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A Homokhátság és 
önkormányzatai problémái
 Elsivatagosodás

 Ipar leépülése
 Munkanélküliség
 Infrastruktúra 

hiányosságai

 Zöld energia -
klímavédelem

 Gyenge mezőgazdasági 
teljesítmény

 Gyenge adóteljesítmény
 Elvándorlás
 Hatékony 

nemzetgazdasági 
szerepvállalás korlátai

 Kimaradás a jövő
motorjából, a 
fenntartható
fejlődésből?



Egybeesés a nemzetgazdasági 
érdekekkel
 Duális mezőgazdaság létrehozása

 Klímavédelem felértékelődése

 Kapcsolódás az új 2012-2030 energiapolitikához

 Munkahelyteremtés

Gazdasági fordulat motorja 
lehet a Homokhátság?



Mire képes a Zöld Sziget 
projekt?

 Európai uniós folyamatokhoz integrálódik
 Munkahelyet, ipart, infrastruktúrát és zöld 

kvótát teremt
 Önfinanszírozási, vállalkozói és pályázati 

forrásokra támaszkodik
 Munkába fogja a tudományt és a 

kihasználatlan természeti erőforrásokat 
(parlagföldeket)

 Társadalmi támogatottságot – jólétet és 
adóalapot generál



A Zöld Sziget projekt moduljai
Energiaültetvény, 

Zöld energiák,
Klímavédelem 

(CO2)
Duális 

mezőgazdaság
és szimbiotikus 

termelés

Ipartelepítés 
(Zöld ipar) és 
kereskedelem 

fejlesztés

Duna-Tisza 
Csatorna;  
hajózás, 

energiatárolás
Hagyományőrzés, 

turizmus és 
településszerkezet



A modulok motorja I.
 Energiaültetvény, biomassza és/vagy 

kvótakereskedelem céljából



SMARAGDFA képekben



20 napos facsemete

SMARAGDFA növekedése

100 napos facsemete

120 napos facsemete



SMARAGDFA társulásban



A modulok motorja II.

 Talajminőség javítása bakteriális 
technológiákkal, magyar szabadalommal



A modulok motorja III.

 Víziúti szállítás áruforgalmi és turisztikai 
céllal, iparfejlesztő akcelerátor hatás



A modulok motorja IV.

 Szivattyús tározó erőmű (öntözés, 
energiatárolás és zöld áram befogadása)



A modulok motorja V.

 Magyar fajták tartása (mangalica)
 Falusi turizmus
 Régi mesterségek



Összefogás önkormányzati és
vállalkozói alapon az állami prioritások mentén!

WIN – WIN – WIN szituáció minden szereplő
esetében!

Gazdasági fordulat a Homokhátságon 
=

Zöld Forradalom & Duna-Tisza 
Csatorna



Javaslat a Homokhátsági 
Önkormányzatok Szövetsége (HÖSZ) 

megalakítására
 A közös cél mentén egyesít specifikus 

erőforrásokat (hasznosítható földterületek)
 Közös pályázati lehetőséget, nagyságrendet 

biztosít
 Integrálható a gazdasági vállalkozáshoz, a 

magasabb hozzáadott érték elérése 
érdekében

 Motor lehet az Európai Zöld Sziget –
Euró Régió (Gödöllőtől Szabadkáig) 
megalakításában



A HÖSZ középtávú célja
 Energiaültetvény (hagyományőrző fafajták 

szigetszerű telepítése mellett) félmillió hektáron
 Intenzív, duális, szimbiotikus mezőgazdaság 

megteremtése bakteriális talajjavítással
 Kapcsolódó iparágak motiválása (Zöld ipar)
 Duna-Tisza Csatorna logisztikai tengely és zöld 

energia tárolás kapcsolása a Duna-stratégiához
 300-500 ezer új munkahely létrehozása
 Részvétel az európai kvótakereskedelemben, 

a progresszív klímavédelemben!



Köszönöm a figyelmet!
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