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A XXI.SZÁZADI KORSZERÛ (ORGANIKUS) 
TANYABOKOR KONCEPCIÓJA
(Esetleges Kapcsolódás a /bokor/ tanya-megújítási programhoz)

1) Alapkiindulás: 
A nyírségi bokortanyák, mint sajátos települési és családi gazdálkodási forma 260 éves 
hagyományának újraélesztése, továbbfejlesztése a XXI. század igényei és lehetõségei szerint, 
az organikus gazdálkodás és életmód megvalósításával. ( új bokortanyák,az állami földek 
haszonbérletére alapozva  illetve a meglévõk hasonló koncepciójú fejlesztése)

2) Kitûzött célok: 

Organikus bokortanya – modell ( mint a családi gazdálkodás koncentráltabb közösségi 
változatának, az organikus élelmiszertermelés hazai és export bázisának továbbfejlestése)
1. Gazdálkodásban
2. Környezetalakításban
3. Családi és közösségi életben 

2.1. Gazdálkodásban
1. Biogazdálkodás és termék elõállítás 

- a növénytermesztésben
- állattartásban
- erdõgazdálkodásban

2. Öntözéses intenzív gazdálkodás ( esõvíz, talajvíz ) = idõjárás függetlenség
( kis szélkerékkel hajtott talajvízszivattyúk)

3. Magas helyi termékfeldolgozás
- közös tárolók, hûtõházak, üvegházak 

4. Önálló kereskedelem és értékesítés
5. Tanyai ökoturizmus iránti fogadókészség
6. Munkamegosztás, vetésforgó
7. Részben közös géppark és mûhelyek
8. Közös differenciált erdõ és legelõk
9. Igazodás a helyi ökoszisztémákhoz, s egyéb adottságokhoz
10. Vegyszer és génmódosítás nélkülözése
2.2. Környezetalakításban
1. Ökológikus  közelítés az építéshez, anyaghasználathoz
2. Megújuló energiafelhasználás 100% - os ( lsd.: Kujbus Attila mellékelt vázlatát)

fûtés és - földszivattyú
melegvíz - hévíz 

- napkollektor
- napelem

villamos áram - szélkerék
- biomassza
- földhõ alapú
- napelemes

3. Teljes közmû és hálózatfüggetlenség ( kivétel: út)
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2.3. A családi és mikroközösségi életben

1. Család: 3 generációs 
2. Tanyaközösség mint mikroközösség, 3 generációs együttélés 
3. Sajátos közösségi életmodell kínálata az egyedi tanya és a falu ill. város között

város - az egyedi tanya és falu (város) között
4. Családi gazdálkodás munkamegosztással
5. Közösen fenntartott iskola – imaház – közösségi kulturterem - könyvtár

6. Tanyagondnok ( Mikrobusszal)
7. A tanyaközösség életét közösen szervezheti:

- a biztonság, 
- a tanulás,
- a szabadidõ beosztása (utazás)
- kisgyermekek és állatok õrzése tekintetében. 

8. Az általános ökológiai szemlélet növekedése
9. A természetközeli létezés

3) Telepítési alapmodell: 
A hagyományos szabolcsi bokortanyák közül a centrális elrendezést, vagy annak nyújtott 
elliptikus változatát tekintjük a fejlesztés alapmodelljének. 

4) Az egyes bokortanyák nagyságrendje: 
A hagyományoknak megfelelõen 10-30 családi gazdaságot foglalhatnak magukba. 
Egy átlagos bokortanya (15-16 gazdaság) kb. 1 km2 terület (azaz 100 ha). 

5) Egy átlagos családi gazdaság nagyságrendje:
- beltelek –  1 magyar hold = 4 320 m2 1 200 négyszögöl / gazdaság

 - szántó -  15,32 magyar hold =   66200 m2  18 388 négyszögöl / gazdaság
- legelõ -  8,33 magyar hold = 36000 m2 10000 négyszögöl / bokortanya
- erdõ -  8,33 magyar hold = 36000 m2 10000 négyszögöl / bokortanya

 - tanyaközpont –  4,79 magyar hold =  20700 m2  5750 négyszögöl / bokortanya

6) A tervezett korszerû bokor-tanya modell elsõsorban a maradék állami földek
haszonbérleti felosztásának és intenzív mûvelésének, s a biogazdálkodás eszköze lenne. 

7) Az új bokortanyákra vonatkoztatott, 2) pont alatti fejlesztési célok a meglévõ bokortanyák 
megújítására is érvényesíthetõk. 

8) A modern új és a meglévõ bokortanyák (az egyedi tanyákkal együtt), a magyar organikus 
gazdálkodás szervezett hálózataként mûködtethetõk, mint az organikus gazdálkodók 
szövetsége, ill. közössége. Stb.

Mindez jelentõs lépés lehetne egy új életmód, egy dán színvonalú biogazdálkodás átfogó 
megteremtésében.
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9) A megvalósítás ütemezése:  

1. ütem: Meglévõ ( mintaként kiválasztott) tanyabokor korszerûsítése, egy erõteljes ideillõ 
koncepció alapján, a fejlesztési gondolatok és források koncentrálásával
2. ütem: Új tanyabokor kísérleti minta létesítése: parcellázási, építési, mûvelési és 
közösségépítési tapasztalatok beszerzése.

. 3. ütem: Továbbfejlesztés, sokszorosítás, hálózatépítés

10) Megvalósítás eszközei: - kapcsolódás a vidékfejlesztési program családi gazdálkodásra 
vonatkozó céljaihoz és forrásaihoz (a leírt és lerajzolt vázlat ehhez kíván „munniciót” adni)

Emlékeztetõül:

A 260 évvel ezelõtti letelepedést megpecsételõ okiratban szereplõ kedvezmények 
(1753, Gróf Károlyi Ferenc):

- szabad vallásgyakorlás biztosítása minden letelepült családnak
- a házak felépítéséhez szükséges faanyag biztosítása
- a magyarok adók alól a letelepedést követõen három évnyi adómentesség
- belsõ autonómia
………voltak

És ma…?
Nem hihetõ hogy ne tudná megismételni a mai kormány Gróf Károlyi Ferenc bokortanya alapító 
gesztusát, és akkori tanyai honfoglalást

Miskolc, 2012. március  22.

Mellékletek:
- Kujbus Attila: Megújuló energia melléklet

___________________________
Bodonyi Csaba DLA 
építész



551 852,778 m2

1_séma (16 telkes)
m 1_6000

Területkimutatás (1 tanyára vetítve)

Szántóföld területe_

49650 m2

(13788 négyszögöl/11,49 magyar hold)

Kerített beltelek területe_

4320 m2

(1200 négyszögöl/1 magyar hold)

Legelő területe_

2250 m2

(625 négyszögöl/0,52 magyar hold)

Erdő területe_

2250 m2

(625 négyszögöl/0,52 magyar hold)

Tanyaközpont (mag) területe_

1293,75 m2

(369,64 négyszögöl/0,31 magyar hold)

04_

01 02

03
04

05
03

06

01 tanyaközpont (mag) 20700 m2(4,79 magyar hold/5748 négyszögöl)

02 kerített beltelek 4320 m2(1 magyar hold/1200 négyszögöl)

03 erdő 18000 m2(4,16 magyar hold/5000 négyszögöl)

04 nagyállat tartás/legelő (vetésforgó) 18000 m2(4,16 magyar hold/5000 négyszögöl)

05 kisállat tartás/legelő (vetésforgó) 18000 m2(4,16 magyar hold/5000 négyszögöl)

06 szántóföld 49650 m2 (13788 négyszögöl/11,49 magyar hold)



2_séma (12 telkes)
m 1_6000

Területkimutatás (1 tanyára vetítve)

Szántóföld területe_

63200 m2

(17555 négyszögöl/14,63 magyar hold)

Kerített beltelek területe_

4320 m2

(1200 négyszögöl/1 magyar hold)

Legelő területe_

3060 m2

(868,08 négyszögöl/0,72 magyar hold)

Erdő területe_

3060 m2

(868,08 négyszögöl/0,72 magyar hold)

Tanyaközpont (mag) területe_

576 m2

160 négyszögöl/0,13 magyar hold)

05_

01

03

04

05

01 tanyaközpont (mag) 6912 m2(4,79 magyar hold/5748 négyszögöl)

02 kerített beltelek 4320 m2(1 magyar hold/1200 négyszögöl)

03 erdő 36720 m2 (8,5 magyar hold/10200 négyszögöl)

04 állat tartás/legelő (vetésforgó) 36720 m2 (8,5 magyar hold/10200 négyszögöl)

05 szántóföld 63200 m2 (17555 négyszögöl/14,63 magyar hold)

03

04



3_séma (12 telkes)
m 1_6000

Területkimutatás (1 tanyára vetítve)

Szántóföld területe_

61900 m2

(17194,5 négyszögöl/14,33 magyar hold)

Kerített beltelek területe_

4320 m2

(1200 négyszögöl/1 magyar hold)

Legelő területe_

1900 m2

(868,08 négyszögöl/0,88 magyar hold)

Erdő területe_

3060 m2

(1055 négyszögöl/0,72 magyar hold)

Tanyaközpont (mag) területe_

850 m2

236,10 négyszögöl/0,196 magyar hold)

06_

01

02

03

03 04

05

06

01 tanyaközpont (mag) 10200 m2(4,79 magyar hold/5748 négyszögöl)

02 kerített beltelek 4320 m2(1 magyar hold/1200 négyszögöl)

03 erdő 22800 m2 (5,27 magyar hold/6333 négyszögöl)

04 kisállat tartás/legelő (vetésforgó) 22800 m2 (5,27 magyar hold/6333 négyszögöl)

05 nagyállat tartás 22800 m2 (5,27 magyar hold/6333 négyszögöl)

06 szántóföld 61900 m2(17194,5 négyszögöl/14,33 magyar hold)



4_séma (12 telkes)
m 1_6000

Területkimutatás (1 tanyára vetítve)

Szántóföld területe_

67670 m2

(18797,13 négyszögöl/15,66 magyar hold)

Kerített beltelek területe_

4320 m2

(1200 négyszögöl/1 magyar hold)

Legelő területe_

4200 m2

(1166,6 négyszögöl/0,972 magyar hold)

Erdő területe_

4200 m2

(1167,96 négyszögöl/0,972 magyar hold)

Tanyaközpont (mag) területe_

1308,3 m2

363,41 négyszögöl/0,302 magyar hold)

07_

01

02

03

03 04

05

06

01 tanyaközpont (mag) 15700 m2(3,63 magyar hold/4361,11 négyszögöl)

02 kerített beltelek 4320 m2(1 magyar hold/1200 négyszögöl)

03 erdő 25200 m2 (5,83 magyar hold/7000 négyszögöl)

04 kisállat tartás/legelő (vetésforgó) 25200 m2 (5,83 magyar hold/7000 négyszögöl)

05 nagyállat tartás 25200 m2 (5,83 magyar hold/7000 négyszögöl)

06 szántóföld 67670 m2(18797,13 négyszögöl/15,66 magyar hold)



É
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0,

0

36,0

(1 magyar holdas telek_36/120 m)
m 1_500

4320 m2

(1200 négyszögöl/1 magyar hold)

08_

Kerített beltelek
területfelhasználása



közösségi épület

közösségi épületközponti raktár és hűtőház

feldolgozó, árusító, raktár

sportpálya
tekepálya

lugas
játszótér

szélkerék
víztorony
energiaközpont

üvegház

halastó
kacsa, liba úsztató
kubik gödör

Tanya - mag
m 1_1000
Kerített beltelek területe_

20700 m2

(4,79 magyar hold/5748 négyszögöl)

144 m

14
4 m
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Geotermia Expressz Kft. Mérnöki Tanácsadó Iroda

Cím: Budapest, 1223 Hant utca 26/B Mobil: +36 70 618 1824
E-mail: akujbus2010@gmail.com Telefax: 06 1 238 0817
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Megújuló energia melléklet

„A XXI. századi korszerᜐ tanyabokor koncepció”-hoz

Az organikus tanyabokor modell kulcsgondolata az ökológiai szemlélet. Energia felhasználásban 
elsᔐdlegesen a gyakorlatban alkalmazható megújuló energiaforrások kerülnek elᔐtérbe, mivel kímélik a 
környezetet, önálló, hálózatoktól független energetikai rendszert biztosítanak és hosszú távon 
fenntarthatóak.

1. Földhᔐszivattyús rendszerek

A lakóházak, nyári konyhák, közösségi épületek fᜐtés-hᜐtés igényének kielégítésére alkalmas. 
Magyarország területének 80%-án, az Alföld területén szinte mindenhol telepíthetᔐ.  Építészeti oldalról 
korszerᜐ hᔐszigetelés, valamint padló-, és falfᜐtés szükséges, a maximum 60oC-os, hᔐszivattyúból 
kilépᔐ vízhᔐmérséklet miatt.
A 8 – 15 kW hᔐteljesítményᜐ hᔐszivattyú készülék egy 60 – 200 méter mély függᔐleges talajszondából 
kapja a hᔐt, amely a hᔐszivattyúval biztosítja fᜐtés esetén a meleg, hᜐtés esetén a hᜐvös elᔐremenᔐ 
hᔐmérsékletet. A térségben mélyített elsᔐ talajszonda kútban „thermal response test”-et,  A készülék 
kisméretᜐ kazánházat és villamos áram betáplálást igényel. A hᔐszivattyú elvárt jósági tényezᔐje 4,3 
ezért mᜐködéséhez 1,8 – 2,5 kW maximális villamos teljesítmény szükséges.

2. Hévíztermeléses hᔐtermelés

Négy db. 1400 – 2000 méter kúttal érhetᔐ el. Két kút 90oC-os hévizet termel, a másik két kút pedig a 
lehᜐlt vizet visszasajtolja. A termelᔐkútban búvárszivattyú mᜐködik, amely biztosítja a 2 x 600 kg/perc 
hozamú hévizet. Az Alföld területének számottevᔐ részén a Felsᔐ-Pannon homokkövekben elérhetᔐek 
ezek a paraméterek. Elᔐzetesen regionális geológiai elemzést, hévízföldtani tanulmányt és mélyfúrási 
tervet kell készíteni, valamint vízjogi létesítési engedélyt kell beszerezni, az engedélyeztetés kb. egy év 
idᔐtartamú. 
A hᔐfelhasználás kaszkád rendszerᜐ. A 90/65oC hᔐmérséklet tartomány geotermikus mikroerᔐmᜐvel 
biztosíthatja a bruttó 160 KW, nettó 80 kW elektromos teljesítményt, amely ellátja a tanyaközpontot. A 
65/40oC hᔐmérséklet tartomány hᔐközpontokon keresztül biztosít 2000 kW termál hᔐt a lakások, nyári 
konyhák, közösségi épületek, üvegházak és esetleg a termálmedence fᜐtéséhez, valamint használati 
melegvíz melegítésére. A 40/25oC hᔐmérséklet tartomány biztosíthat hᔐt a hᔐszivattyúknak, amelyek 
lakások, nyári konyhák és közösségi épületek fᜐtését-hᜐtését támogatják.

3. Napkollektoros hᔐtermelés

Elsᔐsorban használati melegvíz elᔐállítására, de fᜐtés rásegítésre és esetleg medence fᜐtésre is 
használható. A napkollektorok tetᔐre, homlokzatra, akár oldalfalra is telepíthetᔐk, így teljesítménye 
elegendᔐ lehet a teljes melegvíz és medence fᜐtésre. Használatának mértéke gazdasági otpimum 
kérdése.
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4. Villamosáram termelés

A.) Napelemekkel

1 kW elektromos teljesítmény 8 m2 napelemmel, a hozzátartozó szolár akkumulátorokkal és inverterrel 
érhetᔐ el. A napelemek tetᔐre, homlokzatra, akár oldalfalra is telepíthetᔐk, az akkumulátorokat és 
invertert külön helyiségbe kell elhelyezni. Egymástól távolabban fekvᔐ épületek saját rendszert 
képezhetnek. Amennyiben a terület geotermikus potenciálja nem alkalmas földhᔐ alapú mikroerᔐmᜐ 
létesítésére, a 2 – 4 kW elektromos teljesítményᜐ geotermikus szivattyúk ellátását is biztosíthatják.

B.) Földhᔐ alapú mikroerᔐmᜐ és kaszkád rendszerᜐ hᔐellátás

A négy db. 1400 – 2000 méter kutas geotermikus rendszer mikro geotermikus erᔐmᜐvet elláthat. A két 
termelᔐ kút 90oC-os hévizet termel, a másik két kút pedig a lehᜐlt vizet visszasajtolja. A termelᔐkútban 
búvárszivattyú mᜐködik, amely biztosítja a 2 x 600 kg/perc hozamú hévizet. A hᔐfelhasználás kaszkád 
rendszerᜐ. A 90/65oC hᔐmérséklet tartomány geotermikus mikroerᔐmᜐvel biztosítja a bruttó 160 KW, 
nettó 80 kW elektromos teljesítményt, amely ellátja árammal a tanyaközpontot. Amennyiben a 
tanyaközpont nem igényel ennyi áramot, hálózatra való visszatáplálás is lehetséges.

C.) Szélkerekekkel

Amennyiben bizonyítható szélcsatornában létesül a tanyaközpont és biztosítható a 40 km/óra 
rendszeres szélsebesség, 3,6 méter hosszú, 3 kW teljesítményᜐ szélkereket, vagy szélkerekeket lehet 
telepíteni. tervezés során meg kell vizsgálni az elhelyezési lehetᔐségeket, valamint a környezᔐ élettérre 
való hatásokat.

D.) Biomassza kazánokkal

A helyileg termelᔐdött szerves hulladék, fahulladék, stb. kazánban való elégetésével szintén hᔐ-, és 
villamosenergia termelhetᔐ. Fᔐ elᔐnyei azok, hogy a hulladékok jelentᔐs részének térfogatát minimálisra 
csökkenti és az égés miatt magas hᔐmérsékletᜐ energiát állít elᔐ. A biomassza égetés egyik praktikus 
hasznosítási módja az lehet, ha a kitermelt hévíz hᔐmérsékletét emelik a kazán által termelt hᔐvel. Így a 
hévíz magasabb entalpiája lehetᔐvé teszi annak jobb hatásfokú hasznosítását.

5. Hibrid rendszer

Tekintettel a számos lehetᔐségre mind a hᔐtermelést, mind s villamosenergia termelést illetᔐen, az 
energiaellátás és energiafogyasztás mixet minden tanyaközpont esetében a helyi adottságoknak 
megfelelᔐen optimalizálni kell.

Budapest, 2011 november

Kujbus Attila
okl. bányamérnök,
geotermikus energia szakmérnök, MBA


