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Vázlat

• Rendszerelmélet és ökológia
• Első fajú hiba
• Környezeti hatások
• Fenntartható települések
• Az ökofalu fogalma
• Ökofalvak a világban
• Gyűrűfű



Elsőfajú hiba
Társadalmi rendszerek (társadalom, techonológia, gazdaság)

Természeti rendszerek (ökoszisztéma, biogeokémiai ciklusok, források)

Probléma

Megoldás

K
ölcösnhatások

Visszacsatolás Megoldás

Probléma Visszacsatolás Megoldás

Probléma



Következmények: túlnépesedés, 

gigavárosok, erózió, éghajlat változás



Fenntartható települések
Társadalmi rendszerek (társadalom, techonológia, gazdaság)

Természeti rendszerek (ökoszisztéma, biogeokémiai ciklusok, források)

Kerülendő: 

• túlhasználat

• elsőfajú hiba

• erőforrás 
tékozlása

Alkalmazandó: 

• helyi rendszer

•körfolyamatok

• visszajelzések

• megújulók

• négydimenziós 
tervezés

• zónák, szektorok

Ökológiailag fenntartható megoldások

új megközelítésű társadalmi-gazdasági 
rendszerben: ökofalu

Fizikai lépték és időskála

társadalmi szabályozás: 
kibernetikus kontroll



Az ökofalu fogalma

• „A fenntartható életmód modelljeinek 
kialakítására törekvő, városi vagy vidéki 
környezetben elhelyezkedő emberléptékű 
települések. A magas színvonalú 
életminőséget, a természeti erőforrások 
megőrzését, rendszerszemléletű 
megközelítést példázzák.”

Declan Kennedy



Ökofalvak a világban

The Farm

Davis

Arcosanti

Auroville

Ithaca

Findhornn

Lebensgarten

Crystal Waters

Torri Superiore

A GEN felosztása és a bemutatott ökofalvak. Forrás: GEN honlap + saját jelölés

http://www.gen-europe.org/
http://genoa.ecovillage.org/
http://www.gen-europe.org/
http://genoa.ecovillage.org/


Ökofalvak a világban

Crystal Waters, AUS

Ithaca, US

Torri Superiore, FR

Arcosanti, US

Findhorn, UK



Célkitűzések Gyűrűfűn

Ökológiai alapelvekből kiindulva egy 
kisléptékű településfejlesztési modell 
kialakítása, amely a fenntartható fejlődés 
filozófiájának egyik megvalósítási 
stratégiája lehet.



Föld
Magyarország

Dél-Zselic

Gyűrűfű

Közösségi ház
Dióliget

Lovastanya
Tündérmajor

Szappanfőzés



A helyszín
A helyszín megválasztásának szempontjai:

• Az agglomerációs hatás kiküszöbölése
• Mérsékelten értékes földterületek (finanszírozás)
• Önálló rész-vízgyűjtő és dombvidék, 

természetföldrajzi lehatárolhatóság
• Kevés ipar és közlekedés (környezeti hatások)
• Lakatlan, de emberi megtelepedésre alkalmas 

terület (meglévő infrastruktúra, település-szerkezet, 
társadalmi érdekviszonyok).



Másodlagos szukcesszió a Sándor-árok völgyében

Gyűrűfű, az elhagyott falu
Légifelvétel 1991-ből Szintvonalas alaptérkép, 1990



Alapelvek
• Tervezés: tanulmányok, tájértékelés, 

rendezési terv
• Vízgyűjtő alapú tervezés
• Helyi anyagok és erőforrások
• Alacsony külső bevitel, magas élőmunka 

igény
• Régi és új megoldások ötvözése
• Helyi anyag és energia ciklusok 

kialakítása



A rendezési terv sajátosságai
 Fedvényezés
 Szellős térszerkezet
 Egy hektáros saját 

telkek
 Közösségi területek
 Termőföld
 Vízgazdálkodás
 Erdőhasználat
 Ökotechnológia
 Társadalmi részvétel

A 2003-ig megvalósult állapot

Piros: foglalt telek
Fehér: üres telek
Gy: gyümölcsös
L: legelő
Sz: szántó
E + zöld: erdő



Demográfia

A régi gyűrűfűi lakosok új lakóhelye Új gyűrűfűi lakosok volt lakóhelye



A kezdetek



„Vízrendezés” A közösségi épület alapozása

Kútásás kézi erővel

Hídépítés

Hőskorszak: a Telepesház építése



Energiaellátás

 Aktív és passzív energia 
felhasználás

 Villamos energia
 Energia megtakarítás 

tervezéssel
 Hőenergia
 Közlekedés



Passzív napház



Napenergia

Napelemek a Telepesház tetején

Vákuumcsöves 

tartálykollektorok Síkkollektorok



Fűtőberendezések



ÉpítéstechnológiaHőskorszak: telektisztító brigád



„Tájseb”



Ökotechnológia



Vízgazdálkodás

 Esővíz gyűjtés
 Ásott kutak 

(nitrát)
 Forrás 

(Istenkút)
 Komposzt 

vécé
 Szürkevíz 

kezelése



Komposztáló  toalettek

Beltéri épített

Kültéri kétaknás Műanyag Compact Compost



Gazdálkodás

• Mezőgazdaság
• Erdőgazdaság
• Természetvédelem



Permakultúrás kiskert



Állattenyésztés



Feldolgozás, termékek



Régi-új termények



Erdőgazdálkodás

 Állami erdőgazdaság
 Non-profit Kft. 

(önkormányzati erdők)
 Tartamos gazdálkodás
 Készletgazdálkodás
 Véghasználat
 Felújítás



Biodiverzitás, élőhely





Biodiverzitás





• Közlekedés
• Kommunikáció, távközlés
• Nyomvonalas létesítmények



Útviszonyok útépítés előtt...



... és után



… és télen



Internecc



Szervezeti keretek
 Gyűrűfű Alapítvány
 Újgyűrűfűért Egyesület
 Gyűrűfű Egyesület
 Ibafa község önkormányzata
 Falugondnoki szolgálat
 Vállalkozások, őstermelők



A közösségi ház … és egy tündérrózsa a tavacskából



A közösségi tevékenység 
rendkívüli összpontosítást 

igényel



Szomorú, esős délutánokon



Gondok

Áttelelt harlekinkaticák



Az eddigiek áttekintése

 Megváltozott külső feltételek (jogi, szabályozási, 
politikai, gazdasági, társadalmi)

 Tervezési és kivitelezési hibák
 Gyűrűfű kilátásai

 történelmi lehetőség
 betelepülés
 településhálózat
 modell érték

Társadalmi 
fenntarthatóság

Ökológiai 
fenntarthatóság

Gazdasági 
fenntarthatóság

Politikai 
fenntarthatóság

100

70

50 45

25.2

43

91.66

47.6



Köszönöm a figyelmet!
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