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”Nincs erősebb hadsereg 
az egész világon,  
mint egy eszme,  

amelynek eljött az ideje.” 
(Victor Hugo) 

I. rész 

Miért pont  Khalili és a föld-

építészet ?!  …és egyáltalán, 

hogyan kerültünk mi ide?! 
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 „Minden férfi és nő  
egyben orvos és építő is,  

aki képes arra, hogy meggyógyítsa önmagát,  
és hajlékot építsen a saját maga számára.” 

(Nader Khalili)  



„A lehetetlen csupán egy nagy szó, 
amellyel a kis emberek dobálóznak, 

mert számukra könnyebb egy készen 
kapott világban élni, mint felfedezni 
magukban az erőt a változtatásra.”  

(Muhammad Ali) 

II. rész  

Mi az a Búbosház Projekt  

…és mi a csuda az a  

crowdfunding?! 
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Crowfunding – közösségi finanszírozás 

Miért közérdekű a Búbosház Projekt? 

• Nem tőkeerős, befektetők számára nem vonzó, 
ám annál inkább közérdekű 
és jövőbelátó ötletek (önrendelkezés!) 

• Az öko/bio (ház) kifejezés eddig azt sugallta, hogy valami „úri 
huncutságról” − hóbortról, új divatról van szó, amit csak a 
tehetősek engedhetnek meg maguknak; 

• Válasz az éghajlatváltozásra, időjárás szélsőségességére; 

• Az organikus építészet összeegyeztethető a hazai kulturális 
hagyományokkal, a népi építészet a modern technológiával; 

• A tervezés során számos − nem csak a Búbosházban alkalmazható − 
„Többet ésszel, mint pénzzel” ötletet összegyűjtöttünk, amivel 
egészségesebbé, szebbé, fenntarthatóbbá tehető az otthonunk és a 
környezetünk, akár falusi kertes házban, akár városi lakásunkban; 

 



A projekt célja – az ökoház tervezésének és 

építésének alapvető szempontjai 



(környezet)tudatosság 

organikus 

TÖBBET ÉSSZEL, MINT PÉNZZEL! 

EGÉSZSég és harmónia 

ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL! 

népi építészet  

geotermikus /földenergia 

szalma 
levegö 

fenntartható 

szép 

élhető 
jövő 

otthon 



Tervezzünk a természettel 

Szakrális geometria – univerzális rendezőelvek 

Fibonacci-sorozat , Fibonacci-négyzetek 

Aranymetszés 

Platón-i építőkövek 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kép forrása: Fáczányi Dóri -> 



Organikus formák, szépség, színek, 
                 a természetből  vett alapelemek,   

                                           motívumok és a 
természet maga… 

Kapcsolat a  
természettel,  
természetes, egészséges anyagok 
„Ép testben, ép lélek” 

Szelim-barlang (Tatabánya) 

Öko-Dóm (Cal-Earth) 

Rúmi-Dóm (Cal-Earth) 



Harmonikus,  
gyógyító terek:  

anyag, geometria,   
akusztika stb. 

„Ökofalu”  
(Cal-Earth)  
 
     
 



Egyszerű, ökologikus   
    méretek, mégis  

    mai igények, komfort 
 

Fenntarthatóság: 
 - az építéshez és a fenn-
tartáshoz bevitt energia, 

idő és költségek 
 
 



Magyar népi építészet, 
kulturális örökségünk 
megóvása, újjáélesztése 
 
Ősi, szakrális építészet bevált 
módszerei kombinálva az újjal 
 

Kunkovács László: Ősépítmények  

Kerekól, Ópusztaszer (fotó: Czifra Tamás)  



Egyéni és közösségi életminőség: 
- homo ludens (játékos ember), alkotás, kétkezi munka gyógyító 

ereje, öröme, társas kapcsolatok, közös(ség) ÉP-ítés 



 

 
„Minél többet tudunk,  

annál kevesebbre van szükségünk” 
(ősi ausztrál bennszülött közmondás) 

III. rész  

Beteg otthon   

kontra 

egészséges  otthon 
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A Gaia-elmélet − az „élő” ház 

Otthonunk a Föld környezetrendszerének része. 
Anyagcsere - homeosztázis - otthonunk a harmadik bőrünk 

Kép forrása: David Pearson− A természetes ház könyve 



Tágabb környezet − környezetvédelem 

Egészséges otthon csak egészséges környezetben (Földön) 
valósítható meg. (Minden mindennel összefügg.) 

 



Az egészséges otthon 

Tervezés: Nemcsak a látvány (tér, forma, méret, stílus) és a funkció 
fontos, hanem a kellemes szag, tapintás, hangzás, az egészséges 
anyagok, klíma és elektromágneses környezet, a természettel való 
szorosabb és harmonikusabb kapcsolat 

1) test – 2) lélek – 3) szellem egészsége 

Pazarló kontra takarékos és fenntartható otthon 

Képek forrása:  
David Pearson − A természetes ház könyve 



1) A test egészsége 

I) Klíma: hőmérséklet (18-24 ◦C), páratartalom (30-65%) 

II) Zaj, hangtér:  

- Zajártalom (utca, szomszédok, lakáson belül, pl. gépek) -> 
fejfájás, fülzúgás, halláskárosodás, alvászavar + pszichés hatások 
(l. később) 

- Hangtér: Vékony, egyenes, falak, sima, kemény felületek -> 
csörgő visszhang -> idegesség 

Helyette:  

vastag hangszigetelő falak, ívelt formák,  
rusztikus felületek, hangelnyelő 
anyagok (pl. textíliák) 

III. Elektroszmog 

IV. Szennyező anyagok 

 
 
 

 

 



- Elektroszmog 

- Hangok, színek  
-> hideg-rideg vagy meleg 
-> idegesítő vagy megnyugtató 

- Az elidegenítő otthon:  
„dobozok”, elszigetelődés,  
az otthonnal való személyes  

 

kapcsolat és egyéniség (történet) 
hiánya, a természettel való 
kapcsolat diszharmóniája 
(bioritmus), anyagiasság, halott, 
mérgező anyagok, gépesítés, 
modern, életidegen színek, 
formák és anyagok 

 

2) A lélek egészsége 



Saját kezű építés, alkotás:  

- figyelem, szeretetenergia,  

- egyéniség, történet… 

 

 

 

- Együttépítés  
„korhatár nélkül” 

 

 

 

 

 

2) A lélek egészsége 



Gárdony, 2011. augusztus 



Héreg, Szivárvány Falu, 2014 



- Személyes tér, társas kapcsolatok: családon belül, kívül 

- Szociális kapcsolatok – közösség: faluszerkezet (mandalafalu), 
saját és közösségi terek egysége, harmóniája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pueblo Bonito (XI. sz. Chaco-kanyon anasazi településhálózata) 

 

2) A lélek egészsége 



Szakrális építészet, templomok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Lajas Katedrális (Kolumbia) 

                            Sztúpa (Zalaszántó)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A szellem egészsége 



kínai Feng shui („szél és víz”)    indiai vaszati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) A szellem egészsége 



 Mandalafalu 

 Kikuma Watanabe 
 (Japán) 

 

 

 

 

 

 

 

Ökofalvak 

Eco Truly  Park  
(Peru) 

3) A szellem egészsége 



„A magyar ház mágikus titka”  

ház=test, tűzhely=lélek, ablak=szem…  

Ősi népi építészet 

magyar jurta 

3) A szellem egészsége 

Összhang (egybecsengés): 

a spirituális és az ökologikus  
elrendezés között 



 
”A Kozmosz 6. Egyetemes Törvénye:  

A létező-mozgó-alakuló-változó anyag egyszerűbb 
szervetlen és magasabb rendű, szerves 

fokozataiban egyaránt vonzza a szimmetrikus 
formákat, a hasznos és esztétikus, azaz szép 
arányokat, a környezettel összhangban álló, 

célszerű méreteket.”  
(Gergely Mihály: A kozmosz 15. törvénye.)  

 

IV. rész  

Tervezzünk a természettel,  

azaz  az egészséges  és 

fenntartható  élettér  kialakítása 
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A természet alapelemei és energiái 



Megújuló energia - tömegkályha 



Tűz: napenergia, tájolás, napcsapda… 

• Fekete hordó, csőkígyó a 
tetőn 

• Passzív és aktív napfűtés 
• Sörkollektor 

 



Föld: fűtés, hűtés, dombház…  

• Föld – hőtároló közeg (késleltetett hőleadás) 
• Földfűtés, hűtés csőkígyóval 
• Geotermikus energia 
• Helyben kitermelt építőanyag 
 
 



A dombház előnyei 

• Épületfizikai és  
energetikai előnyök: 

    fűtés-hűtés… 

• Beépíthetőség 
• Belmagasság 
• Ellenállás a 

szélsőséges 
időjárással 
szemben 
(menedék):  
pl. viharok, hőség… 



Levegő: szél, szélenergia…  

Szélkürtő (Earth One, Cal-Earth Intézet 

Függőleges tengelyű szélkerék 



Víz: esővíz, hőtárolás… 

Hőtároló vízoszlopok 



Szalmaház 



Szupervályog alternatívák tesztelése 

Hipervályog – raschel tömlőből  
(búbos kemence alapja) 

Extravályog – öntapadós polietilén  
tömlőből (kerti zuhany padkája).  

Zsákvályog – jutazsákból 



Earthship 





Geodéziai dóm (kupola) 
Buckminster Fuller 



Anyagok kombinációja: fa, vályog, kő… 



V. Rész 

Miért éppen a (szuper)vályog?  

A vályogépítés előnyei,  

a földzsák-technológia 
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”A föld a bölcs kezében  
arannyá változik” 

(Rúmi) 
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Adaptálás a hazai éghajlatra, kultúrába 



Öko-Dóm magyar verzió 



“A föld, a víz, a levegő és a tűz  
engedelmes alkotóelemek.  

Számunkra holtak, de Isten jelenlétében 
életre kelnek.”  

(Rúmi) 

VI. rész 

Hogy an is néz ki  

a Búbosház… 

azaz a Búbosházak? 
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„Egy aprócska kunyhóban ugyanannyi boldogság lakhat,  
mint egy hatalmas palotában” 



A telek 



Előzetes tervek − Présház 



Végleges, engedélyezett  

présház tervek − Ördögkerék Ház 







Előzetes tervek − Dombház 



Végleges, engedélyezett  

dombház tervek − Nautilus Ház 





 
„A dolgok a lehető legjobban  

alakulnak a számunkra…” 

Hogyan  tovább?! 

Kacskaringós  utunk 

további  állomásai  és 

céljai 
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Angyalhegy ökoutópia- 

sorozat 
„Mert kell egy hely…” 
addig is, amíg a magunk faluját megépítjük . 



Búbos Teve útnak indul 

Minden okkal történik, a késlekedés is ! 
Így találta meg Búbosház a párját,  

egy zseniális, önjáró földfűtés rendszert. 


