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A tanyák és tanyás térségek meg őrzésérő l, fejlesztésérő l

A tanya — mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma - a magyar
társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltr a
visszatekintő része. Sajátos társadalom-földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájkép i
sajátosságai révén a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség, ezzel együtt pedig az
európai örökség részét képezi .

A tanyák igazodnak természetföldrajzi adottságainkhoz, az itt élő generációk
nemzedékről nemzedékre adják át hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a
gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik tájfajtáinkat és őshonos
állatfajtáinkat, ezzel a biodiverzitás gazdagságát, hozzájárulnak a magyar táj fenntarthat ó
használatához és a heterogén termelési kultúra fenntartásához .

A tanyák és tanyás térségek védelme és fejlesztése, a tanyavilágban meglév ő nemzet i
értékeink megőrzése érdekében, valamint az itt él ők iránti társadalmi szolidaritás kifejezés e
érdekében a Magyar Országgyűlés :

1. Kinyilvánítja, hogy a tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magya r
nemzeti örökség része, amelynek fennmaradása, új életre keltése és fejlesztése nemzeti érdek .

2. Felkéri a Kormányt, hogy az eddig elvégzett kutatások eredményeire támaszkodva a haza i
tanyák és tanyás térségek helyzetéről, legfontosabb problémáikról és az azok megoldás a
érdekében eddig tett kormányzati lépésekrő l 2009 . szeptember 15-ig készítsen átfogó jelentést
és azt nyújtsa be a Magyar Országgyűlésnek.

3. Felkéri a Kormányt, hogy — összhangban a 2 . pontban foglalt átfogó jelentéssel és annak
megállapításaira építve — 2009 . november 30-ig készítsen a különböz ő szakpolitikákat
integráló átfogó cselekvési tervet a tanyák és tanyás térségek meg őrzésére és fejlesztésére ,
különös tekintettel a legfontosabb feladatokra és fejlesztési irányokra, az azo k
megvalósításához szükséges intézkedésekre és támogatási lehetőségekre, továbbá azo k
összehangolására.

4. Felkéri a Kormányt, hogy - e határozat hatálybalépésének id őpontjától számítva - 2 évent e
számoljon be a Magyar Országgyűlésnek a 2. pontban rögzített cselekvési terv
megvalósításáról .

5. A határozat a közzététele napján lép hatályba .



INDOKOLÁS

1. Tanyás vidékeink teljesen megfelelnek a fenntartható fejl ődés és az integrált vidékfejlesztés
és a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljeinek . E területek
megújítását úgy kell elvégezni, hogy a jöv ő nemzedéke számára is biztosítsa mindazokat az
értékeket, lehetőségeket és szükségleteket, amelyek elvárhatók . Ezen fejlesztések moráli s
(jogi, „egyenlőségi"), társadalmi (közösségi, önbecsülési) és materiális (víz, élelem, energia ,
védelem, biztonság) aspektusai egyaránt fontosak és figyelembe veend ők .

2. A hagyományos tanyavilág – az államszocializmus hosszan tartó id őszakának erő teljes
politikai beavatkozásai, továbbá a rendszerváltást követ ően felerősödött gazdasági-társadalmi
dekoncentrációs folyamatok, a centrumoktól való távolság, a rossz elérhetőség következtében
– léte és jövője fenyegetett állapotban van, környezeti állapota és fenntarthatósági esélye i
pedig folyamatosan romlanak .

3. E gazdálkodási- és létforma megőrzésére, továbbá a tanyás térségek fejlesztésére irányul ó
célok megvalósítása érdekében – figyelembe véve a szubszidiaritás és decentralizáció elveit –
át kell tekinteni és össze kell hangolni a vidékfejlesztési, területfejlesztési, mez őgazdasági ,
infrastrukturális, energetikai, önkormányzati, környezetvédelmi, vízgazdálkodási, táj- é s
természetvédelmi, építésügyi, oktatási, szociális, kulturális és munkaügyi szakpolitikákat ,
szabályozó rendszereket és támogatási formákat .

4. Az összehangolás el ősegítése érdekében meg kell határozni a hazai tanyavilá g
fenntarthatóságának feltételeit . Ezek közé tartozik a települések és tanyás terek között i
összefogás erősítése, a tanyákon folyó mezőgazdasági termelés – különösen az
ökogazdálkodás és a biotermék-el őállítás – és az ehhez szükséges szaktanácsadás fejlesztése ,
energiaellátásuk biztosítása, vízfelhasználásuk és energiaellátásuk korszer űsítése, közúti és
kommunikációs elérhetőségük javítása, a tanyasi turizmus fejlesztése, az agrár -
környezetgazdálkodás erősítése, a közbiztonság javítása, a tájfenntartó funkció és a
hagyományos tanyai építészet alkalmazásának el őmozdítása, a közösségi élet és az oktatási
rendszer fejlesztése, a szociális ellátás biztosítása és a tanyás térségek
hulladékgazdálkodásának rendezése . A megőrzés és fejlesztés sikerének alapfeltétele e
tényezők együttes, komplex kezelése .

5. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a tanyavilág mára funkcionális értelemben jelent ős
mértékben differenciálódott . A tanyáknak már csak mintegy negyedén folytatnak érdem i
termelő tevékenységet, mellettük lakó-, hobbi-, vagy idegenforgalmi tanyák jöttek létre .
Megváltozott a tanyán lakók társadalma is, hiszen az elöregedés lassult, a városo k
külterületén nőtt a lakótanyák száma, illetve a távolabbi részeken – tradíciók nélkül – szerén y
megélhetést kereső bevándorlók . Megállapítható, hogy a tanyán élők közössége ma jórészt
szervezetlen, érdekképviseletük a helyi önkormányzatokban minimális .

6. Hazánkban tanyás térségnek számít különösen Bács-Kiskun és Csongrád megye nagy része ,
Pest megye déli része, illetve Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes
részei . Pontosan meg kell határozni, mely térségeket és településeket tekintjük érintettnek . E
tanyás térségek egységes kezelése – tekintettel az eltérő természeti, gazdasági ,
infrastrukturális és szociális helyzetükre - nem lehetséges, ezért le kell határolni az azokka l
kapcsolatos speciális feladatokat .



7. A 2001-es népszámlálás adatai alapján Magyarországon a tanyai népesség 207 284 fő volt .
Ebből 168 232 fő élt valamely alföldi megyében, 90 150 fő pedig ezen belül is a 104
településből álló, hazánk legnagyobb és legmeghatározóbb tanyás térségének számít ó
Homokhátságon. E szűkebb területen a lakosság 15,37%-a minősül tanyai népességnek . A
tanyás térségek megújítása e koncentráltan fennmaradó tanyás területeken különösen indokol t
és szükséges .



Országgyű lési képviselő

Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az alábbi országgy űlési határozati javaslatot
terjesztjük elő :

Országgyűlési határozati javasla t

A tanyák és tanyás térségek megőrzésérő l, fejlesztésérő l

Budapest, 2009 . március 30 .
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