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Tervezzünk és építsünk a természettel! 

BÚBOSHÁZ - SZUPERVÁLYOG ÖKOHÁZ PROJEKT 
 

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 érte-
lemben is). Nem tűnik irreális vágynak a XXI. század emberének, aki már meghódította a világűrt 
is. Mégis sokak számára egyre elérhetetlenebb álom?!  

 

Hosszú előkészítő munka után elérkezett a nagy pillanat a SzuperMA Műhely életében. Belevág-
tunk, hogy megépítsük az első olyan magyarországi szupervályog lakóházat, amely többek között  

 hivatalos építési engedéllyel rendelkezik (az engedélyeztetést már elindítottuk); 
 kupolás és boltozatos szerkezettel bír, azaz bemutatja a szupervályog igazi statikai és esztétikai erősségét, az ívelt 

formákat; 
 szerkezetében, formavilágában és a felhasznált anyagokban illeszkedik a magyar tájba és megfelel a hazai éghajlat ki-

hívásainak (pl. nádtető, hőszigetelés); 
 építése és fenntartása a lehetőségekhez mérten a legtöbb szempontból környezettudatos (a permakultúra alapelvei 

alapján terveztük); 
 és nem utolsósorban megnézhető, megtapintható, megszagolható… „kipróbálható”.  

(További szempontokat lásd a Szivárvány Ökoház Projekt egyoldalas, illetve részletes bemutatásában.) 
 

Ahhoz, hogy a szupervályog-technológia előérhetővé váljon mindazok számára, akik szép, egészséges 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 
engedélyeztetését és megépítését, így elhatároztuk, hogy közösségi támogatáshoz folyamodunk. Ehhez kérjük az ÖN segí-
tését / a TE segítségedet is. 
 
Miben tud(sz) hozzájárulni a SzivHáz Projekthez?  
 

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

nyílászárók, vasáru, vezeték (víz, villany) víz- és hőszigetelő anyagok, tető-
fedő anyagok, kémény, tartály, hordó… stb; Nyitottak vagyunk új termé-
kek 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 (alagút-
fúró, csatornaépítő, földalatti munkát végző cégek is használnak ilyeneket); 

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

 Önkéntes munka az építéshez és az „építőbrigád” ellátásához (pl. főzés); 
 3D látványterv, makettek készítése, honlap fejlesztés; 

és nem utolsó sorban  
 A mintaház projekt és a szupervályog-technológia hírének megosztása, hogy minél több támogatóhoz eljusson; 
 Segítség a közösségi támogatási program menedzselésében. 
Aki nem tudja közvetlenül támogatni a Szivárvány Ház Projektet, közvetve egyéb módokon is segítheti a SzuperMA Műhely 
munkáját, részleteket lásd a honlapunkon: www.szupervalyog.com/tamogatas. 
 

A támogatásokat mi is szeretnénk honorálni kiadványainkkal, konzultációs lehetőséggel, tanfolyami részvétellel, sőt 
vendéglátással az elkészült Szivárvány Ökoházban.  
 

További információ a ház terveiről, a tervezés, az építés és a fenntartás során figyelembe vett ökológiai szempontokról és 
megvalósítási ötletekről, a projektgazdákról, az ütemtervről, illetve a támogatóknak szánt jutalmakról a részletes projekt-
leírásban és a honlapunkon található. 
 

Várjuk jelentkezését/jelentkezésedet, amennyiben szeretnél hozzájárulni a SzivHáz Projekt sikeres megvalósításához! 
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