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Tervezzünk és építsünk a természettel! 
 

BÚBOSHÁZ – SZUPERVÁLYOG ÖKOHÁZ PROJEKT 
közösségi támogatással 

 
Egy aprócska kunyhóban ugyanannyi boldogság lakhat, mint egy hatalmas palotában… 

 

Egy kicsi, ám minden alapvető szükségletet és komfortot kielégítő otthon, amely 
hívogatóan simul a tájba… emberléptékű harmónia, egészség, fenntarthatóság 
(gazdasági és ökológiai értelemben is). Nem tűnik irreális vágynak a XXI. század 
emberének, aki már meghódította a világűrt is. Mégis sokak számára egyre elérhetetlenebb álom?!  

 

2011 óta önerőből dolgozunk azon, hogy a hazai vályogépítészet hagyományainak és a modern technológiának az öt-
vözésével egy olyan építési alternatívát fejlesszünk ki, amely közelebb viszi az embereket a fenti vágy megvalósításához. A 
szupervályog-technológia alapvető fogásait mintaépítményeken kipróbáltuk. Kidolgoztuk az építés oktatásának menetét 
és írásos szakmai anyagát, számos tanfolyamot tartottunk, hogy egyre többen saját kezűleg is elsajátíthassák a gyakorlati 

tudnivalókat, és folyamatosan munkálkodunk a technológia egyre szélesebb körű 
megismertetésén. Megérett az idő arra, hogy továbblépjünk, azaz felépítsük az 
első olyan hazai szupervályog lakóházat, amelyen be tudjuk mutatni a technoló-
gia előnyeit, speciális lehetőségeit (pl. kupolaszerkezet, boltozat), illetve azt, hogy 
hogyan adaptáljuk a technológiát, azaz hogyan egészítsük ki azokkal az elemek-
kel, amelyek szükségesek a mi éghajlatunkhoz és kulturális szokásainkhoz igazo-
dó épületek megépítéséhez. A Búbosházak prototípusként, modellként is szolgál-
nak majd, amely bővíthető, további területeken alkalmazható, egy modulrend-
szer alapmoduljaként is felhasználható (pl. társasházak, sorházak). 

A Búbos Ökoházak megépítésével nemcsak szupervályog-technológiát szeretnék bemutatni, hanem egy tágabb, alap-
vetően a permakultúrán alapuló (környezet)tudatos életszemléletet is. A permakultúra egy olyan 
tervezési rendszer és gazdálkodási módszer, amelynek segítségével a természettel összhangban 
működő és fenntartható életteret és környezetet alakíthatunk ki. A héregi SzuperMA bemutató és 
oktató területen építendő mintaházat oly módon szeretnénk kialakítani, hogy a következő szem-
pontok a lehető legnagyobb mértékben megvalósuljanak:  

 A hagyományos, természetben megtalálható és a modern (új és újrahasznosított) építőanyagok 
és organikus építési technológiák (vályog- és szalmaépítés, earthship) ideális és megfizethető 
kombinációja, amely alkalmazkodik a klímaváltozás építészeti kihívásaihoz is; 

 Az épület létrehozásába és fenntartásába bevitt energia és költségek csökkentése a jelenleg 
megszokott építési módszerekhez képest; 

 Szép, egészséges és harmonikus otthon létrehozása: „Ép testben ép lélek” − a Gaia hipotézis 
szerint a házak hasonlóan működnek az élő szervezetekhez, az otthonunk a harmadik „bőrünk”. A célunk gyógyító  
(ÉP-ítő!) épületek építése a mai beteg(ítő) épületek helyett; 

 „Tervezzünk a természettel” megközelítés, organikus építészet: az univerzális alapelemek és rendezőelvek alkalmazá-
sa, a természetben bevált módszerek utánzása (l. permakultúra, szakrális építészet, passzív földfűtés);  

 Környezettudatosság és fenntarthatóság megfizethető módon: megújuló, szelíd energiák, komposztkazán, „zöld pad-
lófűtés”, tömegkályha, környezetkímélő vízgazdálkodás (esővízgyűjtés, alomszék), biogazdálkodás; 

 „Többet ésszel, mint pénzzel”: A lehető legmagasabb fokú önellátás és önrendelkezés megvalósítása: bonyolult gépé-

szet és drága, sokszor káros kémiai megoldások helyett bárki számára elsajátítható és megvalósítható egyszerű, kreatív 
(„csináld magad”), minimális gépesítést igénylő, mégis hatékony mód-
szerek alkalmazása az épület szerkezetének, a gépészetnek és az energe-
tikának a létrehozása és működtetése során (l. Búbos Teveház); 

 Kulturális örökségünk megóvása, a népi építészet feltámasztása, to-
vábbgondolása a mai igényeknek megfelelően; 

 Közösségépítés, közös munka öröme, hatékonysága. 
 

Szerény anyagi és emberi erőforrásaink nem teszik lehetővé, hogy teljes mértékben önerőből finanszírozzuk a bemutató-
ház megvalósítását, ugyanakkor egy kézzelfogható (megnézhető, megtapintható, megszagolható…) és kipróbálható minta-
épület nélkül nem tud továbbhaladni a technológia hazai bevezetése. Ehhez kérjük az ÖN segítését / a TE segítségedet, 
hogy Nader Khalilinek – a szupervályog atyjának – nyomdokain haladva minél több ember számára érvényesülhessen az 
otthonhoz jutás és az EGÉSZséges élet alapvető joga. 

http://www.szupervalyog.com/
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Hosszú előkészítő munka után elérkezett a nagy pillanat a SzuperMA Műhely életében. Belevágtunk, hogy megépítsük az 
első olyan magyarországi szupervályog lakóházat, amely többek között  
 

 hivatalos, jogerős építési engedéllyel rendelkezik két épületre: 1) nádtetős vagy fazsindelyes „Ördögkerék Présház”, 
2) élő-, azaz zöldtetős „Nautilus Dombház”; 

 kupolás és boltozatos szerkezettel bír, azaz bemutatja a szupervályog statikai és esztétikai erősségét: az ívelt formákat; 
 szerkezetében, formavilágában és a felhasznált anyagokban illeszkedik a magyar tájba (pl. nádtető), és megfelel a 

hazai éghajlat (pl. hőszigetelés), sőt a klímaváltozás (pl. extrém meleg-hideg, szélviharok) építészeti kihívásainak is; 
 ÉP-ítő és fenntartható: építése és fenntartása a lehetőségekhez mérten a legtöbb szempontból környezet- és egész-

ségtudatos (a permakultúra és a Gaia-hipotézis alapelvei alapján terveztük). Sőt, egy olyan passzív földfűtés rendszer 
hazai prototípusát is szeretnénk a házban megvalósítani, amely lehetővé teszi a ház egész éves fűtését-hűtését külső 
energiaforrás vagy kályha nélkül! (l. Búbos Teveház, „zöld padlófűtés”); 

 prototípusként, alapmodellként (modulként) szolgálhat további szupervályog épületek, épületegyüttesek építéséhez; 
 és nem utolsósorban megnézhető, megtapintható, megszagolható… „kipróbálható”.  

 
Ahhoz, hogy a szupervályog-technológia előérhetővé váljon mindazok számára, akik szép, egés-
zséges és környezettudatos otthonra vágynak, de nem luxus, hanem elérhető áron, a mintaház 
megépítése sarkalatos pont. A rendelkezésünkre álló anyagi és emberi erőforrások sajnos nem 
teszik lehetővé, hogy teljes mértékben önerőből finanszírozzuk a bemutatóház engedélyezteté-
sét és megépítését, így elhatároztuk, hogy közösségi finanszírozáshoz folyamodunk. Ehhez 
kérjük az ÖN segítését / a TE segítségedet is.  
 

Miben tud(sz) hozzájárulni a Búbos Ökoház Projekthez?  

 Anyagi támogatás;   
 Építőanyagok, berendezések: tömlő, szögesdrót, cement/mész, fa-

anyag, nyílászárók, vasáru, vezeték (víz, villany) víz- és hőszigetelő anya-
gok, tetőfedő anyagok, PVC lefolyócsövek, kémény, tartály, hordó… stb; 
Nyitottak vagyunk új termékek kipróbálására, reklámozására is! 

 Két speciális berendezésre is szükségünk lenne, akár egy cég „leselejte-
zett” készletéből is: 1) direkt keverő gép az agyagos föld keveréséhez (ipa-
ri kenyérdagasztó vagy tésztakeverő gép is szóba jöhet), 2) boltozatos ház 
építéséhez szükséges zsaluszerkezet (alagútfúró, csatornaépítő, földalatti munkát 
végző cégek is használnak ilyeneket); 

 Önkéntes szakmunka elvégzése (földmérés, földmunka, villany- és vízszerelés, kémény- és kályhaépítés, fazsindely 
tetőfedés, nádazás, ács- és asztalosmunka, vízszigetelés, festés, burkolás…); 

 Önkéntes munka az építés előkészítéséhez, az építéshez és az „építőbrigád” ellátásához (pl. főzés); 
 3D látványterv, makettek készítése,  
 segítség a közösségi támogatási program menedzselésében; 
 Szupervályog és Búbosház bemutató és toborzó filmecske elkészítése (szervezés, operatőr, stáb, szereplők stb.); 
 A mintaház projekt és a szupervályog-technológia hírének megosztása, hogy minél több támogatóhoz eljusson. 

 
Aki nem tudja közvetlenül támogatni a Búbosház Projektet, 

közvetve egyéb módokon is segítheti a SzuperMA Műhely 
munkáját, részleteket lásd a honlapunkon: 
www.szupervalyog.com/tamogatas. 

A támogatásokat mi is szeretnénk honorálni kiadványa-
inkkal, konzultációs lehetőséggel, tanfolyami részvétellel, sőt 
vendéglátással a majdan elkészült Búbos Ökoházban. További 
információ a ház terveiről, a tervezés, az építés és a fenntartás 
során figyelembe vett ökológiai szempontokról és megvalósí-
tási ötletekről, a projektgazdákról, illetve a támogatóknak 
szánt jutalmakról a részletes projektleírásban a honlapunkon 
található. 

Várjuk jelentkezését, amennyiben szeretne hozzájárulni a 
Búbosház Projekt sikeres megvalósításához! 
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