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SzuperVályog és PermaKultúra Műhely 
www.szupervalyog.hu  ~  info@szupervalyog.hu  ~  +36-30-736-3821 

  

„A föld a bölcs kezében arannyá változik” (Rúmi) 
 

 
 

Hírlevél - 2014. február 11. 
 
 

 Az év első építési tanfolyama:  
elméleti blokk: február 21-23.  

 Vándorló Szuper-Kiállítás  
 „Gyógyító Építészet”: Szupervályog pályázat 

és látványtervek a 14. Velencei Építészeti Ki-
állításra 

 Kedvező jogszabályváltozások a természetes, 
helyileg előállított építőanyagokból építkezni 
kívánók számára! 

 Megvan! Az első hazai hivatalos építési enge-
dély szupervályog falazatú lakóházra 

 
 

Újévi köszöntő - Kedves Olvasók! 
 
Kissé kései újévi köszöntéssel üdvözöljük a szupervályog és önellátás iránt érdeklődőket. A hosszú 
csend oka, hogy az elmúlt hetekben kiköltöztünk a majdani Szivárvány Faluba, amely egyben a szu-
pervályog-technológia és a permakultúrás szemlélet bemutató és oktató területévé kíván felfejlődni. 
Az elmúlt két évben túl sok időnk és figyelmünk ment el a Pestről való ingázásra, a projektszervezésre 
a gyakorlati megvalósítás rovására. A jövőben a területi fejlesztésére, az építésre, a kert kialakítására, 
az önellátás lehető legnagyobb mértékű megvalósítására szeretnénk az erőinket koncentrálni. Ez azzal 
is jár, hogy kevesebb időt töltöttünk számítógép előtt, és a jövőben is kevesebbet szándékozunk a vir-
tuális világban tölteni. Elnézést kérünk a lassú, vagy még megválaszolatlan levelekért, és sajnos hírle-
véllel és bloggal is a szokásosnál ritkábban fogunk jelentkezni. Honlapunkon a legfontosabb híreket a 
továbbiakban is megosztjuk. Reméljük, gyakorlati tapasztalataink gyarapodásával, és ezek majdani 
átadásával hasznosabb segítséget tudunk nyújtani a környezettudatos életforma iránt érdekélődők 
számára.  
 
 

PROGRAMOK, ESEMÉNYEK 

 
 
Február 21-23. és március 28-30. (péntek-vasárnap) Héreg: 

2014 első SzuperVályog Építőtanfolyam  

Aki részt vesz az év első tanfolyamán, már idén tavasszal 
nekiláthat az otthoni kipróbálásnak, építésnek. 
A tanfolyam során nemcsak az építés szakmai fogásaira, de 
az ívelt formák építészeti vonatkozásaira, az épületbiológiai 
és ökológiai előnyeire, a kupolák szerkesztésének és egész 
életterünk (kerttől, melléképületektől a házig) környe-
zettudatos szempontok szerinti megtervezésének forté-
lyaira is kitérünk.  

Részletek: www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam 

 

http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
http://www.szupervalyog.com/epitesi-tanfolyam
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2014. tavaszig Mátraverebély, majd Salgótarján 

„Vándorló Szuper-Kiállítás”  

2013. novemberében az Építészet Hónapja keretében  
„MUNKAKÖZI No. 20. - SZUPERVÁLYOG, FÖLDZSÁK ÉS 
TÁRSAI” címmel a Mátraverebélyi Alkotóműhellyel közös 
kiállításon mutatkoztunk be a FUGA Budapesti Építészeti 
Központban.  A kiállítás látogatói megtekinthették a Mátra-
verebélyen felépítendő szupervályog Cigánykápolna terveit, 
makettjét, és számos egyéb szupervályog elképzelést, terv-
vázlatot, makettet. Természetesen a földzsák-technológia 
alapjait is bemutattuk.  

A kiállítás tavaly év végén átköltözött Mátraverebélyre, a Ceferino Közösségi Házba, majd idén tavasz-
szal továbbvándorol Salgótarjánba.  (Ennek pontos idejéről és helyéről híradással leszünk.)   
A záróeseményen riport készült a FUGA Rádióval, melynek hanganyaga honlapunkról is meghallgatha-
tó. A kiállításról ízelítőként néhány fotót feltettünk a Facebook-os Szupervályog és Önellátás 
0ldalunkra is.  

Részletek: www.szupervalyog.com/fuga, www.fuga.org.hu/munkakozi-no-20 

 
 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK, KEDVCSINÁLÓ 

 
 

 „Minden nő és férfi egyben orvos és építő is, aki képes 
arra, hogy meggyógyítsa önmagát, és hajlékot építsen a 

saját maga számára.” 
(Nader Khalili) 

Szupervályog és földépítészet pályázatok a 
14. Nemzetközi Velencei Építészeti Bienná-
léra 

Felharmónia– Gyógyító építészet (SoundSpaces – 
Healing Arch-itecture) címen munkacsoportunk 
is pályázott a Magyar Pavilon installációjára.  Fun-

damentals (alapok) címmel, a 2014. évi biennálé főkurátora, Rem Koolhaas az I. Világháború 100. 
évfordulója apropóján azzal a felhívással fordult a nemzeti pavilonok pályázói felé, hogy mi is történt 
az elmúlt 100 évben az építészetben, jó irányban haladtak a nemzetközi és nemzeti trendek.  Vélemé-
nye szerint az építészet elidegenedett, megújulásra van szüksége. Khalili, a szupervályog atyjának 
nyomdokain járva megszólítva éreztük magunkat . „Háborúból békét”, nyúljunk vissza az univerzum 
alapelemeihez, a természetes anyagok használatához, és teremtsünk otthont és emberléptékű harmóniát 
mindenki számára.”  

„Föld-ép-ítészet” címen a Mátraverebélyi Alkotóműhely  
is pályázott, képi megjelenítésében más installációval, de 
hasonló alapüzenettel. Sajnos a zsűri nem minket választott, 
de úgy érezzük, jól sikerült kiállítási elképzeléseink, üzenete-
ink érdemesek a meghallgatásra, megvalósításra … valahol, 
valamikor. Ezért hívjuk fel a figyelmet a pályázati munkáink-
ra, melyek megtekinthetők az Építész Fórum és a Biennále 
honlapján is a többi pályázattal egyetemben.  

A pályázati anyagokat bemutatására, a pályázó munka-
csoportok megismerkedésére a FUGA minikonferenciát rendezett, melyet a FUGA Rádió élőben közve-
tített. Az bemutatkozó előadások után váratlan fordulatokat tartogató vitafórummá alakult ki, amely 
során meglepő és sajnálatos dolgok derültek ki a pályázatok körül. Ha ezeket időben tudtuk volna, 
bizony sokan más szempontok szerint állítják össze az anyagaikat. Ennek ellenére izgalmas és gyü-
mölcsöző volt a pályázat elkészítése, és a konferencián való részvételünk is.  

http://www.szupervalyog.com/fuga
http://www.fuga.org.hu/munkakozi-no-20
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Pályázati anyag: www.epiteszforum.hu/felharmonia-palyamu-a-14-velencei-epiteszeti-biennale-magyar-pavilonjara, 
www.velenceibiennale.com/palyazok.html 

Fuga Rádió közvetítés: www.fugaradio.net  (Nincs külön link a hangfelvételhez, a „Hangtár” gombra kattintva a „Naptár”-ban kell 
kiválasztani a jan. 30-t, 17.00-tól indul a közvetítés) 

 

 

Örvendetes és várva várt hírek: 

KEDVEZŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A TERMÉSZETES, HELYILEG ELŐÁLLÍTOTT  
ÉPÍTŐANYAGOKBÓL ÉPÍTKEZNI KÍVÁNÓK SZÁMÁRA! 

"Az idő nekünk dolgozik!" - Korábbi híradásainkban is folyamatosan bíztattuk az ökoépítészet iránt 
elkötelezett érdeklődőket, hogy a jogszabályok kedvező irányban fognak változni, és gördülékenyebbé 
teszik a természetes vagy újrahasznosított építőanyagokból (vályog, szalma, bontott anyagok stb.) 
való építkezés engedélyeztetését. Jóslataink igaznak bizonyultak. 

Eddig minisztériumi állásfoglalás rendelkezett a nem szabványosítható építőanyagokról, néhány 
hónapja viszont már törvénybe is került ezek felhasználhatósága:  

VÁLTOZOTT AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEINEK 
ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK AZ IGAZOLÁSA 

"2013. július 1-én hatályát vesztette az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazo-
lásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 
25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet. Ezt követően már a 305/2011/EU rendeletben rögzített, az épí-
tési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeknek kell megfelelni, melyhez „Teljesít-

ménynyilatkozat”-ot kell kibocsátani." 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem szükséges szabványosítási eljárás, azaz az ún. ÉMI enge-

dély a felhasznált építőanyagokra, de természetesen igazolni kell a beépített anyag minőségégét egye-
di építőanyagok esetén is (mint pl. a vályog). Az ehhez szükséges vizsgálatok (pl. nyomószilárdsági 
próbák) jóval egyszerűbbek és nagyságrendekkel olcsóbbak, és a tervező végezteti el, majd az ered-
ményeket a tervdokumentációhoz csatolja.  

Részletes jogszabályok: 
www.epitesijog.hu/figyelo/1245-hatalyat-veszti-az-epitesi-termekek-megfeleloseg-igazolasarol-szolo-jogszabaly 
www.epitesijog.hu/figyelo/1288-csak-reszben-leptek-hatalyba-az-epitesi-termek-beepitesenek-uj-szabalyai 

 

 

Megszületett az ELSŐ MAGYARORSZÁGON KIADOTT HIVATALOS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY 
alacsony energiájú SZUPERVÁLYOG FALAZATÚ LAKÓHÁZRA! 

A családi ház építését Kiskunfélegyházán az ősszel meg is kezdték. Így néhány hónapon belül meg is 
épül az első magyar szupervályog lakóház. 
Alap- és homlokzati rajz a következő oldalon.  
 

 
Szivárvány Napok, barterlehetőségek ÖkoBankó-ért 

Ebben az évben sem állnak le a munkálatok az épülő SzuperMA 
- Szupervályog és Permakultúra Bemutató és Oktató Központ 
területén. A segítők munkáját ÖkoBANKÓ-val jutalmazzuk, 
melyet fel tudnak használni a munkacsoport által hirdetett 
tanfolyamokon és egyéb programokon való részvételre. 
Honlapunkon és a Facebookon folyamatosan közzé tesszük a 
Szivárvány Napok időpontjait.  

Az ÖkoBankó rendszerbe be tudjuk számítani az épülő 
SzuperMA Bemutató és Oktató Központ területének fejleszté-
séhez adott eszközöket, felszerelést, („Mire van szükségünk?” 
listát l. www.szupervalyog.com/tamogatas), így kölcsönösen 

http://www.epiteszforum.hu/felharmonia-palyamu-a-14-velencei-epiteszeti-biennale-magyar-pavilonjara
http://www.velenceibiennale.com/palyazok.html
http://www.fugaradio.net/
http://www.epitesijog.hu/figyelo/1245-hatalyat-veszti-az-epitesi-termekek-megfeleloseg-igazolasarol-szolo-jogszabaly
http://www.epitesijog.hu/figyelo/1288-csak-reszben-leptek-hatalyba-az-epitesi-termek-beepitesenek-uj-szabalyai
http://www.szupervalyog.com/tamogatas
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előnyös csere jöhet létre azok esetében, akik szívesen részt vennének tanfolyamainkon, de pénz he-
lyett eszközzel tudnának fizetni. 
 

Az első hazai szupervályog-ház tervei: 

  

SZUPERVÁLYOG és ÖNELLÁTÁS KÜLÖNLEGESSÉGEK 

 

Öngyógyító kiskert – alapmű kertészkedőknek, kiköltözőknek 

A minap – édesapám könyvespolcán – szembejött velem Gertrud Franck, a 
permakultúrás tanfolyamokon „csodaként” emlegetett kiskönyve.  Nagyon 
megörültem neki. Két nap alatt „befaltam”, annyira magától értetődőnek és 
(még kezdő, városból szalajtott kertészkedők számára is) megvalósíthatónak 
tűntek a módszerei. Ez persze nem azt jelenti, hogy alábecsülendő a könyv 
tartalma. Szinte minden információ benne van, ami szükséges a kert kialakí-
tásához és „gyümölcseinek” élvezetéhez: ültetési tervtől kezdve, a talajműve-
lésen keresztül (vagyis inkább nem művelésen :-), a vad- és gyógynövények 
felhasználásáig stb. Még tartósítási és főzési receptek is vannak benne. Na-

gyon tudom ajánlani, különösen azoknak, akik először vág-
nak bele a kertészkedésbe, és elkötelezettek a permakultúrás 
szemléletű, természetes, vegyszermentes gazdálkodáshoz.  
Hátha valaki nem ismeri…  
 
Jó olvasgatást és készülődést, tervezgetést kívánok a közelgő 
tavaszhoz 
 
Dr. Kovács Mónika 
a SzuperMA Műhely nevében 
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A rendezvényeinken résztvevők jelenlétükkel, valamint megrendelőink anyagi hozzájárulásukkal támogatják a SzuperVályog és 
PermaKultúra Műhely tevékenységét, a SzuperMA Bemutató és Oktató Központ (Szivárvány ÖkoFalu) megszületését. Céljaink a 
szupervályog-technológia megismertetése és bevezetése Magyarországon és a térségünkben, továbbá a vidéki és városi helyi 
közösségek erősítése, ökofalvak létrehozása, komplex önellátó rendszerek ajánlása és oktatása (permakultúra, biogazdálkodás, 
organikus építészet, megújuló energiák, vízgazdálkodás stb.). Támogatásával Ön is segíti az érintettek és rászorulók tájékoztatá-
sát, tanfolyamok tartását, és a környezettudatos szemlélet és a fenntartható életmód terjedését. Várjuk a szellemi és fizikai támo-
gatásokat is: anyagi források, eszközök, önkéntes munka, szakmai és kapcsolati tőke és bármilyen egyéb segítség formájában. 

Ezt a levelet azért kapta, mert jelezte, hogy érdeklődik a szupervályog-technológia és/vagy a Szivárvány Falu kezdeményezés 
iránt és/vagy részt vett valamelyik találkozónkon. Amennyiben nem kér tőlünk a továbbiakban hírlevelet, tájékoztatást a programja-
inkról, kérjük, jelezze e-mailben az info@szupervalyog.hu címre. Elég annyit beírni a levél tárgyába, hogy „lemondás”.  

mailto:info@szupervalyog.hu

