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Napirendi javaslat  
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összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12615. szám)  
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

2. A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY 
határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentés (J/11395. 
szám) 
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Dr. Viski József főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy köszöntsem önöket a mai 
bizottsági ülésünkön. Tájékoztatom önöket, hogy a mai bizottsági ülésünknek összesen három 
tervezett napirendi pontja van.  

Az első az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának 
növelésével összefüggő módosításáról szóló T/12615. számú törvényjavaslathoz beérkezett 
módosító javaslatok megvitatása. A második napirendi pontunkban a tanyák és tanyás 
térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. évi országgyűlési határozatban foglaltak 
2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló J/11395. számú jelentés általános vitájára való 
alkalmasság megvitatása szerepel, a harmadik napirendi pontunkban pedig az egyebek. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a bizottságunk határozatképes.  
Bányai Gábor képviselő urat Bácskai János képviselő úr, Horváth Zsolt képviselő urat 

Bartos Mónika képviselő asszony, Koncz Ferenc képviselő urat Aradszki András képviselő 
úr, Sebestyén László képviselő urat Bencsik János képviselő úr és Vincze László képviselő 
urat Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti.  

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy elfogadható-e így a napirendi ajánlás. 
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta a mai napirendiünket. 

Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével 
összefüggő módosításáról szóló T/12615. számú törvényjavaslathoz beérkezett, a 
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk az első napirendi pontra, amely az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni 
védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz 
beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatását tartalmazza. 

Köszöntöm dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető urat a Belügyminisztérium részéről.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlás 8. pontja, amely összefügg a 9. ponttal, Szél 

Bernadett és Mile Lajos képviselők módosító indítványát tartalmazza. Kérdezem a 
főosztályvezető urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani. 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Kormányálláspontot mondok. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e a 

módosító indítványt.  
 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Köszönöm. A 

kormány nem támogatja a módosító indítványt. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja a 
módosító indítványt. 

Az ajánlás 13. pontjában, amely összefügg a 20. ponttal, Harangozó Tamás és 
képviselőtársai módosító indítványa szerepel. A kormány álláspontja? 
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DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nincs tartózkodó szavazat. A bizottság 
egyharmada sem támogatja. 

A 14. ajánlási pontban Szél Bernadett képviselő asszony indítványa szerepel. A 
kormány álláspontja? 

 
DR. HARSÁNYI ZSOLT főosztályvezető (Belügyminisztérium): A kormány nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem 
szavazat. Egyharmad sem támogatja.  

Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. További szép napot kívánok önnek! 

A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) 
OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló J/11395. 
számú jelentés általános vitája  

Tisztelt Képviselőtársaim! Terveink szerint több jelentést napirendre fogunk tűzni, így 
a mai napon elsőként a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. 
évi országgyűlési határozatban foglalt jelentést, amely a 2011. és 2012. évi végrehajtásról 
szól.  

Köszöntöm dr. Viski József főosztályvezető urat a Vidékfejlesztési Minisztérium 
részéről. Főosztályvezető úr, öné a szó.  

 

Dr. Viski József szóbeli kiegészítése 

DR. VISKI JÓZSEF főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot 
kívánok! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Feladatunk a 49/2009. országgyűlési 
határozat alapján, hogy a tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről beszámolóval éljünk 
kétévente az Országgyűlés felé. Ezt a beszámolót készítette el a Vidékfejlesztési 
Minisztérium, és nyújtotta be a kormány részére, majd juttatta el az Országgyűléshez, amit 
látott és tárgyalt a bizottság.  

Ebben a jelentésben röviden összefoglaltuk, feltártuk a tanyás térségekkel kapcsolatos 
problémákat, és utána ismertettük a 2011., illetve 2012. év során meghirdetett tanyafejlesztési 
program eredményeit. Részletesen beszámoltunk a beérkezett pályázatokról, a tanyafejlesztési 
program területi lehatárolásáról, hogy milyen eredményeket sikerült elérnünk, és milyen 
irányba kell továbbhaladni a programmal kapcsolatban. Ezt olvashatják itt részletesen, illetve 
a mellékletben három kistérségnek a konkrét problémáit láthatják elemezve.  

Amennyiben bárkinek kérdése van a bizottság részéről, szívesen válaszolok.  
Köszönöm. 
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető úr kiegészítését, ami gyakorlatilag 
nagyon sommás összefoglalása a jelentésnek, hiszen a jelentés már májusban benyújtásra 
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került, és összesen 27 oldalban foglalja össze részben a kutatási következtetéseket, valamint 
az azok alapján kialakított álláspontot.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki kíván kérdést feltenni, szólni. (Jelzésre:) 
Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha lehet, mindjárt inkább 

észrevételt tennék, mint kérdést.  
 
ELNÖK: Igen, én is úgy fogalmaztam, azt hiszem, hogy kérdést, véleményt alkotni. 

Öné a szó, alelnök úr.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Annak 

előrebocsátásával, hogy én egy rendkívül fontos és talán a magyar mezőgazdaság számára 
példamutató kezdeményezésnek gondolom, hogy a tanyás térségek támogatása előtérbe 
került, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet a következőkre, és erre meggyőződésem 
szerint most különösen ügyelni kell, amikor nem nő, hanem valamelyest csökken majd a 
tanyákhoz elérkező támogatás összege, nagyon fontosnak tartanám, hogy a térségek közötti 
egyensúly helyesen legyen mérlegelve.  

Nem látszik ugyanis ebből a jelentésből, de minthogy e területtel külön foglalkozom, 
nyilvánvaló, hogy az egyik legnagyobb térségi terület ugyan Bács-Kiskun megyében van, de 
az egyik legfejlettebb tanyás terület is Bács-Kiskun megyéhez tartozik. Következésképpen 
azok a segítségek, amelyekre szükség van, és amelyeknek majd reményeim szerint a 
növekedéssel arányosan a növekedését és a többletforrásokat is remélhetjük, arányosan kell 
hogy elosztásra kerüljenek. Tehát felhívnám a tárca figyelmét arra, hogy Szolnok megye, 
Békés megye, de talán, azt gondolom, még Csongrád megye egyes térségei is súlyosabb 
helyzetben vannak, mint Bács-Kiskun megyének jó néhány térsége. Következésképpen az 
arányos elosztás, azt kell mondanom, a siker egyik záloga. Ha azokban a térségekben nincs 
kellően érzékelhető támogatási rész ezekből, akkor az egész program kerül veszélybe. Tehát 
ez nem lehet egy térségnek az ügye, hanem egy országos üggyé kell hogy váljék, még akkor 
is, ha a támogatási összeg nyilván nagyon nehezen osztható el. Én érzem a problémát. Lehet 
célzottan egy-egy területet, de csak akkor lehetne célzottan egy-egy területet támogatni, ha a 
források olyan mértékűek lennének, hogy a legszükségesebbekre máshol is mód és lehetőség 
lenne. Arra hívnám tehát fel a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló összegeknek a felosztását 
mindenképpen arányosan szíveskedjenek elvégezni, és figyelembe venni a beérkező 
igényeknél azt is, hogy milyen térségeket érintenek. 

A másik dolog, amire felhívnám a figyelmet, és ez már, azt hiszem, inkább a dicséret, 
az, hogy nagyon jól vannak meghatározva szerintem azok a célok, amelyeket el kell vagy el 
lehet érni. Igen fontos azonban, és azt hiszem, ebben a Bács-Kiskun megyeiek is egyet kell 
hogy értsenek, hogy ezek a támogatások valóban oda kerüljenek, ahol van mezőgazdasági 
tevékenység, ahol van egy olyan életszerű tevékenység, amely a tanyának az értelmét adja. 
Azoknak a megsegítése, akik szociális jelleggel laknak külterületen, egy másik területnek a 
feladata, és nyilvánvalóan a forrásokat is onnan kell megteremteni. Következésképpen én arra 
kérem a tárcát, hogy e tekintetben is majd legyen figyelemmel a most rendelkezésre álló 
források elosztásánál. (Jávor Benedek jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó.  
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Kollégák! Én csak egyetlen dologra szeretném felhívni a figyelmet, illetve egy 
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kéréssel fordulnék a bizottsági tagokhoz, kapcsolódva ahhoz, amit Turi-Kovács alelnök úr 
említett.  

Maga a tanyák helyzete és a tanyai életlehetőségek fejlesztése ennek a kormánynak, 
legalábbis szóban, a prioritásai között szerepelt, ehhez képest, én azt gondolom, messze nem 
történt elegendő lépés annak érdekében, hogy a tanyán élők valóban lehetőséget kapjanak 
arra, hogy a hazai mezőgazdaságban megítélésem szerint kulcsszerepet játszó 
tevékenységüket folytatni tudják. 

A tanyaprogramban meglehetősen kis összegek szerepeltek a tanyák fejlesztésére. 
2011-ben egymilliárd forintot el nem érő keretösszegről volt szó, amely a 2013-as 
költségvetésben egy nem egészen kétmilliárdos összegre növekedett emlékeim szerint, de ha 
pontos számokat tud mondani, akkor azt megköszönöm, nekem ezek az emlékeim. Meglátjuk, 
hogy a 2013-as tényleges kifizetések milyen összegekre rúgnak. A 2014. évi költségvetésben 
viszont csökken a tanyás térségekre fordítható költségvetési forrásoknak az összege, ami 
szerintem nem harmonizál a kormányzatnak a prioritásrendjével és a szóban megfogalmazott 
célkitűzéseivel. Én nagyon örülnék, ha legalább a 2013-as kétmilliárd forintot el tudná érni a 
2014-es költségvetésben a tanyás térségek fejlesztésére rendelkezésre álló keretösszeg. 

Arra kérem a bizottság tisztelt tagjait, hogy akár a bizottság, akár a kormánypárti 
képviselőtársaim – akiknek nagyobb befolyásuk van a költségvetés alakulására, mint nekem – 
próbáljanak lépni annak érdekében, hogy legalább ezt a 2013-as kétmilliárdos keretösszeget el 
tudja érni ez a fejezeti sor a 2014-es költségvetésben. 

Köszönöm szépen. (Bányai Gábor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bányai Gábor képviselő urat illeti a szó.  
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Reagálva Jávor 

képviselő úrnak a véleményére, hozzászólására, 2011-ben nem volt egy fillér sem 
tanyafejlesztési programra, ami minősíti a korábbi évtizedeket, viszont arról az egymilliárdról 
vagy kétmilliárdról mondanám, hogy tény, hogy lehetne ebből majd többet is elkölteni, de 
jelentem tisztelettel, hogy a 2014. év közepétől nyílnak a források újra. Ha valamikor, akkor 
most ezt lehet, és miután az előző időszakban nem volt a tanyás térségek számára szabott 
program, ez óriási hiba, és látszik a magyar tanyavilágon és a magyar vidéken, hogy mennyire 
nem hatékony vidékfejlesztési politika folyt az országban. Talán most ebben egy előrelépés 
történik, és a tanyás térségek számára mind a helyi villamosítás fejlesztésére, mind a 
gazdálkodás javítására nyílik lehetőség, mert tényleg egy nagyon komoly kulturális közeg és 
érték a meglévő tanyavilág.  

Azért az látható, hogy egyre többen választják, hogy megmentik az ősök vagy a 
szomszédok vagy a barátok tanyáit, és vásárolják fel sokhelyütt, van, ahol turisztikai, van, 
ahol egyéb célokból, és sokan szeretnének visszamenni a természetbe. De még egyszer 
mondom, a legfontosabb üzenet az, hogy 2014 közepétől a megnyíló forrásoknak egy jelentős 
része, nem 1-2 milliárd, hanem talán sokkal több, mert minden forrás, végül is az egy forint is 
sok, ha nincs miből adni, de jelentős forrásbővülés várható ez ügyben, és ezt ígérjük, hogy jól 
fogjuk kihasználni mi, akik a tanyavilág közepén vagy szélén élünk ott lenn Bács-Kiskun 
megyében meg egyéb helyeken. 

Köszönöm. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aradszki András képviselő urat illeti a szó. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nekem inkább kérdésem lenne. A termőföld 

forgalmazásáról szóló törvény elfogadásával kapcsolatban vannak irányok, amelyeket a 
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birtokpolitika alapján el szeretnénk érni. Hogyan értékeli a tárca, hogy ennek a 
földforgalmazási törvénynek a hatásai kedvezőek-e a tanyák fenntartására, illetve a gazdasági 
célú tevékenységnek a megerősítésére?  

A másik, hogy kitért-e a tanulmány arra, hogy sok esetben a tanyáknak kettős 
funkciója van? Én Békés megyei származású vagyok, és ott az történt az esetek többségében, 
amikor még ezek prosperáló életterek voltak, hogy a tanyák egy másodlagos, a gazdálkodás 
célját segítő intézmények voltak, és az úgynevezett parasztpolgárok, mert ilyen kategória is 
volt, főleg Békésben és Csongrádnak a meghatározott részein, benn egy módosabb házban 
élték le az életüket, főleg a téli és őszi időszakokban. Ez a fajta kettősség fellelhető-e a tanyák 
mai életében, illetve ha ilyen irányban kiterjesztenénk a támogatást, hogy ezt a tradicionális 
életmódot újraélesszük, erre is van-e elképzelés? 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy 

elnököljön addig, amíg én is néhány szót szeretnék szólni. Alelnök úr! 
 

(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Igen, átvettem az elnöklést. Parancsoljon! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Tisztelt Képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy a népszámlálások alapján is levont 
következtetések nagyon fontos iránymutatást adnak számunkra egyrészről, másrészről pedig 
önmagában én azt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, ami a tanyás térségek megőrzéséről 
és fejlesztéséről szóló programot és stratégiát jelenti.. Hiszen ez is az a terület, ahol szükség 
van arra, hogy legyen ne csak közös tudás, hanem kormányzati ciklusoktól függetlenül 
egyfajta elképzelés is arra, hogy hogyan szeretnénk azokat a kérdéseket megoldani, amelyek a 
tanyák problémáit jelentik. 

Én ebből összesen egyrészről azt emelném ki, ami a programalapú támogatást és 
elsősorban a piacra jutást jelenti, én ezt egy fontos és teljesen jó dolognak tartom. 
Ugyanakkor nagyon jól látható a népszámlálások alapján is, hogy a városi szuburbanizáció 
alapján rendkívül átalakulóak azok a tanyák, amelyek alapvetően valóban a gazdálkodást 
szolgálták, hogy mi történik, és milyen segítséget kívánnak adni azoknak a tanyáknak, ahol 
alapvetően nem gazdálkodó és termelő tevékenységet folytatnak.  

A másik kérdés, amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, nyilván a 
munkanélküliség és a szociális gondok, amelyek ott is megjelennek, és lehet, hogy sokkal 
kevésbé foghatók össze, hiszen ebben elég jelentős szerepük van az önkormányzatoknak is. 
Mit kíván ezen a területen tenni a következő esztendőkben, tehát a 2014., 2015. esztendőkben 
a program alapján a kormányzat? 

Van egy másik kérdés, amit kiemelnék, a tanyák energiaellátásának a javítása, hiszen 
azt hiszem, elég ambiciózus az a terv, hogy 2020-ig valamennyi tanyát villamos árammal 
kívánjuk ellátni. A kérdésem az, és nemcsak erre vonatkozóan, de általában is, hogy a 2014-
2021-es európai uniós költségvetési időszakra van-e elképzelés arra, ami ezeknek a hazai 
forrásoknak esetlegesen a kiegészítését vagy európai uniós források igénybevételét jelenti.  

Köszönöm szépen, alelnök úr.  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 

(Az elnöklést dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaveszem az elnöklést. Kérdezem a 

képviselőtársaimat, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, akkor a főosztályvezető urat illeti a szó.  

 

Dr. Viski József válasza 

DR. VISKI JÓZSEF főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönöm, elnök asszony. Akkor kérem, engedjék meg, hogy a kérdések mellett válaszolva 
egy kicsit részletesebben is szóljak a programról. Megpróbálok tételesen is válaszolni, de 
szerintem így a program ismertetése is részben választ fog adni a képviselői kérdésekre.  

2010-ben született arról döntés, hogy a programot el kell indítani, és 2011-ben indult 
el először. A kormányhatározatban elfogadott Nemzeti Vidékstratégia egyik térségi komplex 
programja a tanyafejlesztési program. Ahogy Bányai képviselő úr is említette, hogy az előző 
uniós költségvetésben nem volt forrás betervezve tanyafejlesztésre, ezért is volt megkötve a 
Vidékfejlesztési Minisztérium keze, és szükséges megemlíteni, hogy az eddigi 2,4 milliárd 
forint, amit tanyafejlesztésre szántunk, és túlnyomórészt ki is fizettünk, illetve az idei 
2 milliárd forint is kizárólag nemzeti költségvetési forrásból került felhasználásra.  

Tervezzük azt, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban megtaláljuk 
azokat a helyeket, amelyekből akár a tanyavillamosításra, akár a tanyák más módon való 
fejlesztésére forrásokat szánhatunk, de értelemszerűen erre csak a jövő évtől kerül sor. Nem 
várhattunk, ezért is kellett a költségvetési forrásból elkezdeni a támogatást. Mindenki tudja, 
hogy egy új fejezetet létrehozni egy tárca történetében, amikor folyamatos megszorításokkal 
kell hogy éljünk, nem könnyű. Úgy gondolom én is, hogy ahhoz képest, hogy évtizedeken 
keresztül direktben egyetlenegy forintot sem szántak tanyafejlesztésre, a 2011. évi 940 millió 
forint, illetve – Jávor képviselő úr kérdésére is válaszolva – a 2012-es 1 milliárd 410 millió 
forint, úgy gondolom, egy elég nagy előrelépést jelent a nullához képest, és az idei évben van 
1 milliárd 940 millió forint a tanyafejlesztésre költségvetési forrásból.  

Tekintettel arra, hogy ez nem uniós forrás, a piacra jutás, illetve a tanyagazdaságok 
fejlesztése kapcsán csak de minimis formában adhatjuk ezt a támogatást, ami a 
magánszemélyeknél 7500 eurót jelent három év tekintetében, az önkormányzatoknál pedig 
200 ezer eurót jelent, bő 50 millió forintot. Ezáltal is be vagyunk egy kicsit korlátozva, hogy 
mekkora támogatást adhatunk.  

A források elosztására válaszolva az alelnök úrnak: tekintettel arra, hogy a programot 
egymilliárd forinttal tudtuk meghirdetni, ezért nem volt célszerű ezt országosan tenni. 
Tekintettel arra, hogy a források nagyrészt elaprózódtak volna így, és körülbelül bő kétszeres 
túligénylés volt már az első program kapcsán is, ki lehet számolni, hogy akkor mennyi 
pályázat érkezett volna be, ha országosan hirdetjük meg. Az országos területfejlesztési 
koncepció alapján a szigorúan tanyás települések voltak az a 204 település, amelyek 2011-ben 
részt vehettek a programban, ezek jellemzően egyébként a Homokhátságról kerültek ki, tehát 
Bács-Kiskun megye, Pest megye déli része, Csongrád megye volt elsősorban érintett a 
programban. Ennek is köszönhető az, hogy az első évben Bács-Kiskun megye volt az, ahol a 
források koncentráltabban kerültek elosztásra. A minisztérium a beérkezett pályázatok alapján 
bírált, és egyébként elmondható, hogy Bács-Kiskun megye mondható talán a legtanyásabb 
térségnek Magyarországon, tehát értelemszerűen onnan érkezett be a legtöbb pályázat, és ott 
került a legtöbb forrás felhasználásra.  

A 2012. év során a megemelt összegre, illetve arra figyelemmel, hogy a de minimis 
keret is fogja részben az előző évi 204 pályázót, így ki tudtuk terjeszteni a tanyafejlesztési 
program területi lehatárolását, és már 240 település volt az, amely pályázhatott a programban. 
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Azon települések is csatlakozhattak, amelyek tanyagondnoki szolgálatot működtetnek. Az 
idei évben, 2013-ban pedig, szintén a de minimis keretre tekintettel, illetve arra, hogy tudtunk 
emelni ismét a forráson, mind a hat alföldi megyére korlátozás nélkül rá tudtuk engedni a 
programot, illetve Pest megye déli térségeire. Ez azt jelenti, hogy 724 település pályázhat a 
tanyafejlesztési programból. Valószínűnek tartom azt, hogy az idei évben ez a területi 
koncentráció a Homokhátságról, illetve Bács-Kiskun megyéből el fog majd tolódni. 
Korlátozás nélkül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Békés megye, Csongrád megye, Jász-
Nagykun-Szolnok megye részt vehetnek a programban.  

Ahogy az alelnök úr is mondta, hogy a tényleges gazdálkodóknak kell elosztani a 
tanyafejlesztési program pénzeit, nem pedig szociális alapon kell ezekről a pénzekről 
rendelkezni, a program első két évében megkötés volt az az egyéni gazdálkodók számára, 
hogy olyanok pályázhattak csak, akik mezőgazdasági tevékenységet folytattak, és azon belül 
is volt egy felső plafon a teljes bevételüket illetően azért, hogy az igazán rászorultak 
kaphassanak a forrásokból. Az idei évben egyébként történt ez irányban változás, és akkor 
Aradszki képviselő úr kérdésére is válaszolnék, hogy azon másodlagos lakhelyű tanyán élő 
városi emberek, akiknek van egy tanyája, ahova szintén kivonulnak esetleg, ott gazdálkodnak, 
de életvitelszerűen még nem tartózkodtak ott, tehát amellett, hogy az előző években 
mezőgazdasági tevékenységet kellett hogy folytassanak igazoltan a pályázók, az idei évben 
létrehoztunk két új célterületet. Az egyik célterület egy úgynevezett indító támogatás volt, ami 
nem vagy minimális mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosok számára nyújt támogatást 
arra, hogy a tanyagazdaságukat fejlesszék, illetve a gazdaságukat is be tudják indítani, 
fejleszteni tudják. Hogy az egyéni tanyagazdálkodók mind a tanyájuk lakóingatlanára 
igényelhettek pályázati forrásokat, mind a gazdálkodó épületekre, tehát a mezőgazdasági 
tevékenységet elősegítően szaporító anyagra, állatokra, egy karám építésére, egy ól építésére 
pályázhattak, úgy gondolom, hogy így a másodlagos lakhelyként funkcionáló tanyák is az 
idén indult indító támogatásból tudnak forrásokhoz jutni.  

Jávor képviselő úr kérdésére részben válaszoltam. Az idei évben közel kétmilliárd 
forintos összeg van, és a minisztérium dolgozik azon, hogy további forrásokat tudjunk 
bevonni, és úgy néz ki, hogy ez sikerrel is jár. Nem tudok pontos összeget mondani, de úgy 
néz ki, hogy körülbelül másfélszeresére tudjuk emelni az idén tanyafejlesztésre fordítható 
pénzeket. Fontos tudni, hogy az idei évben több mint ezer pályázat érkezett be, és 5,3 milliárd 
forintnyi forrásigényt jelöltek meg.  

Az elnök asszony kérdésére is válaszolva, a tanyák energiaellátásához kapcsolódóan: 
amellett, hogy az első két évben önkormányzatok pályázhattak akár megújuló, akár vezetékes 
villamos energiának a tanyákra történő eljuttatására, az idei évben létrejött egy új célterület, 
amiben egyéni típusú tanyavillamosítás is szerepel, ezzel is szeretnénk elérni azt, hogy 2020-
ra tényleg lehessen áram minden tanyán. Egyébként fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy 
tekintettel arra, hogy a népszámláláson keresztül közvetetten tudunk következtetni a tanyán 
élőkre, tehát ilyen téren adatgyűjtés nem indult, mi a külterületi lakosok számából, illetve a 
település elhelyezkedéséből tudunk következtetni arra, hogy ki az, aki tanyán él. Nem tudjuk 
darabra pontosan megmondani azt, hogy hány lakott, hány lakatlan tanya van, illetve ezen 
tanyák közül hány lakhatatlan, hány az, amelyen van elektromos áram, de több százra, illetve 
ezer fölöttire becsülhető azon tanyák száma, amelyeknek villamos energiával történő ellátása 
szükséges. Úgy gondoljuk, hogy akár a célszerűségi szempontokat figyelembe véve, akár a 
környezetvédelemre is figyelemmel a megújuló energiával történő tanyavillamosítás terén el 
fogjuk érni a céljainkat arra vonatkozóan, hogy tényleg 2020-ra talán minden tanyán 
felgyulladhasson az áram. Erről fontos tudni egyébként, hogy gazdálkodáshoz nem kötött a 
tanyavillamosítás, ez egy szociális alapon történő tanyavillamosítás, a pályázatnál olyan 
szempontokat veszünk figyelembe, hogy hány generáció él azon a tanyán, mekkora 
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jövedelemből élnek, milyen infrastruktúrával rendelkeznek, milyen közel találhatók egy 
településhez, milyen utakon lehet hozzájuk eljutni, és azt látjuk, hogy több mint 90 pályázat 
érkezett be az idei évben, és körülbelül 300 millió forint összegű támogatást igényeltek. Most 
még nem tudok arról nyilatkozni, tekintettel arra, hogy nem volt bírálás, hogy hányukat 
tudjuk pozitívan elbírálni, de tényleg megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy akár az 
önkormányzati, akár az egyéni típusú tanyavillamosításon keresztül közel száz százalékos 
legyen a tanyák villamos energiával történő ellátása. 

A piacra jutás kapcsán szeretném a kérdésre válaszolni, hogy mi is úgy gondoljuk, 
hogy nemcsak az a cél, hogy egy lakóépületet komfortosabbá tudjanak tenni, és annak a 
generációnak, aki még most él, legyen egy komfortosabb lakhelye, aztán az a generáció is 
onnan elvándoroljon, majd kihaljon, hanem azt szeretnénk, ha a tanyai élet, a tanyai 
gazdálkodás perspektíva lehetne.  

Válaszolva Aradszki képviselő úr kérdésére is: jellemzően a tanyákon élő emberek 
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Mi, amint azt az elmúlt két év is mutatja, 
támogatjuk ezt a tanyai gazdálkodó tevékenységet. Ezek az emberek részben saját célra 
termelnek, de azért, hogy eljuttathassák a piacra is, tényleg a tanyafejlesztési program piacra 
jutási pályázatával próbáljuk mindazt elérni, akár a piacra jutás előtanulmányaként egy 
feltérképezés által, hogy a tanyai termékek piacra jutása utána milyen módon valósulhasson 
meg, hogy feldolgozó üzemek létesülhessenek, hogy piacokat hozzunk létre, egy tanyai 
védjegyrendszert vezessünk be, vagy egy honlapot hozhassunk létre, ahol megismerik a 
tanyai termékeket. Tehát próbáljuk megteremteni az egész termékláncon keresztül a tanyai 
termékeknek a piacra jutását, hogy igenis a tanyán élő embereknek megérje ott élni, és 
megérje gazdálkodni az adott településen, és ne kelljen nekik egy munkahelyért a városba 
költözniük, ott munkát keresni és a tanyájukat elhagyni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon 
sokrétű az önkormányzatoknak a próbálkozása, illetve a kistérségi társulásoknak, a civil 
szervezeteknek a próbálkozása, hogy milyen területeken pályáznak. Azt mondhatjuk, hogy 
tényleg így minden perspektívában próbálnak a piacra jutáshoz közeledni, és mi támogatjuk is 
ezeket.  

A szociális problémákkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a tanyagondnoki 
szolgálatokat kiemelten támogatjuk. Amellett, hogy ez nem csak a vidékfejlesztési tárcának a 
dolga, de mind a tanyagondnoki szolgálatok támogatásával, mind egyébként uniós források 
bevonásával, a Darányi Ignác-terv 321. intézkedésén keresztül egy tanyabuszprogramba lehet 
pályázni, amibe a tanyagondnoki szolgálatok is akár a gépjárművek beszerzésével, akár más 
programok szervezésével tudják a tanyákon élőket bekapcsolni a kulturális, szociális 
áramlásba. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az országos tanyagondnoki szolgálatokkal, 
amelyek színházi programokat szerveznek, egészségügyi szűrővizsgálatokat visznek ki a 
tanyára, megoldják akár a bevásárlást, akár a tűzifavásárlást a tanyán élők számára, és az 
iskolába bejutásról gondoskodnak, úgyhogy mi elsősorban a tanyagondnoki szolgálatokon 
keresztül tudunk forrásokat biztosítani. Van egy nagyobb rendelkezésre álló összeg, és a 
tanyagondnoki szolgálatoknak a feladata utána az, hogy ezeket megfelelő módon 
felhasználják és elköltsék. Úgy néz ki, hogy itt panaszra nem lehet okunk. Illetve olyan téren 
próbálunk még hatni a tanyákon élők szociális körülményeire, hogy felvettük a kapcsolatot az 
Országos Rendőr-főkapitánysággal is, és próbáljuk mind az objektív, mind a szubjektív 
közbiztonságot javítani a tanyákon, és próbáljuk azt elérni, és vannak már helyi eredmények 
is, hogy mind a rendőrség országos intézkedési tervébe, mind a megyei intézkedési tervekbe 
bekerüljenek a tanyákon élőkre történő fokozott figyelemnek az eszközei. Úgy gondolom, 
hogy a következő jelentésben már erről konkrétumokkal fogok tudni beszámolni a bizottság 
részére.  
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Szeretném még elmondani a kifizetések kapcsán, hogy az elmúlt két év forrásai 
nagyjából hiánytalanul kifizetésre kerültek, tehát 90 százalék fölötti a kifizetés. Ahol nem, ott 
elsősorban a pályázó volt az, aki egy olyan épített beruházást valósít meg, amely miatt még 
nem kerülhetett sor az elszámolásra. Az illetékes tervezési csoportokban benne vagyunk, és 
figyelemmel vagyunk a tanyafejlesztési programra, próbáljuk keresni a forrásokat, és ahogy a 
jelentés végén is említettem, felállításra kerül még az idei évben, december során egy 
tanyafejlesztési munkacsoport, amelybe az illetékes tárcák képviselőit fogjuk várni, illetve 
más olyan szervezeteket, amelyeknek köze lehet a tanyafejlesztéshez, és velük próbáljuk 
továbbgondolni a tanyafejlesztést, és megtalálni a megfelelő forrásokat a programba.  

Én úgy gondolom, hogy nagyjából minden kérdésre válaszoltam, de ha nem, akkor 
kérem, azt jelezzék számomra, és várom esetleg a további kérdéseket.  

Köszönöm szépen.  
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, javaslat, 
köszönjük a főosztályvezető úrnak a választ.  

Nekünk az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Tájékoztatom önöket, 
hogy még a héten nem kerül ez sorra, nem tudjuk, hogy mikor kerül napirendre. Én azt 
javaslom, hogy majd előtte döntsünk arról, hogy a bizottságunk nevében ki fogja ezt a 
napirendi pontot előadni, addig is most csak az általános vitára való alkalmasságról döntünk.  

Kérdezem önöket, ki az, aki támogatja az általános vitára való alkalmasságát ennek a 
javaslatnak. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság támogatta az 
általános vitára való alkalmasságot. 

Köszönöm a főosztályvezető úrnak. További szép napot, szép hetet kívánok! 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontunk következik.  
Tájékoztatom önöket, hogy a következő ülésünk 2013. október 28-án, azaz egy hét 

múlva kerül ugyancsak itt megszervezésre. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő 
más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, ha megérkezik, kerül a bizottságunk napirendjére.  

Ezenkívül tájékoztatom önöket, hogy elkészült A hazai környezetügy az elmúlt 
negyedszázadban című kiadvány, minden képviselőtársamnak el fogjuk juttatni ennek egy-
egy példányát.  

Javaslom a képviselőtársaimnak, hogy a víz világkonferenciára és annak eredményeire 
tekintsünk rá, úgyhogy javaslom, hogy a következő két héten belül a Külügyminisztérium, 
illetőleg a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékeseinek a meghívásával ezt tűzzük napirendre.  

Az elmúlt alkalommal volt még egy javaslatom, ez pedig egy kishantosi tematikus 
ülésnek a megszervezése, esetlegesen a jövő hétre; kérem, hogy erről szavazzunk a 
bizottságban, hogy ki az, aki támogatja, hogy ezt napirendre tűzzük. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. Van-e, aki nem támogatta? (Nincs jelentkező.) Aki 
tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta, úgyhogy arra kérem a titkárságot, hogy ennek az előkészítését szervezzék meg. Én 
azt javaslom, hogy majd egy időkeretes megbeszéléssel folytassuk le ezt a vitát.  

Van-e egyéb az önök részéről? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor kívánok önöknek 
további szép napot, szép hetet. Ezen a héten a költségvetés vitája is lesz a parlamentben, és 
nyilván a 23-ai megemlékezések sora is előttünk van, úgyhogy tényleg szép hetet kívánok! 
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Viszontlátásra az ülésteremben! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 10 perc.) 
 

 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

 Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


