
 

Ökologikus társadalom- és 
környezetfejlesztés

Avagy a klímaválság 
kisközösségi 

felelősségvállaláson
alapuló kezelésének kísérlete



A fejlesztés lépései

• A cél meghatározása
• Stratégia kidolgozása
• A források megteremtése
• Kutatás és helyszínválasztás
• Földvásárlás
• Humán és pénzügyi források

biztosítása
• Projektek folyamatos

fejlesztése



Egy ökofalu fejlesztésének
szintjei

Közösségépítés

Gazdaságfejlesztés

Ökológiai fejlesztés



Közösségépítés

• Vallás – filozófia: világnézeti egységesség
• Egységes vízió és rendszeres kommunikáció
• Hatékony és személyes vezetési rendszer 

(bizalmon, képességen, tudáson alapul)
• Az egyéni természet (készség és élethelyzet) 

figyelembe vétele
• Fejlett és széleskörű oktatási rendszer

(tudásalapú társadalom)



A közösség működése

• Magas kölcsönös bizalmi szint
• Kölcsönösen elfogadott etikai és erkölcsi normák
• Az egyéni természetnek megfelelő hivatás és 

élethelyzet biztosítása és az abból fakadó 
kötelességek végzése

• Egyéni felelősség a közösség és az élettér 
szolgálatára

• Kollektív felelősség az egyének, a családok, a 
közösség és az élettér fenntartására és védelmére



Ökologikus
Gazda(g)ságfejlesztés

• Valós érték termelés
• Lokalitás (helybeni termelés)
• Önellátás (egyéni és közösségi ellátásra)
• Funkcionalitás (hagyományos módszerek)
• Energiahatékonyság (megújuló források)
• Mértékletesség (valós szükségletek)
• Önfenntartás (a rendszeren belüli optimális anyag 

és energia áramlás és megújulás)



Az ökológiai rendszer
fejlesztése

• Egyéni és kollektív ökoszintézis
(a természet szerves részei vagyunk)

• Ökologikus szemlélet 
(kihasználás helyett gondoskodás)

• Ökoszisztéma funkciók javítása
(a környezet öngyógyításának segítése és fenntartó 

kapacitásának növelése)
• A környezet tulajdonlásának újradefiniálása

(nincs természetes tulajdonosi jogunk)



Összegzés:
a környezettudatosság szintjei

• Az egyén
Ökotárianizmus: az ökoszisztémával 

harmonizáló gondolkodás és életmód

• A társadalom 
Ökotika: ökológiai etikán alapuló kultúra 

létrehozása

• A természet
Ökoszisztéma produktivitás növekedése



Hány „Öko-völgy” lehetne 
Magyarországon?

Hány „Öko-völgy” lehetne 
Magyarországon?

“Öko-völgy” fő km2

1 3-500 5

1000 300-500 000 5000

18 600 5,6-9,3 millió 93 030



Köszönöm a figyelmet!





Tehenészet
Kertészet

Tanár

IgazgatókKiadványterjesztő

Könyvkiadó Ellátás

Vendégfogadás

Kulturális központ
rendezvény szervező

Ökofalu elnöke

Adminisztráció

Szociális és 
egészségügy

Karbantartás

Tervezés

Csináljunk egy  “öko-völgyet”!






