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Naponta látjuk őket
autóból, buszból, vonatról, kerékpározás, túrázás 
közben … mintha örökidőktől kezdve itt lennének…



http://www.alfoldinfo.hu/tanyakollegium/

http://www.alfoldinfo.hu/tanyakollegium/


Tanyák…..tanyatipusok:



1) Elhelyezkedés alapján



1/a) Szórt tanya
◦ Számunkra a legismertebb, a Duna-Tisza közén, Csongrád, Békés megye jórészén

ez a legelterjedtebb: minden különösebb rendszer nélkül
épültek fel a tanyák, rendszertelenül ülve meg a
határt, a szélesebb
„dülőutakről” vezet be
egy-egy
tanyabejáró.
Egymástól 2-500
méterre vannak,
de akár ennél
nagyobb távolságra
is lehetnek.



1/b)Bokor tanya, vagy tanyabokor:

Nyíregyháza településére, a Hajdúság észak-keleti 

felére jellemző a szántóföldek között álló, határbeli 

apró házcsoport. A 19. sz. első felében 45 tanyabokra volt a 

részben szlovákokból újranépesített Nyíregyházának. A tanyabokrok az 

1750-es években lezajló megtelepedés után, a művelhető határ 

használatbavételével egyidejűleg keletkeztek. A tanyabokrok legtöbbje 

családnevet visel, mégpedig annak a családnak a nevét, amelynek rokoni 

kötelékébe tartoztak az annak idején a tartozéktelepülést létrehozó 

birtokos csoport tagjai.

Kép: Surjánbokor

( vázrajz és határtérkép)



1/c) Tanyasor, soros tanya, tanyautca

a tanyatelepülés átlagostól eltérő
különös formája, amelynél a
keskeny földbirtokokon épült
tanyák egymás mellett, sorban
helyezkednek el. Legismertebbek
a szarvasi tanyasorok. Hasonló tanyai

utcák alakultak ki a 19. sz. utolsó harmadában és a

20. sz. elején Szabadka határában. A szabadkai
határból kivált Csikéria, Kelebia és
Tompa község több kilométernyi
hosszúságban kanyargó út menti
tanyasorokból áll.



Létezés határárán…..
 A tanyákat mindig gyanakvás vette körül

Létrejöttüket gátolták

Később megtűrték

 Virágkorukat a XIX század közepétől

a XX. század közepéig élték…

 A II. világháború után a „fejlődés gátja volt”

Nem fejlesztették, úgy vélték elpusztul 

„magától”…



Lakatos Vince volt az, aki a hetvenes években 

ráirányította a figyelmet a tanyán élő idős emberek 

sorsára
(Kép a Magány című filmből, a szerkesztő 

mellett Juli néni, akinek sorsát megismerte az egész ország…)



A tanya a „megtűrt” kategóriába került….ez volt az 

„előrelépés”



Csatári Bálint (1949. - 2019. szeptember 17)

Tanyakutatás 2005 –
A tanyás térségek környezete
A tanyás térségek gazdasága
A tanyás térségek társadalma
A tanyák épített környezete
A tanyatípusok és bizonyos progresszív elemek
http://www.alfoldinfo.hu/tanyakutatas/

http://www.alfoldinfo.hu/tanyakutatas/




Külterületi lakosok száma 

Bács-Kiskun 58 992  fő 

Csongrád 25 110 fő

Összesen 84 102 fő
A Homokhátság (Bács-Kiskun/Csongrád m.)

településeinek  külterületi lakosság  száma (Forrás KSH)

Életkori értékek (egész Homokhátság):

0-14 éves 18 700 18,7 %

60 éves és idősebb 20 632 20,63 %

In. Tanyakutatás 3. füzet. 125-129. oldal)



Gazdasági aktivitás: A Homokhátság külterületein több mint 
29 000 eltartott él és közel 5% a munkanélküliek aránya. 
Inaktív kereső 35 180 fő         35,17 % 
Munkanélküli 4 947 fő  4,95 %
Eltartott 29 156 fő 29,15 % 

Lakások minősége:

Összesen: 51 841 db. (ebből lakott db./%)
Összkomfortos 14 944 14 944/38,9 %
Félkomfortos 4 832 4 832/12,6 %
Komfort nélküli 
és szükséglakás 32 065 18 658/48,5 % 



Jövő?
A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 

27.) országgyűlési határozat megfogalmazása szerint: 

 „A TANYA - MINT HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁSI, 
TELEPÜLÉSI ÉS LÉTFORMA - A MAGYAR TÁRSADALMI, 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS GAZDASÁGTÖRTÉNETI 
ÖRÖKSÉG TÖBB ÉVSZÁZADOS MÚLTRA VISSZATEKINTŐ 
RÉSZE. SAJÁTOS TÁRSADALOM-FÖLDRAJZI, ÉPÍTÉSZETI, 
NYELVI, NÉPRAJZI ÉS TÁJKÉPI SAJÁTOSSÁGAI RÉVÉN A 
TANYÁS TELEPÜLÉSRENDSZER A MAGYAR NEMZETI 
ÖRÖKSÉG, EZZEL EGYÜTT PEDIG AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG 
RÉSZÉT KÉPEZI „

10 ÉVE VAN…..
 (http://www.terport.hu/telepulesek/telepulestipusok)



Tanya-besorolási kategóriák:

 1) Hagyományos tanyák 

– laknak és gazdálkodnak

2) Gazdálkodók -
Farmszerűen gazdálkodók

 3) Hobbi- és üdülő céllal 

hasznosított tanyák

 4) Alvóhely – városban 
dolgozik, komfortosított és aludni 
jár ki

 5) Pusztuló - rom, lakatlan

❖ A 3) és a 4) gyakran külföldi 
tulajdonosé



1) Hagyományos tanyák – laknak és gazdálkodnak



2) Gazdálkodók –Farmszerűen gazdálkodók



3) Hobbi- és üdülő céllal hasznosított tanyák



Lakótanyából  ÜDÜLŐTANYA:



4) Alvóhely 
– városban dolgozik, komfortosított és aludni jár ki



5) Pusztuló - rom, lakatlan



Tanyakutatás 2005 - 2006 (Kutatási 
jelentések 1-11. füzet) - MTA RKK 
Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét  
http://www.alfoldinfo.hu/tanyakutatas/
- Röv: /RKK ATI/

http://www.alfoldinfo.hu/tanyakutatas/


A Homokhátsági 
tanya-kataszter
2005-2006-ban
lezajlott egy 
átfogó felmérés melyet 
a VÁTI és az 
MTA RKK Alföldkutató Intézete 
végzett.



A tanya használók:

„Intenzív” szakasz 2000-től folyamatosan: 

 1) Tanyán maradók (ún.„hagyományos” tanyák)

 2) Gazdálkodók (Farmszerűen gazdálkodók)

 3) Szociális menekülők (leromló állapotú tanyák, 
leszakadó életmód) 

 4) Modernizálók, nem termelők (települések elit, felső 
közép, külföldiek kiköltözése) 

 5) Hobbi- és üdülő céllal 

 6) Városszéli, agglomerációt választók (alvóhely, közel a 
településhez, jó infrastruktúrával )



Tanyakutatás 8. füzet 62. oldal



HELYZETCSAPDÁK 1.
Térbeli kirekesztettség:

Amikor a szociális problémák felől közelítünk, akkor a távolság 
nehézségeket, s a természettel való együttélés kiszolgáltatottságot is 
jelent.

Munkahely és iskola elérhetősége:
A munkába, iskolába korán el kell indulni, autóhoz, 
tömegközlekedéshez, jó esetben kerékpárhoz kötött a tanyán lakó.

A kulturális intézményektől való távolság: 
A különböző társadalmi státuszcsoportok megfelelő kulturális 
fogyasztást tartanak szükségszerűnek. A tanyán élők – idősek és 
fiatalok egyaránt – jórészt nem tudnak ilyen eseményeken részt venni. 
Ehhez a tömegközlekedéstől független közlekedés, 
tömegkommunikációhoz, informatikához eszköz, energia szükséges. Az 
állatok ellátásáról is gondoskodni kell.



HELYZETCSAPDÁK 2.

Távol a településektől: 
Döntően megváltozott a körülvevő kulturális-társadalmi környezet, 
a maga felgyorsult élettempójával, igényeivel. A város és a tanya 
világa elszakad egymástól. 

Az infrastruktúra hiányosságai:
Az, ami egy városlakó számára a legtermészetesebb, az itt nem 
olyan egyértelmű: a villanyvilágítás, a hűtő, a televízió,elektromos 
konyhai eszközök, számítógép, vagy más eszköz működtetése 

+ a gazdaság = megélhetés modernizációja

Társadalmi kirekesztettség: 
A feladatmegosztás,és ezen túl még a lelki támogatás, az időben 

elnyúló reciprocitás és szolidaritás az, amelynek a hagyományos 
rendje felbomlik. 



HELYZETCSAPDÁK 3.
A gazdálkodás hiánya:

Azokon a tanyákon, ahol már nem folyik gazdálkodás, a 
tanyai életforma azt a legfőbb tulajdonságát, 
attribútumát veszíti el, amely miatt létrejött –
„piachiány??”

Munkanélküliek, alkalmizók, feketemunkások:
Ez a munkastátusz az önkizsákmányolás és 
bizonytalanság fogalmaival is jellemezhető. Ha van 
munka, dolgoznak, amennyit bírnak. A bérek alacsonyak, 
a munka nehéz, betegszabadság, TB, „jogszerző idő” 
nincs



HELYZETCSAPDÁK 4.

Devianciák a tanyán:

 Alkoholfogyasztás
 Bűnözés
 Öngyilkosság
 Elszegényedés, depriváció

 35-38. diák: In. Tanyakutatás 3. füzet 91-107. oldal



Acta Medicinae et Sociologica

Vol. 8. No. 25. (2017.)

http://epa.oszk.hu/02500/02535/00017/pdf/

(tanyák és kistelepülések)



 A „tanyán maradók” (az RKK ATI 
megfogalmazása szerint „hagyományos” tanyák). 

Ott lakik, ott is lakott. Naponta megéli a tanyai élet 
előnyeit és hátrányait. Ez az a csoport, aki 
életmódjával, hagyományaival, ezer szállal 
kötődik a tanyához. Oda született, oda 
szocializálódott és ott is akar maradni. De 
előnye, hogy ehhez az életmódhoz adaptálódott. 
Az ottani életmód technikáit ismeri. 



Nem érzi magát elesettnek – ha igen azt csakis az 
életkor és egészségi állapota miatt -, elfogadja a 

segítséget, de valószínűleg nem kérné. Nem 
kérné öntudatból, és mert úgy érzi, ha kell, meg 

tudja oldani a problémáit.

A „tanyán maradók” Ezt a csoportot évtizedek 
óta „eltűnőnek” vélték: a tanyák 
elöregednek, kihalnak, ez a fajta 

„klasszikus” tanyai életmód majd eltűnik. És 
így vélik sokan ma is. Az én tapasztalataim és 

az elvégzett vizsgálatok nem ezt prognosztizálják. 



„Szociális menekülők” (Az RKK ATI 

fogalomhasználatában: „leromló állapotú tanyák”)

Általában nem ide születtek, nem itt 
nőttek fel. Másképpen szocializálódtak. 

Tanyára történő költözésüket átmenetinek 
gondolják, nem „fektetnek be” a 

környezetükbe, nem adaptálódnak az 
ottani technikákhoz. 



Korábbi élethelyzetükből adódóan már 
többnyire találkoztak a szociális ellátó 
rendszer valamely elemével, ismerik, 
bizonyos értelemben használják is azt. 
„Szociális menekülők” Páran már 
felismerték, hogy az átmenetinek 
gondolt kiköltözés várhatóan hosszú 
távú, esetleg végleges.



Köszönöm
a figyelmet!


