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Az ökofalu fogalma

• „emberi léptékű, a település összes 
jellemzőjével rendelkező települést jelent, 
amelyben az emberi tevékenységek 
károsodás nélkül építhetők be a 
természeti világba, méghozzá olyan 
módon, hogy az elősegíti az egészséges 
emberi kiteljesedést és sikeresen 
folytatható a végtelenségig” 

Robert Gilman



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.
150-200 fős, minél több települési funkcióval 
rendelkező, minél inkább önellátó, 
informatikailag nyitott, anyagilag minél 
zártabb kistelepülés. 



A helyszín

Választás szempontjai:
• Agglomerációs hatás ne 

legyen
• Nem túl drága föld 

(finanszírozás)
• Önálló vízgyűjtő: 

lehatárolható
• Ipar, közlekedés ne legyen 

(környezeti hatások)
• Lakatlan, de emberi 

megtelepedésre alkalmas 
terület.

• 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



Föld
Magyarország

Dél-Zselic

Gyűrűfű

Közösségi ház
Dióliget

Lovastanya

Tündérmajor

Itt vagyunk!



Másodlagos szukcesszió a Sándor-árok völgyében



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



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





„Vízrendezés” A közösségi épület alapozása

Kútásás kézi erővel

Hídépítés



Energiaellátás

 Aktív és passzív energia 
felhasználás

 Villamos energia
 Energia megtakarítás 

tervezéssel
 Hőenergia
 Közlekedés
 (Napelem)
 (Hőszivattyú)



Passzív napház



Fűtőberendezések



Napenergia



Építéstechnológia

• Döngölt földház, vályog, könnyűvályog
• Épületgépészeti megoldások

– vízellátás
– szennyvízkezelés
– fűtés, hűtés, szellőzés
– tető, szigetelés, burkolatok
– a komposztálás mint ökológiai alapelv

Tájseb



Házak



Vízgazdálkodás
 Esővíz gyűjtés
 Ásott kutak 

(nitrát)
 Forrás 

(Istenkút)
 Komposzt 

vécé
 Szürkevíz 

kezelése
 Fúrt kutak
 Beszivárgás



Komposztáló  toalettek

Beltéri épített

Kültéri kétaknás Műanyag Compact Compost

Alomszék



Ökotechnológia



Gazdálkodás

• Mezőgazdaság
• Erdőgazdaság
• Természetvédelem



Állattenyésztés



Feldolgozás, termékek



A természet ajándéka



Biodiverzitás, élőhely





Útviszonyok útépítés előtt...



... és után



….és télen



INTERNECC



ÚJ SZELEK

• KURATÓRIUM VÁLTÁS

• TELEKRENDEZÉS

• JOGI KÉRDÉSEK

• BENÉPESÜLÉS

• ÚJ TECHNOLÓGIÁK

• KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

• ÚJGYŰRŰFŰÉRT EGYESÜLET



A korábbi falu egész területe 
a Gyűrűfű Alapítvány 

tulajdona



Minden telek örök panorámás

Délre tájolt ház déli domboldalon



Csak környezettudatos 
építkezés engedélyezett



Csak biogazdálkodás 
folytatható



Hatalmas a biodiverzitás



Egy falu, ahol a legtöbb 
csillagot láthatod

Meg persze a Holdat



Űrgyűrűfütty helyett fűgyűrű



Nem egyszerű telket venni itt

• De ha már letelepedtél, élvezheted az 
életet



Köszönöm a LanKaDaTLan 
És mEGTIszTELŐ fIGyELmET!





Nagy viharok

• „Gyűrűgyűlés”
• Közös ló és a túrós hát
• Földbérletek
• Kit fogadjunk be?
• Szelekció

„Eredmények”:
• Gyűrűfű Egyesület
• Perek
• Költözések (el)
• Depresszió

Új betelepülő ∅



GYŰRŰFŰI FŐNIX
AVAGY ÚJRAGOMBOLJUK A KABÁTOT

• FACEBOOK CSOPORT 4900 + KÖVETŐVEL

• ÚJ HONLAP RÉSZLETES ISMERTETŐVEL

• ÚJ ÉPÍTÉSI MEGOLDÁSOK A SZALMAHÁZTÓL A 

TALAJCSAVARIG

• ENERGIA KÖZÖSSÉGEK, SZIGETÜZEM

• VÍZMEGTARTÁS A TÁJBAN, PERMAKULTÚRÁS TERVEZÉS

• HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK: 200 ÉV

Gyűrűfűi babafőnix



Benőtt telkek kitsztítása: 2019-2020





Új fiúknak és új lányoknak
rövid történet

1991-2004
Hőskor

2004-2018
Pangás

2018-2020
Újraindulás

2020- ??
Most ti jöttök

Ismerkedés Telek 
választás

Megfontolt 
döntés 

(kérdőív)

(Opciós 
szerződés 3 év)

Ráépítési 
szerződés

Építés 
bejelentése

Építkezés 
(5 év)

Lakhatási 
engedély Élvezkedés !!

Ügyvédi eljárás



Az érdeklődők piramisa

120 érdeklődő
20-30 komoly érdeklődő
17 kérdőív
3 elutasítva, 1 parkolón
6 visszamondta
2 később dönt
5 építkezés előkészületben
… és aztán?



Buktatók
Mi az, ami NEM vagyunk?

(mások rólunk)
 egy ökofaluban elvárható, hogy mindenki 

vegetariánus legyen
 nem is ökofalu az, ahol használnak internetet
 hülyeség ez az egész, üdülőfaluvá kellene alakítani.
 egy ökofaluban elvárható, hogy ne legyenek 

ellentétek

 egy ökofaluba nem szabad homoszexuálisokat 
beengedni



„Közösség”
• Természetes igény
• Alkalmazkodó képesség?
• Elfogadás
• Emberi kapcsolatok: sok látogatás, sok ember, te választasz
• Újgyűrűfűért Egyesület, Gyűrűfű Egyesület
• Befogadás feltételei: 

• anyagi forrás zöldmezős ökoházhoz
• elkötelezettség: ökologikus életmód, gyakorlat, 

gazdálkodás
• megélhetés: helyben, netről, eljárva
• teljes körű élet szervezés: önkéntes munka, tanulás, 

önképzés
• te adsz vagy neked adjanak?



Előzetes feltételek

Anyagi feltételek

Időzítés

Permakultúra

Energia

Víz Út

ÉpítőanyagAdminisztráció

Koncepcionális 
tervezés

Pénz

Kiviteli 
tervezés

Átmeneti 
szállás

Útkapcsolat

Telekalakítás

Egy funkció többféle 
megoldás

Egy megoldás többféle 
funkció

Egyéni, közösségiLépték: telek, termőföld, erdő

Kivitelezés, megvalósítás Gazdálkodás

Az ökofalu építés elemei



Pihi
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