése a helyi rendőri bejárások és jelenlét fokozása, 

a közbiztonság javítása érdekében. Kihelyezett szolgálati hely kialakítása. 

Az elmúlt 10 évben több Neszűri Intézőbizottság is alakult a helyi problémák feltérképezésére és a lehetséges, 

vagy szükséges intézkedések kidolgozására. 

Az önkormányzat tavalyi évben (2014-ben) útjára indított mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretében 

homoktövis és energianád táblákat, valamint fa csemetekertet telepítettek a Neszűrben. A háromszáz fiatal 

facsemete: magas kőris, gömbkőris és vérjuhar. A szakszerű gondozást követően mindegyik növényt 

közterületre fogják kiültetni, mely a projekt középtávon legrentábilisabb részeként több mint 10 millió forintnyi 

megtakarítást fog eredményezni a városnak az elkövetkezendő öt évben. A meglévő állományt egyébként 

további kétszáz facsemetével szeretnék bővíteni a jövőben. Az energianádból a későbbiekben a hasznosítás 

során közintézmények fűtését lehetne megoldani, a homoktövisnek pedig köztudottan ismert számos betegségre 

való orvosságként történő hasznosíthatóság 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A tanya a magyar Alföld jellegzetes településformája. A török hódoltság utáni időszakban,a fennmaradt 

városokból, falvakból a lakosság visszaköltözött a megművelendő földekre, és előbb ideiglenes, majd állandó 

lakóházakat, mezőgazdasági épületeket emeltek. A tanya kezdetben a kétlaki, városlakó-gazdálkodó polgári 

életmód egyik színtere volt. A család nyáron főleg a tanyán élt és termelt, télre a városi lakásába húzódott, a 

gyerekek ott jártak iskolába, a szülők ott éltek társasági életet. Az állatok a tanyán, téli szálláshelyükön 

maradtak, s a gazda rendszeresen kijárt etetni, itatni, gondozni őket, vagy állandóan kint lakó cselédet fogadott 

melléjük. Később a parasztpolgárság számának növekedésével és elszegényedésével a tanya önálló lakhellyé és 

gazdasággá vált. A 20. század elején az alföldi tanyák száma meghaladta az egymilliót, a század második 

felében, a szövetkezeti gazdaságok tagosítása során a tanyarendszert tudatosan elsorvasztották. Ma főként a 

Kiskunságban, a Jászságban, illetve a Nyírség bokortanyáin találunk kertészkedő vagy állattartó 

tanyagazdaságokat. 

Jászberény város az Észak-Alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén, a Zagyva 

folyó két partján fekszik. Mint a jászberényi kistérség központját gyakran emlegetik a „Jászság fővárosa”-ként 

is. A megye második legnépesebb városa, ahol a Jászság lakosságának közel egyharmada él. Jászberény 

közigazgatási, gazdasági, szellemi és vallási központ is egyben.  

A táj, a város környezete jórészt még ma is őrzi régi jellegzetességeit. Gazdag történelmi eseményekben, 
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műemlékekben és köztéri szobrokban. 

A XX. század második felében jöttek létre az első ipari nagyüzemek, amelyek a lakosságnak több 

munkalehetőséget és nagyobb megélhetési biztonságot jelentettek. Fokozatosan kiteljesedett az infrastruktúra, 

napjainkra pedig Jászberény gazdasági és ipari szempontból is a kistérség kiemelkedő településévé vált, ahol a 

nagyobb ipari létesítmények mellett számos sikeres vállalkozás is működik. 

Jászberény a 18–19. század fordulóján – más hasonló karakterű városokhoz hasonlóan – hatalmas, 43912 kh 

határral rendelkezett. Az 1800-as évek végén a városnak 25227 lakója volt, kiknek egyharmada tanyán élt. A 

városmagnak minősülő, viszonylag sűrűn beépített területen és a tanyavilágban élők között különbséget 

eredményezett a lakosok társadalmi összetétele. A lakók foglalkozását tekintve a városmagban már 

felbomlóban volt a gazdálkodó, paraszti jelleg. Itt csak a lakók fele, mígnem a tanyákon 93,5 %-nyi népesség 

foglalkozott a hagyományos paraszti életmód fenntartását jelentő őstermeléssel. A városmagban és tanyákon 

lakók élet- és információs viszonyai között is karakteres különbségek mutatkoztak. A városlakók relatíve 

urbánusabb életfeltételeivel szemben a tanyán élők számára a piacok és a vásárok napjai képeztek hír- és 

információszerzési alkalmakat. 

Az 1970-es évek közepéig Jászberényt ez a hatalmas tanyavilág vette körül. Ekkor még nagyon sok család élt és 

gazdálkodott tanyán. A családtagok a téeszben dolgoztak, de mellette állatokat tartottak és földet műveltek. A 

módosabb családoknak a városban is volt házuk, ahol legtöbbször csak a dédszülők laktak. A tanyai élet 

rendkívül nehéz volt, s mégis oly sokan küszködtek a földdel, a jószágokkal, hogy megélhetést biztosítsanak 

családjuk számára. 

Jászberény sajátossága, hogy - a mezővárosokra jellemző- jelentős kiterjedésű külterület, tanyavilág veszi körül 

napjainkban is. A városhoz jelenleg 20. 955, ha külterület tartozik. A külterületi lakosság létszáma: 2172 fõ, 

mely az összlakosság 8%-a. Az itt élő emberek között jelentős az idősek és a gyermekek aránya. A külterületi 

körzetek közül a problémák koncentrált jelenléte miatt a Neszűr különösen a figyelem központjába került. 

Jászberény városban az ingatlan-nyilvántartás és SZL (személyiadat- és lakcímnyilvántartás) szerint hrsz.-mal 

és házszámmal megfeleltetett tanyák száma 1084, melyek az alábbi területeken helyezkednek el: Alsómuszáj, 

Borsóhalma, Érpart, Felsőmuszáj, Meggyespele, Necső, Neszűr, Négyszállás, Neszűr, Öregerdő, Peres, 

Portelek, Szentimre tanya, Tőtevény, Újerdő, Zagyvapart, Zsombikos. Ezen belül Újerdő és Pórtelek területén 

található a tanyák 40 %-a. A külterületi körzetek közül más vonatkozásban még különösen a Neszűr hívja fel 

magára a figyelmet, ahol a sajátos körülmények és összetett folyamatok miatt a problémák koncentrált jelenléte 

teremt speciális helyzetet. 

Kivonat JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBÓL 2007-2013 

(jelenleg van folyamatban aktualizálása) 

Jászberényhez közigazgatásilag 18 külterületi körzet tartozik. 

A külterület népességszáma 2001-ben 1773 fő volt, ez 2008 májusára 2177 főre változott, azaz nőtt. A 

korcsoportok (0-14;14-59; 60-0 év) aránya 15,9%, 60,2% és 23,9%. Az öregedési index értéke 1,5 volt a 

Népszámlálás idején. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 40,9%. A foglalkoztatott nélküli 

háztartások aránya 55,2%. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-

59 évesek) belül 52,6%. Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 2,1%.  

A Neszűrt a 31. számú főútról 12 dűlőúton keresztül lehet megközelíteni. Ezek közül csak a városhoz 

legközelebb eső, úgynevezett 0. út van leburkolva, de ez sem tart egészen a záró keresztútig. Önmagában a 

Neszűr 431,5 ha-os területén hivatalosan 310 bejelentett lakos volt 2003-ban, míg 2008-ban a város népesség-

nyilvántartása szerint Neszűr tanyára 523 fő volt bejelentkezve. A lakosság a regisztráltak számát jóval 

meghaladó, hiszen az elmúlt 10-15 esztendőben az „őslakosok” mellett megjelentek a városból és a távolabbi 

vidékekről ide áramló alacsony társadalmi státuszú egyének és családok. Ezek egy része önkényes 

„lakásfoglaló”. A tulajdonviszonyok meglehetősen kaotikusak, még a legális úton zajló adásvételekkel járó 

tulajdonosváltás sincs minden esetben regisztrálva. Az itt élő családok többsége szegényes körülmények között 

él, a szülők jelentős része munkanélküli és a gyermekek után járó szociális juttatások képezik a család 

jövedelmét. A lakosok kb. 28% roma származású. 2008-ban LFT-ben senki sem, míg rendszeres szociális 



 

 

 450 

segélyben 16 fő részesül. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 16 családban 40 gyermek kap. 

Korösszetételt tekintve jelentős a gyermekek száma (főleg a nagy számú cigány családok esetében) és az 

egyedülálló időkorúak (25%) jelenléte. Ez meghatározza a területen szükséges szociális és egészségügyi 

ellátórendszer szükségleteit. A területen megoldott az orvosi ügyeleti, védőnői és egyéb, idősek ellátását 

szolgáló (ebédkihordás) ellátás. 

Fizikai rendszer: 

A dűlőutakat merőlegesen járások keresztezik. Gyakorlatilag tehát szinte valamennyi területfeltáró útvonal 

homokos földút. A városba való bejutást biztosító buszos tömegközlekedés a 31. sz. főúton érhető el, ahol 

három buszmegálló áll a helyi lakosok rendelkezésére. A kerékpáros közlekedés feltételei jók, mivel a főúttal 

párhuzamosan kerékpárút vezet, amely az egész terület összeköttetését biztosítja a várossal. Hajtáig az 

elektromos hálózat nem ér el, ezért az ott lakók rákényszerülnek a házi aggregátoros áramfejlesztésre. A 

vezetékes ivó vízszolgáltatás egyik területrészen sem elérhető, a legközelebbi nyilvános közkifolyó is több 

kilométerre található, a 31. sz. főút mellett, a MOL benzinkúttal szemben. A szennyvíz- és csapadékvíz elvezető 

csatornahálózat hiányzik. A szennyvíz talajba történő elszikkasztása erősen szennyezi a környezetet.  

Ellátás: A területen két bolt van, az egyik Neszűrben, a másik az Öregerdő területén. A területen nincs iskola, 

így a gyerekek sokszor több kilométernyi gyaloglás után érik el a főút mellett található buszmegállót. A 

területről 57+34 fő gyermek jár a város iskoláiba illetve óvodáiba. A területen nem megoldott a szemétszállítás. 

Jelenleg ugyan már két szemétgyűjtő konténer áll rendelkezésre (2007-ben kerültek kihelyezésre), de ezt – helyi 

információk szerint – gyakran a városi lakosok használják háztartási hulladékuk elhelyezésére. 

Közösségi élet: 

A terület közösségi életét (Hajta Neszűr Öregerdő Baráti Egyesület) szervezi. A szervezet és egyben a 

közösségi élet központja az önkormányzati tulajdonú Öregerdei Gyerektábor, amely jó állapotú fűthető 

épületekkel rendelkezik és a nyári időszakban eredeti funkciójában üzemel. Az civil szféra az eddigiekben is 

sokat tett a terület problémáinak megoldása érdekében. Kiemelkedő a Vöröskereszt helyi szervezetének 

tevékenysége. A szervezet kezdeményezésére 2003-ban átfogó szükségletfelmérés történt, amely alapján 

kidolgozásra került a beavatkozási feladatterv (2004). A terület komplex fejlesztésének elindítása indokolt és 

sürgető feladat. Első lépésben mindenképpen a tulajdonviszonyok feltárása és rendezése a fő teendő. A terület 

komplex hasznosítására vonatkozó lehetőségek feltárása a helyi civil szervezeteknek köszönhetően részben már 

megtörtént. Ezek hathatós megvalósítása azonban határozott önkormányzati beavatkozási szándék függvénye. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

A 2013-ban harmadik alkalommal került meghirdetésre a Tanyafejlesztési Program pályázati kiírása. A teljes 

Alföld területéről pályázható program négy támogatási célterület keretében indulhatott el. A döntés értelmében 

idén 529 tanyafejlesztési projekt nyert el vissza nem térítendő támogatást összesen közel 3,5 milliárd forint 

értékben. 

A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul tűző program három éves 

működése során eddig összesen 963 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, mintegy 5,8 milliárd forint 

összértékben. 

A fejlesztések megvalósítására és befejezésére 2014. április 30-ig került sor. 

A település az alábbi támogatási célterületek keretében nyert támogatásokat: 

A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre támogatásban 

részesült: 

Jászberény Város Önkormányzata 31 077 eft 

A tanyagazdaságok fejlesztésére: 

Jászberény két helyi tanyagazda 2 192 eft és 2 121 eft  

A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, 
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eszközök beszerzésére támogatásban: 

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 9 996 eft 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 9 999 eft 

Jászapáti Város Önkormányzata 6 911 eft 

Jászárokszállás Város Önkormányzata 10 000 eft 

A tanyagazdaságok fejlesztésére: 

Jászjákóhalma Budai Zoltán 2 211 eft 

A tanyagazdaságok indító támogatása: 

Jászboldogháza Hegyesi József 1 500 eft 

Jászfelsőszentgyörgy Hunyadi László 2 001 eft 

A villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamos-energia ellátását biztosító egyéni fejlesztésre: 

Jászfelsőszentgyörgy Farkas Tibor  4 995 eft 

Jászfelsőszentgyörgy Szolnoki Gergő 3 042 eft 

A tanyagondnoki szolgáltatás: 

A szolgáltatás ellátási területe jelenleg a Neszűr 0-5. dűlőig terjed ki.  

Az ellátás célja: a Neszűr intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükséglet kielégítését 

segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Célja továbbá, hogy a Neszűrben 

városi szintű szociális alapellátás alakuljon ki, valamint az izoláció és a magányosság csökkenthető legyen.  

Az ellátás feladata: 

A tanyagondnoki ellátás körébe elsősorban szociális alapellátási feladatok tartoznak. A feladatok között 

szerepel továbbá az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, a lakosság részéről jelentkező 

szükségletek, szolgáltatási igények közvetítése az önkormányzat felé. Szabadidős tevékenységek 

megszervezése (színház, helyi rendezvények stb.), lakossági szolgáltatások, egyéni és hivatalos ügyek intézése.  

Az ellátás tárgyi és személyi feltételei: 

A tanyagondnoki ellátást egy fő szakképzett tanyagondnok látja el terepjáró autó segítségével. Munkájának 

ellenőrzését, koordinálását a nappali ellátás vezetője végzi. 

2014.12.31-én az ellátottak száma 11 fő. Tárgyévben 2 fő ellátása szűnt meg és 2 új igénybevevő jelentkezett. A 

napi átlagos igénybevétel 7 fő. 

Az egyéb területeken külterületi házi segítségnyújtás és étkeztetés keretén belül, a tanyagondnok 

közreműködésével segítik az arra rászorulókat, melynek keretében az igénylők számára bevásárlás, receptek 

kiváltása és étkeztetés biztosított. A tanyagondnoki körzet határán kívül, egyéb külterületen a külterületi házi 

segítségnyújtás, továbbá az étkeztetés keretében a fent jelzett igénybevevői létszám mellett még további 18 fő 

rászorulónak nyújt segítséget a tanyagondnok. 

A külterületen két bolt (Neszűr, Öregerdő) nyújt segítséget a kint élő lakosok ellátásának biztosítására. 

A külterületen mezőőr és vadőr szolgálat is működik, valamint a polgárőrség is rendszeres bejárásokat folytat. 

A külterületen két polgárőr szervezet is működik, egyik Pórtelken, a másik a Neszűrben. A Neszűri Polgártőr 

Egyesület 2002 óta működik, jelenleg 19 fővel látják el feladatukat. A Pórtelki Polgárőrség közel 17 éve 

tevékenykedik, taglétszámuk 21-25 fő. Vadőrök vonatkozásában két vadásztársaság működik Jászberényben. A 

Jászberényi Erdőbirtokossági Vadásztársaság 2 vadőrrel, míg a Lehel Vadásztársaság fővel működik. A mezei 

őrszolgálat keretében három mezőőr kezdte meg a szolgálat ellátását a településen 2011. szeptember 15-től. 

Feladataikat Jászberény közigazgatási területén végzik, elsősorban a földtulajdonosok és használók 
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termőföldjeinek védelme érdekében. 

A külterületen postai szolgáltatás is működik. 

A külterületi településrészen a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jászberényi I. Szakmai 

Központja is kiterjedt szakmai munkát végez. Ezen belül is a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai 

tevékenységében jelentős és növekvő arányt képvisel a külterületen végzett családlátogatások száma 57 % 

(2012-ben 43 %, 2013-ban 51 %). Ezt a magas külterületi feladatmutatót az eredményezi, hogy a gondozott 

gyermekek 52 %-a a külterületi településrészen található, ezen belül a Neszűr 41 %-ot képvisel. A szolgálat 

álláshelyeinek száma családsegítésben 4 fő és gyermekjóléti szolgáltatásban 5 fő családgondozó. A szolgálat 

feladatainak ellátására saját gépjármű áll rendelkezésre. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászfényszaru 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Nádudvari László Jászfényszaru Polgármesteri Hivatal hatósági csoportvezető 

Ördögné Ceglédi Mária őstermelő, helyi felmérések rendszeres aktív résztvevője, nagy helyismerettel 

rendelkező tanyagazda  

Nyilvános térkép és térinformatikai rendszer elérése:  

http://www.jaszfenyszaru.hu/?pnm=1&dt=2-11-2-25 

http://178.48.31.196/erda/html/projects/jaszfenyszaru/main.php 

 

I. Korábbi felmérések 

 

Külön, konkrétan a tanyavilágot érintő felmérésről nem tettek említést a szakemberek, viszont az alábbi korábbi 

felméréseket említették, melyek részben, vagy valamilyen tartalmában érintették a külterületi, tanyavilágban élő 

lakosság helyzetét is, de a külterületre vonatkozó konkrét helyi adatok nem ismertek belőle: 

 2011-es népszámlálás 

 KSH mezőgazdasági összeírása 2013-ban (gazdaság szerkezeti összeírás – GSZÖ) A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 1-jei eszmei időponttal június 1. és 30. között – az Európai 

Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek 

megfelelően – mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013) hajtott végre. Az összeírás 

célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 

pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. 

Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állat-, 

épület- és gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő 

információról gyűjtött adatokat a KSH. 

 Tanyavillamosítás kapcsán történt bizonyos szintű helyzetfelmérés is, ez azonban a tanyáknak csak 

egy szűk szegmensét érintette (ahol konkrétan a beruházásra sor kerül/került). 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

2013-ban harmadik alkalommal került meghirdetésre a tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód 

hátrányainak csökkentését célul tűző Tanyafejlesztési Program pályázati kiírása. A fejlesztések megvalósítására 

és befejezésére 2014. április 30-ig került sor. 

Jászfényszaru az alábbi támogatási célterületek keretében nyert támogatásokat: 

http://www.jaszfenyszaru.hu/?pnm=1&dt=2-11-2-25
http://178.48.31.196/erda/html/projects/jaszfenyszaru/main.php
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 A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 

munkagépek, eszközök beszerzésére: 

Jászfényszaru Város Önkormányzata 9 999 eft 

 A tanyagazdaságok fejlesztésére: 

Jászfényszaru egyik helyi lakosa 1 342 eft 

Villamosítás:  

Lakossági kezdeményezés hatására 2013-ban megkezdődött 16 tanya árammal való ellátása a Jászfényszaruról 

kivezető Zsámboki úton. A beruházás teljes összegét Jászfényszaru Város Önkormányzata és az ÉMÁSZ 

fedezte. 

2014-ben a Homoktanyai és Vasútállomás környéki részen további villamosítások indultak. A Homoktanyai 

részen így már 26 tanya vonatkozásában került kiépítésre, illetve további 40 tervezett. A beruházás 33 millió 

plusz ÁFA költségvetését az önkormányzat saját forrásból fedezte. 

A Vasúttanyán ebben az évben 5 tanya tervezése és kivitelezése zajlik 3 millió forint értékben, szintén az 

ÉMÁSZ kivitelezésében és szintén lakossági kezdeményezésre. 

A fejlesztés jelentősen megkönnyíti a lakosság mindennapi életét és remélhetően a közbiztonság is javult a 

területen. 

Idős lakosság felmérése, szükségleteik felmérése:  

a rászorulóknak ebédkihordás megszervezése, mentálhigiénés gondozás biztosítása (Segítő Kezek Szolgáltatás 

keretében) 

Bizonyos szakaszokon a külterületi utak karbantartása, a külterületi főútvonalak megújulása is könnyítette a 

jobb közlekedési lehetőséget és a tanyák megközelíthetőségét. 2014-ben nagyon elhanyagolt állapotban 

kerültek a külterületi utak az önkormányzat tulajdonába, melynek hossza 100 km felett van. Nagyobb 

kiterjedésű karbantartásuk és megújításuk tervezett, jelenleg azonban aktuálisan a legrászorultabb szakaszokon 

van csak kapacitás a munkálatok elvégzésére. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Jászfényszarut 1993-ban avatták várossá. A település belterülete 398 ha, külterülete 

7235 ha. A város külterületén a lakónépesség kevesebb, mint 3%-a él. 

Jászfényszaru külterületi részei: 

Csányihatár, Gyékényes, Halastó, Homoktanyák, Jászfényszaru vá., Kórés, Ószőlő, Újszőlő, Virágoshalom 

Jászfényszarut három megye határolja, mely a tanyavilág sajátosságainak alakulására is hatással volt (Pest 

megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye).  

Jászfényszarut mondhatni tradicionális és kiterjedt tanyavilág jellemzi. A Jászfényszarui tanyavilág az 

1880-as évektől folyamatosan alakult ki. A népszaporulat eredményeként a XIX. század első felében egész 

tanya sorok jöttek létre. A gyerekeknek iskola kellett, így épült fel egy tanteremmel és tanítói lakással a 

homoktanyai iskola, ahol ma is áll a néhai intézmény épülete. A település másik felében a Csányi határt és 

Peres dűlőt érintő részeit többségében Jászárokszállásiak telepítették be. Árokszállás túlnépesült, egy-egy 

testvér földrészének megváltásából a Fényszaruhoz messze eső két dűlőben kedvező áron földet vásároltak, 

melyre tanyát építettek. Itt alakult ki egy másik, az előzőnél jóval népesebb tanyavilág, ahová szintén 

kellett egy iskola. A vasúttanyai iskola az idők során a gyerekszám növekedésével még két 

osztályteremmel bővült, s a katolikus jászok közadakozásból az iskola mellett Kápolnát is építettek. 

A tanyavilág a központosítás és a nagyüzemi mezőgazdaság (tsz-esítések) térhódításával, az ott élők 

elöregedésével a hatvanas évek második felétől folyamatosan felszámolódott. A lakosság jellemzően 

Fényszaruba és Hatvanba költözött be. Ezzel arányosan lecsökkent az iskoláskorú gyerekek létszáma, majd 

megszűntek a tanyasi iskolák is.  
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A 70-es 80-as évektől jelentek meg az ún. üdülőtanyák a Homoktanyai részeken, amikor is számos fővárosi 

lakos Budapest felől a nagyvárosi nyüzsgés elől hétvégi vidéki friss levegőt, hobbytelket és szabadban 

végezhető elfoglaltságokat keresve, vagy pihenés céljából vásárolt tanyákat jellemzően a Pest megyével 

határos részeken. 

A 90-es évektől kezdett újra éledezni a tanyavilág. A rendszerváltást követően új gazdálkodási és 

„tanyásodási” folyamatok indultak meg a kárpótlási és földkiváltási folyamatok eredményeként. 

Megjelentek az új, és ez mellett az „újra gazdálkodó” tanyák is, amik fokozatosan gyors fejlődésnek 

indultak és idővel gazdasági központokká váltak. Az idősebb, az aktív munkából már visszavonult lakosok 

újra kimentek a tanyákra gazdálkodni, vagy ki is települtek idővel a bővülő gazdálkodás eredményeként. 

Mások új és modernizáltabb tanyákat építettek, de ezek száma csak néhányra rúg. 

Egy-két helyen jelen vannak idegenforgalmi fejlesztési elképzelések is. pl.: egy családi gazdaság 

idegenforgalmi vonzerejének fejlesztésére kilátót, mini horgásztavat, állatsimogatót alakított ki. 

Horgászturizmus is kedvelt tevékenység a településen a négy helyi tó közül háromnál. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő Lehel tó környékén tanösvény és játszótér is létesült. 

Mindemellett a tanyák felszereltsége, a kint élők életminőségét meghatározó körülmények helyenként nagy 

különbségeket mutatnak. Már számos tanya rendelkezik villannyal, fúrt kútról üzemeltetett vezetékes 

vízzel, mobiltelefonnal, mobil internettel, vagy akár vagyonvédelemmel, de vannak még helyenként akár 

múlt századbeli viszonyokkal bírók is. . 

Funkcióját tekintve egyszerre van jelen többféle „tanyatípus”: tősgyökeres, tradicionális tanyák; üdülő 

tanyák; gazdálkodó vagy termelő tanyák; idős, nyugdíjas „kiköltözők” tanyái; de van pl. kutyamenhelyes 

állatvédő tanya is a településen (Kutyaszív Alapítvány állatotthona), továbbá gyermekmenhelyként 

működő tanya (Csáki Gyermekmentő Szolgálat) 

Az elmúl évek kedvezőtlen gazdasági és társadalmi változásainak eredményeként itt is érzékelhetőek 

bizonyos „szegénységi” beköltözési/kiköltözési törekvések a településen (talán a Homoktanyai részeken is 

előfordul néhány), de ez helyben lényesen kisebb arányban érvényesül, mint más jászsági településeken (pl. 

Jászberény Neszűr), és többségében nem a külterületet, hanem inkább a belterületet célozzák meg. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A külterületeken élők életkörülményeit számos szolgáltatás teszi élhetőbbé, melyek már fentebb is említésre 

kerültek: 

Étkeztetés, ebédkihordás a rászorulóknak. 

2013-ban indult a Segítő Kezek Szolgáltatás, a külterületen 2 fő lát el feladatokat. 

Tanyagondnoki szolgáltatás a sülysápi Emberséggel az Emberért Kht. fenntartásában működik. (Pest megyei 

civil szervezet biztosítja 1 fő tanyagondnokkal). 

Közterület felügyelet is rendszeresen végez bejárásokat. 

Két vadásztársaság 1 és 3 fő vadőrrel szintén hozzájárul a külterületek biztonságosabbá tételéhez. 

Külterületi utak karbantartása és felújítása (ez jelenleg jellemzően inkább mindig csak a legrászorultabb 

részeken tud megvalósulni). 

Postai szolgáltatás biztosított a külterületen is. 

A már említett tanyavillamosítás is hozzájárul a tanyákon élők életkörülményeinek javításához. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Alattyán 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Koczkás Gábor Polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

 2011-es népszámlálás 

 KSH mezőgazdasági összeírása 2013-ban (gazdaság szerkezeti összeírás – GSZÖ) A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 1-jei eszmei időponttal június 1. és 30. között – az Európai 

Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek 

megfelelően – mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013) hajtott végre. Az összeírás 

célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 

pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. 

Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állat-, 

épület- és gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő 

információról gyűjtött adatokat a KSH. 

Helyi tanyafelmérést nem végeztek, mert kb. 15 évvel ezelőtt is csak 3 tanya volt a településen. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

A tanyavilágot érintő fejlesztés nem valósult meg a településen az elmúlt években. 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy kész tervek vannak két külterületi útszakasz szilárd burkolattal történő 

ellátására, illetve van két útszakasz portalanított, felújítása szükséges lenne. Ezek tanyához, ill. gazdasági 

épülethez vezetnek. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Alattyán közigazgatási területe 32.426.501 négyzetméter, ebből belterület 1.859.599 négyzetméter, illetve a 

külterületen lévő zárt kert 197.585 négyzetméter. Ezen kívül a falu kiskerttel és berki erdővel, illetve a 

Zagyva mentén jelentős nagyságú árterülettel rendelkezik. 

A tanyát érintően biztosított a villamos ellátás. 
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Külterületi dűlőutak önkormányzati tulajdonban vannak, nehéz megszervezni a karbantartást. 

Gazdálkodók, helyi vadásztársaság segít be az útkarbantartásban. 

A települési önkormányzat közmunkaprogramon belül útkarbantartást végez, cserjéstelenít, hulladék 

összegyűjtést rendszeresen elvégzi. 

Alattyán nem túl nagy tanyavilággal rendelkezett a 19. század végén, 20. század elején, annak kapcsán, 

hogy jelentős méretű magánbirtokok voltak, bárók, kisnemesek, és a jánoshidai premontrei rendnek voltak 

birtokai a településen. 

30-40 közötti tanyaterület volt ebben az időszakban, melyek korábbi nagycsaládok utódai– Fehérek, Kisek, 

Nándorok, Révészek – tulajdonában voltak, földrajzilag egy tömbben. 

Háború után, a tsz-esítés után nehezebb volt tanyán élni, ill. a vidékről történő elvándorlás miatt 

kiöregedtek a tanyákból, amelyek ennek következtében elsorvadtak, a területek nagyüzemi művelésbe 

kerültek. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

Külterületi szolgáltatások nincsenek. 

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jánoshida 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Tóthné Tuza Erzsébet, Polgármesteri Hivatal ügyintézője 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Utoljára a 2011. évi népszámláláskor volt felmérve a tanyavilág, de csak a lakott ingatlanok vonatkozásában. 

Helyi szakemberek, önkormányzati dolgozók végezték a KSH felmérése alapján, az adatok a KSH 

Népszámlálásról szóló dokumentumaiban megtalálhatóak. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  
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A tanyavilágot érintő fejlesztés nem valósult meg a településen. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Jánoshida közigazgatási területe 34,8 km2. 

A külterület történeti bemutatása elérhető a település hnlapján, a cikket összeállította: Sziráki Károlyné 

(forrás: http://www.janoshida.hu/Telepules/Tortenelem/TotkerMizse)  

„A ma is létező Jánoshida község településének külterületi része Tótkér központja kb. 6 km-re van, míg 

határvonala kb. 12-13 km-re Pusztamizse (fábián) tanyavilágával ért véget. Határos: Jászberény, Jásztelek, 

Alattyán, Jászboldogháza közigazgatási egység településeivel. A Zagyva jobb partján helyezkednek el, míg 

a mizsei terület egy része régebben a bal oldalon is. 

Már az avarkorban, és a török időkben is létezett e külterületi részen élet. Bizonyíték erre a szolnoki 

Damjanich Múzeumban található ásatások során feltárt különféle leletek. Így pl. 1934-ben Tótkéren Berkó 

János tanyájánál ásatások révén avar kori darucsontból készült kettős sípot találtak. 

III. Béla király idejében a premontrei rend telepedett le területünkön. Mizse - puszta egykor falu volt, neve 

1333-tól ismert. Ez időtől templomos hely, pápai tizedet fizetett. Egyházának maradványai ma is 

fellelhetők. Nem volt jász település. 1876-ig Heves vármegyéhez tartozott. Jelentős helynek számított, volt 

egy négyköves vízi malma, melynek építése az 1600-as évek második felére esik, s az 1870-es évekig 

működött. A török hódítás kora kíméletlen volt a településhez. 1699-ben csak mint község határába 

tartozónak jelölik Mizse-pusztát. 1470 körül a török hódoltság után rendezték újólag a premontrei 

prépostság birtokát, ahol már Jánoshida mellett, mint hozzátartozó részt említik Tótkért. 1526-ban Buda 

elfoglalása után a Tokajig portyázó török Jánoshidát sem hagyta érintetlenül. Később 1536-ban 

elpusztítottnak nevezték. Ekkor az elnéptelenedett területet a Dunántúlról és Mórvaországból jövő 

telepesek tették lakottá. Az ide költözött 1019 fő külterületen élő emberek révén kis telepek alakultak ki, 

így legnépesebb volt Lebujmajor, Pusztamizse, Pusztafábián, Ómeggyes, Újmeggyes és Tótkér. 1685-ben 

I. Lipót Meyners Kázmér kanonoknak adományozta a község részbirtokát szolgálati jutalmául. Halála után 

báró Pfendler Miksa örökölte. Ekkor épült zárdája is 1668-ban. 1785-ben II. József megszüntette a 

premontrei szerzetesek rendjét és az egész községet a vallástanulmányi alaphoz csatolta. Intézkedései nem 

voltak hosszú életűek, mert a község területével 1802-ben már ismét a premontreieké a csornai prépostság 

fennhatósága alatt. 1887-es földosztást követően egyre többen települtek ki Jánoshidáról is a falut övező 

földekre.”A tsz-esítés időszakában szűntek meg a tanyák, illetve elnéptelenedtek, az idősek kihaltak, a 

fiatalok belterületre költöztek, ill. nagyobb városokba vándoroltak.  

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

11 fő él jelenleg tanyán életvitel szerűen, szociálisan rászoruló személy nincs közöttük. 

 

http://www.janoshida.hu/Telepules/Tortenelem/TotkerMizse
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INTERJÚ LEÍRÁSA- Jászalsószentgyörgy 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Simon Károly a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör tagja 

 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 2011-es népszámlálás 

 KSH mezőgazdasági összeírása 2013-ban (gazdaság szerkezeti összeírás – GSZÖ) A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 1-jei eszmei időponttal június 1. és 30. között – az Európai 

Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek 

megfelelően – mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013) hajtott végre. Az összeírás 

célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 

pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. 

Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állat-, 

épület- és gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő 

információról gyűjtött adatokat a KSH. 

 

Helyi szinten kb. két évvel ezelőtt végeztek felmérést a Jászalsószentgyörgyi Helytörténet Kör tagjai, 

helytörténeti felmérés keretében, és térképet készítettek a tanyákról. 

Helyi módszertan alapján végezték a felmérést, a tanyavilágot ismerő helyi idős emberekkel készítettek 

interjúkat. Az idős emberek beszámolóiból 184 régi tanyát írtak össze, aminek zöme eltűnt a TSZ-esítés során, 

néhány tanya maradt, és néhány tanyahely (5-6 db), ami füves, fás, dudvás. 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Tanyavilágot érintő fejlesztés nem valósult meg az utóbbi évtizedekben a településen. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Jászalsószentgyörgy külterülete 4500 ha.  

A főközlekedési – 32-es számú úttól eltekintve a külterületi utak jellemzően földutak, amit az 

önkormányzat saját erőből karbantart.  
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Vezetékes vízhálózat és villamoshálózat nem kiépített a külterületen. 

A Helytörténeti Kör amatőr „kutatói” az idős emberek beszámolóiból 184 régi tanyát írtak össze, melyek 

élhetően a 19. században jöttek létre. Ezek zöme eltűnt a tsz-esítés során, néhány tanya maradt, és néhány 

tanyahely (5-6 db), ami füves, fás, dudvás. 

Jelenleg egy lakott tanyája van a településnek, ami néhány száz méterre van a belterülettől, kb. 100 méterre 

a 32-es számú úttól. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

Tanyavilág nincs, ennek okán szolgáltatások sincsenek. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászapáti 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Az 1976-ban alakult honismereti kör első tevékenységei közé tartozott, hogy elkezdte felmérni a lassan a 

feledés homályába merülő tanyavilágot, annak emlékeit és maradványait felmérje. A gyűjtő munka 8 évig 

tartott. A begyűjtött anyag évekig feldolgozatlanul hevert.  

Az anyag feldolgozásához Dr. Suba Györgyné fogott hozzá. A feldolgozás és az adatok frissítése 5 évig tartott. 

A munkát a Jászapátiak Baráti Egyesülete adta ki 2 kötetben 2001-ben. Az első kötetben a Jászapáti 

közigazgatási területén lévő tanyák (563 tanya), a második kötet a Jásziványhoz tartozó területek tanyáit 

foglalja össze (118) tanya.  

A gyűjtő munka elsősorban néprajzi jellegű volt és a megszűnést megelőző gazdálkodásról számolt be. A 

tanyákról az alábbi adatokat tartalmazta: 

 Megközelíthetősége, dűlő út szerint, 

 Utolsó tulajdonos, 

 Építés éve, 

 Földterület, 

 Állatállomány, 

 Lebontás éve, ha már nincs meg a tanya 

 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  
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- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

A 90-es években néhány tanyán újra indult a gazdálkodás. Általában állattartással foglalkoznak. Ezeken a 

tanyákon a gazdák különféle fejlesztéseket végeztek, hogy a piaci versenyképességüket fenn tudják tartani. 

A város önkormányzata felismerte a tanyákon élő emberek és munkájuk értékét, és a tanyafejlesztési 

pályázatokon az elmúlt években sikeresen pályázott. Így az elmúlt években a tanyás térségek külterületi 

földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére 

pályázott és nyert támogatást 6 911 eFt összegben. A tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére benyújtott 

pályázaton 50 528 eFt támogatásban részesült Jászapáti Város Önkormányzata.  

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző, és Kollégium, a tanyasi és kiskerti 

termelés elősegítésére, a munka világából kikerült, 18 és 55 év közöttiek közül 72 ember számára olyan képzést 

indítottak, amelynek keretében azok elsajátítják a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés 

területén a versenyképes gazdálkodás alapjait. Az iskolát elvégzőket azután kisgazdaságok létrehozásához 

segítik hozzá, abban a reményben, hogy azok először magukat és a családjukat tartják el ebből, később pedig 

alkalmazottakat is tudnak foglalkoztatni. A programban az önkormányzat koordinációs feladatokat lát el. A 

termékek értékesítése céljából Hangya Értékesítési Szövetkezet alakul. Az iskola által elnyert összeg több mint 

187 millió forint. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

Közigazgatási területe 78,16 km2. Jászapáti Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatának 

hossza 96,2 km, melyből külterületen 32,9 km húzódik, amiből 7 km szilárd burkolattal ellátott. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászboldogháza 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Bozsó László nyugdíjas, polgárőr 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  
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A tanyák helyzetére vonatkozóan, korábban hasonló felmérés nem volt. A lakosságról 2013.-ban készült 

felmérés a népesség nyilvántartás alapján, akkor Sóshidai lakosok száma 22 fő, Jakabi tanya 6 fő, egyéb tanyák 

21 fő volt. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Az elmúlt években a tanyákat érintő fejlesztések nem voltak. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

A külterület nagysága 5,29 km
2
. A tanyák többsége csak földúton közelíthető meg, vezetékes villannyal ellátott, 

25%-ukban ivóvíz is van. 

Történeti áttekintés: 

A XVIII. században gyakran lakatlan, s csak legelőként használják. 1852-ben már ugyan vannak rajta tanyák, 

de állandó lakossága még hiányzik. Csak az 1850-es években, a tagosítás befejezésekor szaporodott meg a 

lakosság a pusztán. A változás csak az 1870-es évek után volt tapasztalható. A Hatvan -Szolnok közötti 

vasútvonal megépülése (1873) kedvezően hatott a település fejlődésére. A boldogházi tanyák 1940 előtt nem 

voltak megszámozva, nyilvántartásuk a helyrajzi szám alapján történt. Jászberény városa1938-ban döntött a 

tanyai körzetek kialakításáról és a tanyák számozásáról. A város határát négy tanyakörzetre osztották, ezek 

közül Boldogháza a IV. körzetbe került. Összesen 502 tanyát vettek ekkor számba, és három határrészre osztva 

számozták meg a tanyákat a következők szerint: Boldogháza 1-275. ház, Tápió 1-105 ház, Csíkos 1-122 ház. A 

lakosság számának növekedése egészen a XX. század közepéig tartott, s ez a folyamat indította el a települést a 

fejlődés útján. Kialakult a tanyavilág öt központban (Csíkos, Tápió, Alsóboldogháza, Boldogháza, Sóshida), 

ahol iskolák, olvasókörök létesültek. Ezeken a területeken 500 családi házban körül belül 3000 ember élt. Az itt 

lakók 1946-ban döntöttek arról, hogy Boldogháza önállóvá válását kérik, melyet július 1-jei dátummal dr. Bibó 

István engedélyezett. A tanyák felszámolásában nagy szerepe volt az 1963-as árvíznek. 1963-március 7-én a 

Zagyva és Tápió folyók a község területének mintegy 2/3 részét elöntötték. A tavaszi árvíz még vissza sem 

húzódott szeptember 9-én a Tápió vize újabb területeket öntött el. Az újjáépítések során már sokan beköltöztek 

a településre. 

A boldogházi tanyavilág történetét Papp Izabella dolgozta fel.  

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. A tanyákon élők életkörülményeit javító szolgáltatások nem működnek. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA- Jászfelsőszentgyörgy 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Erdődi Károly tanyagondnok 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

 2011-es népszámlálás 

 KSH mezőgazdasági összeírása 2013-ban (gazdaság szerkezeti összeírás – GSZÖ) A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) 2013. június 1-jei eszmei időponttal június 1. és 30. között – az Európai 

Parlament és a Tanács 1166/2008/EK, 1165/2008/EK, 138/2004/EK és 543/2009/EK rendeleteinek 

megfelelően – mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2013) hajtott végre. Az összeírás 

célja az volt, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 

pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére. Az 

összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és vetésterületről, állat-, 

épület- és gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány kiegészítő 

információról gyűjtött adatokat a KSH. 

 

Helyi külterületi / tanya felmérést nem készítettek. 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Két tanyán szereltek pályázati pénzből napkollektort, villamos hálózat bővítés-korszerűsítés is történt az elmúlt 

években. Földutak karban tartását az önkormányzat folyamatosan végzi. Ennek köszönhetően az utak többsége 

járható egész évben. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Határa 2 részre osztható. Déli, délkeleti része átlagosan 105 m tengerfelszín feletti magassággal, nagyrészt 

síkság, jobbára fekete s termékeny földdel megáldott település. Napjainkban termőterületét: 3536.7 ha-ban 

tartják nyilván, ebből szántó: 2439.0 ha, gyep-legelő: 283.5 ha, erdő: 781.5 ha, egyéb: 32.7 ha.  

Pusztamonostor felé eső része jóval magasabb terület, talajösszetételében pedig a homok van túlsúlyban. 

Környezeti állapotát nézve, Jászfelsőszentgyörgy belterületi határától a Zagyva folyó jobb és bal partján 

elhelyezkedő rét, legelő, mocsár, részben erdő ingatlan 204 ha védett területként, a Hortobágyi Nemzeti 
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Park védettsége alatt áll.           

Jászfelsőszentgyörgy szántó területének 50%-án bérelt területeken szövetkezetek, 50%-án magántermelők 

gazdálkodnak. A magántermelők fő megélhetőségét a kertészeti termelés adja, amely fehér paprika, 

káposzta félék és burgonyatermesztést jelent szabad földön, fűtött és fűtetlen fóliasátrakban. 

A szövetkezetek fő növényei, amire bevételeiket alapozza a kalászos gabonafélék, napraforgó, kukorica, 

cukorrépa.     A tanyavilág jelentős része villamoshálózatba bekötött, csak a belterülettől legtávolabb eső 

tanyarészek (Hajta) nem villamosított. Vezetékes vízhálózat csak néhány tanyán, a belterülethez 

legközelebb eső részeken elérhető, a telefon és gázhálózatról szintén ez mondható el.                         

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

A külterületen élőket tanyagondnoki szolgálat (egy fő tanyagondnok) keretében segítik, ebédet 15-20 helyre 

szállít naponta. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Jászivány 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Tari András polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Nem történt felmérés 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Nem volt ilyen 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 
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3900ha a település külterülete. Földút, mellette csapadékvíz elvezető rendszer van kiépítve. 

A település 1950-től önálló, előtte Jászapáti laknak volt váltott földjük, ahol több tanyát építettek. Amikor jött 

az államosítás a tanyák 90%-át lebontották. Ami megmaradt a gazdag állat és növényvilág, melynek egy része a 

Hevesi Füves Pusztákhoz tartozik a Bükki Nemzeti Parkon belül. Ami anyák állnak, az mind a település aszfalt 

bekötő útja környékén maradt meg.  

   2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

A településen Falugondnoki Szolgálat működik. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászkisér 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Farkas László falugazdász 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Nem tudok ilyen felmérésről. Jászkiséren a tanyavilág teljesen megszűnt, így nem is lett volna értelme. A 

település határában 3 tanyáról tudok. Mindhárom a 3227 út mentén van. Kettő a valamikori téglagyár közvetlen 

szomszédságában. Egy pedig a MÁV Gépjavítóval szemben. A tanyákat a tsz-esítés idején lerombolták, 

helyüket beszántották. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Magánerőből az egyik tanya területén egy újabb épületet építettek, melyet falusi turizmus céljára is használnak. 

Ez a tanya hobbi tanyaként működik. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  
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- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

A tanyák építése a XX század fordulóján indult meg. Jászkisér, Pély, Jászapáti és Hevesivány (ma Jászivány) 

térségében sok tanya épült. A két háború között is épültek tanyák. A tanyák részére iskolák is épültek. A tsz-

esítés idején a Jászkisér külterületére eső tanyákat felszámolták.  

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

A három tanya közül kettőnek van állandó lakója. Ivóvíz és villany mindegyik tanyán van. 

Külön szociális szolgáltatásokat a tanyán élők részére a település nem üzemeltet.  

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászszentandrás 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Banka Ferenc Polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola végzett tanyafelmérést Farkas Ferenc Tanár Úr vezetésével, főként nyelvi 

emlékeket kutattak a 2000-es évek elején. 

2011. Népszámlálás 

2013. mezőgazdasági felmérés 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

Villamosítás korszerűsítés 1990-es években történt. A tanyák villamos energia ellátása szinte 100%-ban 

biztosított. Ivóvíz, szennyvíz belterületre korlátozott, kábeltévé szintén. Gázvezeték csak a belterületet érinti. 

Elektromos áramellátás fejlesztése megtörtént, így már biztosítható lenne a közvilágítás a tanyavilág jelentős 

részén, azonban jelenleg csak a sűrűn lakott tanyás térségekre terjed ki. 
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Egyéb fejlesztés a tanyavilágot érintően nem történt. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

4400 ha a település közigazgatási területe, ebből 24 ha a belterület. Jellemzően földúttal ellátott. 

1886-ig Árokszállás pusztájaként volt nyilvántartva a település. Felső és alsó tanyai rész Jászárokszállásiak 

bevándorlásából alakult ki, a település északi része a Felvidékről betelepült családok foglalták el az 18-19. 

században. 

A lakosok zöme tanyán lakott az 1940-es évekig.  

Az 50-es évektől a tsz-esítés következményeként alakult ki a belterület, illetve egyfajta elvándorlás is volt a 

településről a nagyobb városok irányába. 

Jelenleg is számos tanya van a településen, sok külföldi tulajdonban. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

Tanyagondnok két fő tevékenykedik, gondnokonként 13-15 fő ellátottjuk van éves átlagban. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elérhető a településen, a külterületen is. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Pusztamonostor 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Sári Ferenc polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

2011. évi népszámláláskor volt felmérve a tanyavilág, de csak a lakott ingatlanok vonatkozásában, 

amit helyi szakemberek, önkormányzati dolgozók végezték a KSH felmérése alapján, az adatok a KSH 

Népszámlálásról szóló dokumentumaiban megtalálhatóak. 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 
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- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Az utóbbi években nem történt tanyafejlesztés a településen. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

Külterület 2303 ha és 5153 m2. 

Infrastruktúra: 

A lakott tanyák többségén vezetékes áramszolgáltatás elérhető, vezetékes víz nem. Jellemzően fúrt kutak, 

helyi vízművek által biztosított a vízellátás. A tanyák többsége javított földúton megközelíthető, melyek 

karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. 

A település a régi időkben sem rendelkezett nagy tanyavilággal, a tsz-esítés során a tanyák többsége 

megszűnt, a területeket nagyüzemi művelésbe fogták. Az 1960-as évektől a tanyák jó része kihalt, az 

emberek a belterületre költöztek, illetve elvándoroltak a településről, a tanyák elsorvadtak. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

11 fő él jelenleg tanyán életvitel szerűen, közülük 1 fő részesül szociális gondoskodásban, házi 

segítségnyújtásban, amit a település alapszolgáltatási körében biztosítanak. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászágó 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Mozsár Lászlóné, polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

2011. népszámlálás  

2015. február Mezőgazdasági felmérés 

2012. Állatösszeírás 
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II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Tanya 402-403. érintően történt villamosítás, kedvezményezettje egy család, kivitelezője ÉMÁSZ. 

Útjavítások folyamatosan karbantartja az önkormányzat 2012 óta, mióta az önkormányzati tulajdon. 

2015. évben kb. 2.000.000 Ft összegű erre fordított összeg, START munka program keretében, és 

önkormányzati saját erővel. 

Tanyabusz 2009-ben pályázati támogatásból került beszerzésre. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Jászágó, Jász-Nagykun-Szolnok Megye északnyugati részén, a Jászság területén, Heves megye határához 

közel fekvő település. Környező városgyűrűjéből a legközelebbi városok az alábbiak: Jászárokszállás 14 

km, Jászberény 24 km, Jászfényszaru 18 km. A település közúton a 3231 jelű, Pusztamonostor – 

Jászárokszállás országos mellékúton közelíthető meg. 

Egyetlen természetes vízfolyása az Ágói patak, 

Jászágó teljes igazgatási területe: 3693,8 ha  

Ebből külterület: 3485,9 ha 

Belterület: 207,9 ha 

Az ember jelenlétét bizonyító, 5-6 ezer évvel ezelőtti emlékeket is őriz a helytörténeti gyűjtemény a 

településen. A XIII. században az európai népvándorlás utolsó hullámaként érkező jászok, philiszteusok 

találtak otthonra a község területén is. Gazdag kisvárost alkottak, önigazgatásuk, kapitányuk is volt, mint a 

többi jász helységnek. 1478 április 3-án kelt Mátyás király oklevele, melyben "Ágón lakó philiszteusok 

részére Zsigmond által 1412-ben kiadott kiváltságlevelét" megerősíti. A török hódoltság terheit Ágó is 

szenvedte. A sok szenvedés nem volt elég..a törökök felégették, a térkép ezután pusztaként jelezte helyét. A 

lakosság zöme Árokszállásra menekült, így történetünk a XVII századtól az Árokszálláséba olvadt. I. Lipót 

a Hármas kerület részeként Ágó pusztát is eladta a Német Lovagrendnek. Mária Terézia 1745 május 6-án 

kelt kisdiplomája, majd ennek 1751-es törvénybe iktatása lehetővé tette a jászok önmegváltását. A királyi 

diplomában Ágó puszta is szerepelt, melyért 8 ezer rh.forintot fizettek. Az első országos népszámláláskor 

/1780-90/ már volt állandó lakosa Ágónak, 1 polgár, és 1 zsellér család 11 fővel szerepelt az összeírásban. 

1828-ban az egri egyházmegye 40 lakost mutatott ki. 1855-ben tagosították az árokszállási határt, állandó 

helyre kerültek a redemptorok földjei, és kialakult az ágói tanyavilág. 645 tanya volt Jászágón ettől kezdve. 

1925-ben 500 lakosa volt, és június 21-én felszentelték a kápolnával egybeépített iskolát. 1944-ben 40 

házat számláltak, a korábban telepített szőlő kiöregedett, nem telepítettek újat, kertészeti kultúrával 

próbálkoztak, magtermelési, öntözési kultúrák terjedtek. A II. világháború itt is szedte áldozatait, nem csak 

a bevonult katonák között, hanem a lakosság a két átvonuló hadsereg harcaitól is szenvedett.  
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A tanyavilág nehéz esztendei voltak ezek, a családok megfogyatkoztak, sok volt a törvénytelenség, a 

termelés jelentette volna az életet, de kevés volt az igavonó állat. Várták a földosztást, de csak 72 kh földet 

tudtak szétosztani.1950-ben jegyzői kirendeltséget hoztak létre ebben az évben 388 lakóházat és 1554 

személyt tartottak nyilván. 1952. január l-én önálló közigazgatású, saját tanáccsal rendelkező Jászágót 

törvényesített a belügyminiszter.A következő évtizedekben eredmények is születtek, majd 1978-ban 

szerepnélküli településnek itéltetett Jászágó és Jászárokszállás székhelyközséghez kötötték a sorsát, s az 

elöljáróság a közigazgatás felelőse. Jászágó község 1990-től újra önálló.  

Tsz-esítés során az 1960-as évek elején volt egy tagosítás, melynek hatására sok szűnt meg, a területeket 

szántóföldi művelésben vonták, az elhanyagolt tanyákat elbontották, művelésbe vonták. Második 

hullámban 1978-as közigazgatási és gazdasági összevonáskor szűntek még meg tanyák. 1962-ben 

kezdődött a tanyavilág villamosítása, az ún. Gergely soron, ahol Dr. Csikós Béla (Magyarország 

villamosítását is) koordinálta a beruházást. 

Gázszolgáltatás 1995-ben indult a településen, ami a Gergely sort szintén érinti. 

Telefonszolgáltatás szintén biztosított rádió-adótorony építésével. 

Tanyagondnoki szolgáltatás 1985-ben indult, elsők között az országban. 

 

    2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

Tanyagondnok egy fő 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szintén elérhető a külterületen élők számára. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászárokszállás 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kovács Zoltán falugazdász 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

2011. évi népszámlálás 

2012. állatösszeírás 

2013. mezőgazdasági felmérés 

Hasonló külterületi felmérés nem történt az elmúlt évtizedben. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 
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- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

Nem volt fejlesztés, néhány idős ember és néhány gazdálkodó lakik tanyán. 

Egyedi pályázatokat fiatal gazdák nyújtottak be, ami saját gazdaságukat érintette. 

A Jászberényi úton lévő 1-2 tanya villamosítása megtörtént. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Tanyák többsége aszfalt út közelében van, kb. fele villamos hálózatba be van kötve. 

Jászárokszállás határában az 50-es évekig több mint 1000 tanya volt, mivel értékes termőföldek találhatóak, 

a tsz-esítés során a legtöbb területet nagyüzemi művelésbe vonták, a tanyák megszűntek, illetve a tanyán 

élők elöregedtek, kihaltak. 

A tanyasi iskolák is megszűntek, 70-es évek elejére felszámolódott a tanyavilág. Jelenleg 20 körül van a 

lakott, és gazdálkodásba vont tanyák száma. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

A külterületet érintően nincsenek szolgáltatások 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászdózsa 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Dr. Szerencsés István, polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Utoljára a 2011. évi népszámláláskor volt felmérve a tanyavilág, de csak a lakott ingatlanok vonatkozásában. 

Helyi szakemberek, önkormányzati dolgozók végezték a KSH felmérése alapján, az adatok a KSH 
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Népszámlálásról szóló dokumentumaiban megtalálhatóak. 

Helyi felmérést nem végeztek. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Fejlesztés nem valósult meg a külterületen az interjú alany ismerete szerint. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Külterület 4040 ha és  3710 m2. 

Kiterjedt tanyavilággal rendelkezett a település, a II. világháború előtt 3 tanyasi iskola is volt a településen: 

Középhalom, Nagyhalom és Kápolna területeken. A tsz-esítés időszakában a tanyákat felszámolták, a tanyasi 

embereket bekényszerítették a településre, vagy a településről is elüldözték. A tanyákhoz tartozó földterületeket 

nagyüzemi művelésbe vonták. A külterület infrastruktúrájára jellemző, hogy vezetékes áramellátás nem 

biztosított, jellemzően karban tartott földúton minden tanya megközelíthető. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

Néhány ember él külterületen, a belterület közvetlen szomszédságában, így külterületi szolgáltatásokra nincs 

szükség. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászjákóhalma 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Terjéki Tünde Polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  



 

 

 472 

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

-  2011. évi népszámlálás, a lakott ingatlanok vonatkozásában.  

- Helyi tanyafelmérés nem volt a településen előzőleg. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

A tanyavilágot érintő fejlesztés nem valósult meg a településen. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Külterület 45 km2.  

A lakott tanyák vezetékes villannyal ellátottak. 

Vezetékes vízhálózat nem érhető el a külterületen, fúrt kutak biztosítják a vízellátást. A tanyák többsége javított 

földúton, illetve földúton megközelíthető.  

Történet: 

1449-ben Kompolth László birtoka a község, ugyanakkor már használták Négyszállás egy részét, mely később 

részben Jászjákóhalmához került. az 1745-ös Redemptioval (=földváltás). Bedekovich Lőrincz így mutatja be 

1799-ben: „Jákóhalma, Jakab vagy Sz. Jakab halma, Sabad Jász Helység a’ Tarna vizének napkeleti partján, 

nevezetét vette illyen nevet viselő Halomtul, melly a’ Helység közepén áll, vagyis a’ mellyen a’ Temploma 

építve vagyon.” Kertes, majd tanyás település volt. A TSZ-esítés során szűntek meg a tanyák, az ahhoz tartozó 

földterületeket nagyüzemi művelésbe vonták.  

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

Tanyavilágban nem elérhetőek állandó jelleggel szervezett szolgáltatások, a település jóléti szolgáltatásai 

azonban minden külterületen élő számára elérhetőek. Jelenleg személyes gondoskodásban nem részesül 

külterületi lakos. 

 

 



 

 

 473 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jászladány 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Balajtiné Pomázi Gabriella, Polgármesteri Hivatal ügyintéző 

 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Utoljára a 2011. évi népszámláláskor volt felmérve a tanyavilág, de csak a lakott ingatlanok vonatkozásában.  

Helyi felmérés még nem készült a tanyavilágot érintően. 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

Jászföld Zrt. végzi a földutak folyamatos karbantartását, mert a külterületi földek döntő többségét ez a társaság 

műveli. 

Egyéb fejlesztés nem azonosítható. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Külterület kb. 8500 ha. A tanyák többsége vezetékes villannyal ellátott. 

Vízhálózat csak a településhez közel eső területeken elérhető. A tanyák többsége szilárd burkolatú út közelében 

található, a földutak egész évben járhatóak.  

A tanyavilág történetéből kiemelhető, hogy a település a II. Világháború előtt jellemzően tanyás település volt, 

a TSZ-esítés során sok tanya megszűnt, a területeket nagyüzemi művelésbe fogták.  

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 
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ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

Mezőőri szolgálat működik a külterületen, 3 fő mezőr tevékenykedik. 

Egyéb szolgáltatás nem biztosított. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Jásztelek 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Tóthné Tuza Erzsébet, Polgármesteri Hivatal ügyintézője 

I. Korábbi felmérések 

 

- Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

- Kik és mikor végezték?  

- Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

- Milyen következtetéseket vontak le abból?  

 

Utoljára a 2011. évi népszámláláskor volt felmérve a tanyavilág, de csak a lakott ingatlanok vonatkozásában. 

Helyi szakemberek, önkormányzati dolgozók végezték a KSH felmérése alapján, az adatok a KSH 

Népszámlálásról szóló dokumentumaiban megtalálhatóak. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Milyen fejlesztések érintették, a település, tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

- (Amennyiben van információjuk a kistérségre vagy a megyére vonatkozóan, akkor kérem erről is 

nyilatkozzon.) 

- Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

- Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása?  

 

2007-08 évben a kistérségi szervezett szemétszállítás keretén belül megépítésre került Jásztelek közigazgatási 

területén belül, a külterületen, a Jászapáti felé vezető műút, ami a tanyavilágot is érinti. Ez köti össze a 

települést Jászapátival. 

A tanyavilág így döntő részben megközelíthető műúton, vagy jól járható földúton. Így a tanyák a műúttól max. 

200 méterre találhatóak. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

- Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

- A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 

 

Külterület 3600 ha. A tanyák többsége vezetékes villannyal ellátott. 

Vízhálózat csak a településhez közel eső területeken elérhető. A tanyák többsége szilárd burkolatú út közelében 

található.  
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Jásztelek a régi időkben sem rendelkezett nagy tanyavilággal, A TSZ-esítés során sok tanya megszűnt, a 

területeket nagyüzemi művelésbe fogták. Az 1960-as évektől a tanyák jó része kihalt, az emberek a belterületre 

költöztek, illetve elvándoroltak a településről, a tanyák elsorvadtak. 

Infrastruktúra: 

Műút (aszfaltút) 16 km hosszan biztosított. 

Villamosenergia ellátottság nem biztosított 6 tanyán. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

25 fő él jelenleg tanyán életvitel szerűen, közülük 3 fő szociális segélyben részesülő, aktív korú személy. 

Személyes szociális gondoskodást senki nem igényel. 

Mezőőri szolgálat működik a külterületen. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Karcag 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Molnár Pál, igazgató, Városgondnokság, Kovács Szilvia alpolgármester, 

Karcag 

I. Korábbi felmérések 

(Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak? Kik és 

mikor végezték? Milyen tematika, módszertan alapján végezték? Milyen következtetéseket vontak le abból? stb.) 

2001-ben térkép és külterület ismeret alapján. Teljes körű volt 95-98% pontossággal a tanya főépület 

tekintetében,falugazdász végezte. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

(Milyen fejlesztések érintették a megye tanyavilágát az elmúlt 10 évben? Kik voltak ezen fejlesztéseknek a 

kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói? Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető 

hasznosulása? stb.) 

Egyéni fejlesztések voltak a kisebbek 1-2 milliósak a nagyobbak több tízmilliósak és pályázati forrásokból 

valósultak meg. Kb a tanyák 15%-át érintette. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

(Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik? Milyen a külterület infrastrukturális állapota? A 

külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb.) 

 

36.000ha külterület ebből 26.000ha szántó 6000ha rét legelő,900ha erdő 3100ha egyéb (nádas, agyaggödör, 

kivett) 
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      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

(Pl.:Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a tanyavilágban? 

Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, ideiglenesen foglalkoztatottak, 

infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást stb.) 

tanyagondnoki szolgálat 5fő,mezőőrség 7fő,védőnői szolgálat,posta, külterületi postafiókokban. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Kenderes 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

 

Túri János Igazgatási Ügyintéző 

Baranyi Mihály előző Polgármester 

Tapasztó Szabolcs előző Alpolgármester 

Fodor Imre Műszaki Ügyintéző 

Tajnai Mátyásné Nyugdíjas 

I. Korábbi felmérések 

 

Átfogó tanyakutatásról Kenderes közigazgatási területén nem tudnak. Az 1960-as években évente akár többször 

is volt a tanyákon nevelt állatok összeírása, melyben Tapasztó Úr részt is vett. Elmondása alapján akkor kb.:60-

80 tanya lehetett a település külterületén. 

 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

Az 1940-es években megközelítőleg 200 tanya volt Kenderes határában urasági birtokok köré szerveződve, 

jellemzően tanyabokrok voltak. Az 1950-es évek második felében a mezőgazdaság szocialista átszervezése 

folyamán elindult a tanyák felszámolása, a tagosítás. Ennek következményeként a 60-as évek elején már 1/3-ra 

csökkent a tanyák száma, mely az évek folyamán intenzíven csökkenő tendenciát mutatott. A tanyagazdaságok 

nagyüzemi átszervezésével, többnyire felszámolták a tanyavilágot, csak néhány maradt meg belőlük 

hírmondónak. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

 

Kenderes település 10534,12 hektár külterülettel rendelkezik. A külterület infrastrukturális állapota közepesnek 

minősíthető. A szilárd útburkolatok nagy része tönkre ment, elhasználódott, azokról javított földút vezet le a 

tanyákhoz. Vezetékes villany a tanyákhoz eljut, a vizet fúrott kutakról biztosítják. A dűlök 99%-a földút. Lineár 

és Bauer típusú öntözőberendezések találhatók a külterületen villamos telepekkel, szivattyú telepekkel, melyek 

ma már magánkézben vannak. 

 

Kenderes határában az 1900-as évek elején alakultak ki a tanyák, majd 1945-ben a földosztás kapcsán 

növekedett meg a tanyákon élők, gazdálkodók száma. Ezek a tanyák egy-egy régi urasági birtok köré bokrokba 
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szerveződtek. Főként állattenyésztéssel és mezőgazdasági termeléssel foglalkoztak. Iskolák alakultak az ott élő 

gyermekek oktatására. 

Az 1950-es években a földreform után megkezdődött a szocializmus időszaka, mely újabb változást hozott a 

tanyák életébe, hiszen jelentősen átalakult az addigi határhasználat. A termelőszövetkezetek, állami gazdaságok 

megalakulásával hatalmas területek táblásítása történt meg, megkezdődött a tanyán élő emberek tagosítása, csak 

a legkitartóbbak maradtak a tanyákon az ellehetetlenített helyzetükben, mely több esetben családi tragédiát 

okozott. 

A mezőgazdasági nagyüzemek központjai szintén a már meglévő urasági birtokokra szerveződtek, ezek 

majorságai még a mai időkben is léteznek. Mára már csak azok a tanyák maradtak meg, ahol állattartással, 

tenyésztéssel foglalkoznak. 

  

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

 

2006-ban nyílt lehetősége a településnek egy pályázat elnyerésének kapcsán a tanyagondnoki szolgáltatás 

megszervezésére. A pályázaton elnyert összeget célirányosan tanyagondnoki autó vásárlására kellett 

felhasználni. 

Célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából 

eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, 

közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

 

1 fő tanyagondnok végzi a feladatot.  

A tanyagondnoki szolgáltatásunkat a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ tulajdonában lévő 

Opel Vivaro kisbusszal látjuk el 2013. áprilisa óta.  

A tanyagondnoki szolgálat által ellátott feladatok: 

étkeztetésben való közreműködés (109 idős (ebből Bánhalma 44+ 8 iskolás) 

házi segítségnyújtásban való közreműködés (gyógyszerek kiváltása Kenderesen, Bánhalmi gondozókkal való 

kapcsolattartás) 

 az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

 a háziorvosi rendelésre szállítás, valamint hétfőnként Bánhalmáról a levett vér beszállítása Kenderesre). 

 a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása (hetente átlagosan 8 fő 

veszi igénybe). 

 az óvodába, iskolába szállítás, (naponta 3 óvodás és 1 iskolás gyermek.) 

a kenderesi iskolából Bánhalmára tejterméket és gyümölcsöt szállít napi szinten az oda járó gyerekeknek. 

 a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek segítése (alkalom szerint, mindig rendelkezésére 

állunk a településen élőknek). 

 az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása (hetente 3-4 fő). 

az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére (plakátok kihelyezése alkalomszerűen). 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Kengyel 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

dr. Fekete Nóra jegyző 

I. Korábbi felmérések 

Az Önkormányzat forrásszerző pályázat előkészítéseként (nem kutatási céllal) – mely a tanyagondnoki 

szolgálat bevezetését célozta - 2013-ban végzett felmérést, a tanyákon élők száma, korösszetétele, szociális 

helyzete megállapítása érdekében.  

III. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

Az utóbbi évtizedek egyedüli intézkedése volt a tanyagondnoki szolgálat megszervezése és bevezetése 2014. 

január 1-től. A szolgálat feladatait a III.2. pont tartalmazza. 

IV. Helyzetfeltárás 

A külterület általános bemutatása 

A község teljes külterületének mérete 7638 hektár, a külterületi utak hossza: 94,2 km, rendeltetése elsősorban a 

termőföldek megközelíthetősége, ezért szinte kizárólag földutakból áll. A jellemző művelési ág a szántó, 

valamint a halastó, mely utóbbi tavak a községhez tartozó egyéb belterület: Bagimajor közelében helyezkednek 

el. 

A tanyák a belterület közvetlen közelében fekszenek, ezért volt megoldható közművesítésük. 

A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Az Önkormányzat 2014-től tartja fenn tanyagondnoki szolgálatát, mely a tanyák élők számára betegszállítási, 

gyógyszer- élelmiszer- és más kiskereskedelmi árucikkek beszerzését végzi, valamint a tanyán élők közlekedési 

lehetőségeit szélesíti. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA-Kétpó 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

 

Bakondi Ádám János, tanyagondnok 

I. Korábbi felmérések 

 

Nem emlékszik rá, hogy végeztek volna ilyen felmérést. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

A tanyaközpontokon belül történt fejlesztés. A központig kövesút vezet, és a központon belül az önkormányzat 

utat kavicsozott ki. A közvilágítás javítása, és ivóvizes kutak fúrása történt. Nagyon sok helyen most már 

fürdőszoba, benti WC is meg van csinálva, erről a kútról üzemelnek. Az önkormányzat pályázat útján egy 

kisbuszt nyert el, amely segítségével ellátja a tanyagondnoki feladatokat. 

 

III. Helyzetfeltárás 
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1)A külterület általános bemutatása 

 

A mikrobusz kilométerórája szerint a legtávolabbi pont 7 km-re van. A tanyavilág szerteágazó, kint Mezőtúr 

irányába, és a cukorgyárban vannak bokor tanyák, illetve tanyaközpontok. A Mészáros tanyaközpont, a 

Cukorgyári tanyaközpont, a Pusztapói vasútállomás környéke, és a Keserűfalu.  

118 fő tanyai lakost számolt össze. 2000-ben 200 fölött volt a külterületen élők száma. Azóta sokan elköltöztek, 

meghaltak, beköltöztek a faluba, városra költöztek. 

 A tanyák úgy helyezkednek, hogy nem kell sokat földúton menni. A kövesút hosszan meg van csinálva. 

Közvilágítás kint a tanyaközpontokban, illetve a Keserűfaluban van, de az odavezető utak nincsenek 

megvilágítva. Közvetlen a tanyákon élőknek a lakhelyei meg vannak világítva. Van néhány olyan bokortanya, 

ahol nincs villany, nincs közvilágítás.  

A tanyaközpontok minimum 1,5km
2
 területen helyezkednek el. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

 

A településen működik tanyagondnoki szolgálat. Ezen kívül mozgó árusok szoktak kijárni, tejet, kenyeret, gázt, 

stb. tudnak a tanyasiak vásárolni tőlük. 

 

INTERJÚ LEÍRÁS – Kisújszállás 

 

Interjúalany: Bán Erika, ügyintéző, Polgármesteri Hivatal, Kisújszállás 

 

I.KORÁBBI FELMÉRÉSEK    nem történt korábban tanyákat érintő felmérés. 

Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

Kik és mikor végezték?  

Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

Milyen következtetéseket vontak le abból? stb. 

 

 II.A TANYAVILÁGOT ÉRINTŐ EDDIGI INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

Milyen fejlesztések érintették a megye tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

villamosítás, meglévő földutak felújítása, burkolt utak építése, gazdasági épületek építése-felújítása, 

mezőgazdasági gépállomány korszerűsítése, állattenyésztési technológia korszerűsítése, megújuló energia 

kismértékű hasznosítása,  

Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói? tanyák tulajdonosai 

Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása? stb. 

hatékonyabb növénytermesztés, korszerűbb állattartás számszerűsíthető hasznosulásról nincs adat 

 

  III. HELYZETFELTÁRÁS 
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1)A külterület általános bemutatása  

Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik? 190,3 km
2
 

Milyen a külterület infrastrukturális állapota? közepes 

A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb.(lsd. 

mellékletek) 

 

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása  

Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a tanyavilágban? 

Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, ideiglenesen foglalkoztatottak, 

infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást stb.  

5 fő állandó foglalkoztatott mezőőri szolgálat (terepjáró,telefon, fényképezőgép használattal) – egész évben 

állandó jelleggel kb. 60 fő külterületen élő embernek, a mezőgazdasági munkák idején  (tavasztól őszig) 

átlagosan napi 40 embernek nyújtanak segítő szolgáltatást. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Kuncsorba 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

 

I. Korábbi felmérések 

 

Nem volt. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Kuncsorba település külterülete: 3262 Ha. 

A külterület infrastrukturális állapota: a 12 állandóan lakott tanyából 5 szilárd burkolatú út mellett 

helyezkedik el.  

Az állandóan lakott tanyák a település határvonalának közelében helyezkednek el.  

Összesen 16 tanya összedőlt, romos.  

Vezetékes villannyal összesen 11 tanya van ellátva. Vezetékes vízzel csak 1 tanya ellátott.  

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Az állandóan lakott tanyák száma 12 és ezek a tanyák a község határ közvetlen közelében találhatók, tehát 

nincsenek messzire az orvosi rendelőtől, iskolától, boltoktól, gyógyszertártól, önkormányzattól, családsegítő 

szolgálattól. A családsegítő szolgálattal 1 fő tart kapcsolatot ügyeik intézésével kapcsolatban. A tanyákon élők 

átlag életkorúak. A tanyák bejárása során történt beszélgetésekből kiderült, hogy még el tudják magukat látni, 

eddig nem kértek ebéd kihordást vagy gyógyszeríratást a családsegítő szolgálattól. Évek múlva viszont szükség 

lehet a családgondozó segítségére. A víz minősége sajnos az egész településre vonatkozóan nem jó, mivel 

nagyon régi, elavult a vízvezeték csőrendszere. Településünkön folyamatban van az ivóvíz minőségének 

javítása új kútfúrással, tisztítóberendezéssel, részbeni csőcserével, és a teljes vízvezeték rendszer csőkefés 

átmosatásával. Településünket Örményesről, Túrkevéről, Törökszentmiklósról, Mezőtúrról és Kétpóról lehet 
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közvetlenül megközelíteni. A külterületen élők biztonsága érdekében a település elejét és végét jelző tábláknál 

1-1 kamera van felszerelve. 

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Kunhegyes 
Az interjúalany neve, beosztása:  

Győr Zsolt – közterület felügyelő Polgármesteri Hivatal Kunhegyes 

I. Korábbi felmérések 

 

2012 – Mezőgazdasági összeírásnál vették számba a tanyákat. 

2014 – Az interjúalany készített tanyaösszesítőt a települési önkormányzatnak belső használatra. 

 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

2002 – A 0646/3 hrsz. tanya villamosítását pályázati forrásból az önkormányzat elvégzi 

2003 – A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény előírásainak megfelelően kialakítandó 

tanyagondnoki hálózat szakmai programjához szükséges kisbusz vásárlás (néhány év múlva a hálózatot más 

működtette, a kisbuszt is átadták) 

2013 – A 1511/2 hrsz. tanyát az önkormányzat megvásárolta, szociálisan rászorulóknak adják ki. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

 

A város külterületén a környező településektől eltérően viszonylag sok tanya túlélte a téeszesítést. Ma is több 

mint 100-an laknak bennük, gazdálkodnak körülöttük kisebb-nagyobb földterületen. Egy nagyvállalkozó 

birtokában van jelenleg a külterület több mint 50%-a. Ő kizárólag nagyüzemi szántóföldi növénytermesztéssel 

foglalkozik, saját szárító teleppel. Tervezi további területek megvásárlását is. 

17 hektárt az önkormányzat művel. Közel a belterülethez fóliasátrakban kiskerti növényeket nevelnek, amiket a 

településen ültetnek ki vagy hasznosítanak egész évben.  A legújabban visszavásárolt 2 hektáron gyümölcsöst 

szeretnének majd az ősszel telepíteni. 

A többi terület több kisebb gazda tulajdona, azokon szántóföldi növényekkel, háztáji jószágokkal foglalkoznak.  

A külterület szinte minden pontja megközelíthető, a gazdák folyamatosan karbantartják a földutakat, a tanyákon 

nagy százalékban megoldották az áramellátást is.  

A tanyákat kisebb részben csak lakhatásra használják, de a gazdálkodó tanyatulajdonosok vannak többségben. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

 

A településen a református egyház által működtetett SAREPTA Idősek Otthona működik. Az otthon Támogató 

Szolgálatot is működtet, melynek keretében a rászorulók részére személyi segítést, szállítást és információ-
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szolgáltatást nyújtanak, törekedve arra, hogy az otthonukban élő, de segítségre szorulók is megfelelő segítséget 

kaphassanak. Gyakorlatilag a tanyákon élők segítését teljes egészében ők oldják meg.  

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Kunmadaras 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

dr. Vincze Anita, jegyző 

I.Korábbi felmérések 

A külterületen élőkkel kapcsolatosan korábbi felmérés(ek) nem készült(ek). 

 II.Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A tanyavilágot érintően ez idáig nem történt semmilyen intézkedés! 

III.Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Kunmadaras igazgatási terülte az Alföld egyik legszárazabb területén Jász-Nagykun Szolnok megye északkeleti 

részén található. Külterületére jellemző nagykunsági táj: az enyhén hullámos síkság, melynek kisebb részei 

mélyedésekkel, szikes laposokkal mozaikszerűen tagoltak. A mélyfekvésű laposokhoz agyagos, illetve szikes 

területek kapcsolódnak, a szikes pusztákon vakszik és szikér is látható. (Fokozottan védett területek pl.: a 

Bogárzó, Nagy-füves puszta legelői) 

A települést körbevevő talajok jellemzően agyagos vályog és réti csernozjomok és mélyben sós változataik, 

valamint a vízjárta területeken réti öntés talaj.  

Domborzata 

Kunmadaras határát a Tiszafüred-Kunhegyesi sík és a Hortobágyi kistáj határozza meg. Jellemzően alacsony 

ártéri és ármentes síkság. A kistáj magassága 87-98 m Balti tengerszint feletti magasság közt változó 

lösziszapos üledékkel fedett hordalékkúp síkság. A település külterületére jellemző a Kunmadaras-Tiszafüred 

irányú 2-5 m vastagságban homokkal fedett buckahátak sora. Ezek közti „völgyek” a Tisza holocén-kori 

mederváltásainak emlékei. (üllő-lapos, Oktalan-lapos). Az egyöntetű síkot a kunhalmok domborulatai törik 

meg. 

Éghajlata  

Kunmadaras közigazgatási területe a kontinentális éghajlati övezetbe tartozik és mérsékelten meleg-száraz 

éghajlattal jellemezhető. A napsütés évi összege 2020 óra körül van, a hőmérséklet évi és vegetációs időszaki 

átlaga 10,4°C, illetve 17,2-17,3°C. Az évi csapadékösszeg 500-530 mm, a leggyakoribb szélirány az ÉK-i, de 

ÉNy-i irányok követik, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli. A téli időszak hótakaróval borított napjainak 

száma: 33-34, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm. A kistérségre az aszályos évek és a gyakori légköri 

aszály is jellemző. 

 

Vízrajza 

A település a Hortobágy-Berettyó vízgyűjtőterületéhez tartozik. A térség vízrajzát jelentősen befolyásolta a 

Tiszalöki öntözőrendszer kiépítése (Keleti- és Nyugati főcsatorna). Kunmadaras igazgatási határában 

természetes vízfolyások (Büdös-ér, Bereg-ér, Vékony-ér) és mesterséges csatornák, állóvizek, (Német-éri 

főcsatorna, Tiszafüredi főcsatorna, öntözőcsatornák, halas-tó), időszakosan víz borította területek, mocsarak is 

megtalálhatók. Ezek közül a jelentősebb a Kun-kápolnási mocsarak vízi világa. Kunmadaras területén jelentős a 
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belvízzel veszélyeztetett területek aránya a mélyebb területeken (34-es főközlekedési út nyugati oldala és a 

halas-tó környezete). A talajvíz felső szintje a talajfelszín alatt 2-6 m között található. 

A volt anyagnyerőhelyeken (volt vályogvető gödrök), alacsonyabb fekvésű mezőgazdasági területeken 

vízállásos, nádas terület teszi mozaikossá a külterületet.  

Növényvilága 

A község igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) a Tiszántúli flórajárásba tartozik. 

Természetes növénytársulásai a sziki tölgyesek, tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri-tatarico-Quercetum roburis), 

sziki rétek.  A terület potenciális erdőtársulásai között a szárazabb területeken pusztai tölgyesek (Festuco-

Quercetum roboris), üdébb termőhelyeken a borokfüzesek, a fűzligetek, és a tölgy-kőris-szil ligeterdők 

jellemzők. A síksági terület egyes gyeptársulásainak tömegfaja a réti ecsetpázsit és fehér tippan. Máshol 

szikesedő, gyomosodó löszpuszta-gyepekre emlékeztető növénytakaró alakult ki. A vakszik növényzete 

sziksófű, sziki ballagófű. Kunmadarasigazgatási területén a természetvédelem alatt nem álló határrészeken a 

kistáj eredeti növénytakarója az idők során nagyrészt megsemmisült, helyét agrárkultúrák foglalták el. 

Nagyrészt a mezőgazdasági kultúr-táj unalmassá egységesített, mesterséges társulásai határozzák meg a 

település flóráját. (szántóföldek, ültetvény jellegű puhafás, keményfás-erdők, tájidegen ezüstfás-erdősávok) 

Állatvilága 

A Nagykunság állatvilágát meghatározza, hogy Kunmadaras környékén még nagy, viszonylagosan érintetlen 

szikes pusztaságok és szikes tavak fordulnak elő. (Ramsari területek, Hortobágyi Nemzeti Park génmegőrző 

területei, bioszféra rezervátum). A szikes puszták állatvilága tavasszal a leggazdagabb, különösen ott, ahol 

kisebb-nagyobb tavacskák, időszakos vizek is találhatók. Gerinctelen állatok közül tavasszal az ugróvillás 

rovarok tömeges megjelenése, a bogarak közül feltűnőek a gyalogcincér-fajok, fémes labdacsbogár, szongáriai 

cselőpókok. Az időszakos tócsákban a levéllábú rákok apró futóbogárfajok is megtalálhatók. A szikes tavak és 

környékükön madárvilágának több jellegzetes, költő faja van. Ilyen a széki csér, kis csér, a fattyú szerkő. 

Szórványosan költ a gulipán és a tavi cankó. A növényzet-dús vizeken költ két kacsafaj, a kékcsőrű réce és a 

barátréce. A tavak mellett gyakori a széki lile. A téli madárvendégek közül a szikes pusztákon gyakran 

megjelenik a téli kenderikét, darvakat említem meg.  

Kunmadarast változatos megjelenésű külterület jellemzi. A volt folyó-kanyarulatok gyűrűszerűen övezik a 

település belterületét, meghatározva a községet körbeölelő tanyák, zártkertek, gyümölcsösök és erdőterületek 

nagyságát, formáját, elrendeződését. 

Felszíni domborzatát a községtől északkeleti irányban húzódó mozgalmas, szélformálta dombok sora és egyedi, 

környezetükből kiemelkedő felszíni alakulatok: kunhalmok alkotják. 

Délről volt folyómeder kanyarulatok, mélyedések (Nagyüllő, Üllőlapos, Kisüllő, Bereg), északról mélyebb 

kiszáradt folyómeder-maradvány (Oktalan, Csordajárás) övezik a települést. A vakszikek jellegzetes elemei a 

szikes zonációrendszernek, nagy tájképi jelentőségük van Kunmadaras határában is. A szikfoltok, nagyobb 

kiterjedésű, összefüggő hálózatokba rendeződő szikes felületek (szikerek) jellemzik a hortobágyi pusztai tájat. 

A vakszikek egy része üde mézpázsitosokból jönnek létre intenzív legeltetés és az azt kísérő erős taposás 

hatására. A község védett legelőinek különleges, „kiemelkedő” táji látványa az állatok itatását biztosító 

gémeskutak. 

A település külterületét határozott sugárirányú vonalas létesítmények: utak és belvízelvezető- és öntöző 

csatornák, valamint a település körül körkörös elhelyezkedésű különböző nagyságú és minőségű 

„növényfoltok” jellemzik. Erdők, erdősávok és mélyfekvésű vízállásos területek nádasai, valamint a kertségeket 

körülölelő fasorok lombfelületei.  

Meghatározó táji eleme a település külterületének majd harmadát uraló volt katonai repülőtér és az azt 

kiszolgáló épület és építmény együttes.  

Az egybefüggő mezőgazdasági területek (szántóföldek) és az igazgatási területen áthaladó közlekedési utakról 

is jól látható a nyugati, és a keleti határában fel-felbukkanó jelentős méretű gazdasági majorok. 

Mezőgazdasághoz kapcsolódó ipari létesítmények, terménytároló silók határozzák meg a táj látványát a község 
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déli határában.  

A település külterületének egy része mezőgazdasági, szántó terület, ahol intenzív művelés folyik. A külterületi 

nagyobb gazdálkodók a Kunmag Kft, Nagyajtósi Mezőgazdasági Kft, Kunmadarasi Mezőgazdasági Kft. mellett 

több gazdálkodó tulajdonában vannak a mezőgazdasági területek. 

Kunmadaras hagyományaiban legeltető-állattartó település. A község külterületén kisebb-nagyobb kiterjedésű 

majorokban korábban nagyüzemi állattartás folyt. Jelentős a kis állatlétszámú állattartás jelenleg kisebb 

tanyákon, juhászat, lótartás, szárnyas-tartás 

Kunmadaras külterületén jelentősebb vízellátórendszereket csak a hajdani Kunmadarasi Kossuth Mgtsz 

létesített az üzemegységeiben és a telepein. Ezeket a vízműveket jelenleg a Tsz utódai, illetve a bérbevevők 

üzemeltetik. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások során az elmúlt időszakban semmilyen fejlesztés nem 

történt. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Csépa 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Fialka György polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

Csépa nagyközség területén a tanyagondnoki szolgálat beindítása érdekében a korábbi időszakban is készült 

felmérés. A felmérés elsődlegesen a külterületi tanyavilágra és az ott élők szociális helyzetére irányult. Az 

igényfelmérés eredményeképpen évek óta jól működik a tanyagondnoki szolgálat. 

 II.Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

A település határában lévő tanyákban a villany szinte mindben megtalálható.  

A rendszerváltás és a privatizáció előtti időszakban több volt a külterületi tanyai ingatlan. Mára legtöbb rossz 

elöregedett állapotban van, amely az állattartási tevékenység hanyatlásával is magyarázható. 

 

III.Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Csépa nagyközség külterületén helyezkednek el a tanyák. Egy kivételével állandóan lakottak, jó állapotúak. 

Vezetékes vízzel és villannyal mindegyik el van látva. A javított földútnak köszönhetően viszonylag jól 

megközelíthetőek. A tanyák általában a második világháború után épültek.  

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

 

A külterületen élők életkörülményeit nagyban javítja, a már fent említett évek óta jól működő tanyagondnoki 

szolgálat.  

A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történik az étel kihordás,a a közösségi szociális információk 

szolgáltatása,. A tanyagondnok segítséget nyújt, az ellátáshoz való hozzájutásban, a háziorvosi rendelőbe 

szállításban, az egészségügyi intézménybe szállításban, közreműködik a házi segítségnyújtásban, a 
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gyógyszerkiváltásban, a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Kunszentmárton 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Bencsikné Paróczai Éva tanyagondnok 

I. Korábbi felmérések 

A korábbi időszakban a Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatal végzett felmérést a szükségletek 

vonatkozásában. Az ellátotti létszám és azok mentálhigiénés felmérése volt a tematika fő eleme. A felmérés 

elsődlegesen a tanyagondnoki szolgálat működését volt hivatott alátámasztani. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A térségben lévő tanyák villamosítása, az ásott kutak kiváltása közkifolyókkal. A szociálisan rászorulók 

étkeztetésének, valamint egészségügyi szolgáltatások igénybevételének előmozdítása. A megtett intézkedések 

hatására a még meglévő tanyavilág elnéptelenedésében pozitív változás tapasztalható 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Kunszentmárton kiterjedt külterülettel rendelkezik; Jaksori tanyák, Érközi tanyák, amelyek néhány évtizede 

sokkal jobb infrastrukturális állagban voltak. Mindez abból adódott, hogy a külterületi részekhez majorok 

tartoztak, amelyek komoly munkaerő felvevők voltak. A major gépparkja nagy segítséget jelentett a városba 

való bejutásban. Napjainkban busz, valamint a falugondnoki mikrobusz oldja ezt meg. A jelenleg meglévő 

tanyák 1945 után, azaz a háború után épültek.  

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Tanyagondnoki szolgálat: ételkihordás, gyógyszer, néhány esetben ivóvíz, de sok esetben orvosi vizsgálatra 

történő szállítás. A mozgóposta évtizedek óta működik, Kungyalu esetében mozgó bolt. Életkörülményt javító 

tevékenységben 15-20 fő vesz részt a szolgáltatás különböző területén. A támogatottak száma gyakran változik, 

amely abból adódik, hogy a segítő szolgáltatás széles skálán mozog 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Nagyrév 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Burka István polgármester 

I. Korábbi felmérések 

 

Az önkormányzat a Darányi Ignác pályázat kapcsán készített felmérést, valamint a szociális étkezéssel 

kapcsolatban is, mivel csökkent Nagyréven a szociális étkezést igénybe vevők száma. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Darányi Ignác pályázat: hivatali tanyagondnoki mikrobusz (2010) 

- 2015-ben terepjáróra pályáznak 

- ivóvíz javító program 
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III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Nagyrév kedvező természeti adottságokkal rendelkezik, hiszen az Élő-Tisza és a Holt-Tisza ölelésében terül el, 

de éppen ez kölcsönöz a településnek „zsákfalu” jelleget, ugyanis a településre beérkezve közút tovább nem 

vezet.  A község kedvezőtlen tömegközlekedési helyzetben van, ezáltal a közelebbi, távolabbi településeken 

található munkahelyek megközelítése nehézkes, vagy lehetetlen. Nagyrév külterülete, tanyavilága kiterjedt 

(Nagyrévtől a külterület meglehetősen messze van, ami megnehezíti a községbe való bejutást), ahol mindig is a 

mezőgazdaság volt a meghatározó gazdálkodási forma. A termelőszövetkezetek megalakulásával egészen a 

rendszerváltásig-, amikor a Tsz felbomlott- a földművelés mellett az állattartás szerepe is jelentős maradt. A Tsz 

megszűnésével általánossá vált a munkanélküliség is, hiszen nincs olyan foglalkoztató, aki nagyobb létszámnak 

tudna állandó munkát biztosítani. Helyben fő foglalkoztató az Önkormányzat, mezőgazdaság ágazat területén 

egy Kft. működik a településen, mely elsősorban növénytermesztéssel foglalkozik. Elmondható, hogy mára már 

a külterületen lévő tanyákon élők szinte kizárólag saját fogyasztásra termelnek. A felmért tanyák lakosainak 

életkori megoszlását tekintve megfigyelhető továbbá az is, hogy kedvezőtlen demográfiai folyamatok zajlanak 

az utóbbi években, hiszen a 60 éven felüli lakosok aránya folyamatosan növekszik (a tanyavilág lassan kezd 

elnéptelenedni- az idősek, kihalnak). A külterületi lakosság vezetékes vízzel, vezetékes villannyal történő 

ellátása megoldott. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Nagyrév községben működik a tanyagondnoki szolgálat. 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történik az étel kihordás,a a közösségi szociális információk 

szolgáltatása,. A tanyagondnok segítséget nyújt, az ellátáshoz való hozzájutásban, a háziorvosi rendelőbe 

szállításban, az egészségügyi intézménybe szállításban, közreműködik a házi segítségnyújtásban, a 

gyógyszerkiváltásban, a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.  

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Szelevény 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Pánczél Ferenc polgármester, Nagy László tanyagondnok 

 

I. Korábbi felmérések 

 

A tanyagondnoki tevékenység beindításával összefüggésben készült felmérés, a község külterületi tanyás 

részein. A község szélén találhatóak a még megmaradt tanyák. 

II.  Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

A környező tanyákban legtöbb helyen van villamos energia, valamint ártézi víz. 

Néhány évtizeddel ezelőtt komoly szárnyas tartás volt jellemző. Kacsa és liba tenyésztésével foglalkozott 

nagyon sok család. Mára néhány mezőgazdasági vállalkozó tart jószágot. Reményeink szerint a 

járásközpontban létesülendő húsfeldolgozó, ismételten több családi vállalkozást indít majd el. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A külterületi tanyákból a privatizálást követően nagyon sok lebontásra került, így a meglévők igen közel 

vannak az aszfaltos műutakhoz, amelyek a megközelíthetőségüket megkönnyítik. A falugondnoki szolgálat 
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nagymértékben megkönnyítette a külterületen élők helyzetét. Meleg, főtt étel biztosítása, gyógyszer kiváltása, 

orvosi ellátás elősegítése. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Évek óta működik Szelevényen a tanyagondnoki szolgálat, amely a külterületen élő emberek életkörülményein 

is nagyon sokat segít. A támogatottak köre változó, de az mindenképpen kijelenthető, hogy fokozatosan 

növekszik. Adódik mindez elsődlegesen abból, hogy a település lakossága öregszik, valamint látva a másokon 

való segítést nagyobb lett a bizalom és az igény. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszainoka 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Szendreiné Kiss Erzsébet polgármester 

I. Korábbi felmérések 

A tanyagondnoki Szolgálat hatékonnyá tétele érdekében a község önkormányzata pályázatot nyújtott be ( 

Darányi Ignác pályázat) a tanyagondnoki mikrobuszra, amellyel kapcsolatban készült a felmérés. 

 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Darányi Ignác pályázat: tanyagondnoki mikrobusz 

Földutak folyamatos karbantartása 

Ivóvíz minőségének javítása és hozzáférésének elősegítése 

A villamos energia szolgáltatás biztosítása 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszainoka nem kiterjedt tanyavilággal rendelkezik. Vezetékes villannyal, vezetékes vízzel minden tanya el van 

látva. A tanyák a második világháború után épültek. 

Elmondható, hogy mára már a külterületen lévő tanyákon élők szinte kizárólag saját fogyasztásra termelnek, 

egy kivétellel.  

A felmért tanyák lakosainak életkori megoszlását tekintve megfigyelhető továbbá az is, hogy kedvezőtlen 

demográfiai folyamatok zajlanak az utóbbi években, hiszen a 60 éven felüli lakosok aránya folyamatosan 

növekszik (a tanyavilág lassan kezd elnéptelenedni- az idősek, kihalnak).  

Elmondható, hogy nagyban elősegíti a tiszainokai és a külterületen élőlakosok életét, hogy a község mellett 

drótköteles komp és révész segítségével lehet átkelni a Tiszán Tiszakécskére. A kompon személy, illetve 

motorkerékpár és kerékpár szállítása lehetséges. Az átkelő március 1. és október 31. között, napkeltétől 

napnyugtáig üzemel. A komp igény szerinti gyakorisággal közlekedik a két part között. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Tiszainoka községben is működik a tanyagondnoki szolgálat. 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történik az étel kihordás,a a közösségi szociális információk 

szolgáltatása,. A tanyagondnok segítséget nyújt, az ellátáshoz való hozzájutásban, a háziorvosi rendelőbe 

szállításban, az egészségügyi intézménybe szállításban, közreműködik a házi segítségnyújtásban, a 

gyógyszerkiváltásban, a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Komp
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9v%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_1.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_31.


 

 

 488 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszakürt 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Keresztes Anita jegyző 

I. Korábbi felmérések 

A tanyagondnoki tevékenység segítése érdekében- Darányi Ignác pályázat miatt(hivatali tanyagondnoki 

mikrobusz) készült a felmérés.  

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

- Darányi Ignác pályázat: hivatali tanyagondnoki mikrobusz 

- Bogaras: közösségi ház felújítása 

- külterületi dűlőutak karbantartása 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszakürt kiterjedt külterülettel rendelkezik, ami egészen Csépa nagyközség határáig húzódik. A külterületi 

lakosság vezetékes vízzel történő ellátása részben megoldott, az ottani lakosság többi része számára 

közkifolyón biztosított az ivóvíz ellátás. Az ivóvíz minősége, főleg a nyári időszakban nem megfelelő. 

Megoldást jelenthet az ivóvíz minőség- javító program keretében a cserkeszőlői rendszerre történő rákötés. 

Tiszakürt mezőgazdasági jellegű település. Fő profilja volt a szőlőtermesztés, borkészítés. A TSZ-k 

felszámolásával a kis családi birtokok megszűntek, mára már csak 1-2 mezőgazdasági termelő foglalkozik ezzel 

a tevékenységgel. Sajnos egyre több az elhanyagolt tanya. Ez annak köszönhető, hogy a mezőgazdasági 

tulajdonosok felszámolják a földtulajdonukat. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A tanyagondnoki szolgálat több mint 20 éve segíti a külterületen élőket.  

A tanyagondnok teljes munkaidőben van foglalkoztatva. Egy közfoglalkoztatott, nyári időszakban 

diákmunkások, gyakornokok segítik munkáját, továbbá egy szociális gondozó helyettesíti. 

Körülbelül 40 fő veszi igénybe a szolgáltatást. 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történik az étel kihordás,a a közösségi szociális információk 

szolgáltatása,. Segítséget nyújt, az ellátáshoz való hozzájutásban, a háziorvosi rendelőbe szállításban, az 

egészségügyi intézménybe szállításban, közreműködik a házi segítségnyújtásban, a gyógyszerkiváltásban, a 

gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban, valamint az óvodás korú iskoláskorú gyerekek 

szállításában. Meg kell jegyeznünk, hogy a segítségnyújtás hatékonyságát nagyban megkönnyíti, hogy a 

tanyagondnok Bogarasban lakik, így a külterületen élők igényeit, problémáit, szükségleteit még jobban, még 

közelebbről ismeri. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Cibakháza 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kovács Andor Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 

I. Korábbi felmérések 

Az önkormányzat a Darányi Ignác pályázat kapcsán készített felmérést, amely a szociális gépkocsi pályázati 
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feltétele is volt 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

2010- Kispusztai út kiépítése-Cibakháza Nagyközség Önkormányzata a projekt keretében a 4633 sz. és a 442. 

sz. országos közutakat összekötő 013 helyrajzi számú külterületi út még burkolatlan szakaszát építette ki, 

amellyel a nagyközség központjába való könnyebb bejutást segítette elő 

-Darányi Ignác pályázat: hivatali tanyagondnoki mikrobusz 

Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Cibakháza nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Kunszentmártoni járásban található.  Cibakháza 

kiterjedt külterülettel rendelkezik, amely azonban egyre jobban elnéptelenedik, valamint főképpen nem 

tanyavilágból áll, szőlős területek jellemzőek. A külterületen túlnyomó tö9bbségben időskorúak élnek, ezért a 

településen tanyagondnoki szolgálat működik. A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történik az étel 

kihordás,a a közösségi szociális információk szolgáltatása,. A tanyagondnok segítséget nyújt, az ellátáshoz való 

hozzájutásban, a háziorvosi rendelőbe szállításban, az egészségügyi intézménybe szállításban, közreműködik a 

házi segítségnyújtásban, a gyógyszerkiváltásban, a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.  

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Cserkeszőlő 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Szokolai Lajos polgármester 

I. Korábbi felmérések 

Cserkeszőlő községben a tanyagondnoki tevékenység összefüggésben készült felmérés, a község külterületi 

tanyás részein. 

 II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

- külterületi dűlőutak karbantartása 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Közigazgatásilag Tiszakürt külterületi részeként elsősorban a homokos talaj adottságai miatt, szőlő és 

gyümölcstermesztéssel foglalkoztak. Kiterjedt külterülettel rendelkezik. 

A külterületi részeket is elnevezték: Cukros, Aranyos, Korhány, Nyomás, Kurázs, Boldogság, stb. A háború 

idején 1943-ban olaj-kutató fúrás során gyógyvizet találtak. Ennek köszönheti a település az önállósodását. A 

kiöregedett lakosok, akik korábban szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, már nem tudták megművelni a 

területeiket, így azokat eladták, vagy elhanyagolttá váltak.  A gyógyfürdőnek köszönhetően-a több 

munkalehetőség miatt-egyre többen költöznek ezekre a területekre, így a gyermekek száma is növekszik.  

A külterületi lakosság vezetékes vízzel, vezetékes villannyal történő ellátása megoldott. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A 80-as évek végén a lehetőségek nem voltak adottak a tanyagondnoksághoz,(viszont a 80-as években történt 

feltérképezés során kiderült, hogy nagy volt az igény a külterületen élők megsegítésére), hogy nagy volt, de házi 

segítségnyújtás keretében gondoskodtak a főleg idősebbekről. Később, a mikrobusz beszerzésével több 

embernek tudtak megoldást nyújtani. 

A tanyagondnoki szolgáltatás keretén belül történik az étel kihordás,a a közösségi szociális információk 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyk%C3%B6zs%C3%A9g_(%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati_rendszer)
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kunszentm%C3%A1rtoni_j%C3%A1r%C3%A1s
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szolgáltatása,. A tanyagondnok segítséget nyújt, az ellátáshoz való hozzájutásban, a háziorvosi rendelőbe 

szállításban, az egészségügyi intézménybe szállításban, közreműködik a házi segítségnyújtásban, a 

gyógyszerkiváltásban, a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban, valamint az óvodás korú 

iskoláskorú gyerekek szállításában.   

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszasas 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Gyói Gábor polgármester 

I. Korábbi felmérések 

Korábbi felmérések nem történtek 

 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A település minimális külterülettel, ezen belül tanyavilággal rendelkezik, a rendszerváltást követően a tsz-ek 

megszűnését követően a lakosság túlnyomó többsége beköltözött a községbe. A településen élők nagy számban 

vannak foglalkoztatva az önkormányzat által irányított START munkaprogramban, amely elsődlegesen 

mezőgazdasági tevékenységet foglal magában (szabadföldi kultúrnövény termesztés). Az így megtermelt 

mezőgazdasági termékeket saját fogyasztásra használják fel, valamint az ezen felüli felesleget értékesítik.  

A községi infrastruktúra teljesen kiépült az elmúlt években, erős alapot teremtve ezzel az elkövetkezendő 

esztendők fejlődésének. Tiszasast, előnyös földrajzi fekvése, könnyű megközelíthetősége, páratlan természeti 

értékei, és igen kedvező ingatlan árai, méltán tehetik vonzóvá az ide érkező turisták, letelepedni vágyók és 

befektetők számára. A közeljövő fejlesztési elképzelései között szerepel a Falu-arborétum megvalósítása, illetve 

a település alatt rejlő termálkincs kiaknázása, amely teljesen új távlatokat nyitna nem csak a község, de az egész 

Tiszazug jövőjében. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Tiszasason tanyagondnoki szolgálat nem működik. A minimális külterületi tanyavilág nem teszi indokolttá a 

mozgóposta, mozgóbolt, valamint az ételkihordás életre hívását. A település rendelkezik idősek bentlakásos 

otthonával, amely elősegítette az elöregedett településen élők biztonságos és szakszerű elhelyezését, 

életkörülményeik javítását.  

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Martfű 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:   

Pápai János Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályvezető 

 

I. Korábbi felmérések 

A településen mindeddig külterületi, tanyai felmérést nem végeztek, legalább is erről a Hivatalnak sem 
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hivatalos, sem informális ismerete, tudomása nincs. 

A külterületeket érintő legutolsó hivatalos ténykedés a rendszerváltás utáni, a külterületi földek magánkézbe 

adásával kapcsolatos mérés-felmérés volt, ez azonban a még megmaradt, kisszámú magántulajdonú tanyát nem 

érintette.   

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A tanyákat érintő, központi fejlesztések az utóbbi 10 év során nem történtek.  Az egyes – leginkább az 

üzemszerű termeléssel foglalkozó tanyák – beruházásait saját erőből, egyedi pályázatok segítségével oldották 

meg a tulajdonosok. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Martfű külterülete 2308 ha 

Külterületi utak hossza: 20,60 km, 

A tanyák elektromos hálózatának kiépítése még az 1960-1970-es években  megtörtént, viszont a tanyák nagy 

többsége csupán fúrt kúttal rendelkezik.  

1845 után indult fejlődésnek a szántóföldi művelés, kezdődött meg a tanyás gazdálkodásra való áttérés. 

A nagyüzemi mezőgazdasági üzemek kialakulása idején a tanyák egy részét megszüntették, területét 

beszántották. 

Így jellemzően a település közeli tanyák maradtak, maradhattak meg. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

Tanyagondnoki szolgálat, mozgó posta, mozgó könyvtár, ételkihordás, mezőőri szolgálat a településen nincs. 

A lakott tanyák mindegyikében rendelkeznek az ott lakók személygépkocsival, a tanyák a településhez közel 

fekszenek, minden települési szolgáltatás elérhető az ott lakók számára. 

Éppen ezért a szociális segítő szolgálatnak sincs kimondottan tanyai ellátásra szakosított része. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Mesterszállás 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kiss Gábor, polgármester 

I. Korábbi felmérések 

Nem tud korábbi felmérésekről. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az önkormányzat pályázat útján 2008-ban vásárolt egy 1,2m
3
 saválló tartállyal felszerelt ivóvíz szállító kocsit. 

Kedden és pénteken az ivóvízellátást ezzel oldják meg. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

4292 hektáros Mesterszállás térségének külterülete. Jelenleg ennek 98%-a földút. 

Mesterszálláson az 1800-1900-as évek idején egészen az 50-60-70-es évekig egy nagyon fejlett és nagyon 

kiépült tanyavilágot lehetett megfigyelni. A mai állapotokat bemutatva a külterületen 5 önálló tanya, melyből 4 

lakott, és egy bokortanya (Mesterszállás Alsó) található. Mesterszállás Alsón 5 család lakik életvitelszerűen, itt 

az infrastrukturális ellátottság elég jó, könnyen megközelíthető műúton, van közvilágítás is 5 lámpatesttel, 
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viszont nincs kiépített vezetékes ivóvíz hálózat. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Keddi és pénteki napokon ivóvízszállítás történik a tanyákra. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Mezőhék 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Fórizs Ágnes, polgármester-asszony 

I. Korábbi felmérések 

Hivatalos felmérés nem volt. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az önkormányzat 2005-ben, 2006-ban pályázat útján tanyavillamosítást végzett, ami a Túri úton lévő tanyákat 

érintette. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Mezőhék külterülete 8982 ha, amelyen több tanya is található. Annak idején két gazdasági egység volt. Az 

egyik az Állami Gazdaság, a másik a Táncsics TSZ-nek az egyik kerülete, ahol kis tanyabokrok alakultak ki. 

Vannak olyan területek is, ahol különálló tanyák vannak. Az Állami Gazdaság területén a gazdaságból kapják a 

lakosok az ivóvizet, tehát van vezetékes víz. Villannyal ellátott, köves úton be lehet menni az Állami 

Gazdaságig, onnan egy jó kitaposott földúton lehet a tanyákat megközelíteni. A volt Táncsics TSZ részén, a 

Túri úton is egy darabig kövesúton be lehet menni, utána kitaposott, kaviccsal szórt földúton lehet 

megközelíteni. 4 tanya lakott, itt fúrt kutakból saját maguk gondoskodnak az ivóvízről, a többi épület már 

nagyon romos.   

A TSZ, a Gazdaság területén, és a Túri úton villannyal ellátottak a tanyák. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

2007-ben az önkormányzat falugondnoki szolgálatot indított el. Minden héten háromszor, aki igényli, annak 

kenyeret visznek, és bevásárolnak. Vannak olyan helyek, ahová meleg étel kihordása is történik. 

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁS - Mezőtúr 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági és közbiztonsági referens 

I. Korábbi felmérések 

Többször is volt. 1995-ben és 2002-ben a népszámlálás miatt kellett.  

A Polgármesteri hivatalnak volt egy olyan elhatározása, hogy a település részeket újra felosszák, így 2007-ben 

minden külterületi ingatlan teljesen mindegy hogy ez mezőgazdasági-, ipari-, vagy tanya jellegű, kapott 

házszámot. Határozatban látta el őket az építésügyi hatóság.  

A KES KH tematikája alapján végezték a felmérést. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 
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Az önkormányzat fejlesztette a közvilágítást, egyes helyeken úthálózatot, valamint Pusztabánrévén a vezetékes 

ívó vízzel való ellátást, ez részben megy Csugarba is. Ezek úgynevezett tanyabokrok, Hangács település részen 

vannak. Ezeken a település részeken mindenütt ki lett építve közvilágítás. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

 

29500  ha külterületi település résszel rendelkezik Mezőtúr. Település rész nagyságában tekintve az ország 10. 

legnagyobb települése. A külterület legnagyobb részben az infrastruktúra az hiányosságokat mutat, de vannak 

helyek amelyek jól ellátottak. A Pusztabánrévei településrészen van közvilágítás, vezetékes víz, rádiós internet, 

szemétszállítás. Az utak azok olyanok, mint a városban. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Nem tud ilyenekről. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Öcsöd 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Molnár Bálint – polgármester 

Csontos Anikó – Településüzemeltetési előadó 

Dóczi Antal – Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár Műszaki vezetője 

I. Korábbi felmérések 

A település közigazgatási területen nem történt hasonló külterületi, tanya felmérés.  

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A település közigazgatási területének külterületén az elmúlt években villanyhálózat korszerűsítése valamint 

szilárd útburkolat felújítása valósult meg.  

A villanyhálózat fejlesztése több területen valósült meg, javítva az ott élők életkörülményeit (Bábocka, 

Zártkertek). A fejlesztés kezdeményezője és kivitelezője a szolgáltató volt.  

A szilárd útburkolatú út felújítását az önkormányzat kezdeményezte és pályázati forrásból valósult meg. A 

szilárd útburkolat nem csak a környező tanyák lakosságának az életét könnyítette meg, hanem a mezőgazdasági 

vállalkozók is könnyebben tudják megközelíteni telephelyeiket.  

Az önkormányzat rendelkezik út javító gréderrel, amelynek feladata a földutak állagának javítása.  

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Öcsöd település a Tiszazugban található. Új keletkezésű, a tanyaközpontokból mesterségesen kialakított 

település. A település szerkezetére a mérnökileg tervezett, szabályos derékszögű alaprajz a jellemző. 

Öcsöd a Tiszazug dél-kelti peremtelepülése, a Körös bal partján fekszik Jász-Nagykun- Szolnok Megye „Keleti 

Kapuja”. Vasútvonal nem érinti, de a 44. sz. műút mind Kecskemét, mind Békéscsaba irányából jó elérhetőségi 

lehetőséget biztosít. Folyami átkelőhely, északi irányban közút köti össze a megye északabbra fekvő vidékeivel, 

mely a Körös hídon halad át. Határa gyengén tagolt, alacsony, ármentes síkság, melybe a Körös morotvái, 

elhagyott-kiszáradt folyómedrek és a tájból kiemelkedő kunhalmok visznek változatosságot.  

Eredetileg élővíz mellett, a Körös egyik éles kanyarulata mentén települt, mely a folyó szabályozása óta holtág. 

A Körös hullámtere természetvédelmi terület. Háborítatlan erdői, ártéri legelői, lefűződött-levágott holtágai 

nemcsak tájképileg festőiek, hanem biztonságos élőhelyet jelentenek számos védett és ritka növénynek és 



 

 

 494 

állatnak is. 

Öcsöd határa bővelkedik honfoglalás- és Árpád-kori lelőhelyekben, hiszen területén 5 középkori falu is létezett 

a 16. század végéig. Az ármentesítő és vízszabályozó munkák következtében megnövekedett 

szántóföldterületen jelentős tanyásodás indult meg a 19. században.  

Öcsöd település 10017 ha 0550 m2 külterülettel rendelkezik. A terület infrastrukturális ellátottságát tekintve a 

lakott és funkcióval rendelkező tanyák többsége rendelkezik vezetékes áramellátással. A tanyák megközelítése 

jellemzően fölúton lehetséges. A földutak állapotának javítását az önkormányzat valamint a földtulajdonosok 

folyamatosan végzik.  

Öcsöd lakosai jellemzően a mezőgazdaságból éltek és élnek a mai napig. A település egész történetében a 

mezőgazdaság meghatározó jelentőséggel bír. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított az idős lakosság élet körülményeinek 

javítására. Ennek következményeként a Tóth József Alapszolgáltatási Központ állandó kapcsolatban van a 

településen élő idősebb lakossággal, mint belterületen, mind külterületen. Amennyiben igény merült fel a 

Központ munkatársai rendszeresen felkeresik az ellátásra szoruló időset, legyen az akár külterületi lakos is, 

amelyhez az önkormányzat rendelkezik közösségi utazásra használható járművel.  

Az Öcsödi Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai esetenként a külterületen is végeznek megfigyelést.  

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Örményes 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Török Tamás, polgármester 

I. Korábbi felmérések 

Nem végeztünk korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Örményes település külterülete 3244 Ha. 

A külterület infrastrukturális állapota: a 7 állandóan lakott tanyából 6 szilárd burkolatú út mellet helyezkedik el, 

1 pedig a szilárd burkolatú úttól kb. 300m-re található (Pajta dűlő,temető mellett). A szomszédos tanya 

tulajdonosa tervezi saját erőből 2015-ben szilárd burkolattal ellátni a tanyához vezető földutat. 

Az állandóan lakott tanyák a település határvonalának közvetlen közelében helyezkednek el. 

Összesen 6 tanya összedőlt, romos. 

Vezetékes villannyal az összedőlt tanyák kivételével mindegyik tanya ellátott. 

Vezetékes vízzel csak 4 tanya ellátott 

       2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

Településünkön az állandóan lakott tanyák száma 7 és ezek a tanyák a község határ közvetlen közelében 

találhatóak, tehát nincsenek messzire az orvosi rendelőtől, iskolától, boltoktól, gyógyszertártól, 

önkormányzattól, családsegítő szolgálattól. 

A családsegítő szolgálattal 2 család tart kapcsolatot ügyeik intézésével kapcsolatban. Nagyobb részt 60 év 

feletti nyugdíjas korúak élnek a tanyán. A tanyák bejárása során történt beszélgetésekből kiderült, hogy még el 

tudják magukat látni, eddig nem kértek ebéd kihordást vagy gyógyszeríratást a családsegítő szolgálattól. Évek 
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múlva viszont szükség lehet a családgondozó segítségére. A helyszíni bejárás során tapasztaltuk, hogy egy 

állandóan lakott tanya (1fő él benne) nagyon rossz állapotban van már, és ami még a fő probléma, hogy belvíz 

veszi körül a tanyát. A víz minősége sajnos az egész településre vonatkozóan nem jó, mivel nagyon régi, elavult 

a vízvezeték csőrendszere. Településünket Fegyvernekről, Kuncsorbáról és Kisújszállásról lehet közvetlenül 

megközelíteni, a külterületen élők biztonsága érdekében is nagy szükség lenne a település elejét és végét jelző 

tábláknál felszerelt biztonsági kamerákra. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Szolnok 

 
I. Korábbi felmérések:  

Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak? Kik és 

mikor végezték? Milyen tematika, módszertan alapján végezték? Milyen következtetéseket vontak le abból? stb.  

 

A tanyagondnoki szolgáltatás kialakításáért történt felmérés 2003-ban  

Az Egyesített Szociális Intézmény (5000 Szolnok, Kaán Károly út 20.) 2003 áprilisában készített egy célzott 

felmérést a tanyán és külterületen élőkről, elsősorban a nyugdíjas, ill. rokkant nyugdíjas, szociális járadékban 

részesülők és a gondozó szolgálathoz segítségért fordulókról azzal a céllal, hogy számukra (mint potenciális 

ellátásra szorulók számára) - egy pályázat segítségével – a tanyagondnoki szolgáltatás szükségszerűségét 

igazolja.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 60.§ alapján 

2003. január 1. napjától a tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok kötelezően 

ellátandó feladatai között szerepel. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább 70 és legfeljebb 400 lakosságszámú 

külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.  

A felmérést a tanyagondnoki ellátás – pályázatból való - létrehozásának céljából végezték.  

A felmérés rövid összefoglalója: 139 fő vette volna igénybe a szolgáltatást. A felmérés tartalmazta az igénylők 

nevét, címét, életkorát, és jövedelmük típusát. A 3-13/2003. iktatószámon az intézmény dokumentációjában a 

felmérés visszakereshető.  

Tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése 2005  

2005. június 23-án Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése előterjesztésben foglalkozott a tanyagondnoki 

szolgáltatás bevezetésével. A 2003-ban készült felmérést használták fel kiinduló alapnak. A 2005-ös adatok 

szerint Szolnok város közigazgatási területén akkor 449 fő tanyán, külterületen valamint a korábban zártkertként 

működő területeken élt. A várost szinte körülölelően helyezkednek el – egymástól nagy távolságokra – a 

szórványtanyák, volt gazdasági központok és zártkerti részek. Ezek a lakóhelyek tömegközlekedéssel nem, ill. 

nagyon körülményesen, nehezen közelíthetőek meg. Ezért az előterjesztés bár több alternatívában, de támogatta 

a tanyagondnoki ellátás biztosítását, hiszen a potenciális 139 főből az Egyesített Szociális Intézmény Területi 

Gondozó Szolgálata mindössze 13 idős személy ellátását és 8 fő gyermek szállítását tudta vállalni, melyhez így 

is külön forrás biztosítására tartott igényt az intézmény.  

Ezután készült el a „Tanyagondnoki Szolgáltatás” szakmai programja.  

Tanyafórum 2009  

Bár ez az esemény nem kifejezetten felmérésen, adatokon alapul, viszont sikeres sajtóvisszhangja miatt felhívta 

a figyelmet a tanyán élők helyzetére. Az intézmény lehetővé tette 2009-ben a Tanyagondnoki képzés elvégzését. 

Gyakorlati feladata volt a tanyagondnoknak (Illés Mihály) egy tanyafórum megszervezése, megrendezése.  Így 

sikerült a külterületen élők dolgos mindennapjait színesebbé tenni. Élmény volt az innen elszármazottak 

felkutatása, megkeresése, a program szervezése, a meghívó elkészítése, valamint eljuttatása. Nagy kihívás és 

izgalom volt az első Tanyafórum szervezése. Nagyon jó érzés volt, hogy az elszármazottak szívesen jöttek, 
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örültek a meghívásnak. Baráti beszélgetésbe merültek, a még itt lakókkal, felelevenítettek régi történeteket, 

közös élményeket. Meséltek életükről, az elmúlt évek történéseiről.  

 

II. A tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása  

Milyen fejlesztések érintették a megye tanyavilágát az elmúlt 10 évben? Kik voltak ezen fejlesztéseknek a 

kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói? Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető 

hasznosulása? stb. Nincs értékelhető tartalmi információ.  

Helyzetfeltárás  

A külterület általános bemutatása Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik? Milyen a külterület 

infrastrukturális állapota? A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat 

jártak be? stb.  

A külterület általános bemutatása  

Tenyősziget Szolnok város külterületi része. Szolnoktól 6 km-re található. Egyetlen műút vezet rajta át, amely 

Rákóczifalva határától a 4 számú főközlekedési útig vezet, érintve a szajoli bázistelepet is. A „Sziget” elnevezés 

a folyószabályozás előtti állapotokra utal. A Tisza szabályozása előtt a víz körbejárta a terület egy részét, 

mintegy szigetként emelkedett ki e szárazföld. A terület az Alföld egyik legtökéletesebb sík vidékén található, 

mikro-képződményekben igen gazdag.  

Tenyőszigeten az első tanyák 1912-ben épültek. 1959-ben mintegy 140-150 tanya állt itt már, napjainkra alig 

található 10-12 tanyaépület. 14 család él itt. Az 1885-ből fennmaradt térkép már jelzi a település körvonalait: 

A tanyák vízellátása ásott kútból történt, 1959-ben a termelőszövetkezet udvarán fúrtak artézi kutat. Vezetékes 

ivóvízhez 25-30 évvel később jutottak a lakosok, de csak a műút mentén, a központi tanyák voltak ellátottak.  

A villanyáramot is a szövetkezetnek köszönhetően kaptak az itt élők. Sajnos e szolgáltatáshoz is csak a műút 

mentén épült tanyák juthattak. Ez a helyzet a mai napig fennáll.  

Vezetékes telefon nincs a külterületi részen.  

A tömegközlekedés 1971 után indult meg, kezdetben naponta háromszor járt menetrendszerinti autóbusz, mára 

már ez megszűnt. Most csak személyautóval vagy kerékpárral lehet megközelíteni Tenyőszigetet. A tervezett 

üdülőövezet kiépülésével valószínű ez a helyzet jobb lesz.  

Az 1560 kh2 területű tanyaközpontban kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó népesség élt és ezt a települést a 

kisbirtokok nagy száma jellemezte, igazi nagybirtok itt nem alakult ki.  

2 Katasztrális hold: régi területmérték, 5760m2  

A tanyákat akácfák vették körül, piciny kis szigeteket formázva az Alföld tengerén. Jellemző volt, hogy a tanyák 

nem voltak körbekerítve. A legtöbb tanya körül kis gyümölcsöskert, veteményes is volt.  

Mára csak azok a tanyák maradtak meg, amelyek a kövesút mentén találhatóak, a lakosok nagy részének nincs 

földbirtoka. A tanyákhoz piciny udvar tartozik, ahol csak néhány gazdasági épület áll.  

Ahhoz, hogy a tanyán az emberek ne szenvedjenek semmibe hiányt, két vegyesbolt is működött. Az egyik a 

Gazdakör épületében, a másik éppen vele szemben, egy magánháznál. Ezekre a kis üzletekre valóban az volt a 

jellemző, hogy mindent lehetett kapni benne, ami a napi megélhetéshez szükséges volt. Sajnos a jelenben már 

nem üzemel bolt, a kenyeret és minden szükséges dolgot a városból, vagy környező településekről kell 

beszerezni.  

1930-ban 11 módosabb gazda összefogása révén készült el a Gazdakör épülete, amely még hosszú időn keresztül 

szolgálta az embereket. Az építkezéshez kölcsönt vettek fel, a kölcsön fedezete pedig saját birtokuk volt. Nem 

telt el 4 év és a kölcsönt kamatostul vissza is fizették. A Gazdakör épületében volt egy kocsma, egy vegyesbolt, 

olvasóterem és természetesen egy bálterem is, ahol színházi előadásokat, bálokat, lakodalmakat tartottak. 

Később itt alakították ki a mozit is.  
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Az olvasóteremben több száz, vagy akár ezerre tehető könyvállomány szolgálta az ismeretekre vágyókat. Itt 

lehetett elolvasni a napilapokat és folyóiratokat, és kölcsönözni is a könyveket. Megtalálható volt a 

mezőgazdasági szakirodalomtól kezdve a szépirodalmi műveken keresztül, az útleírásokig szinte minden. A 

könyvek sokszínűségére vonatkozóan jó példa, hogy még idegen nyelvű útikönyvek is voltak a polcokon.  

Az 1950-es években még mozi is üzemelt Tenyőszigeten. Eleinte vándormozi volt, később rendes, telepített 

mozi is lett. A fiatalok számára elkülönítettek egy kis termet a 60-as évek végén, itt a villanyáram jóvoltából már 

az ifjúság számára lemezhallgatást is biztosítottak, és különböző előadásokat tartottak.  

Tenyőszigeten kezdetben az oktatás Tóth József kisbirtokos házában folyt, majd 1927-ben egy tanerős, egy 

tantermes iskolát építettek. Ez egyházi iskola volt. A földterületet Tóth József adományozta, az iskola építésében 

pedig már a közösség is részt vett, lehetőségei szerint.  

Úgy 8-10 éves korukig rendszeresen látogatták a gyerekek az iskolát, de utána már be voltak fogva a ház körüli 

munkákba, az állatok gondozásába.  

A háború vihara az iskolát is elérte. 1944 őszén még elkezdődött a tanítás, de csak egy rövid időre, azután évekig 

szünetelt az oktatás. A tenyőszigeti emberek ebbe nem nyugodtak bele, önerőből, összeadva a tüzelőt, engedélyt 

kérve Törökszentmiklósról, újra indult az iskola, az oktatás. 1951-ig még együtt járt az első osztálytól a 

nyolcadik osztályig minden gyerek. 9 Később alsó és felső tagozatot alakítottak ki. Tassy Margit tanító néni, akit 

a Szigetiek csak Tassy Maca néninek emlegetnek ma is, tenyőszigeti lakos volt. Ő volt az, akihez a legerősebb 

szálak fűzték a diákot és szüleiket egyaránt. Tassy tanító néni a leghosszabb ideig tanított a tanyán, egészen 

1971-ig, amikor is bezárták az iskolát.  

Az iskola a vallásgyakorlás színhelye is volt. Az itt élőknek is igénye volt arra, hogy legyen egy hely, egy 

egészen közeli hely Istenhez, ahol elmondhatnak egy imát. Egyik vasárnap katolikus misét tartottak, másik 

vasárnap református istentisztelet volt. Esketés is zajlott itt, ha a hívők úgy kívánták, s egy fontos hitközösségi 

ünnepet, a búcsút is megtartották minden év május elején.  

Tenyőszigeten nem voltak harcok, mégis érzékenyen érintette őket a II. világháború. Sok embert besoroztak, 

vitték őket a Don-kanyarba. Az itthon maradottaknak az élet nem állhatott meg, mert gyereket nevelni, dolgozni, 

gazdálkodni kellett a megélhetés megkövetelte, hogy mindenki, a gyerekek is kivegyék részüket a munkából. 

Nagy szegénység, nyomorúság köszöntött akkor a Szigeti emberekre.  

1945 után újjáépítették az országot, de a kor vezetői megpecsételték a parasztság sorsát. Az új rendszer első 

lépése Tenyőszigettel kapcsolatban az volt, hogy 1951-ben közigazgatásilag Törökszentmiklóstól 

Szandaszőlőshöz csatolták a települést.  

Ezután a kuláklisták, a beszolgáltatások elrendelése, az állandó ellenőrzések, az adók nehezítették az itt élők 

életét is. A „békekölcsönök” kötelezően ajánlott jegyzése minden évben az itt élők részére is megtörtént.  

1956 augusztusában már jártak agitálni a tsz ügyében, de a forradalom szele még elsöpörte a próbálkozást. Ilyen 

események közepette köszöntött Tenyőszigetre 1959 éve, amely megpecsételte a település sorsát.  

„Tenyőszigeten 1959-ben jött létre az első tsz 158 taggal, 1242 kh területen. Az Aranykalász Tsz-be már a 

megalakulásakor belépett a tanyaközpont lakosságának 98%-a.”3  

3 In.: Botka János: Adatok Szolnok megye történetéből II. kötet, Szolnok, Szolnok Megyei Levéltár, 1989.  

4 Szenti Tibor: A tanya, Budapest, Gondolat Kiadó, 1979., 255. p.  

Az Aranykalász Tsz hivatalosan 1959. március 8-án alakult meg. Az induláskor a földet és a jószágállományt 

egyaránt be kellett adni, de ezen felül még a gazdasági eszközöket is biztosítani kellett a tsz számára, hiszen a 

szövetkezetnek sem állatállománya, de saját eszközei, gépei sem voltak.  

1959-ben a tagosítás után a tsz működése nagy előnnyel indult, nevezetesen azzal, hogy a föld már be volt vetve 

búzával. A tenyőszigeti Gazdakört tekintették továbbra is központnak, így ide építették a központi istállókat, a 

takarmány előkészítőt és a gabonatárolókat is.  

Az Aranykalász termelőszövetkezet három évig működött önállóan, utána egyesült a szandaszőlősi Vörösmező 

tsz-el. A három év alatt több elnök is váltotta egymást, de egy sem tudta felvirágoztatni a szövetkezetet.  
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„A tanya pusztulása akkor kezdődik, amikor a parasztember végérvényesen rájön, hogy nem érdemes tovább 

gazdálkodni (…) Sok álmatlan éjszakának kell nappalra virradnia, amíg véglegesen rájön, hogy nem érdemes a 

földdel tovább vesződni, mert nincs remény régi életmódjának gyakorlására.”4  

Az elvándorlás első hullámai 1959-ben indultak el, amikor megalakult a tsz. Az erőszakos tagosítás, a 

vagyonvesztés, az életszínvonal romlása miatt nem láttak más kiutat, minthogy otthagyni őseik földjét, és 

visszatérni a szülővárosba.  

A következő hullám az ifjúságot sodorta el. Hiába dolgozott a család minden munkaképes tagja a tsz-be nem volt 

megfelelő megélhetés, nem volt fizetés. Ekkor az ipar erőteljesen fejlődött Szolnokon, jó kiugrási lehetőség volt 

a fiatalok számára. A tsz első öt éves működése szinte az összes fiatalt elriasztotta a településről. Először 

bejártak dolgozni, de sokszor csak gyalog lehetett közlekedni, ezért később beköltöztek a városba. 10 A 

harmadik elsöprő erejű hullámot szintén a szövetkezet zúdította a parasztságra. Az intenzív gazdálkodás első 

feltétele, hogy minél nagyobb táblákat tudjon egyszerre megművelni. A tanyák ezeknek a monumentális 

tábláknak a kialakítását akadályozták: minduntalan a „gépek útjába kerültek”. Ezért kezdte a szövetkezet az 

elvándorlást támogatni. Akitől csak lehetett megvásárolták a tanyát. 25.000 Ft-ot fizettek mindenkinek, a tanyát 

a család lebonthatta, majd ennek anyagából új helyen felépíthette a házát. Szandaszőlősön portát is kaptak a 

Szigetiek. A Vörösmező úton még ma is sorban laknak egymás mellett a volt Tenyőszigetiek.  

A lassú, de biztos elvándorlással az infrastruktúra is elsorvadt. A kocsma 1971-ben zárt be, utána a vegyesbolt 

próbálta palackozott italok árusításával pótolni az italkimérést, a gazdakör épületében 1975-ig működött a mozi.  

Az elhagyott, vagy kihalt tanyákat már nem bontották le. Sok tanya omlott már össze, nem bírva az idő vasfogát, 

de néhány még dacolva áll a metsző északi szélben, vagy éppen a tűző napsütésben. A sorsuk azonban nem 

kétséges…  

A mély gyökerekkel rendelkezők száma évről-évre csökken. Akik az utóbbi években költöztek ide, azok egy 

része nem tudatosan választották a tanyai életet, egyszerűen nem volt más lehetőségük. Nem is gazdálkodik a 

többség, dolgozni járnak, esetleg napszámba, alkalmi munkát végeznek, vagy a gyerekek után járó támogatásból 

és szociális segélyből élnek.  

A tenyőszigeti lakók életkörülményei messze elmaradnak az átlagostól. A tanyák nagy része komfort nélküli. A 

szolgáltatások ellátása is ugyanilyen elmaradott. A rendszerváltás után egy ideig működött vegyesbolt, de mára 

már a kereslet csökkenése miatt bezárt. Orvoshoz Szandaszőlősre járnak.  

 

1) A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása  

- Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a tanyavilágban? 

Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, ideiglenesen foglalkoztatottak, 

infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást stb.  

Tanyagondnoki szolgálat  

2005-ben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyalta és meghatározta a létrehozási formáját, majd 

feladatait a tanyagondnoki szolgálatnak Az ellátottak száma változó. 2015-ben 23 fő kap naponta főtt ételt. 

Biztosítva van az orvoshoz való eljutása az itt élőknek. A gyógyszerek biztosítása, a kenyér vásárlása, egyéb 

mindennapi árucikkek beszerzése, ivóvíz biztosítása a napi feladatok közé tartozik. A kapcsolattartás a tanyán 

élők és a rokonok között is támogatott. A kritikus időszakokban, hideg, hőség esetén fokozott figyelemmel 

történik az ellátás, valamint a krízis helyzetbe jutott – eddig nem ellátottak – figyelemmel kísérése. Hosszú 

hétvégekre hidegélelemmel látják el az ellátást kérőket.  

„Tanyagondnoki szolgálat igénybevételének feltételei: az 1993. évi III. törvény 60.§. alapján a tanyagondnoki 

szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézmény hiányából eredő 

hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, 

valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 

szükségletek teljesítésének segítése.”5  
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5 http://www.szktteszi.hu/tudnivalok.htm (2015. április 19., 18:23)  

További információk: http://www.szktteszi.hu/tudnivalok.htm 

 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszabő 
Az interjúalany neve, beosztása:  

Négyesi Sándor – műszaki előadó Polgármesteri Hivatal Tiszabő 

I. Korábbi felmérések 

Nincs ismerete korábbi hasonló típusú felmérésről, adatszolgáltatásról. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az elmúlt 15-20 évben nem tud olyan átfogó intézkedésről, ami befolyásolta volna a tanyavilág fejlődését. 

Minden fejlesztésre irányuló kezdeményezés magán személyektől származott, akik megvásárolták a régebbi 

tanyákat, vagy vállalkozásba kezdtek. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszabő község külterülete: 3125 ha 

A település külterületén régebben sem volt jellemző a sok tanya. A külterületen inkább csak mezőgazdasági 

tevékenységeket végeztek a falusiak, ki-ki a saját földjén. 12 és fél hektáron gazdálkodik az önkormányzat, 

szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, nem túl sok sikerrel.  

Egyetlen lepusztult tanya van a falutól nem messze, a többit vállalkozások vásárolták meg a rendszerváltás után, 

és folyamatosan fejlesztik is azóta. Minden fejlesztést önerőből vagy saját pályázati forrásból végeztek. 

Halgazdaság, állattartás és kisebb szabadidő központ működik bennük, és mindhárom tanya foglalkozik 

nagyobb területen mezőgazdasági növénytermesztéssel is. 

Van egy budapesti vállalkozó, aki nagy területeket vásárolt meg a falu körül, szántóföldi növényeket termeszt. 

A településre nézve ezek nem jelentenek nagy fejlődést, mert a falu lakói nem vesznek részt sem a termelésben, 

és nem részesülnek az értékesítésből sem. 

Megnehezíti a gazdák dolgát, hogy csak olyat tudnak termelni, amit nem tudnak a falu lakói ellopni, sajnos. 

Ismerni kell a szomorú helyi viszonyokat. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A jelenlegi tanyákon családi vállalkozások működnek. Életkörülményeiket önállóan biztosítják, nem is szívesen 

nyilatkoznak tevékenységeikről.  

Az áramot mindegyik tanyán az E.on szolgáltatja, a vízellátást pedig fúrott kúttal oldják meg, kivéve a faluhoz 

nagyon közel lévőn, ott vezetékes a víz is. 

Semmilyen szociális szolgáltatást nem igényelnek, és nem is volt sosem.  

Egyetlen kivétel a mezőőri szolgálat, amit az önkormányzat igyekszik biztosítani. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszabura 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Mészárosné Rózsa Edit  – népesség-nyilvántartó, személyügyis, „mindenes”    Polgármesteri Hivatal Tiszabura 

Mészáros Béla – alpolgármester Polgármesteri Hivatal Tiszabura 

 

I. Korábbi felmérések 

Nincs ismerete korábbi hasonló típusú felmérésről, adatszolgáltatásról. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az elmúlt sok-sok évben nem tudnak olyan intézkedésről, ami befolyásolta volna a tanyavilág fejlődését.  

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A település külterületén régebben sem volt jellemző a sok tanya. A külterületen inkább csak szántóföldi 

növénytermesztés végeztek a falusiak, ki-ki a saját földjén. 

A régebbi majorságok is elnéptelenedtek. Nem tett jót a mezőgazdasági tevékenységeknek a faluban, hogy a 

népesség igen nagy százalékban elcigányosodott, nekik nincs hagyományuk a földművelésben. A tanyák az 50-

es években egytől-egyig megszűntek, mindenkit bekényszerítettek a TSZ-be.  

Egy új tanya épül jelenleg teljesen a falu határában, ahhoz nagyon közel, de még most folyik az átminősítése. 

A földeket az Önkormányzat, egy nagyobb szervezet műveli, meg három kisebb gazda, de ők is benn laknak a 

faluban, csak a földjük van kinn. Egy nagyobb majorság van még, de ők sem laknak kinn.  

A földeken elsősorban szántóföldi növényeket termelnek, kisebb mértékben haszonállatot, birkákat, 

szarvasmarhákat. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A kérdésnek nincs jelentősége Tiszaburán. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA – Tiszaföldvár 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:   

Hajósné Dr. Szlama Katalin címzetes főjegyző 

Kovács János Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályvezető 

I. Korábbi felmérések 

A településen mindeddig külterületi, tanyai felmérést nem végeztek, legalább is erről a Hivatalnak sem 

hivatalos, sem informális ismerete, tudomása nincs. 

A külterületeket érintő legutolsó hivatalos ténykedés a rendszerváltás utáni, a külterületi földek magánkézbe 

adásával kapcsolatos mérés-felmérés volt, ez azonban a még megmaradt, kisszámú magántulajdonú tanyát nem 

érintette.  

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A tanyákat érintő, központi fejlesztések az utóbbi 10 év során nem történtek.  

Az egyes – leginkább az üzemszerű termeléssel foglalkozó tanyák – beruházásait saját erőből, egyedi 
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pályázatok segítségével oldották meg a tulajdonosok. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszaföldvár külterülete 6936 ha 

Külterületi utak hossza: 130,276 km, 

ebből kiépített (aszfalt, kő, beton burkolatú): 12,978 km, 

kiépítetlen: 117,281 km 

A tanyák elektromos hálózatának kiépítése még az 1960-as évek végén megtörtént, viszont a tanyák nagy 

többsége csupán fúrt kúttal rendelkezik. (Kivételt jelent ez alól néhány, régebbi mezőgazdasági nagyüzem 

szomszédságában lévő tanya, melyek az üzem rendszeréről leágazó vezetékes vízhálózattal vannak ellátva.) 

1845 után indult fejlődésnek a szántóföldi művelés, kezdődött meg a tanyás gazdálkodásra való áttérés. 

1949-ben két alkalommal csökkent számottevően a földvári határ: 2009 ha volt földvári külterületi földdel 

Martfű önálló település lett, s még ebben az évben Öcsöd, Mezőtúr és Tiszaföldvár határából kihasított 

földrészekből létrehozták a héki tanyaközpontot, mely 1951-ben önálló községgé vált. 

Ekkor 2892 ha-ral csökkent a földvári határ. 

A területekkel akkor tanyák is kerültek az új települések birtokába, melyek egy része, akár csak Tiszaföldváron, 

a későbbiek során, a termelőszövetkezeti táblák kialakításakor felszámolásra került. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

Tanyagondnoki szolgálat, mozgó posta, mozgó könyvtár, ételkihordás, mezőőri szolgálat a településen nincs. 

A lakott tanyák mindegyikében rendelkeznek az ott lakók személygépkocsival, a tanyák a településhez közel 

fekszenek, az utak egy része burkolt, másik része javított földút – minden települési szolgáltatás elérhető a 

lakók számára. 

Éppen ezért a szociális segítő szolgálatnak sincs kimondottan tanyai ellátásra szakosított része. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszafüred 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Andrási Lőrinc a helyi Földtulajdonosok Vadásztársaságának Elnöke 

Ténylegesen a tanyán élő házaspár, név nélkül. 

I. Korábbi felmérések 

Nem tudunk róla, hogy végeztek volna ilyet Tiszafüreden. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A Tiszafüredi tanyavilágot érintő célzott intézkedések nem történtek az elmúlt időben. 

Nagymértékben meghatározó a területre az a tény: a tanyák legnagyobb része a Hortobágyi Nemzeti Parkban 

található. Az üzemelő tanyák nagy részében állattartás folyik, a Nemzeti Parktól bérelt területeken. Ezért 

néhány tanyán jelentős felújítások, beruházások történtek, saját forrásból, illetve láthatók Uniós projekt 

megvalósítások is. 

(Lovassy tanya, Górés tanya, Boro-horgásztó)  
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A területen jól látható a legeltetett állatállomány bővülése.  

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszafüred jelentős külterülettel rendelkezik 151,51 km2. 

Külterületi infrastruktúrára a kettőség jellemző, egyik részére, a lepusztulás, 

Más részére, ahol jelentősebb gazdasági tevékenységet végeznek, a látható fejlődés jellemzi. 

A régebbi tanyák az 1930 évektől alakultak ki, ezek nagyrésze már csak a területek elnevezésének nevében 

létezik, vagy csak a romjai vannak meg (Gyöngy tanya, Jámbor tanya, Tag tanya). Az 1960-70 években jelentős 

élet folyt a megmaradt tanyákon, jellemzően ekkor épültek, vagy épültek újjá. A 90-es években szinte a teljes 

elnéptelenedés volt a jellemző. 

Pár év óta, nyilván a mezőgazdaságra fordított támogatásoknak köszönhetően láthatóan egyre több tanyát vettek 

használatba, illetve történtek eseti fejlesztések. 

A kövesutaktól távoli tanyákhoz vezető utak állapota rettenetes. Ahol növénytermesztést végeznek, rengeteg 

utat lezártak, megszüntettek. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A külterületen életvitelszerűen nagyon kevesen élnek. A vendéglátással foglalkozók  

(Patkós csárda Hp Nyugati Fogadó) közvetlenül a kövesút mellett helyezkednek el. 

Akik ténylegesen kint élnek (Réti tanya, Nagyvillogó, kisvillogó, Górés tanya) a legnagyobb gondot az utak 

állapota okozza, főleg rossz idő, tél esetén. 

Tiszafüreden semmilyen külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatás sem működik, mezőőri szolgálat 

sem. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszagyenda 
Az interjúalany neve, beosztása:  

Dobó – Balogh Henrietta aljegyző 

I. Korábbi felmérések 

Korábbi felméréseket az önkormányzat nem végzett, erről nincs tudomásunk.  

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A Garahalom tanya magánkézbe került és ott a közelmúltban szarvasmarha tenyésztést alakítottak ki pályázati 

támogatások útján. Külterületi lakos ott nem él, kifejezetten a gazdasági alapon működik.  

Az Oláh major, mely a régi TSZ része volt, szintén állattartással foglalkozik, sertéstelep került ott kialakításra, 

ott jelenleg 1 fő lakos él a lakcímnyilvántartás szerint. Az Oláh major szintén pályázati támogatások útján 

szépült meg a közelmúltban. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszagyendán elsősorban a szántóföldi növénytermesztésnek van hagyománya. Legfontosabb terményei a búza, 

az olajtök, a napraforgó, az árpa és a kukorica. Jelentős a zöldségtermesztés növényeinek a térhódítása. 

Tiszagyenda külterületének jelentős része mára már magántulajdonban van. A határ réti öntéstalaj, minősége 
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igen jónak mondható a Tisza közelsége miatt. A földminőségnek az átlaga 24 AK/h. Mind a szántóföldi és 

parcellás növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés megjelenik a külterületen juh-, szarvasmarha-, 

sertéstenyésztés formájában. A külterület egy része természeti terület, ennek szerepe a jövőben továbbra is 

kiemelt hangsúlyt kap. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Tiszagyenda Községi Önkormányzata 2013. évben sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. 

évi pályázati felhívására az alföldi tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 

települési térségi fejlesztések támogatására. A pályázatnak köszönhetően egy, a tanyasi termékek piacra jutását 

segítő beruházás valósul meg a településen, mely mind a tanyasi, mind a helyi termékek értékesítését szolgálja. 

Megépítésre kerül egy piacfelügyelet és 2 db árusító pavilon. A beruházás jelenleg folyamatban van, a befejezés 

2015.05.31-re várható. 

Elmondható, hogy nem volt eddig jellemző az ipari termelés. A jövőben a feldolgozóipar jellegű tevékenység 

lehetőségét kell biztosítani. A vállalkozások inkább a mezőgazdasági termelés, az ehhez kapcsolódó 

kereskedelmi és szolgáltató rétegekben vannak képviseltetve, a megjelenő feldolgozóipar mellett. Az 

önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani ipari telephelyek, üzemek megtelepülésének. A külterületen 

jelenleg meglévő, illetve erre a célra kijelölt területeken. Erre a célra alkalmas területek a Gyenda puszta és 

tervezett bővítménye, Garahalom tanya és bővítménye, tervezett iparterület a Garahalom tanya melletti térség. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Nagyiván 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:             

Horváth Piroska Jegyző 

I. Korábbi felmérések 

Nem készültek ehhez hasonló felmérések településünkön. 

A tanyák egy része 1945 előtt már tanyaként funkcionált, évszaktól függetlenül lakott volt. Ezek egy része 

tönkre ment, már nem található a helyén semmi, csak az öregek emlékeznek rá. Egy részük ma is működik, de 

az évek során felújításra kerültek, a régi épületek már nem találhatók meg. 

Több tanya a háború után épült a TSz építette állattartás céljából. Ezeknek a tanyáknak jelentős része ma is 

működik, mint állattartó telep.  

Nagyiván településen nincs olyan tanya, ahol életvitelszerűen laknak. Naponta kijárnak a dolgozók az állatokat 

ellátni. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A tanyák tulajdonosai rendbe tartják az épületeket és a tanyákhoz kivezető utakat egyaránt. Településünkön 

működik egy mezőgazdasági Kft, mely különösen figyel arra, hogy a tanyák megközelíthetőek legyenek. 

Mivel nem laknak a tanyákon személyek, így az ellátásukról gondoskodni nem szükséges. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A tanyák egy része műút mellett van, egy része a műúthoz közel épült, így megközelíthetőek. Ez azért is fontos, 

mert a Hortobágyon esik egy mm csapadék, a földutak már járhatatlanok a szikes talaj rossz vízelvezető 

képessége miatt. 

Azok a tanyák, melyek megközelítéséhez több km-en keresztül földutakon kell menni, csak a nyári hónapokban 

működnek, legeltetés folyik ezeken a helyeken. 
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    2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Nincsenek speciális szolgáltatások, mivel nem tartózkodnak a tanyákon. Nincs tanyagondnoki szolgáltatás 

sem. 

Az állatorvos igény és szükség szerint saját gépjárművel el tud jutni a telepekre 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszaigar 

 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása:    

Szincsák István, aljegyző 

I. Korábbi felmérések 

Tudomásom szerint a múltban nem készült ilyen felmérés a környéken, így Tiszaigaron sem. 

A nyilvántartásunkban korábban szereplő tanyákban lakó emberek - idősek lévén - elhaltak, a tanyákba más 

nem költözött be, így a 80-as években több tanya is eltűnt. 

Ma Tiszaigaron három tanya van, ami még áll, és valamilyen használatban van. Elsősorban nyári legeltetés 

céljából használják 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A mezőgazdasági Kft működése alatt álló tanyában sokan dolgoznak tiszaigari emberek. Szintén a Kft használja 

az Erdő tanyát nyári legeltetésre. Tiszaörshöz közel van még a Mako tanya, ahol nem folyik állattartás sem. 

III. Helyzetfeltárás 

 

1)A külterület általános bemutatása 

A külterületen nem élnek elzártan emberek, mindenki a faluban lakik és szükség esetén igénybe veszi a 

szociális intézményünk által biztosított szolgáltatásokat: étkeztetést, házi segítségnyújtást, a mozgékonyabbak 

az idősek nappali ellátását. 

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A lakosság életvitel szerűen nem él külterületen. A Kft-ben dolgozók kerékpárral és gépkocsival is meg tudják 

közelíteni a munkahelyüket, mivel a műútról evezető bekötő út is szilárd burkolattal van ellátva. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszaörs 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  Sinka Csaba ügyintéző 

I. Korábbi felmérések 

Nem készült ilyen felmérés Tiszaörs településen az elmúlt 15 évben. (Én ez idő óta dolgozom a polgármesteri 

hivatalban, de tudtommal korábban sem volt ilyen felmérés.) A tanyák régi funkciójukat elveszítették, a 

tulajdonosok vagy szezonálisan tartanak állatot a tanyán, vagy felújítás után más módon hasznosítják (Lovas 

tanya-turizmus), esetleg modern nagyüzem épült ki. 

Kizárólag egy tanya őrizte meg régi működését: bejelentett lakosai vannak, akik életvitelszerűen a tanyán 

tartózkodnak, és mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, ami biztosítja megélhetésüket 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

A közigazgatási területünkhöz tartozó tanyákon nem élnek idős, magukra maradt, beteg emberek. Amennyiben 
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ilyen lehetőség alakulna ki, a helyi szociális intézményünk kézbe venné az ügyet és megoldást találnák a 

problémára. Nincs tanyagondnoki szolgálatunk 

Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A külterületen – egyetlen helyet kivéve – nem laknak életvitelszerűen emberek. Az Ács farmon fiatal család él. 

A tanyát a 34 számú főúttal egy 150 méter hosszú, kavicsos útalappal ellátott bekötő út köti össze. 

A földútjainkat az önkormányzat a start munka keretében próbálja rendben és járhatóan tartani. Ebben az évben 

gépet is szeretnénk beszerezni, ami megkönnyíti ezt a tevékenységet.  

A gazdák is próbálnak besegíteni a saját gépeikkel a föld utak járhatóvá tételében. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

- Autóbusz járat segítségével a főúthoz közeli tanyák megközelíthetők (buszmegálló a közelben) 

- A településen áthaladó 34-es főútvonal felújításra kerül (remélhetőleg és ígéret szerint), így az úthoz közeli 

tanyák kerékpárral is megközelíthetőek. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszajenő  

 
Település története, múltja: 

1469-ben fordult elő a falu neve először az írott forrásokban „Jenew”alakban, amely elnevezés az ómagyar Jenő 

törzshöz való tartozásra utal. A falubirtokosa a 15. században a Yenei család. A török a hódítások következtében 

a falu elpusztult, majd újra népesült. A középkori, illetve a török hódoltságkori Jenő csak részben azonos a mai 

Tiszajenővel.1949-ben Pusztajenő a belügyminisztertől kérte, hogy a vezsenyi szőlőkkel együtt önálló községgé 

alakulhasson. Az új község 1954. november 28-án alakult meg. Területe 5706 kha tett ki, lakosság létszáma 

2200 fő, lakóházak száma 543. 

Jelenlegi település jellemzői: 

A település életében jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. A közintézmények (iskola, 

óvoda, orvosi rendelő, önkormányzat épülete) felújításra kerültek, a településen új templom épült. Az 

infrastruktúra területén számottevő javulás történt: A vezetékes energiahordozók közül a kisfeszültségű villamos 

energia hálózat teljesen kiépült. A közüzemi szennyvíz csatornahálózat kiépítése befejeződött. A belterületi 

burkolt utak aránya 95%-os. Vezetékes telefonhálózat a külterületen éppúgy kiépült, mint belterületen. 

Közvilágítási hálózat hossza 5,4 km. Közüzemi vízvezeték hálózat hossza 1990-ben meghaladta a 12km-t, majd 

1999-ben bővült a külterületek vezetékes vízellátása. A gazdasági és társadalmi változások miatt a falu 

népessége egyre inkább csökkent. 2014-ben a település lakosságának száma 1603 fő. Jelenleg is meghatározó a 

település szerkezetében a külterület nagysága, a külterületen élő népesség száma. Tiszajenő település 2800 ha 

területen terül el, ebből 2665 ha a külterület nagysága. A település külterületén jelenleg 350 lakos él. A lakosok 

között sok az idős egyedül élő beteg ember.  

Tanyagondnoki szolgálat bemutatása 

Mivel Tiszajenő magas lélekszámú külterületi lakott hellyel rendelkezik ezért nyílt lehetőség a falugondnoki 

szolgáltatás bevezetésére, mely 1999. március 1-től működik. 2003. január 1-től a falugondnoki szolgálat 

tanyagondnoki szolgálatként működik, amit az Önkormányzat működtet. 2007-től működtetését az SZKTT 

Egyesített Szociális Intézménye végzi. 

A tanyagondnoki szolgálat tevékenységei a következők szerint fogalmazhatók meg: Szociális étkeztetésben való 

közreműködés (étel kiszállítás). Házi segítségnyújtásban való közreműködés. Gyógyszeríratás,- kiváltás. 

Bevásárlás. Idős emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése. Idős emberek ügyeinek intézésében 

közreműködés (nyomtatványok beszerzése, azok kitöltésében való segítségnyújtás). Közreműködés a közösségi 
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és szociális információk szolgáltatásában. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése. Egyéni hivatalos 

ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. Jelenleg tanyagondnoki ellátásban 22 fő részesül. 

Ebből: Kettős ellátott (házi segítségnyújtás+ étkezés): 5 fő. Csak tanyai ellátott: 4 fő. Étkezős: 11 fő. Jelző 

rendszeres házi segítségnyújtás: 1 fő. Jelző rendszeres házi segítségnyújtás + házi segítségnyújtás: 1 fő Az 

SZKTT Egyesített Szociális Intézménye tiszajenői gondozási központjában 4 fő áll foglalkoztatásban,- 1 fő 

tanyagondnok koordinátor és 3 fő gondozónő.  

A településen az idős (60 év feletti) lakosok száma több vidéki településhez hasonlóan növekvő tendenciát 

mutat. A korábbi mezőgazdasági tevékenységből való megélhetés egyre kevesebb embernek biztosít a 

településen lehetőséget. A gazdasági szerkezet változása miatt egyre kevesebb fiatal marad a településen. 

Jellemzően az idősebb korosztály ragaszkodik lakóhelyéhez - akik többnyire nehezen követik az ország más 

régióba költöző gyermekeiket. Az idős korosztály aránya a belterületen is hasonlóan növekszik. Jelenleg 

belterületen az SZKTT Egyesített Szociális Intézménye Tiszajenőn 46 főt lát el. A Tiszajenőn készített 

tanyakutatás összesítő felmérése alapján látható, hogy a külterületen lévő tanyák gazdasági funkciója háttérbe 

szorul. 

Ezen tanyákon jó infrastrukturális kiépítettség ellenére is jellemzően idős segítségre, ellátásra szoruló, 

gazdálkodásra már nem képes idős emberek élnek. Több  megüresedő tanyát olcsóbb élet reményében a 

városokból kitelepülők vásárolják fel, akik ezen környezetben nem találják meg megélhetőségi lehetőségüket- 

idősödve szintén segítségre- ellátásra szorulnak. Életkörülményeik javításában, életvitelükhöz szükséges 

kapcsolattartásban mindennapi munkánk fontos.  Eddigi munkánk során az ellátottakkal jó kapcsolatot építettünk 

ki. A külterület nagysága,- ellátottak létszáma miatt munkánkat a rendelkezésre álló gépkocsival, létszámmal 

tudjuk ellátni. 

 

INTERJÚ LEÍRÁS - Tiszapüspöki 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Bander József polgármester 

I. Korábbi felmérések 

Tiszapüspöki tanyavilágának felmérésére nem rendelkezünk adattal. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Tiszapüspökiben a tanya, mint lakott hely nem jellemző, és korábban sem volt az, ezért intézkedések sem 

születtek, és nincs tervezve sem. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszapüspöki több évszázados múltjában a tanya, mint a lakás és gazdálkodás közös helye nem alakult ki – két 

kivételtől eltekintve. A község fekvése nem kedvezett a tanyák elterjedésének, mert a Tisza közelsége miatt – 

főleg a folyószabályozást megelőzően – a tavaszi időszakban a folyó magas vízállása gyakran a külterület 

mélyebb részeinek elöntésével járt együtt. Az elöntött mélyebb területeken sem a folyamatos lakás, sem az 

állandó jellegű közlekedési lehetőség nem állt fenn (a magasabb külterületi földterületek megközelítése árvíz 

idején nem volt lehetséges, vagy csak más települések irányából volt megoldható). Az évenként visszatérő 

árvízveszély megakadályozta a tanyásodást, ezért sem jellemző a községben ezen lakhatási forma. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A tanyán élők számára külön szolgáltatást nem szerveztünk, az igen csekély érintettre tekintettel. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszaroff 
Az interjúalanyok neve, beosztása:  

Vankóné Jekli Anikó - jegyző 

Rézsó Mihályné– titkársági ügyintéző  

I. Korábbi felmérések 

Nincs ismeretük korábbi hasonló típusú felmérésről, adatszolgáltatásról. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az Önkormányzat részéről semmilyen intézkedés nem történt, ami érintette volna a tanyavilágot. 

Kb. két és fél évvel ezelőtt az E.on végzett hálózatfejlesztést. A település határához nagyon közel álló 

tanyacsoport az áramot egy külterületi üzem magánhálózatáról kapta. A 3 tanyát erről a hálózatról 

leválasztották, az E.on pedig kisebb beruházással tudta a falu szélső utcájából megoldani a bővítést. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszaroff község külterülete: 5245 Ha. A település külterületén régebben sem volt jellemző a sok tanya. A 

külterületen inkább csak mezőgazdasági tevékenységeket végeztek a falusiak, ki-ki a saját földjén. Mivel az 

említett tanyák a belterülethez nagyon közel vannak, infrastruktúrájukat a település biztosítja. Mindegyikben 

van áram, víz, könnyen megközelíthetőek jó minőségű földutakon, ill. aszfaltút mellett helyezkedik el. A 

régebbi tanyák, ami nem volt sok, több 10 éve a téeszesítés nyomán elnéptelenedtek, ma már helyük sincs meg. 

A Baltaráta tanya az egyetlen, ahol komolyabb fejlesztést végeztek a tulajdonosok, magángazdaságot tartanak 

fenn hobbiállatokkal. A tanya inkább Tiszagyendához van közel, szükségleteiket onnan szerzik be. Egy másik 

lakatlan tanyát igyekeznek fejleszteni az új tulajdonosok, méhészkedéssel foglalkoznak. A település külterületét 

jellemzően a helyi gazdák művelik, szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, ill. haszonállatok 

takarmányozásának biztosítása a cél. Az állatokat a faluban tartják, belterületen. 

 

 2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A tanyákon a Baltaráta kivételével, hátrányos helyzetű, elszegényedett családok élnek. Különösebb 

szolgáltatásokat nem is igényelnek, főleg a falu közelsége miatt mindent be tudnak szerezni, minden 

szolgáltatást el tudnak érni. Ha igényelnék, lenne lehetőség mindazon szolgáltatásokra, amit a családsegítő 

biztosítani tud. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Tiszaszentimre 1. 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Bekecs Gyula nyugdíjas gazdálkodó 

I. Korábbi felmérések 

- 

 II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

- 
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III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A két világháború közötti időszakban Tiszaszentimrén a tanyáknak két típusa volt. Az egyik típusba az urasági 

majorok tartoztak (Bagi major, Návai major, Csanak major, Sorhát major, Kilences major). A majorokban 

állandó jelleggel ott laktak a cselédek családjaikkal, számuk nagyon magas volt. Ebben az időszakban 

Tiszaszentimre lakossága kb. 3400 fő volt, ebből kb. 1200 fő élt a majorokban. Legnagyobb major a Sorhát 

major volt. 

A tanyák másik típusába a kisebb méretű magán tanyák sorolhatók (pl. Bolond halom dűlő, Pallagszél), számuk 

elérte a kilencvent. Ezeken a tanyákon többségében a családok csak nyáron éltek, néhány tanya volt csak, ami 

egész évben lakott volt. 

A második világháború után a nagy urasági majorokból az ott lakók beköltöztek Tomajmonostorára, 

Újszentgyörgyre és Tiszaszentimrére. Házat vettek, vagy építettek. Tiszaszentimrén a falu szélein a 

beköltözések után egész új utcák alakultak ki. A volt majorok területén megalakult a termelőszövetkezet és az 

állami gazdaság.  A kisebb tanyák még tovább fenn maradtak, de az ötvenes évek közepére 

a kisebb tanyák többsége is megszűnt: a lakói beköltöztek a faluba, beolvadtak a termelőszövetkezetbe, vagy 

kihaltak belőle.  

A rendszerváltást követően a tulajdonosok többsége visszakapta földjét, azonban a kisebb tanyák nem éledtek 

újjá, a tulajdonosok nem kezdtek el gazdálkodni, inkább eladták a földeket nagygazdálkodóknak, ezért a 

tanyákon leginkább csak gazdálkodás folyik. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

- 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA – Tiszaszentimre 2. 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Bodó Imre (Állami Gazdaság, illetve Mezőgazdasági KFT. egyik helyi vezetője. 

Jelenleg Tiszaszentimre Község Önkormányzatánál mezőgazdasági szakemberként dolgozik.  

I. Korábbi felmérések 

Nincs tudomása arra vonatkozóan, hogy korábban végeztek külterületi, tanyai felmérést. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Hazai és uniós pályázatok révén több tanyán is történtek jelentős fejlesztések.   

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A településhez tartozó Erzsébet major történetéről elmondja, hogy eredetileg  

urasági majorként funkcionált, majd az államosítás következtében állami gazdasággá alakult, a rendszerváltást 

követően Mezőgazdasági Kft. működik a területen. A major helyben lakó népessége lényegesen nagyobb számú 

volt a jelenleginél. Az Állami Gazdaság dolgozóik számára szolgálati lakásokat biztosított, helyben bolt is 

üzemelt. Az ott lakók számára a gazdaság megszervezte a beutazási lehetőséget a faluba, boltba, orvoshoz és 

egyéb ügyintézésre. A rendszerváltást követően a szolgálati lakások nagy részét értékesítették, illetve az ott 

dolgozók száma is jelentősen csökkent. A major lakosságszáma csökkenésének további okai egyrészt az, hogy 

az ott lakók beköltöztek a faluba, illetve másik ok az elöregedés, az ott lakók kihaltak a tanyákból és helyükre 
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nem költöztek új lakók. Miután a lakások eladásra kerültek, a majorban élők közszolgáltatásokhoz jutását sem 

segítette a kft, valamint a buszjáratok is drasztikusan lecsökkentek. A majorban ma élők számára az 

önkormányzat tanyagondnoki szolgálata jelent segítséget. A majorban élők számára elérhetőek a helyi szociális 

szolgáltatások is (pl. ebéd, házi segítségnyújtás). 

A településhez tartozó többi tanyára is jellemző volt az a folyamat, hogy az állandóan lakott tanyák lakói 

beköltöztek a faluba, illetve kihaltak a tanyákból. Megváltozott a tanyák funkciója, jelenleg a legtöbb tanyán 

csak gazdálkodás folyik, a tanyák nagygazdálkodók tulajdonába kerültek. A jellemző tevékenység az 

állattenyésztésen belül a szarvasmarha, juh és lótenyésztés, de halastavak is találhatók több tanyán is. Az 

Erzsébet majorban sertéstelep is üzemel. Színesíti a helyi tanyavilágot, hogy vendéglátás, üdültetés is folyik 

egyes tanyákon, amit segít a Tisza-tó közelsége.  

Az infrastruktúrára jellemző, hogy vezetékes villannyal a legtöbb tanya ellátott, a vízellátás legtöbb esetben fúrt 

kútról biztosított, a mobiltelefon a telefonos elérhetőséget biztosítja, azonban a közlekedési lehetőség sok 

esetben csak a javított földutat jelenti.          

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A tanyagondnoki szolgáltatást tudja említeni, amely elsősorban Újszentgyörgy és az Erzsébet major lakosságát 

érinti. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszaszentimre 3. 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Juhászné Papp Irén jegyző  

I. Korábbi felmérések 

Nincs tudomása arra vonatkozóan, hogy korábban végeztek külterületi, tanyai felmérést. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Erzsébet majorban a lakásokhoz vezető utat az önkormányzat zúzott kővel borította. A tanyagondnoki 

szolgáltatás elindítását emeli ki, amely 2004-ben kezdte meg működését. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszaszentimrén az egyedülálló tanyákra jellemző, hogy ott gazdálkodás folyik, csupán két egyedülálló tanya 

lakott, ahol gazdálkodás is folyik.  A lakott tanyavilágot Újszentgyörgy és Erzsébet major határozza meg. 

Újszengyörgy egyéb belterületnek, Erzsébet major pedig külterületi lakott helynek minősül. Újszentgyörgyön 

óvoda és iskola már nem működik. Vezetékes víz, villany, gáz van a területen. Az orvosi ellátást 

Tomajmonostoráról kijáró orvos biztosítja heti két alkalommal, az állandóan rendelő orvos gyesen van. Az 

orvosi rendelő felújított, korszerű, engedélyeztetett. Gyógyszertár nem működik. Eredmény a területen, hogy a 

pár évvel ezelőtt megszüntetett postai szolgáltatást sikerült újra indítani. Két élelmiszer bolt üzemel, ahol az 

alapvető élelmiszerek megvásárolhatóak. Nagy jelentőségű a néhány beindított megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztató üzem. Felújításra került a református templom is. Újszentgyörgyön aktív 

közösségi tevékenység folyik: „Lelki fröccs”, tánccsoport működik, alapítvány segíti a helyi közösség életét. A 

lakosság számára a szociális alapszolgáltatások közül étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

helyben, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás Tiszaszentimrén a tanyagondnok 

segítségével közvetlenül elérhető.       
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      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

A tanyagondnoki szolgáltatás működésének kezdete 2004. december 22. A jelenlegi tanyagondnok 2013. július 

01-től látja el feladatát. A feladatellátáshoz 1 gépjármű áll rendelkezésre. A tanyagondnok főbb tevékenységei: 

házi orvosi rendelésre szállítás (heti 20-25 fő), egyéb egészségügyi intézménybe szállítás (15 fő/hó), 

gyógyszerkiváltás (heti 28-30 fő), óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (32 fő/nap), közösségi és 

szociális információs szolgáltatás (24 fő/hó), palackos gáz értékesítése, közösségi, művelődési, sport-és 

szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények 

továbbítása, önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé.  

 

INTERJÚ LEÍRÁSA- Tiszaszőlős 1. 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Imre Lajosné, nyugdíjas. 

I. Korábbi felmérések 

Nem tud korábbi felmérésekről. Ő a Bányó tanyán lakott kislány korában. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Tiszaszőlős régebben az 1945 előtt sok tanyával rendelkezett, és ezek a tanyák akkor virágkorukat élték, 

legtöbb helyen mezőgazdasági funkciót töltöttek be. Sokaknak biztosította a megélhetésüket, hiszen régen 

cselédként is szolgáltak a lányok a tanyákon.  

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Míg nem voltak meg az államosítások addig szépen működtek a tanyavilágok. Majd amikor létrejöttek a Tsz-ek, 

akkor ennek köszönhetően kicsit fellendült a mezőgazdaság és Szőlősön is ekkor építették meg a Tsz tanyákat. 

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

Nem tud róla. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA – Tiszaszőlős 2. 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kerekes András, Tiszaszőlős polgármestere. 

I. Korábbi felmérések 

Nem tud korábbi felmérésekről. 

Igaz Tiszaszőlős, mint önálló település 2002- óta működik. Az előtt még Tiszafüreddel egy közigazgatás alatt 

álló városrész volt. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Tiszaszőlős nem sok tanyával rendelkezik: (Bánó tanya, Nagy Jenő tanya, Oszkár tanya, Pusztadomaházi tanya, 

Tsz tanyák, Gellér tanya) ezek közül mindössze a Bánó tanyán laknak. Ott nem megfelelő az ivóvíz minősége, 

ennek érdekében az önkormányzat biztosítja a számukra szükséges ivóvíz mennyiséget. Az önkormányzat 

pályázat útján egy kisbuszt nyert el, aminek a segítségével ellátja a Bánó tanya lakosait. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 
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Tiszaszőlős külterülete: 45.268.521 m
2 
ebből zárt 888.394 m

2
 

A külterület infrastrukturális állapota kedvezőtlen, hiszen a legtöbb tanyához földút vezet, ami olykor az 

időjárás miatt nem mindig használható. 

Kivétel a Gellér tanya, amihez műút vezet. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

Nincsenek ilyen szolgáltatások. 

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszatenyő 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Hegedűs László jegyző 

I. Korábbi felmérések 

Az elmúlt időszakban Tiszatenyő településen nem végeztek külterületi tanyai felmérést.  

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az elmúlt 10 évben tudomásunk szerint nem történt semmiféle a tanyavilágot érintő fejlesztés.  

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tiszatenyő település belterülete 122 ha, külterülete: 2237 ha. A külterület infrastrukturája nincs kiépítve.  

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

A településen található egyetlen tanyán nem élnek életvitelszerűen, csak gazdasági funkcióként használják a 

tulajdonosok.  

 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tiszavárkony 
Tiszavárkony a Tisza jobb partján, Szolnoktól tizenhét kilométerrel lejjebb fekszik. A Vasút tanyák és az 

Eperjesi tanyák ettől számítva még 4-5 kiló méterre találhatóak, tehát Szolnoktól a legtávolabbi 25-28 kiló 

méterre helyezkedik el. 

 A községgel szomszédos települések: északon Tószeg, délen Vezseny, nyugaton Jászkarajenő, keleten 

Rákóczifalva. Ez utóbbival természetes közös határa a Tisza folyó. Ma Tiszavárkony bekötőúttal csatlakozik a 

Szolnok–Kiskunfélegyháza közúthoz. A leágazás Tószegnél van. 

A vasút menti tanyák szomszédságában találjuk a Tiszavárkonyi-szőlők nevű külterületi lakott helyet, a község 

belterületétől csaknem nyolc kilométerre, Jászkarajenő szomszédságában alakult ki. 

1945 márciusában a föld újraosztásakor a kiosztott földek mentén új tanyák épültek, többek között a vasút 

tanyák száma is szaporodott. 1949. szeptember 21-én, 23 taggal megalakult a Petőfi Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet, 1951-ben újabb egyes típusú (Béke, Új Élet és Előre tszcs) és kettes típusú csoportok 

(Kossuth és Szabad Föld tszcs) alakultak, ahol a szóban forgó tanyák lakóinak többsége dolgozott a rendszer 

váltásig. 

1990-től napjainkig e területen is lezajlottak azok a társadalmi és gazdasági folyamatok, melyek az egész 

országra jellemzőek voltak: kárpótlás, privatizáció, városokba való elvándorlás, illetve ezzel együtt a Vasút 

tanyák elnéptelenedése.                                                                  
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Jelenleg mindössze egy család rendezkedett be, a hét lakott tanya közül, életvitelszerűen hosszú távra és egy 

családban található két kiskorú gyermek. Műúton, aránylag könnyen megközelíthető valamennyi tanya, melyek 

csak fúrott kúttal és áram szolgáltatással rendelkeznek. Szennyvízelvezető csatorna és gázszolgáltatás kiépítése 

még nem történt meg. A két Eperjesi tanya lakatlan. 

A Szolnok– Kiskunfélegyházi vasútvonal egyik állomása napjainkban is a Tiszavárkonyi, ami a Vasút 

tanyákkal átellenben található. Sajnos a vasútfelújítás óta a vonatok nem állnak meg az említett állomáson, 

amely egyébként az itt lakók által fő problémaként fogalmazódik meg. Egészségügyi ellátás,- bolt,- ügyintézés,- 

oktatáshoz való hozzáférés magán úton, a Tanyagondnoki Szolgálat, illetve a Tiszavárkonyi Önkormányzat 

segítségével történik. 

A Tanyagondnoki Szolgálat 2007.-ik évtől működik és jelenleg az egyik legfontosabb eleme az itt lakók 

mindenapjaiban jelentkező, életviteli, ügyintézési, szociális stb. problémák megoldásának. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Tomajmonostora 
Az interjúalany neve, beosztása:  

Csécsei Csaba – önkormányzati képviselő  

I. Korábbi felmérések 

Nincs ismeretük korábbi hasonló típusú felmérésről, adatszolgáltatásról. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az önkormányzat tudatosan igyekszik fejleszteni a külterületeit is. Előző évben 2 hektár gyümölcsöst telepített: 

almát és cseresznyét. Ezzel szeretnék ösztönözni a lakosokat, hogy bátran használják más kultúrnövények 

termesztésére is földjeiket. Az ötlet úgy tűnik bevált, már többen jelezték, hogy beszállnának a 

kezdeményezésbe. Várható, hogy 1-2 esetben szántók tanyákká való visszaminősítésére is sor kerül a jövőben. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tomajmonostora külterülete 90%-ban magántulajdonban van. A településen jellemző a nagyszámú, 700-800-as 

állománnyal foglalkozó szarvasmarhatartás. Az ehhez szükséges takarmányt a gazdák a környező földeken 

termelik meg. Jellemzően saját tulajdonú területeken, de többen kisebb birtokosoktól bérelnek plusz földeket. 

3000-20000 m
2
-es saját tulajdonú szántók találhatóak a falu körül. 

A téeszesítés előtt kb. 25 tanya volt. Mára már csak 4 maradt. Ebből 3-ban jelenleg is laknak, jó állapotban 

vannak.  

Gróf Nemes János birtokának uradalmi központja a falu határában, egészen a belterület közvetlen közelében 

van. Az örökösök teljesen saját erőből elkezdték a kastély, a hozzá tartozó épületek felújítását, őrzik is, alig 

megközelíthető. 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Öt éve tanyasi kisbuszt üzemeltet az önkormányzat a tanyákon élők szociális ellátásának biztosítása miatt. A 

busznak előzetes egyeztetés után eseti útjai vannak, segítve a gyógyszerellátást, a tanyasiak utaztatását 

orvoshoz, hivatalos ügyek intézésére más településekre is. 

Télen folyamatos a hó eltakarítás, ami kiterjed a tanyákra vezető utakra is, még nem fordult elő, hogy a tanyák 

elzárva maradtak volna. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Tószeg 

 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Gál Sándor, településüzemeltetői munkatárs 

Tószeg Önkormányzat, 5091 Tószeg Rákóczi út 37. 

I. Korábbi felmérések 

Nincs ismerete korábbi felmérésről. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Kiépített elektromos áramhálózat található. Néhány tanya kőútról megközelíthető. Szükség esetén szociális 

alapszolgáltatás biztosított. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Tószeg 4380 fő lakosú település. A lakosság kevesebb, mint 5%-a él a Tószeg külterületéhez tartozó tanyákon. 

A település külterületének nagysága 2094ha (művelési ágát tekintve: szántó, rét, erdő, legelő, szőlő, kert). A 

külterületen számos tanya, major, telephely és gazdasági központ található. Egyes tanyák egy sorban, mások 

elszórtan helyezkednek el. Néhány tanya közútról megközelíthető, a többsége csak földútról. Elektromos áram 

valamennyi tanyánál kiépített. Víz egyéni fúrott kúttal megoldott. Elsősorban mezőgazdasági jellegűek a 

tanyák, elsődlegesen az állattartás a jellemző (többségében juh), mezőgazdaság kisebb részben.   

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Az önkormányzat munkatársa folyamatosan kapcsolatot tart a külterületen élőkkel.    

Szükség szerint szociális alapszolgáltatás biztosított a részükre. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Vezseny 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Kerékgyártó Csilla, ügyintéző 

Vezseny Önkormányzata 

5093 Vezseny Templom út 1. 

I. Korábbi felmérések 

Nem tudnak korábbi felmérésről 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Nem jelentős a település tanyavilága, különösebb intézkedés nem történt. Katasztrófavédelmi szempontok 

alapján figyelemmel kísérik a tanyákat. 

 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Vezseny település 700 lakosú. A települést a Tisza határolja, az árvíztől magas fokon veszélyeztetett. A 

külterület nagysága 2300ha, nagy része ártér. Művelési ág szerint található szántó, gyep, erdő, gyümölcsös. 

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Az elektromos áram elérhető a külterület két lakott tanyáján. Egyéni vízvételi megoldás van mindkét helyen. 

Szükség szerint szociális szolgáltatást (étkezést, házi segítségnyújtást) tudnának biztosítani, de a jelenleg 

tanyákon élőknek nincsen rá szüksége. 
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INTERJÚ LEÍRÁSA - Újszász 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Pap Gábor pályázati, területfejlesztési, építésügyi és közbiztonsági referens 

Újszász Városi Önkormányzat 

5052 Újszász Szabadság tér 1. 

56/552-022 

I. Korábbi felmérések. 

Pap Gábor 2003-tól foglalkozik a település dolgaival, nem tud korábbi célzott felméréséről 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

készít évente nyilvántartást téli felkészülési teendők, mentés (árvíz) és lakosságellátás miatt 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Az elmúlt tíz évben nem történ fejlesztés 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Újszász Jász- Nagykun- Szolnok megye nyugati szélén, Szolnoktól 18-km-re fekvő, Pest megyével határos 

település, amely a Zagyva jobb partján a Tápió torkolat alatt épült ki, feltöltött síkság. A Jászság kistáj területén 

helyezkedik el. A település a szolnoki agglomeráció belső övi települése, belterülete 517ha, külterülete 5303ha.  

Első okleveles említése: 1347. 

Állandó népesség: 6679fő, ebből külterületen él 20fő. 

Állattartás, növénytermesztés egyaránt jellemzi, ipar kevéssé, jelentős vasúti csomópont. Nevelési, oktatási, 

kulturális szociális intézményhálózata fejlett (bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, szociális alap- és 

szakellátás, házi orvosi szolgáltatás, védőnői hálózat, fogorvos, rendőrőrs, művelődési ház és könyvtár, 

református és katolikus egyház, sportcsarnok) 

A tanyák elektromos árammal ellátottak; az ivóvíz hálózat, telefon és gázszolgáltatás nem minden tanyát ér el. 

Valamennyi tanya megközelíthető, néhány kőútról, néhány mezőgazdasági dűlőútról. 

A külterületen található szántó (3528,0326ha), gyep (legelő:862,1616ha), gyep (rét: 23,9551ha), gyümölcsös 

(2,2903ha) és erdő (550,2457ha), kivett terület (336,3673ha). A földrészletek darabszáma külterületen 872. 

A mezőgazdasági területek vetésszerkezete: kalászos 60% (zömmel őszi búza és tavaszi árpa), 40% kapás (30% 

kukorica és cukorrépa; 10% napraforgó, lucerna, illetve egyéb). Állattartásban a szarvasmarha és 

baromfitenyésztés jelenik meg. 

(Forrás: Településfejlesztési koncepció) 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Közművesítés, szociális szolgáltatások elérésének lehetősége 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Zagyvarékas 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása: Nagy Gábor, műszaki ügyintéző 

Zagyvarékas Önkormányzata 

I. Korábbi felmérések 

Nem tudnak korábbi felmérésről 
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II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Nem jelentős a település tanyavilága, különösebb intézkedés nem történt. Katasztrófavédelmi szempontok 

alapján figyelemmel kísérik a tanyákat. Télen a hó eltakarításában segédkezik az Önkormányzat a közmunka 

program keretében.  

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

Zagyvarékas az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén fekszik, a Jászság déli határánál, a 

Zagyva folyó mellett. Szolnok, a megyeszékhely kb. 10 km-re található. A múlt században jelentősebb 

tanyavilág jellemezte a település környékét, melyet a tsz-esítés következtében felszámoltak. Zagyvarékas 

település 3499 lakosú. A települést az árvíztől magas fokon veszélyeztetett. A külterület nagysága 2959 ha 7155 

m
2 

. Művelési ág szerint található: gyep (10%) és szántó (90%). A tanyák szórtan helyezkednek el, különböző 

távolságra a település központjától, kőútról és földútról megközelítve. 

 2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Az elektromos áram elérhető a külterület lakott tanyáin. Egyéni vízvételi megoldás van valamennyi helyen. 

Szükség szerint szociális szolgáltatást (étkezést, házi segítségnyújtást) tudnának biztosítani, de a jelenleg 

tanyákon élőknek nincsen rá szüksége. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Törökszentmiklós 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

GÁL ISTVÁN – osztályvezető, Polgármesteri hivatal, Törökszentmiklós 

I. Korábbi felmérések 

Kérdőíves kutatás volt az elmúlt három évben melynek lényege a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

házigondozás, és a szociális étkeztetés igényfelmérése volt. Készítője a szolgáltató volt. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

2012 óta folyik a mezőgazdasági utak karbantartása, az utakat szegélyező árkok cserjézése. 2013-ban az 

Önkormányzat vásárolt egy kalapácsos zúzót egy grédert és egy nagy teljesítményű mezőgazdasági vontatót 

ezek üzemeltetésére. Évente mintegy 25 km külterületi út kerül javításra. Külterületen elérhetőek a szociális 

szolgáltatások, a szolgáltató új szállító járművet vásárolt az ebédhordáshoz. A közbiztonság javítása érdekében 

az elmúlt évben a városban két lovas rendőr teljesített szolgálatot. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

- elöregedő lakosság 

- egyszemélyes háztartások 

- széttagolt elhelyezkedés 

- leromlott állagú épületek  

- kiszolgáltatottság az élet széles területén 

- mindenért fizetni kell és minden dupla áron van 

- nincs munkalehetőség 

- nehezen elérhető közszolgáltatások 
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      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

A külterületi utak javításával javul az elérhetőség. Ez a feladat közmunkában van ellátva a foglalkoztatáshoz 

támogatás párosul. A külterületi központokban (Balla, Szakállas, Surjány) közfoglalkoztatás erősítése egy 

másik fontos terület mellyel átmenetileg „csökken” a  munkanélküliség, javul a környezet rendezettsége, szépül 

a külterület. A lovasrendőrség fokozott figyelmet fordított a külterületre, itt tartózkodásuk alatt az 

Önkormányzat a lovakat takarmányozta szállásolta el a városi méntelepen, míg a szolgálatot teljesítő rendőröket 

pedig a városi kempingben. 

A szociális szolgáltatások iránti igény felmérése rámutatott, hogy a lakosok nem is ismerik ezeket a 

szolgáltatásokat, vagy pedig dezinformáltak az árakat és a nyújtott szolgáltatásokat illetően. Sok esetben nem  

maga az ellátott kérte a szolgáltatást, hanem valamelyik közvetlen hozzátartozója, hogy biztonságban tud a az 

ellátottat. A szolgáltatás nyújtsa az Sztv alapján folyik. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Túrkeve 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

Kádár Anikó, Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának intézményvezető 

helyettese 

I. Korábbi felmérések 

Tudomása szerint még nem végeztek ilyen felmérést. 

II. Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

Nincs róla információ. 

III. Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

A legnagyobb számban a Bala tanyán élnek emberek, itt 24 felnőtt, és 12 gyermek. Elsősorban nem időskorúak. 

A másik tanya a Malomzugi rész, valamint a Hétházi tanyavilág. Itt sem jellemző az elöregedés. 

A tanyaközpontok közművel ellátottak, energia ellátás is megoldott. 

2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Mezőőri szolgáltatás működik a településen, valamint Túrkeve város buszjáratot biztosít a gyermekek iskolába 

szállításához. 

A családsegítő szolgálat segít abban az esetben, ha kérés érkezik hozzájuk. Házi segítségnyújtást, étkeztetést 

biztosítanak. Családsegítő és gyermek jóléti szolgálat is működik, ha valakinek esetleg szociális problémái 

adódnának, akkor tudnak segíteni. 

 

INTERJÚ LEÍRÁSA - Csataszög 
Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  Csataszög Önkormányzata  

Korábbi felmérések 

- 

 Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

- 

Helyzetfeltárás 
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1)A külterület általános bemutatása 

A település lakónépessége: 804 fő. A település külterületén lévő egyetlen tanyát szabadidős célokra (hobbi) 

használják (kertészeti tevékenységre, saját fogyasztásra termeléssel). A tanyasűrűség mutatója: 0,089. 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatás 

Mivel a településen egy tanya van, külön szolgáltatások nincsenek, a településnek nincs tanyamúltja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A terepmunkához készített útmutató 
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ÚTMUTATÓ 
 

 

Készült:  

a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Tanyafejlesztési Programja  

„Útmutató és tematika a Megyei Tanyafelmérések elvégzésének” c. dokumentuma alapján 
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A Megyei Tanyafelmérések célja: 

 

A Megyei Tanyafelmérések elvégzésének célja, hogy egységes tematika és módszertan alapján 

felmérjék a megye településeinek külterületén található tanyavilágot.  

A Megyei Tanyafelméréseket az alábbi egységes tematika szerint kell elkészíteni az adott 

járás/település összes tanyájára vonatkozóan. A készítőknek helyszíni bejárással kell a települések 

tanyavilágát felmérniük és eközben a tematika végén található tipológiai leírás alapján kell az Excel 

formátumban lévő adatbázist kitölteniük. 

TANYA FOGALMA: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya jogi 

jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy 

megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3.§ b) pontjában meghatározott fogalomnak  

forrás: A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat 

keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről In: Magyar Közlöny, 2013. évi 110. szám 

 

 

A MEGYEI TANYAFELMÉRÉSEK TEMATIKÁJA 

Kérjük az alábbi kérdésköröket röviden (min. 3 bekezdés, max. 1 oldal) leírni az önkormányzat 

szakembereivel, illetve a települést ismerő kompetens szakemberekkel végzett interjú alapján:  

A LEÍRÁSHOZ az útmutató végén található TÁBLÁZATOT kérjük használni. (az egyes cellák a 

tartalomhoz igazíthatóak, tágíthatóak) 

 

KORÁBBI FELMÉRÉSEK 

Ha már végeztek korábban hasonló külterületi, tanyai felmérést, akkor milyen eredményekre jutottak?  

Kik és mikor végezték?  

Milyen tematika, módszertan alapján végezték?  

Milyen következtetéseket vontak le abból? stb. 

 

 A TANYAVILÁGOT ÉRINTŐ EDDIGI INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 

Milyen fejlesztések érintették a megye tanyavilágát az elmúlt 10 évben?  

Kik voltak ezen fejlesztéseknek a kedvezményezettjei, valamint a kivitelezői, megvalósítói?  

Volt-e ezen fejlesztéseknek számszerűsíthető hasznosulása? stb. 

 

  HELYZETFELTÁRÁS 

A külterület általános bemutatása  

Az érintett település mekkora külterülettel rendelkezik?  

Milyen a külterület infrastrukturális állapota?  

A külterület történeti bemutatása: mikor alakultak ki a tanyák, milyen fejlődési utat jártak be? stb. 
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A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása  

Milyen életkörülményeket javító szolgáltatások (pl. tanyagondnoki szolgálat, szociális segítő szolgálat, 

ételkihordás, mozgó posta, mozgó könyvtár, mozgó bolt, mezőőr felügyelet stb.) működnek a 

tanyavilágban? Ennek bemutatása: ellátott feladatkör, tevékenység, dolgozói létszám, állandó, 

ideiglenesen foglalkoztatottak, infrastruktúra, hány embernek, gazdaságnak nyújt segítő szolgáltatást 

stb. 

 

A TÁBLÁZAT KITÖLTÉSI SEGÉDLETE 

Általános módszertani leírás a táblázat kitöltéséhez 

A táblázatot az Excel programban kell kitölteni, majd .xls, vagy .xlsx formátumban kell elmenteni. A 

fenti tematika alapján elkészített Megyei Tanyafelméréshez a táblázatot (papíralapú és elektronikus 

formátumban) is mellékelni kell. A táblázatban található oszlopokat értelemszerűen töltse ki. A 2. 

pontban értelmező, segítő definíciók is találhatók a táblázat egyes oszlopainak kitöltéséhez. Ezen kívül 

a kitöltéshez segítséget nyújt a táblázat egyes celláiban elhelyezett „megjegyzés” is. 

A táblázat kitöltési módja: 

A táblázat sorai egy-egy felmérendő tanyának felelnek meg 

Az oszlopok celláiba 1-es számot írjon a megfelelő helyre, helyekre, amennyiben vonatkozik az adott 

tanyára a kategória. Kivétel ez alól a „Település neve”, „A felmért tanya helyrajzi száma”, „A felmért 

tanya GPS koordinátái”, a „Közlekedési elérhetőség” és a „Felmért tanya lakosai életkor szerint” 

oszlop. 

A „Közlekedési elérhetőség” oszlopban egy legördülő listából választhatja ki az adott tanyára 

vonatkozó megfelelő kategóriát, amely három lehet: szilárd burkolatú út, javított földút vagy földút. 

Ha egy tanya az „Összedőlt, romos tanya” oszlopba kap besorolást, akkor értelemszerűen más 

oszlopot rá vonatkozóan már nem lehet kitölteni. 

A „Felmért tanya lakófunkciók szerinti megoszlása” oszlopok esetében értelemszerűen egy tanya csak 

egy oszlopba kaphat besorolást, attól függően, hogy az adott tanya milyen lakófunkcióval rendelkezik. 

A „Felmért tanya gazdasági funkciók szerinti megoszlása” oszlopok esetében egy tanya csak egy 

oszlopba kaphat besorolást, attól függően, hogy az adott tanya milyen gazdasági funkciókkal 

rendelkezik. 

Az „Azon felmért tanya, amely mezőgazdasági tevékenység foglalkozik” oszlopok esetében egy tanya 

több oszlopba is kaphat besorolást (akár mind a háromba is), attól függően, hogy az adott tanyán 

milyen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. 

Az „A tanyán vendégfogadással is foglalkoznak”  oszlopot abban az esetben töltse ki, ha a tanyán 

foglalkoznak tanyai vendéglátással, vendégfogadással. Ide azokat a tanyákat is besorolhatja, 

amelyeknek nem ez a fő profilja, csak kiegészítő tevékenységként foglalkoznak vendégfogadással.  

Az Excel tábla sorait tetszés szerint bővítheti üres sorok beszúrásával, a felmért tanyák számának 

megfelelően. 
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Értelmező definíciók 

Lakófunkciók: 

Állandóan lakott: A tanyát folyamatosan lakják, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e a gazdasági 

funkcióval, vagy sem. 

Állandóan lakott, rendszeres szociális ellátásra szoruló lakosokkal: Az állandó lakosok idős korúak, 

vagy magatehetetlen lakosok, akiket rendszeresen ellát valamilyen életkörülményt segítő szolgálat, 

szervezet. 

Lakatlan tanya gazdasági funkcióval: A tanyának nincs lakófunkciót betöltő szerepe, viszont 

folyamatos gazdasági tevékenységet folytatnak (pl. a faluból járnak ki rendszeresen a gazdaságban 

tartott állatokhoz, vagy a földre, kertészetbe) 

Lakatlan tanya gazdasági funkció nélkül: A tanyának nincs lakófunkciót betöltő szerepe és emellett 

semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatnak ott, de nincs összedőlt, romos állapotban és van 

tulajdonosa. 

Hobbytanya: Nem rendszeresen lakott tanya, hanem csak saját célú üdülési, pihenési funkciót tölt be. 

Ide tartoznak a külföldi tulajdonban lévő tanyák is. 

 

Gazdasági funkciók: 

Kizárólag saját fogyasztásra termel: Termékeit nem értékesíti, sem kereskedőnek, sem felvásárlónak, 

sem helyi piacon. Kizárólag saját fogyasztásra termel mezőgazdasági termékeket. 

A saját fogyasztáson felüli felesleget értékesíti: A megtermelt termékek maximum 50%-a kerül 

értékesítésre. 

Elsősorban értékesítésre termel: A megtermelt termékek minimum 51%-a értékesítésre kerül. 

 

A felmérés módszertana 

A felmérést helyszíni bejárással végezze el, melybe lehetőség szerint vonja be a működő falu- és 

tanyagondnoki szolgálatok, a helyi szociális ellátórendszer dolgozóit, vagy a mező- és vadőröket, akik 

jó települési külterület ismerettel rendelkeznek.  

A felmért település térképével együtt végezze a felmérést, amin jelölje be a felmért tanyákat, a 

hozzájuk tartozó GPS koordinátákkal. Egy másik jelöléssel jelölje azokat a tanyákat, amelyekre nem 

tudott adatot gyűjteni.  

Fotókon, digitális formátumban is rögzítse a tanyai épületeket. 

Az elvégzett Megyei Tanyafelmérés mellé a kitöltött, és .xls, vagy .xlsx fájlformátumban elmentett 

táblázatot, valamint a térképet és a digitális fotókat is mellékelje.  

 

Kérjük, amennyiben rendelkezésre áll, térképet is mellékeljen. 
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INTERJÚ(K) LEÍRÁSA 

Az interjúalany(ok) neve, beosztása:  

 

 

Korábbi felmérések 

 

 

Tanyavilágot érintő eddigi intézkedések bemutatása 

 

 

Helyzetfeltárás 

1)A külterület általános bemutatása 

 

      2)A külterületen élők életkörülményeit javító szolgáltatások bemutatása 

 

 

 

 

IV.Fotódokumentáció 
 

A mellékelt lemezeken településenként találhatóak a tanyákról készült fotók és a 

tanyafelmérés adatait rögzítő – az Útmutató alapján összeállított - excel táblázatok. 

A megye 78 településéből 5 településen – Tiszaderzs, Rákócziújfalu, Hunyadfalva, 

Rákóczifalva és Kőtelek – nincs tanya. 

Nem minden tanyát lehetett megközelíteni a rossz útviszonyok, esős időjárás, az 

útviszonyoknak megfelelő gépjármű hiánya miatt, így ezen tanyákról nem készültek fotók. 

1. LEMEZ tartalma (fotók, térképek és excel táblázat) 

1) Abádszalók: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában jelölt helyrajzi szám 

2) Berekfürdő: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában jelölt helyrajzi szám 

3) Besenyszög: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév 

4) Csataszög: 1 db tanya található a településen, a fotók ezen tanyáról készültek 
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5) Kenderes: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában jelölt helyrajzi szám  

6) Kétpó: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév 

7) Kisújszállás: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

8) Kuncsorba: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

9) Kunhegyes: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

vagy cím 

10) Martfű: a fotók elnevezése a táblázat „A” oszlopában feltüntetett tanyanév 

11) Mesterszállás: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában helyrajzi szám 

12) Mezőhék: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett cím 

13) Mezőtúr: a fotók elnevezése a táblázat „BC” oszlopában feltüntetett sorszám 

14) Nagyiván: a fotók elnevezése a táblázat „Megjegyzés” oszlopában feltüntetett 

tanyanév 

15) Nagykörű: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

16) Öcsöd: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév 

17) Örményes: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

vagy cím 

18) Szajol: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

19) Szászberek: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

20) Szolnok: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett cím/tanyanév 

21) Tiszabő: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

22) Tiszabura: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

23) Tiszaföldvár: a fotók elnevezése a táblázat „A” oszlopában feltüntetett megnevezés 

24) Tiszafüred: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév 

25) Tiszagyenda: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

26) Tiszaigar: a fotók elnevezése a táblázat „Megjegyzés” oszlopában feltüntetett 

tanyanév 

27) Tiszajenő: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett cím 

28) Tiszaörs: a fotók elnevezése a táblázat „Megjegyzés” oszlopában feltüntetett tanyanév 

29) Tiszaroff: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

30) Tiszasüly: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév és/vagy 

helyrajzi szám 

31) Tiszaszentimre: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév 

32) Tiszaszőlős: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév 

33) Tiszatenyő: 1 db tanya található a településen, a fotók ezen tanyáról készültek 
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34) Tiszavárkony: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett tanyanév 

35) Tomajmonostora: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi 

szám 

36) Tószeg: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

37) Törökszentmiklós: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett helyrajzi 

szám 

38) Újszász: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

39) Vezseny: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

40) Zagyvarékas: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

 

2. LEMEZ tartalma (fotók, térképek és excel táblázat) 

1) Alattyán 

2) Cibakháza 

3) Csépa: elnevezés tanyanévvel 

4) Cserkeszőlő 

5) Fegyvernek: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév/cím 

6) Jánoshida: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett fotószám 

7) Jászágó  

8) Jászalsószentgyörgy: a fotók elnevezése a táblázat „D” oszlopában feltüntetett 

fotószám 

9) Jászapáti 

10) Jászárokszállás: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett fotószám 

11) Jászberény: a fotók elnevezése a táblázat „D” oszlopában feltüntetett fotószám (+ 

NESZŰR tanyavilág fotói és leírás) 

12) Jászboldogháza: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett fotószám 

13) Jászdózsa: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett fotószám 

14) Jászfelsőszentgyörgy: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett 

fotószám 

15) Jászfényszaru 

16) Jászivány 

17) Jászjákóhalma 

18) Jászkisér 

19) Jászladány: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett fotószám 
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20) Jászszentandrás: a fotók elnevezése a táblázat „E” oszlopában feltüntetett fotószám 

21) Jásztelek: a fotók elnevezése a táblázat „C” oszlopában feltüntetett fotószám 

22) Karcag: a fotók elnevezése lakófunkcióval és tanyanévvel 

23) Kengyel 

24) Kunmadaras: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév vagy 

helyrajzi szám 

25) Kunszentmárton: a fotók elnevezése tanyanévvel 

26) Nagyrév 

27) Pusztamonostor 

28) Szelevény: a fotók elnevezése tanyanévvel 

29) Tiszainoka 

30) Tiszakürt: fotók elnevezése tanyanévvel 

31) Tiszapüspöki: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett helyrajzi szám 

32) Tiszasas 

33) Túrkeve: a fotók elnevezése a táblázat „B” oszlopában feltüntetett tanyanév/cím 

 

3. LEMEZ tartalma: tanulmány 

 

 


