
HÁZFELÚJÍTÁS WORKSHOP DOMBÓVÁRON! 

2022.07.08 -07.10. 

Hogyan kell szakszerűen vályogházat felújítani?  

Mik a felújítás lépései, szakemberei? 

Vakolás, nyílásáthidalási és szigetelési módok: kő, tégla és vályogfalra! 

Könnyű elméleti rész: 

- Építési folyamat időrendje, szakkivitelezőkkel együttműködés 

- Részletek és csomópontok átbeszélése 

- Miért jó a vályogvakolat? 

Egészséges élettér kiépítése, és az alapjainak meghatározása. 

Vályogvakolati rendszer, mely a téglaházakban is kiváló megoldás! 

Gyakorlat: 

- Vályogvakolás rétegrendje, felületképzések 

- Vályogvakolat előállítása, anyaghasználat 

- Fa áthidalók beépítése 

 

GYAKORLATI OKTATÁS házfelújítóknak és kivitelezőknek & kőműveseknek, vagyis mindazoknak, akik 

szeretnék szakszerűen felújítani a saját vagy megrendelőik házát. 

Az elméleti és gyakorlati oktatásra mindazokat hívjuk, akik valódi helyszínen állnának bele az 

építkezés örömeibe és feladataiba, mielőtt saját otthonuk felújításába kezdenének. 

Egy vályog vagy vegyes falazatú ház 

felújításánál, karbantartásánál általánosságban 

nem javasolt „a hagyományos, cementes 

modern építőanyagokat” alkalmazni. Már 5-10 

év alatt súlyos károsodások léphetnek fel a 

szerkezetekben. Célunk, hogy tapasztald, milyen 

egy jól szervezett építkezés, és a szakszerű 

felújítás folyamata, és hogy csináld magad. Te is 

könnyen elvégezheted, részben vagy egészben 

az építészeti felújításokat, ha már van rálátásod 

a helyes anyaghasználatra, és arra, hogy mit NE 

alkalmazz, vagy mit ne engedj alkalmazni a 

felújításban segítőknek. Ismertetjük a készen kapható zsákos kiszerelésű alternatívákat is, dióhéjban. 

Kitérünk arra,  

- hogy kell jól szervezni a munkafolyamatokat,  

- hogyan épül fel egy építkezés, felújítás-bővítés- terveztetés, 

- milyen anyagokat használj vályogház esetén? 



Gyakorlati oktatás! Hozz játszósruhát, és könnyedén megtanulhatod, hogyan kell tapasztani, vakolni, 

javítani a házad falát szakszerűen! A műhelymunka egy szerkezetmegerősítésen (falvarráson) átesett 

téglaházban lesz, ahol sok látványos, és hasznos folyamattal ismerkedhettek meg. Hisz a vályogozás, 

nemcsak vályogházaknál értékes, szinte minden falfelületen megállja a helyét! 

Kivitelezőket is várunk! A péntek-szombati napon a 

szakmabeliekre külön figyelünk, érdeklődés szerint adjuk 

át a legfontosabb elméleti-gyakorlati anyagokat. 

Saját kérdésekkel, tervekkel is tudunk foglalkozni az 

oktatáson kívüli pihenőidőben. Hozd el a házad rajzát, 

képeit, amire van idő, és amit tudunk ezek alapján 

tanácsolni, megosztjuk veled! 

Tanfolyam díja a 3 napra: 60.000,- Ft 

Tanfolyam díja két napra szakmabelieknek (péntek-szombat): 40.000,- Ft 

A program során étel-ital biztosított, aki speciális étrendet igényelne, kérjük jelezze előre azt! 

(allergia, vega-vegán, stb.) Az étkezés a tanfolyam díján felül a 3 napra 12.500,- Ft (3x-i étkezés, kávé-

tea, szörp korlátlanul, uzsi-süti is lesz ;) ) 

Szállás a városban megoldható, 1-2 főnek sátrazási lehetőség a helyszínen. 

 

Tematika: 

Péntek 

8-10 óra között megérkezés, ismerkedés, munkavédelem 

10-13 óra bemelegítő gyakorlati oktatás- kőműves munkák 

13-14 óra ebéd 

14-17 óra gyakorlati oktatás- hogyan keverjünk vályogvakolatot, vakolás  

17-19 óra elmélet, saját kérdések 

kb. 19 óra vacsora 

 

Szombat 

8-9 óra reggeli 

9-13 óra gyakorlati oktatás- faljavítások, vakolás  

13-14 óra ebéd 

14-17 óra gyakorlati oktatás- fa áthidaló beépítése, simítóvakolat 

17-19 óra elmélet, kész munkák, munkafolyamatok bemutatása 

     Hogyan burkoljunk a vályogházban? Fal és padlóburkolati megoldások. 

kb. 19-22 óra vacsora és buli, igény szerint helyi kézműves sörkostoló- Kiszler sörfőzde 



Vasárnap 

8-9 óra reggeli 

9-13 óra gyakorlati oktatás: különböző felületek megmunkálása 

   elmélet: természetes szigetelőanyagok használata, fafödémek szigetelése 

13-14 óra ebéd 

14- 16 óra saját kérdések 

16-17 óra összepakolás, takarítás 

 

Jelentkezés az űrlap kitöltésével: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehqwZVnnMeFK_l8abLd9sLcdsq9DjWfkGNEkiNEXplxa4

Cgg/viewform  

Kérdéseket nálam, Kovács Zsófiánál a +3630/7494271-es számon tudtok feltenni. 

A tanfolyamra jelentkezés 20.000,- Ft előleggel lehetséges, mellyel a helyet tudod biztosítani. 

 

A tanfolyamot vezeti:  

Kovács Zsófia okl. építőmérnök és Gáspár János vályogfalépítő mester 

www.mernokstudio.hu 

www.valyogfal.hu 

Támogató: www.korepitok.hu 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

 

 

 

 

 


