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Tanyabizalmi hálózat 
Folyamatos tevékenység 

Működésünk során elsődleges 

feladatunk a bűnmegelőzési 

tevékenységünk. Ennek érdekében 

figyelő szolgálat szervezése a 

külterületi és mezőgazdasági 

ingatlanokon, ahol ezt a személyek 

biztonságának, vagy ingó- és ingatlan 

vagyontárgyak védelme leginkább 

indokolja. 

Az Egyesület tagjai saját területüket tartják szemmel. Gyanús események, esetleges 

bűncselekmények során a terület tanyabizalmiját (akik az Egyesület önkéntesei) vagy 

közvetlenül a tanyabizalmi koordinátorokat hívják. 

Az Egyesület önkéntesei több ezer óra munkát végeztek 2019 évben is, ezzel megelőzve a 

bűnelkövetéseket, elsősorban a tanyabetöréseket és zöldlopásokat. Napi szintű kapcsolatban 

vagyunk mind a Szekszárd Városi Rendőrkapitánysággal, mind a Tolna Megyei 

Rendőrkapitánysággal. 

Legfontosabb törekvésünk a közrend erősítése, a közterületek biztonságának fokozása, a 

bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív 

hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, végső soron 

az állampolgárok biztonságérzetének javítása. A közbiztonság a társadalom életminőségének 

a része, olyan kollektív, értékkel bíró termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös ügy. 

Tevékenységünk lényege, hogy a közösségünk tagjai az átlagosnál jobban figyelnek 

egymásra, és egymás értékeire. Azzal, hogy figyelünk egymásra, nyilvánvalóbbá válhatnak a 

gyanús dolgok és, ha megbizonyosodtunk arról, hogy az általunk észlelt esetek 

törvénysértéshez vezetnek, értesítsük az illetékest. A mozgalom biztonságot nyújt az 

egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. A közösségi területen 



 

kialakított jelzőrendszer szükség esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtást 

biztosítja. 

Az elmúlt években folyamatosan növekedett a jelzőrendszerbe regisztrált tanya tulajdonosok 

száma. 2019-ben – egy pályázatnak köszönhetően - jelentős bővülést értünk el, elsősorban a 

két fő, egyszerűsített foglalkoztatásban lévő új tanyabizalmi koordinátor és adminisztrátor 

alkalmazásával. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regisztrált tanya 
tulajdonosok száma 
(dec.31.) 

189 208 296 423 917 1015 

Önkéntes foglalkoztatás 
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően 

önkéntes szerződéssel a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma 2019-ben: 52 fő 

A személyenként vezetett önkéntes munkanapló alapján végzett óraszámok havi bontásban: 

2018 
Tanyabizalmi 

(33 fő) 
Hostess, segítő 

(13fő) 
Szakértő 

(6 fő) 
óra km óra óra 

Január 168 2125 30 37 
Február 203 2019 39 31 
Március 185 1845 36 25 
Április 195 2567 55 35 
Május 225 2521 73 29 
Június 215 2576 49 22 
Július 167 2575 42 34 

Augusztus 164 2535 34 30 
Szeptember 167 2519 38 28 

Október 167 2674 29 26 
November 292 3394 36 26 
December 225 2076 33 42 

Összesen 2273 25881 466 365 

Összesen 2019-ben önkénteseink 3104 óra önkéntes munkát végeztek szervezetünkben. 



 

Közösségépítés 
A mai rendkívül gyorsan változó világban az emberek önszerveződő csoportjai tudnak a 
leghatékonyabbak lenni, saját problémáik kezelésében. Így ma nyugodt szívvel elmondható, 
hogy a helyi közösségek tartalmazzák azt a magot, ami a kívánatos jövőt rejti magában. 

Ezért fontos segíteni a közösségeket 
mindenfelé, és ezért igyekszünk a 
szekszárdi tanyavilágban a 
közösséget erősíteni. 

Az év során számos közösségépítő 
programot szerveztünk, melyből, 
mint minden évben a Böllérverseny 
a legjelentősebb. Idén negyedik 
alkalommal rendeztük meg a 
Szentgálszőlőhegyért Egyesülettel 
közösen. 

Elmondhatjuk, hogy az eddigi legsikeresebb rendezvényünkről volt szó. Több mint 300 
embert láttunk vendégül. Ezek a közösségépítő programok segítik fenntartani a lelkesedést az 
egész éves önkéntes munkának.  



 

Szociális szolgáltatás 
Folyamatos tevékenység 

A tanyavilág közvetlenül a belterületi határoktól indul, és négy körzetre szokás osztani. A 

nagy kiterjedésű tanyavilág közel 6000 tanyából áll. A külterületi tanyavilág csak sokszor 

nehezen járható földúton, szurdokokon, lösz mélyutakon közelíthető meg. Nagyobb esőzések 

után a lösz partfalak omlásai jelentősen megnehezítik egyes területek megközelítését. A 

külterületen villamos hálózat elérhető, más infrastruktúra azonban nincs kiépítve. 

Hivatalos felmérés nem készült a tanyavilágban életvitelszerűen élő lakosságról, azt a 

Szekszárdi Rendőrkapitányság kérésére Egyesületünk készítette el 2014-ben, mely alapján 

960 fő életvitelszerűen élőt térképeztünk fel, akiknek legjelentősebb része időskorú vagy 

szociálisan rászoruló. A területen tanyagondnoki tevékenység nem működik, az 

Önkormányzat a mezőőri szolgáltatás keretében lát el feladatokat. 

Az Alapszabályunkban foglaltak szerint az Egyesület feladatának tekinti, hogy elsősorban 

Szekszárd Város kül- és mezőgazdasági területein élő szociálisan rászoruló családokkal és 

idős emberekkel való kapcsolattartást, szükség esetén a fizikai segítségnyújtást (bevásárlás, 

hókotrás, iszaptakarítás, tűzifa vágás és - osztás). 

A Szőlő- Szem Egyesület 2019. évben is 

végzett szociális tevékenységét, azonban 

sajnos kisebb mennyiségekre volt idén 

lehetőségünk, szociális tevékenységünkre nem 

kaptunk támogatást. Élelmiszercsomagot, 

juttatunk ki, továbbá számos további a 

tanyavilágban élő családot tájékoztattunk 

lehetőségeikről (önkormányzati tűzifa 

program, élelmiszer gyűjtési akciók stb.). 

Számos esetben segítetünk a kint élőknek a bejutásban (vásárlás, kórház, stb.) 

Az Egyesület segítséget nyújt elsősorban Szekszárd Város kül- és mezőgazdasági területén 

élő embereknek abban az esetben, ha személyüket, vagy vagyontárgyaikat katasztrófa érte, 

vagy ellenük bűncselekményt követtek el. 



 

TESZ-VESZ programunk 

2019-ben indítottuk útjára TESZ-VESZ - vagyis 

TEGYÜNK EGYÜTT SZÍVVEL – VÉDJÜK 

EGYÜTT SZURDOKUNKAT - című 

programunk.! 

Az előző évi sikeres Egy jó kávét szomszéd? vállalásunkat követően ebben az évben is tovább 

népszerűsítettük egyesületünk alaptézisét. Együtt, csoportosan összefogva sokkal több és 

nagyobb volumenű cél érhető el. 

Hívtuk minden olyan tagunkat, támogatónkat, pártolónkat vagy éppen leendő belépőnket, aki 

szívén viseli Szekszárd város körül elterülő dombos-völgyes, szurdokos természeti 

örökségünk, a szekszárdi borvidék védelmét. Akár természeti káróktól, akár rossz szándékú 

embertársunktól kell megvédeni személyes vagy tágabb környezetünket, azt sikeresen csak 

összefogással, egy összetartó közösséggel lehet véghez vinni. 

Ennek szellemében hirdettük meg TESZ-VESZ 

programsorozatunkat, melynek lényege a 

természeti adottságok által kialakított 

szomszédságok, közösségek jó szándékú, építő 

jellegű kapcsolatának kialakítása, megerősítése 

és annak fenntartása. Ehhez a meghirdetett 

területeken csapatépítő rendezvényeket 

(szurdoktakarítás, illegális szemét szedés, híd 

javítás, stb.) szerveztünk, ahol a már 

meglévő ismeretségeket tovább 

mélyítettük és új – ugyanazon célért tenni 

akaró – emberi kapcsolatokra tettünk 

szert. 

Összesen 9 szurdokban tartottunk ilyen 

programot. 

  



 

Tájékoztatás 

Folyamatos tevékenység 

Jelentős munkát fordítottunk 2019-ben a tanyavilágban élők tájékoztatására is. Számos 

szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást, melynek értelmében mi segítünk az 

általuk fontosnak tartott információkat a tanyavilágba eljuttatni. 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság felkérésére a tanyavilágban 

folytatott tüzelési tevékenységekkel és 

tűzmegelőzéssel kapcsolatosan készítettünk 

szóróanyagot, melyet tanyabizalmi hálózatunk 

terjesztett. 

 

Hasonló tájékoztató jellegű tevékenységet 

végeztünk a Szekszárdi Rendőrkapitányság 

és az Alisca Terra Kft. kérésére is. 

  



 

Rendezvények alatti figyelőszolgálat 

Szekszárd Város számos rendezvényét segítjük önkéntes munkánkkal, figyelőszolgálatunkkal. 

A 2019-es évben a következő eseményeken vettünk részt: 

- Borvidék Félmaraton útvonal biztosítás: 12 fő 

- Fősővárosi Búcsú biztosítása: 2 fő 

- Szekszárdi Szüreti Napok parkoló felügyelet: 4 fő 

 

Honlap, marketing 

Honlapunkat és facebook oldalunkat folyamatosan frissen tartjuk. Híreinkről, 

tevékenységeinkről részletesebben tájékozódhatnak. 

Kampányt indítottunk, hogy tanyabizalmiainkat közelebb hozzuk az emberekhez. Újságcikk 

sorozat készült róluk: 
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