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Komlóska, 
a hagyományaiban élő  
önfenntartó ökofalu

2016. Magyarország2016. Magyarország

Mezőgazdasági területi adatokMezőgazdasági területi adatok
KomlóskaKomlóska
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2986 2057 804 1,7 68,89 26,89

Állami terület: 75% 10%

Magánterület: 25% 90%

Leghűségesebb NépLeghűségesebb Nép

Komlóska első írásos említése 1396. 
Komlóska középkori neve Szentannaasszonyfalva
Aranybányászat miatt Aranyoskomlóska is volt a neve
Solymos vára
Darnói apátság
A vár ásatása során 25000 éves leleteket találtunk.

Ruszin falu
II. Rákóczi Ferenc : 
„gens fidelissima”, azaz a „leghűségesebb nép”.

A lakosság jelentős részét kitelepítették,
megszüntették a helyben lévő munkahelyeket. 

Nem lehetett saját vezetése és gazdálkodása a községnek, 
nem lehetett új telkeket kialakítani.

Óriási méretű lett a munkanélküliség és tovább nőtt az elvándorlás.

1994 előtt nem volt szemétszállítás

1948 után községünket felszámolásra 
ítélték. 

Önrendelkezési jogÖnrendelkezési jog

1990-ben Komlóska Község Önkormányzata megalakulhatott,  
ezáltal saját vezetése, polgármestere, képviselő-testülete és saját 

gazdálkodása lett.  Közös hivatalban kihelyezett apparátust működtetünk.

Az elmúlt évtizedekben a község legnagyobb eredménye 
a rendszerváltozáskor kivívott önrendelkezési jog:

Kisposta mozgalomKisposta mozgalom
2003-tól 911 település összefogásával

Gazdaságilag ellehetetlenítveGazdaságilag ellehetetlenítve

• Alulfinanszírozott önkormányzati rendszer     
• Kizártak bennünket a pályázati támogatásokból 
• Nem kaptunk hitelt
• Nem nyertek a pályázataink

2010 előtti állapot:
• Egy szarvasmarha sincs a községben.
• A szántóterületeknek 5%-a művelt.
• A gyepterületeink teljesen elgazosodtak. 
• A gyümölcsösök és szőlőültetvények teljesen lepusztultak. 
• A lakosság elöregedett, a munkaképes lakosság nagy része 

munkanélküli.
• Az egy főre jutó átlagjövedelem nem éri el az 

50 000 Ft-ot.
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Hogyan tovább? 
Gazdasági környezet

Komlóska adókedvezményeiről híres:

itt nincs iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi 
adó, kommunális adó.

Mára 200 vállalkozás választotta székhelyül, vagy 
telephelyül Komlóskát.

Elindítottunk egy 
településfejlesztési 
programot: 
új összekötő utat 
tervezünk a 
37-es főútra, 

Öko Ipari Park, közel 
90 új telek és 
Kormányzati Falu 
kialakítása van 
folyamatban.

Az adóparadicsom gazdasági előnyei:Az adóparadicsom gazdasági előnyei:

A vállalkozóinkA vállalkozóink

Jelentős összegeket takarítanak megJelentős összegeket takarítanak meg

Életképesek maradtakÉletképesek maradtak

Nem mentek csődbeNem mentek csődbe

Nem hagyták el az országotNem hagyták el az országot

Vállalkozások paradicsomaVállalkozások paradicsoma
3300 gépjármű3300 gépjármű

Az adóparadicsom gazdasági előnyei:

Önkormányzatunknak
Rendeződött a pénzügyi helyzete

Működőképesek vagyunk

Fenntartjuk intézményeinket

Bevételeinkből finanszírozzuk fejlesztéseinket

Nem szorulunk hitelre

Nemzetgazdasági hatása:

3000 foglalkoztatott

+ 3 milliárd Ft adó bevétel

Egységes településképEgységes településkép

Komlóska a turisták paradicsomaKomlóska a turisták paradicsoma

Faluszépítési NapokFaluszépítési Napok

LELKI MEGÚJULÁS NÉLKÜL

NINCS ERKÖLCSI MEGTISZTULÁS

ÉS ADDIG NINCS 

GAZDASÁGI FELEMELKEDÉS
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Országos méretű összefogásokat Országos méretű összefogásokat 
szervezünkszervezünk

- 890 km Engesztelő Zarándokút

-- Világ Királynője Engesztelő MozgalomVilág Királynője Engesztelő Mozgalom

Ruszin Nemzetiségi Ruszin Nemzetiségi 
NépdalkörNépdalkör

Életfa Életfa KárpátKárpát--MedenceMedence ÖsszefogásÖsszefogás
közel 1500közel 1500 településről 1 marék földtelepülésről 1 marék föld

Komlóskai Komlóskai 
TisztásTisztás

Akusztikus Zenei Fesztivál
„Minden ami természetes”

Veronika vendégházVeronika vendégház
Komlóska, Solymos utca 4.; Telefon.: 00 36 47 338165

BabóBabó vendégházvendégház
Komlóska, Rákóczi út 29.; 

Telefon: 06-47/338-155

Éva vendégházÉva vendégház
Komlóska, Subanya köz 1.;

Telefon: 06-47/384-199, 20/588-3713;
Web: www.eva-vendeghaz.uw.hu

ÖnellátásÖnellátás
Önkormányzatunk régóta önellátásra törekszik.

Közmunka program: 
Alapvető zöldségeket és gyümölcsöket termelünk,
amelyeket a közétkeztetésben használunk fel.

Intézményeinket fával fűtjük, melyhez a tüzelőt a dolgozók 
gyűjtik össze.

Földprogram :
Megvásároljuk, bérbe vesszük a területeket.

Jelentős probléma az osztatlan közös tulajdon kezelhetetlensége.

A visszaállított gyepterületek kiváló gyógynövénytermő helyek.

A csekély termőképességű szántóterületeink előnye pedig a 
teljesen steril bio, öko termesztésre kiválóan alkalmas területek.

NövénytermesztésNövénytermesztés

• A lakosság számára vetőmagot biztosítunk.

• Munkagépekkel talajelőkészítést végzünk.

• A megtermelt termékek élelmiszerek a családok számára.

• Az önkormányzat is művelésbe vont területeket. 

• Az általános iskola gyakorló kertjében már a legkisebbek is tanulják a 
növénytermesztési munkálatokat. 

• A gyógynövények hasznosítását a mai napig nagyon jól ismerik a helyiek, 
például gyógynövényszentelést tartunk a templomban. 
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ÁllattartásÁllattartás
• Csirkét helyeztünk ki a családokhoz: 

50, 100, 200 db-ot igény szerint, 

melyhez biztosítjuk a takarmányt, és a tenyészidő végén 
a kihelyezett állomány 50%-át vártuk vissza a 
termelőtől. (1500 őshonos baromfi)

• Nagyobb állatokat is tenyésztünk: sertés, (314) kecske, 
szarvasmarha

1500 őshonos baromfi1500 őshonos baromfi
GyümölcstermesztésGyümölcstermesztés

• őshonos gyümölcsfajták,

melyek nagyon jó feltételekkel 
termeszthetőek vegyszerezés és 
jelentősebb munkavégzés nélkül. 

• lekvárt készítünk (közlekvár), 

• pálinkát főzünk (közpálinka). 

Felhasználási, feldolgozási és Felhasználási, feldolgozási és 
értékesítési módokértékesítési módok

• A megtermelt termékek, alapvető élelmiszerek

a termelő családok megélhetését biztosítják. 

• Elsődleges felvásárló az önkormányzat,

közétkeztetési konyháján hasznosítja az 
alapanyagokat. 

A mai napig a legnagyobb munkaadó A mai napig a legnagyobb munkaadó 
az önkormányzat,az önkormányzat,

intézményeket tart fent:intézményeket tart fent:

- BölcsődeBölcsőde--óvoda, iskolaóvoda, iskola
-- Erdei iskolaErdei iskola
-- FalugondnokFalugondnok
-- Könyvtár, teleházKönyvtár, teleház
-- Közmunka programokKözmunka programok

IskolaIskola
Az ország egyik legkisebb iskolája Az ország egyik legkisebb iskolája 

7 gyerek 3 évfolyamon7 gyerek 3 évfolyamon



2016.04.11.

5

támogatásával

Zempléni Fenntarthatósági Központ

Tanmodulok

• Én kis kertem

• A függéstől az önellátásig

a megújuló energia hasznosítása a 
tündérkonyhában

• Természetvédelmi Tanösvény

A gyümölcsfától a lekvárig és a szörpig

A kecskétől a sajtig (kecskefejés, 
legeltetés, pásztorbotfaragás, 

sajtkészítés)

Európai díjazottak
vagyunk

Falumegújításból.
2014.

A Magyarországi Falumegújítási Díj
I. helyezése a falufejlesztés 
legkiemelkedőbb minőségű 

megvalósításáért 2013.

A Vidékfejlesztési Minisztérium Különdíja 
2011-ben.

Regionális I. helyezés 2011, 2013.

Európa legszebb faluja 
szeretnénk lenni.
� Fővédnöki Különdíj 2014.

� Miniszterelnöki Különdíj 2013.
�Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

Különdíja 2012.
� Szponzori Különdíjak 

2015, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
� Virágos Magyar Kertkultúráért Alapítvány 

Különdíj 2007.
� Környezetvédelmi Különdíj 2006.
� Szervezőbizottság Különdíja 2005.
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Köteles László
Komlóska polgármestere
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom elnöke
Magyarország
3937 Komlóska, Rákóczi út 27.
Tel: 00  36 47 338127
Mobil: 00 36 30 9383174 ritkán elérhető a mobil, 
mert Komlóskán nincs térerő
e-mail: komloska@t-online.hu

http://www.komloska.hu/
http://www.komloskaitisztas.hu/
http://www.vilagkiralynoje.hu/
http://www.solyomvar.hu/
http://www.zemplenigondolatok.hu/
http://www.engesztelozarandoklat.hu/
http://www.nemzetizarandoklat.hu/
http://zempleni.eu/

valamint a Facebook oldalainkon találhatóak a friss híreink:

https://www.facebook.com/komloska.kozseg
https://www.facebook.com/vilagkiralynoje.engesztelomozgalom
https://www.facebook.com/gondolatok.zempleni?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/SolyomvarPanzio


