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TÉMA:  Tervezendő egy XXI. századi családi tanya.  
 
HELYSZÍN: Egy teoretikus bokortanya-telep egyik tetszőleges beltelke. A beltelek mérete 1 

magyar hold (helyszínrajz mellékelve).  
 
PÁLYÁZAT CÉLJA: Egy mai, korszerű tanya 

- mely felhasználja a mai kor minden vonatkozó progresszív elemét (korszerű, 
öntözéses bio gazdálkodás, megújuló energia használat, passzív ház, stb.), 

- mely összegzi és folytatja a tanyaépítés többszáz éves, s a nyírségi bokortanyák 
260 éves hagyományát,  

- mely illeszkedik: 

 az organikus gazdálkodáshoz 

 az organikus családi életmódhoz 

 az organikus tanyaközösségekhez 

- mely a kaláka építés hagyományára és a tanyasi gazdálkodás, a termelés, 
feldolgozás, értékesítés egységére épül. 

- mely mértéktartóan vonzza a falusi turizmust   
 
A TANYA LEHET: a) piacra termelő (gazdálkodó család), 
 b) csupán önellátást biztosító (kétlaki életmódot folytató család). 
 
A tanya legyen vonzó a jelenleg falvakban, vagy városokban élő fiatal családoknak, esetleg közösségeiknek 
(tanyaközösség). Elképzelhető a vegyes foglalkozású család (pl. egyik felnőtt mezőgazdász, a másik építész, 
stb, vagy a kettős foglalkoztatás: délelőtt gazdálkodó(k), délután építész(ek)). 
 
A bokortanya-telep és a tanya-egység egyaránt „hálózat-független”. A külvilággal csak az út és az internet 
köti össze, s teljes egészében megújuló energiaforrások használatát,s ökológiai körforgást feltételez. ( 
hulladék, szennyvíz stb. ) 
 
A tanya legyen a korszerű élet, az organikus gazdálkodás és a családi és közösségi idill egyidejű helye. 
Valósítsa meg az emberek (család- és tanyaközösség), a föld, növények, állatok, kozmikus erők vágyott mai 
egységét, a természetes emberi életet.  
 
 
A TANYASI BELTELKEN ELHELYEZENDŐ FUNKCIÓK ÉS TERÜLET FELHASZNÁLÁS: 
 

1.) Családi tanyaház – 2-3 generációs, 2-4 vagy több gyermekkel, összesen min. 6-8 főre.  
 A tanyaházban a hagyományoktól eltérően, új elemként jelenik meg a mai értelemben használt nappali 

(nappali – étkező – konyha) és 1 fős dolgozó. A tanyaházhoz tartozhat vendégszoba is. 



2.) Melléképületek:  
 2.1.kisállattartás épületei:  - sertés 
     - tyúk 
     - galamb 
     - nyúl 
     - kecske, stb.  
 (A nagy állatok ( lovak, tehenek) a tanyasi közös legelőn, télen az ottani istállóban  tartózkodnak 
  
 2.2.Nyárikonyha kemencével tűzhellyel, fedett étkező terasszal, 2 fős hálóhellyel (mely egyben a 
 tanyasi turizmushoz kapcsolódó vendégház is lehet).  

 
2.3.Feldolgozó és tároló építmények:  - füstölő, aszaló 
     - kukoricatároló, 
     - széna- és dohány pajta stb. 
     - terménytároló 
     - anyagtárolók (komposztálók) 
 
2.4.Gépszinek:     - traktor, 
     - mezőgazdasági kisgépek, 
     - szekér, 
     - szánkó 
     - személygépkocsi, kerékpár és motorkerékpár tároló 
     (min. 1 db 4x4-es Pick up + esetleg egy kisebb gépkocsi) 
2.5.Üvegház vagy fóliasátor  
2.6.Kutyaól 
2.7.Konyhakert ( min. családi szükségletre ) 
2.8.Gyümölcsös ( min. családi szükségletre )  
2.9.Önálló fúrt kút ( öntözésre, esetleg kis szélkerékkel ötvözve) 
 

 
BEADANDÓ MUNKARÉSZEK:  
A kiírás alapján készítendő tervpályázatnak tartalmaznia kell a helyszín (beltelek) részletes bemutatását a 
bokortanyán belüli telepítési tervét (helyszínrajz), vázlattervét (alaprajzok, metszetek, részletek, 
tömegvázlatok a megértéshez szükséges léptékben). Az előadásmód szabadon választott ( ötven 
százalékban szabadkézi előadásmód kötelező), de maximum 4 db A2-es lap lehet. Modell beadható, de 
készítése nem kötelező. 
 
  
  
 
Budapest, 2012. június 18.      Kós Károly Egyesülés 
         Vándoriskola 
Mellékletek:  

- teoretikus bokortanya-település változatok 

- kerített tanyasi beltelek vázrajza 

- tanya-mag elrendezési terve 

- bokortanya – koncepció rövid leírása és megújuló energiaellátás melléklete (tájékoztató 
anyag) 

 
Javasolt irodalom:  

- Tanyák és a nyírségi bokortanyák irodalma 

- Organikus biogazdálkodás irodalma 
Kemény Bertalan: Homálybogozás( Elmélkedés az organikus kisközösségekről) 

  
 

 


