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Google video – Föld Napja 2018 – Jane Goodall 

Forrás: Google 2018 



  

Forr:Apollo17 



• A környezeti paradigmaváltás során egy környezet-orientált (természet-tisztelő) 

„világnézet” alakul ki, amely a kollektív fellelősséget hangsúlyozva részévé válik 

a hétköznapoknak és az állami, intézményi struktúráknak, irányítási 

rendszereknek.  

 

• A fogyasztás és a termelés csökkentésével, optimalizálásával együtt járó 

tudatosabb költség- és környezetkímélő gazdaságszervezés és életmódváltás 

korunk legfőbb, legösszetettebb kihívása.   

 (Haggett, Giddens, Florida, Nordhaus, Kerényi, Láng, Vida etc). 

 

• Az új szemlélet hatással van az egész társadalmi berendezkedésre a környezet 

védelmével kapcsolatos valamennyi tevékenységre és mindennapi 

magatartásunkra. 

 
 

A paradigmaváltás 

                                     



Forrás:Global Energy Network Institute - GENI Initiative 



A tanyás térségek fenntarthatóságának elvei a különböző szinteken 

megjelenő környezettudatos törekvések viszonyrendszerében 





              

             „ROSSZ ADOTTSÁGÚ” 

             „BEZÁRKÓZÁS” 

             „ÖNELLÁTÁS”   

             Forrás: 5. osztályos  

             Életvitel tankönyv 

               

                    sztereotípiák 

   





          „FRISS TERMÉNYEK” 

 

 

 

 

 

 

Forrás      

Forrás: HayDay  online játék 

„Gondoskodj a tanyáról és az állatokról. 

Termessz és adj el növényeket.” 

funnygames.hu 

 



 High nature value farmlands 

High nature value (HNV) farmland  

 

 

High nature value (HNV) farmland  

Source: EEA 2015 by Paracchini, M. L et al. 2008 



Condition of Agro ecosystems 

 

Source: EEA 2015 by Paracchini, M. L et al. 2008 

 



Nagyfokú mozaikosság 



Gazdálkodó magyar tanyák madártávlatból 





Megújított tanyák 



„Hétvégi” tanyák 



Elmúló tanyák 



Értékmegőrző, bemutató tanyák 



Környezettudatos „minta-tanyák„ „élmény-tanyák” 

• Napelem farm: 82,5 kW teljesítményű napelem farm, amely az Élményközpont elektromos áram fogyasztásának 

100%-át fedezi  

• Napkollektorok: Ez adja a konyhánknak, illetve a vizesblokkoknak a melegvizet amikor süt a nap. 

• Esővízgyűjtő: a földbe telepített 20 m3-es tartályba és az Élményközpont bejárata melletti kádba gyűlik a tetőről 

lefolyó esővíz.  

• Gyökérmezős szennyvízkezelő: ezzel a természetes módon működő megoldással – mindennemű vegyszer 

vagy energia felhasználása nélkül tisztítjuk a keletkező szennyvizet.  

• Szelektív hulladékgyűjtés:  

• Hulladéktőzsde: Magyarországon, de talán egész Európában egyedülálló módon nálunk lehet hulladékkal fizetni 

a belépődíj egy részét. Azaz ha hozod otthonról a PET palackot (üdítős műanyagpalack), az aludobozt vagy a 

papírt, mi beszámítjuk azt a belépőjegyed árába, azaz ennyivel kevesebbet kell fizetned!  

• Szélkerék: egy 300 W teljesítményű „szélerőmű”, ami két akkumulátorban tárolja a megtermelt áramot, ez 

biztosítja a világítást a „Fenntartható Földgolyónkért” házunknak,  az épület előtt láthatod a kis kereket. 

• „Fenntarthatóság” ház: 11 tablón keresztül közérthető módon ismerheted meg a fenntartható fejlődés, az 

ökológiai lábnyom fogalmát, a megújuló energiákat, és azt, hogy mit tettünk mi a környezetünk védelméért és mit 

tehetsz Te ezért. 

• Energia- és víztakarékos berendezések: (mozgásérzékelős és LED lámpák, vízmentes piszoárok, csökkentett 

vízmennyiséget adagoló vízcsapok  

• Komposztálók 
 



„Öko-tanyák” 

Forrás:videkhalozat.eu  



 

• Új, modern „high-tech” megoldások (szolár 

rendszerek, víztakarékos öntözés, precíziós 

gazdálkodás)  

 magasabb költségvonzattal 

 

• „Vissza a természethez” – „low-tech” megoldások       

 alacsonyabb költségvonzattal  

 

• A kettő kombinálása, pl. komposztkazán 

padlófűtéssel, áramtermelés napelemmel 

Ötletek, lehetőségek, mintaprojektek 

 

,  



Példák „low tech” megoldásokra 

 

Komposztkazán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közel 40-50°C fokos belső maghőmérséklet 40°C fokos melegvíz előállítására, padló- 

és falfűtésre alkalmas, a működés közben keletkező humusz is rendkívül értékes. 

De! A meleget „helyben” kell felhasználni; az építéshez szükség van tapasztalatokra, 

elméleti tudásra, műszaki érzékre. 

 

k 



Vízönellátó rendszer - esővízre épülő háztartási vízrendszerek, 

szürke szennyvíz házi kezelése - komposzt toalett 

 



„Az örökké megújuló tanyavilág sokféle lehet”. „A tanyavilág változik, erejét, 

alkalmazkodó- és megújulóképességét bizonyítja, hogy az aprócska 

lakótanyától az önellátásra berendezkedett kisgazdaságon át a piacorientált, 

folyamatos fejlesztésre, korszerűsítésre törekvő gazdálkodó ökotanyákig találni 

példát.” 

Iván Viktória: Élet a végeken 

 

A korszerű követelmények mentén újragondolt, hagyományos 

épületszerkezetek használata a homokhátsági tanyák esetében ma is indokolt 

lehet, nem csupán a kézenfekvő értékmegőrző vagy az egyre több teret nyerő 

ökológiai szempontok, de az általános műszaki és gazdaságossági 

szempontok alapján is.  

Medvey Boldizsár: „Homokhátsági tanyák épületeinek környezettudatos, értékmegőrző 

rehabilitációja” 

 

 

 

 

 

Sokszínűségre alapozó újragondolás!  

Forrás: 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2015/02/09/Elet-a-

vegeken 

 

http://www.ng.hu/Civilizacio/2015/02/09/Elet-a-vegeken
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„Lehet, hogy hülyének néznek, de ha istentelen hideg van vagy 

ömlik az eső, én akkor is szeretek itt, mert szabad lehetek”  

Kulik István tanyapostás 

 

„Vannak kihívások, hiszen egyszerre kell gazdának, fuvarozónak, 

karbantartónak lennünk, de a természet közelségéből, a táj 

szépségéből könnyű töltekezni. Magányról szó sincs, mivel mindig 

érkeznek barátok és látogatók, akik ráadásul sokszor a kinti 

munkában is segítenek.”  

Fodor András gazdálkodó 

Szalakóta tanya (Az év tanyagazdasága 2017) 

 

Életérzések és ambíciók megtartása! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prezentációt a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatta 

 

 

 

A környezettudatos életmódok, gazdálkodási szisztémák 

népszerűsítésével  

és a környezetbarát helyi rendszerek bevezetésével, a tanyák a 

szemléletváltás „letéteményesei” lehetnek.  

 

Az alföldi táj fenntarthatósága összefügg  
a tanyák megőrzésével. 

 

  

Köszönjük a figyelmet! 

Hoyk Edit és Kovács András Donát 


