
Az Energia és Környezet Alapítvány  

Szalmaépítő képzést  

szervez 

 

Időpont: 2012. augusztus 10-11. 

Helyszín: Nyíregyháza  

 

A szalmabála egy olyan építő anyag, amelyet ma még kevesen ismernek, de olyan jó tulajdonságokkal 

rendelkezik, hogy méltán helye van a hazai építőiparban. A szalmabálából készült épületek egyesítik a 

környezettudatosságot, az energiatakarékosságot, és a kreatív építészeti magoldásokat. 

 

Egy olyan gyakorlatorientált képzést szervezünk, ahol a szalmabála építés iránt érdeklődők 

elsajátíthatják ennek a technológiának az alapjait.  A képzés szalmabála épületben valósul meg, ahol 

nagyon sokminden a gyakorlatban megfigyelhető 

 

Kérdések és válaszok a képzéssel kapcsolatban: 

 

 Mire jó ez a képzés? 

- Sokan szeretnének szalmabála épületeket építeni  maguknak. A képzésen megismerkedhet a 

résztvevő mindazon szemponttal, amire egy jól működő szalmabála épület tervezésekor, 

üzemeltetésekor oda kell figyelni. 

- A szalmabála épületek megvalósításakor, sokféle speciális ismeretre, tapasztalatra van 

szükség, azért, hogy az eltervezett épület jó minőségben épüljön meg, és így képes legyen a 

valóságban is arra, amit a rendszer potenciálisan tud. Az ácsok, kőművesek egyelőre nem 

ismerik a bála épületek kivitelezésére jellemző technikai fogásokat. Ezért szükséges az 

építkezésen a szalmabála technológiához értő műszaki vezetés.    

- A kalákás építkezések is igényelnek figyelmet, és szakértelmet. Mind az épülettel 

kapcsolatosan, mind a kaláka megszervezésével kapcsolatban. Ezeket az ismereteket is 

áttekintjük. 

 

Milyen formában valósul meg a képzés? 

 

- A képzés egy elméleti és egy gyakorlati 

elemből áll össze.  

- Az elméleti képzés 2 napot vesz igénybe. 

- Ez után a szalmabála építkezésekre  

szervezzük meg a gyakorlati alkalmat. 

- Ezt már az építkezés munkaerő igényének  

megfelelő kisebb csoportokban. 

 

 

Mire nem jó? 

- Nem jogosít fel építészeti tervezésre, tehát nem helyettesíti az építészeti egyetemet  

- Nem jogosít fel statikai tervezés elkészítésére sem. 

 

 

 



Kinek ajánljuk a képzést? 

 

- Aki szeretne építkezni, de nem ismeri alaposan ezt a módszert, az most minden apró 

részlettel megismerkedhet, így sokkal nagyobb nyugalommal, és szakmai hozzáértéssel 

foghat hozzá a tervezéshez, építkezéshez. 

- Aki építőiparban dolgozó mesterember, és szeretné magát tovább képezni szalmabála 

építővé. 

- Aki csak érdeklődik a szalmabála építészet iránt 

- Aki kalákás építést tervez, akár más építészeti megoldás alkalmazásához. 

- Építészeknek, mert az egyetemen korábban a szalmabála technológiát nem tanították, és 

érdekes szakmai továbblépési lehetőséget rejt magában ez a módszer. 

- Aki érdeklik a környezettudatos építészeti technológiák iránt, mert az alapanyag legyártásától 

az építkezésen és a működtetéséig mindent áttekintünk, és sok kiegészítő megoldást is 

bemutatunk. 

 

 Miről lesz szó?  

- A szalmabála építészet történelméről, 

- A szalmabála építészetben fontos fizikai  

tulajdonságairól: Szilárdság, tömeg, páradiffúzió,  

hő és hangszigetelési képesség. 

- A szalmabála épületek energiagazdálkodása. 

 Alapanyag gyártástól a működtetésig. 

- A szalmabála beszerzése. Mire kell figyelni a vásárláskor?  

- A szalmabála épületek szerkezeti alaptípusai és  

fejlesztési lehetőségeik. 

- Kötésmódok, sarokszerkezetek. A külső szalmabála fal  

és a belső válaszfalak egymáshoz illesztése. 

- Utólagos épületszigetelés szalmabálával. 

- Födém és aljzat szigetelés szalmabálával. 

- Tűzbiztonság, tűztesztek,  

- Szerelvények, vezetékek elhelyezése a bálafalban.  

Vízvezeték, Áramvezeték. Gázvezeték, fűtéscsövek, falfűtés. 

- Kártevők, és a kizárásuk. 

- A tapasztás és a vakolás kérdései 

- Térplasztikák kialakítása a tapasztásba integrálva. 

- A kivitelezés logisztikája 

- Kaláka szervezés 

- Nehéz bútorok rögzítése 

- Nyílászárók betervezése 

- A fal színezése, festés, hidrofóbizálás 

- Engedélyezés folyamata 

- A szalmabála épületek karbantartása 

 

Mit kap a résztvevő? 

- Gyakorlatban használható szaktudást 

- 1 db szalmabála építészet tananyagot 

 

 



Mennyibe kerül a képzés? 

- Az elméleti modul díja 20.000 Ft/ 2 nap + szállás és étkezés költsége.  

- Szállás lehetőségek:  

o Sátras megoldás Ingyenes.  

o Ózon panzió, 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2. Tel:42/402-001, 42/595-448,  

30/436-7217 

o Centrál hotel, 4400 Nyíregyháza  Nyár utca 2. Tel: 42/411-330 

 

- Étkezés: 2000 ft/ nap. Lehetőség van vegetáriánus ellátásra is. 

 

Gyakorlási lehetőségek: 

Azok számára, akik az elméleti képzést elvégezték biztosítunk gyakorlati helyszíneket, ahol építkezés 

közben szerezhetnek tapasztalatot. 

- A gyakorlati modul díja: 10.000 Ft/ 2 nap + szállás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési lap 
 

Név:……………………………………………………………………………. 

 

E-mail:………………………………………………………………………… 

 

Telefonszám:………………………………………………………………. 

 

Étkezés:      Igen  Nem 

 

Vegetáriánus ellátást kér:  Igen  Nem 

 

Sátorhelyet kér:      Igen  Nem  

 

 

A jelentkezési lapot az ilyestk@gmail.com címre kérjük visszaküldeni! 

További információ: Ilyés Tímea, ilyestk@gmail.com; 06/30-495-0425 
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