
MÉH e-HÍRLEVÉL
17+,   2013. szeptember 25.

Szerkesztőségi
A kéthetes gyakoriságot megszegjük két általam fontosnak tartott hír kedvéért, s most egy rendkívüli kiadást 
kaptok kézhez. Remélem hasznára válik az olvasóknak.
namzi

A két program:

1. TERMÉSZETESEN!   Szakmai Konferencia természetes anyagok alkalmazásáról.

2.Vidékjáró napok – Pásztorélet Gömörszőlősön

TERMÉSZETESEN! Szakmai Konferencia természetes anyagok alkalmazásáról.

+ Építhetünk-e vályogból, szalmabálából és más természetes anyagokból az új termékrendelet szerint?

+ Hogyan zajlik az építési engedélyeztetési folyamat?

+ Valóban környezetbarát-e a természetes anyagok alkalmazása?

Helyszín, időpont

Magyarország jelenleg talán legnagyobb természetes építőanyagokból épült középületében!

Cím: Balmazújváros, Bíbic Látogatóközpont.

Időpont: 2013. október 4.

A konferencia programja

A konferencia levezető elnöke és a kerekasztal beszélgetés moderátora Dr. H. Baráti Ilona.

Időpont Előadó Téma

10.00 – 
10.15

Dr. Tiba István polgármesteri 
köszöntője (Balmazújváros),

Dr. Stocker György, tanszékvezető 
megnyitója (BME – Magasépítési 
Tanszék)

Konferencia megnyitója

10.15 – 
10.35

Tóth Balázs (ÉMI) Természetes anyagok szabályozása

10.35 – 
10.55

Fáy Piros (Magyar Építész Kamara)
Természetes anyagokból épülő épületek 
engedélyezési kérdései

11.10 – 
11.30

Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára 
(Miskolci Egyetem)

Életciklus szemléletű környezeti hatásértékelés 
elvi alapjai, a természetes építőanyagok 

https://maps.google.hu/maps?q=balmaz%C3%BAjv%C3%A1ros+keleti+utca&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47473e663e9a6281:0x6af8f1f1a8f0bc1,4060+BalBalmaz%C3%BAjv%C3%A1ros,%20Keleti%20utca,%20B%C3%ADbic%20L%C3%A1togat%C3%B3k%C3%B6zpontmaz%C3%BAjv%C3%A1ros,+Keleti+utca&gl=hu&ei=jwAvUo6FC4bctAaOx4GYDA&ved=0CDEQ8gEwAA


vizsgálatának tapasztalatai

11.30 – 
11.50

Medgyasszay Péter PhD (BME – 
Magasépítési Tanszék)

Bíbic Látogatóközpont tervezési, engedélyezési 
tapasztalatai, az épület LCC és LCA elemzésének 
eredményei

11.50 – 
12.20

Igaz Titusz (Debreceni Egyetem, 
Alkalmazott Ökológiai Tanszék)

Természetes építőanyagok használatának 
bemutatása hazai és nemzetközi példákon 
keresztül

12.20 – 
13.20

Ebédszünet

13.20 – 
13.50

Viszló Dezső (AD-Tectum Kft)

Természetes ÉS magas fokon minősített!

Steico CE és ETA minősítéssel rendelkező 
termékcsaládjának bemutatása

13.50 – 
14.20

Bíró Péter

(Emoton Magyarország Kft.)

Emoton vályogtechnológia termékcsalád és a 
forgalomba hozatalhoz szükséges hazai eljárások 
ismertetése

14.20 – 
14.40

Dr. Csanaky Judit (BME – 
Magasépítési Tanszék)

A BME Építőmérnöki Karán természetes 
építőanyagok vizsgálatán végzett vizsgálatok 
ismertetése

14.40 – 
15.30

Kerekasztal beszélgetés

Résztvevők: Balmazújvárosi Építési Hatóság, Balmazújvárosi Nagyszíkért Alapítvány,
Szalmaépítők Egyesülete, Energia és Környezet Alapítvány, Dr. Novák Ágnes, Dr.

Szalay Zsuzsa, előadók.

15.30 -
Kirándulás a környező természeti értékek megtekintésére

(daruvonulás a Hortobágyon)

Az MÉK szabadon választató továbbképzési rendszerben a program 2 kreditpont értékű.

Az MMK szabadon választató továbbképzési rendszerben a program 1,5 kreditpont értékű.

Konferencia díja

Általános regisztrációs díj: 5000 Ft.

Kedvezményes regisztrációs díj MÉK és MMK tagok részére: 4000 Ft.

Kedveszményes regisztrációs díj nappali képzésben résztvevő hallgatók részére: 1500 Ft.

A regisztrációs díj tartalmazza az előadások és a kávészünetben felszolgált frissítők és a kirándulás 
vezetésének díját, valamint a BME Magasépítési Tanszékén készített "Fenntartható energetika az 
épületszerkezetek tervezésében és oktatásában" című kiadványt.

Helyszíni ebéd díja: 2000 Ft.

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

További infók: http://fenntarthato.hu/epites/Members/megyo/termeszetesen-konfererncia

http://www.terc.hu/konyvkiado/konyvesbolt/reszletek/1098/fenntarthato-energetika-az-epletszerkezetek-tervezeseben-es-oktatasaban
http://www.terc.hu/konyvkiado/konyvesbolt/reszletek/1098/fenntarthato-energetika-az-epletszerkezetek-tervezeseben-es-oktatasaban


Vidékjáró napok – Pásztorélet Gömörszőlősön
2013. szeptember 28. de. 10 órától

A településre látogatók bepillanthatnak egy olyan aprófalu életébe,
ahol az állattartás hagyományosan az egyik legfontosabb gazdasági

tevékenysége volt az itt élőknek.

 
Bepillanthatnak  egy  szabadtéri  néprajzi  gyűjteménybe,

gazdasági udvarba, kézműves gyűjteménybe,  csűrökbe, ahol a tárgyak segítségével megelevenedik a régi
állattartó önellátó gazdálkodás egész folyamata. 
A  faluban  lévő  néprajzi  gyűjtemények  mellett  látogatható  a  galéria,  a  kazettás  mennyezetű  műemléki
református templom, benne festett kazettás mennyezetek gyűjteménye.   (Belépő díj: 250Ft /fő)

A Gömöri Lovasudvarban lehetőség nyílik lovaglásra, íjászatra, a lótenyésztés, lótartás fortélyainak és
a természetes ember-ló kapcsolat megismerésére. A kiállító jurtában  élő történelemóra keretében a nomád
pásztorélet emlékeit, eszközeit láthatják.  

 (A lovasudvar programcsomag ára 700 Ft/ fő. )

Kinyit a gyapjú manufaktúra, ahol a gyapjú feldolgozásának minden csínját-bínját meg lehet ismerni,
felnőttek, gyermekek egyaránt kipróbálhatják a gyapjú növényekkel való festését, nemezelés fogásait.

(A gyapjús programcsomag ára: 600 Ft/fő)

Gyermekes családok számára a helyszínen kedvezményeket biztosítunk. 
A nap folyamán állatbemutatóval, állatsimogatóval és egyéb meglepetés programokkal várjuk a vendégeket.

Tájjellegű ételek: 500 Ft-tól, szállás (fűtés nélküli) 2000 Ft-tól igényelhető a
   0620-2400301-es telefonszámon. 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a programcsomag és a létszám megjelölésével  gomorsz@freemail.hu
címre jelezzék. 

Telefonos információ:  0620-4388461  (É. Kovács Judit)

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter,               Elérhetőség: namzi@tvn.hu    
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő
és Közművelődési Egyesület

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese

mailto:gomorsz@freemail.hu
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