
Ökofalu projekt 

Bakonyszombathely 



Bevezetés 

 „Vissza a természethez” 

Rousseau 



1. Ökológiai válság – klímaváltozás – 

globális felmelegedés 

 Globalizáció – szubjektív megközelítésben 

veszélyben: életminőség, élettér, értékrendszer, 

alapintézmények, családmodell 

 A Föld értékeinek felélése, pusztítása 

„ökológiai lábnyom” 

„Véges rendszerben végtelen növekedést csak az őrültek 

és egyes közgazdászok képzelnek el.”  
(Kenneth E. Boulding) 



 

A globálizáció hatása a nemzetekre 
 

       gazdagok             

       szegények             
„A gazdaság szereplői nem fizetnek azokért a 
társadalomnak és környezetnek okozott károkért,  

melyeket azok gazdasági tevékenységükkel,  

mint külső hatást okoznak.  

Ugyanakkor valaki mindig megfizeti az okozott károkat ,  

csak nem a gazdálkodó, aki a hatást okozta,  

hanem a gazdaság szereplői.” 

(Gyulai) 
 

Ökofalu-mozgalom, mint alternatíva 

 
 

további gazdagodás 

további szegényedés 



 definíció: oikosz (ház, háztartás) 

tágabb értelemben: egész, teljesség 

 Az ökofalu mozgalom 

szociális 

ökológiai 

spirituális 

 

 

„…olyan emberi lépték…amelyben az emberi tevékenységek 
károsodás nélkül építhetők be a természeti világba, méghozzá 

olyan módon, hogy az elősegíti az egészséges emberi 
kiteljesedést és sikeresen folytatható a végtelenségig.” 

(Robert Gilman) 

 

 

2. Az ökofalu 

alapon jöhetnek létre 
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A klasszikus ökofalu 
 

Minden funkciója magába építi a humán ökológia 
törvényszerűségeit: 

 

 építészete 

 mezőgazdasága 

 energiaellátása 

 hulladék-és szennyvízgazdálkodása 

 környezetvédelme 

 kultúrája 

 helyi gazdasága 

 a település közössége 

 

 

 

 



 

 A „tiszta” ökofalu: 
 

A tervezés és a megvalósítás lépései: 
 

1. Megfelelő hely 

2. Alkalmas termőföld 

3. Vegyszermentes élelmiszerek 

4. Tiszta ivóvíz 

5. Természetes anyagú épületek 

6. Takarékos energiagazdálkodás 

7. Szelektív hulladékgyűjtés 

8. Tudatosság – nevelés 

9. Öko-kultúra kialakítása – természetvédelem 

10. Helyi gazdaság – környezetvédő technológiák 

11. Másféle érték megléte (szellemi, egyéni, szociális) 

 

 

 



3. Ökofalu-mozgalom 

(modell és életstílus)  

 Elemei:  

1. Ökológiai mozgalom 

2. Spirituális közösségek 

3. Civil kezdeményezések 

4. Alternatív oktatási mozgalmak 

 

 



A világban 
 

 világszervezete: Globális Ökofalu Hálózat 

 1995. Findhorn (Skócia) – konferencia 

Skandináv Alternatív Mozgalom 

Gaia Alapítvány (Dánia) – jing/jang 



Magyarországon 
„Az ökofalu nem megváltója az elvárosiasodott 

civilizációnak, csak vágya és lelkiismerete” 

(Dunai Imre) 

kezdetek: korai zöld-mozgalom 

helyszínek: Agostyán, Drávafok, Galgahévíz, 

Gömörszőlős, Gyűrűfű, Máriahalom, 

Somogyvámos, Visnyeszéplak 

Hány ökofalu létezik? 

kezdeti lépések: Bakonyszombathely 

szakmai fórum: Magyar Élőfalu Hálózat 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



4. Ökofalu projekt Bakonyszombathelyen 

 lélekszám: 1500 körül - funkcionális 
faluközösség minta 

 előzmények: innovatív attitűd 

 a település rövid bemutatása: 

 változatos természeti környezet 

 műemlékek 

 földrajzi fekvése 

 intézményei 

 művészeti, kulturális élete 

 

új út, új típus 















 



 előzmények: kultúra, közösségek, 

hagyományőrzés, régi értékek mentése 

 előzmények: natúrpark projekt 

 cél: természetvédelem, turisztikai 

vonzerőnövelés, élhetőbb vidéki 

körülmények kialakítása 

 szervezeti háttér: egyesületi fenntartás 

 



 Az ökofalu projekt: 

Az energiatakarékosság kérdése – fejlesztési célok: 
 fűtés: biokazán, cserépkályhák 

 villamosenergia 

 közvilágítás 

 hő-és használati melegvíz 

 többfunkciós épület: geotermikus energia 

 hulladékszállítás: komposztáló telep 

 törpevízmű 

Tervek a fentiek működtetésére: 
1. faültetvények telepítése 

2. faaprítékoló üzem 

3. ásványvízüzem 

4. termálvíz – hőközpont 

 



 

 A program leírása: 
a. Az önkormányzat gazdasági programjába illeszti 

b. Fórumok, falugyűlések, civil tájékoztatók 

c. Közös megvalósítás  

 (önkormányzat, egyházak, civil és vállalkozói szféra) 

a. Önellátásra törekvés 

b. Termálvíz alapú energia – tervek, fórumok 

c. Lakossági foglalkoztatás(ásványvízüzem) 

d. Környezetkímélő gazdálkodás 

e. Szemléletformálás 

f. Kistérségi együttműködés 

g. Zöldberuházások 

h. Népi hagyományok ápolása 

i. Gyógynövénytermelés 

j. Mezőgazdasági termelési-feldolgozói és értékesítési 
szövetkezet 

 

 

 

 

 



 Az első lépések, eredmények 

1. Általános iskola 

a) biokazán, napkollektor (2008-9) pályázat 

b) Ökoiskola 

Gyakorlati tapasztalatok:  

pellet helyett faforgács, fűrészpor, fahulladék 

Költégmegtakarítás:  

200-250 ezer forint helyett 38 ezer forint 

Faaprítékolás megoldása: rostáló, daráló 

Napkollektor: használati melegvíz, fűtésrásegítés 

2. Falu 

közvilágítás: ledes lámpatestek égők 

vadaspark 

 





 Kistérségi projekt: biomasszaüzem 

 Bakonyhő Fűtőmű program  

 (Hangya NOVA Cégcsoport) 

 Szántóföldi Energetikai Növénytermesztési 
Rendszer 

 Lényege: szilárd biomassza (lágy- és fás szárú) 
hasznosítása hőtermelésre és használati 
melegvíz előállítására 

 SZENTER 3 eleme: 

1. energetikai növények termesztése 

2. feldolgozási tömörítése 

3. a tömörítvények hasznosítása 

 



 



 A pellettel való fűtés gazdaságossága: 

 

1m3 gáz fűtőértéke=34 MJ -9,44 kWh 

Ikg pellet fűtőértéke= 17,1 MJ- 4,75 kWh 

1m3 gáz hőtermelése=2 kg lágyszárú pelletével 

 

A földgáz fűtőértéke 34MJ/m3 ára: 134,1 Ft/m3 

1MJ hőmennyiség ára 134,1:34=3.944 Ft 

1kWh hőmennyiség ára 3,944x3,6=14,2 

 

A pellet fűtőértéke 17 MJ/kg ára 35 Ft/kg 

1MJ hőmennyiség ára 35:17= 2,06 Ft 

1kWh hőmennyiség ára 2,06x3,6 = 7,42 Ft 

 



 Az energetikai alapanyag biztosítása: 

 optimális szántóföldek 

 a tömörítés technológiája  

 (nagybála, pelletálás, brikettálás) 

 alkalmas kazánok 





 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Pintér Lajos polgármester 

Bakonyszombathely 

E-mail: bszhely@t-online.hu 

Tel.: 06 20 8244880 
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