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 1. BEVEZETÉS  

I. KÖNYV 

1. BEVEZETÉS 

A kétpólusú világ összeomlása óta, itthon is 
„Szép új világba” (Huxley) kerültünk, „pörgősen” 
folyik a kreatív rombolás, és a pénz nyelvén zajlik 
körülöttünk a verbális polgárháború. Hatalmas 
energiát fektettünk abba, hogy kényelmessé te-
gyük életünket (már akinek volt/van rá módja), de 
a mozgás, a fizikai munka hiánya újfajta beteg-
séggel ajándékozott meg minket. A többségnek 
csupán „egyetlen célja maradt”, hogy korszerűbb-
re cserélje, azokat a tárgyakat, amiket már sikerült 
megszereznie. A fejlődés nem áll meg, „haladni” 
kell, még akkor is, ha semmi kedvünk hozzá.  

Közben alig figyelünk elhagyott természetre, 
pedig kétségbeesetten, de egyre gyengébb hangon 
kiabál segítségért, már alig-alig látszik ki a sze-
méthegyek alól. Az emberek pedig önzőbbek és 
erőszakosabbak lesznek, és lassan már olvasni 
nem is, csak (pénzt) számolni fognak tudni (az 
„írástudókat” a „számolástudók” váltják fel). 

Sokan gondoljuk úgy, hogy valahol eltéved-
tünk, egyszerűen nem lehet igaz, ami körülöttünk, 
velünk történik. Nem is olyan régen, még megvolt 
az „egész”. Valahol a „mérték”, ha úgy tetszik, a 
kozmikus rend az, amit elveszítettünk, vagy szánt 
szándékkal eldobtunk, „a rész” és a pénz kedvé-
ért. (Pedig régen tudjuk: a pénz nem boldogít, 
csak a kamat, mondják korszerű világunk fura 
urai).  

Szerencsére egyre többen vagyunk meggyő-
ződve róla, hogy valami mást kellene tenni, töb-
bek között az építészeknek is. De mit?  Mit és ho-
gyan kellene építenünk, hiszen mai felfogásunk 
szerint az építészek feladata térben megjeleníteni 
a társadalom igényeit, de nem feladata, hogy 
megszabják őket. Az említettek ugyanis ontológi-
ai problémák, legtöbbünk pedig nem bölcsész. De 
ki tilthatja meg, hogy az építész egy kicsit filozó-
fus is legyen? Hogy lehet az, hogy egy tervezési 
feladat megfogalmazásánál a legtöbbet mégis a 
„filozófia” megalkotásával bíbelődünk? Az épü-
letbe fagyott filozófiát, azonban individuális vilá-
gunkban már nincs, aki megértené, hiszen a közös 
értékrend végleg elveszni látszik. Feladatunk, 
szerintem, csak az lehet, hogy a „részek” gondos 
megválogatásával az elveszett „egészet” helyez-
zük vissza az őt megillető helyre és ez nem csak 
környezetvédelmi feladat. 

A különböző felmérések eredményei és saját 
megfigyeléseink azt igazolják, hogy a városi em-
ber életének kb. 90-95%-át valamilyen építmény-
ben-épületben tölti. 

A négy „fal között” élő ember akinek „fedél 
van a feje felett”, kiszakadt a természeti környe-
zetből és maga alkotta dimenziók közé került. A 
„falakon” kívüli világot is átalakította, létrehozta 
mesterséges környezetét. Az építő ember, koron-
ként és kultúránként jelentősen eltérő gondolko-
zására jellemző, hogy miként szabályozza a belső 
és a külső terek kapcsolatát, a természettel kom-
munikáló vagy tőle elzárkózó épületeket emel. 

A gyökeresen újnak gondolt „környezettudatos 
ház” az ókor óta létezik és nem más, mint generá-
ciók őrizte, hagyományokon (nemegyszer „kozmi-
kus tudáson”) alapuló mesterségbeli jártasság 
felhasználásával létrehozott épület. Megvalósítá-
sánál tudatosan vagy „tudattalanul” kihasználták a 
terepviszonyok, a szél, a nap, a növényzet, a helyi 
légáramlatok, a vízfelületek és a természetes fény 
adta lehetőségeket, vagyis az épület a kulturális 
megfontolásokat figyelembe véve, de szerves 
kapcsolatban állt a természeti környezettel. Rég-
óta ismert és természetes anyagokat használtak, 
melyeket a tapasztalatokra támaszkodva építettek 
össze. 

A korszerű „mainstreem” (fősodratú) építészeti 
irányzatok mindezt elfelejteni látszanak, inkább 
az „elzárkózást” kedvelik. A tudományos kutatá-
sok új és még újabb eredményeit felhasználó, 
környezetidegen termékekből összerakott, „mes-
terséges” (egyenletesre kondicionált) légállapotú 
tereket alkotnak, melyek megvalósítása és fenn-
tartása hatalmas mennyiségű energiát igényel. Az 
esetek többségében, a későbbiekben idézett „leg-
szabadabb ábrázoló művészet” megvalósítása a(z 
ön)cél, az „általános természeti törvényektől és az 
anyag mechanikai törvényeitől” való lehető leg-
teljesebb függetlenségre törekvéssel.  

A „környezettudatos építés” lényegében egy 
rendkívül összetett szemléletmódot jelent, amely 
sokkal tágabb az építészeti (sokszor pusztán eszté-
tikai), vagy a mérnöki megközelítésnél. Azonnal le 
kell szögezni azonban, hogy a szakmai szabályok 
továbbra is érvényesek, csak ki kell egészíteni és/ 
vagy egy „régi-új” összefüggésrendszerbe kell 
azokat helyezni.  

Környezettudatosnak tehát azt az épületet tart-
juk, amely olyan építészeti (funkcionális) és mű-
szaki megoldásokat mondhat magáénak, amelyek 
az épület használatával együtt: kiszolgálják egy 
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„régi-új” társadalom kulturális igényeit úgy, hogy 
egyúttal összhangban vannak a környezet teherbí-
ró képességével, az ökológia elvei szerint illesz-
kednek a természet körfolyamataiba és nem káro-
sítják az ember, más élőlények és a természet 
egészségét.  

A könyv további fejezeteiben kerül sor a leír-
tak pontos definiálására, magyarázatára és a konk-
rét megoldásváltozatok ismertetésére.  

1.1. ÉPÍTÉSZET, ÖKOLÓGIA, TÁRSADALOM  

1.1.1. Az építészet 
Az építészet építmények megépítését és az épí-

tés művészetét is jelenti. A görög architekton 
(építőmester) szó két ógörög szó gyökeréből 
származtatható. Az egyik (arch-) a kezdetet, a be-
vezetést jelenti, a másik (-tekton) a feltalálást, a 
létrehozást, a megépítést, a megerősítést. 

Gottfried Semper (1854) meghatározása a mi 
szempontunkból is helytállónak tűnik két kivétel-
lel: „Az építészet a feltalálás tiszta művészete, 
mert formáihoz nincsen a természetben kész min-
ta, hanem ezek az emberi képzelet és értelem sza-
bad alkotásai. Erre való tekintettel minden a leg-
szabadabb ábrázoló művészet lenne, ha nem füg-
gene egyenként és teljesen az általános természeti 
törvényektől és az anyag mechanikai törvényeitől: 
mert az építőművészet bármely tárgyát tekintjük 
is első és eredeti koncepciója mindig valamely 
anyagi szükséglet kielégítéséből keletkezett és kü-
lönösen ennek a klíma, az elemek és egyéb ellen-
séges hatalmak elleni menedékül és a védelemből 
jött létre. Mivel ilyen védelmet csak az anyagok 
természet nyújtotta szilárd összekapcsolása által 
érhetünk el, ezért az ilyen szerkezeteknél szüksé-
ges, hogy a statikai és mechanikai törvényeket 
szigorúan figyelembe vegyük. Ez anyagi függő-
ség a természeti törvényektől és feltételektől függ, 
melyek mindenütt és minden időben azonosak 
maradnak. Az építészeti alkotásoknak ez a szük-
ségesség a meghatározottság jellegét adja és ezek 
bizonyos mértékig magának a természet művének 
tűnnek fel. Olyanoknak, amelyeket a természet ér-
telmes és szabad akaratú közvetítők által alkot.” 
[1] 

Az idézettel egyetérthetünk, bár egyrészt az ál-
latok hajlékai (pl. a termeszvárak) előképül szol-
gálhattak, valamint az anyagiakon kívül szellemi, 
lelki szükségleteink is megjelentek, elsősorban a 
szakrális építészetben. A hit magasabb értelmet ad 
földi létünknek, magyarázatot kínál a felfoghatat-
lan és elviselhetetlen dolgokra, a betegség és a ha-

lál közelében az újjászületés, a feltámadás lehető-
ségével vígasztal. Az emberek hajlékai mellett ed-
dig mindig megtaláltuk az istenekét is. 

„Az építészet a társadalom akaratának térbeli 
kifejeződése”. (Mies Van der Rohe). A társada-
lom, vagyis az emberi szellemiség és tevékeny-
ségrendszer nélkül nincs értelme építészetről be-
szélnünk, de világossá kell tennünk azt is, hogy a 
társadalom és az építészet csak az élő természet 
részeként értelmezhető. 

1.1.2. Az ökológia 
Az ökológia (más néven környezetbiológia) az 

élőlények és környezetük kölcsönhatásait vizsgáló 
tudomány. Az ökológia szakkifejezést Ernst 
Haeckel német zoológus alkotta meg és először 
„háztartástanként”, majd a következőképpen de-
finiálta: „az állat kapcsolata szerves, illetve szer-
vetlen környezetével”. A szó a görög oikosz ház-
tartás, ház, lakóhely szóból ered. [2] 

Az ökológiát a tudományos világban sokáig 
másodrendű diszciplínaként kezelték és csak a 
XX. sz. végére vált a biológia egyik legnépsze-
rűbb és legfontosabb területévé. Ekkorra riasztóan 
egyértelmű látszott, hogy az emberiség legége-
tőbb gondjai a társadalmiak mellett jellemzően 
ökológiai problémák.  

A növény és állatökológia külön utakon fejlő-
dött, később hangsúlyozni kezdték a biotikus egé-
szet alkotó állat és növényközösségek közötti 
kapcsolatokat. Lendületet kapott a populációdi-
namika fejlődése, kidolgozták a vizsgálatok ma-
tematikai alapjait, majd sor került a társas visel-
kedés populáció-méretre gyakorolt hatásának 
elemzésére is. Más kutatókat az életközösségek 
energiaháztartása érdekelt, bevezették a trofikus 
(táplálkozási) szintek fogalmát. Eszerint a nap 
energiája élőlények sorozatán halad át, a táplálé-
kot előállító termelő szervezetektől (növényi foto-
szintézis), a fogyasztó- (állatok, ember), az elta-
karító-, majd a lebontó szervezeteken át az élette-
len anyagig. 

Megalkották az elsődleges termék (primer 
produkció) fogalmát is, ami a fotoszintézis által 
egységnyi idő alatt szerves anyagban megkötött 
kémiai energia mennyiségét jelenti. A XX. sz. kö-
zepén kidolgozták az ökológia trófikus-dinamikus 
modelljét, részletezve az ökoszisztémákban zajló, 
a tápanyag-körforgásra alapozott energiaforgal-
mat. Létrejött az ökológia egységes elmélete a 
rendszerökológia, amely az ökoszisztémák felépí-
tését és működését kutatja. 
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A rendszer alapja az ökoszisztéma, azaz egy 
adott terület környezeti tényezői és élőlényei kö-
zötti kölcsönhatásokat tartalmazó funkcionális 
egység. Az ökoszisztéma magába foglalja mind-
azokat az élettelen (abiotikus) és élő (biotikus) 
komponenseket, amelyeken át a tápanyag körfor-
galom és az energiaáramlás megvalósul. (1—1. 
ábra) E folyamatok csak akkor zavartalanok, ha a 
szisztémán belül számtalan strukturált kölcsönha-
tás létezik egyfelől a talaj, a víz és a tápanyagok, 
másfelől a fogyasztó, eltakarító és lebontó szerve-

zetek között. Működése folyamatos energiaáram-
lást és tápanyag-körforgást jelent, ami táplálkozá-
si kapcsolatok, hasznosítás és átalakítás lépéssora-
in, a táplálékláncon keresztül valósul meg. Min-
den ökoszisztémában végesek a környezeti felté-
telek, illetve a megköthető energia mennyisége. 
Ha egy populáció eléri ezt az ökoszisztéma által 
meghatározott határt, a létszáma stabilizálódik, 
vagy ha erre nem képes, betegség, éhezés, versen-
gés, vagy más viselkedési és élettani reakciók kö-
vetkeznek be. 

1—1. ábra Ökoszisztéma [5]
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Az ökoszisztéma kutatás tehát egyesíti az állat 
és növényökológiát, a populációbiológiát, a maga-
tartás és evolúciókutatást. Szükségszerűen 
multidiszciplináris tudomány, magába foglalja a 
növények és állatok biológiáját, érinti a rendszer-
tant, az élettant, a genetikát, a magatartáskutatást, 
a meteorológiát, a geológiát, a talajtant, a 
társulástant, az antropológiát, a matematikát, a fi-
zikát, a kémiát, az elektronikát, sőt az ökonómiát 
is. Az állat és növényökológia egyaránt megköze-
líthető úgy is, hogy egy egyed (autökológia), vagy 
egyedek csoportjának (szünökológia) környezeté-
vel való kapcsolatát tanulmányozza. Az előbbi 
konkrét élőlények, helyi populációk esetében, 
utóbbi a tápanyagforgalom, energiaháztartás kér-
déseinek tisztázásakor hozott jelentős eredménye-
ket. 

A rendszerökológia segítette az alkalmazott 
ökológia gyors fejlődését - ez a diszciplína a ter-
mészeti erőforrások kezelésében, a mezőgazdasá-
gi termelésben, a környezetszennyezési problémák 
megoldásában és az épített környezet létrehozá-
sában és működtetésében is alkalmazza az ökoló-
giai alapelveket. 

1.2. A KÖNYV CÉLKITŰZÉSEI 
A könyv megírásának célja az ökoszféra része-

ként felfogott épített környezet „fenntartható” fej-
lesztésére és működtetésére vonatkozó szemlélet-
mód, illetve gondolatrendszer átadása és a kör-
nyezeti és társadalmi tudatformálás megjelenítése 
az építészmérnök képzésben és továbbképzésben. 

A könyv a környezettudatos szemléletmód ér-
vényesítéséhez, a gyakorlati építési feladatok el-
végzéséhez szükséges eszközrendszer bemutatá-
sával kívánja segíteni a célkitűzés megvalósítha-
tóságát. 

1.3. A KÖZREADÁS MÓDSZERE 
A mesterséges környezet lényegében mérnöki 

alkotás. Az építészmérnököket sokirányú képzett-
ségük alkalmassá teszi arra, hogy rálátásuk legyen 
az épített környezet egészének létrehozására és 
fenntartására. A mérnöki tudás jelenlegi formájá-
ban sokszor nem elégséges a természeti és az épí-
tett környezet összefüggéseinek figyelembevétel-
éhez az építés-fenntartás folyamatában. A termé-
szeti környezettel kapcsolatos problémák általá-
ban a tudományterületek határmezsgyéjén fogal-
mazhatók meg. Értelmezésükhöz egyszerre van 
szükség kis- és nagyléptékű megfigyelésekre, az-
az mély, de korlátozott hatókörű vizsgálódásokra 
és a különböző szakterületek közötti integrációra. 

Ez lehetővé teszi, hogy a jelenségek megközelíté-
se elegendő konkrét tartalommal bírjon ahhoz, 
hogy a felszínesség elkerülhető legyen, de ugyan-
akkor elég tág összefüggéseket tartalmazzon, 
hogy a valóságos problémák kezelhetők legyenek. 

Interdiszciplináris kutatócsoportok folyamatos 
munkáját igényli az, hogy a felmerülő kérdések 
pontosan megfogalmazhatók-, illetve a válaszok 
kidolgozhatók legyenek. 

A könyv a jelenleg rendelkezésre álló gondolati 
felvetések, kutatási eredmények és a megvalósult 
példák alapján a társadalmi - gazdasági - kultu-
rális  összefüggések bemutatására, a természeti 
környezet részeként tételezett építészet alapelvei-
nek megismertetésére és/vagy megfogalmazására 
törekszik. 

A jelenleg használt és a” környezetkímélő” épí-
tészeti és műszaki megfontolások összehasonlítá-
sával segíti a célnak megfelelők kiválasztását. 

A tárgyalásmód az építésztervező szerepének 
olyan értelmezéséhez igazodik, mely az építmé-
nyek megvalósítási folyamatának koordinálására, 
illetve az építtető igényeinek valamennyi szakte-
rületen való megfogalmazására hivatott. 

Az „ökologikus építés” módszerei megismeré-
sének és használatának alapfeltétele az általános 
építészmérnöki tudás birtoklása. 

A könyv megkísérli a ”fenntartható” és/vagy 
ökologikus gondolatrendszer alapján újraértel-
mezni, illetve egy új összefüggésrendszerbe he-
lyezni a tanult társadalmi, építészeti és műszaki 
ismereteket és bemutatni a (változatlanul érvé-
nyes) szakmai szabályok alkalmazásának alterna-
tív lehetőségeit. 

1.4. A FELADAT NEHÉZSÉGEI, ÉS ÚJSZERŰ-

SÉGE 
A munka nehézségét egyrészt az okozza, hogy 

számos, ide vonatkozó építészeti és műszaki kér-
dés egyelőre a probléma-megfogalmazás stádiu-
mában van, és/vagy kizárólag a „környezet vé-
delmét”, a fosszilis energiaforrások kímélését tart-
ja szem előtt. Nem lép tovább, a környezetvédel-
mi ipar termékeinek „piacra tuszkolásánál”. Indo-
kul az általunk befolyásolhatónak tartott klímavál-
tozás, globális felmelegedés megállítását hozza 
fel. A problémák egyszerre és egyidejűleg igen 
sok területen jelentkeznek (társadalmi, gazdasági, 
filozófiai, biológiai, stb.) megoldásuk további ku-
tatásokat, fejlesztéseket, és mindenekelőtt gyöke-
res szemléletváltást igényel, vagyis a könyv bizo-
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nyos mértékig kiforratlan állapotú ismerethalmazt 
közöl.  

Megírása ennek ellenére szükségesnek látszik a 
szemléletmód mielőbbi átadása érdekében. Ennek 
elsajátítását követően az ismeretek a későbbiek-
ben bővíthetők, sőt a különböző szakmák közötti 
együttműködésnek kialakulhat egy újfajta válto-
zata is, amely a feltevések igazolását tűzi ki célul. 
Új összefüggések fedezhetők fel, és megválaszol-
hatók lesznek a jelenleg még nyitott kérdések. 

Másrészt, mivel a munka értelemszerűen nem 
terjedhet ki valamennyi szakterület teljes mélysé-

gű bemutatására, ezért csak azt tűzheti ki célul, 
hogy elegendő ismeretet közöljön a társ- és szak-
tervezői feladatok megfogalmazásához és megje-
lölje a részletesebb információk elérhetőségét. 

A munka újszerűsége az összetett szemléletmód 
kifejtésében (figyelemmel a hazai viszonyokra), a 
különféle tudomány- és szakterületek témához tar-
tozó eredményeinek összegyűjtésében, az épület-
tervezés folyamatához igazodó rendszerezésében 
és a környezetkímélő műszaki, ezen belül épület-
szerkezeti megoldások továbbfejlesztéséhez szük-
séges kutatási irányok kijelölésében rejlik.
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2. A KÖRNYEZET 

A környezet definiálásának több változata is 
van: 

„Az élő szervezeteket körülvevő, fizikai, ké-
miai és biológiai körülmények összessége”,  

vagy  
„Az egyedekre, populációkra ható, külső kény-

szerfeltételek összessége”,  
vagy 
„Azon személyek összessége, akik valakit kö-

rülvesznek, ..., akikkel valaki állandóan érintke-
zik, együtt él, pl. családi, …munkahelyi, stb kör-
nyezet”,  

vagy 
„Az a tér, terület, amelyben az ember és kisebb 

közösségeinek élete zajlik, a jelenségek többsége 
közvetlenül áttekinthető és a kisebb közösség tag-
jai által a szükséges mértékig irányítható”. [3] 

Témánk szempontjából ez utóbbi értelmezhető 
a legegyszerűbben, de valójában ennél tágabb 
összefüggések ismerete is szükséges az ökológiai, 
sőt fenntartható szemlélet megértéséhez.   

2.1. A TERMÉSZETES KÖRNYEZET 
„A bioszféra működése egy hihetetlenül ponto-

san szabályozott folyamat.  A Földön az életre al-
kalmas körülmények nem „maguktól” léteznek, 
az élet maga tartja fenn az életfeltételeket. Az 
emberi mohóság ezt a lenyűgözően szabályozott, 
fantasztikus rendszert zavarta meg”. [4] 

Földünk, életünk tágabb terének részeiként: 
 az atmoszférát, 
 a hidroszférát, 
 a litoszférát és mindezek között  
 a bioszférát nevezhetjük meg. 

Mivel épületeink és mi magunk is, valamennyi 
„szférát” használjuk, tetszik, nem tetszik, a bio-
szféra részei vagyunk, szükségesnek látszik a vo-
natkozó ismeretanyag vázlatos bemutatása. 

2.1.1. Az atmoszféra 
A Föld legkülső „héja”, a levegőburok gáz-

elegy, amely napjainkban (még) az alsó 20 km-es 
rétegben megközelítőleg állandó összetételű: 
78,08 tf % (térfogat százalék) nitrogént, 20,95 tf 
% oxigént, 0,93 tf % argont, 340 ppm (milliomod-
rész) szén-dioxidot, 18 ppm neont, 5 ppm héliu-
mot és 2 ppm ózont tartalmaz. 

Témánk szempontjából legfontosabb összete-
vői: 

A nitrogén kémiailag inaktív, az élőlények 
anyagcsere folyamataiban alig vesz részt, felhal-
mozódik a légkörben. 

Mai tudásunk szerint az oxigén az őslégkörben 
(amely H2O, CO2, CH4, NH3 összetételű lehetett) 
elenyésző mennyiségben volt jelen, a víz és a 
széndioxid fotodisszociációjával szabadult fel. 
Biológiai úton oxigént először feltehetőleg a 
kékmoszatok állítottak elő. A légkörben ma talál-
ható oxigén legnagyobb része a fotoszintézis so-
rán végbemenő szőlőcukor-szintézis mellékter-
mékeként kerül a légkörbe.    

A széndioxid a szén körforgalma során kelet-
kezik. Az oxigénciklussal és az energiaforgalom-
mal áll szoros kapcsolatban melyek egy része 
szénláncokból felépülő szerves molekulákon 
alapszik. Legfontosabb részfolyamatai az autotróf 
- termelő szervezetek (növények) CO2 asszimilá-
ciója a fotoszintézis során és a szénhidrát moleku-
lák lebontása, elsősorban a heterotróf - fogyasztó 
szervezetek (köztük az ember) számára energia-
nyerés céljából a légzés (respiráció) folyamatá-
ban. Ennek lezajlásakor a CO2 visszakerül a lég-
körbe.   

A széndioxid mennyiségének sokszorosa nem 
vesz részt a körfolyamatban, kötött formában tá-
rolódik az un. szénrezervoárokban. Ezek a karbo-
nátok (Pl. CaCO3, MgCO3, Na2CO3) a hidro- és 
bioszférában (csontok, kagylóhéjak), a litoszférá-
ban (mészkő) a szerves salakanyagokban és a 
fosszilis energiahordozókban (kőolaj, földgáz, fe-
kete- és barnaszén, tőzeg) tárolódnak. A természe-
tes körülmények között a levegő kizárásával vég-
bemenő fosszilizáció során megkötődött szén el-
égetésével, vagyis a CO2 légkörbe való visszajut-
tatásával az ember jelentősen módosítja a szén 
körforgalmát. 

Az ózon az oxigén háromatomos formája, a 
sztratoszférában keletkezik fotodisszociáció és 
kémiai reakció útján. Számunkra legfontosabb 
szerepe az élőlényekre ártalmas UV sugárzás 
(200-340nm) kiszűrése.  

A hőmérséklet eloszlás és rétegződés szem-
pontjából a légkör a troposzférára, sztratoszférára, 
mezoszférára, termoszférára és a magnetoszférára 
osztható. (2—1. ábra) Az élet szempontjából a 
mintegy 10 km vtg. troposzféra a legfontosabb. 
Levegőjét a talajról visszaverődő, hosszú hullám-
hosszú napsugárzás melegíti fel, itt található a 
légkör teljes vízgőz tartalma, itt zajlanak le az 
időjárási folyamatok és légmozgások. 
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2—1. ábra Atmoszféra tagozódása a hőmérsék-
let eloszlása szerint [5] 

2.1.2. A hidroszféra 
Nem összefüggő, de jelentős kiterjedésű héj, a 

Föld felszínének 71%-át borítja víz. Ide tartoznak 
a tengeri- és az édesvízi ökoszisztémák, ezek át-
meneti és peremterületei, valamint a talajvizek, 
felszín alatti vizek és a légkör víztartalma. 

A Föld vízkészletének mintegy 96,5%-át a vi-
lágóceánok adják, csak kb. 2,5%-a édesvíz, ami-

nek csaknem 70%-a gleccserekben, hó és jég 
formájában található.  

A globális vízkörforgalmat a Föld különböző 
pontjain eltérő erősségű (nap)energia besugárzás, 
a víznek a szárazföldhöz képest kisebb hőkisugár-
zása és a Föld forgása működteti. Az összes víz 
térfogatának csupán 0,77%-a vesz részt az édesví-
zi körforgalomban, a nagyobb rész itt is kötött. 

A víz körforgalom részfolyamatai: a hőigényes 
párolgás (evaporáció), a hőleadással járó lecsapó-
dás (kondenzáció), és a csapadékképződés. A szá-
razföldön a vízforgalom kiegészítői a felszíni és 
felszín alatti vízfolyások, a víztartalékok képző-
dése és az azt felhasználó élőlények. (2—2. ábra) 

A víz körforgása szabályozza a Föld energia-
háztartását, a vízmolekulák a hőenergiát az inten-
zívebb besugárzású területekről a magasabb föld-
rajzi szélességek felé szállítják. A víz oldott 
anyagokat és élőlényeket is szállít. A globális 
vízkörforgalom a kontinenseken több részkörfor-
gásra oszlik, úgymint: óceán – légkör - óceán, 
óceán – légkör – szárazföld - óceán, szárazföld – 
légkör - szárazföld. A felszínre hullott csapadék, 
helyben maradhat, elpárologhat, a felszínen, vagy 
a felszín alatt egy „befogadóba” (talajvíz, réteg-
víz), majd a folyókba, tengerekbe jut. 

Egy adott terület vízháztartása (víznyeresége 
vagy vesztesége) nagymértékben függ a növény-
takarótól, aminek visszatartó (intercepció), illetve 
elpárologtató (transpiráció) szerepe van. 

 

 
2—2. ábra Globális vízkörforgalom [5]
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2.1.3. A litoszféra 
A földkéreg, a Föld kőzetburka, átlagosan több 

mint 30 km vtg. kontinentális és 5-10 km vtg. 
óceáni lemezekből áll, melyek a viszkózus, sűrűn 
folyó fölköpenyen úsznak. A földkéregnek csak 
kb. 5 m vtg. része tekinthető talajnak (pedoszféra), 
talajlakó szervezetekkel benépesítve. A talajok 
szervetlen alapját képező kémiai elemek közül az 
oxigén, a szilícium, az alumínium és a vas fordul-
nak elő a leggyakrabban oxidvegyületek formájá-
ban, hatalmas készletekként az élővilág számára. 

A litoszférát alkotó kőzetek a korábbi földtör-
téneti időszakok óta körfolyamatokban vesznek 
részt, melyek során külső (exogén) és belső (en-
dogén) folyamatok alakították őket. A külső erők 
mállást okoznak, az elmállott anyag mélyebb 
szintekre, vagy új helyre kerül (üledékképződés), 
ahol összepréselődhet (diagenezis) vagy lesüly-
lyedhet, ezáltal endogén erők hatása alá kerül. 
Nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására a 
kőzetek átalakulhatnak (metamorfózis) megol-
vadhatnak, újra kristályosodhatnak. (2—3. ábra) 

Az ásványok a földkéreg kémiai-fizikai szem-
pontból egységes felépítésű alkotórészei, atomjaik 
szabályos elrendeződése meghatározza sűrűségü-
ket, keménységüket és olvadási hőmérsékletüket. 
A legtöbb kőzetalkotó ásvány alapszerkezetét a 
szilikátok adják. A szilícium atomok O, vagy OH 
csoportokkal kötést képezve különböző struktúrá-
kat alakíthatnak ki, melyek meghatározzák az ás-
vány hasadását. A mállást fizikai (pl. hőmérsék-
letváltozás), kémiai (pl. kioldódás, feldúsulás), 
vagy biológiai (pl. gyökérzet) folyamatok egy-
aránt előidézhetik. 

 

 

2—3. ábra Kőzetek körforgása [5] 

 
 
 

Jellemző példái a mállásnak és újraképződés-
nek az agyagásványok. (2—4. ábra) 

 
2—4. ábra Talajfajták háromszögdiagramja [5] 

2.1.4. A bioszféra  
Az atmoszférában, litoszférában és hidroszfé-

rában rendelkezésre álló elemek közül az élőlé-
nyek egyeseket feldúsítanak. Elemi összetételük 
egy sajátosan összetett rendszert, a bioszférát 
képviseli, amelynek az ember által történő „túl-
használása” (ma már jól látható módon) strukturá-
lis változásokat okoz. 

Az élet tere, átlagosan egy mindössze 20 km 
vastagságú gömbhéj. A pedoszféra kb. 5 m mély-
ségben lakott, bár egyes élőlények pl. termeszek 
25-30 m mélységben is felfedezhetők. A növé-
nyek a gravitáció ellenében való vízszállítás ne-
hézségei miatt ritkán nőnek 50 m-nél magasabbra 
(kivételek a mamut fenyők kb. 120 m-el). A ma-
darak általában 2000 m, a rovarok 4000 m magas-
ságig repülnek. 

Ha a bioszférát élőlények jelenlétével definiál-
juk, akkor a légkörben, illetve a szárazföldön és a 
tengerekben egyaránt 10-10 km vastagságúnak 
tekinthetjük. A légkörben 10 km magasságig szál-
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lít a szél virágport és gomba spórát (troposzféra 
határa), a mélytengeri árkokban 10 km mélység-
ben mutattak ki anaerob baktériumokat. Az un. 
talajközeli rétegben (kb. 2 m) él a legtöbb növény, 
itt alakul ki a mikroklíma, és a legtöbb esetben az 
ember is ebben tevékenykedik. A bioszférát öko-
lógiai szempontból albioszférákra (geo-, hidro- és 
antropobioszférák, mint a litoszfréa és hidroszféra 
lakott részei, illetve az ember által uralt területek) 
osztjuk, a levegőt, mint ideiglenesen lakott köze-
get figyelmen kívül hagyva. Az albioszférák 
megabiomokra (makroökoszisztémák), ezek öko-
szisztémákra tagolhatók. (Az ökoszisztéma defi-
nícióját az 1.1.2. fejezet tartalmazza.) 

A bioszféra tömegének 98%-át (CH2O)n ösz-
szegképletre visszavezethető anyagok adják (pl. a 
glükóz és a cellulóz egyaránt (CH2O)- „polime-
reknek” tekinthetők). Az elsősorban a növények-
ben található szénhidrátok és az állatokra jellemző 
fehérje, vagy zsírmolekulák kémiai kötéseiben a 
fotoszintézis által megkötött napenergia raktáro-
zódik. 

A Föld „biomasszája” 99%-ban az autotróf 
növényekben, 0,9%-a heterotróf növényekben és 
csak 0,1%-a található az emberekben és az álla-
tokban. A szárazföldi növények a fotoszintézisre 
alkalmas sugárzásnak csak mintegy 50%-át hasz-
nosítják. 

Az autotróf szervezetek (növények) a nap su-
gárzási energiája felhasználásával, a CO2 megkö-
tésével magas energiatartalmú vegyületeket szin-
tetizálnak, melléktermékként oxigént adnak le. 
(Az építő folyamatok – asszimiláció, anabolizmus 
- során a környezetből felvett anyagok részben 
változatlan formában beépülnek az élő szervezet-
be, vagy magasabb energiatartalmú vegyületek 
keletkeznek belőlük). (2—5. ábra) 

Az efficiencia (fotoszintetikus hatékonyság) 
meglehetősen alacsony, a fotoszintézis során fel-
épült szerves anyagok energia tartalma a besugár-
zott energia mennyiségének mindössze 1-5%. A 
fotoszintézist befolyásolják a fény intenzitása és 
időtartama, a hőmérséklet, a vízmennyiség és a 
széndioxid mennyisége. A lebontó folyamatok – 
disszimuláció, katabolizmus- során a magas ener-
giatartalmú vegyületekben tárolt energia felhasz-
nálódik az életfolyamatok fenntartására. Az 
anyagcsere a környezettel általában a felületeken 
történik, a belsőben segédanyagok (koenzimek) 
határozzák meg a reakciók lefutását. Ezek vagy 
energia felszabadulással járnak (exoterm reakci-
ók), vagy energiaigényesek (endoterm reakciók). 

A lebontó folyamatok során O2 felhasználásával a 
magas energiatartalmú szerves vegyületekből ala-
csonyabb energiatartalmúak jönnek létre. Az így 
felszabaduló energia fedezi a heterotróf élőlények 
energiaszükségletét, illetve nagy energiakötések-
ben tárolódik.  A heterotróf élőlények (emberek, 
állatok) ugyanis nagy energiatartalmú vegyülete-
ket igényelnek (mindenevők) de az energiának 
90-99%-a az anyagcserére fordítódik és csak 1-
10% jut testanyag építésre. 

 
2—5. ábra A kalcium körforgása—erdei öko-

szisztéma [5] 

 A biomassza térbeli eloszlása a Földön a brut-
tó primer produkció (BPP)- val jellemezhető, 
mely magába foglalja a termelő szervezetek foto-
vagy kemoszintézise által tárolt napenergiát, bele-
értve a légzéshez elhasznált molekulákat is. A 
nettó primer produkció (NPP) az a biomassza 
(szárazanyag) mennyiség, amely a légzés során 
elhasználódott molekulák levonása után egy öko-
szisztéma rendelkezésére áll. Az NPP mennyisé-
gének kiszámítása a nettó asszimilációs ráta x le-
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2.1.5. A napsugárzás a bioszféra energiafor-
rása 

vélfelület index x a vegetációs időszak hossza 
képlet segítségével történhet. A bioszféra (tenge-
rek és szárazföldek együtt) nettó primer produk-
ciója nagyságrendileg 1850 x 109 t/év. (2—6. áb-
ra) 

A napsugárzás minden földi folyamat energia-
forrása. Az ökológiai rendszerekben az anyagok 
körforgásával ellentétben az energia mindig egy 
irányban halad és komoly veszteségek mellett kü-
lönböző trófikus (táplálkozási) szintekre kerül. Az 
energiaáramlás útvonala: a nap,- növények (ter-
melők, producensek,),- állatok, emberek (fogyasz-
tók, konzumensek,). A hasznosítást követően az 
energia az eltakarító és lebontó (reducens, 
dekomponáló) szervezetekhez kerül, melyek a 
magas energia tartalmú szerves anyagokat ala-
csony energia tartalmú szervetlen anyagokká ala-
kítják. (2—7. ábra) 

 

 

A Föld felszínét elérő globális besugárzás 
(inszoláció) a közvetlen napsugárzásból és az ég-
bolt háttérsugárzásából tevődik össze. A légkör 
külső határán a sugárzás erőssége, a szoláris ál-
landó (napállandó): 8,123 J/cm2 /min, (1,35 
KW/m2). Közepes földrajzi szélességen ebből 
5,44 J/cm2/min éri el a tengerszintet. A világűrbe 
visszavert energia az albedo (a sugárzás kb 30%-
a), növekedése a Föld lehűléséhez, csökkenése 
(pl. a CO2 vagy más szennyeződés felhalmozódá-
sának hatására és több más tényezőnek is köszön-
hetően) a Föld felmelegedéséhez is vezethet. 

Az energiamennyiség mellett a sugárzás össze-
tétele is döntő jelentőségű a földi élet szempont-
jából. A napsugárzási energia kb. 45%-a (400-700 
nm hullámhossz) látható fényként éri el a földfel-
színt, időtartama befolyásolja a növények, az álla-
tok, sőt az emberek aktivitását is.

2—6. ábra Produkció-ökológia. Egy szervezeten, 
vagy populáción keresztül történő anyag és ener-

giaáramlás [5]) 

 
2—7. ábra Energiaáramlás egy szárazföldi ökoszisztémában [5]

Ezzel nagyjából egybeesik a fotoszintetikusan 
hasznosítható sugárzás hullámhossztartománya is 
(380-740 nm). A növények a nap sugárzási ener-
giáját kémiai energiává alakítják. Az ultraibolya 
(UV) sugárzás (300-400 nm) áthatol a növénye-
ken, az infravörös tartomány (700-10 000 nm) 
hosszú hullámhosszú hősugárzását a növények 

nagymértékben elnyelik. A tartományba eső su-
gárzás tehát lényegében a földfelszínt melegíti. A 
Föld a felvett energiát hosszúhullámú infravörös 
sugárzás formájában közvetlenül visszasugározza 
a légkörbe, illetve a víz elpárologtatásával közve-
tetten adja át a légkörnek, ahol az újra elnyelődik 
(por, CO2, vízgőz, ózon), majd visszasugározódik 
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a felszínre, ahol újabb felmelegedést okoz. [5] (2—8. ábra) 

 
2—8. ábra A Földre érkező napenergia mérlege [75] 

 

2.1.6. Az éghajlat 
Az atmoszférában hosszabb időtartam alatt le-

játszódó időjárási jelenségek összessége az éghaj-
lat (klíma) ökológiai szempontból döntő jelentő-
séggel bír. Az éghajlat része az ember természeti 
környezetének, a megújuló természeti erőforrások 
egyik eleme, egyetlen abiotikus tényezőként 
meghatározza a növényzet, a talajtípusok és rész-
ben az állatfajok nagy területen való elterjedését. 
Megismeréséhez a légköri állapotok hosszú időso-
rainak halmazára, illetve tulajdonságaik statiszti-
kai leírására van szükség. Az éghajlati jellemzők 
a légköri állapotjelzők (hőmérséklet, légnyomás, 
szélsebesség, csapadékmennyiség) átlagértékei, 

ill. az e körüli szórások valószínűségei. Az un. 
törzsértékek kiszámítására a meteorológiai világ-
szervezet egy meghatározott 30 éves időtartamot 
szokott kijelölni és egy adott időszak jellemszá-
mainak a törzsértéktől mutatott eltéréseit (anomá-
liáit) az időjárás fluktuációjának tekinti. A törzs-
értékek sem maradnak állandóak, eltéréseiket ég-
hajlat ingadozásnak minősítik. A 
paleoklimatológia által feltárt, kb. 10 000 éves 
időskálához meghatározott átalakulásokat az ég-
hajlatváltozás fogalomkörébe sorolják. [3] 

A makroklíma gyűjtőfogalom az éghajlati öve-
ket foglalja magába, biztosítja a biomok elterjedé-
sének ökológiai alapjait. A mezoklíma (klímatí-
pus) egy éghajlati övön belül található, hasonló 
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klímaviszonyokkal és azok változásaival jelle-
mezhető. A mikroklímát a (talaj vagy mestersé-
ges) felszín adottságai határozzák meg, beszélhe-
tünk pl. egy domboldal, fakorona, vagy egy sö-
vény szélárnyékában kialakuló mikroklímáról. Az 
épületek, utak, terek mikroklímáinak összessége 
adja egy város mezoklímáját. [5]  

2.2. MESTERSÉGES KÖRNYEZET 
 „Az egész rosszabb is lehet, mint részeinek 

összessége……” [9] 

Már említettük, hogy Mies Van der Rohe sze-
rint: az épített környezet a társadalom akaratának 
térbeli kifejeződése. A mesterséges környezet 
(antropobioszféra) ennél sokkal tágabb fogalom, 
de ez sem függetleníthető a társadalom (ponto-
sabban annak döntési helyzetben lévő vezetőinek) 
akaratától. Hogy ez a társadalom valójában mi-
lyen és mit is „akar”, arra még visszatérünk. 

Az antropobioszféra antropogén ökosziszté-
mákra bontható, melyek egymással energetikai, 
anyag- és információcsere kapcsolatban álló élő-
lények, élettelen környezeti tényezők és technikai 
elemek működési rendszereként definiálhatók. [3] 
Agrár- és erdészeti-, valamint techno-
ökoszisztémákat lehet megkülönböztetni. Ez utób-
biakat városi (urban) és ipari (indusztiális) öko-
szisztémáknak nevezik.  

Az ember táplálékért és nyersanyagokért for-
dul a természethez, célzottan kihasználva az álla-
tok és növények termőképességét. A mezőgazda-
sági és bányászati módszerek fejlődése kezdetben 
tapasztalati alapon folyt, a természet számára csak 
lokálisan jelentett terhelést. Minden technikai újí-
tás, amely segítette a természeti erőforrások kiak-
názását, növelte a táplálékkínálatot és a népesség 
létszámát. Az ipari forradalom idején (Európában 
1800 körül) ugrásszerűen nőtt az emberi beavat-
kozások mértéke és hatósugara is. A haladás máig 
ható eszméje, az egyenes vonalú (anyagi) fejlődés 
a termelés mennyiségének és hatékonyságának 
szakadatlan növelésével látszott megvalósítható-
nak, melyhez felhasználják/ták az alkalmazott tu-
dományos kutatások eredményeit, azaz a techni-
kát.  

A termőterületek és az ezzel járó gazdasági 
haszon növelésének igénye folyószabályozást, mo-
csárlecsapolásokat és egyéb meliorizációs mun-
kálatokat eredményezett. A termelés 
technicizálása megváltoztatta a mező- és erdőgaz-
daság (agrár-ökoszisztémák) szerkezetét, a XX. 
század közepétől kezdődően kialakult a racionali-

zált, tőkeigényes, kevés munkaerőt igénylő ipar-
szerű mezőgazdaság. („A mezőgazdaság olyan, 
mint bármely más iparinak nevezett tevékeny-
ség”, mondta A. Thaer közgazdász 1810-ben). 
Hatalmas méretű monokultúrák létesültek, a ter-
melésnövelés, a gyom és kártevő irtás kemizációt 
igényelt, elkülönült a szántóföldi művelés és az 
állattenyésztés, megszűnt a kis termőterületek sok-
félesége. 

Az indusztriális techno-ökoszisztémák főbb 
részterületei: A nyersanyag kitermelés, az ener-
giaátalakítás, az ipari termelés, a szállítás és a 
közlekedés. A nyersanyag kitermelés (ásványi 
anyagok, energiahordozók, építőanyagok) felszíni 
és mélyművelésű bányászattal, folyókotrással, 
mélyfúrásokkal történik, a műveletek nyomai a 
tájban meghatározók. A nyersanyag kitermelés 
egyik különösen messze ható ágazatává vált a fa-
kitermelés.  

Az energiaátalakítás során az elsődleges (álta-
lában fosszilis) energiahordozókat kinyerésüket 
követően másodlagos energiafajtákká, hő és elekt-
romos energiává alakítják. Eszközei az erőművek, 
a nyersanyag- és energiatároló-, szállító eszközök. 
Megjegyezzük, hogy az új technológiák folyama-
tosan növelték az energiaigényt, az energiafo-
gyasztás és a gazdasági növekedés lineáris kap-
csolatát sokáig magától értetődőnek tartották.  

Az ipari termelés termelőüzemeket, kiszolgáló 
létesítményeket, nyersanyag és készáru raktárakat 
igényel elsősorban. Az energiahordozók, a hő- és 
elektromos energia, a nyersanyag, a félkész- és 
késztermékek szállításához illetve az emberek 
közlekedéséhez vasút- és úthálózatok, hidak és 
alagutak, átereszek, (völgyzáró) gátak, kiépített 
folyópartok, zsilipek és nem utolsósorban pálya-
udvarok, kikötők, repülőterek üzemanyagtöltő- és 
lefejtő állomások, valamint a gigantikus gépko-
csipark számára parkoló épületek és burkolt terü-
letek épülnek. Egy fejlett ipari ország (pl. Német-
ország) területének közel 5%-át foglalja el az út-
hálózat, közepes sűrűségük 2 km/km2. 

Az urban techno-ökoszisztémák (épített kör-
nyezet) változatai a vidéki és a városi települések. 
A mezőgazdaságban dolgozók aránya az ipari ci-
vilizáció érintette országokban nem egészen száz 
év alatt 40%-ról 5%-ra csökkent. Ennek következ-
tében a gyorsan növekvő és az élelmiszertermesz-
tésben fölöslegessé váló népesség a városokba 
áramlott. A rendkívül sűrűn beépített, nagykiter-
jedésű területeken, (elsősorban a városokban), fel-
szaporodnak a technikai elemek (épületek, utak, 
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közművek, járművek, stb), így térben és minőség-
ben is elhatárolódnak a környező ökoszisztémák 
élő és élettelen összetevőitől. Felborul a termelő 
és fogyasztó szervezetek egyensúlya, (a termelőké 
lecsökken, a fogyasztóké erősen megnő) zavar 
támad az energiaellátásban, mesterséges „ener-
giapótlásra” van szükség. A mesterséges hulladé-
kok felszaporodása miatt a lebontó szervezetek 
nem képesek ellátni feladatukat, a tápanyagok 
körforgalomba való visszajuttatását. A városokra 
a mozaikos ökoszisztémák jellemzők, szorosan 
egymás melletti kisméretű életterek: ezek az épü-
letek (kultúr sivatagok), szárazföldi- (parkok, ker-
tek, sportpályák, szeméttelepek) és vízi életterek 
(medencék, fürdők). Szegényes „városi” állat és 
növényvilág alakul ki, gyakori az egyes fajok tö-
meges fellépése a vetélytársak hiánya miatt. Az 
antropogén ökoszisztémák a természetesekkel el-
lentétben elveszítették önszabályozó képességüket 
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 .  
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3. AZ EMBERI TEVÉKENYSÉGEK 
ÉS A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 

Az élet tere, a Föld felszíne alatt és felett kb. 
10-10 km kiterjedésű bioszféra, általunk ténylege-
sen használt része egy mindössze 2 km vastagsá-
gú gömbhéj. A bioszféra működése, a már leírtak 
szerint napenergia függő, víz, levegő- és anyag-
forgalmát „maga az élet”szabályozza. Az ember 
kb. 200 éve, de a legutóbbi néhány évtizedben 
már globális méretekben, veszélyes módon vál-
toztatja meg életterét. Az emberi beavatkozások 
mértéke, sebessége és bonyolultsága soha nem lá-
tott méreteket öltött és az egész Földön meghatá-
rozóvá vált. Válságjelenségek 

3.1.1. Válságok arzenálja  
A médiában szereplő, világban folyó jelensé-

geket figyelemmel kísérve, a „válság” szó évtize-
dek óta, gyakran szerepel. A válságérzetet a fosz-
szilis energiahordozók és a nyersanyag-tartalékok 
kimerülésétől való félelem váltotta ki az 1960-as 
évek végén, bár a kitermelhető ásványok és ener-
giahordozók pontos mennyiségét ma sem ismer-
jük. Később a fosszíliák elégetéséből származó, a 
széndioxid és egyéb anyagok okozta légköri 
szennyezés gerjesztette „üvegház hatás” éghajlat-
változást befolyásoló tulajdonsága, a kéndioxid 
kibocsátás élő- és épített környezetet roncsoló ha-
tása, illetve a Föld hulladékeltakarító képességé-
nek véges volta, elszennyeződése, az emberi 
egészség veszélyeztetése, a biológiai sokféleség 
megszűnése (a bioszféra pusztulása) keltett ria-
dalmat a gondolkozó emberek körében.  A leg-
utóbbi két év a gazdasági- pénzügyi- és szociális 
válságok jegyében telt, de közíróink már régóta 
beszélnek a társadalom mély morális válságáról. 
Pedig valójában csak egyetlen válság van: a fosz-
szilis energiára, a racionalitásra, a mohóságra, a 
gátlástalanságra és a kényelemre épített, techni-
kai civilizációs modellünk válsága, amelynek az 
összes többi csak következménye. 

A természeti környezet világméretű leépülésé-
nek okaként általában azt jelölik meg, hogy mind 
több ember kíván egyre növekvő anyagi jólétben 
élni, ami együtt jár a tájat felszabdaló és a kör-
nyezetet szennyező termelési eljárások gyors el-
terjedésével. Ez a meglehetősen leegyszerűsített 
vélemény bővebb kifejtést igényel, lesz még róla 
szó. Az biztosnak látszik, hogy a válság elsősor-
ban társadalmi, civilizációs- és csak másodsorban 
„környezeti” jelenség, azaz a környezeti problé-

mák csak következmények. A két kérdést csak 
együtt lehet és kell kezelni. A valódi kérdés az, 
hogy életben marad-e az emberiség, ha az általa 
létrehozott mesterséges környezet „megöli” a te-
remtettet? Lehet, hogy az „életet” magát, nem 
tudjuk elpusztítani, de az általa létrehozott, szá-
munkra kedvező ökológiai körülményeket átvál-
toztathatjuk számunkra kedvezőtlenekké, és le-
rombolhatjuk a már elindult klímaváltozáshoz va-
ló alkalmazkodás képességét a természetnek és az 
embernek is. Élet, feltehetőleg lesz a Földön, csak 
az ember fog belőle hiányozni.  

3.1.2. Energiahordozók mennyisége és ki-
termelésének nehézségei 

Gépesített világunkban az energia szerepét 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az iparosodás 
kezdetén az energia szükségletet a hőigény hatá-
rozta meg, még régebben a hajtóerőt az emberi-, 
az állati- és kis léptékben a szél- és vízenergia 
szolgáltatta. A szilárd tüzelőanyagok (szén) a 
gőzgépeket még kiszolgálták, de a motorok hajtá-
sához (a századfordulótól kezdve), már kőolajra 
volt szükség. A modernizáció a generátor feltalá-
lásával (W.V. Siemens) lehetővé tette az elektro-
mos áram előállítását, melynek mennyisége iránti 
igény, a világ „nyugati felén” a jólét és a népesség 
növekedésével arányos mértékben emelke-
dett/emelkedik.  1945 után a társadalom kívánal-
mait (szükségletnek aligha nevezhető) legna-
gyobbrészt a kőolajból és a földgázból származó 
energia, valamint az atomenergia fedezte, de a 
szén részesedése is meghatározó mértékű volt.  

Az erőművek kapacitásának és a gépjármű 
forgalom növekedésének „köszönhetően” a mér-
gező emissziók a vizeket, a levegőt, a talajt, hatá-
rokat nem ismerve, nagymértékben szennyezik. 
Sok egyéb káros hatásuk mellett itt csak az ener-
giahordozók elégetéséből származó széndioxid és 
egyéb un. „üvegház gázok” kibocsátásának jelen-
tőségét emeljük ki. Ez a légkörben feldúsulva a 
lokális üvegházhatás egyik okozója, mely máig 
vitatott módon a sokszor globális felmelegedés-
nek is nevezett, klímaváltozást előidéző folya-
matban is szerepet játszhat.  A ’70-es évek ener-
giaválságnak nevezett pénzügyi és politikai ma-
nőverei elindították a „tisztább”, de főleg az ol-
csóbb energia fajták kutatási projektjeit és egyelő-
re korlátozott mértékű terjedését. A keleti blokk 
országaiban a válságjelenségek csak késleltetve, 
de halmozottan jelentkeztek, a kutatások és fej-
lesztések is később indultak meg. 
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3.1.3. Nyersanyagok mennyisége és kiterme-
lése 

Mindaddig, amíg elegendő mennyiségű ener-
giahordozó áll rendelkezésre elfogadható áron, a 
kutatások eredményei szerint az egyéb nyers-
anyagkészletek szűkössége sem gerjeszthet valódi 
hiányt. Az igazán komoly problémát inkább az 
okozza, hogy a nyersanyag- és energiahordozó 
készletek nem a nagyfelhasználó országok terüle-
tén találhatók. A „környezeti válság” így legtöbb-
ször gazdasági, pénzügyi, illetve politikai válság-
gal egészül ki. 

A nyersanyagok és az energiahordozók kiter-
melése akár mélyművelésű bányászatot, mélyfú-
rást, akár külszíni fejtést igényel, jelentős mértékű 
környezetszennyezéssel jár. A kitermelés az öko-
lógiai folyamatok kellő ismeretének hiányában, 
gyakran felmérhetetlen jelentőségű és hatóterületű 
károkat okoz a természeti környezetben, még ak-
kor is, ha a törvényeknek megfelelő gondossággal 
járnak el a bányászat, a szállítás és a rekultiválás 
alkalmával. Sok sajnálatos példa mutatja, hogy az 
„elvárható gondosság” nem jellemző, hiszen je-
lentős költséggel és a haszon csökkenésével jár. 

A nyersanyagkinyerés leggyakoribb káros kö-
vetkezményei: a több km. távolságban is érzékel-

hető talajvízszint csökkenés, elmocsarosodás, fel-
szín beomlások, a szállításnál keletkező por-, zaj- 
és olajszennyezés, a meddőhányók öngyulladásá-
nál fellépő kéndioxid szennyezés (savas esők) 
okozta növénykárosodás, folyók, erdők, tavak és 
élőviláguk pusztulása. A nyílt színi bányászat 
szándéka sokszor kerül összeütközésbe az értékes 
talajokat művelő mezőgazdasággal, esetleg tele-
pülések „vannak útban”, ahol a bekövetkezett 
épületkárok miatt már több ezer embert kellett ki-
telepíteni közérdeknek „álcázott” magánérdekek-
ből. 

3.1.4. A környezetszennyezés és az egészség-
károsítás forrásai, mechanizmusai 

A szennyezés forrásai természetes folyamatok 
(pl. vulkán kitörés), vagy az ember okozta mester-
séges tevékenységek. A természetes folyamatokról 
a klímaváltozással kapcsolatban még lesz szó. Va-
lamennyi emberi tevékenység elemzése nem a 
könyv feladata. Itt csak az építéssel is kapcsolatba 
hozható beavatkozások: az ipari termelés, a me-
zőgazdasági termelés és feldolgozás, az emberi te-
lepülések, a turizmus és a közlekedés kerülnek 
ismertetésre. (3—1. ábra) 

 

3—1. ábra Az emberi tevékenységek és a környezetszennyezés [5]

Az „áruparadicsom” állandó mozgásban tartá-
sa (termelés, felhasználás, szemétbe kerülés), a 
kíméletlen verseny által kikényszerített, gyorsított 
ütemű technikai fejlődés, folyamatosan új termé-
keket és gyártástechnológiákat hoz létre, melyek 

3.1.4.1. Ipari termelés 
A szakadatlan fejlődés, vagyis a termelés és 

ezzel az anyagi jólét állandó növekedése korunk 
deklarált, bár ma már kevésbé hangoztatott célja.  
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az alap- és segédanyagok egyre kifinomultabb 
formáit igénylik. A különböző iparágak a termé-
kek előállítása során globális mértekben okoznak 
súlyos környezeti károkat, hiszen a csúcstechnika 
lehetővé teszi a villámgyors kommunikációt, a 
földrészeken keresztül szervezett termelést és a 
határokat nem ismerő tőke-, áru- és munkaerő 
áramlást. Súlyosan környezetszennyező iparágnak 
számít pl. a vegyipar, a kőolaj feldolgozóipar, a 
vas és acélgyártás, a színesfém kohászat, a galva-
nizáló üzemek, a kő- kavics és homok kitermelés 
és feldolgozás (cementgyártás, beton és vasbeton 
előállítás), papír és cellulózgyártás. A gyártási, 
szállítási és hulladékba kerülési folyamatok során 
létrejött szennyező anyag kibocsátások többek 
között a nehézfémek legkülönbözőbb vegyületeit, 
ciánt, arzént, fluort, dioxinokat, szervetlen sókat, 
fenolokat, illékony klórozott, alifás-, vagy 
policiklikus aromás szénhidrogéneket és más ne-
hezen bomló szerves anyagokat tartalmaznak, me-
lyek levegő-, víz- és talajszennyezést okoznak.  

3.1.4.2. Mezőgazdaság és tájhasználat  
Az ember, (ha nem kérdőjelezzük meg az evo-

lúció máig sem bizonyított elméletét), kezdetben 
(de lehet, hogy csupán csak egy bölcsebb civilizá-
cióban) a Természet körforgásának részeként élt. 
A beavatkozások látható nyomai a letelepedéssel 
kezdődtek, a földművelés, az állattenyésztés új 
társadalmi struktúrákat hozott létre, de a terhelés 
korlátozott mértékű volt. A technikai újítások elő-
segítették a természetes erőforrások kiaknázásá-
nak hatékonyságát, nőtt a táplálékkínálat és a né-
pességszám. (A népsűrűség 4-5 fő/m2 –ről (i.sz. 
800) 42 fő/m2 –re nőtt (i.sz.1800) ezer év alatt). 
Európában i.sz. 800 előtt a trágyázás nélküli lege-
lőváltásos (szántóföld és parlag), később a há-
romnyomásos (téli gabona, nyári gabona és par-
lag), majd a trágyázásos, állattenyésztéssel kom-
binált szántóföldi művelés követték egymást. Az 
ipari forradalommal korszakváltás történt ezen a 
területen is, kialakult a gépesített, iparszerű me-
zőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó ipar. 
(Mint már említettük, a mezőgazdaságban dolgo-
zók számaránya 40%-ról 5%-ra csökkent). A ma-
gasabb terméseredmények érdekében a szervetlen 
trágyázás tudományos elveinek kidolgozásával 
szerkezetváltás indult meg a mezőgazdaságban. A 
terméseredmények, köszönhetően a racionálisan 
szervezett, gépesített módszereknek többszörö-
sükre nőttek. Az intenzifikálás a növényvédő sze-
rek és műtrágyázás fokozásával folytatódott. A 

növekedési hormon hatóanyagú gyomirtó szerek 
hatására az erre érzékeny gyomnövények szinte 
teljesen eltűntek, a nem érzékenyek viszont elsza-
porodtak. Gyakoribbá váltak egyes (pl. gombás) 
megbetegedések, ezt követően pedig a fungicidek 
használata. A hasznos rovarok gazdanövényeinek 
(gyomok) megsemmisítésével nőnek a levélkáro-
sodások, ami újabb vegyszerek használatával jár. 
A kis egységekre tagozódott kultúrtájban az álla-
tok élőhelyei (mezsgyék, sövények, vízfolyások) 
nem voltak veszélyeztetve. A mocsarak lecsapolá-
sával, talajszárítással, a nagytáblás, monokultúrás 
műveléssel világszerte megszűnőben vannak (sok 
helyen már meg is szűntek) a kisléptékű termőte-
rületek és ezzel veszélybe került az élővilág bioló-
giai sokfélesége (biodiverzitás) és különbözősége 
(biodiszparitás), az ezt őrző gén-másolók 
(replikátorok). A növénytermesztés és az állatte-
nyésztés elkülönül, a termelés specializálódik. Az 
állattenyésztés többé nem területfüggő, a takar-
mánytermesztés nem helyben történik, gyakran az 
élelmiszer feldolgozás hulladék anyagainak hasz-
nosításából, vagy importból fedezik. Gondot je-
lent a nagyüzemi állattartás ürülék tömege, mert 
kevés a közelben lévő termőterület. A száraz terü-
letek öntözése (többnyire ivóvíz minőségű vízzel) 
nagymennyiségű sót juttat a talajba, ami a párol-
gást követően visszamarad. A só kimosás alag-
csövezési rendszer kiépítését igényli és nem min-
dig sikeres. Az utánpótlás nélküli, kezdetben me-
zőgazdasági művelési, majd hajó-, és épületépíté-
si, manapság tüzelési célú „fabányászat” az erdők 
hatalmas területeken való megszüntetését ered-
ményezte, mely a természet szolgáltatásainak 
(széndioxid elnyelés, tárolás, oxigéntermelés, por-
lekötés, vízmegtartás, szélvédelem, stb.) körét je-
lentősen leszűkíti. 

3.1.4.3. Élelmiszer feldolgozás, étkezés, egész-
ségkárosítás 

Mára, mint ismeretes majdnem hét milliárd 
embert kell Földünknek eltartania. Ez indokolja (a 
gyártásban érdekeltek szerint) az élelmiszerek 
ipari előállítását. Az iparszerű élelmiszer termelés 
és feldolgozás jellegéből fakadóan súlyos veszé-
lyeket is hordoz magában az emberi egészségre 
nézve. Az egészségkárosító anyagok a légzéssel, 
táplálékkal, ivóvízzel és kismértékben a bőrön ke-
resztül juthatnak az emberi szervezetbe. A káros 
anyagok egy része kiválasztódik, más része fel-
halmozódik a szövetekben. A legtöbb esetben 
egyértelmű dózis-hatás összefüggés mutatható ki 
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(a dózis emelésével a hatás fokozódik), de bizo-
nyos (egyénenként változó) küszöbérték alatt, rö-
vid távon nem figyelhető meg károsodás. Termé-
szetes (kórokozó szervezetek, bakteriális bomlás, 
gombák által termelt mérgező anyagok) és mes-
terséges (feldolgozás segédanyagai, tartósító sze-
rek, talajba-levegőbe jutott ipari melléktermékek) 
szennyezőanyagok illetve szermaradványok egy-
aránt károsíthatják az emberek egészségét. Ez 
utóbbiak közül a peszticidek (a műtrágyázás mel-
léktermékei), a növekedésszabályozók, a növény 
védőszer maradványok, az állatok húsképződését 
elősegítő anabolikumok, az antibiotikumok, 
ösztrogének és tireosztatikumok (melyek a pajzs-
mirigy működés gátlásával fokozzák a hús vízfel-
vételét), különösen veszélyesek. A feldolgozáskor 
használt adalékok, az íz javítók, színezékek, állo-
mányjavítók, természet-azonos és szintetikus vál-
tozatainak széles skálája található meg élelmisze-
reinkben. Az ember a gabonafélék energiatartal-
mát közvetlenül hasznosítja, a haszonállatok fel-
nevelésére lényegesen több energiára (pl. csirke 
esetében 12 szeres mennyiség) van szükség. A 
gazdag országok húsfogyasztása kiemelkedő 
mennyiségű, a termelt gabona jelentős részét is 
takarmányozásra használják. Mindennek eredmé-
nyei: a túl feldolgozott, tartósított, mesterséges 
adalékokkal dúsított, előre csomagolt, drága 
„élelmiszeripari termékek”, melyektől roskadoz-
nak a gazdag országok élelmiszer üzleteinek pol-
cai (lakosaiknak nagy része kórosan elhízottnak 
tekinthető, elsősorban a stressznek, depresszió-
nak, magánynak köszönhetően), míg a szegény 
országokban emberek, elsősorban gyermekek ez-
rei naponta halnak éhen.  

A modern ember az idő szorításában él, a ha-
gyományos étkezési szokások és időpontok elfe-
lejtődtek, a közös családi étkezések ideje lejárt. A 
globális kapitalizmus diktátumai felülírták a nor-
mális emberi szükségleteket. Útközben, vagy 
egyedül a számítógép mellett, jó esetben mikro-
hullámú sütőben melegített készételt, rossz eset-
ben „Junk Food”-t (Hamburger, hot-dog, stb.) 
eszünk és ezt nevezzük gyors, vagy „rugalmas” 
étkezési szokásnak.  

Ismert az is, hogy egyes élelmiszer összetevők 
(pl. üdítő italokban) függőséget okoznak, növelve 
ezzel a terméken lévő hasznot. Az élelmezéstudo-
mány és a gyógyszeripar már összeolvadt, új táp-
szerek és funkcionális élelmiszerek kerülnek for-
galomba, a gyógy-étrendek a gyógyszertárakból is 
beszerezhetők. 

3.1.4.4. Kereskedelem 
A kereskedelem korlátok nélküli volta és a lo-

gisztikai rendszerek működése két területen is 
„környezetromboló”. Egyrészt a hosszú szállítási 
útvonalak energiafogyasztása és szennyezése, 
másrészt a napi szükségletekhez tartozó termékek 
(pl, tejtermék, gyümölcs) értelmetlen utaztatása 
miatti „frissen tartás”, ami főleg a tartósítószerek 
bőséges adagolását jelenti. A hosszú szállítási út-
vonalakat igénylő kereskedelem „értelmes idők-
ben” nagyrészt luxuscikkel folyt. 

A fogyasztók nagy részének az organikus ter-
melés, egészséges élelmiszerek, helyi források 
csak egyfajta divatot jelent, számukra továbbra is 
a kényelem a legfontosabb. Készséggel használ-
ják pl. a „hűségkártyákat” (amivel pl. aktiválhatók 
„az intelligens mérlegek”), gyűjtik a bonokat, és 
bekerülnek az információs rendszerbe, ahol tagjai 
lehetnek egy on-line közösségnek. Ennek segítsé-
gével a transznacionális cégek személyre szóló 
reklámokat készíthetnek, a vásárlók a termékeket 
pontozással értékelhetik (aktív részvétel, e-bay 
pontrendszer) próbálnak eligazodni a bénító vá-
lasztékban, ahol csatolt szolgáltatásokkal erőltet-
nek rájuk „tücsköt-bogarat.” (A szószok mellé in-
gyenes főzőtanfolyam jár és barbecue nyaralás. 
Az áruházak vendéglőt nyitnak és szabadtéri öko-
logikus életmódközpontot, hogy elsődleges ha-
szonélvezői legyenek az új ötleteknek.  A TESCO 
pl. már most többet tud a brit állampolgárokról, 
mint a kormány.)  

A „zöld ruhába öltöztetés” remek példája az 
un. „élelmiszer-biztonsági” szabályrendszer be-
vezetése, a „legelőtől a tányérig mindent rögzí-
tünk” hangzatos képtelensége. Már működnek a 
mobiltelefonnal leolvasható vonalkódok a kívánt 
adatokkal (az élelmiszer honnan származik, mi-
lyen talajjavítást, növény-védőszert használtak, 
stb.). A baj ott van, hogy a fogyasztó nem tudja 
megítélni, hogy a felsoroltak ártanak, vagy nem...  

A hatalom, és a TNC-k válasza a rendszerből 
való kihátrálási kísérletekre pl. az, hogy a világ 
legnagyobb kereskedelmi láncolata a Wal-Mart 
jelenleg éppen kisméretű lakóhelyi üzletláncot 
szervez „Small-Mart” néven. A másik trend már 
ismert, Victor Gruen (a bevásárló központok ki-
alakításának úttörője) szerint a megoldás a közü-
leti szolgáltatások (iskola, orvosi rendelők, rend-
őrőrs, sportpálya, stb.) integrálása a kereskedelmi 
hálózatokba, városközpontokká alakítva őket. 
(Úgy látszik most valóban a kereskedők uralmát 
éljük).  
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3.1.4.5. Települések 
A településeket térbeli egységek, melyek mun-

ka- és lakóhelyeket, közösségi- és közlekedési- lé-
tesítményeket foglalnak magukba. A természetet 
átalakító, vagy más módon igénybevevő „földda-
rabokról” van szó, és a történelem folyamán álta-
lában un. ellátó területeikkel együtt értelmezték 
őket (termőterületek, felszíni és talajvizek, erdők 
és rétek, ásvány lelőhelyek és hulladéklerakók), 
melybe a létfenntartáson kívül beletartoztak az 

„ökológiai szolgáltatások” (oxigén és vízellátás, 
regenerálódás) is. A települések népesség-eltartó 
képességükkel is jellemezhetők (hány élőlény 
szükségleteit képesek kielégíteni). Ha pl. az erő-
források szűkössége miatt nem tudott mindent 
biztosítani népessége számára, a szomszédos tele-
pülésekkel való együttműködés (munkamegosz-
tás, kereskedelem) volt hosszú időn keresztül a 
megoldás. (3—2. ábra) 

  

 
3—2. ábra Példa: Brüsszel, mint városi ökoszisztéma abiotikus szerkezete és terhelése—relatív 

intenzitásértékekkel [5]

A mezőgazdaság, a kézműves mesterségek és a 
kereskedelem a népességet más-más területekre 
koncentrálta, az előbbi a falvak, az utóbbi kettő a 
városok kialakulásának kedvezett.  A termelés 
növelésében két mennyiségi ugrást szokás számon 
tartani: az Európában a XIX sz. elején indult úgy-
nevezett ipari forradalomnak, azaz a nagyüzemi 
termelésnek a megindulását, és a XX. sz. közepén 
lendületet vett fogyasztói társadalom kiépítését. 
Legnagyobb hatása a gépesített, tőkeigényes, ra-
cionalizált, minimális munkaerőt igénylő iparsze-
rű mezőgazdaság létrejöttének volt, az emberi 
munka feleslegessé válása, és az emberek város-
okba özönlése miatt.  

A falu a természetes gazdálkodásra (állatte-
nyésztéssel kombinált szántóföldi művelés) épült, 
a közösségek életmódja dinamikus egyensúlyt ala-

kított ki a természet eltartó képessége és az embe-
ri hasznosítás között. Magyarországon (de Európa 
és a világ más országaiban is) a múlt század kö-
zepéig a falu önfenntartó ökológiai egységként 
funkcionált, a táplálékot, a ruházatot, a hajlékokat 
és középületeket is helyben állították elő, a kevés 
felesleget a közeli városban értékesítették, a bevé-
tel a hiányok kiegyenlítését szolgálta. A hulladé-
kok (beleértve az építési anyagokat is) visszafor-
gatása zárta az anyag körforgást és minimalizálta 
a felhasznált energia mennyiségét. A természethez 
való optimális viszony teljes körű felelősséget 
alakított ki a környezettel szemben. A termesztett 
növények közé spontán módon más fajok is tár-
sultak (esetenként a kártevők ellen, tapasztalati 
alapon tudatosan telepítették őket) a falak, kőra-
kások, bozótosok, útszegélyek, sovány gyepek és 
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vizek növénytársulásai. A növényfajták 
archaefitákra (őslakosokra, pl. libatop, vasfű) és 
neofitákra (tengerentúlról érkezőkre, pl. a belén-
dek, maszlag) oszthatók. A nitrogénkedvelő (in-
dikátor) fajok, pl. az apró mályva, libatop, farkas-
alma, jelzik a település ökológiai fejlettségi szint-
jét. A növénytársulások ökológiai folyosó szerepet 
töltenek be, számos állatfaj számára szolgálnak 
élőhelyül (táplálékforrás, menedék, áttelelő hely). 
A XX. század 50-es éveitől a falu az óriásváros 
piaci és ellátási rendszerének részévé degradáló-
dott, ennek következménye lett a fokozódó ökoló-
giai destabilizálódás. Az iparszerű hasznosítás, a 
hasznot nem hozó sövények, facsoportok 
eltün(tet)éséhez vezetett, rohamosan csökken az 
életterek száma és változatossága. A természetes-
hez közel álló táj „kultúrsztyeppévé” változott, 
számos madárfaj és kétéltű már a veszélyeztetett 
fajok listájára került, ha még ki nem pusztult. 

A falvak mára sok helyen vagy felhagytak 
élelmiszertermelő tevékenységükkel, vagy bekap-
csolódtak a globális kereskedelembe (az iparosí-
tott mezőgazdaság kevés embert foglalkoztat), 
vagy lakó-üdülő falvakká váltak. Fiataljaik város-
lakó „élményfüggőkké” váltak, a városba települ-
tek, de legalábbis bejártak dolgozni, amíg volt 
munkalehetőség. A vidék igényt tart a „városi ja-
vakra”, aminek az elvándorláson kívül a másik 
következménye a nagy ellátórendszerek tovább-
építése, óriási költséggel és kiszolgáltatottsággal.  

Magyarország összes településének 70%-a 
5000 főnél kisebb népességű, vidéki falusi-kis vá-
rosi település. Egy 2001. januári felmérés (KSH 
adat) szerint az 500 fő alatti települések száma 
1074, mintegy 1/3 –a az összes településnek. Az 
itt élők száma a lakosság 2,8%-a. 100 000 főnél 
nagyobb városunk, mindössze 9 van, itt él az 
összlakosság 28,5 %-a. Városaink száma összesen 
298, 6,8 millió lakossal. A népesség 2/3-a tehát 
itthon is városlakóvá vált. De ezek 80%-a 20 000 
fő alatti kisváros, nem mindig központi szervező 
funkciót betöltő központ. A város-vidék együtt-
működés helyett ezen a téren is a gazdasági ver-
seny dominál, amiből a társég összes települése 
vesztesként kerül ki. (pl. Mórakert térségi 
együttműködés, de itt sem a lakosság ellátása, ha-
nem a külső piacon való versenyképesség a cél.) 

A vidéki települések a munkamegosztásban 
egyenlőtlen felekként vesznek részt (a városlakók 
lenézik a vidékieket), de ami még rosszabb, a vá-
rosi gondolkozásmódnak köszönhetően elvesztet-

ték képességüket a természettel együttműködő ön-
fenntartásra.  

A környezetvédők szerint mindezért a város, 
mint elvont rendszer, felelős, de ez tévedés. A ci-
vilizációs modell, a gondolkozásmód és hatalmi 
struktúra hozta létre a város kíméletlen dominan-
ciáját, a termelés iparosítását, aminek a vidék el-
sorvadása lett az egyik következménye. A föld-
nek, mint alapvető természeti erőforrásnak, a táj-
nak, mint alapvető ökológiai szolgáltatásnak a tár-
sadalom számára nincs értéke, csak mint építési 
terület értékelődik fel, akkor eladják építési, köz-
lekedési célokra, hiszen az élelmiszert úgyis kül-
földi forrásokból szerzik be a kereskedők. [6]  

A város környezeti terhelését a tájjal való ösz-
szefonódás (pihenő területek, szemétlerakók, 
szennyvíztisztítók, stb.) és az állat és növényfajok 
elvándorlása teszi nyilvánvalóvá. A nagykiterje-
désű települések teljesen elhatárolódnak a kör-
nyező ökoszisztémáktól, melynek oka többek kö-
zött a talaj lefedése, tömörödése, a hulladék-hő, a 
szennyező anyag kibocsátás és a zaj. A termelő 
szervezetek (növények) fajszáma csökken, így 
nem töltik be szerepüket, az ökoszisztéma energi-
ával való ellátását. Visszájára fordul a termelő és 
fogyasztó szervezetek természetes egyensúlya a 
táplálék piramisban, túlsúlyba kerülnek az embe-
rek, illetve sajátos összetételű, szegényes (városi) 
élővilág alakul ki. Az ember által telepített nö-
vény- és állatfajták kiszorítják az „őslakos” fajo-
kat, melyek némelyike (pl. a vándorpatkány, kövi 
fodorka) vetélytársak hiánya miatt tömegesen je-
lenik meg. A talaj elzárása és a nehezen, vagy 
egyáltalán nem bomló, mesterséges hulladékok 
felszaporodása miatt a lebontó szervezetek sem 
képesek ellátni feladatukat, a tápanyagok vissza-
juttatását az anyagkörforgalomba. A városokra a 
mozaikos ökoszisztémák jellemzők, szorosan 
egymás mellet létező, kisméretű, szárazföldi (ker-
tek, parkok, sportpályák, szeméttelepek) és vízi 
(medencék, tavak) életterek. Az antropogén öko-
szisztémák már elveszítették önszabályozó képes-
ségüket.  

A várost és vidékét a vasút megjelenéséig, 
mindig a kölcsönösségen alapuló munkamegosz-
tás jellemezte. A vidéki és a városi ember egyen-
rangú félként vett részt benne (lásd ókori görög 
polisz, XIX századi Alföldi mezővárosok). A 
„zárt gazdaságok”-ban a kereskedelem nem a 
meggazdagodást, hanem az emberi szükségletek 
kielégítését szolgálta, vagyis a kereskedelem nem 
a gazdaság célja, lényege volt, mint most, hanem 
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csak kiegészítője. A kapitalizmus és benne a vasút 
térhódításával (nagy tömegű áru, nagy távolsá-
gokra való szállítási lehetőségével) a városnak 
nem volt többé szüksége közvetlen vidékére, nem 
is biztosított a számára jövedelmet, lakossága nem 
juthatott hozzá a városi szolgáltatásokhoz. A vá-
ros a szabadság jelképévé vált. Kiépültek a tö-
megtermelési, értékesítési, fogyasztási és infrast-
rukturális nagyrendszerek.  

A tömeg és fogyasztás növekedése azonban 
minőségromlást idézett elő, megindult a tehetőség 
kimenekülése a városokból. A környező falvak-
ban felvásárolták az elhagyott földeket és megin-
dult az agglomeráció kiépülése, a nagyrendszerek 
meghosszabbítása, lényegében a városok tovább-
terjeszkedése. Az ökológiai szolgáltatásokat 
azonban az emberek nem nélkülözhetik, és az ellá-
tó övezeteket mégis beépítették. A törekvések a 
védelmi célú korlátozásokra, részben elkéstek, 
részben sorra csődöt mondanak. A LULU 
(Locally Unwanted Land Use), mely a környezet-
terhelő beruházások megakadályozására, a védel-
mi célú földhasználatra (természet-, táj-, épített 
környezet-, árvíz-, vízbázis- védelem) tesz javas-
latot, ma a legtöbb országban „nemkívánatosnak” 
minősül, mert a jövedelemtermelés korlátozását 
jelenti. (Az ökológiai szolgáltatásokért valakinek 
fizetni kellene, különben friss levegő és tiszta víz 
híján pusztulásra vagyunk ítélve.) [6] 

3.1.4.6. A turizmus  
A város „hatóterülete” a megnövekedő szabad-

idő miatt (is) jelentősen megnő, a gépkocsik ro-
hamosan emelkedő száma egyre nagyobb terheket 
ró a városkörnyéki pihenő terültekre. A pihenni 
vágyók jó része a természetbe igyekszik, (szerve-
zett turizmus) de elvárja, hogy megszokott ké-
nyelmét ne kelljen nélkülöznie. A beavatkozás 
infrastrukturális fejlesztést, intenzív területhasz-
nálatot eredményez. A közlekedés, parkolás, étke-
zés, szemetelés, vízszennyezés, tűzgyújtás és a 
tömeges emberi jelenlét az állatok élettevékeny-
ségeit zavarják (megközelítési stressz), minden 
rossz szándék nélkül veszélyeztetik az élő- és me-
nedékhelyeket. A sí területek, (pl. az erdőket ke-
resztülszelő sífutópályák), olyan mértékben avat-
koznak be az alpesi és szubalpesi tájak ökológiá-
jába (pl. Grenoble környékén 12 000 drótkötélpá-
lya és 40 000 sílift van) hogy használatuk követ-
kezményei (pl. a taposási degradáció) felülmúlják 
minden más biotikus és abiotikus tényezőjét. A 
kialakuló egyöntetű, kétszikűekben szegény, fü-

vekben gazdag, gyorsan szaporodó, másodlagos 
növénytársulások kiszorítják a ritkább fajokat, sé-
rül a biológiai sokféleség. A tömeges vízparti 
üdülések a „kulturált időtöltés” igényelte beavat-
kozások (mederkotrás, vízduzzasztás, burkolt par-
tok, csúszdák, stb.), a búvár-turizmus a vízszeny-
nyezésen kívül az előzőekhez hasonló problémá-
kat okoznak. A rafting (vadvízi evezés), canoyng 
(természetes csúszdák) igényelte műszaki beavat-
kozások és a növekvő számú emberi jelenlét a 
gyors folyású, hegyi patakok vízszennyezését, 
élővilágának pusztítását „segíti elő”.  A turizmus 
iparág a bolygó egészét veszélyeztető, fékeve-
szett üzleti ámokfutás. Ma (még mindig és már 
megint) kb. 700 millió ember utazik kedvtelésből 
évente, a helyváltoztatás gyakorlatilag folyama-
tos, olcsó és luxus utak keretében egyaránt. A 
globalizációnak köszönhetően, mindent megka-
punk, bárhol legyünk a Földön. A tömeg elvisel-
hetetlen, a híres látványosságok már annyira tönk-
rementek, hogy klímatizált terekbe kell zárni őket, 
a láthatást már hónapokkal, sőt évekkel előre le 
kell foglalni.  

A környezetromboláson az sem segít, hogy a 
szállodák gépészeti berendezései napenergiával 
működnek, víztakarékos- és szürkevíz-hasznostó 
rendszereket használnak. A hagyományos nyara-
lások kezdenek divatjamúlttá válni, a valódi ha-
szon (a World Tourism Organisation, Idegenfor-
galmi Világszervezet szerint) a „másmilyen”, a 
„testreszabott” utakban van, amely a gazdagok 
tömegeit vonzza. Ilyen a „bolygómentő turizmus” 
(pl. Earthwatch, amely önkénteseket gyűjt a ve-
szélyeztetett fajok segítésére), vagy az „őseink 
földjének megkeresése”, esetleg az élmény- vagy 
a „virtuális törzsi turizmus”, amely a számítógé-
pes játékok és a TV valóságshow-k ötvözete egy 
„elhagyott szigeten”. Természetesen nem a Föld 
megmentése a cél, hanem saját feszültségeink ol-
dása, menekülés a tömeg és/vagy a gyökértelen-
ség elől.  

3.1.4.7. Közlekedés 
Az utak környezeti hatása a biológiailag aktív 

területveszteségek, az élőhelyek elszigetelése, a 
növény és állatpusztulás. Az autópályák terület-
igénye a sávszám és a domborzati viszonyok 
függvényében kb. 4,5-11,1 ha/km úthossz. A járu-
lékos- (felvonulási létesítmények) és következ-
mény beruházások (töltések, bevágások, hidak, 
stb) még kb. 3,7 ha/km, illetve 2,4 ha/km úthossz 
területet igényelnek. [5] A közlekedési felszíne-
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ken (utak, vasutak, parkolók) és tágabb környeze-
tükben szélsőséges mikroklíma alakul ki (magas 
be- és kisugárzás, intenzív párolgás, fagyzugok 
stb.), hiányzik a növénytakaró, a járműforgalom 
állandó és „szabálytalan”, növekvő a zajhatás. 
Németországban pl. az utak által át nem szelt te-
rületek 60%-a 10 km2 –nél kisebb. Az utak a kis-
termetű állatok (rovarok, kisemlősök) számára át-
járhatatlan akadályokat jelentenek (barrier hatás), 
elhatárolt maradvány-biotópok keletkeznek, me-
lyek állománya bemenekült, és átvonuló fajokkal 
egészül ki. Az elszigetelt élőhelyek korlátozott 
erőforrásai és energiatartalma meghatározzák a 
fajösszetételt, genetikai elszegényedést hoznak 
létre, a ritka fajokat kiszorítják a vándorlást ked-
velő (kozmopolita) fajok. Kevés faj nagy egyed-
számban szaporodhat el. Számos állat a közleke-
désnek közvetlenül esik áldozatul, szembetűnő a 
kultúrakövető fajok (fekete rigó, nyúl, sün) ará-
nyának növekedése. Külön említést érdemel a 
sószórás (NaCl), amely befolyásolja egyes növé-
nyek vízháztartását, ioncsere következtében a ta-
lajból fontos elemek mosódnak ki, növekedés 
visszamaradást okozva. A Cl ionok sejtmérgek, a 
növények biokémiailag aktív részeit károsítják. 

 A személyautó sokáig a szabadság és a mobili-
tás jelképe volt, és csak másodsorban szolgált 
közlekedési célokat. Mára mind a szabadság, 
mind a mobilitás a mobiltelefon és az Internet 
megjelenésével virtuálissá válik. Az autógyártás a 
kőolaj feldolgozó iparral együtt táplálékának ma-
radékait keresi, és a fogyatkozó készletek miatt, új 
hajtóanyagok után kutatnak. A fejlesztés azért 
nem áll meg, a „korszerű” „hangulat érzékeny” 
járművek beépített intelligenciával rendelkeznek 
(tulajdonos személyének, vezetési szokásainak 
felismerése, lopás gátlók, stb.). Az elektronikus 
adatrögzítők (sebesség, fogyasztás, fékezések, 
gyorsulás) adatszolgáltatásra is képesek (sőt hasz-
nálatosak) az autógyártók, a rendőrség és a bizto-
sítók számára is. A beépített helymeghatározók 
segítségével nyomon követhető, hogy merre és 
milyen sebességgel hajt a hozzátartozó, ügyfél, 
körözött bűnöző. (www.networkcar.com). Kifej-
lesztés alatt vannak az elektronikus és un. 
biodízellel (is) hajtott hibrid - és a vezető nélküli 
járművek is. 

A légi közlekedés, a repülőgépek sugárhajtó-
művei a felelősek elsősorban az antropogén nitro-
gén oxidok (NOx) légkörbe juttatásáért, melyek 
megváltoztatják a légköri ózon mennyiségét. A ví-
zi közlekedés kockázati tényezői a nagyméretű ha-

jók biztonságos közlekedését elősegítő beavatko-
zások (mederkotrás, rakpartépítés, zsilipek, stb.), 
a hajtóanyag melléktermékek és a balesetek foly-
tán a szállított anyagok vízbe kerülése (pl. olaj-
szennyezés). 

3.2. A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS PROBLÉ-

MAKÖREI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREI 
A fogalom könnyebb kezelhetősége érdekében 

a természeti „környezetet” részekre szokták osz-
tani (levegő, víz, talaj, élővilág, épített környezet, 
stb.).  A munkahipotézisként elfogadható felosz-
tás azonban a gyakorlatban sokszor öncélúvá vá-
lik, elkülöníthetőnek tételezik fel az egyes része-
ket és egymásnak ellentmondó eszközökkel „vé-
dik” a környezet egyes elemeit. A módszert a tár-
gyalhatóság érdekében, a korlátok tudatosításával 
alkalmazzuk, terjedelmi okokból a teljesség igé-
nye nélkül. A jelenségek vizsgálatához a tudo-
mány módszereit, az egyes tudományterültek kuta-
tási eredményeit igyekeznek felhasználni. A tu-
domány módszere, mint tudjuk, mérni, ami mér-
hető és mérhetővé tenni, ami nem mérhető. Ez 
utóbbi (sajnos? szerencsére?) nem mindig sikerül, 
de az ember nem hajlandó beismerni vereségét, a 
mérhetetlen részeket „elhanyagolhatónak” tartja. 
Az ökológia rendkívül összetett és szerteágazó 
tudományában a pontos mérés is csak „rész”- 
eredményeket hozhat, az „egész” számszerű érté-
kelésére egzakt módszert még nem sikerült talál-
ni, be kell érnünk megfigyelésekkel, becslésekkel 
és többé-kevésbé megalapozott feltételezésekkel.  

A környezetszennyezés legfontosabb területei 
a: 
 levegő-, 
 víz-, 
 talaj-, 
 zaj-rezgés-, 
 sugár-, 
 szilárd hulladék és az 
 úgynevezett veszélyes-anyag szennyezések. 

Kimondhatjuk, hogy a Föld valamennyi szférá-
ját sikerült már elszennyeznünk, sőt „tevékenysé-
günket” jócskán kiterjesztettük. A litoszféra 10 
km mélységű kéregtartományát még „hozzáférhe-
tő földtani erőforráskészletnek” minősítik 
(geotermális energiakészletek, radioaktív hulladék 
elhelyezése) és bolygónk körül egyre nő az „űr-
szemét” mennyisége is. 
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3.2.1. Levegőszennyezés 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meg-

fogalmazása szerint: szennyezett a levegő, ha 
egységnyi térfogatában olyan mennyiségben ta-
lálható meg egy, vagy több szennyező anyag, 
vagy azok keveréke, amely az emberekre, állatok-
ra, növényekre vagy tárgyi tulajdonokra káros le-
het, a jó közérzetet, vagy a birtoklás gyakorlását 
sokszor mérhetetlen módon bár, de akadályozza. 

3.2.1.1. Természetes levegőszennyezők  
Természetes levegőszennyezők az allergén vi-

rágpollenek, a tűlevelű fák terpénjei, melyek 
szmog-előidézők lehetnek, (a szmog kifejezés az 
angol smoke (füst) és fog (köd) szavakból kelet-
kezett) a vulkánok por és gázfelhői, a villámlás és 
az UV sugárzás „melléktermékeként” keletkező 
nitrogén oxidok. Szénmonoxid keletkezik egyes 
növények, vagy mikroorganizmusok anyagcsere 
folyamataiban és UV sugárzás hatására is a sztra-
toszférában. 

3.2.1.2. Az antropogén légszennyezés és követ-
kezményei 

Az antropogén légszennyezés legnagyobb kárt 
okozó forrásai: az energia előállítása-átalakítása, 
szállítása és felhasználása, a nyersanyag kiterme-
lés, az ipari termelési folyamatok, a települések és 
a közlekedés. A légkör természetes összetételét 
megváltoztató mesterséges szennyezők: a gázok 
(pl. a széndioxid CO2, kéndioxid SO2, ózon O3), a 
gőzök (pl. a vízgőz) és az aeroszolok (0,01-100 
µm átmérőjű részecskék): azaz a köd, füst, és por. 
A légszennyezés globálisnak tekinthető, a lég-
áramlatok révén a Föld légkörében gyakorlatilag 
mindenhol kimutatható, olyan helyen is ahol nincs 
számottevő ipari termelés. A légszennyezés a lo-
kális forrásoktól távolodva esetenként, egyes víz-
ben oldódó vegyületek révén vízszennyezéssé, he-
lyenként talajszennyezéssé válik. 

A légkör szennyezésének legismertebb követ-
kezményei az un. üvegházhatás, az ózonlyuk és 
különböző egészség károkozások. Minden égetés-
sel hasznosított energiahordozó tartalmaz szenet. 
Égéstermékeként széndioxid (CO2, tökéletlen 
égés esetén szénmonoxid (CO) keletkezik. A CO2 
a növényi fotoszintézis „szállítója”, infravörös ab-
szorber. A vízgőzhöz hasonlóan a rövidhullámú 
napsugárzást átengedi, a Föld felszínéről vissza-
verődő, hosszú hullámú sugárzást azonban elnye-
li, így a felszín felülete átlagosan 13,87 Cº-ra me-
legszik fel. E természetes "üvegházhatás" (a hosz-

szúhullámú sugárzással szemben az üveg is átlát-
szatlan) nélkül, a Föld felülete -18 Cº -ra hűlne le, 
nem létezne élet. A felsorolt gázok az alábbi mó-
don vesznek részt a felszín hasznos melegítésé-
ben: a vízgőz 62%-ban , szén-dioxid 21,8%-ban , 
felszín közeli ózon 7,3%-ban , dinitrogén-oxid 
4,2%-ban , metán 2,4%-ban , halogénezett szén-
hidrogének 2,1%-ban.  

Az elnyelés növekedésével azonban, melyek 
nagy részét az antropogén hatások okoznak, nő a 
hőmérséklet, az egyensúly (időlegesen) megbom-
lik, az "élet" most általunk kerülhet veszélybe. A 
széndioxidon kívül a Föld légkörének alig 0,1 tér-
fogat %-át kitevő nyomgázok is megzavarhatják 
egyensúlyát. A halogénezett szénhidrogének pl. 
az antropogén üvegházhatás 17%-áért, a széndi-
oxid 50%-ban, a metán 19%-ban, a dinitrogén-
oxid 4%-ban, a vízgőz 2%-ban és a troposzféra 
ózontartalma 0,8%-ban felelősek. Az utóbbi 100 
évben a légkör széndioxid tartalma 20%-al, a me-
tán tartalom csaknem 90%-al nőtt5.  

Az Antarktisz felett 1968-ban felfedezett ózon-
lyuk, az ózon más területeket is érintő csökkenése 
mellett, növekszik, sőt vándorol. A légköri ózon 
tartalom 2-5%-os csökkenése fehér embernél bőr-
rákot okozhat. A sztratoszférában található ózon 
(O3) 90%-a oxigén molekulákból keletkezik a 
nagy mennyiségben szintén rákkeltő UV-B sugár-
zás közreműködésével. Nagyobb hullámhosszú 
fény hatására az ózon újra reakcióképes gyökökre 
bomlik fel. Az ózont létrehozó és lebontó folya-
matok a sztratoszférában egyensúlyban vannak. 
Az egyensúly zavaráért egyes nyomgázok külön-
böző reakciói a felelősek. A nitrogén oxidok 
(NOx) OH gyökökkel való reakciója során kelet-
kező szabad gyökök leválasztják a HCl  klórját, 
ami reagál az ózonnal. HCl az UV sugárzás hatá-
sára keletkezik, a halogénezett szénhidrogének 
fotolízise révén. Egy Cl atom 1000 ózon moleku-
lát is szétbonthat, így kis mennyiség is elegendő 
az ózon réteg pusztításához. Az ózon a 260-320 
nm hullámhosszúságú sugárzást elnyeli. A lyukas 
ózonrétegen keresztül e nagy energiájú sugárzás 
eléri a földfelszínt, genetikai károsodást idézve 
elő. 

A fotokémiai (Los-Angeles típusú) szmog 
előanyagai az ózon, nitrogénoxidok és szénhidro-
gének. Főleg a forgalmas nagyvárosok levegőjé-
ben felszaporodnak, majd hőmérsékleti inverzió 
és UV sugárzás hatására bonyolult kémiai reakci-
ók során peroxi-alkil-nitrátok keletkeznek (PAN). 
A 25-35 Cº hőmérséklet, az alacsony páratartalom 
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és a 2 m/sec alatti légsebesség kedvez kialakulá-
sának. A szmog magas PAN és aldehid tartalma 
révén oxidáló hatású, károsítja az egészséget és a 
növényzetet. A téli (London típusú) szmog magas 
légnyomás és légnedvesség, valamint -3 Cº és +5 
Cº közötti hőmérséklet esetén jön létre, ipari vagy 
városi területeken. A talaj menti légrétegeket in-
verziós réteg zárja le, ez alatt dúsulnak fel a por, a 
kéndioxid, az ipari és háztartási szennyező gázok.   

A kéndioxid különböző reakciókon keresztül 
kéntrioxiddá majd vízzel keveredve kénsavvá ala-
kul, mely egészség-, épület- és növénykárosodást 
vált ki. Az oldatként szennyező savas esők károsí-
tó hatásának kiemelt területe az erdőpusztulás, 
melynek elsődleges oka a káros imisszió, de ide 
tartozik a rossz gazdálkodás, a gombák, baktéri-
umok, túlszaporodó rovarok, és az éghajlatválto-
zás hatásai is. A levegő egyre fokozódó savasodá-
sáért a kéndioxidon kívül, a nitrogénoxidok és a 
sósav is felelősek. Az erdőpusztulás összefüggés-
be hozható még a környezet elsavanyodásával is, 
ami többek között a nagyüzemi állattartás során 
keletkező ammónia légköri felhalmozódásának 
„köszönhető”. [5] 

A levegő szennyezőanyag tartalmát a létesít-
mény, berendezés, jármű kibocsátása (emisszió) 
illetve a károkozás helyén (imisszió) mérik. Az 
anyagrészek szétterjednek (transzmisszió) így a 
szennyezés helyét kisebb koncentrációban érik el. 
A mérések a kibocsátás helyszínén, illetve a talaj 
vagy növénytakaró felett 1,5 m magasságban, 
épületektől 1,5 m távolságban történnek és az ér-
tékeket mg/m3 , illetve g/óra dimenziókban adják 
meg és az anyag veszélyességétől függő koncent-
ráció-értékekkel hasonlítják össze. Pontszerű 
szennyező források (kémények), épületforrások 
(szellőzők, egyes gyártási technológiák) és felüle-
ti források (szállítószalag, szeméttelepek) jelölhe-
tők meg. A szennyező komponensek mennyiségét 
különböző érzékelők regisztrálják, melyeket erre a 
célra fejlesztettek ki, vagyis az ismert és a hely-
színen jelenlévőnek feltételezett anyagok mérésé-
re alkalmasak. 

A környezetre és az emberi egészségre ártal-
mas légszennyező anyagok veszélyességi fokoza-
tokba (I-IV) sorolhatók. I-es kategóriába soroltak 
az erősen mérgező és a földfelszín közeli ózon-
szmog képződésért felelős illékony szerves kom-
ponensek (VOC, Volatile Organic Compounds). 
Forrásaik a kőolaj feldolgozáson-forgalmazáson 
(8%) kívül a gépjármű üzemeltetés- (35%) és 
egyes iparágak (vegyipar, gyógyszeripar) oldószer 

felhasználásából származó (aceton, benzol, toluol, 
etanol, metanol, xilol, stb.) kibocsátásai. [3; 6]  

3.2.2. Vízszennyezés 

3.2.2.1. A szennyezett világtengerek 
2008-at a víz évének nyilvánították, nem vélet-

lenül. Víz nélkül nem létezik élet, mára azonban 
olyan mértékben szennyeződött a Föld vízkészle-
te, hogy egészségünk, lassan életünk is veszélybe 
kerülhet. Bolygónk felületének jóval nagyobb ré-
sze víz, mint szárazföld, 71%-a, kb. 362 millió 
km2 tengervízzel borított. A világtengereknek 
azonban mára nem maradt egyetlen érintetlen folt-
ja sem, az ember már mindenhol rajta hagyta a 
„keze nyomát”, szennyezések, túlhalászás, stb. 
formájában. Az óceánokba évente csaknem 2,6 
millió tonna nitrát, 2,5 millió tonna cink és 
370  00 tonna ólom kerül az emberi tevékenység 
következtében, nem beszélve az olajtanker és fú-
rótorony katasztrófákról, hogy csak a fontosabba-
kat említsük. Tudnunk kell, hogy 1 liter kőolaj, 1 
millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmat-
lanná tenni. (www.szak-emberek.hu/ivoviz/).  

A Föld felületére érkező esővíz sokféle szeny-
nyeződést sodor magával és juttatja a talajba, 
közben a talajszemcsék, a kőzetek megszabadítják 
a szennyezés nagy részétől.     

Kalifornia ökológiai problémákat elemző köz-
pontjában számos kutatóintézet közreműködésé-
vel egy átfogó kutatás készült a bolygó óceánjai-
nak állapotáról, amit ugyanabban az évben publi-
káltak a Science c. tekintélyes tudományos folyó-
iratban. 17 féle emberi tevékenység óceánokra 
gyakorolt globális hatását vizsgálták: pl. a keres-
kedelmi halászat, a hajóforgalomból eredő szeny-
nyezés, a klíma változása, az ultraibolya sugárzás 
mértéke, a víz savasodása, stb. Az additív hatások 
következményeit elemezték, különféle ökológiai 
egységekre bontva a rendszert. A végeredmény 
szerint a világtengerek több, mint 40 %-a erősen 
veszélyeztetett állapotban van. A kontinensván-
dorlások a tengeráramlatok helyzetét, irányát vál-
toztatták, jelentős befolyást gyakoroltak az egyes 
földrészek éghajlatára is. A tengereket szennyező 
anyagok a sűrűn lakott és intenzív mezőgazdasági 
tevékenységet folytató területekről jutnak a vízbe 
a legnagyobb mennyiségben és a partvonalak 
mentén fejtik ki hatásukat gyakorlatilag azonnal. 

3.2.2.2. Antropogén vízszennyezés  
A vízszennyezés csaknem kizárólag olyan 

antropogén eredetű mesterséges hatás, amely a 
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felszíni és felszín alatti vizek minőségét úgy befo-
lyásolja, hogy részben vagy egészben alkalmat-
lanná teszi a benne zajló természetes folyamatok-
ra, vagy emberi használatra. [7] A vizek termé-
szetes öntisztulása (asszimilatív kapacitása) során 
az adott vízi ökoszisztéma adaptálódik a termé-
szetes szelekció okozta hidrológiai változásokhoz. 
Az antropogén terhelés (műtrágyázás, növényvé-
dő szerek, ipari nyersvíz kivétel, hűtővíz bevitel, 
szennyvíz visszavezetés, légszennyezés átkonver-
tálás, savasodás, stb.) az öntisztulást akadályozza, 
sokszor lehetetlenné teszi. Az ismert káros anya-
gok koncentrációja mg/l dimenzióban adható 
meg, melyek kísérleti úton meghatározott, hatósá-
gilag előírt határértékekhez viszonyíthatók. Az ön-
tisztulási folyamat hatékonysága a vízben jelenlé-
vő oldott oxigén mennyiségétől függ, ezért a 
szennyezettség legáltalánosabb jellemzői a Bioló-
giai Oxigén Igény (BOI) a szennyezés biokémiai 
úton való oxidálásához-, és a Kémiai Oxigén 
Igény (KOI) a szennyezés kémiai oxidációs úton 
való elbontásához szükséges oxigén igény.  

A legismertebb vízszennyezők:  
 a biológiailag bontható szerves anyagok (tele-

pülési szennyvizek, vágóhíd, élelmiszer fel-
dolgozó üzemek szennyvize), melyek patogén 
baktériumokkal, gombákkal, vírusokkal, pro-
tozoákkal (patogén véglények), parazitákkal is 
szennyezhetnek, 

 a mérgező anyagok (cianid, nehézfémsók, fe-
nol, a növényvédőszer gyártásból származó 
peszticidek,  

 a felületaktív anyagok mosószerek, szappa-
nok, amelyek zsírsavak fémekkel (pl. Al, Zn, 
Pb) képzett sói, 

 a biológiai egyensúlyt felborító, túlszaporo-
dást, eutrofizációt okozó anyagok (pl. foszfá-
tok, nitrátok), 

 a lebegő anyagok (pl. kőolajból származó 
úszó olajréteg, vagy a számos toxikus szén-
hidrogént tartalmazó kátrány), 

 ásványi anyagok (pl. bányaszennyvizekből 
származó sók), 

 hőmérséklet emelkedés (pl. erőművek hűtővi-
ze). 

A felsorolt szennyezőanyagok oldott oxigén-
szint csökkenést, szaghatást, a vízi élet pusztulá-
sát, fertőzést, eutrofizációt, vízkeménység növe-
kedést, a kémiai reakciók sebességének növeke-
dését, a biológiai egyensúly megbomlását okoz-
zák. A víz minőségének meghatározásához fizikai 

(pl. sűrűség, hőmérséklet, oldott és lebegő anyag 
tartalom, radioaktivitás, stb.), kémiai (pH érték, 
keménység, szerves és szervetlen szennyezőanyag 
tartalom, BOI, KOI) és biológiai, mikrobiológiai 
jellemzők (pl. a klorofil, össz-algaszám, toxicitás, 
stb.) helyszíni és laboratóriumi mérésekkel, un 
indikátor fajokon elvégzett biológiai tesztekkel 
történő meghatározása szükséges. A biológiai víz-
minőség értéke a halobitás, trofitás, szaprobitás és 
toxicitás minőségi jellemzők sorrendjében meg-
adott, 0-9-ig terjedő skálán kifejezett négyjegyű 
számmal adható meg. A halobitás a víz biológiai 
szempontból fontos szervetlen kémiai jellemzői-
nek összessége. Szervetlen ionok számával, elekt-
romos vezetőképességgel, vagy összes sótarta-
lommal számszerűsíthető. A trofitás (termőképes-
ség) a vízi ökoszisztéma elsődleges szervesanyag 
termelésének mértéke mely növényzet, tápanyag 
és fényfüggő. A klorofil tartalom, össz-algaszám, 
foszfor és nitrogénformák, illetve a fotoszintézis 
mérésével jellemezhető. A szaprobitás 
(szervesanyag lebontó képesség) a trofitás ellen 
hat. A BOI, KOI, a szerves szén és nitrogén, va-
lamint a heterotróf élőlények mennyiségével 
számszerűsíthető. [3] 

3.2.3. A talajszennyezés 
A talaj az élelmiszer-, takarmány- és szerves 

nyersanyag (növények) termesztésének alapja, 
tápanyag és csapadékvíz tároló, szűrő, puffer és 
talajvíztisztító, illetve újraképző szerepe is van. A 
talajba kerülő anyagok mikrobiális módon lebom-
lanak, a talajszemcsékhez kapcsolódnak, vagy 
kimosódnak. Mérhető talajkárosító hatások az 
erózió (talajveszteség illetve máshol lerakódás, 
t/ha), a talajtömörödés (csökkenő pórustérfogat, 
megváltozott levegő- és vízháztartás, felső talajré-
tegek éves művelés okozta homogenizálódása, a 
talajszerkezet stabilitási láncolat károsodása), és a 
szándékos (szerves és szervetlen trágyák: kálium, 
nitrát, foszfát), vagy spontán (levegőszennyezés-
sel, csapadékkal, szennyvízzel, növényvédő és 
gyomirtó szerekkel) anyagbevitel. A szerves trá-
gyák az állattápok miatt nem kívánatos anyagokat 
(pl. rezet) is tartalmaznak és mivel a tápot impor-
tálják, a trágya termelés messze meghaladja a sa-
ját termőföld szükségletét. A talajok humuszanya-
gaik és karbonát-tartalmuk miatt viszonylag stabil 
pH értékkel rendelkeznek, de a savas esők okozta 
savbevitel csökkenti a vízben oldott anyagok puf-
fer-kapacitását. Különböző reakciólépéseken ke-
resztül sejtméregként ható fémionok halmozód-
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3.2.5. Sugárszennyezés hatnak fel, ami a talajfauna szegényedését okozza.  
A hulladékkal, szennyvízzel, levegőszennyezéssel 
a talajba jutott anyagok (nehézfémek, kéndioxid, 
szerves károsító anyagok, stb.) koncentrációja 
(mg/kg), a savas eső okozta savanyodás (pH érték 
változással és különböző indikátor fajok, pl. tő-
zegmoha viselkedésével) mérhető. [3; 5] 

Az ember és környezete állandó, természetes 
és mesterséges radioaktív sugárzásnak van kitéve. 
A természetes sugárzás a világűrből (a felszínt el-
érő szekunder sugárzás) és a földkéregből (termé-
szetes állapotban előforduló atommagok radioak-
tív bomlásának eredménye) származik. A mester-
séges sugárzás a radioaktivitás használatából 
(radioaktív anyagok a kutatásban, ipari létesítmé-
nyekben, a gyógyításban, az erőművekben, fegy-
verekben, stb.) ered. Együttes hatásuk jelentős su-
gárterhelést jelent az emberi szervezet számára. 
Ismeretes, hogy a radioaktív izotópok nemcsak 
betegségeket okoznak, de mutagének is. A radio-
aktív részecskéket sugárzási aktivitás jellemzi, 
mely bomlási sebességüktől függ. A radioaktív 
anyagok a szakirodalomban szereplő elnevezés-
sel: fall-out (szilárd részek, cseppek), wash-out (a 
levegőből csapadék kimosódással), vagy rain-out 
(nagy sugárdózisú, lokális csapadék) formájában 
érik el a földfelszínt. A biológiai hatás az energia-
dózistól és a biológiai felezési időtől függ. A dózis 
egyenérték azt a szervezeten áthaladó energia 
mennyiséget jelöli, mely ionizációt okoz. A kü-
lönböző sugárzás fajták energia tartalma befolyá-
solja az ionizációs sűrűséget és ezzel a biológiai 
hatás mértékét. Az ionizációs sűrűségek aránya 
α:β:γ = 10 000:100:1. Az első esetben a dózis-
hatás görbe lineáris, a többiben kezdeti lapos sza-
kasszal jellemezhető. A sugárbiológiai hatáslánc-
ban primer és szekunder reakciók lehetségesek. 
Az α és a β sugárzás az atomokkal primer reakció 
keretében lép kölcsönhatásba. Az áthatoló képes-
ség kisebb, viszont az összes energiát átadják a 
sejteknek, így biológiai hatásuk nagyobb. Élőlé-
nyek számára különösen veszélyes, ha az α és a β 
sugárzás belégzés, táplálék, vagy sérülés hatására 
jut be a szervezetbe, a gáz állagú radioaktív 
anyagok pl. radon, kevésbé veszélyesek. A sze-
kunder reakciók során a sugárzás elektronoknak 
ad át energiát, melyek atomi kötéseket bontanak 
meg. A primer és szekunder hatások során kémiai 
reakciók mennek végbe elsősorban az ivarsejtek 
örökítő anyagában. Sejtosztódási zavarok, mole-
kulasérülések és egyéb szomatikus károsodások 
(vérképváltozás, rosszindulatú daganatképződés, 
agyi károsodások, stb.) léphetnek fel, pl. 0,5 Sv 
(Sievert, 1 Sv = 1 J/kg) sugár dózis egyenérték 
esetén felléphet rosszullét, 2 Sv feletti dózis eset-
leg, de 5 Sv már mindenképpen halálos. Az ala-
csonyabb sugárdózis hatása nem enyhébb, csak 

3.2.4. Zaj– és rezgésszennyezés 
A zaj nemkívánatos, zavaró vagy egészségká-

rosító hanghatás, melyet nem fizikai erőssége, ha-
nem élettani hatása alapján határozunk meg, mi-
vel más szennyezésekkel szemben a zajt tudato-
san észlelhetjük. A hang szilárd részecskék, fo-
lyadékok vagy gázok mechanikai rezgése és rend-
szerint a levegő nyomáshullámai formájában ter-
jed. Mérhető jellemzői: a frekvencia (hangmagas-
ság, Hz), hangnyomás (Pa), hangenergia (intenzi-
tás, W/m2). Az emberi fül hangnyomás és hangerő 
értékben is óriási tartományt érzékel, ezért a mé-
réshez logaritmikus skálát használunk a hangerő 
érték (dB) bevezetésével. A hangnyomás skála 0 
pontja az emberi hallásküszöb, ami 1000 hz ese-
tén 20 Pa, illetve 10-12 W/m2. A hangerő mérő 
műszerek elektronikus szűrőhálózatai az emberi 
hallásgörbét utánozzák, az un. „A” görbét más 
görbékhez viszonyítva jellemzik. A mért értéke-
ket a normál görbével vetik össze és dB (A) ér-
tékben adják meg. A környezeti zajok hangerejé-
ből és időbeli lefutásából zajszintet számítanak, 
mértéke a közepes hangintenzitási szint. A zaj ha-
tásai (halláskárosodás, a kommunikáció és a tájé-
kozódás zavarása, a központi és vegetatív ideg-
rendszer ingerlése, teljesítmény csökkenés) is 
mérhetők. A zajforrások a zaj fajtája, okozói, idő- 
és térbeli eloszlása szerint ipari, közlekedési, sza-
badidős, szomszédsági, épületgépészeti, stb. le-
hetnek. Az ipari zajszint a gyártóüzemek külföldre 
telepítésével Európában csökken, de a közúti- és 
légi forgalom zajszintje, a járműszám és a sebes-
ség növekedésével emelkedik. A zajt az emberek 
eltérő módon érzik zavarónak, a hangnyomás, az 
impulzusok erőssége, a hangmagasság, stb. függ-
vényében. 

Tájékoztatásul néhány hangerő érték dB(A) 
dimenzióban:  hallásküszöb 0, fejfájás kezdete 65, 
halláskárosodás határ 80-90, fájdalomküszöb 120, 
utcai forgalom 70-80, közepes lakászaj 40, be-
szélgetés 50, sugárhajtású motorok 110-160, disz-
kó zene 115-ig.    

A rezgések élettani hatásai ideg-, gerinc-, szív- 
és csontrendszeri elváltozások lehetnek. [5]  
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3.2.6. Szilárd hulladékok  
Az egyoldalú termelői és fogyasztói szemlélet 

korábban mellőzötté tette a lebontó és visszafor-
gató rendszerek fejlesztését, ennek következménye 
a mesterséges hulladékok halmozódása. A hulla-
dékok mennyisége és összetétele olyan, hogy a 
természetes körfolyamatok már nem tudják átala-
kítani, lebontani. A régi falusi közösségek példája 
mértékadó lehetne, a mezőgazdasági hulladékot 
felhasználták pl. építési célokra, tüzelésre, a 
konyhai hulladékot az állatoknak adták, illetve 
komposztálták. 

ritkább, késői tipikus következményei a leukémia 
és a rák egyéb fajtái. 

3.2.5.1. Radioökológia 
A radioökológia a radioaktív anyagok sorsát és 

hatását vizsgálja a bioszférában. Az ökológiai ex-
pozíciós útnak nevezett folyamat a radioaktív 
anyagok felszabadulását követően az egyedek ál-
tal történő felvétel, eloszlás, terjedés, illetve fel-
halmozódás (tápláléklánc) a csúcsragadozókban. 
Fizikai expozíciós útnak a kiszabadult részecskék 
közvetlen sugárzás hatását, fiziológiai expozíciós 
útnak a belégzéssel (inhaláció) vagy táplálkozás-
sal (ingeszció) való szervezetbe kerülést (belső 
sugárzást) nevezik. Az ingeszciós terhelés leggya-
koribb útjai, a (legveszélyesebb) legelő-tehén-tej 
út, a takarmány-hús (hal)-ember út, és a növény-
ember út. Az emissziós forrástól a csúcsfogyasz-
tóig vezető úton faj- és szerv-specifikusan halmo-
zódnak fel, pl. a Pu-izotópok a nyirokcsomókban, 
a jódizotópok a pajzsmirigyben, stb. Mennyiségü-
ket a feldúsulási tényezővel, a vándorlást a transz-
fer tényezővel lehet kifejezni, de ezek a biocönó-
zisok változóinak sokfélesége miatt nehezen defi-
niálhatók. Egy termék aktivitását (pl. tej) a kiin-
duló állapothoz (itt takarmány) adják meg. A ve-
szélyeztetettség a magasabb rendű gerinceseknél 
a legnagyobb. A sugárterhelés okozta növekedés 
gátlása és az egyed elhalás miatt az élőhelyek faj-
összetétele és ezzel a biotóp, majd az ökosziszté-
ma is megváltozik, az alacsonyabb táplálkozási 
szint irányába tolódik el. 

3.2.6.1. A hulladék fogalma    
Hulladék az az anyag (elhasználódott termék, 

maradék, selejt, leválasztott szennyező anyag, 
szennyezett kitermelt föld) amely az ember terme-
lő-fogyasztó tevékenysége folyamán keletkezik, 
és amelyet az adott műszaki-, gazdasági- és társa-
dalmi feltételek mellett sem felhasználni, sem ér-
tékesíteni nem tud, nem kíván ezért kezeléséről a 
környezet szennyezésének megelőzése érdekében 
gondoskodni szükséges. A sajátos anyagcsoport 
lehet homogén, heterogén, vagy diszperz jellegű 
is. Általánosan elfogadott meghatározást Magyar-
országon a hulladékról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény tartalmazza. E szerint a hulladék a törvény 
1. sz. mellékletében megfogalmazott kategóriák 
valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől 
birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy 
megválni köteles.  

Ezen belül megkülönböztet: 
A környezetet érő mesterséges sugárterhelés 

az atomenergia felhasználásának különböző for-
máiból származik. Forrásai az uránbányászat (a 
sugárzó, illékony Rn-222 keletkezik), az ércfel-
dolgozás meddőhányóiból a természetes bomlási 
sor maradékai a talajba, talajvízbe, kerülhetnek), 
az izotópdúsítás és fűtőelem előállítás (az állandó 
bomlás során aktív hulladékok keletkeznek), az 
atomerőművek (hasadási gázok Xe-133, aeroszo-
lok Sr-90,Cs-137 és szilárd részecskék I-131,C-14 
kibocsátása) és a fűtőelemek integrált ártalmatla-
nítása újrafeldolgozással vagy végső lerakással. 
Az újrafeldolgozó üzem radioaktív terhelést jelent 
a környezetre, a végső lerakás üvegtömbökbe, 
korrózióálló acéltartályokban geológiailag stabil, 
vízmentes kőzetben (gránit, só) helyezik el. A só 
nagyobb hővezető képessége miatt gyakoribb (só-
bányák). A lerakott hulladék különösen a jövő 
generációk számára jelent veszélyt. [5] 

 veszélyes hulladékot, 
 települési (kommunális) hulladékot, 
 nem veszélyes egyéb-, 
 inert (semleges) és 
 folyékony (nem szennyvízként kezelt) hul-

ladékot. 

3.2.6.2. Hulladék listák, a veszélyesség mértéke 
Nemzetközi szervezetek hulladéklistát (taxatív 

felsorolás) bocsátottak ki, mely tartalmazza az 
ismert hulladékféleségeket anyagi tulajdonságaik 
vagy eredetük szerint, a veszélyes hulladékok ki-
emelt felsorolásával, azonosító kódszámokkal. 
Magyarország az EU tagállamok által elfogadott, 
eredet szerinti hulladékjegyzéket alkalmaz, jelen-
leg az 1/2001. (I. 24.) KÖM rendelet szerint. A 
hulladékok káros hatása a környezet elszennyezé-
sében, az emberi és más élőlények egészségének 
veszélyeztetetésében nyilvánul meg. Nem megfe-
lelő kezelésük esetén kórokozó mikroorganizmus 
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tartalmuk közvetlenül fertőzhet, különböző káros 
anyagok (pl. nehézfémek, mérgező szerves ve-
gyületek) a talaj a felszíni- és talajvíz, a levegő és 
a növények szennyezésével a táplálékláncon ke-
resztül az ember szervezetébe is bekerülhetnek. 

A hulladékok veszélyességének mértékét jog-
szabályban rögzített minősítési eljárás során hatá-
rozzák meg, amely speciális (fizikai, kémiai, 
ökotoxikológiai, mikrobiológiai, stb.) vizsgálato-
kat igényel. A vizsgálatokat a mintavételt követő-
en a hulladék előállítójának, ill. birtokosának 
megrendelésére akkreditált laboratóriumokban 
végzik el. 

A hulladékok mennyiségének növekedése tör-
vényi szabályozást igényel (2000. XLIII. sz. a hul-
ladékgazdálkodásról elfogadott törvény) mely 
meghatározza a hulladékgazdálkodás elveit és az 
érintettek kötelezettségeit, melyeket a végrehajtási 
jogszabályok szerint (remélhetőleg) érvényesíte-
nek. Célja az emberi egészség, a természeti és az 
épített környezet megóvása, az erőforrásokkal va-
ló takarékosság. Prioritásként a hulladékképződés 
megelőzése, veszélyességének csökkentése, a hul-
ladék minél nagyobb arányú újrahasznosítása, az 
organikus anyagok komposztálása jelölhető meg 
és csak ezt követően jöhet szóba a maradék kör-
nyezetkímélő ártalmatlanítása. [3] 

3.2.7. A biodiverzitás és diszparitás csökke-
nése 

A biológiai sokféleség és különbözőség az élő 
természet eredendő formája, amely a biológiai 
szerveződés több szintjén is kifejezésre jut. Egy 
faj gének szintjén jelentkező sokfélesége populá-
ciókba tömörült egyedek változatosságában jele-
nik meg. A populációkból társulások szerveződ-
nek és mindegyik szinten meghatározhatók azok 
az elemek melyek mennyisége a diverzitást szám-
szerűen is kifejezheti, mely azonban állandó vál-
tozásnak (keletkezésnek, átalakulásnak, pusztu-
lásnak) van kitéve. A biodiverzitás dinamikája 
fajkeletkezéssel (speciáció) és fajpusztulással 
(extinkció) is jár. Ma már nincs olyan kontinense 
a Földnek, melyen ne élnének más földrészről 
származó növények és állatok. Megjelenésük leg-
főbb oka (melyet kutatások bizonyítottak) a korlá-
tozás nélküli kereskedelem, melynek szállítóesz-
közeivel (pl. az óriás szállítóhajók más tájról 
származó ballasztvizének kiengedése) érkeznek 
oda. A jövevény fajok megjelenésének hatalmas 
ökológiai, de egészségügyi (addig ismeretlen be-
tegségek megjelenése) jelentősége is van. 

Mindennek következtében a fajpusztulás üteme és 
ezzel a fajok sokféleségének eltűnése egyre gyor-
suló. A biodiverzitás/diszparitás ökológiai jelen-
tőségét mutatja, hogy mindenféle faji szegényedés 
a rendszer hátrányára van, a fajok közötti arány 
megváltozik, a hosszú életű, nagytestű fajokat a 
rövid életű, kistermetű fajok cseréli le, így csök-
ken pl. a tápanyag tároló képesség, de a flexibili-
tás is, amellyel a fajok a környezet megváltozásá-
hoz képesek alkalmazkodni. Minden faj meghatá-
rozott szerepet tölt be az ökoszisztémák mecha-
nizmusában, ezért eltűnésük a rendszer működé-
sét is befolyásolja. Például az egyfajú, magas ho-
zamú mezőgazdasági kultúrák az adott ökoszisz-
témák stabilitásának látványos csökkenéséhez ve-
zetnek, amit csak pótlólagos táplálékbevitellel 
(adott esetben pl. peszticidekkel) ellensúlyozha-
tunk. A fajszegényedést civilizációs rendszerünk 
az épített környezettel (városok, úthálózat, stb.) is 
elősegíti. [3] 

3.2.8. Az éghajlatváltozás 
A múltban az éghajlatváltozások kizárólag 

természeti eredetűek voltak, olyanok, melyek a 
jövőben sem zárhatók ki. Az tömegtermelés meg-
jelenésével az ember, történelme során első ízben 
képessé vált arra, hogy az éghajlatot valamennyire 
befolyásoló tényezők sorába lépjen. 

3.2.8.1. Meghatározás  
Az éghajlatváltozást a makro-mezoklíma sta-

tisztikai jellemzőinek fokozatos, hosszú időn át 
tartó, egyirányú eltolódásaként definiálják, mely a 
korábbi állapotokhoz való gyors visszatérést már 
nem teszi lehetővé. [3] A klímaváltozás nem té-
vesztendő össze az éghajlati ingadozásokkal, ki-
váltó oka rendkívül sokféle lehet. A terrerisztikus 
(légkör - óceán - bioszféra - litoszféra 
autovarianciák), az extra terrerisztikus (a napsu-
gárzásnak és a Föld orbitális paramétereinek vál-
tozásai) és a litoszférikus (kontinensmozgások, 
tengerszintváltozás, pólusváltás, kontinensvándor-
lás, vulkántevékenység, stb.) folyamatok egész 
soráról és az antropogén hatásokról (földhaszná-
lat, gáz-, hő- és aeroszol szennyezés, stb.) egy-
aránt feltételezhető, hogy oksági szerepet játsza-
nak az éghajlat megváltozásában. Az ok-okozat 
összefüggés bizonyítása azonban nem egyszerű, 
mert az éghajlat reagálása valamelyik oksági fo-
lyamatra függhet magának a klímának az állapotá-
tól is. Különböző összetevőinek ugyanis, nagyon 
eltérő és igen hosszú a relaxációs ideje és a rend-
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szer állapota folyamatosan igazodik az éghajlatot 
alakító kényszerekhez.  

3.2.8.2. Tudományos vélemények és tudóscso-
portok 

A világ tudósainak döntő többsége mindazo-
náltal egyetért abban, hogy az un. globális felme-
legedéssel kapcsolatba hozható jelenségcsoport az 
éghajlat megváltozásának kezdetére utal. A viták 
már csak arra korlátozódnak, hogy csupán termé-
szeti jelenségről vagy az antropogén hatás követ-
kezményeiről van-e szó. A többség szerint mind-
két tényező egymást felerősítve, együttesen érvé-
nyesül, de nem zárható ki (bár nem is bizonyítha-
tó egyértelműen) az ok-okozati összefüggés az 
üvegházhatású gázok (általában CO2eq-ben kifeje-
zett) légkörben előforduló mennyiségének növe-
kedése és a felmelegedés között sem.  

Az IPPC (Intergovernmental Panel on Climat 
Change) Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, 
melyet az ENSZ Környezeti Programja és a Me-
teorológiai Világszervezet hozott létre) 5-6 éven-
ként kibocsátott értékelő jelentésekben számol be 
az éghajlatváltozás fázisairól. A dokumentumok 
szintetizálják a különböző tudományterületeken 
dolgozó szakemberek kutatómunkájának eredmé-
nyeit és világszerte irányadóként szolgálnak a té-
makörben tudományos és politikai téren egyaránt. 
Egyik részjelentésük szerint pl. 1950-ben 1612 
millió tonna, 2003-ban 6999 millió tonna szén ke-
rült a légkörbe elsősorban a fosszilis energiahor-
dozók elégetéséből. A légköri CO2  tartalom jelen-
leg, a fenti adatokból következően kb. 340 ppm 
(milliomod rész), évi növekedése 0,5-2,2 ppm. A 
2030-ra várható CO2 megduplázódás (600-700 
ppm), nem beszélve az egyéb üvegházhatást oko-
zó gázokról, önmagában 2-3 Cº hőmérsékletemel-
kedést eredményezhet, ami az Egyenlítőtől a sar-
kok felé nő. [7] Mindez általában a sarki jég olva-
dásával, a tengerszint emelkedésével, északon a 
csapadékmennyiség növekedésével, délen csök-
kenésével, elsivatagosodással, az éghajlati övek és 
ezzel a termőterületek eltolódásával is jár. A tes-
tület 2001-ben, majd a 2007-ben kibocsátott, már 
drámainak nevezett jelentése szerint a Föld éghaj-
lati rendszere globális és regionális szinten is 
megváltozott az iparosítás kezdete óta. Új, a ko-
rábbiaknál meggyőzőbb bizonyítékok utalnak ar-
ra, mondják, hogy az elmúlt 50 év során megfi-
gyelt felmelegedés egy része az emberi tevékeny-
ségeknek tulajdonítható és a természeti környezet 
rombolása további, rendkívül súlyos társadalmi, 

gazdasági problémák forrásává válhat. Bizonyos-
nak látszik az is, hogy minél gyorsabb ütemű az 
éghajlat módosulása, annál nehezebb lesz az al-
kalmazkodás. A 2007-es dokumentum szerint, ha 
nem vezetnek be azonnal környezetkímélő tech-
nológiákat és nem csökkentik drasztikusan a 
szennyező kibocsátásokat 2020-ig, a folyamatok 
visszafordíthatatlanná válnak. 

3.2.8.3. Hatalmi megfontolások  
A globalista elit csúcsszervei (Római Klub, 

Külkapcsolatok Tanácsa – CFR -) által a köztu-
datba juttatott „globális felmelegedés” problema-
tikája (éhezés és vízhiány rémképe keltette pánik) 
és a környezetszennyezésben az „emberiség” állí-
tólagos „közös” felelősségének hangsúlyozása jó 
módszernek látszik az „új ellenség kereséshez”, 
ami a hatalom még nagyobb koncentrációjának 
ürügyéül szolgálhat, az egész világra érvényes 
szabályok kikényszerítésével. Felmerült a gyanú, 
hogy nem arról van-e szó, hogy lelkiismereti 
okokra hivatkozva elfogadtassák az Európai or-
szágokkal 150 millió „éghajlati menekült” befo-
gadását, ahogy azt az ENSZ és a klímaváltozást 
vizsgáló kormányközi szakértő csoport (GIEC) 
javasolja.      

3.2.8.4. A tudósok más csoportjainak eltérő vé-
leménye 

A tudósok más csoportjai a felmelegedést ter-
mészetes folyamatnak (a XX. században felerősö-
dött naptevékenységnek) tulajdonítják. Az 
Antarktiszon és Grönlandon, 3 km mélységből 
vett jégminták tanúsága szerint a légkör széndi-
oxid tartalma jelentős változásokat mutatott az 
ipari korszak előtt is. „Megállapítást nyert, hogy 
az atmoszférában tapasztalt, akár jelentős széndi-
oxid tartalom sohasem okozta a Föld éghajlatának 
felmelegedését, éppen ellenkezőleg, ilyen kon-
centráció mindig a hőmérséklet-emelkedés követ-
kezménye volt….” Nyilatkozta a RIA Novosztyi 
hírügynökségnek 2006 februárjában Kabibullo 
Abdusszamatov, az Orosz Tudományos Akadé-
mia pulkovói Obszervatóriuma Űrkutatási Labo-
ratóriumának vezetője. A légköri széndioxid-
koncentráció mértéke összefügg az óceán felszí-
nének hőmérsékletnövekedésével, amelyet a nö-
vekvő intenzitású napsugárzás okoz. A klímakuta-
tóknak az óceánok felső rétegeinek kezdődő lehű-
lése meglepetést okozott, mert azt bizonyítja, 
hogy a Föld már elérte a globális hőmérsékleti 
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maximumot és a felmelegedést jelentős lehűlés 
fogja követni. 

2007-ben Miskolczi Ferenc, a NASA Sugárzá-
si Kutatóközpont munkatársa, sok évi kutatási 
eredményeit publikálva bizonyította, hogy a CO2 
kibocsátás és az üveghatás között nincs szoros 
kapcsolat. Az emberi kibocsátásokat a Föld légkö-
re néhány év alatt kiegyenlítette. 

3.2.8.5. A klímaváltozás üzlet 
  „A Föld felmelegedéséről szóló propaganda 

mögött pénzkérdés rejtőzik” mondta Hovard C. 
Hayden, a Connecticuti Egyetem nyugdíjas fizika 
professzora. Szerinte a felmelegedés a naprend-
szer egészében megnyilvánul, természetes okok 
állnak mögötte és a Földtörténet egész folyamatát 
jellemezték. Emlékeztetett arra is, hogy az emberi 
tevékenység a széndioxid kibocsátásnak csupán 
3%-áért felelős és a 400 000 éve ingadozó légköri 
széndioxid szint 300 000 év óta most a legalacso-
nyabb. A témát propagáló nagyvállatok hasznot 
húznak viszont a széndioxid kereskedelemből és 
sokan mások a kibocsátásokra vonatkozó kutatá-
sokból. A klímaváltozás rémével próbálják elfed-
ni az energiahordozók kimerülésével járó társa-
dalmi zavarokat. 

3.2.8.6. A Magyar VAHAVA projekt  
A Magyar Tudományos Akadémián folyt un. 

VAHAVA (Változás – Hatás - Válaszadás) pro-
jekt [8] összefoglaló jelentésében a hazai klíma-
változás jelenségei, következményei, a várható 
jövőkép megfogalmazásán túl javaslatot tesz (az 
ENSZ jelentésekben foglaltakkal összhangban) 
prevenciós stratégiák kidolgozására, egy országos 
klímapolitika létrehozására, amely szervesen kap-
csolódik a gazdaságban használt technológiákhoz, 
az üzemanyag használathoz, a mezőgazdasági 
termeléshez (lásd a széndioxidnál sokkal kártéko-
nyabb metángáz kibocsátást), valamint a környe-
zet- és a társadalompolitikához is.  

Magyarország éghajlatát az óceáni, a mediter-
rán és a kontinentális klíma együttesen határozza 
meg, ezért az éghajlati ingadozások trendjei sta-
tisztikailag nem mindig igazolhatók. Egyértelmű 
változás két területen bizonyítható a jelentés sze-
rint: a hőmérséklet emelkedésében és a csapa-
dékmennyiség csökkenésében. Az utóbbi 30 év-
ben gyorsult a melegedés, az országos átlag a glo-
bális változásokat követve, azoknál kicsit maga-
sabb értéket (0,77 Cº) értéket jelez. Növekszik a 

hőmérsékleti küszöbértékeket meghaladó meleg 
napok és meleg éjszakák száma.  

Az éves csapadékmennyiség (legalább is idén 
tavaszig) csökkent (a tavaszi csapadékmennyiség 
pl. a XX. sz. elején tapasztalthoz képest 75%-al 
kisebb) A kevesebb csapadék intenzívebben érke-
zik, ezért és a csökkenő mennyiségű (mínusz 10-
12%) hó miatt a talajba szivárgott mennyiség ke-
vesebb, a talaj vízháztartása felborulhat. Nő a 
csapadéklefolyás sebessége, ezzel váratlan árhul-
lámok alakulnak ki és fokozódik az árvízveszély 
is. Mindez a szélsőséges időjárási események 
gyakoriságát, intenzitásuk növekedését jelzi (lásd 
pl. 2005 júliusi—augusztusi heves esőzések miatti 
elöntéseket, a Zalai jégverést, a 2006 augusztusi 
budapesti vihart, bár némileg ellentmond ennek a 
2010-es év csapadékmennyisége). 

A klímaváltozás várható hatásaira az ökológiai 
válaszok nem lineárisak, inkább additívak vagy 
egy küszöbérték átlépését követően akár ugrássze-
rűek is lehetnek. A magyarországi régiók, illetve 
kistérségek adottságaiktól függően nem egyfor-
mán érzékenyek, eltérő mértékben sérülékenyek. 
A gyenge adottságú területek rosszabbodhatnak. 
Általában elmondható, hogy a kiszáradás nyugat-
keleti-, a hőmérsékletemelkedés pedig észak-déli 
irányban várható.  

Az egészségügy területén a hőség okozta 
hősokk, hőguta, a vektorok (pl. kullancsok) új te-
rületeken való elterjedése és ott eddig ismeretlen 
megbetegedéseket kiváltó hatása, az allergén  nö-
vények pollentermelő sajátosságainak változása 
miatt a megbetegedések számának növekedése, az 
UV-B sugárzás melanoma kiváltó veszélye, illet-
ve a katasztrófákat (vízelöntés, sárlavinák, árvíz) 
követő fertőzések említhetők.  

A természeti környezet, elsősorban az erdők és 
általában a zöld felületek károsodása a mikroklí-
mát is befolyásoló sokoldalú hatások miatt (CO2 

elnyelés, oxigén kibocsátás, pormegkötés, víz-
megtartás, párologtatás, szélárnyékolás, stb.) fel-
gyorsíthatja a nemkívánatos folyamatokat. (Itt 
szükséges megjegyezni, hogy a hazai erdők által 
elnyelt szén mennyisége 7 millió tonna. Ebből 2 
milllió tonna az erdők faanyagában és a faipari 
termékekben tartósan tárolódik. [7]). A növény-
zetre, különösen az erdőtársulásokra és az erdő-
sztyepp ökoszisztémákra a vízhiány, a fagy és 
szélvihar károk, valamint a könnyen alkalmazko-
dó növény- (pl. parlagfű, selyemkóró) és rovarfa-
jok (gyapjaslepke, szúfélék) tömeges megjelenése 
jelenti a legnagyobb veszélyt. Az élőhelyek (kü-
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lönösen a vizes élőhelyek) károsodása veszélyez-
teti a már alkalmazkodott fajokat, illetve a táplá-
lékláncban szereplő, kapcsolódó fajokat is. A tö-
meges elvándorlást az antropogén viszonyok gya-
korlatilag lehetetlenné teszik.  

A termőtalaj az ország egyik legértékesebb, 
feltételesen megújuló erőforrása, az élelmiszer-
termelés alapja a legnagyobb kapacitású víztároló. 
Magyarországon a talaj felső, kb. egy méter vas-
tag rétege mintegy 30-35 km3 /év csapadékvíz be-
fogadására és 25-30 km3 /év tárolására alkalmas. 
Ennek kb. 60%-a a növények számára nem hasz-
nosítható „holtvíz”, kb. 40%-a pedig „hasznosít-
ható” víz. Ez azt jelenti, hogy a lehulló csapadék 
több mint fele „beleférne” a talajba, ha nem aka-
dályozná meg a tömörödött (pl. gépi talajművelés) 
talajrétegek jelenléte, melyeknek a belvizek kiala-
kulásában is nagy szerepe van. A vízháztartás fel-
borulása a talajok értékét a táperőnél is jobban be-
folyásolja. A művelésből való kivonás, a belterü-
letté nyilvánítás, a mesterséges környezet térhódí-
tása, a termőterület csökkenése pedig az autonóm 
élelmiszer ellátást veszélyezteti. Veszélyeztető té-
nyező mindezeken kívül a víz mozgási energiájá-
nak növekedése, a vízerózió megjelenése.  Az 
aszály, az árvíz és a belvíz egymással összefüggő 
jelenségek, gyakran antropogén beavatkozások 
(erdőirtás, folyószabályozás, mocsárlecsapolás) 
következményei. Az aszály tápanyag koncentrá-
ciót, ezzel terméscsökkenést eredményezhet. Ed-
dig ismeretlen növényi károkozók, gyomok, állati 
kártevők jelentek meg az ország területén. A 
megváltozott paraziták és betegségközvetítő vek-
torok az állatállományt is veszélyeztetik. 

A településeket a hőmérsékletnövekedésen, a 
városi légszennyezésen (lásd szmogriadók), és a 
tornádószerű viharokon kívül a természeti- és ipa-
ri katasztrófák következményei (az energia- és 
vízellátás, a közlekedés zavarai, az épület és mű-
tárgykárok, a vízelöntések, fertőzések, stb.) is ve-
szélyeztetik. (lásd vörösiszap elöntés, 2010 októ-
ber) 

A különböző nemzetközi és hazai szervezetek 
által felrajzolt jövőképben még sok a bizonytalan-
ság, amit csak erősít a tudományos világ megosz-
tottsága mely egyrészt a melegedés folytatódásá-
val másrészt a Föld lehűlésével számol. Több pl. 
kanadai kutató a felmelegedést az évtizedek óta 
végzett mélyfúrások segítségével végzett földtör-
ténet-kutatásokra alapozva állítja, a glaciálisok és 
interglaciálisok pontos periodicitással ismétlőd-
nek 10 000 évenként, jelenleg egy 10 000 éves 

interglaciális végén járunk, ami klíma megválto-
zásával jár. 

 Amit nyugodtan elfogadhatunk az, hogy ha 
földi klímát gyökeresen nem is tudjuk megváltoz-
tatni, a változások túléléséhez szükséges termé-
szeti és emberi alkalmazkodó képességet ne rom-
boljuk tovább.  

A Riói Nyilatkozat (lásd később) már 1992-
ben rögzítette az elővigyázatosság elvét, miszerint 
súlyos kilátású helyzetekben nem szabad megvár-
ni a teljes tudományos bizonyosságot, mert mire 
ez bekövetkezik már feltehetőleg késő lesz.  

3.3. A „FENNTARTHATATLAN” FEJLŐDÉS 
„Az utolsó mesebeli király halálával, akit Eu-

rópa látott, szertefoszlik az alakokról és az ese-
ményekről a csillogás varázsa és a hősök közön-
séges magánzókká válnak, közhivatalnokokká, 
akik megszólíthatók, hiszen ugyanabból az 
anyagból készültek, mint jómagunk….. A bécsi 
kongresszussal kezdetét veszi a jelenkor története. 
Gyakran hangoztatják, hogy életünk szürkébb és 
hétköznapibb lett ugyan, ám cserébe okosabb, la-
kályosabb, emberibb, tehetősebb is, de ez tévedés. 
Ha van embertelen a századok között, hát az a 
XIX-ik. A „technika diadalmenete” tökéletesen 
elgépiesített, elbutított bennünket. A pénz imádá-
sának az emberiség maradéktalan és menthetetlen 
elszegényedése lett a következménye, az istenéből 
kivetkőzetett világnál erkölcstelenebbet, sőt ké-
nyelmetlenebbet, elképzelni sem lehet.” írta Egon 
Friedell rendhagyó történelemkönyvében, a XX. 
század harmincas éveiben. [9] 

Friedell a „modern eszme mérges gyümölcse” 
kiérlelésének, a vemhességnek az idejét az újkor 
kezdetére teszi, de megszületése valójában a „re-
neszánsz istentől elrugaszkodott világában” tör-
tént meg és a „francia forradalom laterna magicá-
ja kísérteties fénycsóvájában” mutatkozott meg 
igazi teljes valóságában. 

3.3.1. Civilizációs modellünk válságának okai  
A „rombolás” megállításához (az „emberiség” 

kollektív öngyilkosságának megakadályozásához) 
ismernünk kell a rombolást kiváltó okokat, me-
lyek legnagyobb része Az embergondolkozásához 
és tevékenységéhez köthető. Azt, hogy melyek 
ezek a tevékenységek és milyen, a természetes 
környezetet is érintő következményekkel jártak, 
azt az előző fejezetekben már láthattuk. A miértre 
azonban csak a modern ember gondolkozásának, 
gazdasági és társadalmi berendezkedésének isme-
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retében adható válasz és ismerni kell az idáig ve-
zető utat is. 

Korunk gondolkozói közül sokan állítják, hogy 
elmúlóban van egy csaknem ötszáz éve tartó tör-
ténelmi korszak, az újkor legvégén, az un. poszt-
társadalmak poszt-humanista korában élünk. A 
hanyatlás nyilvánvaló, a világ fellázadni látszik 
saját eddigi céljai ellen. A permanens háborúk, 
melyeket a vezető rétegek vívnak más civilizáci-
ókkal és sokszor saját népükkel is, az elképesztő 
méretű erkölcsi romlás talaján kialakuló új barba-
rizmus és a modern népvándorlás (ami ma nem 
tömeges helyváltoztatás, hanem egyelőre csak 
„beszivárgás”), a sokasodó természeti katasztró-
fák, félelmet keltenek.  

E korszaknak, az általa vallott eszmék alapján 
sokféle nevet adtak. Nevezték polgári kornak, Eu-
rópa korának, keresztény kornak, a fehér ember 
korának, az ipar, az ész, a tudomány és a pénz ko-
rának is. A XIX században alakult ki az alkalma-
zott természettudományokra épülő, új és újabb ta-
lálmányok kiváltotta progresszív optimizmus esz-
ménye a haladás és az egyenes vonalú, töretlen 
fejlődés. Az újkorról senki sem gondolta, hogy 
elmúlhat. [10] 

3.3.1.1. A legeslegújabb kor 
A XXI század elejének posztmodern korát a 

legújabbnak, a fejlődés (még) magasabb fokának 
tartjuk, pedig egyszerűen csak „antipolgári”. A 
látszat ellenére, szinte mindenben ellentéte annak, 
amit az un. polgári eszmék testesítettek meg, mint 
például a képviseleti demokrácia, a család és a 
magánélet, az iskolai oktatás, a tudás, a művelt-
ség, a tisztesség, a kulturált viselkedés, a könyv és 
az alkotás. A technika és a pénz uralmának hihe-
tetlen felértékelődésével a kultúra jelenségei elil-
lantak, a puszta civilizáció az életet primitívvé tet-
te. A „látvány” és a gondolkozás az élet minden 
területén, jó esetben is, eklektikussá vált. Az 
„anything goes” posztmodern elve érvényesül, 
vagyis, bármi elmegy, csak „trendi” legyen. Szí-
vesen mondanánk, hogy napjainkban a közbeszéd 
igaz és új dolgokról szól, „de sajnos, ami igaz volt 
a beszédében az nem új, ami pedig új volt az nem 
igaz” méltatott Sheridan hozzászólásában egy po-
litikusi megnyilatkozást. Nem is lehet másként, 
hiszen korunk „az első jöttmentnek lehetővé teszi, 
hogy a hatalomra törjön, és szabad folyást enged-
jen törekvéseinek”.mondja E.M. Cioran. [11] Erre 
épül a globális politizálás is, amely szerint a poli-
tika a politikai kommunikációval az pedig a hata-

lommarketinggel egyenlő. Az elmúlt kétszáz év 
óriási, rozsdásodó intézményeinek árnyékában 
egyre többen sejtik, hogy a korszak a végéhez kö-
zeledik, vagy talán már vége is van. „A hanyatlás 
korszakainak az a szerepe, hogy lecsupaszítsa a 
civilizációt, lerántsa álarcát, megfossza erkölcsi 
felsőbbségétől, pökhendiségétől. A civilizáció 
csak így ismerheti fel mit ért, mit ér és mi volt az 
áltatás erőfeszítéseiben és megrázkódtatásai-
ban….Az ébredés egyetemessé válása a tisztánlá-
tás gyümölcse, de a reflexek lepusztulásáé is. A 
szellem rendjében a felszabadulás jele, a cseleke-
detében a megadásé.”11 

3.3.1.2. A modernitás és utójátéka     
„Az újkor utolsó felvonása a modernitás, illet-

ve utójátéka a globalitás földtörténeti léptékű vál-
tozásokat idézett elő. Nemcsak a végtelen haladás 
és az egyre növekvő jólét mítoszába vetett hitünk-
nek kell búcsút mondanunk, hanem egy ennél mé-
lyebb meggyőződésünknek is, amely biztonságér-
zetünk alapja volt: nevezetesen, hogy ami civilizá-
ciónkkal és civilizációnkban történik, nem érinti 
létezésünk természeti alapjait, hogy ezeken az 
alapokon az emberi kaland minden történelmi 
tévút, kudarc és bukás után újrakezdhető. A felis-
merés, hogy ez többé nem így van különös jelentő-
séget kölcsönöz a jelen pillanatnak.” [12] 

Az emberi reakciók is érdekes tanulságokkal 
szolgálhatnak. Az éjjel-nappal dolgozó apa eltű-
nik a gyerekek életéből, egyre többen vannak pl. a 
japános elnevezte „hikikomarik” (a szobájukba 
zárkózó, videojátékot játszó fiúk, akiket csak a 
túlzott anyai féltés tart életben). Amerikában a vi-
déket a visszavonuló gazdag hobbifarmerek és 
„digitális nomádok” árasztják el. Előbbiek mene-
külnek a technikától, utóbbiak az emberi kapcso-
latoktól és a felelősségtől. 

A technika biztosította „digitális halhatatlan-
ság” az élet minden mozzanatának megörökítésén 
fáradozó ipar (LIFE CATCHING) segítségével 
elérhető és igen jól jövedelmező üzletág. (Bár a 
hihetetlen sebességű technikai fejlődés miatt a 10-
15 éves adatok mára olvashatatlanok.) Az adat-
gyűjtéshez hozzájárulnak az „intelligens eszkö-
zök”, a személyessé tett tárgyak, konyhai gépek, 
autók, stb. 20 évvel ezelőtt állították, hogy az új 
technika kényelmessé teszi az életet, a hírek pa-
pírhasználat nélküli irodákról, ráérő társadalomról 
szóltak. Helyette az élet elviselhetetlenül felgyor-
sult, a papírhasználat átlag 22%-al nőtt (mellette 
hatalmas méretűre duzzadt az elavult számítógé-
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pek és mobiltelefonok elektronikus hulladéka is) 
és mivel állandóan az új és újabb eszközök meg-
ismerésével vagyunk elfoglalva, a szabadidőnk 
kevesebb, mint valaha. Az „intelligens otthon” a 
mérnöki és a számítástechnikai tudományok kon-
vergenciájának nagyobb dicsőségére, szükségte-
len funkciókkal telezsúfolt eszközök halmazából 
áll.  Ha a biometrikus beléptető rendszer elromlik, 
egyetlen berendezésünk sem indul el (most a fosz-
szilis energia eltűnéséről ne beszéljünk, bár tud-
juk, hogy a fosszilis energiaforrások kimerülése a 
globalizmus végét jelentik, üzemanyag híján nem 
lehet majd a termékeket költséghatékonyan a Föld 
túlsó oldalára szállítani). [13] Atomi vagy mole-
kuláris szintű manipulációk eszköze a 
nanotechnika, a biotechnológia részei a kvantum-
vezetés, biomechatronika, metabolomika, organi-
kus komputer. A programozható metaanyagok a 
láthatatlanná válást is képesek megvalósítani. Az 
érzelmileg tudatos gépek (mesterséges intelligen-
cia) és a robotika kutatói befolyásos üzleti körök 
kezében vannak, így nem igazán szavahihetők.  

Terjed a felhasználók által generált tartalmak 
divatja is, mint pl. a Vikipédia, You Tube, My 
Space, amik a UGC-re (User Generated Content) 
épülnek. A Vikipédia fenntartója egy alapítvány, 
vezetője nincs. A 4 millió szócikket felhasználók 
írták 120 nyelven és amatőrök szerkesztik. Kér-
dés: valóban akarjuk-e, hogy a tudás birtokosa 
egy névtelen online közösség legyen? A 
jószándékú szakértők diktatúráját, az idióták böl-
csessége váltsa fel? Saját külön médiumok alakul-
tak, (face book, blogoszféra) ezeket főleg az exhi-
bicionizmusban szenvedő tizenévesek írják, akik 
számára vonzó a technikai részvételi elv túlzott 
érvényesülése. A média, mint „milliócsatornás 
univerzum” egyre több tudással szolgál egyre ke-
vesebbről, „unaloműző falatkákat” tálal, a „pör-
gés” mániája mellé, interaktív, értéktelen média-
tartalmakat. A „kemény” híreket azonban tovább-
ra is a profi médiaszervezetek birtokolják.  Az ok-
tatást is az üzleti szempontok határozzák meg, 
gyakori a tehetségek korai kiválogatása, szponzo-
rálása, az oktatás saját hatáskörbe vonása is meg-
történik, ahol az állandó teljesítménykényszer, fo-
lyamatos próbatételek uralkodnak. Az anyagias-
ság kizárólagossá válik, a multi cégek gerjesztette 
vándorlás a nemzetek szuverenitását veszélyezte-
ti, fokozódik a környezetrombolással járó instabi-
litás is. [13] 

3.3.1.3. Meddig még? 
A sebesség és bonyolultság növekedése nem 

lehet végtelen, mert elménk (jelenlegi állapotá-
ban) már most sem tud vele lépést tartani. (Persze 
az un. reproduktív technológiai is fejlődik, nem 
kizárt, hogy  DNS láncok cseréjével megjelennek 
a „technikailag feljavított” emberek.) Az „emberi-
ség” által létrehozott információ mennyiség éven-
te két milliárd exabájt. A „gazdag világban” új be-
tűszavakkal fogalmazták meg ezt az elviselhetet-
len állapotot: a T MC (Too Much Choice, túl 
nagy választék) mintájára a TMI (Too Much 
Information) jelent meg, Már nem az információ a 
hatalom, hanem annak célba juttatása, vagyis az 
emberek figyelmének felkeltése. Az emberek 
nagy része már most is bezárkózik, mert az állan-
dó, túl gyors változásokkal szemben tehetetlennek 
érzi magát. A még gondolkodni képes emberek 
egy része megpróbál kihátrálni ebből, a társada-
lom kétpólusúvá látszik válni. 

A következő két út áll előttünk: 
- az egyéni szabadság, a szabad piac, a részvé-

teli elv. 
- a másik a közösségek elsőbbségét választó 

elv.  
Hozzá kell tennünk, hogy a környezetvédelem 

önmagában vett erőltetése lényegében pánikreak-
ció, értelmes és eszement ötletekkel (CO2 keres-
kedelem, repülési adó, szelektív hulladékgyűjtés 
autóval a hulladékszigetre szállítva, stb.) megtűz-
delve.  

3.3.1.4. Egy korszak vége, látványos összeomlás 
vagy metamorfózis 

„Mielőtt magunkra vennénk a rémhírterjesztés 
vádját, kijelentjük, hogy (még) nem a világnak, 
hanem csak egy korszaknak van vége.” [10] Az 
eklektika, bár általában a hanyatlás, de egyben 
egy új történelmi tudat kialakulásának jele is. A 
történelmi korok nem mindig végződnek látvá-
nyos összeomlással, sokkal jellemzőbb a meta-
morfózis, mikor egy másfajta kor eszmeisége ér-
lelődik az időkben (mint a modern kor mérges 
eszméjének gyümölcse az újkor hajnalán) és arra 
vár, hogy megszülessen a hozzá való ember, aki 
azt megvalósítja. 

Hogy milyen lesz ez a kor, nem lehet előre 
megmondani. Ha utána nézünk, még a legna-
gyobb gondolkodók jóslatai sem váltak soha teljes 
egészében valóra. Egy dolog azonban biztosnak 
látszik: bármit hoz is a jövő, természeti környeze-
tünk romlását meg kell állítanunk, mert emberi 
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életünk feltételei egyszerűen megszűnnek és töb-
bé nem lesz módunk új életformán törni a fejün-
ket.  

Vállalva a tévedés kockázatát is, a könyv kö-
vetkező fejezeteiben megkíséreli a rendelkezésre 
álló, töredékes jelenséghalmazból, az irodalmi 
közlésekből és a hétköznapi tapasztalatokból és az 
interdiszciplináris szakmai viták felvetette gondo-
latokból a meglévő társadalmi-gazdasági és esz-
mei állapotok bemutatását, kialakulásuk okainak 
feltárását és ezt követően egyfajta „jövőkép” fel-
vázolását az emberi élet folytathatóságának és ke-
reteinek, a természeti és az épített környezet meg-
őrzésének reményében. 

3.3.2. A kapitalizmus természete 
„A tőke ekkor válik öncéllá, diadalittas ször-

nyeteggé, amely felfalja saját gyermekeit: iszo-
nyatosan egyedülálló és groteszk folyamat ez, 
mely a történelemben még nem fordult elő. Fekete 
riasztó talány …mely felveti a kérdést, hogy az 
úgynevezett modern ember netán tébolyodottá 
vált…, amit kóros racionalizmusa idézett elő. Lét-
rehozója az angolszász szellem gyakorlati filozó-
fiája, az „átszellemített brigantiság”, hisz ennek 
vallása nem egyéb, mint kereszténységnek álcá-
zott visszaesés az ószövetség, sőt a pogányság vi-
lágába”.[9] 

Az elmúlt, több mint 200 évben a kapitalizmus 
számos metamorfózison ment át, lényegét, mely 
Milton Friedmann szerint: „the business of the 
business is the business”, azonban végig megőriz-
te. Mivel „a környezetvédők” egy részének meg-
győződése szerint a környezeti romlás legfőbb 
előidézője az újkor kitermelte, jobb híján kapita-
lizmusnak nevezett gazdasági és/vagy civilizációs 
modell, nem kerülhető meg rövid bemutatása. 
Tisztázni érdemes melyek szociális-, hatalmi 
struktúrái és melyek eszmetörténeti alapjai.  

„E korszak fő érdeklődése…..a tőkeképzésnek 
szól….A cél, összeharácsolni az élvezet eszközeit, 
majd ezeket a javakat …további harácsolásra for-
dítani: ez korunk uralkodó vonása.” Írta Friedrich 
Albert Lange 1875-ben „A materializmus történe-
te és jelenkori jelentőségének kritikája” c. köny-
vében.  

Az a feltételezés, hogy a kapitalizmus azonos 
volna, a demokrácia és a piacgazdaság sajátos 
szimbiózisára épülő társadalomszervezési mód-
dal, súlyos és veszélyes tévedés, mert tapasztalati 
tény, hogy a kapitalizmus a legantidemokratiku-
sabb viszonyok között is üzemeltethető. Kapita-

lizmus és piacgazdaság sem szinonimái egymás-
nak. Piaci viszonyok több ezer éven keresztül lé-
teztek kapitalizmus nélkül és a globalitás korában 
(a jelek szerint) létezhet kapitalizmus piac nélkül 
is. [14]  

3.3.2.1. Mi is az a kapitalizmus? 
A kapitalizmus tehát nem egyenlő a demokrá-

cia és a piacgazdaság modelljével. De akkor mi-
csoda?  

A kapitalizmus elnevezés a tőke német nevé-
ből (das Kapital) származik. A tőke a termelési 
tényezők harmadik kategóriája, a nyersanyagok, 
és az emberi munka mellett. A kapitalizmus lé-
nyege kezdetben tőke-javak előállítása volt abból 
a célból, hogy termelési ráfordításokat használjon 
fel további javak (és szolgáltatások) termeléséhez. 
Célja a hozadék, haszon, kamat, profit elérése és a 
keletkező értéktöbblet átváltoztatása tőkévé. Ma-
napság a vagyon pénztőkévé változtatása folyik, 
és míg a tőkepiac a hosszú távra, a pénzpiac a rö-
vidtávra kihelyezett pénzeszközök körforgását je-
lenti.  

Közgazdasági szempontból „..a kapitalizmus 
szabad piacgazdaság, vagy szabad vállalkozáson 
alapuló gazdaság. Az ilyen gazdaságban a termelő 
eszközök többsége magántulajdonban van, a ter-
melést és a jövedelmek elosztását pedig nagyrészt 
piaci mechanizmusok, míg a hagyományos társa-
dalmakban a tárgyak és „szolgáltatások” iránti ke-
resletet a közösség, vagy a felsőbbség nyomása 
szabályozza. A piaci társadalmakban a törvények 
és kiváltságok sajátos struktúrája arra ösztönzi az 
egyént, hogy küzdjön magáért és bátorítja, hogy 
jobbítsa anyagi körülményeit, a fő szervező prin-
cípium tehát az anyagi nyereségre való általános 
törekvés”. [15] 

A kapitalizmus a „természet rejtett kincseit”, a 
fémek, a gőz, az elektromosság, a kőolaj és a szén 
„alvó tulajdonságait” élesztette fel és használ-
ta/használja ki egyre gátlástalanabbul. Az új léte-
zési mód kialakulásának feltétele a vállalkozó, 
szervező kedv és az igények felkeltése. A felkeltett 
igények kielégíthetősége miatt szükséges volt, 
hogy a termelés, fogyasztáson felüli feleslegét a 
termelő kapacitások bővítésére fordítsák "a gaz-
daságilag terméketlen beruházások" (pl. katedráli-
sok építése) helyett. A cél az egyéni szabadság 
hangoztatása mellett, a szabad ipar, kereskedelem 
és fogyasztás megteremtése volt, az állam feladata 
pedig, legalábbis a kezdetekkor, a visszavonulás 
lett. Az egyéni teljesítmények és érdekek fontosab-
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bá váltak, mint a közösség alkotásai és törvényei. 
Nem véletlen az sem, hogy a korszak elején szü-
lettek meg azok az elméletek, melyek a történel-
met a gazdasági élet függvényének lát-
ják/láttatják.  

3.3.2.2. Kezdetben és később 
A XIX. és a XX. század embere elődei felhal-

mozott tudásából, a „minőségből” mennyiséget: 
nyugodt államot, kényelmet, változatos szórako-
zást, viszonylagos békét teremtett hatalmas töme-
gek számára. A felfokozott termelésnek fogyasz-
tókat kellett találnia, ezért állandó divatváltozás-
sal, reklámmal, álkultúrával és egyre silányabb 
áruval ostromolta a hazai piacokat. Később meg-
indult a harc a külső piacokért, és a nyersanyag-
forrásokért, egyre elvontabb pénz és hitelügyle-
tekkel. A bürokratizálódott kapitalizmus vállalko-
zója helyébe különféle igazgatók, ellenőrző bi-
zottságok léptek, rájöttek, hogy a jövedelem nem 
csak terjeszkedéssel, hanem megtakarítással, költ-
ségcsökkentéssel is fokozható. A kései kapitaliz-
musban már a tőke is személytelen lett, a cél már 
nem a vállalkozás, hanem az évjáradék. [20]  

Korunk globalizmusa, mint „pénzszivattyú” 
következményeként minden ország gazdasága 
függ a többitől, ezért várható volt, hogy nehézsé-
gek lesznek a teljes világ eladósodása miatt. (Lásd 
jelenleg is tartó gazdasági-pénzügyi válság). Sem 
a hitelezők, sem a kölcsönt felvevők nem mérték 
fel reálisan a lehetőségeiket. Felvették az olcsó 
pénzt, és amikor az drága lett, összeomlott a 
pénzpiac és milliók veszítették el a „fedelet a fe-
jük felöl.” A hatalmi konstrukciónak megfelelően, 
a nagyobb bankok az adókból finanszírozott álla-
mi támogatást kaptak, de a „rend” nem állt, és so-
kak szerint már nem is áll „helyre”. 

A tömegtermelés Henry Ford találmánya, stra-
tégiája a standardizálás volt, így lehetett elérni az 
alacsony árakat. A globalizáció a szabványosítás-
ra épült, a piacok azonban fragmentálódnak. Egy-
re nyilvánvalóbb a homogenitás elutasítása, a 
lokalitás, a diverzitás, az életmódbeli különbsé-
gek, a hit, a család, az etika, stb. iránti igény. 

3.3.2.3. A kapitalizmus létezésmód is 
A kapitalizmus azonban filozófiai-ontológiai 

értelemben egy létezésmód is, amely „..a szakrális 
univerzalitás létmódjának antitéziseként jött létre. 
Voltak már kísérletek régebben is ilyen létmód 
váltásra, de a proto-kapitalizmusok ökológiai, 
szociológiai és kulturális válságba sodorva élőhe-

lyüket, igen rövid idő alatt megsemmisültek. Ez 
lett volna a western-modernizáció sorsa is, ha a 
techno-evolúció soha nem látott dimenziójú tágí-
tásával nem lett volna képes a világ többi részét 
az uralma alá hajtani”. [11] 

 Az un. iparosítás a XVIII. századi Angliában 
jelent meg először, majd a XIX. és a XX. század 
folyamán az egész Földön elterjedt. A gazdasági 
rendszer súlypontja a gyártásra, a termékek gépi 
sokszorosítására tevődött át. A termelési folyamat 
egységét (a tudomány módszereit átvéve) parányi 
részekre osztották, ily módon az előállítás sebes-
sége sokszorosára nőtt. Az előző századok során 
felhalmozódott anyagi és szellemi tőkét az ipari 
forradalom idején a természettudományok gya-
korlati alkalmazásába fektették.  

Az egyéni ambíciók szabad érvényesülésének 
azonban a gazdaság instabilitása, a ciklikus válsá-
gok megjelenése volt a következménye. A súlyos 
megrázkódtatások elkerülésére a cégek monopó-
liumokba tömörültek, de teljes védelmet a speku-
lációs pánikokkal és a kereskedelem egyéb beteg-
ségeivel szemben ezek sem nyújtottak. Az ismét-
lődő válságokra minden ipari ország kormányzata 
az állam szerepvállalásának megnövelésével rea-
gált. A XX. század első felében Nyugaton a hábo-
rús készülődés, az infrastrukturális beruházások 
és a fegyverkezés fellendítették a gazdaságot, idő-
legesen helyreállították az egyensúlyt, keleten a 
kommunista állam erős központosítással megkísé-
relte a gazdaság tervszerűsítését.  

A II. világháború után a nyugati országok több 
mint 30 éven keresztül tartó, példátlan gazdasági 
fejlődésének alapgondolata az angol John 
Maynard Keynes-től származik. Eszerint az 
aggregált kereslet összefügg a gazdaság „egészsé-
ges” működésével, azaz mesterségesen növelni 
kell az alkalmazottak (fogyasztók) és az állam ke-
resletét. Kialakultak a „jóléti államok”, illetve a 
„fogyasztói társadalmak”.  A későpolgári társa-
dalmakban (a világ boldogabbik felén) a gondos-
kodó állam felügyeletével, a kereszténydemokrata 
teoretikusok, politikusok és közgazdászok közre-
működésével, a kis és középvállalkozások számá-
nak növekedésével, a magánérdekek ésszerű kor-
látozásával (progresszív adózással) addig soha 
nem tapasztalt gazdasági jólét és szociális bizton-
ság alakult ki.  

A mai trendek két irányba mutatnak: az egyik 
az olcsó termékek globális előállítása (folyamat-
szervezési újításokkal, gyors megtérüléssel, olcsó 
nyersanyag és munkaerő felhasználással) a jelen-
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legi és a feltörekvő új hatalmak kisemberei szá-
mára. A másik a magukat „zöldnek” nevező ke-
reskedő cégek befolyása a közvéleményre, kisajá-
títva a környezettudatos megoldásokat. (Ezzel 
erősödhetnek a helyi beszállítók pozíciói). De a 
másik oldalon nő a szertelen luxuscikkek kínálata 
a feltörekvő hatalmak új középosztálya illetve ve-
zető rétege számára, beleértve az élményfogyasz-
tás új trendjét is. Eszköze a testreszabás (a szab-
ványosítás megfojtja az innovációt) speciális vá-
lasztékot fejlesztenek ki, meghatározott csoportok 
számára (pl. Coca –Cola, chilikonzerv 60 féle íz-
zel.) A következmény a személyes igények eltúl-
zása, logisztikai káosz, márkahígulás, ezért a test-
reszabás klaszterekre (helyi, életmódbeli tényezők 
alapján kialakított csoportok) irányul. Mindennek 
motorja a begyűjtött információ (ki mit vásárol, 
mikor, miért) alapján elérhető forgalom/haszon 
növekedés. Az információk alapján a helyi közös-
ségeket a kereskedők szervezik. A nagy sebességű 
internetkapcsolatnak köszönhetően, a fiatalok 
„azonnali digitális vágykiélési szindrómában” 
szenvednek, amit akarnak, azt azonnal akarják.    

3.3.2.4. A kétpólusú világ összeomlása 
A kezdetben egyfajta immunreakciókként is 

értelmezhető szocialista rendszerek összeomlása 
után a XX. század vége felé a kapitalizmus jellege 
ismét megváltozott. A stagfláció jelenségére a 
monetáris politika reagált, majd a neoliberalizmus 
régi-új ideológiájának felfedezésével a 90-es évek 
elején felgyorsult a globalizációnak nevezett át-
alakulás. A világgazdaság súlypontja az Atlanti 
óceán térségéről a Csendes óceán térségére toló-
dott át. A technikai fejlődéssel a földrajzi távolsá-
gok gyakorlatilag megszűntek, a termelés földré-
szek között szerveződhetett, ami a nemzetközi 
pénztőke és a multinacionális vállatok szinte aka-
dálytalan terjeszkedéséhez vezetett. Mindez az 
eredetileg egészen más célra létrehozott Világ-
bank és a Nemzetközi Valutaalap hathatós köz-
reműködésével történt, mely hiteleit az erőforrá-
sokat (nyersanyagok, energiahordozók, termőföld, 
ivóvíz, olcsó munkaerő) birtokló ország gazdasá-
gának strukturális átalakításához kötötte. Ezek a 
programok a neoliberális elvek gazdasági és tár-
sadalmi alkalmazását jelentették az adott ország-
ban nemzetközi médiatámogatással.  A folyamat 
eredménye az adott országok torz gazdaságszer-
kezete és nagymértékű eladósodása lett, valamint 
a nyersanyag és pénzforrások soha nem látott 
mértékű, egye kevesebb kézben való koncentráci-

ója. [16, 17] A cél és az eszköz felcserélődött, 
most az önjáróvá vált tőke és a technikai eszkö-
zök fejlődése diktálja a célok kitűzését.  

Amerikában a Reagan-adminisztráció alatt vált 
hivatalossá a „trickle down economy” a leszivár-
gó gazdaság gondolata, miszerint a tőkével nem 
rendelkezőknek is „lecseppen valami”, ha szabad 
utat adnak a magántőkének. Az ötlet egyszerű 
volt, megengedték a magánvállalkozóknak, hogy 
az állampolgár államnak befizetett adóját használ-
ja, befektesse, profitot termeljen belőle saját maga 
számára. Az adócsökkentést ő kapta, módosítva 
ezzel a közteherviselés arányait. A kormánykiadá-
sok jól hangzó visszafogásával azonban sérülnek 
a közkiadások is. Az állam szerepének korlátozá-
sa rendszerint nem jár feladatainak redukálásával, 
azok viszont már profitot termelő magáncégek 
kezében vannak. Amit a társadalom, adó formájá-
ban a közösbe tett, mára már magáncégek magán 
zsebébe jut, és egyre gyakrabban kell külön fizet-
ni az eddig adóból finanszírozott szolgáltatáso-
kért. 

A kapitalizmus tehát a rejtett természeti kin-
csek kiaknázásának kora az ész segítségével. Az 
emberi ész azonban elveszíteni látszik uralmát a 
termelés őrülete fölött. A nyugati-modernizáció 
kis híján egész élőhelyét (Európát és Amerikát) 
reprodukciós katasztrófába hajszolta.  Ez csak 
azért nem következett be, mert fennállásának több 
mint két évszázada alatt a rajta kívül létező civili-
zációk életterét brutálisan kifosztotta és ma is az e 
térségekből folyamatosan elszívott erőforrások 
segítségével képes csak fenntartani az egész világ-
ra kiterjedő és azt elpusztítással fenyegető létét. 

 A neoliberalizmus gondolatrendszerének szín-
relépésével, más léptékben, de lényegében a hely-
reáll mindaz, amit a XIX századi kapitalizmus 
pusztító világával már végleg meghaladottnak vélt 
a nyugati ember. Az emberi megfontolások, az 
erkölcs és a külpolitika is a gazdasághatalomnak 
rendelődött alá, az élet hátországa, lelki és társa-
dalmi szerkezete összeomlott (bádogvárosok, 
nyomornegyedek, rendőrségi háborúk, stb.), a hi-
hetetlen mértékű kifosztás a kereskedelmi, hitele-
zési és adókapcsolatokon keresztül történik. Nap-
jainkban kiépülőben van a „globalitás birodalmi 
gazdasághatalmának diktatúrája, amely a kény-
szerítő (multinacionális cégek), fegyelmező (Vi-
lágbank, Valuta alap) és értelmező (média) erő-
szak konkrét, közvetlen alkalmazását a kollabo-
ráns, komprádor elitekre bízza. E planetáris mére-
tűvé tágult hatalomszerkezet önmagát 
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3.3.2.6. A „munkaerő” és a változó elvárások globalizációként nevezi meg…. A globalitás lé-
nyege, hogy nem csupán leszívja a lokalitások ér-
tékmezőit, hanem lerombolja azok identitását is, 
remélve, hogy ezzel egyszer és mindenkorra meg-
semmisít minden lázadási potenciált”. [11] E lét-
mód földgolyó léptékű kiterjesztése olyan mérték-
ben mélyíti el az ökológiai, szociális és kulturális 
rombolást, hogy ennek megállítása, a keletkezett 
súlyos károk helyrehozatala, sokak véleménye 
szerint, már csak egy új létezésmód felépítésével 
lehetséges. 

3.3.2.5. A globalizáció mai arca 
A globalizáció a munkát a tőkével és az infor-

mációval helyettesíti, az oktatást, a magas szintű 
termelékenység szolgálatába állítja. A cél a profit, 
ennek érdekében a költségcsökkentés bármi áron. 

A munka világa jelenleg is komoly változáso-
kon megy keresztül. A globális piacon mindenki-
mindenkivel verseng, a keveredés követhetetlen, 
ázsiai városokban dolgoznak európai és amerikai 
megbízóknak. A „globális faluban” gazdasági tár-
saságok keresik a kiemelkedő tehetségeket. A 
gazdag országok demográfiai helyzetét kettős 
átok sújtja: az életkor nő, a születésszám csökken. 
Egyelőre a fiatalkor fontosságának túlhangsúlyo-
zása folyik, ami nem szerencsés. Nincs tapasztala-
tuk, türelmetlenek, viszont jó a kommunikációs 
készségük. Az elégedetlen fiatalok sokasága rob-
banásveszélyes elegyet alkot. Elsősorban a cégek 
környezeti kölcsönhatásaival és a társadalmi fele-
lősségvállalással foglalkoznak. (CSR. Corporate 
Social Responsibility, ISO 2006/2008 szerint a 
cégeknek etikai elvárásoknak, a transzparenciának 
és különböző szabványoknak kell megfelelniük. 
A „kipipálás” megtörténik, de a verseny és ezzel a 
„titkolózás” kiküszöbölésének kívánalma naív el-
képzelés).Ismeretek és tapasztalatok hiányában 
nem veszik tudomásul, hogy nincs és nem is lehet 
összhang a gazdasági társaságok valamint a ter-
mészeti és a szociális érdekek között. Az előbbiek 
a profitból élnek, az utóbbiak nem. Milton 
Friedman kijelentése ma is érvényes: az üzlet 
egyetlen szociális célja, profitot termelni a rész-
vényesek számára. Senkit sem tévesszen meg, ha 
szélturbinák jelennek meg a cégek épületei felett 
(„visszaadjuk a természetnek, amit elvettünk tőle” 
szlogen), ezzel pénzt takarítanak meg. Ha a cég-
nek nincs haszna a turbinákból, nem fognak épí-
teni, legfeljebb, ha kötelezik rá őket, vagy a vásár-
lóik elpártolnak tőlük. 

 A bizalomvesztés itt is megmutatkozik: egyre 
több helyen a technika segítségével folyik az al-
kalmazottak megfigyelése, mert az egyre maga-
sabb elvárásoknak nehezen lehet megfelelni. A 
stressz tűrő képesség érdem, az emelkedő elvárá-
sok miatt állandósul a szorongás, az elfojtott ag-
resszió depressziót szül. Az ipari forradalom ide-
jén gyárak épültek a termőföldek helyén, az in-
formációs forradalomban felismerték, hogy az 
agy fontosabb az izomerőnél, az információgyűj-
tés és az alkalmazás volt a feladat, a gazdasági 
ismeretek hangsúlyozásával (MBA fokozat). Ezt 
ma már elvégzik a számítógépek, így újabb embe-
rek váltak feleslegessé. A ma forradalma az inno-
váció fontosságának hangsúlyozása, azaz a képze-
lőerő, a kreativitás, a laterális gondolkozásmód 
és az esztétikai látásmód. Olyan emberek kelle-
nek, akik kiváló képességűek, magasan képzettek, 
toleránsak, mozgékonyak és rugalmasak, több 
párhuzamos projektben, teamben és helyen is ké-
pesek dolgozni és miközben magukról gondos-
kodnak, személyes felelősséget vállalnak. Rugal-
mas cégszerkezetekre és stratégiákra van szükség, 
hiszen egész iparágak avulhatnak el estétől regge-
lig.  Szükségesnek tartják, sőt már megvalósuló-
ban van a tudományos intézmények és a gazdasá-
gi társaságok fúziója. A gazdasági szereplők már 
8-10 évesek számára tehetségkutatást szerveznek, 
sőt gyakran a hagyományos oktatási rendszert is 
megkerülik, és saját intézményeket alapítanak, 
hogy rajta tarthassák a szemüket a „befektetései-
ken”. A hatalomszerkezet is átalakulóban van, hi-
szen ilyen körülmények között a gazdasági társa-
ságok fennmaradása ellentmondásos. A hibátlan 
feladatellátás hierarchikus felépítést, szigorú el-
lenőrzést, széles körű tudással és nagy tapaszta-
lattal rendelkező vezetőket kíván. Mindez azonban 
bénító korlátjává válik az innovációnak, a múltbe-
li tapasztalatok ellenállnak a változásoknak. A 
radikális újítások a kis cégektől és a fiataloktól 
várhatók (keleten sokan vannak), akiknek nincs 
vesztenivalójuk. A liberális piac kevés számú 
győztest és egyre nagyobb számú vesztest produ-
kál. A győzteseket pedig nem érdeklik a követ-
kezmények, hiszen bevallottan a saját érdek az el-
ső, ami „előre viszi a gazdaságot”. A nem kívána-
tos társadalmi hatások felerősödnek, a vesztesek 
jól láthatóan destabilizálják a rendszert. 

„Az értelmiségiek nem veszik észre, hogy a 
harmadik világban az általuk javasolt, sajnálato-
san sikertelen fejlesztések, a globális elit szem-
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pontjából valójában nagyon is sikeresek. A 
célországokban az IMF sikeresen végrehajtatta a 
strukturális átalakításokat, azaz erőszakkal integ-
rálta azokat a globális gazdaságba, adósságuk kb. 
10 év alatt a duplájára nőtt, (az adósságcsapda 
szellemes mechanizmus, mely a javakat a déli 
szegényektől a déli gazdagokhoz, majd, onnan az 
északi gazdagokhoz továbbítja), a pénztőke jelen-
tősen megerősödött, a jövedelmek átcsoportosítá-
sa a helyi eliteknek megtörtént…” (Susan Geor-
ge).  

3.3.2.7. A kapitalizmus fejlődése 
A múlt század elejétől nyomon követhető a 

kapitalizmus „fejlődése”. 1900 körül született 
meg a kooperáció fogalma, 1920 táján jött létre 
management tudomány, a 60-as években a folya-
matos növekedés eszméje létrehozta a fogyasztói 
társadalmakat. 1980 körül még úgy hitték az in-
nováció szervezeten belül folyamatosan ismétel-
hető, a XXI. század egy új, nyitott innováción és 
hálózatokon alapuló management filozófiai mo-
dellt hozott létre, ahol már nem a szervezetek, ha-
nem az egyének teremtik az értékeket. A hálóza-
tok váltják fel az organizációs piramisokat, nem a 
szervezeteké, hanem az egyéneké a hatalom.  

A „tudás alapú társadalomban” a gyors techni-
kai változások miatt életünk végéig gyakorlati 
képzéseken kell részt vennünk, a munka rendszer-
telenné válik, nő a bizonytalanság, a társadalmi 
bomlás (atomizálódás) már nemcsak a vesztesek, 
hanem a hatalmon lévők körében is tökéletessé 
válik. A földrajzi hely lényegtelen a magas sze-
kértelem nem helyhez és céghez kötött. (Megin-
dult egy fordított vándorlás az USA-ból Indiába, 
mert ott több a munkahely). Nő a feleslegesek 
száma, beleértve most már az idősek problémáit 
is. A jóslatok nem váltak valóra, nem több sza-
badidőnk lett, hanem lényegesen hosszabb és fe-
szültséggel telibb a munkaidő, kevesebb a bér (a 
kíméletlen verseny miatt „karcsúsításokra” éjjel-
nappali nyitva tartásra, állandó technikai újítások-
ra van szükség), nő az eladósodás. A mesterséges 
intelligencia pótolja a képzett munkaerőt, a virtuá-
lis hálózatok és a hiperaktivitás következményei a 
súlyos stressz betegségekhez, a munkahelyek el-
fogyása pedig társadalmi robbanáshoz vezetnek. 

A klasszikus elméletekkel, a mai helyzet már 
nem írható le. A pénzpiacok nem juttatják vissza 
a termelésbe a tőkét, az értékpapírokba vándorol 
és lassan függetlenedik a termékek és szolgáltatá-
sok előállításától. A különböző alapok működése 

szabályozatlan, a piaci mozgásokra egyszerre ug-
ranak, így könnyen előállhat a „dominóeffektus”. 

3.3.2.8. Mit jósol a jelen? 
„A nemzetközi kapitalizmus, természetéből ki-

folyólag, nem képes megállásra, sőt a neoliberális 
elvek alkalmazásával és a korlátlan pénzfolya-
mokkal egy olyan veszélyes és rosszindulatú fá-
zisba jutott, amit mindenképpen folytatnia kell, 
vagyis a természeti és az emberi erőforrások fel-
emésztését, egészen addig, amíg életfeltételeit és 
saját magát is elpusztítja.” (Susan George).  

 Korunk a technikai civilizáció végjátéka. A 
legdivatosabb „húzóágazat” a „világvége ipar”. 
Egyetlen hosszantartó vészhelyzetben élünk, az 
életritmusunk folyamatosan és értelmetlenül 
gyorsul, az emberek nagy többségének életérzése 
a reménytelenség. 

A jövő innen nézve az előremenekülők és a ha-
zatérők közötti csatatér lesz, (globalizáció/loka-
lizáció, globális falu/regionalizmus, kis léptékű, 
az egyének szerepét nem tagadó közösségek, pat-
riotizmus) jobb esetben fokozatos átmenettel egy 
„civil” társadalomba (ami az anarchiával egyen-
lő), rosszabb esetben óriási társadalmi robbanás-
sal, ami egybeeshet egy új jégkorszak beköszön-
tésével.  

De a jövő sohasem előre eldöntött, nem feled-
kezhetünk meg a „szabad akaratról”. Na meg a 
borúlátás mindig kevésbé fárasztó, az optimizmus 
munkaigényes, gondolatok és cselekvés kell hoz-
zá. Egészen biztos, hogy a most hatalmon lévők a 
pozitív változásokat nem képesek előidézni, meg 
kell születnie az új emberfajtának, aki majd az 
anarchiát követően képes lesz felelős, etikus mó-
don kivezetni az embereket ebből a zsákutcából. 
(www.nowandnext.com).  

3.3.3. Fogalomkészletek, eszmerendszerek, 
ideológia 

„A szabadelvű szekularizált állam olyan nor-
matív előfeltételekre támaszkodik, amelyeket ma-
ga képtelen biztosítani” mondta Wolfgang 
Böckenförde német alkotmányjogász és  

 „a modern kultúra lényegi fogyatékosságban 
szenved, a társadalom erkölcs nélkül maradt” tette 
hozzá Molnár Tamás filozófus.  

A fogalmak tisztázása, globális világunkat 
„vezérlő” ideológiák és eszme-rendszerek össze-
gyűjtése elvezethet a természetrombolás okainak 
megértéséhez.  
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3.3.3.1. Új ember, új világnézet, új értékek 
Több mint 200 éve emelkedett fel az uralkodó 

és az alávetett osztályok között kialakult polgár-
ság. Az erős, központosított, független államok, 
melyeket abszolút uralkodók hoztak létre, a pol-
gároknak biztonságot garantáltak, így a réteg Eu-
rópa szerte gazdaságilag megerősödött és részt 
kívánt a hatalomból is. A fennálló rend ellen for-
dult, majd átvette az állam irányítását. A kor lét-
rehozta új ember(a polgárság) kihasználva a fran-
cia forradalom hihetetlenül mohó szellemi és tár-
sadalmi erőit, „rohamra indult az ősök világképe 
ellen”. A tekintélyelvű feudális uralkodó osztály 
fokozatosan elveszítette ugyan hatalmi alapját, a 
földet, de megtartotta kulturális szerepét. A lo-
vagkor kezdetétől követendő példát nyújtott a 
harmadik rendnek, melynek egyes kiváló képvise-
lői ezt (részben) át is vették. A XIX század polgá-
ri eszményei és az osztály teljesítményei tisztelet-
re méltóak voltak, nagy elméket, tudósokat és 
művészeket (is) adtak a világnak. A kor értékeit a 
XVII-XVIII századi európai eszmeáramlat, a fel-
világosodás fémjelezte, melynek középpontjában 
az ész, az értelem állt. A világnézetté tágult esz-
merendszer forradalmi folyamatok elindítója volt 
az élet minden területén. Lényegi meghatározói a 
természettudományok, a könyv, az iskolai oktatás, 
valamint az ipar, a városok, az egyén és a család, 
a képviseleti rendszerre épített gyenge állam, a 
pénz és anyagi jólét tisztelete voltak. „E gyakorla-
tias kor, mely addig elképzelhetetlen számú em-
ber javára teremtett államot, azonban Rousseau és 
a romantika örököse is volt, az ész mellett az ér-
zelmesség is meghatározóvá vált. Eredménye a 
századra jellemző szüntelen lelkesedés lett, 
amelyben az ember megnemesedik, de el is vakul. 
Elég nemes ahhoz, hogy fel tudja áldozni magát 
és elég vak, hogy ne vegye fontolóra a szent sza-
vakat, amelyekért feláldozza magát”. [19] 

A polgári kor érlelődése már a XVI-ik (egye-
sek szerint már XIV.) században megkezdődött. A 
reformáció elvi támogatást nyújtott a piactársada-
lom fejlődéséhez, már nem vetette meg a szerzés-
re való törekvést, sőt szentesítette a szorgalmas 
munkát és a takarékosságot. A gazdasági egyen-
lőtlenségeket a felsorolt az erényekkel igazolta. 

3.3.3.2. A klasszikus kapitalizmus ideológiája 
A klasszikus kapitalizmus ideológiáját Adam 

Smith, fogalmazta meg, 1776-ban [18] miszerint: 
a gazdasági döntések meghozatalára az önszabá-
lyozó piaci erők szabad játéka a legalkalmasabb. 

A cél az egyéni, majd később az egyetemes jólét, 
amit a „gazdagodj” materialista bölcsességével 
lehet elérni. Mellesleg, hirdették, ez az út vezet az 
egyetemes békéhez is. A kapitalista szemlélet 
egyik eszköze, a vágyak felkeltése és követésükre 
való felhívás végtelenül vonzó, mert megkerüli az 
erkölcs kérdéskörét. Nem kell ugyanis lemondani, 
fáradni, kellemetlen dolgokat megtenni, áldozatot 
hozni másokért. Lord Keines 1930-ban egy szel-
lemesnek szánt mondatával szentesítette e felfo-
gás eszközeit: „Talán nincs messze az a nap, ami-
kor ismét többre becsüljük a célt az eszköznél, 
amikor a jót fogjuk választani a hasznos helyett. 
Ám vigyázat! Mindennek még nincs itt az ideje. 
Még legalább száz évig el kell hitetnünk magunk-
kal, hogy ami jó, az a gonosz, és ami gonosz az jó, 
mert a gonosz hasznos és a jó nem az. A kapzsi-
ság, mohóság, az uzsora és a gyanakvás legyenek 
még egy kis ideig az isteneink, mert csak ők vezet-
nek ki bennünket a gazdasági szükség alagútjá-
ból” 16 vagyis a mennyországba vezető út rossz 
szándékkal van kikövezve.  

3.3.3.3. Az ideológia hajótöröttjei és a haladás 
E felfogás „hajótöröttjeinek” is volt ideológiá-

ja: a szocializmus. A XIX. századai polgári állam 
felszabadította az embert, lemondott elnyomásá-
ról, de a védelmét sem vállalta a korai (és a jelen-
leg formálódó) időkben. „Az új társadalmi formá-
ció alkotni akart és nem törődött a vesztesekkel. A 
kiaknázás szelleme létrehozott egy kétségbeesett 
ellenzéket, amely annál veszélyesebbé vált, minél 
inkább megérezte a jólét illatát. Morus Tamás 
utópiájától kezdve, Campanella Napállamán ke-
resztül, Saint-Simon és Fourier művein át egészen 
Marx elgondolásáig formálódott egy ellen-
ideológia. A kapitalizmust a tőke haszonvágya 
tartja mozgásban, áldozatokat pedig azért kíván, 
mert a tőkének nincs erkölcse. A szocializmus, 
azaz az ipari munkásság mozgalma szerint a tőkés 
felesleges, pótolhatja a vállalatot irányító közös-
ség. A magántulajdon szentségét a közösségi tu-
lajdonnal helyettesítette. A polgár szerette a kez-
deményezés szabadságát, felvette a harcot más 
hatalmi csoportokkal. A munkás alárendelte ma-
gát a közösségnek, az egyént sejtté fokozta le és a 
táplálékot (elméletben) arányosan osztotta szét 
tagjai között. A kapitalizmus sok harcoló egyedét 
egy közösség-óriásba fogta össze, csakhogy ez az 
óriás hiába „pusztította el a kapitalistákat, maga is 
kapitalista maradt”. Az azonos létmód miatt 
azonban a kapitalizmus és szocializmus egymást 
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fojtogató ikrekké, egymás kiegészítőivé és tükör-
képeivé váltak….  A szocialisták éppen úgy hittek 
a haladásban, a technikában és a jólétben, mint a 
kapitalisták. Megvetettek minden egyénit, helyit, 
különlegeset, egyszerit, a munkásközösség hatal-
mas szürke szörnyetegéért lelkesedtek, mely ki-
aknázza a földet, józan gyakorlati érzékkel jólétet 
és egészséget teremt…..A forradalmi kísérletek 
meghiúsulása után a munkásság nyugaton bevo-
nult a parlamentbe, a kormányzó pártok közé és a 
szakszervezetek bürokráciájával beilleszkedett az 
állami és „kartellbürokráciába”, kiegyezett a nem-
zeti állammal és a tőkével is, napjainkig már csak 
szociális fékként működik. [19] 

A baloldali értelmiség utópiája, a kommuniz-
mus: a nélkülözők seregének „ott és azonnal” létre 
akart hozni egy másik világot, egy tökéletes álla-
mot, melyben minden ellentét megszűnne, az aka-
ratok csodával határos módon egybeesnének, és 
az egység uralkodna. Az utópiák gyermeteg raci-
onalizmusa sajnos midig szembehelyezkedik a 
tragédiával, azaz az ember valódi természetét 
akarja megváltoztatni. Az utópia jelentése: sehol, 
mégis néhány alkalommal konkrét hatalmi formá-
kat öltött, katasztrofális következményekkel. 
Mindig kiderült ugyanis, hogy a szocializmus il-
letve túlfeszített formája a kommunizmus nem 
képes kijavítani az ontológiai hibákat, inkább to-
vábbmélyíti a „létroncsolást”. A szocializmus ve-
zető értelmiségének letagadhatatlan, ám igencsak 
vitatható érdeme, hogy nagy nevelő munkát vég-
zett. Egyszerű embereket nevelni ugyanis csak 
erős, megingathatatlan tételekkel lehet, ezt korán 
eltanulta az egyháztól. 

3.3.3.4. A liberalizmus és a neoliberalizmus 
A polgári, vagy a „civil társadalom” ideológi-

ája a liberalizmus lett, amely „jóváhagyja azokat 
az emberi vágyakat, melyek a materiális érdekek-
hez kötődnek, míg az erények tana, amely az egy-
ház és az állam alapja nem ismeri el ezeket.” [20]  

A liberalizmus ideológiailag három elemre 
támaszkodik: filozófiai szempontból a nominaliz-
musra, mely a minden társadalmi függőségtől le-
csupaszított, absztrakt embert tekinti alanyának, 
aki az eszményi egalitárius társadalom embertípu-
sa, gazdasági szempontból a piacra és a vallás te-
rén a deszakralizációra. Az egalitás, mondja az 
elmélet, a gazdaság területén nem érvényesülhet, 
mert a kiemelkedő egyéniségek dinamizmusa 
szükséges a gazdaság aktivizálódásához. Ebben a 
felfogásban a piac a racionális értékítélet példája, 

ezért a társadalmi értékítélet alapjául is elfogadha-
tó. Az egyéni ítéletek véletlenszerű találkozását 
konszenzusnak nevezik, melynek létrejöttét segíti 
a média befolyása, a piac- és közvélemény kuta-
tás, valamint ezek szervezetei. A társadalom libe-
rális atomizációja (egyedekre tagozódása) miatt 
az emberi együttélést lehetővé tévő erkölcsi nor-
mák fellazultak, mára gyakorlatilag eltűntek, 
amely az erőszak eluralkodásához vezetett. A ci-
vil társadalmak hegemóniája előtti időkben az er-
kölcsi mércét az egyház szabta meg, megsértésü-
ket pedig az állam szankcionálta. Az elvilágiasult 
erkölcsre ugyan sokszor hivatkoznak, viszont 
mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja.  

A liberalizmust a neo-liberalizmus vagy neo-
konzervatívizmus (azaz strukturális konzervati-
vizmus, ami az előbbi amerikai változata) váltotta 
fel, ami viszonylag új, kb. 25 éves jelenség. Mil-
ton Friedmann: A Közgazdaságtan Chicagói isko-
lája c. művében fogalmazódtak meg azok a gaz-
daság-elméleti tételek, amelyek meghatározzák a 
XX. század utolsó harmadának gazdaságpolitikai 
gyakorlatát. Az előzőleg érvényesülő Keynes-i 
felfogás a társadalom (állam) felelősségét hangsú-
lyozta az egyénnel szemben, azaz az állami be-
avatkozás szükségességét a gazdasági és elosztási 
folyamatokba. Friedman könyvében az egyén 
szabadságát és magáért viselt felelősségét helyez-
te előtérbe, ezért az államot szükséges rossznak 
tartotta, szerepét korlátozni kívánta, különösen jó-
léti funkcióit nevezte a gazdaság kerékkötőjének. 
Szerinte szabad kereskedelemre, a vámok felszá-
molására, a tőke szabad áramlására van szükség a 
gazdaság dinamizmusához és ezzel a jólét növe-
kedéséhez.  

A neoliberalizmus ideológiájának a valóságot 
is figyelembe vevő definícióját azonban Pierre 
Bourdieu francia filozófus, szociológus fogalmaz-
ta meg a legtalálóbban: „..a neoliberalizmus szé-
gyentelenül kikölcsönözve a liberális és libera-
lizmus szavakat a szótárból a társadalom megfoj-
tását célozza meg azáltal, hogy a gazdaságot telje-
sen társadalmi ellenőrzésen kívül helyezi, magát a 
társadalmat pedig a gazdaság ellenőrzése alá von-
ja”, egyúttal létrehozva a gazdaság és annak esz-
közeit birtokló szűk csoport totális hatalmát. 

A klasszikus liberalizmus az egyén szabadsá-
gát hirdeti az arisztokratikus privilégiumokkal 
szemben. A neoliberalizmus a tőke szabadságá-
nak elsődlegessége mellett érvel az egyén szabad-
ságával szemben. Ennek eszközei a dereguláció, a 
származtatott értékpapírokkal való kereskedés, a 
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média általi véleménybefolyásolás, és a korszerű 
marketing, ami az igények felmérése helyett, azok 
generálását jelenti, vagyis nem más, mint manipu-
láció. A neoliberalizmus gyakorlata a dereguláció 
során a törvények kis lépésekben való átírásával 
csak a tőkemozgást támogatókat tartja meg, az ál-
lam szerepét az adók beszedésére korlátozza. Az 
ideológia magát liberálisnak, baloldalinak, vagy 
éppen konzervatívnak álcázza, politikai és gazda-
sági viselkedési formája agresszív, gátlástalan, to-
lakodó és mindössze két értéket ismer el, a sikert 
és a profitot.  

Aurowitz amerikai szociológus pontosan meg-
fogalmazta a neoliberalizmus jellemzőit: „A sza-
bályok és törvények lazítása, a környezeti szem-
pontok figyelmen kívül hagyása, a nagyvállalatok 
adóinak csökkentése, a dolgozók szervezkedési 
jogainak csorbítása, a munkanélküli támogatás el-
törlése, a társadalombiztosítás és a börtönök pri-
vatizációja, az állam elnyomó szerepének, a rend-
őrségi jogköröknek a növelése és a folytonos 
megfigyelés.”   

Végül be kell látnunk, hogy a XIX századi 
eszmék tagadták a magasabb létszintek egész 
gondolatrendszerét, ami egyet jelentett az etika le-
rombolásával. Az ebből eredő zűrzavar leírhatat-
lan, az eszmék elképesztő kuszasága és összevisz-
szasága ural mindent. Az értelmiség sem képes 
utat mutatni, mert a minden viszonylagos elvéből 
indul ki. Lord Keynes valószínűleg csak egy szel-
lemes ötletnek szánt „ami jó az a gonosz és ami 
gonosz az a jó, mert a gonosz az hasznos, a jó pe-
dig nem az” mondata mára uralja az emberek 
gondolatait, eredménye a kétértelmű beszéd és a 
bűnözés.  

Gandhi szerint, sokáig nem állhatnak fenn, 
azok a „tökéletes rendszerek” ahol csak ésszerű-
ségre, tudásra, szakképzettségre van szükség, vi-
szont senkinek sem kell jónak lennie. „Elhagytuk 
klasszikus keresztény örökségünket, a hét főbűn-
ről és a négy sarkalatos erényről már semmit sem 
tudunk. Mára idejétmúltnak nevezzük őket, de va-
jon van-e helyettük más?” [17]  

3.3.4. Gondolkodásunk alapjai 
„A nagy racionalisták nem ritkán elmebetegek 

és az elmebetegek rendszerint nagy racionalis-
ták…Aki egy őrülttel vitatkozik, valószínűleg a rö-
videbbet húzza, mert az előbbi szelleme bizonyos 
tekintetben annál gyorsabban működik, minél ke-
vésbé tartják fel őt az egészséges emberi értelem 
számára lényeges megfontolások… Éppen azért 

logikusabb, mert bizonyos szimpátiák kivesztek 
belőle. Ennyiben tehát az „eszeveszett” kifejezés, 
félrevezető. Az őrült nem olyan valaki, aki elvesz-
tette az eszét, hanem olyan, aki mindenét elvesz-
tette, csak az eszét nem.  Kijelentései … tisztán 
racionális szempontból nézve kifogástalanok…. 
Szelleme tökéletes, ám túl szűk kör fölött uralko-
dik… A materializmus, akár csak egy őrült érvei 
egyfajta háborodott egyszerűség pecsétjét hordja 
magán: rögtön az a benyomásunk, hogy itt min-
dent elmondtak, és mindent kihagytak. A materia-
lista mindent megért, de ez a minden nyomban fö-
löttébb semmisnek tűnik.” 

Idézi Egon Friedell: Az újkori kultúra története 
c. könyvének, III. Barokk és rokokó c. kötetében 
Chestertont. 

3.3.4.1. Természetfilozófia, természettudomány 
„A hatalmas méretű vállalkozások a történe-

lemben is akkor köszöntenek be, amikor egy 
„erény” (gondolati tartalom) annyira megérik, 
hogy méretek után kezd kívánkozni. A görög mű-
veltség évszázadokon át egy kicsiny nép ügye, 
majd egyszerre szétszóródik az egész Földközi 
tenger partján. A latin szervező erény lassan érik 
be, de egy évszázad alatt egyetlen államba szerve-
zi az egész óvilágot. A kereszténység négy évszá-
zadon át forr, bujkál az óvilág alatt és egyszerre 
ölébe esik Róma és az egész népvándorlás.” [17] 

A XVII század természetfilozófiai kvalitásait a 
természettudományok váltották kvantitatívvá, az-
az mérhetővé. A tudományos megismerés mód-
szereinek kiindulási alapjául, többek szerint az a 
karteziánus racionalizmusra épülő „hit” szolgál, 
hogy: 
 a világ rendezett, ésszerű, emberi ésszel fel-

fogható, törvényszerűségei felkutathatók és 
hogy birtokában vagyunk az elméleti és gya-
korlati problémák megoldása eszközeinek.  

 a valóság jelenségei megismerhető részjelen-
ségekre bonthatók, az azonos peremfeltételek 
újra és újra előállíthatók és a jelenség csatolá-
sa a valósághoz az adott időpillanatban a meg-
adott jellemzők segítségével lehetséges.  

Az egzakt tudományok módszere, hogy a ter-
mészetben fellépő problémákat mennyiségek 
meghatározására redukálja számokon végezhető 
műveletek segítségével. Célja mérni, ami mérhető 
és mérhetővé tenni, ami nem mérhető. A dolgok 
leírásán „a mi van”-on túlmenően összefüggése-
ket keres, értelmezni és magarázni is akar, azaz 
választ ad „a miért van” kérdésére is. Fogalma-
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kat és módszereket teremt a leírásra, a vizsgála-
tokra és az eredmények valódiságának igazolásá-
ra. A konkrét módszere a modellalkotás, azaz a 
rendelkezésre álló vizsgálatok eredményeinek re-
dukálása olyan formába, hogy az elme a minden-
napok tapasztalatai alapján megragadhassa. A je-
lenség olyan leegyszerűsítése (elvonatkoztatása, 
absztrahálása) amely alapvető jellegét nem változ-
tatja meg, de kvantitatív tárgyalásra alkalmassá 
teszi. (idealizálás, a mellékjelenségek lekapcsolá-
sa). A tudományos szaknyelv a matematika. [21] 

3.3.4.2. Minőség és mennyiség 
Mára a tudományos gondolkozás beszűkülni 

látszik. Hiába tudjuk, hogy érzékelésünk a való-
ságról csak közelítés, durva leegyszerűsítés, még-
is bizonyos dolgokat egyszerűen igaznak tartunk, 
annak ellenére, hogy a hipotézisképzést követő 
verifikálás nem történt meg megnyugtatóan. Ez a 
meggyőződés a hittel egyenlő. Dogmákban hi-
szünk (a hipotéziseket úgy alkotjuk meg, hogy az 
általa diktált kísérletek azt eleve csak megerősít-
hessék) és az új elv felfedezője hajlamos túlbe-
csülni annak érvényességi tartományát. A TV ál-
tal egy verifikálatlan hipotézis tudományos felfo-
gássá, közvéleménnyé válik és minden ennek el-
lentmondó tényt letagadnak, a tudati küszöb alá 
űznek. Ilyen a nominalizmus rögeszméje is (min-
den ember tiszta lappal születik, minden, amit 
gondol, érez, tud és hisz, csakis a kondicionálás-
nak köszönhető. Ez, mivel megtévesztő módon 
szabad és demokratikus elvnek láttatja magát, 
közvéleménnyé vált).  Az etikai igazság potenciá-
lis valótlanságra épül, de kitűnően megfelel a tö-
megek manipulálhatósága hatalmi céljának. 
"Szükségszerűen a legtragikusabb következmé-
nyekkel jár, ha egy világot átfogó ideológia az 
abból eredő politikával együtt hazugságra épül."  
[22]  

Ráadásul a hatalom még soha nem rendelke-
zett a tömegszuggesztió ilyen hatásos, tudomá-
nyosan kidolgozott elvekre épített propaganda 
technikájával, mint ma. Ellenvetés nélkül alakít-
juk át életünket a multinacionális vállaltok kíván-
sága és igényei szerint, pl. a termelés és a fo-
gyasztás lavinaszerű növelése bizonyíthatóan os-
tobaság. 

„Így váltja mennyiségekre, hatalomra az előző 
korok gondolatait a XIX század is. A filozófiai ér-
deklődés fokról fokra ereszkedett le a természet-
tudományokon és a technikán keresztül a világ 

nyugvó erőinek a (saját terminológiájával élve) 
kizsákmányolásáig.  

A természettudomány, a demokrácia és a ro-
mantika örökölt kvalitásaihoz a XIX század a koc-
kázat és a gyakorlati kihasználás ösztönét és a 
pénzt tette hozzá. (A gőzgépet már az ókorban is 
feltalálták, de csak a XIX század gyakorlatias 
polgára adott pénzt a feltalálónak és ennek nyo-
mán hálózták be vasútvonalak az országokat). A 
tudományos munkamegosztás képzett emberek 
ezreit állította az alkalmazott kutatások szolgála-
tába. A polgárságnak vállalkozásaihoz tömegekre 
volt szüksége, ezért meglazította a régi államot, el-
indította az új (ipari) népvándorlást, a falu meg-
indult a város felé és megteremtődött a nemzeti 
állam. A szellemi életben a vezetést a természettu-
dományok vették át. A szabadság, a jogegyenlő-
ség és a haladás-fejlődés gondolata hatalmas 
mozgósító erőt jelentett. A szabad kereskedelem 
és a hitel egyetlen óriási vállalkozási területté tet-
ték Európát és Amerikát, mely hamarosan átter-
jedt a világ többi részére is. Mindez állandóan új 
igényeket hozott létre, minden nagy felfedezés 
után átalakult az élet”. [17]  

A sokoldalú, arányos műveltségű embert, aki 
hitt a „fölösleges” tudásban és az erényben felvál-
totta, az értelmet, a gyakorlati ismereteket előny-
ben részesítő, az alkotáson kívül minden más 
erényt elvető „polgár”.  

Az iskola már nem a képességeket gondozta, 
hanem szaktudást akart továbbítani, ezért a neve-
lés színvonala (ma is) romlik, terjed a „szakbar-
bárság”. A demokrácia korában a minőség folya-
matosan hanyatlik, nagy szellemek vannak még, 
de a „közönség arca eldurvult”. A művészetekben 
a valóságábrázolás eszményei kifulladtak, bekö-
szöntött a „rútság és a primitívség” kora. De a 
„modern ember” nagy technikai alkotásaitól elva-
kítva egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy 
tökéletesebb, minden előző kor emberénél. 

3.3.4.3. A civilizációk erőforrásai   
„Újra és újra bebizonyosodik, hogy a civilizá-

ciók élete valamilyen szellemi erőforrásra épül. 
Mindig az elme, a kultúra (merészség, találékony-
ság, alkotóerő, hit) egyszerre több területen való 
hatása a kulcstényező. Az oktatásnak pl. biztosan 
többnek kell lennie puszta képzésnél, értékeket, 
eszméket és nem (csak) szakismeretet kell to-
vábbadnia, hogy „általa gondolkodjunk”, az egye-
temes renddel kapcsoljuk össze az embert. A mű-
ködő kultúrák a „jelek” teljes és összefüggő ér-
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telmezésével látják el az embereket, amelyek 
részletes képet adnak a világegyetemről és benne 
az ember helyéről. Ma ilyen rendszer nem létezik, 
az eredmény pedig káosz, fejetlenség, elidegene-
dés, magányosság, kétségbeesés és cinizmus, 
üres, dacos, gesztusok, vagy pedig fanatikus taní-
tásokba menekülés, melyek a valóságot hátbor-
zongatóan leegyszerűsítik. Úgy látszik, az egye-
temes eszméket nem lehet kilakoltatni, hiszen ál-
taluk gondolkodunk, nem eredményei, hanem 
eszközei a gondolkozásnak. „Az atyák vétkei 
harmad-negyedíziglen büntetnek a fiakban”, mert 
ennyi idő kell ahhoz, hogy egy születő eszme elér-
je érettségét, amikor már általa gondolkozik az új 
nemzedék. A tudomány nem hozhat létre eszméket. 
Azt megtudhatjuk tőle, hogyan működnek a dol-
gok, de semmit sem az élet értelméről” írja E.F. 
Schumacher. [30]  

Mai gondolkozásunk egészére a közgazdasági 
szemlélet nyomja rá a bélyegét, pedig a közgazda-
ságtan ítéletei töredékesek és módszeresen szűklá-
tókörűek. (John Stuart Mill mondta, hogy a „köz-
gazdaságtan nem önmagában való dolog, hanem 
egy nagyobb egész töredéke”). Napjainkban, ha 
valamire kimondják, hogy gazdaságtalan, az eleve 
elvetésre méltó, pedig csak azt jelenti, hogy nem 
hoz elegendő, pénzben kifejezett nyereséget 
azoknak, akik a vállalkozásba belefogtak. Azt ál-
talában nem vizsgálják, hoz-e hasznot a társada-
lom egészének. Adam Schmith szerint „a közjó 
akkor nyer, ha megfelelő haszonnal forgatja a be-
fektetett tőkét” vagyis ő is csak a javak piaci érté-
két tekinti, nem valódi természetüket. Az olyany-
nyira kedvelt, költség-haszon elemzéssel a nem 
gazdasági értéket is beszorítjuk a gazdasági szá-
mítások keretébe, vagyis a magasabb szintűt ala-
csonyabb szintűvé redukáljuk.  

3.3.4.4. A mérhetetlen megmérése 
A mérhetetlen megmérése, mint belátható, kép-

telen vállalkozás, legfeljebb „alkalmas” értéket 
tulajdoníthatnak neki. A modern közgazdaságtan 
metafizikai vakságban szenved, hiszen a számítá-
sok alkalmazhatóságának szűk határai vannak, 
nem alkalmasak az emberiség gondjainak megol-
dására mert csupán mennyiségek, minőségi meg-
különböztetés nélkül. [17]  

Uralkodó világnézetünk az újkor kezdetétől fo-
lyamatosan érlelődött. Legnagyobb hatással a 
René Descartes munkásságára támaszkodó filozó-
fiai és természettudományos hagyomány, a 
kartezianizmus volt rá, a dualisztikus rendszer, 

miszerint az elme és az anyag élesen megkülön-
böztethető és létezik egy tudatunktól független, 
objektív világ, mely természettudományos mód-
szerekkel megismerhető, sőt befolyásolható. Erre 
építve gondolkozásunk közvetlen alapjául a XIX 
századi eszmék szolgáltak, hiszen láttuk, hogy 
minden kor az előző által felhalmozott minőséget 
váltja mennyiségre. A legmeghatározóbb közülük 
az evolúció, az egyre magasabb rendű formák 
természetes kiválasztódása a verseny által, az 
életképesebbek megmaradásával. Az emberi élet 
magasabb rendű megnyilvánulásai csak az anyagi 
életfolyamatok kiegészítői, a gazdasági érdekek 
elleplezésére szolgálnak, vagy a tudattalan elme 
mozgásaival magyarázhatók. A relativizmus tagad 
minden abszolútumot, felold minden normát, sza-
bályt, pragmatizmusával aláássa az igazság esz-
ményét, végül a pozitivizmus szerint csak termé-
szettudományos módszerekkel jutunk érvényes 
tudáshoz, csak az a tudás valódi, ami megfigyel-
hető tényeken alapszik. A felsorolt elméletek 
egyikét sem igazolta teljes egészében semmilyen 
tényszerű kutatás. Ma már kimondható, hogy tar-
talmazzák ugyan az igazság elemeit, lényegi jel-
lemzőjük mégis az egyetemesség iránti igény. Pl. 
a verseny elve, csak egy a sok közül a kiválasztó-
dás és fennmaradás során (lásd Konrad Lorenz 
kutatásait), de egyetemesnek hisszük. Valamennyi 
elmélet azt állítja, hogy mindaz, amit korábban 
magasabb rendű dolognak tartottak, azok az ala-
csonyabb rendű dolgok még kevésbé megfogható 
megnyilvánulásai. A XIX századi gondolkodók 
számára ezek még csak értelmi folyamatok meg-
nyilvánulásai voltak, ők még egész másképpen 
gondolkoztak, de mára eszközök lettek belőlük.  

Soha nem készült az európai emberiség olyan 
várakozásteli izgalommal az elkövetkezőkre, mint 
a XIX századi. A beígért jövő valóra váltásának 
igyekezete volt a leginkább XIX századi, a legna-
gyobb szellemi teljesítményeket ez az elszánt tü-
relmetlen remény hatja át. [23]  

A korra legjobban jellemző a haladás elmélete, 
ami a történelem egyenes vonalú, finalista felfo-
gásából ered, mely a kereszténység nélkül nem 
verhetett volna gyökeret. Már Augustinus elveti a 
történelem ciklikus felfogását, egy vektoriális 
időbeliség javára, mely az abszolút kezdettől a 
szükséges végpontig, az emberi tökéletlenségtől 
az isteni tökéletességéig tart.  

Cioran szerint: „ameddig a kereszténység ki-
elégítette a lelkeket, az utópia nem tudta meg-
nyerni őket...(pedig) már a reneszánsz idején is 
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ezen fáradozott, de csak két évszázad elteltével 
járt sikerre, .mikor már a kereszténység csalódást 
okozott. A „felvilágosult” babonák korában szüle-
tett meg a JÖVENDŐ, a visszavonhatatlan bol-
dogság látomása, az irányított paradicsom, ahol 
nincs helye a véletlennek és egy csöpp fantázia 
eretnekségnek tetszik, vagy provokációnak  

3.3.4.5. Az ember alkotta tudományos modellek 
és a mitologikus szemlélet 

Napjaink civilizációja a teremtésnek, vagy a 
kozmosznak csakis ember alkotta modelljeit isme-
ri el, elvesztettük mitologikus szemléletünket. E 
modell szerint a világ minden cél és értelem nél-
küli pusztaság, ahol az emberi tudat csak szeren-
csétlen kozmikus véletlen, a szorongás és a két-
ségbeesés az egyedüli végső valóság. Ma a szim-
bolikus középpontban a földi létezés céljának és 
értelmének, a világegyetem hierarchikus rendjé-
nek és a magasabb létszinteknek a tagadása áll. 
Pedig „a tudás fája nem az életé”, mondta Byron. 
(3—3. ábra) 

 
3—3. ábra A Föld és a világegyetem helyzete. 

(Lányi)  

A mérgező tévedések mindazonáltal nem a tu-
dománynak, hanem a nevében fellépő filozófiák-
nak köszönhetőek. Az emberek csak a tudomány 
gyakorlati eredményei iránt érdeklődnek, melyek 
pusztán melléktermékeknek tekinthetők.  

A szellemi szint lassú süllyedését először a 
művészek vették észre, látták, hogy a tanult embe-
rek száma gyarapodik, de rohamosan fogynak az 
igazán műveltek és igényesek. „Az ünnepelt mű-
vészek között magányos elégedetlenkedők tűntek 
fel és a praktikus, érzelmes és elbizakodott polgár 
értetlenül bámult ezekre a csodabogarakra, akik 
kételkedni mertek benne”. [17] Már a század vége 
felé a bátrabbak kivonták magukat a korszellem 
varázsa alól, bosszantotta őket a szellemi világke-

reskedelem miatti egyformaság, mindent elkövet-
tek, hogy különbözzenek tőle. Ez a különbözni 
akarás (az elszakadás művészete) mára meghatá-
rozóvá vált, mások számára érthetetlen önkifeje-
zéssé.  

A természettudományok alól a tények módsze-
rét eleinte még nem merték kihúzni, de itt is akad-
tak, akik fellázadtak a merev sémák ellen. Sok 
szakember nem fért meg a maga „parcellájában” 
egész „tartományokat” forradalmasítottak. Filozó-
fusnak felcsapó tudósok „lódultak be a szomszéd 
vetésébe”. Az egyoldalúság az áramlatok közös 
hibája, de a „feldaraboltság” –ot egyre inkább az 
„egész” iránti érdeklődés váltja fel. 

3.3.4.6. A fizika elsőbbsége? 
Mai gondolkozásunk legvitathatóbb eleme a 

tudomány „dogmásítása”, amit Konrad Lorenz, 
orvosi és fiziológiai Nobel-díjas orvos és filozó-
fus fogalmazott meg a legtalálóbban: 

„ A „Big Sciense” az energia, technika, pénz 
és a hatalom alapját adó tudomány az az erő, ami 
a valóban nagyot és szépet megsemmisíti. A fizi-
ka elsőbbsége az alapja a természettudományok 
beskatulyázásának. A közvélemény nem becsüli az 
igazán magasrendű, összetett és értékes kutatáso-
kat. Az emberi szellem tanulmányozása pl. bioló-
giai természettudománnyá kezd válni. E felfogás 
szerint minden tudomány annyira tudomány, 
amennyi matematikát tartalmaz, azaz amennyire 
mérhető. Ez ismeretelméletileg és emberileg is os-
tobaság, egyszerűen divat a fizikára emlékeztető 
módszereket alkalmazni összetett élő rendszerekre 
is.” 

„A fizika tárgyai a nem megszemlélhető tarto-
mányban vannak, csak „operációk” után defini-
álhatók. Minden tudományos vizsgálódás a meg-
figyeléssel kezdődik, majd a leírással és leírt je-
lenségek elemzésével folytatódik. A törvénysze-
rűségek absztrahálására illetve a hipotézis verifi-
kálására az experimentális kísérletek szolgálnak. 
Windelband szerint a descriptív (leíró), szisztema-
tikus (rendszert alkotó) és nomotetikus (megneve-
ző) fokozatokat a tudománynak be kell jár-
nia.”...”Az ökológiai (biológiai) kutatásoknál ab-
szurd és elsietett a modern experimentalista 
operacionalizmus. Az emberi és természetes ter-
mészet leírását egyszerűen elveti, mint felesleget 
és csak a statisztikai módszereket tekinti legitim-
nek, csökönyösen érvényesíteni akarják a fizika 
utánzását a biológiában is. Pedig minden biológi-
ai törvényszerűség a struktúrák működéséből fa-
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kad így az alacsonyabb integrációs szinten végzett 
kutatás az alárendelt rendszerek vizsgálatához ve-
zet, azon mód és ok figyelembevétele nélkül, 
amellyel az egészbe kapcsolódik. A 
redukcionizmus módszertani hibája, hogy figyel-
men kívül hagyja azt az összetett struktúrát és ösz-
szefüggésrendszert, amelyből a vizsgált rendszer 
tulajdonságai megérthetők.”…. „A modern 
operacionalista, redukcionalista, kvantifikátor és 
statisztikus tudós megvetéssel tekint arra a „ma-
radira”, aki azt hiszi, hogy az emberi, állati (és 
növényi) viselkedés megfigyelésével és leírásával 
kísérletek, sőt számolás nélkül is új és lényeges 
felfedezéseket tehet. A magasan integrált rendsze-
rekkel való foglalkozást csak akkor ismerik el tu-
dományosnak, ha szándékos beavatkozással, le-
egyszerűsítő szűrőkkel, az egzaktság megtévesztő 
látszatát keltik, vagy imponáló mennyiségű sta-
tisztikai adat elfedi a valóság tényeit, amennyiben 
eltekintenek a mindentől, ami a rendszert valóban 
érdekessé teszi…. 

3.3.5. Társadalmi formáció és a hatalom  
  Evelyn Waugh mondta: „Demokráciában, az 

emberek nem azért törekszenek hatalomra, hogy 
megvalósíthassák politikai céljaikat, hanem olyan 
politikai célokat választanak, hogy hatalomba ke-
rülhessenek”. 

A fenntarthatatlan társadalom jellemzésére és 
egyúttal okaként álljon itt egy kitűnő összefogla-
lás, amit Konrad Lorenz, orvos és filozófus, az 
összehasonlító pszichológia és viselkedéskutatás 
orvosi és fiziológiai Nobel díjasa fogalmazott meg 
„A civilizált emberiség nyolc halálos bűne” c. 
esszéjében. [22] 

„Bűneink” szerinte a következők: a Föld túlné-
pesedik (a szociális kapcsolatok túlkínálata ellen 
az embertelen módon védekezünk, a szűk térben 
való összezsúfolás közvetlen agressziót vált ki). 
Elpusztítjuk természetes életterünket (megfosztjuk 
magunkat a felettünk álló teremtés szépségének és 
nagyságának tiszteletétől), a technikai fejlődés 
vakká tesz az őszinte emberi értékekkel szemben, 
versenyfutásra kényszerít önmagunkkal. Minden 
mély érzelem eltűnik (a technika és a farmakoló-
gia fejlődése elpuhulást és növekvő intoleranciát 
okoz a legkisebb kellemetlenséggel szemben is. A 
fáradtság-fájdalom és az öröm kontrasztjának 
természetes hullámzása megszűnik, halálos una-
lommá válik). Az emberiség genetikailag széthul-
lik (a szociális parazitává tevő infantilizmus már 
genetikai eredetű, nincs olyan szelekciós tényező, 
ami a szociális viselkedésformák fejlesztésére, 
vagy akár fenntartására nyomást gyakorolhatna). 
A tradíciók lerombolása (az idősebb generációk 
idegen, ellenséges etnikai csoportként való keze-
lését vonja maga után). Az emberek erősen dog-
másíthatók (a telekommunikációs eszközökkel 
való manipuláció, olyan uniformizálódáshoz ve-
zet, amilyenre a történelem folyamán még nem 
volt példa, felerősödtek az egyéniségvesztő hatá-
sok). A felhalmozott veszélyes fegyverekkel el-
pusztíthatjuk az egész világot (ettől tartott a leg-
kevésbé).  

A „bűnök” kiváltó oka, szerinte is, az az ural-
kodó áldemokratikus dogma, miszerint az ember 
szociális és kulturális viselkedését, nem befolyá-
solja az un. emberi természet (idegrendszerének a 
törzsfejlődés során kialakult struktúrája és műkö-
dése), hanem kizárólag a kondicionális alakítja ki, 
amelyben egyedfejlődése során mindenkori kultu-
rális fejlődése részesíti, azaz a nominalizmus. Va-
gyis, szerinte a világ domináns civilizációjára 
(mai nyugati kultúránkra) az eltömegesedés, a 

A szubjektív megélés (amit, mint valami illet-
lenséget Freudi értelemben elfojtanak) a legna-
gyobb megvetést váltja ki, pedig a legobjektívebb 
kutatások során is, csak a saját szubjektív élmé-
nyünk útján vehetünk tudomást a kutatandó ob-
jektumról. A divatos dogmásítás igazi veszélye 
az, hogy túl sok kutató ismeretszerzési törekvéseit 
egyen-irányítja, így a tudományos gondolkozás a 
dehumanizálás veszélyét rejti magában”. [22] 

Tudomásul kell vennünk azt is, hogy az élet 
igazán komoly dolgait nem lehet számszerűsíteni, 
nem tudjuk pl., hogy mekkora lehet egy város, 
(hiszen ez nemcsak gazdasági, hanem kulturális 
tényezőktől is függ), de azt tudjuk, mekkora nem 
lehet (lásd a kb. 60 millió embert tömörítő ameri-
kai és ázsiai városszörnyeket). 

Műszaki szakemberek számára ez meglehetősen 
különc felfogásnak tűnik, ebben az esetben mégis 
igaz. Vannak ugyan részterületek, ahol a 
redukcionizmus módszere használható, de a 
könyv, témájára tekintettel a tudományok határte-
rületein egyensúlyozva próbál „rendet teremteni” 
a hihetetlenül összetett és egyúttal szerteágazó te-
rületen. Konrad Lorenz fenti véleményét azért 
idéztük, mert a természet lényeges eleme a „kör-
nyezettudatos építészetnek”, így itt sem alkalmaz-
hatjuk teljes egészében a „leegyszerűsítő szűrő-
ket”, bár nem kizárt, hogy sikerülne az „egzakt-
ság látszatát” kelteni, de vajon a „rendszer érde-
kes” maradna-e?        
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természetpusztítás, a tradicionális értékek iránti 
vakság, az érzelmi sivárság, a kapzsiság/mohóság 
által gerjesztett kíméletlen és önpusztító verseny 
és ezzel párhuzamosan a dogmáknak köszönhető 
elbutulás a jellemző.  

3.3.5.1. A politikai rendszer 
„A liberális, piaci alapú világgazdasági és poli-

tikai rendszerrel egyetlen másik sem tud verse-
nyezni, mert még most is milliók hisznek abban, 
hogy ők is gyarapíthatják vagyonukat, és/vagy 
fontossá és híressé válhatnak, mert a kapitalizmus 
nemcsak közgazdaságtan és szellemi teljesítmény, 
hanem erő és remény is. Az azonnali anyagi elő-
nyökre való törekvés, amely – elvileg – az igazsá-
gosság talaján áll, sokkal hatásosabb a vallás, 
vagy a kommunizmus távoli jüvőben bekövetkez-
hető ígéreteinél” írja Susan George: Lugánói ta-
nulmány c. a XXI. századi globalizációról írt ki-
tűnő összefoglaló könyvében. (KAIROSZ Buda-
pest 2009) 

Ha egy adott korszakot „értő szemmel” aka-
runk megvizsgálni, a legelső kérdés, amit fel kell 
tennünk, az, hogy ki uralkodik a világban. Mint-
egy 300 éven át, amíg Európa uralkodott, a világ 
fokozatosan egységesülő stílusban élt, a vélemé-
nyeknek, eszméknek, törekvéseknek, céloknak 
egyfajta rendszere volt/van túlsúlyban. Az embe-
rek többségének nincs saját véleménye, ezért kell 
kívülről eljuttatni hozzájuk valamilyen nézetet. 
Vélemények, eszmék híján az együttélés káosz 
lenne, az életnek nem volna szerkezete. A „fel-
halmozódott vélemények” súlypontjának eltoló-
dása mindig a hatalom megváltozására utal. 

A „felfedezések” jóvoltából Európába áramló 
nagy mennyiségű nemesfém, és az Angliában ki-
alakuló merkantilizmus gazdaságszemlélete (a 
modern gazdasági elméletek egyike, a gazdasági 
teljesítőképességet a népesség számának gyara-
podásával látta növelhetőnek) elősegítette az erős 
nemzetállamok kialakulását. (Modernnek a törté-
nelem mindig az éppen uralomra törő csoport 
eszmerendszerét tartotta.) Politikájuk megterem-
tette az egységes pénz- és jogrendszert, a kapita-
lista fejlődés társadalmi feltételeit, azt, hogy a 
kormányzati kezdeményezés helyébe a magán 
kezdeményezés lépjen. Ezzel a nyugati társadal-
mak arculata gyökeresen megváltozott, a nagy-
üzemek és a piac szabályozó hatalma, a kímélet-
len verseny a „munkaerőre” is kiterjedt. Megje-
lentek az agrár, vagy ipari bérmunkások nyomo-
rúságos körülmények között tengődő tömegei, a 

városlakóvá kényszerített „arctalan gépembe-
rek”. [18]  

3.3.5.2. A hatalom szerkezete    
Ismert, hogy hatalomra a XIX. században a 

francia forradalmat és a Napóleoni háborút köve-
tően a „harmadik rend”, a polgárság került, meg-
szüntetve a társadalom évezredek óta fennálló 
hármasságát, a szakrális uralkodó vezette állam és 
az egyház, melyek a társadalom közösségi, míg a 
civil társadalom a magán tevékenységek összes-
ségét jeleníti meg. Az „első véres roham” után a 
történelem során először a civil társadalom vette 
át a vezetést. A civil társadalom súlyának növe-
kedéséhez a pénz mennyiségének és szerepének, a 
tudomány és az erre épülő ipar spontán fejlődése 
vezetett.  A termelőerők addig elképzelhetetlen 
mértékű és gyorsaságú növekedését a társadalom 
és a természet elsivárosodása, a nagyvárosi nyo-
mortelepek megjelenése kísérte.  

„A hagyományos intézmények helyébe a libe-
rális kapitalizmus a különböző érdekcsoportok, 
úgymint a gazdasági és üzleti jellegű társulások, a 
politikai pártok és a „gondolkodó társaságok” 
(média, egyetemek, stb.) tevékenységét állította, 
követelve, hogy ezek szabadon fejthessék ki tevé-
kenységüket….A parlament csak a civil társada-
lom ügyvivője, az egyházak joga annyi, mint más 
társadalmi egyesületeké.  

A civil társadalom (mint tudjuk) nem más, 
mint anarchiára hajlamos hatalmi akaratok halma-
za, az „én” kultuszával, és a vágyak tömkelegével, 
mely nem tűri a korlátozást. Mégis látszólag ne-
mes szerepet alakít, szabad, toleráns és racionális. 
Nagy vonzereje a pluralitás, a törvényben meg-
erősített ígéret, hogy igazságosan és egyenlően 
megosztja a hatalmat, mely hajdan egy szűk cso-
port és erős intézményeik kiváltsága volt. [18]  

A nyugati (főleg az amerikai) társadalmakban, 
legalábbis a közelmúltig, a nagyszámú egyesület-
re támaszkodó civil szféra erősebb, mint az állam. 
A liberális ideológia mindössze két értéket ismer 
csak el, a szabadságot és az egyéni sikert, alapve-
tő céljai tehát a történelmi intézmények meg-
gyengítése, a társadalmi egyenlőtlenségek meg-
szüntetése, nyomást gyakorló csoportok létreho-
zásával. A szabadság kicsi részekre törik, minden 
egyes ember és csoport birtokolni akarja a magáét 
és az állam csak az a szerv, amely ezeket a rész-
szabadságokat biztosítja. Szinte kereskedelmi 
megbízottá válik számtalan tevékenységi körrel, 
mivel rá hárul a civil társdalom igényeinek kielé-
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gítése. Meggörnyed a napi ügyes-bajos dolgok 
holt súlyától, miközben versenyt fut az idővel, ké-
szül az aktuális választásokra, és megküzd a 
nyomást gyakorló, alakjukat állandóan változtató, 
a pillanatnyi érdekek szerint szerveződő csopor-
tok nem lanyhuló rohamaival. (Érdekes jelenség, 
hogy ezek a csoportok, mégis igyekeznek intéz-
ményesülni és tartósan fennmaradni). A civil tár-
sadalom magába olvasztotta az államot, ráerőltet-
ve saját céljait és törekvéseit. Jellemző 
Tocqueville megjegyzése az amerikai életről, a 
par excellence liberális civil társadalomról, amely 
az ő idejében éppen olyan volt, mint most, vagyis 
nem más, mint ”izgága monotónia”. [18] 

3.3.5.3. Tömegdemokráciák 
A XX. században a hatalmat már a népszuve-

renitás, vagyis a többség nevében a tömegdemok-
rácia eszközeivel gyakorolták. A „tömegek” XX 
század elejei megjelenése, hatalomba beemelése, 
többek között az olyan összetett intézkedéscso-
magnak köszönhető, mint pl. az amerikai New 
Deal (a világválságot követő „új egyezség”) volt. 
Létrehozták egyfelől a gondoskodó-(nyugaton), 
másfelől a totális (keleten) államot. Szigorú tör-
vényekkel szabályozták a munkaviszonyokat, 
megerősítették a szakszervezeteket, serkentették a 
mezőgazdaságot, közmunkákkal, nyugdíjakkal és 
segélyekkel enyhítették a munkanélküliséget. Fő-
leg piaci érdekekből, a jogok érdem nélküli kiter-
jesztésével létrejöttek a tömegtársadalmak. Látni 
kell ugyanis, hogy „a kifejlett szakszervezet, a ki-
fejlett kartell viaszlenyomata, mind a kettő hivata-
li masina és egyre függetlenebb az anonim tömeg-
től, amit képvisel. A szociáldemokratát az orszá-
gos listával éppúgy kizárták a beleszólásból, mint 
a részvényest a vállalat irányításából. Az ember 
mindössze a bürokrácia aranyfedezete maradt. A 
kétféle bürokrácia kiegyenlítő szerepét az állami 
bürokrácia vállalja magára, aki mellesleg maga is 
vállalkozó (posta, vasút), de a krachok rákénysze-
rítik az ipar és a munkások védelmére. Az állam 
szabályozó szerepére szükség van, emiatt mé-
lyebben nyúl bele a gazdasági életbe és a három 
bürokrácia a parlamentarizmus bonyolult gépeze-
tében összeforródva, igazi irányítás nélkül, az 
órakerekek végzetes törvénye szerint forog, amíg 
le nem jár”. [17]  

A nyugati világban a XX. század közepén ki-
alakult és hamarosan óriási méretűvé duzzadt a 
jóléti államok polgárságnak - értékek híján - már 
aligha nevezhető középosztálya. A jóléti állam 

eddig soha nem látott kényelmet biztosított széles 
tömegek számára. Rendkívüli eredmények szület-
tek az orvostudományban (is) és váltat hozzáfér-
hetővé sokaknak. Nőtt az élettartam, megszűntek 
a járványok és csökkent a csecsemőhalandóság. A 
globális hatalom ma is kénytelen a társadalmi bá-
zisát képező középosztály (Az Egyesült Államok-
ban kb. 100 millió ember) elkápráztatására irreáli-
san magas életszínvonalat biztosítani, ami több-
szöröse a tényleges teljesítménynek. Ez csak úgy 
lehetséges, ha a pénz és nyersanyag-szivattyú 
működtetésével a világ más térségeiből veszi el az 
erőforrásokat. A tömegek színrelépésével, jólétük 
fokozódásával azonban megindult a polgári érté-
kek (a tudás, a városok, a család, a demokrácia), 
sőt a szavak és a fogalmak inflálódása is, ugyanis 
amiből egyre több van, az elveszíti az értékét.  A 
demokrácia a nyugati országokban jórészt bürok-
ráciává változott.  

3.3.5.4. A polgárság helyett tömegember   
Korunkban, a XXI. Század elején az újkor 

eszméinek gyorsított ütemű szétmállása folyik, 
melynek legbiztosabb jele „annak az emberfajtá-
nak az eltűnése, mely belőle sarjadt”: a polgáré a 
maga sajátos értékrendszerével. Helyébe lépett a 
tömegember, „a közönséges lélek, aki tudatában 
van, és jogot követel közönségességének és azt 
érvényesíti is. A tömeg eltipor mindent, ami ki-
emelkedő, egyedi, minőségi. A valódi elitet lassan 
felváltja a „lumpen elit”. Az igazi elit ugyanis ön-
magától többet követel, mint másoktól, kötelezett-
ségeket vállal, sajátosan kvalifikált egyénekből 
vagy csoportokból áll. „A tömeget (és a részét ké-
pező új elitet) az igénytelenek alkotják, akik 
semmiféle különleges követelményt nem támasz-
tanak magukkal szemben, nem is akarják elsajátí-
tani a különleges képességeket.” Ez nem társa-
dalmi osztály, hanem (egy új) embertípus kérdése. 
A legfontosabb jelszó: a privatizáció, túlzásba vi-
tele a gondolatrendszer logikájából következik, de 
a társadalmi kohézió megszűnéséhez, a közössé-
gek egyénekre, individuumokra bomlásához, a 
nyugati társadalmakban, de elsősorban Ameriká-
ban a „magányos tömeg” kialakulásához vezetett. 
A szociológus David Riesman: A magányos tö-
meg c. könyvében [24] „kívülről irányított ember-
típusnak” nevezi civilizációnk gyermekét, akinek 
semmilyen hite és meggyőződése nincs, névtelen 
parancsokat kap vele egyenrangú társadalmi kör-
nyezetétől, melyeknek mechanikusan engedel-
meskedik.  
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A XIX századi civilizáció automatikusan hozta 
létre a tömegembert. A szabadság, a függetlenség, 
a jogok hajszolása és a kötöttségek elutasítása mi-
att az emberek magányossá és támasz nélkülivé is 
váltak. Utólag megkérdőjelezhető tehát az a libe-
rális logika, ahol az ember bőségesen el van látva 
„jogokkal”, de ugyanakkor meg van fosztva ter-
mészetes támaszaitól, mint pl. a család, amely 
mint intézmény szintén szétbontásra ítéltetett. Az 
erkölcsi normák a fáradtság nélküli betarthatóság 
egyre alacsonyabb szintjére szállnak alá, az er-
kölcs mára nem több mint középszerű szentimen-
talizmus.  

„A mai kor szinte valamennyi képviselőjének 
az életfelfogása abból áll, hogy mindenhez joga 
van, de nincs semmiféle kötelessége. A legfonto-
sabb, hogy ne kelljen senkit sem tisztelnie, hogy 
megvethesse a kiválóságot. A jólét és a kényelem 
utáni vágyon kívül egyetlen infantilis ambíciója a 
siker és az ismertség bármilyen áron való elérése. 
Szellemi zavarodottság alakult ki mindenhol, a 
permanens halálfélelmet az egészség és fiatalság-
kultusszal leplezik. A mai ember nem képvisel 
semmilyen új civilizációt, ő az élősdi, aki taga-
dásból él, meg abból, amit mások alkottak, vagy 
gyűjtöttek.” [25]  

A konszolidált polgárságot, gátlástalan kalan-
dorok váltották fel a hatalomban, melyet kizáró-
lag a maguk és lobbycsoportjuk hasznára működ-
tetnek. A XXI. századi civil társadalmak mozgé-
kony elitje a hatalmat felelősség nélkül kívánja 
gyakorolni. A polgárság annak idején a termelés 
megszervezésében volt sikeres, a ma kalandorai a 
marketing és kommunikációs tevékenységben. 
Míg az ipari társadalom célkitűzése az ésszerű 
tömegtermelés, amit az ipar centralizálásával a 
munkafolyamatok megosztásával a termelés szo-
cializálásával ér el, a fogyasztói társadalomé a ter-
jeszkedés, az áru kultusza. A fogyasztói társada-
lom az iparihoz képest új minőség, melyben min-
den áruvá, az áru pedig fétissé lesz, elmosódik a 
különbség áru, vallás és üzlet, művészet és ha-
szonelvűség között.  

A magát szocializmusnak nevező valami, a 
maga totális államával semmi más nem volt, mint 
az eredetinél is brutálisabban lélekromboló, „poli-
tikai kapitalizmus”. Egyetlen történelmi teljesít-
ménye az volt, hogy igen rövid időn belül és 
olyan kegyetlenséggel számolta fel a tradicionális 
szemlélet utolsó elemeit is, amilyen kegyetlensé-
get a XX. századi modernitás Európában már nem 
mert volna megkockáztatni. Ezzel előkészítette a 

térséget a „globális gazdasághatalom” lokális 
struktúráinak kiépülése számára. 

A jóléti, vagy fogyasztói társadalmak minden 
biztonságuk ellenére, vagy talán éppen amiatt, a 
társadalom további bomlásához, elkényelmesedé-
séhez, elöregedéséhez vezettek. Mára az ipar raci-
onalizálása következtében az emberek hatalmas 
tömegei a termelésben is feleslegessé váltak. Pe-
dig a materiális előnyöket hajszoló társadalmak-
ban fő életcéllá vált az anyagi javak és szolgálta-
tások minél magasabb szinten, minél hosszabb 
ideig tartó fogyasztása, ahol négyszer többet fo-
gyasztanak, mint amennyire valójában szükségük 
van. A kényelemérzet fokozásával pl. a Wellness 
szolgáltatások igénybevételével a „jóllétet” 
(wellness) akarják elérni, ami azonban nagyon kü-
lönbözik a boldogságtól.  

3.3.5.5. Szabadság vagy üresség 
„A szabadság megköveteli az üressé-

get…Minél teljesebb, annál jobban egyensúlyát 
veszti, mert nincsenek alapjai. Az ember annyira 
nem arra született, hogy kiérdemelje, vagy elvisel-
je, hogy még az előnyei is tönkreteszik, és végül 
annyira ránehezedik, hogy inkább a terror túlzá-
sait választja…Ráadásul csak egy végét járó 
rendszer teszi lehetővé, hogy megjelenjen…A 
XVIII századnak az arisztokrácia gyöngeségei te-
szik lehetővé nagyszerű fantáziálását. Ma a pol-
gárság gyöngeségei teszik lehetővé nekünk, hogy 
átengedjük magunkat hóbortjainknak. A szabad-
ságjogok, csak beteg társadalomban virágoznak” 
mondja Cioran. [11] 

A kapitalista világ súlyos erkölcsi válságban 
van, ami többek között a „tömegek féktelen láza-
dásában” nyilvánul meg. Fő oka ennek, hogy a vi-
lág feletti uralom máshová tevődött és Európa el-
bizonytalanodott. A XVII században a tudomá-
nyos gondolkozás (lásd dualizmus és a mechani-
kus okság elve) megjelenésével indult és a fo-
gyasztói társadalomba, majd a neoliberális önzés-
be torkolló folyamat lecsengőben van. A bomlás 
jelei által kiváltott félelmek a szekták, keleti vallá-
sok, a sátánizmus, a New Ages, stb. elszaporodá-
sához vezetett. A legutolsó két évszázadban zajló 
nagyszabású társadalmi változások részben a civil 
társadalom előretörésében, részben abban lelik 
magyarázatukat, hogy a ma még főhatalomnak 
számító Egyesült Államok eredendően civil társa-
dalom, melyben az erős állam és a központi ható-
körű egyház mindvégig ismeretlen volt. A társa-
dalom elveszítette szakralitását, nem ismeri el a 
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közösségre való hivatkozás jogosságát. A hori-
zontalítás híve, a vertikális (hierarchikus) társada-
lomszerveződést elveti.  

„A liberalizmus tagadja az elitek szükségessé-
gét, de adós maradt a vezetők kiválasztódása me-
chanizmusának megvilágításával. A domináns 
helyzetű nyomásgyakorló csoportok megtiltják a 
liberalizmus posztulátumaival ellentétes koncep-
ciók érvényesítését, a pluralizmus ellenére épp-
olyan intoleránsak ideológiailag, mint a régi rend-
szerek. Sőt még inkább, mert a jelenlegi rendszert 
nem irányítja elfogadott elit, amely igazodni tud-
na a kollektív érdekekhez. Az elit rejtett, mert 
nincs létjogosultsága, hiszen a liberális társada-
lom ellenzi az elitizmust és őket semmiféle társa-
dalmon kívüli hivatkozás nem legitimálja. A rej-
tett elit kormányzásra képtelen, de a gondolati tár-
saságok értelmisége révén képes közvetlen befo-
lyást gyakorolni, kiformálja a közvéleményt, 
amely valójában egy szűk csoport véleménye. Az 
egyéni ambícióknak a terjeszkedési határai nin-
csenek megszabva, hiszen az alapintézmény a pi-
ac, melyhez hozzátartozik a verseny és a terjesz-
kedés”. [18] 

3.3.5.6. A szétbomló társadalom 
Szétbomlóban van az a társadalom, amely csak 

egyetlen ideált, célt ismer, a termelés és fogyasz-
tás gigantikussá növelt vállalkozását. Most érik be 
Európa újkori szellemi magatartásának gyümöl-
cse, hiszen elég meggondolatlanul indult el egy 
remek, de gyökértelen civilizáció lejtőjén.  

A XXI. század, az angolszász gyökerű, de egy-
re inkább nemzetközi váló, „globális gazdaság és 
vélemény-hatalma” felépítéshez gigantikus erő-
forrásokra van szükség, melyek megszerzése már 
nem megy a hagyományos eszközökkel. A hata-
lom gyakorlása, eleve rejtett terekben és struktú-
rákon keresztül történik, ugyanis azt az ökológiai, 
szociális és kulturális nyomást, amit a globalitás 
meghatározó szereplői a helyi közösségekre és 
más államokra gyakorolnak, egyetlen hatalom 
sem vállalhatná fel nyíltan a permanens lázadás, a 
világméretű polgárháború kockázata nélkül. A 
globalitás illegitim (hiszen senki sem választotta) 
rejtett hatalomszerkezete új létmód váltást hozott 
az emberiség életében, mely a vírus metaforájával 
szemléltethető. A vírus a megtámadott sejtet arra 
kényszeríti, hogy ne saját maga, hanem a vírus 
felépítéséhez szükséges anyagokat szintetizálja, 
ezért brutális identitáscserére van szükség, amit a 
dekonstrukció eljárása tesz lehetővé. Nem egysze-

rűen csak az eredeti identitás semmisül meg, ha-
nem helyette felépül az a rendszer, ahol az egyén 
az őt magát elpusztító identitás újratermelésén 
buzgólkodik. Így jön létre a „konzum- élmény-
idióta”, aki már csupán a pénz forgási sebességét 
fokozó biológiai kellék. A létrehozás és fenntartás 
legfőbb eszköze a gigantikus értelmező hatalom, a 
médiabirodalom hatékony működése. [24]  

Az un. demokratikus társadalmakat valójában 
pénzügyekre hivatkozó megfellebbezhetetlen dik-
tátumokkal irányítják. Hihetetlen sebességgel fo-
lyik a maradék intézmények lebontása, helyettük 
semmi velük összemérhető nincs. Ami látszik az a 
különböző lobby-csoportok vetélkedése, üzletelé-
se, háborúskodása. Az egyre több helyen hatalom-
ra kerülő „lumpen elit” (a „lumpen” kifejezés egy 
morális felelősséget nem érzékelő mentalitást je-
löl) legjobban a törpésített állam pénzeit kívánja, 
de az államot démonizálja. Az állam gonosz, 
mondja, de belőle élni jó. Negatív értelemben fe-
lülmúl minden korábbi, bármilyen problematikus, 
kizsákmányoló elitet, mert semmiféle közösségi 
kötelezettséget nem ismer és nem is teljesít, csak 
élvezi a mások erőfeszítései által finanszírozott, 
valójában közösségi rendeltetésű pozíciókat. Hoz-
zá kell tenni, hogy Marx előre látta a világhatalmi 
oligarchia kialakulását, csak kommunistának gon-
dolta.  A (neo)liberalizáció – globalizáció - priva-
tizáció elfoglalta a szabadság- egyenlőség-
testvériség helyét. A vagyon egyre kevesebb em-
ber kezébe vándorolt, már nem is felső tízezerről, 
csak felső néhány százról lehet beszélni., akik 
többségükben a vállalkozók utódai, megvesztege-
tett helyi hatalmasságok, vagy meggazdagodott 
pénz-spekulánsok akik vagyonukat szélhámos-
sággal szerezték. A birodalom hatalmi struktúrá-
jának intézményi rendszerével a nyugat létrehozta 
és elmélyítette a West and the Rest (Amartira 
Sen) rendszerét, vagyis a világ történelmi ketté-
vágását. A „West and the Rest” (a Nyugat és a 
Maradék) hagyományosnak tekinthető hatalmi 
felosztása mostanában inogni látszik, helyébe a 
„Rest” feltörekvő országainak elitjével alkotott 
„korporatokrácia” vagy „globalokrácia” lép. (A 
„feltörekvő” országok, pl. Kína, India és az isz-
lám nyugatias „technoevolúciója” azért ijesztően 
sikeres, mert a tudományt és a piacot használják, 
de a nominalizmust és a deszakralizációt nem).  

A globalokrácia felismerte, hogy számára dön-
tő fontosságú, hogy lerombolja, majd magához 
ragadja az emberi közösségek életértelmezési ké-
pességét, a rombolás keltette űrbe beleerőszakolja 
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saját valóságértelmezésre szakosodott vélemény-
alkotó, azonosság meghatározó, értelmező intéz-
ményeit, a sajtót, rádiót, a televíziót és az interne-
tet. Ezen keresztül az új uralkodó osztály eddig 
soha nem létező nagyságrendű hatalmat nyer. Az 
értelmezési erőszak illegitim hatalmi intézménye 
arra szolgál, hogy megkérdőjelezhetetlenül, sőt a 
szabadság bizonyítékaként, azt a diktált virtuális 
valóságot építsék fel és működtessék, ami a 
globalokrácia pillanatnyi érdekeit szolgálja. [12]  

A kapitalista társadalom mostani állapotában 
valamiféle szellemiséget, egységes közösséget te-
remtő kultúrát nélkülöz legjobban. A társadalmi 
szervezettség szétesése már a hatalom szintjén is 
megkezdődött, a középkor kezdetén is próbáltak 
összeverődött embercsoportok boldogulni, de a 
népvándorlás anarchiája elől, nem tudták magukat 
megvédeni. Kénytelenek voltak az akkori erős 
emberek (rablólovagok, földesurak) védelme alá 
helyezni magukat. Elég csak az USA városször-
nyeire gondolunk, a bűnözést, sok helyen már 
nem tudják megfékezni, legfeljebb egyes körülha-
tárolt területekre korlátoznak, amik felett a gazda-
gok magánhelikopterekkel repülhetnek át. R. 
Wattson szerint a „hatalmasok” magánhadseregei 
már működnek és három magán „biztonsági őr” 
jut egy rendőrre…..  

 A vesztesek nagy léptékben nem, csak kis 
csoportokban képesek összefogni. Azonos tudatú 
hatalmas méretű embercsorda kiszámíthatatlanul 
viselkedik, a mosott agyú emberek képtelenek al-
kalmazkodni. A társadalom bénulttá, majd bő-
szültté válik. A civilizációs modellt a tehetetlen-
sége élteti, ragaszkodik a gazdasági növekedés-
hez, mindenáron próbálja megőrizni arculatát. A 
hirdetések egyre erőszakosabbak, az emberek haj-
szoltabbak, az erkölcs eltűnt, szabályokat nem 
tűrnek, a bűnözés beépül az államgépezetbe.      

3.3.5.7. „A buborékgazdaságok” kora és ha-
talmi struktúrája  

A gazdasághatalmi mágia kiteljesedésével be-
köszöntött a „buborékgazdaságok” kora. A 
derivatívákra épülő monetáris erőszak csúcsfegy-
verré válik az alkalmazók kezében. Az időben és 
térben szinte korlátlan sebességgel száguldó „ha-
talompénz” órákon belül képes megrendíteni a 
legerősebb, jól működő gazdaságok valutáit, rom-
ba dönteni országok gazdaságát is. „A mestersé-
gesen felépített külső és belső természet lehetővé 
teszi a planetáris dimenziókban megszerveződő 
globális birodalom urainak, hogy hatalomgyakor-

lási technikájukból végleg kiiktassák a legitimitás 
kényszerét. A globalizációs világtársadalom a 
modernitásban létrejött nemzetállamok feletti ha-
talmát, olyan intézmények révén gyakorolja, me-
lyeket a main-stream politika tudomány egyálta-
lán nem szokott a politikai hatalom körébe sorolni 
és öndefiníciójukban ők maguk sem sorolják oda 
magukat. Már korán megkezdődött a legitim in-
tézmények megkerülése és láthatatlan újakkal he-
lyettesítése. A fizikai erőszakon túli intézmények 
már nem voltak alávetve a demokratikus ellenőr-
zés mechanizmusainak. A modern politikai-
hatalmi intézményrendszer irányultsága megfor-
dult, már nem a választópolgárokat védi a külső 
és belső fizikai fenyegetésektől, hanem új típusú 
diktátumokkal kényszerítette őket engedelmesség-
re, immár nem legitim módon. 

3.3.5.8. A kapitalista piac, mint rejtett hatalmi 
tér 

„A kapitalista piac a modernizáció magyarázó 
ideológiája szerint minden szereplő számára azo-
nos esélyeket kínáló interakciók komplex színte-
re, valójában kezdettől fogva rejtett hatalmi tér-
ként működik. Ebben a hatalmi térben a termé-
szetüzem és a családüzem egyenlőtlen cserén ala-
puló folyamatos megkárosításával, kifosztásával, 
valójában a hatalomesszencia gyártása folyik.  A 
tradicionalistásból a modernitásba, majd a globa-
litásba vezető úton a termelés fő céljává a hata-
lom maximalizáció válik. A nem legitim, rejtett 
erőszakintézmények üzemeltetésére azért van 
szükség, hogy ez a világállapot ne vezessen az 
alávetettek és kifosztottak planetáris méretű ösz-
szefogásához és közös ellenállásához”. 

„A rejtett értelmező és azonosságképző szer-
vezeteken kívül üzemeltet még négy erőszakin-
tézményt amik ugyan látszanak, de képesek magu-
kat igen tekintélyes szerveződéseknek álcázni. A 
monetáris világállam fegyelmező hatalma az un. 
Bretton Woods-i intézményrendszer élén álló 
Nemzetközi Valutaalap, mint „ügyészség”. A bí-
rósági szerep a Világkereskedelmi Szervezeté. 
Fegyelmező hatalomként az érték meghatározó 
hivatalok feladatát a hitelminősítő intézetek, míg a 
„kapcsolatépítési és orientációs” hivatalok az un. 
consulting cégek. Az 1944-ben létrejött Bretton 
Woods-i megállapodás tárgya volt, hogy a győz-
tes amerikai globalokrácia elfogadtassa a Nyugat 
egészével a világ angolszász magánosításának 
programját és létrehozzák az ehhez szükséges in-
tézményeket. A cél formálisan a világ monetáris 
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rendszerének stabilitása és a világkereskedelem 
tejes szabadságának távlati megvalósítása. (1947 
GATT és 1995 WTO) A globalitás uralmi szerke-
zetében a pénz, mely történelmileg születésétől 
fogva a hatalom szimbolikus megtestesítője, eléri 
pályafutásának csúcspontját és planetáris dimen-
ziókban koncentrált hatalomesszenciává válik., 
ezért egy nagy erejű intézményhálózatot kellett 
létrehozni a pénzügyi folyamatok vezérlésére. 

A Világbank az IMF és a GATT szerepe a 
„puha világháborúk” megvívásában elvitathatat-
lan. A már említett intézményekkel együtt alkot-
ják azt a rendkívüli erejű hatalmi hálót, ami a Ke-
let-indiai Társaság történelmi örököse. Stratégiai 
célja is ugyanaz, vagyis, hogy a világot (the Rest) 
„felnyissa” és a szétroncsolt, struktúrájuktól meg-
fosztott szöveteken keresztül az erőforrás áramok 
kiszivattyúzásával a transznacionális óriásvállala-
tok közvetítésével az erőforrásokat globális világ-
hatalommá párolja, az értelmező, azonosságalkotó 
hatalmak tematizációs diktatúrájának segítségé-
vel. A Washingtoni konszenzus egy igen szűk körű 
megállapodás volt (Joseph Stiglitz a Világbank 
vezető közgazdászának emlékirataiban arra utal, 
hogy a megállapodásban részt vevő intézmények 
egy Budapest belvárosának megfelelő nagyságú 
területen találhatók Washington belső területén.) 
1989-ben.  A szovjet globalizációs világbirodalmi 
kísérlet összeomlása után brutális nyíltsággal dek-
larálták eredeti, rejtett céljaikat: a privatizációval 
elvonják az állam hatóköréből a profitot termelő 
szervezeteket, a hatalmi játszma tétje az erőfor-
rások, a nagy szolgáltató rendszerek (közpénzek-
ből fenntartott energetikai, közlekedési és hírköz-
lési rendszerek), az élelmiszerek és az ivóvíz felet-
ti kontroll megszerzése melyek kézben tartása 
stratégiai jelentőségű, kényszerítő eszközzé vál-
hat, mivel egynek a megbénítása is a nemzetgaz-
daság összeomlását vonja maga után.  

3.3.5.9. A társadalmi szerkezet átrendezése 
A társadalmak szerkezetét is brutálisan átren-

dezik, kialakul a globalitás lokális társadalma, az 
alig 5%-ot kitevő komprádor elit, mely a maradék 
erőforrások 30-35%-ával rendelkezik, a másik pó-
lus a történelemből kiesettek 30-35%-os törme-
léktársadalmáé, mely az erőforrások 5-8%-át bir-
tokolja. A kettő közé szorult az a heterogén kö-
zéptársadalom, mely önkizsákmányoló módon 
próbál felkapaszkodni a lokális elitbe, vagy azért 
folytat kilátástalan küzdelmet, hogy nehogy le-
csússzon a roncstársadalomba. A lokális elit fel-

adatai közé tartozik a virtuális értelmezési terek 
felépítése és üzemeltetése és az adott térben sze-
replő transznacionális tőkestruktúrák előzékeny 
kiszolgálása, a „szivattyúzás” zavartalanná tétele. 
Ennek fejében szabad kezet kapnak a maradék ja-
vak feletti osztozkodás vezérléséhez. Az „ember-
újratermelés” nagyrendszereinek Világbank-IMF 
receptek szerinti privatizációja rendkívül súlyos 
konzekvenciákkal járna, reprodukciós katasztró-
fákhoz vezetne, mint pl. az emberi élet pénzügyi 
kategóriájává süllyesztése. Mindenkinek az élete 
annyit ér, amennyi piaci teljesítménnyel rendelke-
zik. Az egészség - és oktatáspiaci-szolgáltatásokra 
való költés az egyéni költség-haszon elemzések 
eredménye legyen. A cél a globalokrácia kiszolgá-
lói egészségügyi rendszerének elválasztása a 
pusztulásra ítéltek rendszerétől. A dekonstruált 
"én" már alkalmatlan az elemi demográfiai egyen-
súly fenntartására is. A gyermekvállalás és az 
öregekről való gondoskodás, deficites vállalko-
zásnak minősül, tehát értelmetlen, mert erőforrá-
sokat von el az élet élvezetétől és az idő pénz lo-
gikája alapján a ráfordított szabadidőn keresztül 
is, mert a "minimál-én" számára a család, csak 
feldolgozhatatlan frusztrációk forrása. A nyugati 
társadalmak ma már képtelenek „önmaguk újra-
termelésére”. 

 „A WTO és OECD közötti megállapodás, a 
„Globális világ alkotmánya” lenne, azaz alapjo-
gokat rögzítene a transznacionális vállalat és a 
külföldi tőkebefektetések számára. A lényeg, 
hogy a nemzetközi egyezmény kényszerítő erejé-
vel végleg megvonja a jogot a nemzetállamoktól, 
hogy szuverén entitásként kezeljék, saját nemzet-
gazdaságukat. A kormányoknak egyetlen feladata 
maradna, hogy a szocietális meddőhányóvá tett 
értékmezőket újra és újra rekreálják annyira, hogy 
a következő termelési ciklusban legyen mit kiszi-
vattyúznia a "világhatalom ipari műveknek". A 
szabad kereskedelem mindig az erősebbek fegy-
vere. Az óriások páncélján keletkezett repedések, 
megabotrány-sorozatok, durva, primitív és cinikus 
csalások jelzik az erkölcs erodálódását. Nemrégi-
ben megrázó erejű rengéshullámok vonultak át az 
intézményrendszeren (lásd Artúr Andersen ta-
nácsadó és auditáló cég és mások korrupciós bot-
rányait). A fő baj azonban az, hogy a botrányso-
rozat túl sok fényt engedett be a globális hatalmi 
mechanizmusok többség által érzékelhetetlen tere-
ibe. (Morgan Stanley) Az emberek ez idáig hittek 
a piac erejében és integritásában. Most azonban 
milliók teszik fel a kérdést, vajon nem egy olyan 
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játéban veszünk-e részt, ahol egy csaló és gátlás-
talan kisebbség kivételével kizárólag vesztesek 
vannak? A történések alapjaiban rendíthetik meg 
a hamis mitológiát, a szabadpiaci kapitalizmus 
diadaláról és tehetik hiteltelenné a nyugati politi-
kusok gyermeteg gügyögését a demokrácia és a 
piacgazdaság összekapcsolhatóságáról. A helyi 
ügynökhálózatként üzemelő liberokrata elitek ha-
zug ideológiája arról, hogy az állam a legrosszabb 
tulajdonosa a nemzeti vagyonnak kártyavárként 
omolhat össze.” [14] 

3.3.5.10. A kapitalizmus alkati hibái  
A kapitalizmus három alkati hibája: a rablóer-

kölcs, az öncélú termelés és a minőség hanyatlá-
sa. A szocializmus utópiája jóvoltából hatalmas 
(artikulálatlan) embertömeg vált a civilizáció él-
vezőjévé, melyet nem maga teremtett. 

„A polgárság nem ismerte fel, hogy éppen az 
általuk is nagyra értékelt reneszánsz, reformáció 
és felvilágosodás roppant ívű szociokulturális vál-
tozásai teremtették meg a szocietális talapzatot a 
modernitás feloldhatatlannak látszó ellentmondá-
sai kialakulásához. Ez nem azt jelenti, hogy ezek 
az eszmeáramlatok ne hordozták volna az emberi-
ség számára egy lakható életmód megteremtésé-
nek esélyét. Csupán arról van szó, hogy a szabad-
ság ontológiai tartalmainak radikális átértelmezé-
sével megbontották azt az egyensúlyt, amelyet az 
előző évszázadokban (800-1300) a szakrális uni-
verzalitás Occidense már létrehozott. A középkori 
Európa tradicionális létmódja képes volt az em-
beri létezést úgy berendezni, hogy tartósan ellen-
súlyozhatóak legyenek a létroncsolásra csábító 
erők. A szabadság átértelmezésével ez az egyen-
súly bomlott fel és azóta a Nyugat csak még job-
ban elmélyíti ezeket az ellentmondásokat”. [12] 

A kapitalizmus embere nemcsak kereskedő, 
célja vállalkozni a profitszerzésre, a felhalmozás-
ra-befektetésre, jellemzője a verseny, a küzdelem 
a kockázat imádata, művészete a kreatív rombo-
lás. Az imádott szabadpiacnak nem a munkahely 
teremtés a célja, hanem a profittermelés. Az Em-
beri Jogok 1948-as, 2,5 milliárd embert érintő Ál-
talános Deklarációja már akkor is utópia volt, a 
korlátlan egyéni szabadság és az univerzális jóléti 
állam (szociális és nemzetközi rend) totális el-
lentmondása miatt. Most különálló emberi lények 
élnek egymás mellett elszigetelten, az önzés és az 
önimádat folyományaként. Mindenki mindenkivel 
kapcsolatban van az Interneten, de senki nem is-

mer senkit igazán és magáról sem mond/tud sem-
mit. 

3.3.5.11. A társadalom egészsége és életkora 
A klasszikus polgári társadalom a tudományos 

felfedezéseknek köszönhetően az egészségügyi el-
látást mindenki számára elérhetővé kívánta tenni. 
Ennek köszönhetően az átlagéletkor a gazdag or-
szágokban 100 év alatt 56 évről, 80 évre emelke-
dett és nincs kizárva, hogy hamarosan eléri a 100-
110 évet. Sikerült a járványokat megfékezni, a be-
tegségek igen nagy részét gyógyítani. Az örege-
dés megatrend lett, megjelentek a mesterséges 
szervpótlások, a genomikus medicinák, a memó-
riafrissítés, stb. 

Az utóbbi idők változásai azonban új betegsé-
gekkel járnak. 50 év alatt 400 új kórokozó jelent 
meg, amiknek egy része, a régiek mutációi. Az 
orvosok ennek okait a kényszerű nagyvárosi lét-
módban (rengeteg ember kis területen), a 
globalizációban (mindenki mindenkivel kapcso-
latban van: külföldi munkavállalás, turizmus, ál-
lat- és növényszállítás), az intenzifikált mezőgaz-
daságban és a környezetszennyezésben (kemizá-
ció) jelölik meg. A terhelés növekedésével növek-
szik a stressz-alapú- és a hiánybetegségek (aller-
gia, daganatos betegséges, cukorbaj, magas vér-
nyomás, depresszió, köszvény, angolkór, tüdőbaj, 
stb.) Az allergiás megbetegedések elsődleges oka 
az immunrendszer gyengesége, amit a túlzott higi-
énia is előidézhet. (Természetesen az kereskedő 
szemlélet ebből is üzletet csinál, megjelent az un. 
„piszok-turizmus”, a túl hosszú élet folyománya-
ként az „öngyilkos turizmus” üzletág). 

3.3.5.12. Az élet és halál értelme 
Régen a vallás adott értelmet az életnek és a 

halálnak. A kereszténység eltűnésével, Amerópa 
vallás nélkül maradt, a halál tabutéma lett, az em-
berek reménytelenségbe süllyednek. A társadalom 
pedig segítség címén a tudomány és az üzlet esz-
közeivel az öngyilkosjelölteket „lelöki a hídról”.  

A gyógyítás terén is a kettősség jellemző:  
Az „előremenekülők” vakon hisznek a tudo-

mány és a technika megoldásaiban 
(nanotechnológia, sejtszintű medicina, gének ki-
be kapcsolása, daganatsejtek tulajdonságainak 
megváltoztatása, génchipek, stb.) ami csúcstech-
nikai szintű, ám lélektelen, ellátással jár. Az orvo-
si ellátás árucikk lett, a kereskedelem egyik terü-
lete, nem az orvos, hanem a beteg dönt, kéri az 
„árut” vagy nem és persze fizetnie is kell érte. A 
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3.3.6.1. A Föld az élet tere gazdagok személyes ellátást kaphatnak a pénzü-
kért, a kórház helybe jön, jellemző az otthoni táv-
diagnózis, a személyes ellátás távkezeléssel, De 
léteznek luxuskórházak is, ahol akár intelligencia 
implantátumokhoz is hozzá lehet jutni. Beindult 
az orvosi turizmus is, utakat szerveznek a világ 
bármely részére, ahol az adott ellátás színvonala-
sabb, vagy olcsóbb. A hipermarketek „5 perces 
klinikák” működnek, kiégés, depresszió, szoron-
gás, idegösszeomlás elleni és memória-pirulákat 
árusítva. „A jövő a memória harca a feledés ellen” 
mondja Kundera. Az egyéni és kollektív felejtést 
a gyorsuló élettempó, az információs túlkínálat és 
az életkor növekedése is gerjeszti. Az új technikai 
eszközök hajszolása maguk alá temetik mai sza-
vainkat, képeinket, mindent elfelejtünk. Ez nem 
jó, mert a tapasztaltok híján újra és újra elkövet-
jük ugyanazokat a hibákat.     

A Föld évmilliárdok óta az élet forrása, örök, 
de mégis változó érték. A változásokat kozmikus 
hatások és az emberi tevékenység idézi elő. Ki-
mondhatjuk, hogy a Föld koronként, kultúránként 
és egyénenként is változó értéket jelent. Nem vé-
letlen, hogy a produktivitás „monokultúrája” a 
technika fejlődésének segítségével mára elérte a 
globális önpusztítás kritikus szintjét. A „környe-
zetvédelem” tehát nemcsak a külső környezetre, 
de a belsőre, azaz saját emberi természetünk vé-
delmére is vonatkozó gondolkozás, cselekvés. 

Az első magyar „környezetvédők” egyike, Tö-
rök Zoltán a kolozsvári Bolyai egyetem geológia 
tanszékének professzora összefüggést fedezett fel 
a Küküllő völgyében 1932-ben bekövetkezett, 
geológiailag indokolhatatlan földcsuszamlás és a 
Segesd patak torkolatánál a patak mesterséges 
megrövidítése és új mederbe terelése között. A 
munkálatok 1858-ban, kizárólag közgazdasági 
megfontolásokból készültek és olyan eróziós vál-
tozásokat indítottak el a patak teljes vízgyűjtő 
rendszerében, amelyek még 1932-ben sem jutot-
tak nyugalmi helyzetbe és számos kárt okoztak a 
völgy lakóinak. [28] A cél racionális gazdaság-
eszme, mint már más helyen is utaltunk rá, már az 
iparosítás kezdeti korszakában „megtette a magá-
ét”. 

A „hazatérők” a természetes gyógymódokhoz 
térnek vissza (megelőzés a gyógyítás helyett, 
egészséges táplálkozás, gyógynövények használa-
ta, stb.) de terjednek az ezoterikus megoldások is 
(New Age, Új medicina, étel-kiegészítők, stb.). 

Tudni kell, hogy piac mindkét oldalát marok-
nyi világcég tartja a kezében, kis költségű alvál-
lalkozókkal dolgoztatva. 

3.3.6. Hogyan tesszük tönkre a Földet?  
A válasz az, hogy a Földet magát ténylegesen, 

nem tudjuk elpusztítani, de a számunkra kedvező 
életfeltételeket lokálisan tönkretehetjük, különbö-
ző „szféráinak” szennyezésével saját életterünket 
megváltoztathatjuk.  

Sokáig élt a tévhit, hogy a „környezetvédelem” 
szabályrendszerének betartása elegendő a fenye-
gető természeti és társadalmi katasztrófák elhárí-
tására. Azóta kiderült, hogy a környezetet önma-
gunk ellen és önmagunk érdekében védjük, ezért 
lényegében egyetérthetünk Rókusfalvy Pál pszi-
chológus professzorral, hogy a környezetvédelem 
preventív jellegű életvédő magatartás, szerinte 
személyiségfejlesztési feladat. [29] A tevékeny-
ségeknek integrált rendszerben történő differenci-
ált gondolkodáson kell alapulnia. A gondolkodás 
olyan természetes rendszerben folyik le, amely a 
legbonyolultabb szerkezet esetén is egységes, de 
csak akkor érthető meg, ha szemléletmódunk kel-
lően multidiszciplináris és integrált, de ugyanak-
kor funkcionálisan kellően differenciált is. 

Paulo Coelho író szerint „Bolygónk mindig 
erősebb volt és lesz, mint mi, nem tudjuk elpusztí-
tani. De, ha átlépünk egy bizonyos határt, ő söpör 
le minket a felszínéről és nélkülünk létezik to-
vább. Nem őt kell megmentenünk, inkább felis-
merni korlátolt képességeinket és alkalmazkodni 
hozzá.” [26] 

Mit teszünk a „pusztítás” érdekében?  
„Ha a földön kívüliek figyelnek minket, való-

színűleg az emberiség legfőbb tevékenységének 
azt a törekvést tartják, hogy miképpen lehet a ren-
delkezésünkre álló természeti erőforrásokból mi-
nél gyorsabban hulladékot készíteni” fogalmazott 
találóan egy neves ökológus. [27] 

3.3.6.2. Megőrzés vagy haladás  
„A modernitás válsága földtörténeti léptékű 

változásokat idézett elő. Búcsút kellett monda-
nunk annak a hitnek, hogy ami a civilizációkban 
történik, nem érinti létezésünk természeti alapjait, 
amelyeken az emberi élet, minden kudarc után új-
ra kezdhető”. (Lányi András) [12] 

A mulatságosnak tűnő megállapítás valójában 
nem az, hiszen a természet önszabályozó rendsze-
rének megbomlása, számunkra kedvezőtlen meg-
változása, már több helyen bekövetkezett.  
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A konzervatív-progresszív ellentétpár az ember 
mindenkori magatartására jellemző, a megőrzés 
(hagyomány) és haladás (fejlődés) dialektikusan 
értelmezhető ellentétpár. A haladáson a tudás 
gyarapodását, a tudományos-technikai hatalom és 
a jólét növekedését értjük éltalában. „A konzerva-
tív hozzáállás a haladást nem ellenzi, lassítja, ha-
nem minősíti, meghatározott kritériumokkal 
szembesíti, amiket a hagyományokból merít. Kü-
lönbséget tesz haladás és fejlődés között. Értelem-
szerűen meg kell tagadnia a fejlődés nevet, a saját 
természeti és kulturális alapjait felélő haladástól. 
A modernizáció folyamata 200 éven keresztül 
jobbról balra tartott, az új technológiák bevezetése 
együtt járt a jogok kiterjesztésével, kivéve a kö-
zép és kelet-európai jogfosztó - progresszista 
rendszereket. A konzervatív felfogás a liberálissal 
szemben, mindig valamilyen közösségi kincset tart 
megőrzésre érdemesnek, a hagyomány az össze-
tartozás tudata az, amely arra késztet, hogy má-
sokra figyeljünk, értük áldozatot is hozzunk. A 
progresszió a múltat el akarja törölni, a baloldal-
nak nincs új mondanivalója, a modernizáció tarta-
lékai kimerültek előfeltételeinek tarhatatlansága 
egyre nyilvánvalóbb”. (Lányi András) [12] 

3.3.6.3. A bioszféra tűrőképessége és produkti-
vitás 

A bioszféra teljesítőképessége és lebontó ka-
pacitása adott, csak korlátozottan bővíthető, és ha 
sérül, nehezen fordítható vissza. Ha a gazdaság 
mérete a bioszférához képest kicsi, a probléma he-
lyi és kezelhető. Mára azonban a méret globálissá, 
a sebesség kritikussá vált. (Az 1900-as év teljes 
termelése ma két hét termelésének felel meg.) Az 
őrült versenyben senki sem állhat meg, léphet ki, 
mert azonnal helyére lép, félretolja a versenytárs. 
A győztesek kevesen vannak, régiók, földrészek 
válnak vesztessé és feleslegessé. A kapitalizmus 
természetellenes állapota az emberiségnek: az 
emberi találékonyság felhalmozódásának termé-
ke. 

A piac értékítélete csak a gazdasági tevékeny-
séget szabályozhatja, de nem oldja meg a szociá-
lis, erkölcsi, környezeti stb. válságokat, a növeke-
dés nem függ össze az általános jóléttel. A még 
létező szabályokat a legerősebb piaci szereplők 
hozzák. A korlátok nélküli piac túl kevés győz-
test, túl sok vesztest, túltermelést, csökkenő fo-
gyasztást, növekvő hatalom és erőforrás koncent-
rációt, a gyengék kizárását és ökológiai katasztró-
fát okoz. A környezetbarát technikák megoldás-

ként utópiák, mert figyelmen kívül hagyják a ha-
talmi és érdekviszonyokat és a mögötte rejlő vi-
lágképeket is. Különben is paradox módon a piac 
vezeti a „környezeti forradalmat”, mert különben 
elveszítené fizikai bázisát. „ A piac tömeges 
szenvedést okoz, de mégis jót alkot” mondják a 
liberálisok. Nekik, valóban jót hoz, de a szenve-
dés másé.10 év alatt az adósság s duplájára nőtt, 
az országokat erőszakosan integrálják a globális 
gazdaságba, a pénztőke hatalma nőtt, mindent 
privatizáltak, az államok gyengék. Sajnos fel sem 
merül, hogy minderre lehetne „nem kapitalista” 
választ is adni, nem csak kapitalista módon lehet 
gondolkozni.  

Az értelmiség konferenciáin feltételezi, hogy a 
szükséges változtatásokat csak el kell magyarázni, 
tudományosan be kell bizonyítani, és ezen túl 
majd így csinálják. A jószándékú naivitás a leg-
szomorúbb és a legbosszantóbb a világon, mert az 
erőfeszítések elhanyagolják a hatalom dimenzióit. 
A civilizációs modell megváltoztatására nincs 
esély, a mohóság, a jólét és kényelem iránti igény 
felkeltése az erkölcs nélküliséggel karöltve, igen 
vonzó még most is. 

A nemzetközi kapitalizmus nem képes magától 
megállni. Erőszakosan és egyre gyorsabban foly-
tatja a természeti és az emberi erőforrások fel-
emésztését. A szennyezés emberek millióit bete-
gíti meg és úgy rendezi át a természeti viszonyo-
kat, hogy az emberi élet számára alkalmatlanok 
lesznek. 

A klasszikus közgazdaságtan szerint a piaci 
csereforgalom, ahol valamennyi résztvevő saját 
érdekeit követi, vezet el az allokatív hatékonysági 
állapothoz, a „Pareto optimumhoz”. Sarkalatos 
pontja a jóléti közgazdaságtannak, hogy az ideális 
piac egyensúlyhoz vezet, aminek a kíméletlen ver-
seny és a kooperáció hiánya szükségszerű velejá-
rója. A környezetkárosodással kapcsolatban felve-
tődött kérdések emiatt irrelevánsak, a modell oly-
annyira eltér a valóságtól.  

A bolygónk (bioszféra, atmoszféra, litoszféra, 
hidroszféra) tönkretételének egyik legfőbb oka a 
kapitalizmus globalitásnak nevezett planetárissá 
tágult formációja. „A globalitásban kiteljesedő 
deszakralizációs folyamatban a természetből 
nyersanyaglelőhely és hulladéklerakó lesz és az 
ember is szocio - kultúrális értelemben nyers-
anyag-forrássá és hulladéklerakóvá válik” mondja 
Bogár László. [14] 
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„A globalizáció lényege a kierőszakolt termé-
szetellenesség, az ontológiai (lételméleti) önkény. 
A globalitás diadalmas titánja brutálisan tépi fel 
az anyag tulajdonságvédő ontológiai foglalatát, 
minek következtében nagyléptékű, veszélyes és 
kezelhetetlen romboló energiák szabadulhatnak 
fel, melyek az emberre fejlődési rendellenességek 
és krónikus betegségek formájában visszahatnak.” 
(Bogár László)  

A műanyagok esetében brutálisan alakítják át 
az anyag tulajdonságait, de ez még csak moleku-
láris szintig hatol le, a kölcsönhatások energia-
szintje még követhető a hétköznapi értelem szá-
mára. Az atombomba esetében már megnyílt az út 
az atommag gigantikus erőtereibe. Olyan dolog 
jött létre, amely sem a Föld életterében, sem az 
ismert világegyetemben nem létezett magától. (A 
termonukleáris fegyverek modelljeként a csilla-
gok belsejében lejátszódó folyamatok szolgáltak.) 
A maghasadásra épülő láncreakciónak semmiféle 
előképe és modellje nem volt. Az atomerőművek 
esetében az atomhulladék úgy a Föld, mint a vi-
lágegyetem számára örök időkre azonosíthatatlan 
idegen tárgy marad, egyfajta ontológiai zárvány, 
életveszélyes mementó a későbbi korok számára. 
A televízió illetve az azt működtető struktúrák a 
véleményalkotó, értelmező, tematizáló, hatalom 
rejtett intézményeinek legfontosabbika, valószí-
nűleg a világtörténelem leghatékonyabb, legrom-
bolóbb és legkönyörtelenebb komplexuma, az ér-
telmezési erőszak illegitim hatalmi intézménye. 
Arra is képes, hogy az alávetettek önazonosságát 
is diktálja, az azonosság alkotó természetes cso-
portok, közösségek lerombolásával és virtuális 
pótlékközösségek létrehozásával (ebben segítsé-
gére vannak az Internet közösségépítő portáljai 
is), virtuális azonosságok kiépítésével gyártják a 
kiüresített ösztönlényeket. Az alternatív azonos-
ságok és kiemelkedő képviselői lejáratásával, 
kényszerazonosságokba csalják a gyanútlan áldo-
zatok tömegeit. Így lesznek terroristává, uszítóvá, 
maradivá, felforgatóvá azok, akik csupán szuve-
renitásukért küzdenek, a kényszerazonosság he-
lyett, a sajátjukkal akarnak élni. Az ember képes a 
létrontó erőszak ellen fellázadni, de csak addig, 
amíg képes önmaga azonosságának meghatározá-
sára. Féken tartásához tehát éppen ettől a képes-
ségétől kell megfosztani. A személyiség helyébe 
egy komplex dekonstrukciós eljárás (az adott fo-
lyamat részegységekre bontása, széttelepítése) ke-
retében, a lélek szubatomi szintjeit védő zárak fel-
törésével egy minimál-énné züllesztett lényt kell 

3.3.6.4. A globalizáció és magyarázatai 
„A globalizáció különféle magyarázatainak 

ismertetése és összehasonlítása talán közelebb 
visz mélyebb megértéséhez.  

Az első csoportba tartoznak a tudományos ku-
tatóknak álcázott PR szakemberek és Image-
Makerek „tudományos elméletekkel” alátámasz-
tott hatalmi propagandái, melyek azt bizonygat-
ják, hogy a globalitás az egyedül járható út, szinte 
természeti erő, kizárólag az emberiség üdvét szol-
gálja, csak sajnos még mindig nagyon korlátozot-
tak a lehetőségei. A main-stream világ ezt az ál-
láspontot tekinti egyedül mérvadónak, fenyeget-
nek és megbélyegeznek mindenkit, aki ezzel nem 
ért egyet.  

A második csoportba az un. terjedelmi kritikák 
tartoznak, a globalitást, mint valaminek a mérték-
telen túlterjeszkedését definiálják. Ide tartoznak a 
környezetvédő és emberjogi szerveződések is.  

A harmadik változat bizonyos leegyszerűsíté-
sekkel tartalmi kritikát fogalmaz meg. Eszerint 
nem a „western-modernizáció” planetáris méretű 
kiterjedéséről van szó, hanem a modernizációból 
táplálkozó csúcsragadozóként egy új létezésmód 
jelent meg az emberiség történelmében. Sok te-
kintetben ez az elmélet áll a legközelebb a való-
sághoz”. [12] 

„A globalizáció természetének meghatározásá-
hoz ki kell lépnünk a felvilágosodás megszabta 
gondolkozásmódból, át kell értékelnünk olyan 
dogmáinkat, mint a pl. azt, hogy valóság csak 
egyféle lehet, vagyis anyagi természetű. Ebből a 
primitíven felépített anyagból épül fel az objek-
tumokból (tárgyakból) álló természet, amitől a 
szubjektum elválasztható és a természet általa 
leigázható, azaz kifosztható. A kifosztás legfonto-
sabb eszközei az alkalmazott természettudomány-
ok, amelyek igaz dolgokat állítanak, hiszen kü-
lönben nem működhetne a kifosztás. Ebben áll az 
ember szabadsága. A globalizáció, mint minden 
más új létezési mód, történelmi elődjének olyan 
rétegeiben és jelenségeiben született meg.”  

A globalitás objektíválódott metaforái a mű-
anyagok, az atombomba, a televízió és a számító-
géphez köthető Internet, virtuális játékok, közös-
ségi portálok, stb.,  a származékos pénzügyi 
tranzakciók, a génmódosított és a klónozott élőlé-
nyek, melyek valójában fegyverek, melyeket a 
„létroncsolásban” alkalmazott erőszak eszköze-
ként használnak fel. A műanyag pl. nem egysze-
rűen „fedett” volt, hanem a természetben sohasem 
létezett.   
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előállítani. Ezzel a globalokrácia soha nem léte-
zett hatalmat nyer, mert az ember nyelvi tevé-
kenysége nem csak kommunikációs feladatokat 
lát el, a szavak hatalma összehasonlíthatatlanul 
nagyobb …”Az értelem alkotás minden biroda-
lomban az erre a célra finoman megmunkált, kép-
zett szakértők feladata volt. Többnyire a birodal-
mat konstituáló civilizáció uralkodó vallása papja-
inak elitje alkotta e csoportot. De létezett egy rej-
tett, hatalmas időket áthidaló visszáram is, mert a 
közemberek az értelmezést évszázadok aprómun-
kájával megkérdőjelezték és újra alkották. Ha 
megérett az idő, a megszülető próféta meghozta a 
hírt a változás szükségességéről. 

 A modernitás urainak szívós erőfeszítésbe ke-
rült az értelmezés elválasztása a nyelvtől és a 
köznapi kommunikációtól, a világszervező érte-
lem újraalkotására a modern sajtó szolgált.  A ha-
talomgyakorlók képessé váltak arra, hogy megha-
tározzák alávetettjeik milyennek lássák a világot. 
Ez nem csak azt teszi lehetővé, hogy az emberek 
elfogadják alávetettségüket és kifosztásukat, ha-
nem azt is, hogy aktívan részt vegyenek a ketrec-
világ kiépítésében és fenntartásában, hogy önma-
guk fedezzék saját elpusztításuk költségeit”. [12]  

„A derivatívák jutalmazó és hatalomgyarapító 
fegyverek. A derivatíva, vagy a származtatott ér-
tékpapír olyan instrumentum, amely a tőzsdein-
dexek egészének változására spekulál, azaz ko-
rábban szerencsejátéknak minősülő pénzügyi 
tranzakciók bonyolíthatók le általa….A tőzsdei 
részvényforgalom feletti térben, a származtatott 
értékpapírok feltörik ezt a zárat is, ezzel kialakul 
a gazdaság virtuális tere. A virtuális monetáris 
valóságban már nem a reálfolyamatok, hanem az 
esszenciális hatalmi mozgások és az általuk ma-
nipulált várakozások, hiedelmek és híresztelések 
felhasználásával lehet a ciklushatárt is befolyásol-
ni.” 

A génsebészet és a klónozott élőlény előállítá-
sa az anyagi világ időszerkezetét is áttör…  

A modernitás embere a létrontásnak ellenálló 
természetet először csak leigázza, majd a globali-
tás titánja megelégelve az élet ellenállását, úgy 
dönt, hogy a felesleges kísérletezés helyett, ő ma-
ga konstruál meg egy mesterséges életet. Ehhez 
fel kell törni az élet kódját, a genetikai informáci-
ókat tartalmazó struktúrákat. A brutális genetikai 
hackerként viselkedő titán megváltoztatja az élő 
anyag tulajdonságait és új élőlények kifejlesztésre 
válik képessé, sőt megkísérel, komplex élőhelye-
ket is konstruálni….A genetikailag módosított 

élelmiszerek a táplálékláncba beépülve az ember 
egész biokémiai komplexumával ma még teljesen 
előreláthatatlan következményekkel szembesül-
het. Ezzel a globalizmus titánja, bosszút állt a vele 
szembeforduló természeten és felépítette a most 
már engedelmes mesterséges természetet. Ez 
azonban jellegzetesen Nagy Sándori tett volt. 
Amikor az egész világot leigázó ifjú „titán” 
Gordeum városának főterén álló kocsi rúdján ék-
telenkedő, addig ki nem bogozható óriási csomó-
val szembesült, kibogozási kísérlet helyett kardjá-
val kettévágta és ezzel kivívta a körülötte állók és 
az azóta is ettől elájuló utódok elismerő moraját, 
de……nem ez volt a feladat. A létet és a létezőt 
egymáshoz kapcsoló kötelékek csomóinak kibon-
tása kitartó, hosszan tűrő szeretettel végzett, elmé-
lyült és türelmes munkát igényel”. [12]  

 A türelmetlen modern embert hamar felbőszí-
tette a neki ellenálló természet közvetlen ellent-
mondásossága, ezért erőszakosan beavatkozott 
annak felszíni rétegeibe. A globalitás emberét az 
egymásra rétegződő, egymásba gabalyodó ellen-
mondások bőszítették fel annyira, hogy soha nem 
látott brutalitást alkalmazva betört az „anyag 
mélyszerkezetébe” és önkényesen átalakítva an-
nak tulajdonságait, létrehozta a maga mesterséges 
természetét, a virtuális valóságot. (A titánok, 
egyébként az ókori görög mitológiában Uranosz 
(az Ég) és Gaia (a Föld) gyermekei, akik anyjuk 
ösztönzésére fellázadtak apjuk ellen, aki az alvi-
lágba vetette őket. Az ókori görögök az emberisé-
get a titánok utódjának tekintették és feltehetőleg 
nem sokat tévedtek. Az emberiség egész eddig 
ismert történelme folyamán lázadt sorsa ellen, de 
ezúttal túl messzire ment. Amíg a „jó titán”, Pro-
métheusz lázadása az emberek javát szolgálta, 
számunkra lopta le a tüzet, a ma ámokfutó titánjai 
az emberiség nagyobb részével szembehelyezked-
ve, annak ellenében tevékenykedve már eredeti lá-
zítójuk, anyjuk, Gaia halálát készítik elő. 

3.3.6.5. A globalizmus nem szervezett összees-
küvés 

A Földi élet kereteit leromboló, 
globalizációnak nevezett civilizációs modell sokak 
véleményével ellentétben nem szervezett összees-
küvés. De akkor micsoda? A választ legközérthe-
tőbben Jim Garrison a State of the World (a világ 
állapota) fórum elnöke fogalmazta meg 2004-ben:  

„Összességében tekintve a világ egészének in-
tegrációja különösen a gazdasági globalizáció és a 
szabadpiaci kapitalizmus mitikus tulajdonságai 
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tekintetében ma már elérte egy valódi „biroda-
lom” szintjét…..A Föld egyetlen nemzete sem 
volt képes kivonni magát a globalizáció kénysze-
rítő erőinek hatása alól. Kevesen menekültek meg 
a Világbank és/vagy a Nemzetközi Valuta Alap 
által diktált „szerkezeti átalakításoktól” és „felté-
telektől”, illetve a Világkereskedelmi Szervezet 
(WTO, World Trade Organization) önkényes sza-
bályaitól. Bármennyire nem megfelelőek is e 
nemzetközi pénzügyi szervezetek, mégis ők hatá-
rozzák meg, mit jelent a gazdasági globalizáció, 
mik a szabályok, ki kap jutalmat engedelmességé-
ért és büntetést a szabályszegésért. A globalizáció 
olyan erővel folyik, hogy valószínűleg még a mi 
életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rend-
szer, amely, ha nem is egyenlően, de a világ ösz-
szes nemzetgazdaságát integrálja.”  (idézi John 
Perkins könyvében). [17] 

A multinacionális vállatok, bankok és kormá-
nyok képviselői (a korporatokrácia) politikai és 
pénzügyi befolyásukat latba vetve törekszenek 
egy globális birodalom kiépítésére. A 
korporatokrácia tagjai közös értékeket és célokat 
vallanak, melyek közül a legfontosabb, hogy a 
rendszert folyamatosan fenntartsák és bővítsék.  

Bár csak összeesküvés lenne! Akkor tagjait el 
lehetne fogni és bíróság elé lehetne állítani. Ezt a 
rendszert egy összeesküvésnél sokkal veszélye-
sebb erő tartja működésben:  

Egy elmélet, amelyet mindannyian szentírás-
ként fogadtunk el: miszerint az emberiség több 
évezredes fejlődés során létrehozta a tökéletes 
gazdasági rendszert, minden gazdasági növekedés 
az ember javát szolgálja és minél nagyobb a nö-
vekedés, annál szélesebb rétegek részesülnek az 
előnyeiből. A gazdagok útjának követése ilyen 
tömeges méretekben azonban gyorsan környezeti 
deficithez vezetett.  Ha állandóan mindenki csak 
többet akar, az erőforrásigény hihetetlenül megnő, 
a folytonos gazdasági növekedés túlhajtott igé-
nyeket támaszt, ez szűkös készletekhez és drága-
sághoz vezet, még jóval a szegények felzárkózása 
előtt. Tudjuk, hogy a „modern gazdaságot a mo-
hóság és az irigység dühe hajtja….éppen ez az 
oka sikeres terjeszkedésének” a gazdasági hala-
dásnak. A mohóság kultúrájában tökéletesen jog-
talan igények egész sorát építettük ki, a Föld for-
rásainak gátlástalan fogyasztását állítottuk köve-
tendő példaként az emberek elé. 

3.3.6.6. A Föld kifosztása 
 „A kapitalizmus azt a tőkét (a természeti erő-

forrásokat) fogyasztja, amit nem ő állít elő, ezért 
„értéktelen” a számára pedig pótolhatatlan. A tő-
kefelélés a II. világháború óta nagyságrendileg 
nőtt, az ipari termelés mértéke nagyobb volt, mint 
az egész emberiség termelése történelme folya-
mán 1945-ig. A termelés mágikus hatékonysága 
abból eredt, hogy olyan termékeket állít elő töme-
gesen, amiket a természet nem ismer, ezért velük 
szemben védtelen. Az alkalmazott technika rend-
kívüli bonyolultságú, átláthatatlan, ellenőrizhetet-
len, érthetetlen az átlagember számára. A kiala-
kult kaotikus helyzet (az erőforrások kimerülésé-
től és a szennyezéstől való félelem) a szisztéma 
sikerének köszönhető, hiszen olyan jól működött, 
hogy az emberi képességek határtalanságának il-
lúzióját keltette. [30] 

A fent leírt elméletből az is következik, hogy a 
növekedést elősegítő embereket kiemelten kell ju-
talmazni, a „peremterületen” élők (és ezen nem 
csak az őserdők lakóit kell érteni) viszont külön-
böző módszerekkel kihasználhatók a növekedés 
érdekében. Az ebből fakadó következtetés min-
denfajta kalózkodást igazol. De, láthatjuk, hogy 
az „ökonomizmus dühe” akkor sem csillapodik, 
ha (az északi félteke országaiban) elérték a maga-
sabb életszínvonalat. A „The Rest” országaiban 
(de úgy tűnik, már nem csak ott) a népességnek 
csak elenyésző hányada részesül a növekedés 
hasznából, a többség számára ez a folyamat egyre 
elkeserítőbb körülményeket teremt, hiszen látjuk, 
hogy a leggazdagabbak hajszolják a legkönyörte-
lenebbül a gazdasági előnyöket. 

3.3.6.7. Rejtett globális „világháború” 
A napjainkban zajló rejtett globális világhábo-

rú célja a westernitás világbirodalmának kiépíté-
se, mely törekvéseket a tőle eltérő civilizációk 
(Kína, India, Iszlám) próbálják befolyásolni, de-
monstrálva azt, hogy civilizációik tradicionális ta-
lapzatára települt nyugatias létmód világtörté-
nelmi siker, hiszen óriási erőforrás tartalékokkal 
rendelkeznek. A rövid távú gondolkozás elfedi, 
hogy a tartalékok óriásiak, de nem végtelenek. A 
kérdés csupán az, hogy a természeti erőforrások 
iszonyú erejű és sebességű pusztítása, a felmérhe-
tetlen dimenziójú környezeti károk és a tradicio-
nális közösségek rohamos gyorsaságú szétrombo-
lásából eredő szociális fenyegetések mikor és ho-
gyan válnak az egész konstrukciót elpusztító idő-
zített robbanószerkezetté. A feltörekvő hatalmak 
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nyugati szintű motorizációjának olajigénye ön-
magában is robbanás közeli helyzetet és felmérhe-
tetlen környezeti károkat sejtet.  

A gazdasági növekedésnek a műszaki tudomá-
nyok és a közgazdaságtan szempontjából nincs 
megállapítható határa, de szükségszerűen szűk ke-
resztmetszethez kell érkeznie, ha a környezettu-
dományok szemszögéből nézzük. Az a szemlélet, 
amely a gazdagság egysíkú hajszolásában keres 
kielégülést nem illik bele ebbe a világba, mert 
semmiféle korlátozó elvet nem tartalmaz, miköz-
ben a természet szigorúan korlátos. Nem megol-
dás „a tudomány majd megtalálja a kiutat” felfo-
gás sem, hiszen egy probléma megoldása tíz újat 
szül. Ez csak akkor lenne igaz, ha megváltozna a 
tudományos erőfeszítések iránya. A technika 
gyorsan szaporodó elemei ma is a newtoni fizikán 
alapulnak, bármennyire kérdésessé vált annak 
egyetemessége.  

Először az ismert történelemben, nem csupán 
elképzelhető, hanem lehetséges, hogy az ember 
elpusztítja saját magát és a földi életet is. Az ön-
pusztításnak ez az új és borzalmas lehetősége az 
önismeret fontosságát a tudomány alkalmazásá-
nak fontossága fölé emeli. 

De sajnos, az önkéntes változtatásra kevés a 
remény, mert a tőke egész története során meg-
megújuló erőfeszítéssel igyekszik térben és idő-
ben való mozgékonyságát úgy fokozni, hogy a 
komplex újratermelési folyamat egyes fázisai kor-
látlanul szétszedhetőek és széttelepíthetőek le-
gyenek. E dekonstrukciós mechanizmussal kerül 
egyre közelebb ahhoz az ideális állapothoz, hogy 
úgy tudja terhelni az ökológiai és szociokulturális 
rendszereket, hogy az egyáltalán nem érinti az 
adott tőkestruktúrát üzemeltető központot.  

A nemzetközi pénzügyi szervezeteket felhasz-
nálva a „gazdasági bérgyilkosok” (Economic Hit 
Man) elitcsapatát, látszólag szívességet téve, ki-
szolgáltatottá teszi a „The Rest” nemzeteit a 
korporatokráciával szemben. A szívességek álta-
lában az infrastruktúrát (ipari parkok, autópályák, 
erőművek, kikötők) fejlesztő kölcsönök formáját 
öltik. A kölcsönök feltétele, hogy ezeket a „leg-
megfelelőbb” vállalatok építsék. A pénz nagy ré-
sze el sem hagyja az adott országot, legfeljebb 
egy banktól átkerül egy transznacionális építőipari 
vállalathoz. Annak ellenére, hogy a pénz szinte 
azonnal visszatér a korporatokrácia (a hitelezők) 
soraiba tartozó vállalatokhoz, a hitelt felvevő or-
szágoknak kamatostul kell azt visszafizetni. A hi-
tel és kamata rendszerint olyan nagy, hogy az 

adott ország néhány év után már képtelen lesz tör-
leszteni és akkor a hitelezők könyörtelenül érvé-
nyesítik érdekeiket (katonai bázisok befogadása, 
nyersanyagok kitermelése, olcsó munkaerő, stb.).  

„Könnyű lenne mindezért egy összeesküvést 
okolni, de nem tehetjük. A birodalom a nagyválla-
latok, nagy bankok és kormányok együttműködé-
sén nyugszik, de ez nem összeesküvés. Ugyanis 
mi is a korporatokrácia részei vagyunk (vagy sze-
retnénk lenni). Sokan közülünk a kormányoknak, 
vállalatoknak, bankoknak dolgoznak, és szinte 
mindannyian az általuk forgalmazott javaktól, 
szolgáltatásoktól függünk. Hogyan lázadhatunk 
fel egy olyan rendszer ellen, amely lakást és ru-
hát, elektromos áramot és egészségügyi ellátást 
biztosít, még akkor is, ha tudjuk, hogy e rendszer 
miatt naponta 24 000 ember hal éhen és sok mil-
lióan gyűlölnek minket, vagy legalábbis az álta-
lunk választott képviselők politikáját? Honnan ve-
gyük a bátorságot, hogy kilépjünk a sorból és 
megkérdőjelezzünk olyan alapelveket, amiket 
mindenki más szentírásként fogad el?... A világ 
olyan amilyennek megálmodod”, mondták az 
Ecuadori shuarok, mi itt északon nagy gyárakról, 
sok autóról, gigantikus felhőkarcolókról álmod-
tunk és most kezdünk rájönni, hogy ez valójában 
rémálom, mely mindannyiunk vesztét okoz-
za….”[17]  

Akkor? Jelenlegi civilizációnk olyan univerzá-
lis gépezet, amely elpusztítja a Föld számunkra 
kedvező környezeti feltételeit, a gazdaságban 
vesztesek milliárdjait hozza létre és fogalma sincs 
róla mit kezdjen az általa előállított helyzettel, 
mert az egyetlen út, a társadalmi-termelési viszo-
nyok megváltozása egyet jelentene a vezető réteg 
hatalmának elvesztésével. A világ pénzügyileg, 
társadalmilag és környezetileg romboló úton jár. 
Pénzügyi aláaknázása folyik az egész bolygónak, 
környezeti ragadozók rombolják a természetet és 
a társadalmat, szellemes mechanizmusokkal (ela-
dósítás) folyik a társadalom kifosztása, a tőke ve-
zetők közötti újraosztása. A pusztító neolibera-
lizmus miatt borítékolható a gazdasági-pénzügyi 
katasztrófát követő társadalmi lázadás. A hatalom 
birtokosai parazitákká váltak, csak a maguk javára 
tevékenykednek. (A pénzfolyam útja: déli szegé-
nyektől a déli gazdagokhoz, majd az északi gaz-
dagokhoz való átjátszása). 

A hatalmon lévők könyörtelenek, de nem hü-
lyék, aggódnak is néha a várható összeomlás mi-
att, mégsem képesek a másfajta cselekvésre, hi-
szen a hatalmuk alapját képezi a jelenlegi őrület.   
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3.3.7. A „fenntarthatatlan” építés 
„A művészet mostanában egocentrikus indivi-

duumok illúzióit jelenti, erőszakos a tárgyakkal 
szemben, színpadi díszletként rendezi át a valósá-
got…. A valóság helyébe a fikció élesen kigondolt 
és finoman rendezett szerkezete lép….Jellemzője a 
vallástalanság, a szkepszis, az önistenítés, a mű-
vészet helyett a művész személyisége a fontos…Az 
új művészi átélés csak a világhoz és Istenhez való 
teljesen új viszonyból születhet és nem kávéházi 
dekrétumokból…”   

Egon Friedelnek a fenti és az alábbi, az imp-
resszionizmusra vonatkozó gondolatai a modern 
építészetre és az azt kiszolgáló, tudományokra 
épülő szakterületek működésére is nagyon hason-
lítanak: 

„….közelről szemügyre véve az impresszio-
nizmus a francia szenzualizmusnak és fonák olda-
lának, a karteziánus racionalizmusnak az újabb 
diadala. Végső virtuozitással teszi ugyanazt, amit 
Descartes követelt a filozófiai gondolkozástól: Az 
adott valóságot …, a tárgyakat végső alkotóele-
meikre bontja fel, majd újra összerakja őket, csak 
immár a „helyes” rendben: analizál és konstruál. 
Mechanikus tevékenység mind a kettő, de mint 
Descartes, ők is olyan kifinomultsággal és haj-
szálpontossággal bánnak velük, ami művészetüket 
a szellemi folyamat rangjára emeli.” [31]  

Kb. 400 éve tartja magát a kopernikuszi fordu-
latra és a newtoni mechanikára épülő újkori vi-
lágkép, amely Arthur Koestler szerint (Alvajárók) 
„oly mértékben változtatta meg az európai társa-
dalmakat, mintha a bolygón egy új faj jelent volna 
meg”. (Lásd még Várkonyi Nándor „Ötödik em-
bere”) Kb. 200 éve tart a materiális produktivitás 
és a városokba tömörített, individualizálódott, 
manipulált tömegek korszaka. Milyen is lehet a 
mechanikus gondolkozást leképező épített kör-
nyezet?  

3.3.7.1. Az épített környezet a társadalom aka-
ratának térbeli megjelenítése. 

Mint már többször idéztük, „az épített környe-
zet a társadalom akaratának térbeli megjelenése” 
(Mies Van der Rohe). „ A már posztmodernen is 
túllépett ipari társadalom akarata, egy olyan ter-
melési-fogyasztási rendszer, melynek legfőbb jel-
lemzője a „beépített növekedési hajlam”. A rend-
szer nem is tud igazán működni, csak ha növek-
szik. Az állandó növekedés, nem valamilyen cél 
érdekében történik, hanem magáért a növekedé-

sért van és nincs telítődési pontja” (E. 
Schumacher). [30] 

„Amikor a civilizált emberiség az őt körülve-
vő, élő és őt éltető természetet vandál módon 
pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti….. 
önmagát. Az élő természettől való általános és 
gyors elidegenedés nagyban felelős a civilizált 
ember esztétikai és erkölcsi eldurvulásáért. Miért 
is érezne a felnövekvő ember tiszteletet bármi 
iránt, ha minden, amit maga körül lát emberi mű, 
mégpedig gyakran nagyon is silány emberi mű. A 
városlakók elől még a csillagos égbolt látványát is 
elfedik a toronyházak, a légköri és a fényszennye-
zés.  

Aligha lehet csodálkozni azon, ha a modern ci-
vilizáció előretörése a város és a falu sajnálatos 
elcsúfításával jár. Nyitott szemmel hasonlítsuk 
össze bármelyik régi városunk központját annak 
elővárosával, vagy ezt a vidékre is gyorsan kiter-
jeszkedő, építészetnek nevezett kulturális hulla-
dékot, az általa még meg nem támadott helyisé-
gek látványával. Azután hasonlítsuk össze a test 
valamely normális szövetének mikroszkopikus 
képét egy rosszindulatú daganatéval: megdöbben-
tő hasonlóságot találunk! Objektív módon szem-
lélve és mérhetővé téve az esztétikumot, ez a kü-
lönbség alapvetően információvesztés következ-
ménye. A rosszindulatú daganatos sejt abban kü-
lönbözik a test egészséges sejtjeitől, hogy nem 
állnak rendelkezésére a test érdekközösségébe 
hasznos tagként való beilleszkedéshez szükséges 
genetikai információk. Ezért úgy viselkedik, mint 
egy magányos állat, vagy még-inkább úgy, mint 
egy embrionális sejt. Nélkülözi a megfelelő struk-
túrákat, mértéktelenül és kíméletlenül szaporodik, 
belenő a még egészséges szomszédos szövetekbe 
és tönkreteszi azokat. A szembeszökő analógia a 
peremvárosok légi felvételei és egy tumor mikro-
szkopikus képe között abban rejlik, hogy a még 
egészséges térben nagyszámú, különböző, de fi-
noman differenciált és egymást kiegészítő épít-
mény látható, melyek bölcs mértékletessége a 
hosszú történelmi fejlődés során összegyűlt in-
formációknak köszönhető, míg a daganat, vagy a 
modern szemlélet és technológia által lepusztított 
területen, a legszélsőségesebb módon leegyszerű-
sített konstrukció uralja a képet. Az egységes, 
struktúra-szegény daganatos sejt szövettani képe 
megtévesztő hasonlóságot mutat egy modern elő-
város, sekélyes műveltségű építészek, kevés 
gonddal és sietősen tervezett tömbházainak légi-
felvételeivel. Azon a kalmárlogikán kívül, misze-
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A NASA (Nemzetközi Alkalmazott Rendszer-
elemzési Intézet) adatai szerint a globális energia-
igény 1980-ban kb.10 terawatt (TW) volt és azo-
nos ütemű fogyasztásnövekedést feltételezve, 50 
éven belül ez az igény 35 terra-wattra nő. A „The 
West” országaiban az épületállomány létrehozása 
és működtetése (fűtés, hűtés, szellőztetés) megkö-
zelítette az energiafogyasztás felét, ma kb. 35%-
át. A gazdasági/pénzügyi hatalmak az energia-
hordozók kimerülésétől, pontosabban drágulásától 
tartanak és megpróbálják a lakossági fogyasztást 
(fűtés-hűtés, világítás, háztartási gépek, stb.) kor-
látozni. A világkereskedelemben azonban tovább-
ra is a közúti szállítások dominálnak, a túrizmus-
ipar a repülésre épül, és az energiatakarékossági 
intézkedések a szürke energiafelhasználást ritkán 
veszik figyelembe.  

A technika és a pénz az építésben is meghatá-
rozó és mivel a hatalom alapja, hatalmas, erősza-
kos, gyökeresen eltér a természeti törvényektől, 
nem tudja, hol kell megállni, csak pénzügyi, ese-
tenként tudományos korlátokat ismer. Statisztikai 
adatokból kivehető, hogy a Magyarországon 
évente keletkező, mintegy 120 millió tonna hulla-
dékból (a közelmúltig) 18 millió tonna az építési 
törmelék. 

3.3.7.3. A társadalmi és építészeti gondolatok 
idáig vezető útjai 

rint a tömegesen előállítható szerkezeti elemek 
olcsóbbak, a mindent nivelláló divat is hozzájárult 
ahhoz, hogy valamennyi civilizált ország városai-
nak szélén százezrével keletkezzenek olyan tö-
megszállások, melyek csak számukban különböz-
tethetők meg egymástól, de a ház nevet nem ér-
demlik meg” (bírálta Konrad Lorenz a tömeges 
lakásépítést) 

A vasbeton panelből épített lakótelepek létre-
hozása zsákutcának bizonyult, de vajon jobbak-e, 
ebből és a természet szempontjából, Phonix 60 
milliós, családi házas, két autós, fürdőmedencés 
„lakótelepei”, vagy a szándékosan leépített mező-
gazdasági művelésből frissiben kihasított „szántó-
földeken” épülő, a lényeget tekintve mégiscsak 
egyforma, igaz többféle, de jól felismerhetően 
gyártott „termékekből” készült épületekből álló 
lakóparkok? A hangzatos „csakis az ön igényeit 
kielégítő” sokmilliós minipiacok, módosított for-
mában újra csak strukturálatlan tömegszállásokat, 
„település törmelékeket” (Medgyessy Tamás) 
hoztak létre, hiszen a közösségformáló kohéziós 
erő nem létezik, az artikulálatlan tömeg más mód-
szerekkel hatékonyabban befolyásolható.  

3.3.7.2. „Közös Jövőnk” és az építészet 
A z ENSZ Környezet és Fejlesztés Világbi-

zottsága 1987-ben tette közzé jelentését „Közös 
jövőnk” (Our Common Future) címmel. Az un. 
Brundtland jelentés két, az építés szempontjából 
döntő jelentőségű tendenciára hívta fel a figyel-
met: az egyik a növekvő földi népesség városokba 
költözésére, azaz a világ rohamos urbanizálódá-
sára, a megapoliszok kezelhetetlenségére, egyúttal 
a gomba módra szaporodó illegális településekre, 
a másik az elképesztő mértékű energiafogyasztás-
ra. A riói konferencia a levegőszennyezés, a szi-
lárd hulladékok és a szennyvíz környezetkárosító 
voltát emelte ki, az isztambuli konferencia a tör-
ténelmi és a kulturális örökség védelmének szük-
ségességét hangsúlyozta. A jelentés azt is megál-
lapította, hogy az iparilag fejlett országokban is 
számos város néz szembe akut problémákkal: az 
infrastruktúra és épületállomány romlásával, a 
belső városrészek lepusztulásával. Az urbanizáló-
dás egyik súlyos következményére, a lakáshiányra 
az un. házgyári-panelos lakótelepek építése nem 
jelentett megoldást. A jelentés 23 évvel ezelőtt 
készült, az azóta beköszöntött pénzügyi-gazdasági 
válság, csak nagyon keveset változtatott a gon-
dolkozásunkon. 

Jan Gympel könyvének vonatkozó részei alap-
ján megkíséreljük röviden, és némileg leegyszerű-
sítve összefoglalni a társadalmi és az építészeti 
gondolatok ide vezető útjait. [32] A felvilágoso-
dás, mint meghatározó gondolatrendszer már az 
1750-es évektől az építészetben is komoly válto-
zások előidézője volt.  A „modernizáció” amúgy 
isten igazában a Bécsi Kongresszussal (1814) 
kezdődött, amikor hivatalosan is lezárult egy tör-
ténelmi korszak, a kongresszus megalkotta Euró-
pa új rendjét. 50 éve már, hogy Jean Jacques 
Rousseau, 1762-ben megírta a Társadalmi szerző-
dés c. államelméleti munkáját, amelyben felvázol-
ta a demokrácia eszményi körvonalait. Johann 
Joachim Winkelmann 1764-ben adta közre "Az 
ókori művészet története" c. írását, útjára indítva a 
művészettörténet tudományát. (Zarándoklatok és 
ásatások indultak 1738-tól, pl. az ókori 
Herculaneum és Pompei területére, tudományos 
régészeti bizonyítékokat keresve). Kialakultak az 
összehasonlító tudományos módszerek és James 
Watt (újra) felfedezte 1765-ben a gőzgépet, 1768-
ban pedig James Cook Ausztráliát és Újzélandot. 
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1776-ban az Emberi Jogok deklarációjával 13 
amerikai brit gyarmat függetlenedett az anyaor-
szágtól. A mozgolódások betetőződéseként lezaj-
lott a „Nagy” Francia forradalom, kitalálták a 
himlőoltást és a litográfiát, 1808-ban Goethe meg-
írta a Faustot, 1824-ben pedig Beethoven a IX 
szimfóniát. 1838-ban Morse jóvoltából lehetővé 
vált a hírek távirati továbbítása. Mindez előidéz-
te/befolyásolta az építészeti változásokat és elő is 
segítette gyors elterjedésüket. 

A felvilágosodás, mely a polgárság köreiben 
terjedt elsősorban, az élet teljességét akarta „ki-
szabadítani” a hagyományok kötöttségeiből és a 
RÁCIÓ felé vezetni. Immanuel Kant szerint kisza-
badítani a „magára rótt kiskorúságból”. Az ész és 
a kritikai gondolkodás a polgári foglalkozásokhoz 
(tudós, bankár, kereskedő) nélkülözhetetlen volt, 
így jó talajra talált. John Locke, Rousseau, Mon-
tesquieu a hatalommegosztásról (törvényhozó, 
végrehajtó, igazságszolgáltató) és a népszuvereni-
tásról írtak szilárd, közismert szabályok megalko-
tását javasolták, meghatározó szerepet szánva a 
közvéleménynek, mint az elgondolások kritikai 
ellenőrzésének. Egyenlő jogokkal rendelkező sze-
mélyek közösségének államformáját javasolták, 
ahol a személyek az észre alapított társadalmi 
szerződést kötnek egymással, tiszteletben tartva a 
személyiség és a tulajdon szabadságát.  

Tisztában voltak azzal, hogy a demokrácia 
döntési folyamatai hosszadalmasak és bonyolul-
tak, de azzal nem, hogy a szisztéma egy általuk 
megálmodott eszményi embertípusra van építve. 
(Már itt megjelenik a kondicionálás mindenható-
ságának utópiája, az öröklött „emberi természet” 
figyelmen kívül hagyása.)        

A demokratikus államformát és az emberi jo-
gok tiszteletben tartását előbb az Egyesült Álla-
mok alkotmánya, majd a Francia alkotmány is 
rögzítette. A diadalmaskodó emberi értelem csak-
is a jóra vezérel, mondták és ezzel elindították a 
máig tartó elvilágiasítást, Isten hamarosan „mag-
halt”. 

3.3.7.4. Az építészet, mint a jóra vezérlő emberi 
értelem kiszolgálója 

Az építészet nem szolgálhatta a vallást és az 
uralkodókat. Nem imaházakat, hanem értelemfej-
lesztő, a művelődési eszméknek megfelelően a 
„műveltség templomait” (múzeumok, könyvtárak, 
színházak, iskolák, egyetemek), majd a „munka- 
(gyárak)”, a „pénz- (bankok, tőzsdék)” és végül a 
„kereskedelem-, az áru- (vasútállomások, bevá-

sárló központok, raktárak) templomait” hozta lét-
re, szinte minden esetben szakrális, templomszerű 
homlokzatokkal ellátva.  

Az építészet maga is etikai ismérvérvekkel kel-
lett feltöltődjön, ha nevelni akarta az embereket. 
Carlo Lodoli már 1740-ben kijelentette, hogy 
„Célszerű és anyagszerű, valóságos építészetre” 
van szüksége a kornak. A becsületes építészetnek 
új egységbe kell fognia a szerkezetet és a díszítést. 
A francia „forradalmi építészet” képviselői exp-
resszív (nyomatékos) módon a „beszélő építésze-
tet” javasolták a művészetek demokratizálásával 
egyidejűleg, egyszerű geometrikus formák egy-
másra halmozásával (Pl. Louis Boullée, Newton 
Jelképes sírja). 

3.3.7.5. Új reneszánsz, új humanizmus és az el-
lenpólusok 

A felvilágosodás a reneszánsz és a humaniz-
mus szellemiségét fejlesztette tovább, így logikus 
volt az antik építészethez való visszanyúlás a 
klasszicizmus megjelenésével. Az ész építészete 
reakció is volt a barokk és rokokó túlburjánzására, 
világos, elegáns, geometrikus formái miatt válasz-
tották, Winkelmann nyomán a görög és római épí-
tészet mintái szerint. A franciák a Pantheonból 
már 1791-ben kitelepítették az Isteneket, helyüket 
„híres franciák”, szellemi nagyságok vették át. A 
középületek már vetélytársai, sőt túlszárnyalói a 
templomoknak. Jó példa az Egyesült Államok 
Kapitóliuma, amely William Thorton (1793-1859) 
nevéhez köthető és mintájául a republikánus Ró-
ma társadalma és Capitoliuma szolgált (a népkép-
viselet, a szenátus a Capitoliumi dombon ülése-
zett), mint a demokratikus döntések színhelye. Az 
antik építészetben a szabályokon alapuló rende-
zőelvet méltányolták elsősorban, az egyenlőség, 
az ésszerűség, a szabadságvágy és korlátlan lehe-
tőségek nevében.  

Az építészet a legköltségesebb művészet mond-
ta pl. Durand 1800 elején, ezért csakis a közösség, 
vagy a magán megrendelő számára kimutatható 
hasznosságon, az egyén a család, vagy a társada-
lom javán alapulhat, ezért természetes eszköze a 
célszerűség és a takarékosság.  

A mindig jelenlévő tradicionalitás - szakralitás 
háttérbe szorult képviselői néha lélegzethez jutot-
tak, így jelenhetett meg Németországban 1840 és 
1900 között, az érzelemmentes racionalizmus el-
lenmozgalma, a klasszicizmus „manierista végjá-
tékaként” a historizmus, vagy romantika építésze-
ti irányzata, illetve vele egyidejűleg a mérnöki 
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építészet. A sztereometrikus tömegek és a világos 
tektonika a modernizmust előlegezték meg. Egy 
lezárult építészeti stílushoz nyúltak vissza, precí-
zen, de lélektelenül követték a stílus szabályait és 
próbáltak megoldani egy merőben új építészeti 
feladatot. Az új technika elemei egyelőre még 
rejtve maradtak. Jó példa az 1840-ben, neogót stí-
lusban épült, új londoni parlament (építészek: 
Charles Barry és A.W. Pugin).  

Az ipari társadalom  politikai elitje nem azonos 
a szellemi elittel, ezért az elbizonytalanodott tö-
megízlés lett a mérvadó. A régi, képzett megren-
delőket névtelen csoportosulások (bizottságok, 
részvénytársaságok) váltották fel. A természettu-
dományok rohamos fejlődése, a gépek megjelené-
se átalakította az élet minden területét. Az embe-
rek hol lelkesedtek, hol a múltba menekültek.  

A historizmus az újat a régi csomagolásban 
prezentálta. A művészettörténet fejlődésével 
megkezdődtek a középkori épületek rekonstrukci-
ói. A polgárság magára öltötte a letűnt feudális 
rend fényét. A gépek segítségével a korábbi lu-
xuscikkeket olcsó használati tárgyakká tették, 
egyedi alkotások helyett tömegcikkek katalógus-
ból rendelve. A művészeti akadémiák megpróbál-
tak szembeszegülni (Pl. Arts and Crafts Move-
ment), de a természettudományok megdöntötték a 
korábbi bizonyosságokat, a kultúrában is felszá-
molták a tér és az idő határvonalait. A gyarmatosí-
tással megkezdődött az idegen kultúrák, építészeti 
elemek beözönlése és a már említett, az „iparosí-
tott mezőgazdasági termelés” rémálma miatt fe-
leslegessé vált emberek városba özönlése, munka 
és megélhetés reményében. 

3.3.7.6. Historizmus és a mérnöki építészet 
A mérnöki építészet jelentette a kiutat a histo-

rizmusból. Már 1750 körül a gőzgépekkel egyre 
több és olcsóbb nyers, öntött és kovácsoltvasat le-
hetett előállítani. 1779-ben építették fel a Severn 
folyó felett Coalbrookdale-nál az első öntöttvas 
hidat, majd Joseph Paxton létrehozta Chatworth-
ben híres acél-üveg növényházát, amelyet szabvá-
nyosított „üvegablakokból” rakott össze. Ezt kö-
vette, a racionális építés úttörő próbálkozásaként 
az ugyancsak általa épített Londoni Világkiállítás 
un. Kristálypalotája, egy 5 hajós vas-üveg csar-
nok, mely kizárólag előre gyártott, szabványos 
elemekből állt és 17 hét alatt főleg „segédmun-
kások” rakták össze. Az elemeket több cég gyár-
totta egyidejűleg. (Bontását és újraépítését köve-
tően leégett.). 

1850-től a világkiállításokon mutatták be a 
gyarmatok (rabolt) kincseit és a tudományos mű-
szaki fejlődés büszkeségeit, mint pl. az 1889-es 
Párizsi világkiállításon, Gustave Eiffel mérnök, 
300 m. magas tornyát, illetve a 114 m fesztávol-
ságú, háromcsuklós, íves tartószerkezetű,  un. 
„gépek galériáját”, mely szegecselt acélból ké-
szült. Az új építészeti feladatok (gyárak, hidak, 
vasúti pályaudvarok, kiállítási csarnokok), félig 
üzemek, félig paloták voltak, haszonépületek, az 
„ipari korszak katedrálisai”. A korlátlannak tetsző 
műszaki teljesítményeket elismerve az acélszer-
kezetek látványát nem tartották építőművészet-
nek, el kellett rejteni. De előnyös statikai tulaj-
donságai miatt kialakult a pillérvázas teherhordó 
rendszer, ami nem igényelt vastag falakat. Hama-
rosan újabb anyag forradalmasította a szakmát, a 
portlandcement kifejlesztését követően a beton, 
majd a vasbeton megjelenése (Francois 
Hennebique megalkotta összefüggő vasbeton váz-
rendszerek) előbb helyszíni, majd előre-gyártott 
formában. A szilárdság növekedése és a kereszt-
metszetek csökkenése lehetővé tette a magas-
házak építését. Ugyanazon a telken több hasznos 
tér volt létrehozható, az építés nyereséges vállal-
kozás lett. 1880 és 1900 között a lakosságszám 
sok nagyvárosban (különösen Amerikában) meg-
tízszereződött, fogytak a beépíthető telkek, a vá-
rosok ipari, kereskedelmi és közlekedési közpon-
tokká váltak. A vastag falak értékes raktározási és 
reklám felületeket foglaltak volna el, kialakultak 
az acélvázas magasházak (az 1871-es Chicagói 
tűzvészt követően a tűzbiztonságot üreges burkoló 
elemekkel garantálták), vékony homlokzati falak-
kal (Danhmar Adler és Louis H. Sullivan: Home 
Insurance Building, 1883-1885). Kialakult a 
Sullivan megfogalmazta „form follows function” 
(a formát a funkció határozza meg) építészeti fel-
fogása. A felvonó, a csőposta és telefon feltalálá-
sával a felső épületszintek is keresetté váltak, a 
legelőnyösebb telekkihasználás szempontjai érvé-
nyesültek. 

3.3.7.7. Reakciók a természetellenes társadalmi 
változásokra 

1890-1925 között vált nyilvánvalóvá az ipari 
munkásság helyzete, zsúfolt, komfort nélküli 
egészségtelen lakásokban éltek, embertelen kö-
rülmények között, angolkór és TBC pusztított kö-
zöttük. A XX. sz. elején újra a természethez visz-
szatérés jelszavával indultak mozgalmak helyze-
tük jobbá tételére. Az iparosodás új, eddig isme-
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retlen, természetellenes társadalmi változásokat 
hozott. Ezek kiküszöbölésére tett kísérletek egyi-
ke volt a Német Természetjáró Mozgalom, a re-
formöltözködés, Rudolf Steiner antropozófiája 
(ember és a világegyetem összehangolására tett 
kísérlet). 

Az építészetben a növényi formák, a „fiatalos 
újszerűség” hódított, vagyis a „Jugendstil” Né-
metországban, amit „Szecessziónak” neveztek 
Ausztria-Magyarországon, „Stile Liberty”-nek, 
Modern Stílusnak, Art Nouveau-nak Olaszország-
ban, Angliában, Franciaországban és Belgium-
ban. Meghatározó volt az iparművészeti jelleg, a 
tiszta dekoratívitás. (Antoni Gaudi katalán építész 
szoborként kezelte az épületeket, elszakadva a 
hagyományoktól, újszerű statikai felfogással, 
kézműves módszerekkel.)  A funkció, anyag és a 
konstrukció összhangjára törekedtek Az építészek 
mindennel törődtek, lámpák, bútorok, edények 
tervezését is feladatuknak tekintették. 

3.3.7.8. Új korszak, új ember, modern építészet 
Közben megjelent az autó, a távközlés, a repü-

lő közlekedés és a hangosfilm és Otto Wagner ki-
jelentette, hogy semmi sem lehet szép, ami nem 
hasznos. Ami anyagszerű és használható az igaz 
és jó, tehát szép. Ezzel útjára indult a modern épí-
tészet. Nem volt gépellenes, hiszen csak a gépek-
kel lehetett elérhető áron, kellő mennyiségben 
hasznos javakkal ellátni a tömegeket. A modern 
építészet a világ teljes átépítésével kívánt foglal-
kozni. A baloldali gondolat térhódításával pl. 
Adolf Loos kijelentette, hogy a díszítőelemek bűn-
tettek, mert költségesek, és akik készítik, éhbért 
kapnak, felül kell tehát emelkedni az ornamenti-
kán. 

A kertvárosok lakótelep építkezései angol 
gondolat volt, Angliában ugyanis a gazdasági fej-
lődés szociális kártételei bénítóak voltak. 1898-
ban Ebenezer Howard és követői, 1909-ben 
Richard Riemerschmid a Drezda melletti 
Hellerauban a városok megújításának békés mód-
jával próbálkoztak, a városi és vidéki élet ötvözé-
sével, szövetkezeti alapon. Az autók terjedése mi-
att a kertvárosok korlátlanul növekedni kezdtek, 
majd alvóvárosokká váltak. 

1907-ben Peter Behrens elkészítette a Berlini 
turbinacsarnok terveit, ami többé már nem 
historizált. Irodájában tanultak a modern későbbi 
mesterei Ludvig Mies Van der Rohe, Charles 
Edouard Jeanneret (Le Courbusier) és Walter 
Gropius, akik kidolgozták a racionalizmus forma-

nyelvét. Egyszerű mértani testté egyszerűsítették 
az épületeket, megszülettek az átlátszó, tárgyila-
gos, könnyű üveg téglatestek. 

Mindenki azt hitte, hogy a technika diktálta 
társadalmi változások új korszakot és főleg új 
embert alakítanak ki. Óriási remények és várako-
zások hatották át a közgondolkodást. Az olasz fu-
turisták nyíltan a hagyományos világ lerombolá-
sára szólítottak fel, dicsőítették az ipari korszak 
tempóját, lelkesedtek a metropoliszok iránt. Az 
orosz konstruktívizmus a technika határtalan lehe-
tőségeit dicsérte, alapelvei szerint minden a szer-
kezetből következik és a geometrikus üvegezett 
formák meg is mutatják azt. A radikális forma-
nyelvű esztétikai utópisták vonzódtak a radikális 
politikai ideológiákhoz is. 

3.3.7.9. Új tárgyilagosság, művészi önkifejezés, 
racionális formaismétlődés  

A középkori „Bauhütték” (építész páholyok) 
mintájára, 1919-ben Walter Gropius megalakítot-
ta a BAUHAUS-t. Az elmélet és gyakorlat össz-
hangjának, építészet, formatervezés, művészetok-
tatás szintézisének megteremtése, az ipari kor kö-
rülményeihez kézműves erények társítása, az ipari 
művészet megalkotása, vagyis a művészi fokú so-
rozatgyártás volt a cél. A tárgyszerűségben a dísz-
telen magasabbrendűséget kívánták megvalósíta-
ni, elkerülve a puszta racionalizmus csapdáját. Az 
„új tárgyilagosság” tiszta, sík felületeket, egye-
nes vonalakat teremtett, elemi formák, derékszö-
gek, lapos tetők, kiegyensúlyozott aszimmetria, 
széles ablaksávok, nagy üvegfelületek, lábakra ál-
lított, lebegő épületek, jellemezték formavilágu-
kat.  

Az expresszionizmus térhódításával csökkent a 
szerkezet – funkció - forma összhangjának jelen-
tősége és megnő a művészi önkifejezésé, a mű-
vész gondolkodásmódja válik formateremtővé. Az 
avantgárd építészek, a Kör csoportok és az 1917-
ben alakult holland ’de Stijl” csoport kompozíciói 
a tiszta, tovább már nem egyszerűsíthető valóság-
ra törekedtek (pl. P. Mondrian művei). A múlttal 
való gyökeres szakítás igénye, a merőben új for-
mák keresése és az egész világra kiterjedni látszó 
civilizációs modell és gondolkozásmód 1920 és 
1945 között nemzetközi stílust teremtett, megkez-
dődött a kultúra világméretű egységesedése.  

A racionalizmusban viszont benne rejlett a 
formák ismétlődésének veszélye. A háborút köve-
tő gazdasági válság és menekültáradat égető la-
káshiányt hozott létre, ezért a racionalista építé-
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szek szerint a gépesített, leghatékonyabb épület-
termelési mód hozhat jólétet a tömegeknek. Szab-
ványosított sorozatgyártással készült elemekből 
lakótelepek „nőttek ki a földből”. A korszak leg-
befolyásosabb építésze Le Corbusier volt, 1914-
ben a „dom-ino szisztéma” szerint a lakók a szab-
ványos épületvázat katalógusból kiválasztott ele-
mekkel (ablakok, válaszfalak) egészíthették ki. 
(Lásd Citrohan-ház elve 1922-ben, mely a Citroen 
ésszerűsített autógyártási rendszerén alapult.). 
Ernst May, 1928-30 között épült römerstadt-i la-
kótelepén már megjelentek a szoba-nagyságú fal-
elemek és Grete Schütte Lihoczky kisméretű 
„frankfurti konyha”-ja beépített bútorokkal amely, 
úgymond jobb munkaszervezést és a nők munká-
ba állását teszi lehetővé. Csak Berlinben 1924 és 
31 között 100 000 közpénzből támogatott lakás 
épült, napfényhez tájolt, egészséges, fás területen, 
óriási tömbházakban (pl. Bécs, Marx udvar, 1 km 
hosszú szalagház) vagy 2-3 szintes „komponált” 
lakótelepeken (Berlin-Britz, Patkó lakótelep). Az 
építészek (is) szilárdan hittek a „megtervezett 
boldogságban”, a nyitott társadalomban. Az épít-
tetők többnyire a városi hatóságok voltak.  

3.3.7.10. Ellenáramok 
Az ellenáramok persze ekkor is jelentkeztek, az 

emberek többsége inkább otthonosságra vágyott, 
nem sokan akartak „lakógépben” élni. Pl. a né-
metországi „Heimatstil”-t a helyi paraszti építé-
szetből megújított stílust jelentette, a meglévő ar-
culat óvatos továbbfejlesztését javasolta. Az 
1930-as évektől indult nemzeti szocializmus a 
BAUHAUS tevékenységét kultúr – bolsevizmus-
nak ítélte, a szervezet 1932-ben beszüntette tevé-
kenységét. Az ez után következő stabil, „ezeréves 
birodalom” és a Szovjetunió egyaránt a nehézkes 
neoklasszicizmust részesítette előnyben. A nagy-
városokat észak-déli tengelyek mentén átépítették, 
a tengely a nagy pályaudvartól a diadalíven át az 
óriáscsarnokig tartott. Mindezek a hatalom gigá-
szi demonstrációi voltak, mint a Szovjetunió szín-
padias „munkáspalotái” a stabilitást képviselték a 
modernek dinamizmusával szemben. A modern 
mozgalom és az európai építészek áthajóztak 
Amerikába.  

A liberális Skandináviában és Finnországban a 
modern elgondolások ötvöződtek a helyi hagyo-
mányokkal (Alvar Aalto szerint a „racionalista 
építészet túlhangsúlyozza a technikai funkciona-
lizmust, elhanyagolva az emberi igényeket”). 

Aalto és Saarinen munkássága ma is példamutató 
lehet. 

Közben a Sullivan tanítvány Frank Lloyd 
Wright, 1900 elején megalkotta a nyitott alaprajzú 
„préri házait”, 1935-39-ben pedig felépítette ma-
gának Pennsylvania-ban a „vízesésházat”. Az 
ökologikus első képviselőjeként megalkotta Ja-
cobs II. házat és a Broad Acre City tervét és mo-
delljét, melyek az élet folytathatóságát, az ember 
valódi természetét és a természethez való régi/új 
viszonyát tükrözi.  

 

3.3.7.11. Modern építészet az egész világon 
A Walter Gropius tanítvány Philip Johnson 

volt az, aki teljesen elszakadva a több ezer éves 
építészeti hagyományoktól, a modern építészet 
fejlődését elvezette annak végpontjáig. A végső-
kig redukálta a formát és az anyagot, mikor 1949-
ben, New Canaan-ban (Connecticut) megépítette 
az „üvegpalotát”, arra „kényszerítve lakóit, hogy 
függönyökkel takart üvegkalickában éljenek”. 
Könyvkiadványokkal és kiállítások rendezésével 
is igyekezett népszerűsíteni a „nemzetközi stí-
lust”. Az 1960-as években azonban már vitába 
szállt a modernizmus elvi szigorúságával. 

A második világháború után az egész világon 
uralkodóvá vált a modern építészet. Az építészek 
többségükben utánozták a 30 évvel korábbi for-
mákat. A szabadságot a modernséggel azonosítot-
ták, az Egyesült Államok, mely 250 éve volt a 
szabadság, a remény és a lehetőségek földje, a vi-
lág leggazdagabb és legmodernebb országa lett. 

3.3.7.12. A nyugatra menekült szabadság és az 
„emberkaptárak”  

A modern mozgalom szándékaiban egyértel-
műen baloldali, sőt szocialista volt, mégsem érvé-
nyesült a Szovjetunióban, ahol, ugyan könnyen 
lehetett politikai és katonai karriert csinálni, de 
kulturális és anyagi vonzereje nem volt. A túlmé-
retezett, historizáló épületek a totalitárius eszmék 
hordozói lettek. 

A „szabadság” nyugatra menekült, könnyed, 
áttetsző, visszafogott formákban megvalósuló ra-
cionalista építészet képviselte a boldog jövő felé 
haladást és a demokráciát. Mies Van der Rohe pl. 
szocialistából üzletházak építője lett (1948-51 
Seagram Building Chicago), „kerül, amibe kerül, 
csak a lehető legegyszerűbben” mondogatta, mi-
közben létrehozta „a más világból idepottyant gi-
gászi üvegmonolitot”.  
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Európában az építészeti racionalizmusnak em-
ber-kaptárak lettek az eredményei, ahol a háborús 
pusztítás és a gazdasági kényszer (emberek milli-
óinak kellett fedél a fejük fölé) létrehozta a lakó-
telepeket. A lakáshiányt még a 60-as években is 
megastruktúrákkal próbálták orvosolni. Tetőzött a 
személytelenség a hideg, műszaki gondolkodás. A 
modern építészek álma „végre” megvalósult, a 
tradícionális városszerkezeteket a bombázások le-
rombolták, (Hans Scharonn egyenesen gépi „fel-
lazításról” beszél), itt is megindulhatott a mérnöki 
eszközökkel megvalósítható „boldogság terve-
zés”. A lakások alapterülete kicsi volt, kellett a 
hely az élet kollektivizálásának. Le Courbusier 
Lakógépe azt próbálta bizonyítani, hogy a minden 
ízében (emberek által) megtervezett, mesterséges 
világ jobb lesz, mint az előzőleg „véletlenszerű-
en” létrejött. (Lásd MODULOR, étkezde, moso-
da, tetőkertek, sportpályák, üzletsorok szolgálják 
a dolgozó nőket). Az Unité d’Habitation (1952) a 
kollektív együttélés, a „várostalanítás”, a családi 
ház mániával szembefordulás jelképe volt. Városi 
lakóegységek, pontosan megfogalmazott funkció-
val, a lakóközösség minden szükségletének kielé-
gítésével. A hatalmas vasbeton kaptárokból kisvá-
ros méretű lakótelepek épültek világszerte (Kelet 
Európában is), új, steril, rideg mesterséges beton-
világ, funkciók szerint tagolva.  

Amikor csakugyan megvalósult a modern épí-
tészek álma, (nagyszámú épület előre gyártott 
elemekből), kiderült, hogy a „házgyárak” nem 
csak végtelen monotóniát eredményeztek, hanem 
gyatra minőséget is.  

3.3.7.13. Zátonyra futott haladás 
A jövő és a haladás hitének mámora, az ember 

diadalmas munkálkodásába és mindenhatóságába 
vetett hit az 1970-es évekre, zátonyra futott. Az 
1973-as olajválsággal véget ért a felvilágosodás-
nak a technikai fejlődésről és az emberi iparkodás 
feltétlenül áldásos voltáról szőtt 200 éves álma. 
”Népi mozgalom” indult (pl. ökofalvak megjele-
nése) a radikálisan racionális, mérnöki gondolko-
zással szemben, amely a társadalom civilizáltsá-
gát a műanyag palackok forgalomba hozatalával, 
az autók számával és az energiafelhasználás nagy-
ságával mérte. A fényes jövő rettegetté változott, 
irracionális politikai elméletek, ezoterikus „tudo-
mányok”, a rikító színek, a vad minták jöttek di-
vatba, újra felfedezték a szecessziót. 

A modern (racionális) építészet története 1972-
ben zárult le, amikor St. Louis-ban felrobbantot-

ták Minosen Jamaszaki modern lakótelepét, mert 
sem használni, sem bérbe adni nem lehetett többé. 
Persze a modernitás különböző elgondolásai to-
vább élnek, de kísérleteznek organikus formákkal, 
az épületek szoborszerű megformálásával, túlfe-
szített szimbolizmussal (J. Utzon Sydney Opera-
háza) és az 1950-ben megjelent feszített vasbeton 
nyújtotta lehetőségekkel (nagy fesztávú, karcsú 
szerkezetek, vb. héjak (F. Candela, P.L. Nervi), 
öncélú, feltűnő megformálásokkal (Saarinen 
TWA irodaháza, mint a cégarculat része.) is. A 
tömeges lakásépítés már nem vonzó feladat az 
építészek számára, cég-irodaházak, kulturális, 
vagy sportlétesítmények inkább.  

3.3.7.14. High-tech építészet a kommunikációs 
társadalomnak 

A megállíthatatlan technikai fejlődés gyümöl-
cse a high-tech építészet, az egyirányú „kommu-
nikáció társadalmának” megjelenítéseként is fel-
fogható. Az épület technikailag is szerveződő mű-
alkotás, a formák a szerkezeti kényszerekből is 
levezethetők. Megjelentek a függönyfalak, vagy a 
Müncheni olimpiai stadion „szappanbuborékjai”, 
vagy Norman Foster „Structural glasing”-je. Jel-
lemzőik a multifunkcionális, tágas terek, a techni-
kai és szerkezeti megoldások túlhangsúlyozása, az 
épületgépek „brutalizmussal” (Renzo Piano és 
Richard Roger Pompidu központ-ja, 1977, Párizs) 
párosítva.  

A posztmodern és organikus építészet ismét a 
múltba fordulás eredménye volt (szecesszió, tör-
téneti formákból vett idézetek), elve a modern 
„kevesebb több-je” helyett a „kevesebb unalmas” 
lett, a modernizmus anti-programja. A tömegízlés 
lett az irányadó, a „tömegek hatalomba-emelése” 
miatt (Mario Botta, Aldo Rossi 1980-ig). Ennek 
ellentételezéseként Philip Johson 1988-ban meg-
hirdette az új modernizmust a „dekonstrukciót” 
(Decontructivist Architecture c. New York-i kiál-
lítás címéről) ami Jack Derrida filozófiájára épít, 
a modernizmus végsőkig való absztrahálására. A 
feltűnő formák szemben állnak a funkció és a 
szerkezet követelményeivel (Bernard Tschumi: „a 
formát a fantázia szabja meg”) ihletül az 20-as 
évek orosz avantgardja szolgált, a „megzavart tö-
kély” koncepciója, összedőlni látszó épületekkel. 
Brutális formákkal akarják művészetként átélhe-
tővé tenni az építészetet. A térbeli kommunikáció 
alkotóelemeire bomlik, egyensúlyát veszti (O. 
Gehry, Zaha Hadid, Tschumi, foliek, azaz építész 
romok) a jólléttől való megcsömörlést, a rombolás 
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vágyát jelzik. Látványos, magányos teljesítmé-
nyek (D. Libeskind) a használhatóság, a város, a 
természet kényszereit „autonóm módon” rázzák le 
magukról, radikális támadások az épített környe-
zet ellen, a „káosz rejtjeleivel”. Próbálkozások pl. 
visszatérés a 20-as évek fényes kezdeteihez, emi-
att együtt létezik a valóságtól való elfordulás és a 
modernizmus nevelő próbálkozásai, de a lényeg a 
széttöredezettség, áttekinthetetlenség. A „hala-
dásnak” vége, a társadalom már nem termel, csak 
kommunikál és szolgáltat. Az egyéni hatásvadász 
hiúság a hajtóerő, mindenki azt csinál, amit akar, 
a társadalom atomjaira hullott. 

A posztmodern erényei, a környezet iránti ér-
zékenység a tradicionális városkép felértékelődé-
se, a modern technológia és környezetbarát mód-
szerek voltak. Az építészeti pluralizmus, a radiká-
lis eklektika, azaz egy revideált modernizmus, 
esetenként szigorú racionalizmus falé halad. Ter-
jed az esetlegesség, nincs közösségi exkluzivitás.  

3.3.7.15. Várostervező befektetők 
Az épített környezetet a piaci mechanizmusok, 

az üzleti megfontolások és nem a várostervezők 
alakítják, a befektetők ügyet sem vetnek az építé-
szeti, műszaki összefüggésekre. A régi városok 
lüktető hangulatát nem lehet visszaállítani, az út-
törő építészek megszállott követelései maguktól is 
érvényesülnek, a funkciók széttagolódnak.  A mai 
város egy óriásira nőtt, széttagolt, emberek szá-
mára élhetetlen településszörnyeteg. 

A mára ide jutott építészet ebben a formájában 
fenntarthatatlan. Az iparosodás mozgatóerői az 
egész bolygón azonos gazdasági formát teremtet-
tek, a gépesítés és a szakosodás az emberi munkát 
feleslegessé tette. A technikának köszönhetően a 
nyersanyag kitermelés romboló méretű, távoli he-
lyekre szállítják az új, mindeddig ismeretlen épí-
tőanyagokat, melyek előállítása energiaigényes és 
legtöbbször környezetszennyező. A világgazda-
ság, mintegy tizede csak házépítésre és fenntartás-
ra fordítódik. A kitermelt nyersanyagok (fa, ásvá-
nyi anyagok, energiahordozók) hatoda, esetenként 
fele épületekbe kerül. Az elterpeszkedő települé-
sek felfalják a földeket (termő és szolgáltató terü-
leteket), a modern építészeti elgondolások 
életidegenek. Példaként említjük az ember terem-
tette „abszurd mesterséges világok”, a felhőkarco-
lók, és az új Bábel, új tornyainak szolgáltatásait, 
amik minden világvárosban azonosak. Ellátórend-
szereik (hideg és melegvízellátás, fűtés, hűtés, 
szellőztetés (klímatizálás), világítás, telefon és 

biztonsági és tűzjelző rendszerek, számítógépek, 
stb.) központi szabályozást igényelnek 
(épületfelügyeleti rendszerek), melyek meghibá-
sodása katasztrófák forrása lehet. A nyersanyag 
kitermelés, szállítás és az épületek kivitelezési fo-
lyamata több anyagot és energiát emészt fel, ezál-
tal jobban szennyezi a természetet, mint 10 évi 
használat. A „természetnek tett engedménynek” 
számító, un. megújuló energiaforrások energia és 
víztakarékos hordozóeszközeinek előállítása is ide 
sorolható. Évente, több mint három milliárd tonna 
nyersanyag (a földkéreg anyagai és bányászott 
ásványok) alakul át épületszerkezetekké (USA 
rézmennyiség fele, kb. 530 ezer tonna/év). [33] 

A korszerű építőanyagok és szerkezetek útját 
rákkeltő dioxinok, előhelyek pusztítása, fogyó és 
szennyezett víz készletek, olajfoltok a tengereken, 
szeméthegyek kísérik (pl. USA egy 150 tonnás 
családi ház építése közben 7 tonna építési hulla-
dék keletkezik, az EU-ban az épületek kivitelezé-
se és bontása 50%-al több hulladéktermeléssel jár, 
mint ami a kommunális szférában keletkezik). 
Egyre gyakoribbak az épülethasználattal össze-
függő betegségek, tüneteik (SBS, BRI) új, vagy 
felújított épületek kb. 30%-ában fordulnak elő.  

3.3.7.16. Megosztott építőipari ágazat, meg-
gyengült szabályozás 

 Az építőipari ágazat megosztott. Egymással 
versengő egységei a fogyasztók szeszélyeit szol-
gálják ki, vagy akadémikus építészek elvont elmé-
letei érvényesülnek, a befektetők kalkulációi, az 
üzleti versengés szűklátókörű hozzáállása a külső 
tértől való elzárkózást eredményezi. A meggyen-
gült állami szabályozás sok helyen nem képes a 
folyamatoknak ellenállni, az építészek nagy része 
pedig nem gondol arra, hogy az új anyagok és az 
energia korlátlan használatának szabadsága fele-
lősséggel is jár. A nagyobb kényelmi igények mi-
att az épületek külsőre fényűzőbbek, de hamar el-
használódnak és mivel gyártott szerkezeteik leg-
többször nem újíthatók fel, bontásra és a szemétbe 
kerülnek. A fogyasztói társadalmak egyes rétege-
iben (új középosztály is) a jólét növekedésének 
megfelelően az épületek alapterülete nőtt, a csalá-
dok azonban egyre kisebbek lettek. 

3.3.7.17. Egyfajta épület minden nemzetnek, 
minden éghajlatra? 

Úgy tűnik Le Courbusier és követőinek gondo-
latai érvényesülnek, miszerint „egyfajta épületet 
javaslok minden nemzetnek, minden éghajlatra”. 
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Az úgymond elavult mesterségbeli tudást gépek-
kel gyártott gépészeti eszközökkel pótolják, emi-
att (is) kísértetiesen egyforma házak épülnek a vi-
lágon mindenütt, néhány értelmetlenül extrém 
formával megszakítva. 

Az olaj- és a jelenlegi pénzügyi-gazdasági vál-
ság ugyan rádöbbentette a döntéshozókat néhány, 
a természetes környezettel összefüggő kérdés fon-
tosságára, de a produktivista gondolkodáson és az 
arra épülő hatalmi struktúrákon képtelenek túllép-
ni. Az energiahordozó készletek kimerülésétől, il-
letve az árakkal való manipulálhatóságtól való fé-
lelem hívta életre az energiatakarékosságra vonat-
kozó intézkedéseket és műszaki eszközeik kifej-
lesztését. A jelszó, továbbra is a hatékonyság, de 
most kísérletek történnek az energia felhasználás 
hatékonyságának növelésére az épületek hőszige-
telésével és a különböző fűtő-hűtő berendezések 
energiafogyasztásának csökkentésével a teljesít-
mény növelése, vagy megtartása mellett. A „meg-
újuló energiák"”zöld gondolatát eltorzítva tovább-
ra is gépekkel akarnak gondoskodni az elvárt ké-
nyelemről. A nehézvegyipar előállította, most már 
energiatakarékos berendezések áramot és meleg-
vizet állítanak elő nap és szélenergiából, és termő-
földeket az autók ellátására (biodízel) használnak 
fel tömegesen. A technika további (immár ener-
giatakarékos) fejlődésével kívánják orvosolni azt, 
amit az üzleti gondolkodás miatt a technika túl-
hajszolt, értelmetlen fejlődésével idéztek elő. A 
produktivitás nem állítható meg, mert a tőkefor-
gás sebessége nem csökkenthető. A csúcstechni-
kával készülő, gyorsan lepusztuló épületszerkeze-
tek csak elméletileg forgathatók vissza (gondol-
junk az elavult elektronikus eszközök növekvő 
számára), hasznosíthatók újra, gyakorlatilag csak 
akkor, ha „megéri”. Így legtöbbször csak növelik 
a veszélyes hulladékok mennyiségét. A csúcs-
technika továbbra sem igényli az emberi munka-
erőt, a társadalmak anyagilag is szétszakadnak. A 
megújuló erőforrások a nem megújulókkal elérhe-
tő kényelmi szint fenntartására nem megfelelők. 
Be kellene látni, hogy a valódi előrelépéshez 
életmód, sőt létmód váltásra lenne szükség.  

3.3.7.18. Beteg épületek és beteg emberek 
A korszerű épületekben létrehozott mesterséges 

kondíciók, bár magas szintű kényelmet biztosíta-
nak, mégis, vagy talán éppen ezért, számos új, 
eddig ismeretlen problémákat okoznak. A moz-
gáshiány, a különböző tisztítószerekben, élelmi-
szerekben, kozmetikumokban, építőanyagokban, 

stb. lévő vegyszerek és a természettől való elzárt-
ság, kutatási eredményekkel bizonyíthatóan ösz-
szefüggésbe hozhatók bizonyos speciális betegsé-
gekkel. A betegségek előfordulásának gyakorisá-
ga már új tudományág, az épületbiológia kifejlő-
dését, eredményezte. (Az emberi egészség védel-
mével kezdetben csak három, a levegőtisztaságra 
vonatkozó kutatási szakterület foglalkozott: a 
„belső levegő minőség” a „levegő tisztaság véde-
lem” és a „munkahelyi egészségvédelem”. A rész 
tudományterületek végül un. épület egészség-
tanná, majd épületbiológiává nőtték ki magukat, 
lásd később). 

A zárt terekben jelenlévő, egyes szennyező-
anyag források minősége és részaránya a belső 
terek funkciójától függően eltérő lehet, ezek 
egészséget veszélyeztető kockázati tényezői: 
 a külső természeti környezetből/hiányából 

(napsugárzás, pollenek), 
 a munkahelyek gyártási folyamataiból (vegyi 

és hőmérsékleti hatások), 
 a közlekedésből származó (por, kipufogó gá-

zok, kipárolgások) belső terekbe kerülve, jár-
műveken, utcán, 

 az épületszerkezetek, beépített gépészeti be-
rendezések, építőanyagok és egyéb termékek 
egészségre káros kiporzásaiból, kipárolgásai-
ból,  

 az épülethasználatból (por, tisztító és testápo-
ló szerek, háztartási gépek és berendezések, 
stb.) származhatnak. 

A kutatás során tanulmányozott épületeknél 
több közös jellemzőt találtak: az épületek kiemel-
kedő légzárással rendelkeztek, „hermetikusan 
zártak” voltak, mesterséges szellőzéssel, fűtéssel, 
világítással és légkondicionálással rendelkeztek, 
az építőanyagaik és berendezési tárgyaik nagy-
mennyiségű irritáló, sőt mérgező kipárolgással, 
kiporzással, szélsőséges energiamegtakarító mű-
szaki megoldásokkal rendelkeztek, a bent tartóz-
kodóknak nem volt lehetőségük a paraméterek be-
folyásolására. [34] 

Az un. beteg épületekkel kapcsolatos panaszok 
osztályozására Stephen és Kröling kutatásai alap-
ján került sor. [35] 

A modern épületekhez köthető leggyakoribb 
egészségügyi problémák tünetei a következők sze-
rint csoportosíthatók: 
 Beteg Épület Tünet-együttes SBS1 (letargia, 

fáradtság, fejfájás, százaz, eldugult orr, száraz 
szem, - torok, - bőr), 
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 Beteg Épület Tünet- együttes SBS2 (könnye-
ző-viszkető szem, orrfolyás, szénanátha), 

 „Légionárius betegség” (influenzaszerű tüne-
tek, rossz közérzet, köhögés, izomfájdalmak, 
fejfájás), 

 Allergiás tünetek (szúró mellkasi fájdalom, 
légzési nehézség, láz, fejfájás), 

 Időszakos asztma (szúró mellkasi fájdalom, 
fulladás, nehézlégzés) 

 Zaj okozta idegi és halláskárosodás, stb. 
A valóságos megbetegedések szerteágazóak, 

nagy számuk miatt itt csak a legismertebbek ke-
rülnek felsorolásra, (bővebben lásd még 6.2.2. fe-
jezetet). 

A napsugárzás jótékony hatásai közismertek, a 
spektrális eloszlás látható fény tartományának ki-
tűnő élettani hatása van. A fény optikai hányada a 
látást, míg energia hányada a hormonrendszert 
segíti, napi ritmusban szabályozza a mirigyek 
hormontermelését, jótékony befolyással van a 
szívritmusra, a vérnyomásra és az agyműködésre 
is. Az embert a szabadban érő, vagy épületekbe 
jutó napfény (vagy annak hiánya) spektrális elosz-
lása függvényében betegségeket is okozhat. Az 
ultraviola (UV) sugárzás (energiatartalma kicsi, 
kb. 7%), hatása a környezetre és az emberi szer-
vezetre összehasonlíthatatlanul nagyobb látható 
fénynél és csak kis mértékben jótékony. Erősebb 
dózisokban jelentős fotokémiai hatást gyakorol-
nak a szerves anyagokra. A mennyiségtől függően 
pl. az UV A sugárzás, kedvezőtlen idegrendszeri 
és reflexhatásokat, az UV B sugárzás új, sokszor 
káros biokémiai anyagokat hoz létre, az UV C su-
gárzásnak nagyobb dózisban DNS és fehérjekáro-
sító hatása van. [36] 

A radon (Rn 222) az urán (U238) radioaktív 
bomlásából származó, un. geotoxikus természetes 
nemesgáz. Urántartalmú talajösszetevőkben, ta-
lajvízben és egyes építőanyagokban fordul elő, α-
sugárzása ionizáló sugárzás, mely növeli a tüdő-
rák kialakulásának kockázatát. A veszélyeztetett 
területeken épülő házakba legtöbbször az altalaj 
és a belső tér közötti légnyomáskülönbség és a 
geológiai képződmények gázáteresztési jellemzői 
függvényében, a gépészeti áttörések mentén, re-
pedéseken, az építőelemek illesztési résein kerül-
het be. A hazai kutatások eredményei az alábbi-
akban foglalhatók össze: A talajlevegő radon tar-
talma a felszín alatti talaj urántartalmának függ-
vénye, hazai kőzeteinkben 0,5 -5 g/t értékeket 
mértek. Ez magasabb az idősebb, magas szerves 

anyag tartalmú agyagtalajokban, agyagpalákban, 
savanyú magmás kőzetekben (pl. riolit, gránit. Az 
urántartalmat megnövelhetik a hidrotemális olda-
tokból kiváló anyagok is (andezites vulkanidok, 
Börzsöny és Mátra vidék). A „geokémiai csapda” 
jelenség következtében homokköves, illetve fiatal 
folyóvizes üledékekkel borított területeken urán-
telepek alakulhatnak ki (Mecsek, Sajó- és Hernád 
völgye). [37, 38, 39] 

A Föld állandó mágneses terében élünk. A 
természetes mágneses mezők az emberre általá-
ban jó hatással vannak, de ha ezeket vízfolyások, 
földalatti törésvonalak megzavarják, geopatikus 
stresszt okoznak, amely legyengült szervezetek 
számára káros is lehet. A Föld mágneses sugárzá-
sa mérhető (1920- körül Dr Manfred Curry és Dr 
Ernst Hartman féle rácsozat, illetve háló). [40]  

A mesterséges elektromágneses mezők eseté-
ben a biológiai hatás nem egyértelmű, további ku-
tatásokra van szükség. A nyugalomban lévő be-
rendezésekben a mágneskör zárt a káros hatás 
elenyésző. A váltakozó mágneses terek forrásai a 
váltakozó áramú elektromos hálózat, illetve az er-
ről táplált működő berendezések, mobil telefonok. 
A mágneses terek frekvenciájának mértéke min 
50 Hz, de sokszor ennél is magasabb. Hatásukra 
esetenként nő a pulzusszám, hormonszint válto-
zást tapasztaltak, 220-440 kV-os távvezetékek 
300 m-es körzetében pl. a gyermekkori leukémia 
rizikófaktora jelentősen nőtt. Hazánk az elővigyá-
zatosság elve alapján az EU csatlakozást követően 
elfogadta az ICNIRP (International Comission on 
Non-lonizing Radiation Protection) irányelvei 
alapján közzétett 1999/519/EC elv (a lakosságot 
érő 0 Hz – 300 GHz tartományba eső, nem ionizá-
ló, elektromágneses sugárzásra vonatkozó) ajánlá-
sait.  

A rostkoncentráció elsősorban hő és elektro-
mos szigetelőanyagok beépítésekor, vagy azt kö-
vetően került a levegőbe. Természetes és mester-
séges szálas anyagokkal találkozhatunk. A legré-
gebben és a leggyakrabban használt anyag az az-
beszt. Az elnevezést a természetes ásványi anya-
gok egy csoportjának gyűjtőfogalmaként használ-
ják. Szálas szerkezetű szilikát ásványok, hő, tűz 
és savállóak, jó elektromos szigetelőképességgel 
rendelkeznek. A fehér- (krizotil), kék- (krokidolit) 
és barna (amozit) azbeszt ismert. A XX, sz. végé-
re kb. 3000 féle azbeszt alapú termék került forga-
lomba (hő- és hang-s elektromos szigetelő- tető-
fedő- és tömítőanyagok, csövek az építőiparban, 
de járművek fékbetéteinél és kuplungtárcsáinál is 
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alkalmazták. Tömeges felhasználását követően 
derült fény egészségkárosító hatására. A mikro-
szkopikus méretű elemi szálak (legveszélyeseb-
bek a 3 μm alatti és az 5 μm feletti méretűek) a 
levegőből a tüdőbe kerülnek, 10-35 éves lappan-
gási időt követően kötőszövet túlburjánzást, da-
ganatképződést (legtöbbször tüdőrákot) okozva. A 
szórt azbeszt hőszigetelések 90 % azbesztrostot 
tartalmaznak kevés cementtel kötve. Az elörege-
dett szerkezetekből az elszabadult azbesztszálak 
levegőbe kerülését a gépi szellőzés gyorsíthatja. 
Az azbesztcement termékek (csövek, tetőfedő és 
burkoló anyagok 10-15% azbesztrost tartalommal, 
bontáskor, töréskor, fúráskor és hulladékba kerü-
léskor (veszélyes hulladéknak számít) jelentenek 
veszélyt. Mesterséges rostanyagból (alapanyaga 
kőzet, illetve üveg) évente mintegy 5 millió ton-
nát állítanak elő, elsősorban hőszigetelés céljára. 
Daganatkeltő hatása állatkísérletekben már bizo-
nyított és emberek esetében sem zárható ki. A 
kockázatot növeli a formaldehid gyanta alapú ra-
gasztók használata is. A cellulóz rostok ritkán 
okoznak tüdőkárosodást, daganatkiváltó hatásuk 
nincs. A kerámiarostok, hő és tűzvédelmi termé-
kekben kerülnek felhasználásra, karcinogén hatá-
suk nem zárható ki. A Para-amid hő- és elektro-
mos szigetelőanyagként elsősorban az űrhajózás-
ban, a hadiiparban és a spoteszközökben kerül al-
kalmazásra, de kísérleteznek építőipari felhaszná-
lással is. Az IARC szerint nem zárható ki itt sem a 
karcinogén hatás. Az üveggyapot üvegből gyártott 
amorf szilikát. A lebegő részecskék veszélyes 
koncentrációja a levegőben gyorsan kialakul, irri-
tálja a szemet, a nyálkahártyát és a bőrt, gyakran 
okoz gyulladást, de fibrosist még nem tapasztal-
tak. Az üvegszál jelenleg az egyetlen rostanyag, 
ami bizonyítottan nem karcinogén hatású. [41] 

A zaj olyan zavaró hanghatás, melyet az embe-
rek 85-90%-a zavarónak ítél. A hangérzékelést 
dBA-ban mérik, a 20 és 65 dBA közötti hangok a 
nesztől a zavaró hanghatásig terjednek. A 130 
dBA a fájdalomküszöb, de a 85 dBA hangnyo-
másszint a halláskárosodás alsó küszöbszintje. A 
ember számára a leggyakoribb és a legzavaróbb 
zajforrások a közlekedési, az üzemi és a szabad-
idős zajforrások. A legtöbb panasz lakóépületek-
ben, vagy azok közelében keletkezik, sokszor a 
gépészeti berendezésekből. A zajnak az emberre 
közvetett és közvetlen káros hatásai is vannak. A 
55-60 dBA zajszint csökkenti a koncentráló és 
munkavégző képességet, fáradttá és idegessé tesz, 
zavarja a pihenést. A 60-70 dBA erősségű zajszint 

a beszéd érthetőséget gátolja, a 90 dBA hang-
nyomásszintig a zaj elmúltával az eredeti biológi-
ai állapot visszaáll. Az ezt meghaladó és tartós 
zajhatás a hallásküszöb átmeneti eltolódását, de az 
intenzitás fokozódása tartós halláskárosodást, ese-
tenként hallásvesztést is okoz. A zajos munkahe-
lyeken, lakókörnyezetben, üdülőhelyeken az em-
beri teljesítőképesség csökken, nő a figyelmetlen 
az agresszivitás és a balesetveszély. [42] 
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„Az összeomlást csak olyan közösségek képe-
sek túlélni/elkerülni, akik ismerik a hibás utat, de 
rendelkeznek az élet újraszövéséhez szükséges tu-
dással is…Képesek az életmódváltásra, a túlzott 
igények leépítésére, a realitásokhoz való visszaté-
résre…” Új erkölccsel rendelkeznek, képesek „te-
remtőből, újra teremtetté” válni.  

(Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutató-
csoport, 2007).  

 
Hogyan valósíthatjuk meg a maradandóságot, 

hogyan lesz folytatható az emberi élet a földön? 
„Úgy, hogy nem változtatjuk a fényűzést szükség-
letté. Új gondolkozás kell, amely nem a javakra, 
hanem az emberekre figyel. Újra fel kell ismer-
nünk, hogy az ember nem létrehozó, csak átvál-
toztató. „Tömegtermelés helyett tömegek általi 
termelésre” van szükség, felhasználva a hatalmas 
mennyiségű tudást és technikai lehetőséget, de 
úgy, hogy figyelembe vesszük, hogy az emberek 
csak kicsi és áttekinthető, hierarchikusan szerve-
zett csoportokban lehetnek önmaguk. Kisléptékű, 
tagolt egységek sokaságát kellene működtetni és 
ha a (hagyományos) közgazdaságtan ezt nem ké-
pes kezelni, akkor alkalmatlan a feladatára, tehát 
újat kell létrehozni.” írta E. Schumacher az öko-
lógiai és humán szemléletű közgazdaságtan bibli-
ájaként számon tartott közgazdasági esszéjében. 
[30] 

Korunk és feltételezett jövőnk tele van ellent-
mondással: egyik oldalon a technika használói és 
birtoklói, a „gazdagok”, szűk idő- és élettérrel. A 
technikát elutasítók, általában a „szegények” 
(vesztesek), állnak a másik oldalon több idővel és 
élettérrel. A TNC-k (Trans Nationale 
Corportions) a jövő diktátorai, azt tehetik, amit 
akarnak a pénzzel rendelkezőkkel, akikből a szó-
rakoztató- és fantáziaipar fogyasztói válhatnak, az 
állandó stresszben élő, szorongó, mesterséges él-
ményeket faló „élmény-idióták”, a társadalmi- és 
érzelmi analfabéták, akik egész napokat tölthetnek 
egy virtuális világban. A még normális emberek 
egyetlen igénye eltűnni az elektronikus nyomköve-
tés elől (kereskedelmi pontgyűjtés, bankkártya 
használat, stb.). Terjed a cinizmus és a bizalom-
vesztés. [13] 

A világ azonban polarizálódik, a gyorsulással 
egyidejűleg lassulásra is van kilátás. Új, globális 
elit és új rabszolgák érkeznek, a középosztály el-

tűnőben van. Életünket szinte kizárólag a hagyo-
mányosnak (strukturális konzervativizmus) neve-
zett neoliberális közgazdaságtan elvei irányítják, 
a legfontosabb az egyéni haszonszerzés. A neoli-
beralizmus, módszeréből kifolyólag nem veheti fi-
gyelembe az ember függését, a természettől sem. 
A vidék kiürült, a magasan fejlett közlekedési és 
távközlési rendszerek működtetése és a helyi kö-
zösségek szétrombolása talajvesztetté tette az em-
bereket. (Ez lett az egyik eredménye, a közgaz-
dászok erőltette munkaerő mobilitásnak. Aki a ré-
gi világban vándorolni akart, (céhlegények), meg-
tehette, de ez nem tömegesen történt és főleg nem 
volt „kötelező”). A tradicionális szerkezeteket (pl. 
államok, határok) lerombolták, mert a szabad ke-
reskedelem korlátjaivá váltak. (4—1. ábra).  

 
4—1. ábra A fenntarthatatlan fejlődés koncepció-

ja. (Lányi E.) 

Az ember alapvető félelmei és reményei persze 
nem változnak, ezért megindulnak az ellenirányú 
trendek is. A globalizációval (lásd pl. GPS, RFID, 
jeltovábbítók és fogadók „intelligens porszemek”-
ben, fokozódó transzparencia, homogenizálódás) 
szemben a lokalizáció (decentralizáció, „városál-
lamok”, helyi termékek, gazdasági protekcioniz-
mus), amely a fogyasztás korlátozását, a karban-
tartást, a tárgyak kijavítását, a helyi közösségek 
energiával való feltöltődését, az önellátás elvét, a 
melléktermékek adóztatását tűzi ki célul. 

A történelem sokszor bizonyította már, hogy a 
valósággal való szembekerülés, az önfelszámolás 
útja. A változás elkerülhetetlen, ha nem akarjuk, 
hogy a „buborékgazdaság kipukkanása” magával 
rántsa az egész nyugati, sőt az azt követő civilizá-
ciókat is. Ha pl. visszahelyeznénk a pénzt a maga 
szerényebb helyére, az megnyitná az utat egy 
másfajta szakmai tudás érvényesülése előtt. Így 
korunk kérdései tárgyalhatókká és megoldhatókká 
válhatnának (a háborúkat is a kreatív megoldások-
ra való képtelenség szüli). 
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4.1. A „FENNTARTHATÓ” FEJLŐDÉS 

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) 
A válságok megnyugtatatóan csak akkor ol-

dódnak meg, ha az átalakítás nagy léptékben és 
viszonylag gyorsan végbemegy…. „Sírnivalón 
mulatságos” azonban azt gondolni, hogy a szük-
séges átalakításra a társadalmi-hatalmi struktúrák 
megváltozása nélkül sor kerülhet. (Susan George) 

Az élet „fenntarthatóságának” feltétele hogy 
az európai-amerikai ember és követői felhagyja-
nak azzal az elképzeléssel, hogy ők a természet 
urai, helyette fogadják el a „partneri” kapcsolatot. 
„A gazdaság, társadalom és a környezet közötti 
viszony, úgy magyarázható helyesen, hogy a kör-
nyezet a forrása a gazdaságnak és eltartója a 
hozzá tartozó társadalomnak. Mindhármukat pe-
dig a természet rendszere foglalja egységbe, azaz 
ezek az alrendszerek a természet részei.” (Idézi 
Szántó K. Sarlós J. Gyulay Ivánt: Fenntartható 
fejlődés, Intézet a fenntartható fejlődésért Alapít-
vány, Miskolc 2000).  

Ugyancsak fel kell hagynunk a föld mélye kin-
cseinek kirablásával és be kell érnünk, a föld fel-
színén és annak közelében található „javakkal”, 
viszont többet kell törődni a „föld feletti régiók-
kal”. Az elszabadult gazdaság mellett a ráció is 
kiszabadult a lét teljességéből, az észre épülő tu-
domány, a tudományra alapozott technika és a 
technikára épített gazdaság és pénz a hatalom 
alapja. 

A rejtőzködő, (mert pluralizmus helyett egy, 
mára már egyedeire esett, szűk csoport ragadta 
magához a javak, a pénz, a média 95 %-át) hata-
lom már nem az embercsoportok (nemzetek, né-
pek, országok) vezetését tartja feladatának, hanem 
az egész bolygó feletti hatalom megszerzését 
bármi áron. Parazitává váltak, mint a nagyváros-
ok.  

Az embereknek egy magasabb szinten vissza 
kell térniük a természethez és rövid anarchiát kö-
vetően új vezetőket kell választaniuk maguknak, 
bár hozzá kell tenni, hogy még nem termelődött ki 
(legalábbis nem jelent meg a felszínen) az új ural-
kodó csoportosulás. A „káosz” idejére elkerülhe-
tetlenül ki kell alakulniuk az önszerveződő kiskö-
zösségeknek, akik kénytelenek lesznek saját ellá-
tásukat megszervezni, az élelmiszert megtermelni. 
Tudomásul kellene venni, hogy az emberek nem 
tiszta lappal születnek (nominalizmus), hanem 
öröklött tulajdonságokkal és évmilliók alatt kiala-
kult élő, emberi természettel. Nem egyformák, ha-

nem hierarchiát alkotnak, nem egyedül, hanem 
közösségben élnek, mindenkinek megvan a helye 
és szerepe. Nem versenyezniük, hanem kooperál-
niuk kell egymással az életben maradás érdeké-
ben. A gazdaságnak a helyi erőforrásokra kell tá-
maszkodnia és a helyi közösség optimális, ellátá-
sát kell szolgálnia. Egyszerre nyitott és zárt társa-
dalmakra lesz szükség, zárt a betolakodókkal 
szemben és nyitott a kozmosz felé, elfogadva a 
valóságot. 

„Az igazi feladat a kibillent egyensúly helyre-
állítása, a túlnőtt, óriási szervezetekkel szemben a 
kicsinység erényeit kell támogatni, ott ahol ez he-
lyénvaló. Ez azonban fordítva is igaz, lásd a túl-
hajtott individualizmus következményeit, a társa-
dalmi atomizációt. A valóságos életben minden 
tevékenységhez megfelelő lépték tartozik. Van, 
ami szűk körben és van, ami tömegesen értelme-
sebb” (Schumacher). [30] 

A társadalom manipulált tömegeinek, a még 
gondolkozni képes emberek vezetésével, ki kell 
lépnie a rájuk erőltetett rendszerből. Komolyan 
kell venni a demokráciát, ami a hatalomkoncent-
rációval szemben a decentralizációt, a globalitás-
sal szemben a lokalitást, a kiszolgáltatottság he-
lyett az autonómiát, a távoli befektetői döntések 
helyett szubszidiaritást választaná. A dolog társa-
dalmi vonatkozásai a legnehezebbek, mert a „vá-
rosivá lett tömegek” nagy része, önhibáján (is) kí-
vül elveszítette képességét az önellátásra, a másik, 
individualista része viszont (szintén jogosan), 
mélységesen bizalmatlan, nem fogadja el a tekin-
télyt és nem hajlandó szövetségre lépni sem sen-
kivel.   

Lényege, hogy az ember fizikai kényelmét tart-
ja a legfontosabbnak, ráadásul a gazdaságot nem 
az ember fizikai (gerjesztett) szükségletei kielégí-
tése céljából működteti, hanem haszonszerzési-
hatalmi eszközként. A gyakorlat mindent (termé-
szeti és mesterséges környezet, társadalom) a 
„gazdasági szférának” rendel alá. Oka a már leírt 
célracionális gazdaság eszme és a materialista, 
szekuralizált szellemiség. 

Célja a jelenlegi civilizációs modell fenntartása 
oly módon, hogy a gazdaságot (elvileg) a környe-
zettel és a társadalommal egy szintre helyezi úgy, 
hogy megkísérli a természeti környezet kifosztá-
sának és szennyezése mértékének csökkentését. A 
modell (társadalmi struktúrák és technikai gon-
dolkozás) lényegében nem változik, csupán ter-
mék- és technológiaváltásról beszélhetünk. 
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Ebben az esetben valódi modellváltásról van 
szó, amely tudomásul veszi, a materialista-
mechanikus világkép kudarcát, a változásokat egy 
régi-új szellemiséghez és társadalmi-hatalmi 
struktúraváltáshoz köti. „Új szerződést” ajánl az 
ember és a természet között, a gazdaságot és ke-
reskedelmet az őt megillető helyre teszi, a maga 
módján integrálva az eddig felhalmozódott emberi 
tudást.  

A „fenntarthatóság” elveinek kidolgozása és 
megvalósítási kísérletei mögött nem a tényleges 
hatalmat kezükben tartó csoportok állnak. De 
tudnunk kell, hogy amikor érdekükben áll, átve-
szik annak retorikáját. Az „igaz” és a „hamis” ál-
lítások között keskeny út vezet. 

4.2. VÁLSÁGKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK 
„Már nem civilizációnk fenntartható fejlődésé-

ről, hanem fenntartható visszavonulásról, az élő-
helyek gyökeres megváltozásáról, a puszta élet 
folytathatóságának lehetőségéről kellene beszél-
nünk. A Föld ilyen civilizációs elvárások mellett 
képtelen eltartani 7 milliárd embert. Az elkerülhe-
tetlennek látszó összeomlást túlélők kicsiny tábora 
vagy visszalép a technikának a bioszféra által 
még tolerálható szintjére, vagy egy mindennél 
„ökologikusabb” társadalmat hoz létre….De tö-
kéletes társadalom a történelemben még sohasem 
létezett”. (James Lovelock) [27] 

A már felsorolt válságjelenségek „gyógyításá-
ra” több kísérlet is történt. Az előző fejezetekben 
világossá próbáltuk tenni, hogy csak egy válság 
van, civilizációs modellünk válsága és a környeze-
ti válság ennek csupán következménye. 

Az „energiatudatos, környezettudatos magatar-
tás” valójában egyfajta” pánikreakció”. 

 A rendszer nyertesei a meglévő civilizációs 
modell mindenáron való életben tartásával, de 
„tisztább” technikákkal, „hatékony, takarékos, 
megújuló” erőforrás felhasználással („zöld ruhába 
öltöztetés”) a gazdasági növekedés erőltetésével 
gondolják elérhetőnek a válság megszüntetését. 
Be kell látnunk, hogy ez csak „tüneti kezelés”, az 
összeomlás késleltetése. Ha ugyanezt az eszement 
életmódot kívánjuk folytatni, csak az olcsó fosszi-
lis energiákat cseréljük le „megújulókra"és a 
"„földalatti" nyersanyagokat váltjuk ki „földfel-
szín felettiekre”. A kirablás folytatódik, a ragado-
zók legfeljebb az eszközeiken változtatnak. Az el-
engedhetetlen modellváltás helyett, mindössze 
termékszerkezet váltásra kerül csak sor. 

A valódi megoldás a meglévő civilizációs mo-
dell átalakításával, az egyoldalú világkép kiegé-
szítésével lehetséges csak, ahol a természetnek és 
az embernek is helye van. Mint láttuk, ez csak az 
elviselhetetlen méretű koncentrátumok lebontásá-
val, a lokalitás erősítésével, kis közösségek szer-
veződésével, önellátással/kooperációval történhet, 
a technika egy alacsonyabb szintjén. Lényeges 
eleme annak beismerése, hogy ez a modell (az 
„állandó növekedés”) nem tartható fenn, életben 
maradásunk érdekében az átalakítás (James 
Lovelock nyomán) sokkal inkább nevezhető 
„fenntartható visszavonulásnak”. 

4.2.1. Fenntartható fejlődés? 
Az Európa Tanács 1999-ben Helsinkiben tar-

tott konferenciáján felkérte az Európai Bizottsá-
got, hogy tegyen javaslatot egy olyan hosszú távú 
stratégiára, melynek segítségével kidolgozható 
egy koherens gazdasági, társadalmi és ökológiai 
fenntarthatóságot biztosító fejlődéspolitika. „Az 
Európai Unió Fenntartható Fejlődés Stratégiája 
című dokumentumot 2001-ben fogadták el.  

Jellemzői az alábbi idézetben foglalhatók ösz-
sze: 

„A fenntartható fejlődés pozitív, hosszú távú 
jövőképet kínál az Európai Uniónak egy sikere-
sebb és igazságosabb társadalomról, egy tisztább, 
biztonságosabb és egészségesebb környezet ígére-
tével, amely jobb életminőséget biztosít nekünk, 
gyermekeinknek és unokáinknak is. Hogy ezt a 
gyakorlatban is megvalósíthassuk, a gazdasági 
növekedésnek elő kell segítenie a társadalmi ha-
ladást, tiszteletben kell tartani a környezetet. Szo-
ciálpolitikájának alá kell támasztania a gazdaság 
teljesítményét a környezetpolitika költséghaté-
konyságával egyidejűleg. 

Ahhoz, hogy a természet pusztulását el lehes-
sen választani a gazdasági és társadalmi fejlődés-
től, a köz és magánberuházásokat új, környezet-
barát technikai megoldások és technológiák irá-
nyába kell terelni. A stratégiának katalizátorként 
kell szolgálnia a politikusok és a közvélemény 
számára, az intézményi reform, a vállalati és fo-
gyasztói magatartás változásának hajtóerejévé kell 
válnia. Az egyértelműen és szilárdan kitűzött 
hosszú távú célok alakítják majd az elvárásokat és 
megteremtik azokat a feltételeket melyek mellett a 
vállalkozások kellő bizalommal fognak „új mó-
don” innovatív megoldásokat ajánló beruházá-
sokba és teremtenek minőségileg új munkahelye-
ket, hiszen a fenntartható fejlődés új lehetőségeket 
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kínál”…. „ Ahhoz, hogy ezt a célt a társadalom 
széles körben magáénak tekintse, a politikai dön-
téshozás nyitottságától és annak megértésétől 
függ, hogy az egyének saját cselekedeteik révén, 
valódi változásokat idézhetnek elő”. (Lásd Susan 
George nézeteit a hatalom struktúráiról.) [60]   

A fent leírtaknak igencsak ellentmondani lát-
szik, hogy „A Washingtoni konszenzus” (1989, 
Washigton) [14] világossá tette, hogy a neolibera-
lizmus ideológiáját (a neoliberalizmus tíz paran-
csolatát) kívánja érvényesíteni, amely szerinte a 
világ reprodukciós folyamatainak vezérlésére hi-
vatott.  A három legfontosabb parancsolat: a pri-
vatizáció, dereguláció, liberalizáció lényegében 
arra irányul, hogy elmarasztalja azokat, akik a 
„the Rest” vagyis a maradék-világ „tojáshéja fel-
törésének és kiszivattyúzásának” szándékát aka-
dályozzák.  

„A konszenzus résztvevői számára fontos, 
hogy elhallgattassák az ősi ellenséget, a lokális 
közösségeket, elsősorban az erős nemzetállamo-
kat. Érdekes jelenség viszont, hogy bár a techni-
kai feltételek készen állnak a nemzetállamok el-
törlésére, ezt mégsem teszik meg. Ennek oka a 
keletkezett és folyamatosan keletkező hatalmas 
ökológiai-kulturális deficit. Egyre szaporodik a 
„társadalmi meddőhányóvá” tett államok száma, 
ahol lényegében már megsemmisült a társadalmi, 
„családi mélyüzem” (Pl. Szomália, Libéria, 
Sierra-Leone, Haiti) így ezek a későbbiekben már 
nem foszthatók ki. Tanulva ebből, már nem a 
lokalitás teljes megsemmisítése, hanem folyama-
tos kizsákmányolása a cél. Emiatt kell meghagyni 
annyi értéket, amennyi a termőterület életben tar-
tásához feltétlenül szükséges. Ennek lebonyolítá-
sára igényt tartanak a helyi komprádor elitekre, 
akik a kifosztást olcsóbbá, a deficitet kezelhetővé 
teszik, a tőke brutális logikájának minimális kor-
látozásával. A látszat-nemzetállamok hatókörét 
azonban szigorúan körül kel határolni a fent emlí-
tett elvek kötelező alkalmazásával, hogy ne tudják 
akadályozni a transznacionális tőkestruktúrákat az 
erőforrások kiszivattyúzásában”. [11] 

A tőke és a hozzá kapcsolódó hatalmi formáció 
sajátos logikájának legminimálisabb korlátozását 
is nehezen és csak rövidtávon tűri el. A „fenntart-
ható fejlődés” sokszor hallható, megnyugtatásnak 
szánt szlogenje sokak véleménye szerint, legjobb 
esetben is csak az idézetben szereplő gyakorlatot 
jelenti.  

4.2.2. Egy fenntarthatatlan teória története 
„A fenntartható fejlődés egy fenntarthatatlan 

teória mindaddig, amíg a természetet tekintjük a 
gazdaság egyik alrendszerének és nem fordítva” 
mondta Herman E. Daly. 

A Massachusetts Institute of Technologie kuta-
tócsoport 1972-ben elsőként hívta fel a figyelmet 
az általános, de jelentős mértékben környezeti 
(energia- és hulladék problémák, levegő-, víz-és 
talajszennyezés, klímaváltozás, társadalmi krízis-
helyzetek, stb.) válságjelenségekre a Római Klub 
részére kidolgozott Riport for the Club of 
Rome’s: The Limits to Growth („A növekedés ha-
tárai”) című, nagy nyilvánosságot kapott jelenté-
sében. A dokumentum rámutatott az egész vilá-
gon jelenlévő amerikai-európai termelési mód és 
civilizációs modell korlátlan működtetésének 
tarthatatlanságára. Az erőforrások kiaknázásának 
és a természet elszennyezésének az ütemét tekint-
ve a jelentés az élővilág és benne az ember pusz-
tulásával számolt néhány évtizeden belül. Bár ak-
koriban a prognózist sok kritika érte, a probléma-
kör súlyosságának fokozatos felismerése egy 
kormányzati szintű, nemzetközi bizottság létreho-
zását eredményezte a tényleges helyzet és a vár-
ható kilátások felmérésére és elemzésére. Norvé-
gia akkori miniszterelnökének Brundtland asz-
szonynak a vezetésével az ENSZ Környezet és 
Fejlesztés Világbizottsága 1987-ben tette közzé 
jelentését „Közös jövőnk” címmel. A jelentés 
semmivel sem festett megnyugtatóbb képet, mint 
a Római Klub.  

[125; 122] 
A tudományos megalapozottságú dokumen-

tum, támaszkodva a Római Klub adataira, a leg-
nagyobb hangsúlyt három olyan fejlődési tenden-
ciára helyezte, amelyek az építés szempontjából is 
döntő jelentőségűek.  

Ezek: 
 a gyors népességnövekedéssel (50 év alatt a 

Föld lakossága megkétszereződött) egyidejű 
rohamos urbanizálódás, mely különösen a 
„The Rest” országaiban vet fel egyre na-
gyobb veszélyekkel fenyegető problémákat, 

 a világ energiafogyasztásának elképesztő 
mértékű növekedése (25 év alatt megduplá-
zódott a fosszilis energiahordozókból előállí-
tott energiafogyasztás), amely katasztrofális 
gazdasági és környezeti konzekvenciákkal (pl. 
az ember élőhelyének szennyezésével és ra-
dikális megváltozásával) jár. A sokszor érv-

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 80 



 4. ÚTKERESÉS, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 

ként felhozott klímaváltozáshoz az emberi 
tevékenység, csak kis mértékben képes hoz-
zájárulni, de megakadályozni nem tudja, 

 a szilárd hulladékok minden elképzelést fe-
lülmúló növekedése, valamint az ivóvízbázi-
sok és a talaj elszennyeződése.  

4.2.3. Az Agenda XXI 
Fenti meggondolásokból, 1992-ben Rio de Ja-

neiroban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés 
Világkonferencia résztvevői megfogalmazták az 
AGENDA 21 (a XXI.-ik század feladatai) elneve-
zésű, „Fenntartható fejlődés”-nek nevezett átfogó 
stratégiai dokumentumot. A Brundtland jelentés 
megalkotott egy mindenkire érvényes általános 
követelményrendszert, melynek megfelelve pozi-
tív fordulat lenne elérhető a globális és ezzel a lo-
kális folyamatokban is. A vonatkozó definíció 
egyik fordítása szerint: „Csak az a fejlődés fo-
gadható el, amely anélkül elégíti ki a mai generá-
ció szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő gene-
rációinak lehetőségeit saját szükségleteik kielégí-
tésben.”  A megható kijelentésnek a kapitalizmus 
minden eddigi megnyilvánulása ellentmond.  

1994-ben megalakult az Európai Környezetvé-
delmi Ügynökség. Majd megrendezték a globális 
felmelegedés témakörét tárgyaló Kyotó-i (1995) 
és a Hágai (2000) konferenciát. A fenntartható 
fejlődés volt a témája a 2002-ben megrendezett 
Johannesburgi konferenciának is. 

Az Európai Únió az Amszterdami Szerződésé-
ben 1997-ben, a fenntartható fejlődés előmozdítá-
sát a közösség megvalósítandó céljaként tételezte. 
Az Európai Uniónak Magyarország is tagállama 
tehát részesévé vált a célok megvalósításának. 

A természeti környezet lerombolásának kilátá-
sa kedvezett egy új, a természetet védő szemlélet-
mód megjelenésének. A környezetvédő mozgal-
mak aktivistáit a fogyasztói társadalom nem fo-
gadta szívesen és a gazdasági válság kitörését kö-
vetően, a szegény vidékek lakói most sem tudnak 
mit kezdeni a természetbe való „nulla beavatko-
zás” kívánalmaival. Később bebizonyosodott, 
hogy nem bolygónk létét kockáztatjuk, hanem azt 
a rendkívül kényes ökológiai egyensúlyt, ami az 
emberi élet fennmaradását teszi lehetővé.   Mivel 
modern korunkban a gazdaság szerepe nem csak 
meghatározó, hanem kivonták a természet - társa-
dalom - gazdaság egymásra épülő hármasságából 
és önálló entitássá tették, nem véletlen, hogy az új 
szemléletmód kialakításában a közgazdaságtan 
művelői kulcsszerepet játszottak.  

Egyre többször tették fel azt a kérdést, hogy 
„mekkora a makrogazdaság optimális nagysága 
az őt ellátó természeti környezethez képest”? 
(Herman E. Daly ökológiai közgazdász) A termé-
szetet zárt- (a trofikus folyamotokban nem kelet-
kezik hulladék), a piacgazdaságot nyitott rend-
szerként értelmezik. Míg a természet egészséges 
szervezetként tételezhető, önkorrekcióra alkalmas 
sejtekkel addig a modern és különösen a posztmo-
dern gazdaság jelenségei káros sejtburjánzást 
mutatnak. (A rákos megbetegedés analógiáját ko-
runk sok egyéb jelenségére is alkalmazták már.) A 
nyitott, korlátlan erőforrásokat és hulladék elnye-
lést, töretlen növekedést feltételező „cowboy- 
gazdaság” (Kenneth Building öko-közgazdász) 
szükségképpen szembekerül a zárt, ciklikus műkö-
désű ökológiai rendszerekkel (a Föld űrhajó), me-
lyek folyamatos (nap)energia utánpótlással képe-
sek az anyagok folyamatos reprodukciójára és a 
keletkezett hulladékok lebontására, de időben, 
térben és „anyagösszetételben” korlátozottan. 

„Cowboy-ként élni egy űrhajóban, mondja 
David C. Korten a Tőkés társaságok világuralma 
c. munkájában, tragikus következményekkel jár: 
egyrészt túlterheli az életben tartó rendszereket, 
melyeknek az emberi tevékenységeket kellene 
fenntartaniuk, azonkívül éles versenyt provokál a 
legénység erősebb és gyengébb tagjai közözött a 
közös, de zsugorodó életben tartó szolgáltatáso-
kért, amelyben az erősebb sem győzhet”. 

4.2.4. A fenntarthatóság értelmezése 
A fenntarthatóság közgazdasági értelmezésé-

nek alapkérdése, hogy milyen mértékben helyette-
síthető a természeti tőke a művi-gazdasági tőké-
vel. Ha helyettesíthető, elég a kettő összegét ál-
landó értéken tartani, ha nem, akkor az utóbbiba 
való befektetés nem biztosítja a fenntarthatóságot. 
A közgazdászok az embert is gazdasági tényező-
ként kezelik (miközben „ember mivoltát” figyel-
men kívül hagyják), ezért a fenntarthatóság értel-
mezése még esetükben sem történhet meg a társa-
dalomi tényező figyelmen kívül hagyásával.  
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4—2. ábra A fenntarthatóság „gyenge” koncep-

ciója (Fleischer T.) 

A fenntarthatóság értelmezése ma is komoly 
viták tárgya az ezen a területen vizsgálódók köré-
ben. A hagyományosan gondolkodók álláspontja 
a „gyenge fenntarthatóság”, (4—2. ábra) mely 
szerint a megfogyatkozott természeti tőke szaba-
don helyettesíthető gazdasági tőkével, azaz szél-
sőséges esetben a természet funkcióit a gazdaság 
veszi át. Az ehhez kapcsolódó optimista felfogás 
szerint a tudományra épülő technika majd min-
dent megold. Nem számol azonban a dimenziók 
megváltozásával (a gazdaság már eluralkodott a 
bioszférán) és azzal sem, hogy lehet, hogy ez a 
megoldás nem érkezik időben. 

 
4—3. ábra A fenntarthatóság „erős” koncepciója 

(Fleischer T.) 

A természeti környezetet is figyelembe vevő 
„erős fenntarthatóság” (4—3. ábra) megközelíté-
se szerint a természeti tőke csak korlátozott mér-
tékben helyettesíthető művi tőkével. A teljes, 
konstans természeti tőke értéke nem csökkenhet. 
[43]  

A „környezeti fenntarthatóság” szerint vi-
szont, az egyes erőforrásokból keletkező javak-
szolgáltatások szintjét kell fenntartani, azaz nem-

pedig a 

szetbeni előfordulás, és 

k újra, általában növényi anya-

 a felszín alatti vizek. Nap-, geo-

 

ük az ember szá-

s, méretbeli 
változ

zi a hangsúlyt.  

kező
 gújuló erőforrások felhasználási üteme 

csak a természeti tőke értékét, hanem ökológiai 
funkcióját is. [44] 

A „környezeti fenntarthatóság” –ot Gyulay 
Iván fogalmazta meg a legtalálóbban. Szerinte „a 
gazdaság, a társadalom és a környezet közötti vi-
szony úgy magyarázható helyesen, hogy a környe-
zet forrása a gazdaságnak és eltartója a hozzá 
tartozó társadalomnak, mindhármukat 
természet rendszere foglalja egységbe, azaz ezek 
az alrendszerek a természet részei.” [45] 

Valamennyi változat esetében fontos az erőfor-
rások pontos definiálása, illetve csoportosítása, 
mely a nevezett erőforrás újra-előállításához 
szükséges idő, a termé
szükséges energiahordozók alapján történik. [46]  

A definíciók szerint: 
 Megújuló erőforrások azok, melyek max. egy 

év alatt, az ember által ellenőrizhető módon 
termelődne
gokból, nap-, víz-, vagy bio-energia felhasz-
nálásával. 

 Félig megújuló erőforrás az, amely emberi 
beavatkozás nélkül, 1-200 éven belül terme-
lődik újra, mint a nem tenyésztett halak, az 
erdők, vagy
termális és/vagy víz-energia társítható hozzá-
juk. 
Nem megújuló erőforrások azok, melyeket a 
természet állított elő földtörténeti korokban 
és léptékben, újra termelés
mára nem lehetséges pl. ásványok, fémércek, 
szén, kőolaj, földgáz, stb.  

A fenntartható fejlődés elveinek részletes ki-
dolgozása  Herman Daly és H. Opschoor ökológi-
ai közgazdászok nevéhez köthető. Daly megfo-
galmazásánál figyelembe veszi a természeti kör-
nyezet jellemzőit is: „a fenntartható fejlődés a fo-
lyamatos szociális jobblét elérése anélkül, hogy az 
ökológiai eltartó képességet meghaladó módon 
növekednénk.” A mennyiségi fejlődé

ása (növekedés) helyett a minőségi növeke-
désre (fejlődés) helye

A fenntarthatóság három feltételét a követ-
kben definiálta: 
A me
nem haladhatja meg azok regenerálódási üte-
mét. 
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 A nem megújuló erőforrások felhasználási 
üteme nem haladhatja meg az azokat helyet-
tesítő megújulók regenerálódási ütemét. 
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tehát a rendszer egészét próbálja meg befolyásol-

 A szennyezőanyagok kibocsátásának üteme 
nem haladhatja meg a természeti környezet 
asszimilatív kapacitását. 
H. Opschoor negyedik feltételként a őté-

társadalom a történelemben még sohasem l
tezett”. (James Lovelock, neves ökológ
nyilatkozata a Rolling Stone magazinnnyezőre hívja fel a figyelmet, amely a termé-

szet semlegesítő - elnyelő - lebontó funkciói-
nak korlátos voltát helyezi előtérbe: 
Az emberi beavatkozások időtényezőjének 
egyensúlyban kell lennie a természeti folya-

k le-

ködő 

k jót 

KVÉSI PROGRAMOK 

4.3.1. A „hivatalos” fenntartható fejlődési 
stratégia  

A „fenntarthatónak” nevezett programok in-
tegrálódnak és ezzel feloldódnak a fennálló mo-
dellben. Megalkotóik szerint „a fenntartható fej-
lődés” feltételeit a létező globális piacgazdaság-
ban kell létrehozni, a fennálló termelési mód és 
civilizációs modell képes az újabb, kapitalista 
rendszeren belüli metamorfózisra (lásd környezet-
gazdaságtani elméleteket). A környezeti rombolás 
és a károkozás mérséklése a lehetséges céljuk. 
Eszközeiket a tudomány területéről választják, 
vizsgálódásaikat a jól ismert karteziánus feltétele-
zésre építik, szerintük „a világ jól definiálható 
atomisztikus ágensek atomisztikus tárgyakkal ösz-
szefüggő cselekedeteinek összessége” (A. Vatn-
D.W. Bromleyt idézi E. Schum

matok időtényezőjével, azaz a h
bomlásának, a megújuló források és az öko-
szisztémák regenerációs ütemével. [47] 

4.2.5. A közgazdasági elméletek 
 környezetet is figyelembe vevő közgazdasá-
méletek két csoportba sorolhatók.  
Az ökológiai g
piacorientált, nyereségelvű formációt nem 
tartja összeegyeztethetőnek az általa képvi-
selt elvekkel.  
A környezet-gazdaságtan szerint lehetséges a 
környezettudatos szemlélet integrálása a glo-
bális gazdasági rendszerébe. Realitása a ha-
talmi viszonyok ismeretében inkább az utób-
binak lehe
ígérnek. A korlátozás elve jó esetben is csak 
időlegesen egyeztethető össze a tőke termé-
szetével.  
A fenntartható fejlődés teóriája nem érvénye-
sül egyformán még az EU tagállamokban 
sem. Az alapkövetelmény, a természeti és épí-
tett környezetnek az eddigieknél differenciál-
tabb, komplexebb megítélése, kevés helyen 
érvényesül megnyugtatóan. Az egymáshoz 
kapcsolódó két környezet az energia és 
nyersanyagforrások, a gazdálkodás, a hulla-
dék-elhelyezés, de az emberi élet, a pihenés 
és a gyógyulás tere is. A fenti funkciók 
együttes kezelésével lehet csak reálisan gon-
dolkozni a
Bármelyik tényező eltorzítása csak a másik 
kárára történhet, ami az egész rendszert tönk-
re teheti.  

 Már nem civilizációnk „fenntartható fejlődé-
séről”, hanem „fenntartható visszavonulás 
ról”, az élőhelyek gyökeres megváltozásáról, 
a puszta élet folytathatóságának lehetőségéről 
kellene beszélnünk. A Föld ilyen civilizációs 
elvárások mellett képtelen eltartani 7 milliárd 

embert. Az elkerülhetetlennek látszó össze-
omlást túlélők kicsiny tábora vagy visszalép 
a technikának a bioszféra által még tolerál-
ható szintjére, vagy egy mindennél „ökologi-
kusabb” társadalmat hoz létre…. De tökéle

4.3. „FENNTARTHATÓ” ÉS „FOLYTATHA-

TÓ” CSELE

mérhetővé tehetők. Javaslataikat a kapott adat-
halmaz elemzésére, interdiszciplináris kutatócso-
portok munkájára alapozzák.  

Már itt meg kell jegyeznünk, hogy „az élet 
folytathatóságának”, a „hazatérőknek” az elköte-
lezettjei szerint viszont, „ami nem számolható ki 
egy boríték hátoldalán azzal nem

kozni”. Holisztikus (a valamennyi alrendszert 
egyszerre figyelembevevő) szemlélet nélkül a kör-
nyezeti válság sem oldható meg.  

Az úgymond hivatalos, sok ország által ratifi-
kált fenntartható fejlődési stratégia célja, hogy a 
helyes irányba terelje a nem fenntartható folyama-
tokat. Mérsékelje az erőforrások, az anyagi javak, 
a pénz és a hatalom soha nem látott mértékű kon-
centrációját az egyik oldalon, a társadalmi kohé-
zió megszűnését, az emberek konzum-idiótákká 
züllesztését, lakhatatlan városszörnyekbe zsúfolá-
sát és/vagy elviselhetetlen nyomorba juttatását, a 
természeti környezet hihetetlen sebességű rombo-
lását a másik oldalon. A stratégiai lényege, hogy a 
környezet-gazdaság - társdalom hármasságával 
egyidejűleg számol, ezek harmóniájára törekszik, 
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ni. Az alapgondolat globális szinten egyrészt a 
„koncentrátumok” lebontása és széttelep

tevésével megpróbálja felkarolni, jó irány-
zdeményezé-

art-

lviselhető társa-
da

 van azonban a 
ló-

és, hulladékkezelés, 
övőorientált alakítását, tekintettel a kistele-

The Local Agenda 21 Planning 

torok problémáit, cél-

 ökológiai-, regionális- és 

összefüggéseket a gazdasá-

glo-

e. 

ítése, 

megegyezéssel el lehet fogadtatni a helyi Agenda 
21-et, „a helyi fenntarthatósági stratégiákat”.  

Meghatározó szerepet szántak a Helyi Környe-
zeti Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsának 
(ICLEI. International Council for Local Environ-
mental Initiatives). A szervezet az önkormányzat-
ok összefogásával és kezdeményezésével jött létre 
1990-ben és iránymutatással, módszerek kidolgo-
zásával, tanácskozások szervezésével segíti a 
„XXI század feladatai helyi kezdeményezései”-t. 
Az LA-21 (Local Agenda 21) célja, hogy úgy te-
remtse meg helyi, esetleg kis-regionális szinten a 
környezet - gazdaság – társadalom összhangját, 
hogy az, hosszú távon a fenntartható fejlődés el-
veit szolgálja. A fenntarthatóság eszméje felérté-
keli a lakóhely és a kisrégió szerepét, mert ezek 
az egyéni képességek kibontakozásához és a való-
ságos közösségek kialakulásához kedvezőbb kere-
teket nyújtanak, mint akár a nemzetállami, akár a 
globális rendszerek. Szerinte így újra életképessé 
válhatnak azok a történelmi régiók, amelyeket a 
nemzetállam lefedett és a maga sajátos rendszeré-
be olvasztott. A helyek-helyiségek társadalmi 

konstrukciók is, ezért a LA 21 a konkrét „hely”-
nek megfelelő komplex program. A LA-21 helyi 
szintű működtetési rendszere a fenntarthatósági 
elveknek, célja, hogy legalább azokat a környezeti 
feltételeket megőrzi a következő generációk szá-
mára, amik a jelenlegiek rendelkezésére áll. Ez 
természetesen kevés egy minőségileg új ember-
természet viszony, illetve egy e

másrészt a társadalmi kohézió újrateremtése, az 
arctalan tömeg artikulálása.  

A stratégia lokális szinten esetleg konkretizál-
ható, a még meglévő kis közösségek támogatásá-
val és/vagy létrehozásával, azaz az emberi lépték 
helyreállításával. Az elgondolás az alapfilozófia 
felhasználásával a civil társadalom cselekvő köz-
reműködésével, a környezet védelmének „tuda-
tossá” 
ba befolyásolni, erősíteni a helyi ke
seket. 

4.3.2. A XXI. század feladatai      
A Rioi konferencián elfogadott, „A XXI. szá-

zad feladatai” című alapdokumentum:  A helyi 
hatóságok kezdeményezése az Agenda 21 támo-
gatására című, 28. fejezete foglalkozik a fennt
ható fejlődés lokális programjaival és ezen belül 
az önkormányzatok meghatározó szerepével:  

„A helyi hatóságok építik ki és tartják fenn a 
gazdasági, társadalmi és környezeti infrastruktú-
rákat, felügyelik a tervezési folyamatokat, helyi 
szintű környezetpolitikát és szabályozást hoznak 
létre. Mivel közvetlenül érintkeznek az emberek-
kel, nagyobb befolyásuk van az oktatásban, vagy 
a közös programok megvalósításában. A lakos-
sággal folytatott párbeszéd során kialakított köz-

4.3.3. A Local Agenda 21 és az épített kör-
nyezet 

A Local Agenda-21, az elsődleges (AGENDA 
21) stratégiára épített komplex program, amely a 
természeti környezet megóvásával összhangban 
próbálja végezni az épített környezet (infrastruk-
túra és épületek), energiaellátás, közlekedés, me-
zőgazdasági és ipari termel

lmi lét kialakításához, de talán feladatot adhat 
a további romlás elkerüléséhez. 

Az „élet folytathatóságának” része, hogy min-
den ember meghatározott időben, közösségben és 
földrajzi helyen él, vagyis „azért vagyunk a föl-
dön, hogy valahol otthon legyünk benne” írta Ta-
mási Áron. A fenntarthatóság eszméje ugyan fel-
értékeli a lakóhely és a kisrégió szerepét, mert 
ezek az egyéni képességek kibontakozásához és a 
valóságos közösségek kialakulásához kedvezőbb 
kereteket nyújtanak, mint akár a nemzetállami, 
akár a globális rendszerek. Szükség
helyi kultúrákra és hagyományokra is, hogy va
ban „otthon érezzük magunkat”.  

stb. j
pülés (régió) sajátosságaira. 

  
Az ICLEI. 

Guide javasolta megvalósítási algoritmus szerint a 
program: [44] 
 integrálja az egyes szek

jait, értékeit, a döntéshozatalt és a megvalósí-
tási mechanizmusokat, 

 a helyi problémákat
megnyújtott időkeretben próbálja megoldani 
(min. 3 generáció), 

 feltárja az 
gi/politikai érdekek és a környezeti problé-
mák között, 

 a helyi perspektívákat összekapcsolja a 
bális dimenziókkal, 

 épít a helyi közösség együttműködésér
Az önkormányzatok meghatározó szerepére 

épített folyamat algoritmusa a következő: 
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 a fenntarthatóság elveinek helyi kidolgozása 
és az un. partnerségi kapcsolatok kialakítása 

, 

 

 és szint-indikátorok kidol-

 épített 

 
vel) és a résztvevők tájé-

em
lcskérdések meghatározása 

j-

 bekövet-

i jogok, ökológi-

 

felel. A 

 
 a „kulcskérdések”, mind az indiká-

tre. A partner-

 

dni a legitim intézmények ve-

 séges a folyamatos intézményi támoga-

 ki és javasolt 
bevezetni 1995-ben) teszik lehetővé. Ezeknek 

(versengés helyett kooperációra törekvő part-
neri viszony létrehozása az emberekkel)

 közösségközpontú problémaelemzés helyzet-
felméréssel, a prioritások kijelölésével, 
stratégiai akciótervezés, konkrét célok (a 
szolgáltató rendszer fejlesztési céljainak kije-
lölése), feladatok
gozása, a beavatkozás küszöbszintjeinek 
meghatározása, 

 megvalósítás, a partnerkapcsolatokra
cselekvési programok beindítása, működteté-
se és nyomon követése (monitoring), 
a munkák előrehaladásának értékelése (az in-
dikátorok segítségé
koztatása, visszacsatolás, a szükséges módo-
sítások elvégzése. 

Az értékelés egységesítése és közérthetővé té-
tele jelenti az egyik legnagyobb feladatot a prog-
ramok előkészítése és végrehajtása során. Elvi 
felépítésére az un. Bellagio elveket fogadták el, 
amelyeket egy nemzetközi kutatócsoport a telje-
sítménymérés addigi tapasztalatainak összegzése 
céljából a Rockefeller Alapítvány bellagio-i kuta-
tóközpontjában dolgozott ki. Az értékelés négy 
nézőpont köré szervezi a 10 értékelési elemet: 
ezek a jövőkép megteremtése, a rendszersz léle-

tá

tű megközelítés, a ku
és a folyamatos értékelés szükségessége.  

Az egyes elemek:  
 Az orientáló jövőkép és stratégiai célok kife

lesztése (a helyi közösség (?) által kimunkált 
tiszta jövő vízió és azt dokumentáló célok). 

 Holisztikus perspektíva (az ökológiai-
gazdasági - társadalmi rendszereket egységes 
egészként, mint részek egységét kell tekinte-
ni, figyelemmel a részegységekben
kező változások irányára és mértékére, vala-
mint egymás közötti interakcióira. 

 A generációk közti „átkötések” elemeinek fi-
gyelembevétele (erőforrás használat, túlfo-
gyasztás, szegénység, ember
ai feltételek, stb.) a legideillőbb indikátor az 
„ökológiai lábnyom” (ÖL). 
Megfelelő „megfigyelési” kör, vagyis olyan 
időhorizont alkalmazása, ami mind az embe-
ri, mind az ökológiai léptéknek meg
jövőben kialakuló feltételekre a jelen és a 
múlt jellemzőiből kell következtetni. 

Összpontosítás a gyakorlatra, azaz korlátozni 
kell mind
torok számát (nagy szervezet esetében max. 
50-60, közvélemény tájékoztatására 10-20 
mutató). 

 Nyitottság, vagyis az alkalmazott módszere-
ket és adatokat mindenki számára elérhetővé 
kell tenni. 

 Hatékony kommunikáció, a közösség igényei 
szerinti eszközök alkalmazása, a közösség 
tagjainak bevonása, törekvés az egyszerű fel-
építésre és az érthető nyelveze
ség (közvetlen, vagy részvételi demokrácia 
kiépítése nélkül a kezdeményezés támoga-
tottsága nem lesz megfelelő). 
Széleskörű részvétel, valamennyi szakmai és 
társadalmi csoport (érdekcsoportok) bevoná-
sára kell töreke
zetésével. A partnereknek felelősséget kell 
vállalniuk a tervezés és megvalósítás vég-
eredményéért. 

 A folyamatos értékelésre, az ismételt méré-
sek lehetőségének megteremtésére a trendek 
felismerhetősége miatt van szükség. 
Szük

s, a felelősségi körök pontos meghatározá-
sával és a szükséges erőforrások biztosításá-
val. 

4.3.4. Tematikus adatbázisok és segédtechni-
kák   

A megvalósítást segítik a különböző szakértői 
csoportok által kidolgozott tematikus adatbázisok 
és segédtechnikák. Ilyen pl. a „Partnerségi kap-
csolatok kialakításának modellje [48]„ a problé-
maelemzéshez és a feladatok megvalósításához 
szükséges különböző döntéstámogató módszerek 
közül a társadalomtudományi gyakorlatban elter-
jedt SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities 
Threats, azaz Erősségek Gyengeségek Lehetősé-
gek Veszélyek) elemzés, vagy a nyilvántartási 
rendszerek csoportjába tartozó Környezeti térin-
formatikai rendszerek. Az adatbázisok különböző 
háttérkutatások eredményképpen jöttek létre, me-
lyek egységes rendszerben való kezelését, a le-
kérdezést, további részanyagok összeállítását és 
akár térbeli, vizuális megjelenítését (prezentácó) 
[49] a felsorolt „eszközök” biztosítják. Az előre-
haladás mérhetőségére a különböző, ugyancsak 
hatalmas mennyiségű adatot igénylő indikátorok 
(Az ENSZ 141 indikátort dolgozott
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könnyen érthetőeknek és elfogadottaknak kell 
len

lásá
 

 a hulladékképződést csök-



 

 ény indikátor: egy háztartás által 
os évi men

csendesítésére használja, amely látszat-
din

 szükséges. (Rainer Grieshammer, a 

, kiterjedését és intenzitá-
sát

leitől és a termé-
sze

 gyakorolt káros hatások is beletartoznak, 

4.4

sta terme-
lés

niük a helyi közösség számára.  

4.3.5. Példa egy LA-21 rész-forgatókönyre 
Az alábbi példa egy kistérségi „LA-21 forga-

tókönyv”-ben szereplő stratégiai- és akció célok, 
küszöbértékek és teljesítményindikátorok integrá-

t mutatja be:    
Stratégiai cél: a nem megújuló erőforrások 
felhasználását és
kentő technológiák és termékek elterjedésé-
nek támogatása. 
Akció cél: 2027-r e a háztartási szilárd hulla-
dékképződés szintjét a 2007-es szint felére 
kell csökkenteni. 
Küszöbérték: amennyiben a hulladékmennyi-
ség 2017-re nem csökken a 2007-es 25%-a 
alá, akkor mennyiségalapú hulladékszállítási 
és lerakási díjak kerülnek bevezetésre. 
Teljesítm
produkált szilárd hulladék átlag y- 4.4.
nyisége. 

4.3.6. Eredmények és kudarcok 
Az ICLEI felmérése szerint 1996-ban 64 or-

szágban 1800 település önkormányzata indította 
el a LA-21 munkálatait. A globális programok sok 
tekintetben kudarcot vallottak, pedig sok Európai 
országban nemzeti és/vagy regionális szintű fenn-
tarthatósági programokat dolgoztak ki, és indítot-
ták el a megvalósításukat (elsősorban Dániában, 
Finnországban, Hollandiában, Angliában és 
Svédországban, később Németország és Ausztria 
is belépett a sorba). A részleges sikereket a prob-
lémakör részekre bontásával érték el. A társada-
lom egyes csoportjaival egy-egy konkrétumot si-
került elfogadtatni, a helyi közösséget közvetlenül 
érintő, elsősorban az alternatív energiahasználat 
területén. A siker feltétele, hogy a konkrét tenni-
valókra lehessen koncentrálni anélkül, hogy az 
alapkoncepciót szem elől tévesztenék. A közvéle-
mény kutatások szerint azokon a településeken 
válnak tartóssá az elért eredmények, ahol a kez-
deményező önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a 
civil szervezetekkel és helyi lakosokkal való ko-
operációra, az emberek bevonására a koncepció 
kidolgozása és a megvalósítása során. 

A „fenntartható fejlődés” időközben sajnos 
nem csak a környezetpolitika varázsszavává vált, 
hanem leértékelődő divatfogalommá is, amely 
gyakran inkább elkendőző, mint felvilágosító tar-
talommal rendelkezik. Az egyik programokat ér-
tékelő beszámoló előtti estén pontosan 2.120.295 

dokumentum volt elérhető a „sustainable 
development” (fenntartható fejlődés) keresési fo-
galom címszó alatt az Interneten. Maguk a szak-
emberek is régóta elveszítették az áttekintést eb-
ben a tömegben. Azonban a leértékelődéssel meg-
nőtt annak a veszélye is, hogy a „környezetkárosí-
tók” ezt a fogalmat varázsigeként használják, mi-
közben minden marad a régiben. Sajnos már elér-
keztünk odáig, hogy a tőkés gazdaság a 
„Sustainable Development” szlogenjét az ökoló-
giai és szociális megújulást követelő rendszerkri-
tikusok el

amikájával az ügyes PR-trükkök klasszikus 
példája.  

A valódi fenntartható fejlődés érdekében alap-
vető értékrend változás és az igények teljesen új 
orientációja
német Ökológiai Gazdaságkutató Intézet vegyé-
sze,1995.) 

 A „FENNTARTHATÓ” TERMELÉS MÓD-

SZEREI 
A „fenntartható gazdaság” működtetéséhez 

szükség van megfelelő stratégiai program kidol-
gozására, amely nem történhet meg a termelési-
gazdálkodási folyamat és annak természeti és tár-
sadalmi környezetre gyakorolt elemzése nélkül. 
Tanulmányozni kell a gazdasági - társadalmi te-
vékenységek szerkezetét

, azaz a makro és mikrostruktúrákat, az un. 
környezeti hatásláncot.  

Ezek alapján tanulmányozhatjuk a szennyezés-
kibocsátások (emissziók) rendszerét, illetve az 
imissziós állapotot, a környezet minőségét, amely 
az emisszió mértékétől, a transzmissziótól, vagyis 
a káros anyagok terjedési feltéte

t lebontó képességétől, semlegesítő hatásának 
intenzitásától függően változó.  

A fentiekből származó hatások körébe az em-
beri egészségre, a természeti és az épített környe-
zetre
melyek ritkán értékelhetők gazdasági szempont-
ból. 

.1. Termelés az ökológiai közgazdaságtan 
elvei alapján  

„A termelés logikája az életnek csak egy ki-
csiny, szolgai része. Az általa felszabadított rom-
boló erőket nem, csak magát a kapitali

 logikáját fékezhetjük meg és akkor (talán) a 
romboló erők is megszelídülnek.” [23]  

A fenntartható gazdaság Huxley szerint: „jö-
vedelmező, értelmes munkavégzés a helyi piac 
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számára, a decentralizálódó népesség, önkor-
mányzó társult csoportjaiban úgy, hogy a föld, a
termelőeszközök és a politika mindenki szám
elérhető legyen”. (4—4. ábra; 4—5. ábra) 

 
ára 

  
4—4. ábra A Föld újra a világegyetem közp

jában. (Lányi E.) 
ont-

 
4—5. ábra Fenntartható visszavonulás az élet 

folytathatósága. (Lányi E.) 

 
4—6. ábra A lokális kultúra (részlet kinagyítás) 

(Lányi E.) 

Leopold Korh professzor mondja valahol: „A 
kisléptékű műveletek számuktól függetlenül ke-
vésbé ártalmasak a természetre, mint a nagylépté-
kűek, mert hatásuk kicsi, a természet regeneráló 
erejéhez képest. Az emberi tudás kicsinységéhez 
is alkalmazkodik, mert ez a tudás inkább tapaszta-
latokon és valami fajta megértésen alapszik és 
nem a tudáson. A legnagyobb veszély a részleges 
tudás kíméletlen, nagyléptékű alkalmazásából 
származik. A kis közösségek tudatlanságukban 
rombolhatnak, de nem érhetnek fel a személyte-
len, mohó, irigy és hatalomvágyó óriásvállalatok 

ti jószágok értéke abból 

ma

rombolásával, akik, meg vannak győződve arról, 
hogy a világegyetem az ő törvényes zsákmá-
nyuk”. (4—6. ábra) 

Az ökológiai közgazdaságtan képviselői eluta-
sítják a természeti javak és szolgáltatások gazda-
sági értékelését, a természet piacosítását, a termé-
szet holisztikus jellegére (a világ olyan egységes 
egész, amely nem egyszerűen összessége, hanem 
kölcsönösen egymásra ható rendszere alkotó ré-
szeinek) hivatkozva. A természeti javak és szol-
gáltatások esetében nem fogadható el a 
dekonstrukció módszere, az a feltételezés, hogy „a 
világ jól definiálható atomisztikus ágensek ösz-
szessége”. A természe
ered, hogy megőrizzük őket meglévő funkcionális 
viszonyrendszerükben és nem oszthatók különálló 
egységekre sem. [25]   

A méret kérdése a gazdaság területén is jogo-
san került a vizsgálódások középpontjába. Sokáig 
azt gondolták, ahhoz hogy egy ország virágozzék, 
nagynak kell lennie. Ezt az elgondolást a modern 
technika által diktált elkerülhetetlen folyamatok is 
gerjesztették. Ez természetesen nem igaz, hiszen 
vannak kicsi, de gazdag és nagy, de szegény ál-
lamok. Kétségtelen tény viszont, hogy a mobilitás 
miatt a kis, helyi szerkezetek sebezhetőkké váltak. 
A neoliberalizmus világában nagyon nehéz a kis 
lépték érdekében bármit is tenni, mert a gazdaság 
szempontjai minden mást felülírnak, így a gazdag 
társadalmakban lehetetlen olyan dolgot véghez-
vinni, ami nem fizetődik ki. A tőkeigényes beru-
házások előnyösebbek, mint a munkaigényesek 
(mármint a befektetőknek). A szabad kereskedel-
met bálványozók nem látják be azt sem, hogy tá-
voli országok javaitól való függés, illetve messze 
népek számára exportcikkek termelése, valójában 
nem siker, hanem kudarc. Ez érthető is, hiszen a 

 uralkodó „nyugati ember”  a világot a város-
okból irányítja, lebecsüli az élet minden más faj-
táját, a technikai haladás mindenhatóságában hisz.  
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Biztosak vagyunk benne, hogy azoknak a tu-
dományos és technikai megoldásoknak, amelyek 
mérgezik a környezetet, züllesztik az embert és a 
társadalmat, semmi hasznuk, bármilyen ragyogó 
ötletből származzanak is. A technika nem minden-
re nyújt megoldást és korántsem biztos, hogy a 
megoldás, ha van is, időben érkezik. Az erőszakos 
technika, a vakmerő tudomány, a hatalomössz-
pontosítás, az egyre nagyobb gépek, a puszta ész 
dicsérete és a bölcsesség tagadásának útja látjuk 

 
 

sebb élet lenne az osztályrésze. Talán a soft-tech, 
a szelíd-, vagy köztes technikák elfogadhatók len-
nének a „korszerű” ember számára is. 

A racionalizmus kultúráján, a technikai civili-
záción belül a csúcstechnika meghatározó szere-
pet játszik. A nyugati civilizáció „felette a kultú-
rát”, a technikát arra használja, hogy egyre ala-
csonyabb rendű igényeket elégítsen ki egyre ma-
gasabb szinten. Ezt nevezhetjük az összetett ter-
mészeti folyamatokba való felelőtlen beavatko-
zásnak is. A tömegtermeléshez szükséges gépi vi-
lág fosszilis energia igénye nagy, hatalmas ener-
giasűrűségre van szüksége és nem igazi kreativi-
tásra. A cs

már, hová vezet. A valódi emberi érdekek egészen
máshol keresendők. (Régen hallottuk,  pl. hogy
„nem csak kenyérrel él az ember….”) 

4.4.2. Az ökológiai közgazdaságtanhoz tarto-
zó technikák 

Az emberi élet folytathatóságához emberarcú 
technikákra, a munka élvezetének esélyére van 
szükség, hiszen, ha hagyják, minden ember ezer-
mester. Az elmélet a szerves, a szelíd, az erő-
szakmentes, a szép és az elegáns, egyszóval a mi-
nőség elveit, céljait javasolja. A tudomány és az 
„új mérnökök” feladata olyan új módszerek és 
eszközök kifejlesztése, amelyek elég olcsók, kis 
léptékben alkalmazhatók és összeegyeztethetők az 
ember alkotás-igényével. Ezek az előállítási mód-
szerek: természet közeliek, erőszakmentesek, ke-
vés energiát igénylők, kevésbé zajosak. Olyanok, 
amik használják az elmét és a kezet is (különösen 
az utóbbi vált feleslegessé a gépesítetéssel). Nem 
gépek, hanem emberi erőforrások, esetleg kiváló 
szerszámok kellenek, a decentralizált, erőforrás-
takarékos, embert- és nem mutatószámokat szol-
gáló módszerekhez. „Köztes – szelíd - lassú” 

an vállala

s értelme-

úcstechnika a túlbonyolítottság felé ha-
-
-

em szorosan 

á alakításá-

, hogy azok-

echanizmusok kialakítása. 

technikákat kellene alkalmazni, a tradicionális új-
raélesztésével, továbbfejlesztésével, az ember ál-
tal átlátható módon.  

(Az élelmiszer előállításban pl. a regionalitás, 
szezonalitás és a lassú technológiák (slow-tech) a 
kívánatosak és az egészségesek). 

 Az ökológiailag meghatározó környezeti- 
(külső természet) és az ember belső természetét 
érő károk nagyon hosszú kihatásúak lehetnek, 
ezért törekedni kell a rövidlátó piactól független, 
„fenntarthatóság” kiépítésére. Kilábalást jelenthet 
a bajokból pl. „a kvalitatív ipar”, oly -
tok létrehozása, amit a vállalkozó áttekinthet és 
személyesen irányíthat, nagyobbfajta műhely, 
amit a kései mesterek utóda tart fenn. 

A low- tech, a slow-tech elnevezésű, vagyis a 
gépek nélküli, manufakturális, illetve szerszámo-
kat és nagy mennyiségű emberi munkát igénylő, 

lassú rendszerekre lenne szükség, hogy felesle-
gessé vált embertömeg értelmes munkához jus-
son. A technikai gondolkodásmód és kényelemsze-
retet azonban nehezen fogadja be ezeket az elve-
ket, még akkor is, ha egészségesebb é

lad, az elődök eredményeit továbbfejlesztve, har
madrendű mérnökök is alkalmasak lehetnek mű
velésére.  

4.4.3. Termelés a környezet-gazdaságtan el-
vei alapján 

A Környezet-gazdaságtan elmélete (mely az 
„erős fenntarthatóság”, ma már „radikális 
transzparencia” híve) szerint a fenntarthatóság 
feltételeit a létező, globális piacgazdaságban kell 
létrehozni. A piacelmélet kudarca, mondják képvi-
selői, az, hogy a külső, a piacon túlcsorduló hatá-
sokat nem veszi tekintetbe a termelés - értékesítés 
- fogyasztás folyamatában. A külső, n
a fentiekhez kapcsolható hatásokat „externáliák”-
nak nevezik, melyek kedvezőek és kedvezőtlenek is 
lehetnek. A cél ezek optimalizációja. 

A jelenlegi formájában ember- és természetká-
rosító gazdasági modell fenntarthatóv
hoz szükséges elveket Donella és Denis Meadows 
amerikai szerzőpáros dolgozták ki, 1992-ben. 
Ezek a következők: 
 A mérhetőség tökéletesítése, azaz a gazdasá-

gi indikátorok olyan átalakítása
ban ne keveredjen a költség a haszonnal, a 
teljesítmény a jóléttel, a természeti tőke ér-
tékcsökkenése a jövedelemmel. 

 A reakció idő felgyorsítása, vagyis a környe-
zet állapotára vonatkozó jelzések és a gyors 
és hatékony beavatkozások elindítására vo-
natkozó döntési m
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 A nem megújuló erőforrások felhasználásá-
nak minimalizálása és a megújulók eróziójá-
nak megelőzése. 
Valamennyi erőforrás maximális hatékonysá-
gú használata. 
A népesség és fizikai tőke exponenciális nö-
vekedésének lassítása, hosszú távú leállítása, 
azaz olyan létezés kialakítása, amelynek
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n, hogy 

nt a nagyobb társa-
dal

ti tőkekorláttal össz-
rt alapve-

tőn

ke értékelhetőségétől, mérésének le-
het

nincs szüksége állandó fizikai expanzióra. A 
ma recessziónak nevezett jelenség és a fenn-
tartható fejlődés közötti különbséget a féke-
zéssel céltudatosan leállított, vagy a falnak 
rohanó autó megállása eltérésével jellemzik. 

 A „környezeti tér” mar
nak kizárása. Hans Opschor szerint a „kör-
nyezeti tér, az a területnagyság, amennyit az 
emberek a természeti környezetből, anélkül 
vehetnek igénybe, hogy annak jellegében ma-
radandó kárt tennének”. 
rnyezet-gazdaságtan a természet működését 
utánzó g
„nyitott” gazdasági folyamatokat „zárt kör-
folyamatokká” kívánja alakítani, azaz mi
tovább kell a gazdasági-társadalmi áramlá-
sokban tartani a termés
rásokat. 

A gazdaságot a bioszféra részeként értelmezi és 
elfogadva a felsorolt elveket, célul tűzi ki: 

 Az input 
árak befolyásolásával. 
A feldolgozás hatékonys
vagyis adott erőforrás mennyiségből, minél 
több termék és minél kevesebb hulladék elő-
állítását. 

 A használatos termékek hosszú idejű fogyasz-
tási folyamatban tartását. 

 A fogyasztási folyamatból kikerült termékek 
minél nagyobb hányadának újra használatát 
(Reuse). 
A hulladékká vált termékek szelektív gyűjté-
sét és újra hasznosítását (Recycling). 
A hulladékok környezetkárosító hatásainak 
semlegesítése (lásd az Európai Unió által ki-
dolgozott „hulladékhierarchia szinteket” is: 
megelőzés
energia-visszanyerés, semlegesítés, pl. un. 
csővégi (end of pipe) a 
gét jelentő eljárásokkal, lerakás, mikor már 
csak a természet lebontó-tiszt
nyesül).  

 fenntartható gazdasági rendszerbe való át-
etet elősegítő tényezők: 
a természeti fenntarthatóságot szolgáló teljes 
költség beépítése az árakba,  
a gazdálkodás rendszer
azaz környezetkímélő és energia-hatékony 
gyártástechnológiák és vállalat-irányítási 
rendszerek kidolgozása és bevezetése, (lásd 
pl. CSR, Corporate Social Responsibili
az az Önkéntes Vállalati Társadalmi Felelős-
ségvállalás rendszere), 
az állam beszámoltatási szerepének megerő-
sítése, jelentések bekérése a befektetési ala-
pok környezeti, társadalmi, etikai magatartá-
sáról, azaz a transzparencia erősítése, 
kísérlet a környezeti problémáknak a gazda-
ság elemeivé alakítására, oly módo
nem a termékeket, hanem azok teljesítményét 
értékeljük. Ennek érdekében kidolgozták a 
termékek és egyéb javak ökológiai minősíté-
sét, mely címkék formájában megjelenik a 
csomagoláson (pl. energia-és káros anyagtar-
talom, stb.).  

A fenntarthatósági program globális és hosszú 
távú, mondják. A hatások és feladatok a termé-
szet, a gazdaság és a társadalom komplex (ener-
giafelhasználás, agrárium, közlekedés, műszaki 
fejlesztés, oktatás, területfejlesztés) rendszerét 
érintik. Az Európai Unió politikájában is erősödni 
látszik a környezet-gazdaságtan szemléletmódja, 
(lásd a 2001-ben kiadott „Zöld Könyvet”). A 
szemléletmód, szerintük, hozzájárulhat a Lissza-
bonban kitűzött stratégiai cél eléréséhez. Eszerint 
az EU „a világ legversenyképesebb és legdinami-
kusabb, tudás alapú gazdaságává váljon, mely ké-
pes a fenntartható gazdasági növekedés, a több és 
jobb munkalehetőség, valami

mi kohézió megvalósítására…”. Az Európai 
Unió 2010-ig érvényes akcióprogramja alapvető-
nek tartja, hogy a természe
hangban működjön a gazdasági tőke, ezé

ek tartja a környezeti szempontok beépítését az 
ágazati és a szakpolitikákba.  

A felsoroltak az elméletek szintjén rendkívül jól 
hangzanak, a gyakorlatban azonban nem kevés el-
lentmondással találkozunk. 

4.4.4. Mérhető-e a természeti tőke? 
A környezet-gazdaságtan nem zárkózik el a 

természeti tő
őségétől. Mivel számos természeti erőforrás-

nak nincs reális ára, sem a termelők, sem a fo-
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gyasztók nem fizetik meg a szennyezés okozta ká-
rokat, így nem jut pénz a megelőzésre sem (K. 
Building 1993) és a szabad, vagy közjavak tönk-
remennek.  

Fel kell számítani az un. externális költségeket 
(a termelés és fogyasztás járulékos költségeit, me-
lyek olyan hátrányokat okoznak másoknak, amit 
okozóik nem fizetnek meg, azaz nem jelennek 
meg az ipari tranzakciókban). Az értékelésre ter-
melékenységi és költségalapú módszereket dol-
goztak ki. A természeti erőforrások teljes gazda-
sági értékének összetevői a „személyes használat-
tal összefüggő” és a „használattal összefüggésbe 
nem hozható” értékösszetevők csoportjára bont-
hatók. A két nagy csoporton belül öt értékösszete-
vőt különböztethetünk meg úgy, mint a közvetlen- 
és a közvetett használat, a választási lehetőség, a 
hagyomány vagy örökölhetőség értéke és a léte-
zési érték, melynek sorrendjében csökken a sze-
mély érintettsége. A közvetlen használati érték le-
het helyhez kötött (In situ), mint pl. a rekreáció és 
nem helyhez kötött (Ex situ), mint az élelmiszer 
és egyéb biomassza. A közvetett használat érték-
körébe a természet láthatatlan szolgáltatásai tar-
toznak (árvízvédelem, oxigéntermelés). A válasz-
tási lehetőség értéke alatt a természeti környezet 
minőségének (biodiverzitás, védett élőlények, 
stb.) megőrzését értik a későbbi generációk szá-
mára. A hagyomány és a történelmi értékek meg-
őrzése feltétele a fenntarthatóságnak. A folytatha-
tósághoz hozzátartozik a természeti tőkéből faka-
dó társadalmi létformák továbbadása is a követ-
kező nemzedékeknek (lásd a hagyományos mező-
gazdasági kultúrák újraélesztése az iparosított 
mezőgazdaság visszásságai miatt). A létezési érték 
a természetnek önmagában vett értékét jelenti, bár 
semmiféle gazdasági érték nem kapcsolható hoz-
zá. A láthatatlan, ajándékba kapott szolgáltatások 
(légzésre alkalmas levegő, víz, hulladéklebontó 
funkciók, klíma) nélkül azonban az ember aligha 
maradhatna életben. A konkrét értékelést a 
elő

ri egészségben, az élő ter-
et-

 

és értéke-

a). Részei (az MSZ EN ISO 
14

P-GNP 
korlátait mára elismerik, mert eltérő a gazdaság 

meg-

li a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt 
hatásait, annak érdekében, hogy a létesítmény 
megvalósítása, üzemeltetése és megszüntetése 
esetén várhatóan keletkező káros hatások kiküsz-
öbölhetők legyenek. A vizsgálatokat a „Környe-
zeti hatástanulmányok” dokumentálják. 

Az életciklus elemzés a termékek, gyártási-
technológiai folyamatok vagy szolgáltatások tel-
jes életciklusa (nyersanyag kitermelés, feldolgo-
zás, gyártás, szállítás, értékesítés, használat, újra-
használat, újrahasznosítás, hulladék-elhelyezés) 
alatt vizsgálja a környezettel való kapcsolatokat. 
Az anyag és energiaszükségleteket, veszteségeket 
anyag- és energiamérlegek segítségével, a káros 
emissziókat, egészségügyi hatásokat, a kapcsoló-
dó ökoszisztémák állapotát gyártási információk-
ra, illetve háttérkutatások adatbázisaira támasz-
kodva vizsgálj

zési, kár helyreállítási, piac-helyettesítési, fel-
tárt preferenciákon alapuló, hedonisztikus, kikér-
dezéses, módszerek egyikével végezhetik. A kör-
nyezeti károk az embe
mészetben, illetve az épített környezetben kel
kezett problémaként becsülhetők.  

Azonban, többek között, nehézségbe ütközik a 
szinergikus (egymást felerősítő) hatások mérése 
és a monetarizálás (pénzértékeke rendelése az 
egyes jelenségekhez). 

4.4.5. A természeti tőke értékelése, mérési 
módszerek  

A leggyakrabban használt módszerek: a költ-
ség-haszon (CBA, Cost Benefit Analysis), illetve a 
költség-hatékonyság (CEA, Cost Effectiveness) 
elemzések, az optimalizálás, a környezeti hatás-
vizsgálat, és a termék- és technológia értékelések, 
az un. életciklus elemzések. (LCA, Life Cycle 
Assesment). 

A CBA egy beruházás értékelési döntéstámo-
gató, kvantitatív módszer, mely az externális és 
környezeti hatásokat is figyelembe veszi. Hibája,
hogy túlbecsüli a haszon jelentőségét és csak ak-
kor foglalkozik a társadalmi jelenségekkel, ha 
számszerűsíthetők. 

A CEA abban különbözik az előzőtől, hogy a 
haszon oldal pontosítását természettudományos és 
műszaki módszerekkel végzik el. 

Az optimalizálás szisztematikus módszer a be-
ruházási cél teljesítése legalacsonyabb költségű 
eszközének megtalálására. 

A környezeti hatásvizsgálat (KHV) a döntést 
előkészítő folyamatok részeként felméri 

040:1998 szerint): a cél és tárgykör lehatáro-
lás, leltárelemzés (input-output adatok), hatásér-
tékelés és az értelmezés. Cél a hulladékszegény 
technológiák kifejlesztése, az un. LNWT innováció 
(Low and Non-Waste Technological 
Improvement). 

Az értékelési módszerek olyan közös mérték-
egységben kifejezett eszközöket, mérőszámokat, 
fenntarthatósági indikátorokat igényelnek, melyek 
információsűrítéssel hozhatók létre. A GD
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jesítménye és a jólét mértéke, azonkívül fi-
gyelmen kívül hagyják a környezeti károkat, de a 
helyreállításra fordított munkát hasznos teljesít-
ményként értékelik és a jövedelmekben nem sze-
repelnek a természeti szolgáltatások sem. 

A környezet-gazdaságtan új típusú mutatókat 
dolgozott ki, mint pl. a flow tipusú, a folyamatokat 
követő, a Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe 
(ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare, 
H. Daly és J. Cobb alkotása) megnevezésű átfogó 
életszínvonal mutató, melyet haszonszámításo

rnyezetből származók is), ráfordítás elemzések 
(anyag, energia, élőmunka), tőkebeszámítás (ter-
mészeti alaptőke is), a fogyasztási egyenlőtlensé-
gek változása és a környezeti károsodások jelen-
értékének figyelembevételével határoztak meg.  

Ennek továbbfejlesztése a Valódi Fejlődés Mu-
tatója (GPI, Genuine Progress Indicator, melyet 
C.Cobb; T.Halstead; és J.Rowe dolgoztak ki). Ez 
a GDP által számba vett személyes fogyasztásból 
indul ki, de módosítja azt a jöved
alakulásával és pozitív vagy negatív irányban 
módosítja a különböző társadalmi és ökológiai 
költségekkel vagy hasznokkal és szemléletében 
leginkább egy háztartás bevételeinek illetve ki-
adásainak számbavételére hasonlít. 

A környezet állapotára vonatkozó legismertebb 
indikátor az „Ökológiai lábnyom” (ÖL), melyet, 
melyet M. Wackernagel és munkatársai dolgozta 
ki. „Az ökológiai lábnyom az a föld és vízterület, 
melyre egy meghatározott színvonalon élő emberi 
népesség végtelen ideig való eltartásához lenne 
szükség. Annak mértéke, hogy mennyi termékeny 
földterületre van szüksége egy személynek, vá-
rosnak, országnak vagy az emberisé

s elfogyasztott erőforrás megtermeléséhez és 
az összes megtermelt hulladék lebontásához, el-
nyeléséhez az uralkodó technológia használatával. 
Az ökológiai lábnyomot átlagos termelékenységű 
földterület egységben mérik.” [50]  

Az ökológiai lábnyom számértéke (mérete) 
becsléssel határozható meg, többlépcsős folyamat 
eredményeként. Az átlagember éves fogyasztása 
öt fogyasztási osztályba sorolható (élelmiszer, la-
kás, közlekedés-szállítás, fogyasztási cikkek és 
szolgáltatások) az önkormányzati, regionális, or-
szágos, esetleg kormányközi statisztikai adatokból 
számítható. Az országos statisztikák a termelésre 
és kereskedelemre vonatkozó adatokat is tartal-
maznak, így a hazai fogyasztás a külkereskede-
lemmel kiigazítható. A módszer a szilárd hulladé-
kok, égéstermékek és szennyvízkibocsátás kö-

zömbösítéséhez szükséges földterület becslésére 
is alkalmas. Az egyes fogyasztási cikkek előállítá-
sához, illetve közömbösítéséhez adott nagyságú, 
biológiailag aktív földterület tartozik. A számítás 
átlagos fogyasztáson és a világ átlagos termés- és 
biomassza hozamain alapul. A lábnyombecslés 
helyi fogyasztási és termelékenységi adatok alap-
ján, akár háztartásokra vagy egyénekre is elvé-
gezhető. Az országos lábnyomok alapján összeha-
sonlítható a népesség, adott éle

artásához szükséges földterületek (népesség-
szám, termőföld, legelő, erdő, halászterület, CO2 

kibocsátás, beépített terület, stb.) és a rendelke-
zésre álló ökológiai kapacitás nagysága melyet ál-
talában hektárban adnak meg.  

Ebből számítható az ökológiai hiány nagysága. 
Az egyébként erősen alábecsült számítások sze-
rint a Föld évente termelődő ökológiai produktivi-
tását a fo

talékokat éljük fel. Az előrejelzések a XXI. 
század közepére a jelenlegi gazdaságszerkezetet 
és technológiákat és népességnövekedést feltéte-
lezve 5-11 Föld méretű termőterülettel számol-
nak.       

A fenntartható fejlődés folyamatának mérésé-
re, a környezet – társadalom- gazdaság kölcsön-
kapcsolatainak feltárására és a döntések előkészí-
tésére szolgáló aggregált makroindikátorok kifej-
lesztése nemzetközi kutatások keretében folya-
matban van.  A legismertebbek az OECD által ter-
jesztett Terhelés Állapot Válasz (PSR, Pressure 
State Response) modell, mely az emberi tevé-
kenységek terhelő hatását (erőforrások kitermelé-
se, emissziók), a környezet állapotát és a társada-
lom válaszlépéseit a hatások mérséklésére fizikai 
mennyiségekben mérhető mutatókkal

 UNEP Környezetállapot-jelentéseit Hajtóerő 
Terhelés Állapot Hatás Válasz (DPSIR, Driving 
force Pressure State Impact Response) modellt 
használja. A hatások minőségének megkülönböz-
tetése finomabb mérést tesz lehetővé.  

Az Európai Unióban a fenntartható fejlődés 
mérhetőségének lehetővé tételére 

tmegosztás a DPSIR-t követi. A hatás- és álla-
potjellegű mutatók, az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség, a hajtóerő-, terhelés- és válaszmuta-
tók kidolgozása pedig az Európai Unió Statiszti-
kai Hivatala, az Eurostat feladata. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének kol-
lektívája a fenntartható fejlődés folyamatán belül 
a természeti környezet állapotának, a környezetet 
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terhelő gazdasági ágazatok terhelésének és a kör-
nyezetvédelmi beavatkozások teljesítményének 
megbízható mérésére ECO-21 néven, komplex 
környezeti makroindikátort dolgozott ki, mely a 
gyors döntéshozatal érdekében viszonylag kevés 

pján 

yezeti szabá-
lyo an fel-

sadalom érdekeinek megfelelően a gazdaság ér-

món
A al elérni kívánt hatások: 

 szintre való 

ás

séges, azaz 
a m

ag és energiahaszná-
lat

vissza nem térítendő juttatások 
k formájában, 

ne megvalósítani a lehetetlent, azaz a 
pro

z-

számú, könnyen elérhető részindikátor ala
évenként előállítható. Jellemzői, hogy aggregált 
mutató, környezeti (és nem fenntarthatósági) jel-
lemző, jellemzi az időbeni homogenitást, térbeli 
reprezentativitást, és egyszerűen értelmezhető. 

4.4.6. Az állami beavatkozás lehetőségei 
Állami beavatkozásra, direkt körn
zásra a még nem fenntartható gazdaságb

tétlenül szükség van. Alapvető célja, hogy a tár-

dekeit úgy alakítsa, hogy azok hosszú távon har-
iába kerüljenek a természettel.  
 szabályozáss

 a természeti erőforrások takarékos használa-
ta, 

 a környezetszennyezés megelőzése, illetve 
ökológiailag megengedhető
csökkentése, 

 a környezetvédelmi feladatok költségeinek 
optimalizálása, 

 a „környezet érdekének” termelői és fogyasz-
tói érdekké transzformálása. 

A közvetlen szabályozást egy normarendszer 
(szennyezés mértékére vonatkozó határértékek) 
kidolgozása, illetve ezek túllépése esetén a szeny-
nyezést szankcionáló bírságrendszer bevezetése 
jelentette. A rugalmatlan direkt szabályozás a 
kezdeti sikereket követően kudarcot vallott. A si-
ker érdekében a környezetszabályoz nak a köz-
gazdasági elméletekben is meg kellett jelennie. Az 
utóbbi két évtizedben kombinált környezetszabá-
lyozó rendszerek alakultak ki, azaz a kormányzati, 
önkormányzati eszközöket közgazdasági-piaci 
eszköztárral együtt működtetik. Hogy az 
externáliák (külső, környezeti hatások) kezelhető-
vé váljanak, azokat internalizálni szük

eg nem fizetett külső költségeket, belső költ-
ségekké kell tenni. Lényegében egy sajátos esz-
közrendszerrel összeköttetést kell teremteni a ma-
gán kár és a társadalmi kár, vagyis a magánha-
szon és az externális költségek között.  

A piaci eszközök alkalmazása esetén a környe-
zetpolitika alakítói a vállalkozói és a fogyasztói 
szféra befolyásolására díjakat, adókat állapítanak 
meg, nem csak a határérték feletti, hanem már az 
egységnyi szennyezésekre is, melyeken keresztül 

a háztartások is elérhetők, szennyezésük szabá-
lyozható, bár a kulcselem továbbra is a „szennye-
ző fizet” elve. A környezeti díjaknak/adóknak 
ösztönző és újraelosztó hatásuk van elsősorban a 
szállítmányozás, az üzemany

, mezőgazdasági kibocsátások, hulladékkezelés, 
levegőszennyezés területén. Környezetvédelmi dí-
jak lehetnek kibocsátási-, terhelési díjak, termék-
díjak/adók, betétdíjak, letét visszatérítési- szolgál-
tatási, és felhasználói díjak.  

Speciális szabályozási forma a piaci engedé-
lyek (szennyezési jogok) forgalmazási rendszere 
az emisszió kereskedelem, amely nagyfokú koope-
rációt kívánna az egyes cégek között. Részei a 
buborék politika, az emisszió kiegyenlítési rend-
szer, az emissziós bankügyletek, az emissziós 
kvóta kereskedelem. A szabályozás támogatások-
kal is lehetséges, 
és alacsony kamatozású kölcsönö
melynek forrásai a különböző környezetvédelmi 
díjak és adók. A megfelelő szabályozó eszközök 
kiválasztása, a véghajtás ellenőrzése a környezet-
politika feladata.  

4.4.7. „Zöld ruhába” öltöztetés 
Az előző fejezetekben bemutattuk, hogy milyen 

hatalmas munkát fektettek annak kidolgozásába, 
hogyan kelle

duktivitásra épített, verseny és profitorientált, 
gazdaság- és pénzhatalommal rendelkező „globá-
lis falut” a kisléptékű, környezetkímélő, a hatal-
mat a kisközösségeknek átadó regionalitás vilá-
gává tenni. 

Igaz, hogy a „nyertes országok” fogyasztói 
(legalábbis a közelmúltig) torkig vannak a bőség-
gel, követelik (pl. diáktüntetéseken), hogy organi-
kusan termelt, szezonális és „lassan is fogyasztha-
tó” ételeket kapjanak, a származási hely és a szál-
lítási útvonal megjelölésével. pl. az egyetemi 
menzákon. Ragaszkodnak az ökologikus gazda-
ságból és „fair trade” kereskedelemből származó 
árukhoz, olyan óriás cégeknél is, mint a Sodexho 
vagy az Aramark Co, azzal azonban nem számol-
nak, hogy ezek előállítása sokkal drágább és idő-
igényesebb, mint a „hagyományos” termékeké és 
nem gondolnak bele, hogy az oly sokszor hangoz-
tatott versenyképesség követeléseik teljesítését 
egészen más úton kísérli meg. A regionalitás és a 
szezonalitás ugyan a helyi termelőknek kedvez, 
de mára mégis a TNC-k húznak hasznot belőle, 
kisajátítva a jelszavakat és „organikus gazdaság-
ból származó” termékeket árusító részleget ho
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na

nyaralás). Az áruházak vendéglőt nyit-
na

e, a „legelőtől a tányérig mindent rögzí-
tün

z élelmiszer honnan származik, mi-
lye

ának úttörője) szerint a m
old

k létre a bevásárló központokban. Kérdés azon-
ban, hogy a Zimbabvéban, gyerekmunkával ter-
melt, Londonban árusított bioparadicsom, amit 
egy korrupt politikus cége szállított oda, vajon 
megfelel-e a lázadozói diákok kívánalmainak?  

A „tudatos” fogyasztók nagy részének az or-
ganikus termelés, egészséges élelmiszerek, helyi 
források csak egyfajta divatot jelentenek, számuk-
ra továbbra is a kényelem a legfontosabb, kész-
séggel használják a „hűségkártyákat” (amivel pl. 
aktiválhatók „az intelligens mérlegek”), gyűjtik a 
bonokat, és bekerülnek az információs rendszer-
be, ahol tagjai lehetnek egy on-line közösségnek. 
Ennek segítségével a cégek személyre szóló rek-
lámokat készíthetnek, a vásárlók a termékeket e-
bay pontrendszerrel értékelhetik (íme, az annyira 
áhított „aktív részvételi demokrácia”) és próbál-
nak eligazodni a bénító választékban. (Az USA 
állampolgárainak 53%-a utál vásárolni, különösen 
az „egykutya plázákban”, ahol csatolt szolgáltatá-
sokkal erőltetnek rájuk tücsköt-bogarat. A szó-
szok mellé pl. ingyenes főzőtanfolyam jár és 
barbecue 

k és szabadtéri ökologikus életmódközpontot, 
hogy elsődleges haszonélvezői legyenek az új öt-
leteknek.  (A TESCO pl. már most többet tud a 
brit állampolgárokról, mint a kormány). (R. 
Watson)  

A „zöld ruhába öltöztetés” remek példája az 
un. „élelmiszer-biztonsági” szabályrendszer be-
vezetés

k” hangzatos képtelensége. Már működnek a 
mobiltelefonnal leolvasható vonalkódok a kívánt 
adatokkal (a

n talajjavítást, növény-védőszert használtak, 
stb.).  

Az igazi baj ott van, hogy a fogyasztó nem 
tudja megítélni, hogy a felsoroltak ártanak neki, 
vagy nem.  

A hatalom és a TNC-k válasza a rendszerből 
való kihátrálási kísérletekre pl. R. Watson szerint 
az, hogy a világ legnagyobb kereskedelmi lánco-
lata a Wal-Mart jelenleg éppen kisméretű lakóhe-
lyi üzletláncot szervez „Small-Mart” néven. A 
másik trend már ismert, Victor Gruen (a bevásárló 
központok kialakítás eg-

ás a közületi szolgáltatások (iskola, orvosi ren-
delők, rendőrőrs, sportpálya, stb.) integrálása a 
kereskedelmi hálózatokba, városközpontokká ala-
kítva őket. (Úgy látszik most valóban a kereske-
dők uralmát éljük).  

A menekülni kívánók (hazatérők) a kis, helyi 
üzleteket javasolják, helyben termelt-készített 
árukkal. Válaszként terjednek az un. Pop-up, (rö-
vid ideig nyitva tartó) üzletek. Kis szériájú termé-
kekkel próbálkoznak, évenkénti modellcserével, 
„személyre szóló divat-és kozmetikai tervezés-
sel”. (Cél: a sztárok külsejének „előállítása”, lásd 
www.asos.com). A homogenitást, felváltják a 
„gerillaboltok”. Elég nyilvánvaló, hogy a „hazaté-
rők” nem erre gondoltak… (A TMC-re jellemző, 
hogy az USA hipermarketjeiben jelenleg 26 féle 

ják ki, bekebelezték, ezzel 
pró

t illetően „a TNC-k zöldítése 

ák, anyagok és organizmu-
sok

an 
é-

Colgate fogkrém kapható, 1970-ben még csak két 
féle volt. De kitűnő „zöld ruhás” példa az is, hogy 
az amerikaiak autóval elmennek a Body-Shop-ba 
újratölteni egy műanyagpalackot, vagyis a kőolaj-
alapú műanyag csomagolóanyag újra-
használatával „védik a környezetet”.) 

A jelenlegi helyzetben az ökologikus gondola-
tot a „ragadozók” sajátít

bálják „fenntartani” hatalmukat. A modell a 
„zöldebbnél-zöldebb ruhák testreszabása” ellenére 
sem tartható fenn. A bizalom már régen elveszett, 
és a végeredmény
annyit ér, mint a nyugágyak átrendezése a 
Titanicon”. (Watson)    

A fanatikus környezetvédők is sok kárt okoznak 
azzal, hogy a vásárlókat mindenáron állásfogla-
lásra kényszerítik komoly és sokszor agyament ér-
vekkel egyaránt.  

A „fenntartható visszavonulás” képviselői a 
haszonelvűség helyett az etikai-környezeti szem-
pontokat helyezik előtérbe. „A Föld története so-
rán a formák, struktúr

 hatalmas gazdagságát hozta létre. A természet 
ezen evolúciós „termelékenységével” érdemes 
primer módon együttműködni. Túl keveset isme-
rünk ebből a természetes gazdagságból és egyide-
jűleg azon az úton járunk, hogy gyorsan tönkrete-
gyük” (Gleich 1994). 

Számukra fontos, hogy az árukat hol és hogy
állítják elő. Hiteles, valódi emberekkel és nem g
pekkel akarnak kapcsolatba kerülni és elegük van 
a kormányok és a kereskedők manipulált statiszti-
káiból és féligazságaiból, amivel újra és újra el 
akarnak adni nekünk valamit.  

4.5. AZ ESZMEI HÁTTÉR, VAGYIS A FILO-

ZÓFIA 
„A filozófia (szó szerinti fordításban a bölcses-

ség szeretete) eredetileg, a görög gondolkodás 
kezdeti időszakában, a megismerésre való hajla-
mot és törekvést jelentette. Később azt a tudo-

http://www.asos.com/
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mányt jelölték a szóval, amely a világról és benne 
az emberi létről való legegyetemesebb, legalapve-
tőbb és légvégsőbb ismereteket akarja megállapí-
tani, vagy összesíteni. Az egyes gondolkodók a 
maguk álláspontjának megfelelően igyekeztek a 
filozófia fogalomkörét, rendeltetését, módszerét 
konkréten körvonalazni…” . A különböző  felfo-
gások ütközése, egymásra hatása  a filozófia tör-
ténet része. „A filozófia hagyományosan logikára, 

 dicsérete jell

értelemben használja, ami félreértésre ad-

k, vágyak, fé-
lelmek, eszmék kifejeződése...” James Burnham 
[53]).   

Talán nem véletlen, hogy Franciaországban és 
Dél-Európa katolikus országaiban az ökológiának 

. 

 

 

 

 válság, ami önmagában kezelhetetlen, és ha 

esztétikára és etikára oszlik, de mára már a meta-
fizika (a tapasztalati megismeréssel szemben az 
érzék feletti világot és annak végső okát kívánja 
megismerni), az ismeret és lételmélet, az érték-, 
társadalom- és vallásfilozófia is ide soroltatik.” 
[51]     

A francia forradalom óta egész demokratikus 
kultúránkat, teljes gazdasági, ipari, szellemi, mű-
vészeti történelmünket – lényegében filozófiai 
okokból – a természettől való elszakadás, illetve 
az ugyanezt jelentő innováció emzi. 

e
veszi figyelembe. Ezt környezetszemléletű, vagy 
felületi ökológiának (shallow ecology) nevezik. 

- A második irányzat „utilitarista” (az utilita-
rizmus etikai felfogás, haszonelvűséget jelent. 
Szerinte a legfőbb jó az, ami hasznos) elveket 
vall, vagyis az ember sajátos érdekeinek figye-
lembevételén kívül arra törekszik, hogy a kár- és 
szenvedésokozás mértéke a lehető legkevesebb 
legyen. (Az angolszász világ m

Az ész, az értelem, (a racionalizmus), a progresz-
szív haladás kultúrájával szemben már korán je-
lentkeztek ennek visszahatásai, a romantikának 
nevezett eszmeáramlat képében. A romantika 
végzetesnek tartotta a gyökértelenséget, a hagyo-
mányoktól való elszakadást.  

Látva a haladás-elv riasztó következményeit, 
„tagadható-e, hogy a modern ember gyűlölete a 
természet iránt, a karteziánus megvetése az élővi-
lág iránt átgondolásra szorul? Lehet-e nem elis-
merni, hogy a metafizikus humanizmus, valójában 
a természet példanélküli kizsákmányolását készí-
tette elő, azaz az élőlények, az állatok, vagy a va-
daknak nevezett bennszülöttek leigázását? A kér-
dés tehát az: a gyökértelenség és az innováció ci-
vilizációja teljesen összeegyeztethetetlen-e a 
„természet jogainak” tiszteletben tartásával?" [52] 
A kérdést a francia filozófus: Luc Ferry teszi fel, 
aki könyvében tisztázni próbálja ember és termé-
szet viszonyát és az egymással is vitatkozó termé-
szetvédő mozgalmak kapcsolódásait a különböző 
filozófiai áramlatokhoz. Ferry az ökológia szót fi-
lozófiai 
hat okot, mert az ezzel foglalkozó tudománynak is 
ezt a nevet adták. Pontosabb talán az ökologizmus 
kifejezés, hiszen az eszmeáramlat ideológia is 
egyben. („Az ideológia...reménye

nincsenek olyan szellemi kiválóságai, mint az an-
golszász, vagy a germán világban

4.5.1. Az ökologizmus, mint eszmeáramlat és 
filozófiai irányzat változatai  

Az ökológiára vonatkozó elméleti viták, ha
egységes filozófiai formát öltenek, három irány-
zatba sorolhatók, melyekben rengeteg az átfedés: 

- Az első abból indul ki, hogy az ember önma-
gát, saját létét veszélyezteti a természeti környezet 
mai formájának lerombolásával. A természetnek 
itt nincs belső értéke, a humanista vagy antropo-
centrikus szemlélet a környezetet csak közvetv

ozgalmaira jellem-
ző felfogás, ami az állatokat már beemeli a morá-
lis megfontolások szférájába). 

- A harmadik irányzat már jogokat követel a 
természet egészének, beleértve az állatokat, a nö-
vényeket és az ásványokat is. Az irányzat szerint 
megkerülhetetlen az „egyeduralkodó humaniz-
mus” felülbírálata. (Lásd, Aldo Leopold, Hans 
Jonas, Michael Serres munkáit. Valamennyien ke-
resztes hadjáratot indítanak az antropocentrizmus 
ellen, a természet jogainak védelmében). Szerin-
tük többé már nem a „világ közepének” tekintett 
embert kell megóvni önmagától, hanem a világ-
egyetemet az embertől. Ez utóbbit biocentrikus, 
vagy ökocentrikus „mély-ökológiának” (deep 
ecology) nevezik. 

Mindhárom felfogás a modernizmus kritikájára 
épül. Az első két változatot általában nem kezelik 
külön, a reformszemlélet részének tekintik, a
harmadik a jelenlegi civilizációs modell leépíté-
sének logikáját követi.  

Valójában az ember(iség) nem képes megvéde-
ni a Földet sem önmagától, sem a kozmoszban 
előforduló jelenségektől. Sokkal valószínűbbnek 
tűnik, hogy egy kb. 500 éve tartó „nagy korszak” 
leépülőben van. A produktivitásban kicsúcsosodó, 
„modernitásnak” is nevezett civilizációs modell a 
„végét járja”, ami a legkülönbözőbb válságtüne-
tekben mutatkozik meg. Egyik ezek közül az öko-
lógiai
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sikerülne is „megoldani”, a többi sajnos megma-
rad.  

4.5.2. Az ökologizmus legfontosabb ismérvei 
Az alábbiakban a legjellemzőbb ismérvek ösz-

szefoglalására teszünk kísérletet: Luc Ferry gon-
dolatmenetét felhasználva, az alapjában véve két 
felfogás összevetésével. A „másik”, két un. 
„mélyökológus”, Arne Naess és George Sessions 
által összeállított legfontosabb motív űj-
teménye, mely a mozgalom legmegbízhatóbb ki-

nyának tekinthető. 
A „nyugati civilizáció” bírálata, reformpoli-
tika vagy forradalom. A természet jogainak 
elismerését a demokratikus társadalmak logi-
kája szerint (lásd felszabadítási mozgalmak, a 
jogok kiterjesztése) képzeli, vagy an

umok gy

áltvá
 

 

értékekkel kell felváltani” 

 

hn Lukacs Bernard D’Espagnati, 

 

issza kell fordul-

nak ta-
gadásával, egy gyökeresen más szemlélet el-
terjesztésével látja kivitelezhetőnek.  
A bírálat elemei: a platóni dualizmus és a 
zsidó-keresztény hagyomány, mert a lelket 
és/vagy a törvényt a természet fölé emeli, a 
Descart-i dualizmus, az objektum és szubjek-
tum elválasztása és az erre épülő tudomá-
nyos-technikai fejlődés elmélete, mert a vi-
lágegyetemet az ember céljainak megfelelő 
áruraktárnak, az állatokat, puszta gépezetnek 
tekinti, és az ipari társadalom, mert a gazda-
sági érdekeket tartja a legfontosabbnak.    
A természet fontosabb, elvét „a humanizmus 
arroganciája” (David Ehrenfeld, 1979, John 
Lovelock; Gaia, 1979) indokolja. Descartes 
és követőinek „nagyszabású birtoklási terve-
zete” óta mértéktelenül pusztítjuk a természe-
tet, mely a század közepétől vált érzékelhető-
en földgolyó méretűvé. A tönkretett, bántal-
mazott világ ellenünk fordulhat, ennek felis-
merése szülte a „természeti szerződés” gon-
dolatát, a „társadalmi szerződés” mintájára. 
Vagyis nem urai és parancsolói vagyunk a 
Földnek (ezt a jogunkat a mértéktelen kifosz-
tással eljátszottuk, parazitákká váltunk), ha-
nem szimbiózisnak, a kölcsönösség elvének 
kell érvényesülnie a természet és az ember vi-
szonyában. Az elméletek közvetlen filozófiai 
kapcsolatot látnak a humanizmus kritikája és 
a természet jogainak elismerése között (Hans 
Jonas: A felelősség elve.) A „mély-ökológia” 
szerint a felvilágosodás eszköztárában egye-
dül az emberi lényekre vonatkozó jogi huma-
nizmus modern hagyományát meg kell cáfol-
ni, a Kozmosznak vissza kell kapnia értékeit, 

rehabilitálni kell a holizmust, (az összesség-
nek a részek feletti erkölcsi felsőbbrendűségét 
hirdető filozófiai irányzat) is, szemben a nyu-
gati modernizmus individualizmusával. A li-
beralizmus szerint ugyanis az ember lényege 
a szabadság, vagyis hogy akaratának megfe-
lelően átformálja a világot. A természet meg-
lehet az ember nélkül, de az ember nem élhet 
a természet nélkül, vagyis „a természet fonto-
sabb”. „A humanista értékek rendszereit a 
humanizmus feletti 
fogalmazott a Greenpeace a Krónika 1979 
áprilisi számában.  
Mélyebbre hatol az a felfogás (pl. John Lu-
kacs), mely szerint a korszerű értelemben vett 
humanizmus valójában azt jelenti, hogy Ko-
pernikusz kilökte az embert a sokat emlege-
tett centrumból, mintegy külső szemlélővé tet-
te és tudós emberek hada próbálja meggyőz-
ni, hogy miért vált elkerülhetetlenné kétség-
beejtő helyzete. Ezzel szemben, az 
ökologizmussal egyetértésben „Bohr vissza-
fordította Kopernikusz tettét, visszaállította 
az embert az általa leírt világegyetem közép-
pontjába, ahonnan Kopernikusz kipenderítet-
te.” idézi Jo
In Search of Reality, New York, 1982. c 
könyvéből. 
A technika megkérdőjelezése, amennyiben a 
köznapi ember által át nem látható, egyre 
bonyolultabbá váló, kizárólag gazdasági ér-
dekből kifejlesztett, a hatalom eszközeként 
felfogott „modern” technikáról van szó. „Ez 
a fajta technika nem ismer semmiféle önkor-
látozó elvet, sem a nagyság, sem a sebesség, 
sem az erő tekintetében. Következésképpen 
nem rendelkezik az önszabályozás, önkorrek-
ció, öntisztulás képességével, ellentétben a 
természettel, amely mindig „tudja”, mikor és 
hol kell megállni… Még a természetes növe-
kedés misztériumánál is nagyobb misztérium 
a növekedés természetes abbamaradása.” írja 
Schumacher. A demokratikus felfogás szerint 
a technikai fejlődést ellenőrizni és irányítani 
kell, a mély-ökológia szerint ez nem elég. A 
növekedést meg kell állítani és másfelé kell 
terelni. „Aki Marseille-be akar utazni, de té-
vedésből Lille felé tart, annak nem elegendő 
a sebességét csökkenteni. V
nia és Marseille felé kell indulni” szokták 
idézni egyik szlogenjüket. 
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k az egység, a rendszer gondolatának 

 

gia valószínűleg az első 

 

éjét a „vég nélküli folyama-

A „biocentrizmus” avagy az élet és az egész-
ség kultusza, az életszeretet, mely a legin-
kább közös érzés az emberekben. A 
„vitalizmus” elméletét inkább a mély-
ökológiának tulajdonítják. Eszerint a kultusz 
a bioszférára is kiterjed (definícióját lásd 
előbb) a holisztikus szemléletnek megfelelő-
en a biogenikus egészre vonatkozik. Az em-
ber parányi része csak az univerzumnak, 
megannyi dologban tőle függ, ezért jóval na-
gyobb értéket kell számára biztosítani, mint 
az emberek számára. Ezeknek van jobb (né-
met romantika) és baloldali változta is, mi-
szerint a környezetet azért kell megőrizni a 
következő generációk számára, mert „az élet 
igent mond az életre”. Mivel a természetet 
magasabb rendűnek tartják minden emberi 
individualizmusnál, ezért az istenképzet 
egyik gondolatalakzatának is felfogható (lásd 
Spinoza panteizmusát, vagy Nietzsche 
vitalizmusát, aki elutasítja az érzékelhető és a 
szellemvilág szembeállítását. A Ferry által 
javasolt ökológiai érzékenység filozófiája is 
elismeri, hogy a természetben önmagában lé-
vő célszerűség sokszor magasabb rendű ér-
telmet tükröz, mint az emberé, az ökológiai 
rendszerek bizonyíthatóan jobban működnek 
„maguktól”. Azt, hogy az emberi beavatko-
zás sok esetben pusztító következményekkel 
jár, a görögök is felismerték. Elfogadott volt 
phronerzim (óvatosság) elméletük a termé-
szetbe avatkozás mikéntjéről. A német öko-
lóguso
újra elfogadásán kívül a földi világ fenntartá-
sának önként vállalt felelősségét hangsúlyoz-
zák.  
A félelem, mint politika szenvedély jelenik 
meg a modern ökológia/ökologizmus lelke 
mélyén. A félelem tárgya a nyersanyagforrá-
sok kimerülése, a természet elszennyeződése 
és a hagyományos kultúrák széthullása. Ezek 
a félelmek tényeken és tapasztalatokon ala-
pulnak, tudományos kutatások igazolják he-
lyességüket. A „fundamentális” ökológia 
képviselői ezt egyfajta fenyegetésként fogják 
fel, nevezetesen, hogy csekély ismereteinkkel 
nem tudjuk uralni a pusztító technikát és a vi-
lág bonyolultsága miatt, nem tudjuk felmérni 
a gazdasági és politika döntések következ-
ményeit. Nincs jogunk, mondják, a totális 
pusztítás kockázatának vállalására. A félelem 
a jövő generációnak féltését is jelenti, újra 

hangsúlyozva az irántuk vállalt felelősség 
kérdését is. Az ökoló
politikai mozgalom, amely a halálveszedelem 
elhárításán alapul és ízig-vérig ellenséges az 
utópiákkal szemben. 
Az etika és a tudomány kölcsönhatása kér-
déskörének szakértői a „létkérdésekkel” 
(szervátültetés, génmódosítás, stb.) kapcso-
latban fejtik ki álláspontjukat. Felmerült már, 
hogy a természettudományok etikai és politi-
kai útmutatásul is szolgálhatnak. A jó és a 
rossz tudományos módszerekkel való megha-
tározása, az „objektív viselkedési modellek”, 
kidolgozása felvetheti a dogmatizmus veszé-
lyét. Az értékek megválasztásában figyelem-
be vehetjük a szakértő véleményét, de ne-
künk kell döntenünk. Az értékek érdekekké 
redukálása, mérhetősége és számíthatósága 
az utilitarista ökológia etika felfogása. Azt 
reméli, hogy az erkölcsi választás egzakttá 
tehető. A „biológiai filozófia” a természet ér-
tékeit (pl. a létfenntartás, az életösztön, stb.) 
objektívnak, azaz szubjektív döntéseinktől 
függetlennek tekinti. Az ember csak értelme-
zi a természettudományos törvényeket és fe-
lelősséggel alkalmazza, az erkölcs „objektív-
vá tehető”. A környezetszempontú etika a po-
zitív tudományokra építi fel erkölcsi világ-
képét, amennyiben azokat tapasztalati tudo-
mányoknak fogadjuk el. David Hume, XVIII, 
századi skót filozófus érvelésére építve, de 
azt meghaladva, (hogy annak, ami van nem 
szabad felülírnia azt, aminek lenni kellene), J. 
Bard Callicott bemutatja, hogy mégis lehet-
séges a „lenni” és a „lenni kell” közötti át-
menet úgy, hogy hűek maradjunk az empi-
rizmus elveihez is. Az emberi természet való-
jában mindenkiben egyforma, mondja, ezért 
megállja a helyét a következő okoskodás:  „1. 
A biológiai tudományok megállapították, 
hogy a;  a szerves természet egységesen 
szervezett egész, b; az emberi nem a lét foly-
tonosságának csak egyik, nem kivételezett 
tagja, c; következésképpen a környezet ki-
zsákmányolása az emberi életet, egészséget 
és boldogságot fenyegeti. 2. Nekünk, emberi 
lényeknek az emberi élet, egészség és bol-
dogság közös érdekünk. 3. Következéskép-
pen nem szabad erőszakot tenni a természeti 
környezet stabilitásán.” A reformista ökoló-
gia filozófiája, A „haladás egy cél elérése 
irányában” eszm



 4. ÚTKERESÉS, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 97 

tok” eszméje váltja fel, végtelen teret nyit a 
gondolkozás előtt, és újra fogalmazhatja az 
élet értelmét is. 
E. Schumacher azonban egy sokkal „egysze-
rűbb” etikát javasol: „felül kell vizsgálnunk 
politikai céljainkat, materiális értékeinket és 
eszközeinket….. és az anyagi dolgokat első 
helyről a második helyre kell tennünk. 
…Tudnunk kell, hogy az „elég” az jó, „a 
több mint elég”  az rossz”. Szerinte: „…a va-
lódi szabadság az igazság felismerését jelenti, 
ami nem biztos, hogy egy vadonatúj igazság, 
hiszen az emberiség minden régi kultúrájában 
benne van. A régi kultúrák nyelvezete a mai 
ember számára tökéletesen érthetetlen, de bi-
zonyosan újra lehet fogalmazni, az igazság 
érintetlenül hagyása mellett.” A szerző úgy 
látja, hogy „a kicsinyes, szőrszálhasogató, 
számító életfelfogást, amely nem hajlandó 
semmi olyat meglátni és értékelni, ami nem 
ígér közvetlen anyagi előnyt”, szembe kell ál-
lítani a „négy sarkalatos erény: az pru

 

dentia 

 

 (racionalizmus), a szabadság 

 

(okosság, óvatosság, belátás, bölcsesség), a 
justitia (igazság), a fortitudo (erősség) és 
temoerantia (mértékletesség) elveivel. 
A lételmélet és a vallás terén található a leg-
nagyobb ellentét a két irányzat közözött. A 
vallással való „hivatalos” szakítás a francia 
forradalomnak tulajdonítható. A társadalom 
addig a vallás tételeit fogadta el rendező elv-
nek, most úgymond „felszabadult a gyámko-
dás alól”, meghatározóvá vált a szabadság 
(liberalizmus) eszménye, a világi szemlélet, 
kialakult a laikus világnézet. Eltűntek az Is-
tenségtől származónak tartott közös hagyo-
mányok, melyeket babonának minősítettek, 
de annak idején összekötötték az embereket. 
Ám a vallás meghatározó elemei szekulari-
zált formában továbbéltek, megjelentek a kü-
lönböző értelmiségi utópiákban és ideológi-
ákban. Az egyének ugyan maguk voltak 
kénytelenek megoldani a létkérdéseket, vál-
lalni a döntések következményeit, de az ideo-
lógiákra támaszkodhattak. A hagyományos 
vallást, mely magyarázatot adott az élet ér-
telmére, az ész
(liberalizmus) és a pénz (materializmus) „val-
lása” váltotta fel, melynek eredménye a mo-
dern ateizmus. 
Az ökologizmus a szekularizálódott zsidó-
keresztény hagyomány ellen fordult, egyes 
irányzatai nyíltan bírálják a biblikus monote-

izmust, a judaizmusra épülő keresztény vallá-
sokat szembeállítják a kozmikus vallásokkal. 
A hagyományos ázsiai és a régi európai val-
lások szerint az univerzum élő mindenség, 
melyhez az ember a létén keresztül társul. 
Jellemzőjük az idő ciklikus felfogása, a meg-
újhodás, az állandó újrakezdés, a világgal 
való harmónia, a „partneri kapcsolat” a 
Föld és az ember között. „Minden kozmikus 
vallásban a vallásos élet pontosan abból áll, 
hogy dicsőíti az ember szolidaritását az élet-
tel és a természettel.” [54] A zsidó-
kereszténységben (amely sivatagi vallás) a 
világ Isten szabad akaratának terméke, töké-
letes, de ő maga tőle különálló lény. A terem-
tett világ tehát nem hordoz szakralitást. Az is-
ten képére teremtett ember ontológiailag kü-
lönbözik minden más élőlénytől, a világ az ő 
számára lett teremtve, nem partneri, hanem 
uralmi viszony van közöttük: „legyetek ter-
mékenyek sokasodjatok és szaporodjatok a 
Földön és uraljátok azt” (Gen. 9, 1-7) mondja 
Jahve az özönvizet túlélőknek. A keresztény-
ség nemcsak az idő lineáris felfogását örö-
költe a judaizmustól, hanem azt az elképzelést 
is, hogy a természet ember általi objektív ta-
nulmányozása, majd kincseinek kiaknázása 
saját céljai érdekében Isten akarata. (A „de-
mokratikus ökologizmus” szerint a természe-
tet azért kell védeni, mert az isteni értelem 
visszatükröződése és hasznos az embernek). 
Az ökologizmust teljes egészében áthatja a 
spirituális érzület, céljai között a metafizikai 
újjáélesztés is megtalálható. Szerinte a vallás 
lehet a rombolás oka, de a helyreállítás mód-
ja is. Vannak, akik a helyreállítást a keresz-
ténység újraélesztésével (prekeresztény 
szemléletmódok felélesztésével, új 
evangelizációval, „új éggel és új földdel”) vé-
lik elérhetőnek és vannak, akik új spirituális 
útvonalak (buddhizmus, hinduizmus, míto-
szok, kultúrák vitalitásának megújítása, a 
természet reszakralizációja, új temporalitás 
tudat, gnoszticizmus, stb.) kidolgozásán fára-
doznak. Valójában a kereszténység sem egy-
séges, a kelta és a keleti kereszténységben 
helye van a természetnek (talán a hermetikus 
tradíciókra visszavezethetően). A nyugati 
„páli”, (latin) kereszténység az, amely (ter-
mészetesen Isten után) az ember elsőbbségét 
egyértelműnek tartja. A katolikus egyház (II. 
János Pál) azonban az ember felelősségét 
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hangoztatja a gondjaira bízott Földön, (az 
uralkodás nem kirablást jelent), Assisi szent 
Ferencet ajánlják a környezetvédők patrónu-

 

ja az embereket, hogy „Isten 

 

, ami számunkra kelle-

 

ámára szóltak tanításaik. 

 

nik, ám próbál-

 li-
ber

sának, illetve a vallás elhagyását, a világi 
szemlélet megjelenését tartják a katasztrófa 
okának.  
A kereszténység szétrombolta, de be is építet-
te a „pogány animizmust”, amely sokáig élő 
maradt. A „városi ember” uralomra jutásá-
val azonban a természet „háttérfüggönnyé”, a 
zsidó-keresztény teremtésmítosz erkölcsi iga-
zolásává vált a „kiaknázás szellemének”. A 
racionalizmusra épülő technotudomány arra 
predesztinál
képmása” voltaképpen Isten helyébe léphet, 
de ha azt nem is, semmiképpen nincs szüksé-
ge már rá.  
A legtöbbször megjelenő vallás-féle a Rudolf 
Steiner (1861-1925) alapította antropozófia, 
amely gnosztikus (titkos tudás) szintézise a 
teozófiai (nyugati ezoterikus tanítás a belső 
megvilágosodásról) okkultizmustól, Goethe 
természetfilozófiájáig terjedő tanoknak. Tel-
jes ismeretet (tudást) ajánl, mely magasabb 
rendű a hitnél és az értelemnél is. Felsőbb 
tudatállapotot ígér, mely beavatással hozzá-
férhető technikákkal érhető el. Az ezoterikus 
(csak beavatottaknak szóló) tanítás a zsidó-
keresztény tanok átformálásával, kozmikus 
tudást, a képességek fejlesztését, oktatási, 
(Waldorf iskolák) mezőgazdasági 
(biodinamikus gazdálkodás) termelési mód-
szereket, egészségkultuszt, stb. tartalmaz. 
Említésre méltó még a New Age szinkretiz-
musa. A különböző vallások egybemosásával 
(az egyetemesség elérésének ígéretével) a 
kozmikus energiák felhasználásával az egész 
földet átfogó tudatosodást, kiváló képességek 
révén elérhető önmegvalósítást ígér. A mód-
szerek holisztikus egységével (jóga, meditá-
ció, agykontroll, vegetariazmus, thai-csi, 
Feng Sui, stb.). Ezt követi majd a Next Age, 
a totális individualizmus, amely egyféle ösz-
szekotyvasztott „vallási túlélő csomag”, sze-
mezgethetünk a különféle vallásokból, csak 
azt megtartva belőlük
mes és hasznos, majd megszőjük belőle a sa-
játunkat, amely az örök gnózisra épül a hit és 
a bizalom ellenében. 
A történelmi egyházak, az üdvösség intézmé-
nyei voltak, az istenség korlátozott megköze-
lítését ígérték szenvedés és hit útján. 

Egzoterikusak, azaz mindenki és nem csak a 
beavatottak sz
Mindazonáltal úgy tűnik, mostani állapotuk-
ban nem képesek a szellemi zavarodottság 
felszámolására. 
A kultúra helye, megléte és minősége is vita-
tott. Amennyiben a kultúrát az élet teljessé-
gét, az ember valamennyi külső és belső 
megnyilvánulását átható szellemiségnek te-
kintjük, akkor az ökologizmusnak koherens 
kultúrája még nem alakult ki. A kultúrának e 
pillanatban három filozófiai megközelítése 
lehetséges: az utilitarista felfogás szerint 
minden áru, a fogyasztás szemléletű kultúra 
mindent kiszolgál, ami kifizetődik, egyetlen 
értéket ismer el, a sikert. A romantikus beál-
lítottságú szemlélet a gyökerekkel rendelkező 
alkotásokat, helyi sajátosságokat, a hagyo-
mányokat értékeli, (példaként a hagyomá-
nyos paraszti kultúra csodája említhető). Ki-
zárólagosságának veszélye az, hogy folklórrá 
szűkülhet. A szabadság, az elszakadás kultú-
rája (lásd az avantgard irányzatait) a múlt 
mindenáron való meghaladását, sokszor meg-
tagadását, a mindent elölről kezdést tartotta 
helyénvalónak és eljutott a szabadság puszta 
absztrakcióvá szűkítéséhez, a felforgatást 
pusztán a felforgatásért kedveli. A „mély-
ökológiához” a romantikus kultúrafelfogás 
áll talán a legközelebb, de kritikusai szerint 
számolni kell azzal, ha a kultúrát a 
szociobiológia mintájára a természet folytatá-
sának tekintjük, a szellemi világ veszélybe 
kerülhet. Az egymással harcoló irányzatok 
összebékítése lehetetlennek tű
kozni kellene a felülemelkedéssel, hiszen a 
valódi nagyság az alkotásokban mindig egy-
szerre lokális és egyetemes.  

4.5.3. Az ökologizmus mint átfogó világnézet  
Az ökologizmus-ökoentrizmus intellektuális és 

filozófiai síkon is számot tarthat egy átfogó világ-
nézetre. A kritikus gondolkodás általános össze-
omlásának légkörében, azon ritka gondolatrend-
szerek egyike, amelyek frontálisan mernek ütköz-
ni az áru ideológiájával és igyekeznek felforgatnia 
a modern kapitalizmus produktivista ideálját. Fel-
adatának a természet óvását és az értékmegőrzést 
tartja, a marxista prométeizmust és a ragadozó

alizmust egyaránt elutasítja és szakít a mecha-
nikus, analitikus és redukcionista (egyszerűsítő, 
visszavezető) gondolkozás univerzumával is.  
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Úgy tartja, hogy a modern világ pusztító erői 
nem fékezhetők meg a modern világ eszközeivel, 
sőt le sem írhatók a main-stream nyelvezettel. Az 
ökologizmus kihámozható célja egy régi-új
mi

-
se,

ságos, 

öltöztetés.") E filozófia eredmé-
ny

kféleség előnyben részesítése a biológiai 
sok

 koz-

ho

kus szemléletre épített, „harmadik európai civi-
lizáció” megteremtése, a kereszténység és az ate-
ista racionalista-materializmus helyett.  

Úgy tűnik vége, a haladás mitológiájának a jö-
vő mostanában nem fényesnek, hanem felettébb 
nyugtalanítónak látszik. Szerinte „tudományos 
technikai képességeinek bűvöletében a modern 
ember olyan termelő rendszert épített fel, amely 
kirabolja a természetet és olyan társadalmi formát, 
amely megcsonkítja az embert. Ha a termelési 
rendszer (és az azt uraló hatalmi csoportosulás) 
olyan méretű, összetettségű és erőszakos, mint 
most, nem illik bele annak a világegyetemnek a 
törvényeibe, amelynek éppen annyira alávetettjei 
vagyunk, mint a teremtés többi része”22. Megpró-
bálja visszaállítani az ember kapcsolatát a koz-
mosz teljességével és értelmet visz a jelenkor fel-
dúlt képzeletvilágába. A bölcsek mindig a szelle-
mi javak elsőbbsége mellett érveltek, állítja, ezek 
hiányában következik be az erőforrások kimerülé

 a környezethalál, a szellemi-lelki összeomlás, 
a terrorizmus és még sok más riasztó jelenség, 
ami a „fehér civilizáció” válságát (végét?) jelzi.  

A régi-új filozófia az embert ismét a bennünket 
érdeklő világegyetem középpontjába állítja, amely 
nem rendeli alá magát ideológiai megfontolások-
nak. Az ember eleven reflexei félretolják az ideo-
lógiai, filozófiai és tudományos rendszerek ma-
gyarázatait és ma is ugyanazokat a létkérdéseket 
tesszük fel, mint az idők kezdetén. Mindent egy-
bevéve az ember a maga vétkeivel, gyengéivel, 
erényeivel, a jó és a rossz, a magasztos és az alan-
tas, az erény és a züllöttség keveréke, mégis méltó 
rá, hogy kiváltsa együttérzésünket, néha csodála-
tunkat. Pascal állítja, hogy természetes képessége-
ink, melyekre a tapasztalat tényeire reflektálunk, 
minden tökéletlenségük ellenére nélkülözhetetlen 
eszközeink hogy szembenézhessünk saját létezé-
sünkkel. A „vadonatúj” filozófia azonos a józan 
ész helyes és kritikus használatával. A liberális 
értelmiség legnagyobb bűne a gőg, amit csak a 
legnagyobb ostobaság tesz lehetővé. Mulat

gy az értelmiségi, aki elkötelezte magát az ész-
szerű, tudományos világkép mellett, végül egy-
ügyűnek bizonyul, igazi lelki szegénynek.  

- Az ökológiai érzékenység filozófiája elismer-
ve, hogy „a természetben, önmagában való célsze-
rűség sokszor magasabb rendű értelemet tükröz, 

mint a miénk” [33], megóvni igyekszik a termé-
szetben azt, ami „emberinek” látszik, eszméivel 
(szabadság, szépség, célszerűség) összefonódik. 
Fel kell deríteni az emberi jelek fenomenológiáját 
(E. Husserl szerint ezek a jelenségek lényegi 
struktúrái és kapcsolatai, melyek a tudatban lévő 
adatok közvetlen vizsgálatával közelíthetők meg), 
meghatározni, hogy mit kell értékesnek tekinteni 
a természetben és ennek alapján kell konkrét ha-
tárt szabni a beavatkozásoknak. Célul tűzi ki az 
ökologizmus szerinte (neo)konzervatív és 
(neo)progresszív ágazatai ellentétének feloldását, 
illetve integrálását a liberális gondolatrendszerbe. 
("Zöld ruhába  

eként épültek ki az un. „Környezetvédelemi 
rendszerek (törvények, jogi- közgazdasági szabá-
lyozások, stb.). 

Bírálóik azt mondják, hogy ezek a nézetek 
nem haladják meg az etológia szintjét, nem etika 
tehát. Az etika nem vezethető le a tudományból, 
bár sokszor tettek rá kísérletet. A mély-ökológia 
liberális felfogást valló kritikusai kizárólag a je-
lenkor elutasítását, a modernség gyűlöletét vélik 
felfedezni a gondolatrendszerben. Szerintük az, 
egy olyan eszmény melyben a letűnt idők és egy 
távoli jövendő lenne elsőbbségben a jelennel 
szemben. Gyanúsnak találják az életmódok kü-
lönbözőségét, a közösségelvűséget, az önellátás 
értéknek elfogadását, a faji keveredés rosszallását, 
mint határozottan baloldalivá vált értékeket. (A 
közösségelvű feminizmus pl. szövetségre lépett a 
radikális ökologizmussal). Szerintük gyanús, a 
homogenitással szemben a heterogenitás, a kultu-
rális so

féleség (biodiverzitás) mintájára. Pedig az élet 
a természetben, bizonyíthatóan, csak így maradhat 
fenn.  

Az elméleteket kidolgozók és kritikusaik egy-
aránt elismerik, hogy az ökológiára alapozott 
gondolatrendszerek új mozgásteret kínálnak a 
gondolkozás és a cselekvés számára. Még a leg-
radikálisabb ökologizmus sem annyira rémisztő, 
mint pl. a csernobili katasztrófa. A fenyegető ve-
szélyek kiküszöbölésére vonatkozó megoldások 
nem születnek meg maguktól, és egyre többen ké-
telkednek benne, hogy a tudomány és a technika 
fejlődése fogja azokat megoldani. „A mély-
ökológusok túl komolyan veszik az ökológiát ah-
hoz, hogy meghagyhassuk kizárólagos tulajdo-
nukban, be kell hát építeni a demokratikus keretek 
közé. Liberális felfogásunk megtartása mellett, 
felül kell vizsgálni tékozló dinamizmusunkat, az 
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ember nem azért él a földön, hogy minél jobb mi-
nőségű autókat és TV készülékeket vásároljon. 
Továbbra sem világos ugyan előttünk az emberi 
lét értelme, beláttuk, hogy az emberek magukra 
maradtak, nem áll rendelkezésre egy erős kollek-
tív ideológia. Az emberközpontú karteziánizmus 
és az utilitarizmus, nem számol a ma oly nagy 
be

lvei, amely nem azono-
sul

 a great (szellemi nagyság) között. Aki ezt

elf

e-
dis

zta-

csben álló természeti érzülettel” mondják Ferry 
és az általa képviselt main-stream irányzatot valló 
„gondolkozó társaságok”. 

- Az ökocenrtrizmus és az antropocenrtrizmus 
között kirobbanó viták egyik fél részéről sem ha-
tárolják körül tényszerűen a probléma lényegét, 
mert elsősorban az ellenfél gyenge pontjaira igye-
keznek rátapintani. A liberális fél szerint az Em-
beri Jogok Nyilatkozatára épült, liberális – szoci-
áldemokrata társadalmainkba beépült demokrati-
kus elvek vannak veszélyben. De Ferry is felteszi 
a kérdést: lehetséges-e a demokratikus elvek 
csorbítása nélkül a liberális társadalmak belső kri-
tikája az ökológiai gondoskodással való össze-
egyeztethetőség érdekében? Mik lehetnének a 
demokratikus ökológia e

, sem a karteziánizmussal, sem az utilitarista 
emberközpontúsággal, sem pedig a mély-
ökológiával? 

- A radikális ökológusok (a nulla beavatkozást 
sürgető  környezetvédők), fenekestül akarják fel-
forgatni a világot, újraélesztve a forradalmi elmé-
leteket, az egész rendszert halálra ítélik, mintha 
maguk is kívülállók volnának. A liberális világ 
bűneinek leleplezése történhet az elvesztett múlt 
iránti sóvárgásból, de torkollhat egy osztályok és 
korlátok nélküli ragyogó jövőbe vetett forradalmi 
hitbe is, mely egy új embertípus megteremtését 
tűzi ki célul, mint már oly sokszor a különböző 
utópiák. A mélyökológiában egyidejűleg lelhetők 
fel a szélsőjobb hagyományos érvei és a szélsőbal 
futurista motívumai. Abban azonban egyetérte-
nek, hogy az antropocentrikus modernizmus teljes 
csőd. A mélyökológia két képviselője Arne Naess 
és George Sessions szerint: az emberi és nem em-
beri élet jóléte egyaránt fontos. Az élet formáinak 
gazdagsága és sokszínűsége önmagában is érték. 
Az embereknek semmilyen joguk sincs ezek 
csorbítására. Az emberi kultúra fejlődése, össze-
egyeztethető a népességszám csökkenésével. Az 
emberi beavatkozás a természetbe túl erőteljes és 
várhatóan még rosszabb lesz. Gyökeresen meg 
kell változtatni a politikai célokat. A minőséget 
kell értékké tenni, különbség a big (fizikai nagy-
ság) és  

latot l

ogadja köteles tenni is érte. Elsődleges cél a 
konvencionális nyugati gondolkodás megváltozta-
tása.  

Az egydimenziósság, az univerzalizmus, uni-
formizmus ellenében a különbözőséget, az egy

éget, a helyi sajátosságokat dicséri. A huma-
nisztikus kultúra, de különösen a felvilágosodás 
szellemi öröksége ellen ellenérzést táplálnak.   

- A felszíni ökológia demokratikusabb, inkább 
a reformokra koncentrál, az egyén tisztelete, az 
autonómia, a jobb életminőség, a kevesebb stressz 
a kitűzött célja. A meglévő rendszert kívánja elvi-
selhetőbbé tenni. A civilizációk fejlődésének igazi 
mozgatórugója a természettől való elszakadás ké-
pessége, noha az ember büntetlenül nem szakítha-
tó el nyelvi, kulturális hagyományaitól. A művé-
szete transzcendens szabadságfogalma az egyedi, 
az univerzális és a sajátos elemeiből áll. Az abszt-
rakt univerzalizmus nem kívánatos. Az ember 
természetellenes, és mint ilyen törvényteremtő 
lény (judaizmus). Minden emberi választás a ter-
mészet ellenében működik, ezért a humanizmust 
kell leépíteni és túlhaladni. A humanista kozmo-
polita és a helyire csak, mint a legfőbb rosszra 
gondolhat. Az avantgárd eszmerendszere mind 
esztétikai, mind politikai téren belebukott a sza-
badság száraz és üres absztrakciójába. Szabadság, 
a gyökerek szétszaggatásának a rombolásnak az 
örökös igényében, minden tradíció, egyedi meg-
határozottság elsöprésében. Az elszakadás kultú-
rájának elképzelése elérte csúcspontját, a tapas

ehetetlennek nyilvánította, a meztelen abszt-
rakció mellett tört lándzsát, szöges ellentétévé vált 
annak, amit joggal várhatunk el a kultúrától.  

Hogyan ötvözzünk hát hagyományt és szabad-
ságot, hogyan ápoljuk egyszerre a természetet és 
az emberi kultúrát? A kérdés valójában a modern-
izmushoz való viszonyunk tisztázását igényli. 
Szembe kell fordulni az emberközpontú humanis-
ta hagyománnyal, a földet mindenáron kifosztani 
kívánó „szubjektív metafizikával” és az állatkín-
zást szentesítő „technikai világképpel”. A 
kartezianizmus szerint csak az értelmünk erőfeszí-
tése által megragadott természet lehet igazi. Des-
cartes szerint csak eszünkkel juthatunk el a dol-
gok lényegéhez. A természet a látszatjelenségek-
kel szembeállított lényegi valóság. A francia ker-
teket az eszem hozta létre, a természet igazi lé-
nyegéhez csak mesterségesen, azaz 
geometrizálással lehet eljutni. Az ész legelvon-
tabb alkalmazásával, a matematikával ragadható 
meg a való igazság. Egy nem karteziánus huma-
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nizmus kikerüli az abszurd választást, vagy egy 
lépés hátra, vagy a barbarizmus. Az öko-erkölcs 
talán az Arisztotelészi kozmosz, elméleti ész böl-
csessége által felfedett világrend, amelyben az 
igazságosság munkálkodik és mindenkinek az őt 
megillető hely és rész jut. „Az értékek alapja 
rendkívül egyszerű… úgy kell élni, hogy az em-
be

hal

alkalmazkodni, Assisi Szent Ferenc már elindult a 

ri faj és a természet fennmaradjon, az erkölcs 
objektívvá váljék.”Az ökológia erkölcsi világkép-
ét a pozitív tudományokra építi.  

„Most, hogy igazán sikeresek lettünk, az er-
kölcsi, szellemi igazság keresése került a köz-
pontba. A természet részei vagyunk, ezt belátással 
és alázattal tudomásul kell vennünk. A bölcsesség 
központi fogalma a „maradandóság” ennek a gaz-
daságtanát kell tanulmányoznunk, mert pl. Gandhi 
szerint „a Föld eleget terem ahhoz, hogy kielégít-
se minden ember szükségleteit, ám minden ember 
mohóságát nem képes”. A „szükségletek” bővíté-
se megnöveli a külső erőktől való függést, egzisz-
tenciális félelmet okoz. Ha az egyetemes jólétet 
irigységgel és mohósággal érhetjük el, az semmi-
képpen nem lehet a béke alapja. „ma az ember 
túlságosan is okos ahhoz, hogy bölcsesség nélkül 
fennmaradhasson….A hagyományos bölcsesség a 
társadalmi együttélés érdekében azt állítja, hogy a 
kapzsiság, az uzsora kizsarolása vétek és a pénz 
kizárólagos imádata megvetendő….  Megenged-
tük az észnek, hogy a bölcsesség helyére lépjen. 
A szellemi szükségleteket elhanyagoltuk pedig 
azok az igazán végtelenek, az anyagiakban azon-
ban soha nem fogjuk őket megtalálni. Bölcsesség 
nélkül szörnyszülött világ épül körülöttünk.” …. 
„Egész életünk visszatérő feladata, olyan ellenté-
tek összeegyeztetése, melyek a logikus gondolko-
zás szerint nem egyeztethetők össze. A módszer 
az ellentétpáron túl lévő szinthez tartozó erő 
használata, pl. a szereteté az oktatásban a szabad-
ság és a fegyelem esetében. Az élet igazi problé-
mái mindig az ellentéteken való felülemelkedést, 
azok összeegyeztetését igénylik, amihez nemcsak 
ész, hanem teljes személyiség kell. Mindig két 
látszólag összeegyeztethetetlen és egymást kizáró 
dologra van szükség, pl. szabadságra és rendre, 
sok-sok önálló egység szabadságára és a nagylép-
tékű, egyetemes egység összehangolt rendezettsé-
gére. Cselekvéskor kis egységekre, eszmék eseté-
ben egészen nagyokra. Fel kell ismernünk, pl. 
hogy az egyenlőség nem jelent egyformaságot. Az 
emberi szükségletek sokfélék és minden ideológia 
arra hajlik, hogy kizárólagossá váljon, végső 
megoldás legyen. A mi életünkben ilyen csak a 

ál. A fő feladat a metafizikai újjáépítés, nem 
mintha sok újat kellene kitalálni. Csupán újra kell 
fogalmazni a mai ember számára.” [30]  

„Több, mint 1000 éven át az Európai kulturális 
arculatát egy sajátos ambivalencia jellemezte. 
Egyrészt az ősi (pogány) mítoszok és hagyomá-
nyok továbbélése, másrészt egy pogány-
keresztény szinkretizmus kialakulása egy szűk kö-
rű, az írásbeliség és a latin által uralt komponens 
illetve egy népi, a szájhagyomány és a szokások 
átörökített tényező ötvözéséből. Ez a népi kultúra 
az európai mítoszok, rejtett hordozója. Az ősök, a 
források, a fák és különösen az erdő kultusza, a 
sivatag vallásai számára ellenségesek voltak, na-
gyon hamar elvi szembenállás támadt egyrészt az 
óhit (vadság és erdő) másrészt az újhit (civilizáció 
és város) fogalmai között. Hamarosan mindennek 
el kellett tűnnie, ami a pogány népek ősi hiedel-
meire emlékeztetett. (Eredetileg a „paganus” a 
„pagus” lakóját, vidékit, parasztot jelentett és 
azért vált a pejoratív pogánnyá, mert ők sokkal 
jobban kötődtek apáik hagyományaihoz, mint a 
gyökértelen, az új szellemi behatásokra fogéko-
nyabb, azokkal szemben védtelenebb városlakók). 
Az erdő, a természet, az anyagi világ a gonosz és 
bűn birodalma volt számukra. A fa szimbóluma, 
az indoeurópai, főleg az északi mitológiában az 
állandóan újjászülető kozmoszban artikulálódik. 
A lombhullató fák a kozmikus változások ciklikus 
jellegét, az örökzöldek az életfolyamatosságát jel-
képezték. Az ég felé törés az európai világkép 
monista (ellentétben a keleti dualista felfogások-
kal, fény-és árnyék, jó és rossz, stb. állandó ösz-
szeütközésével) koncepciója egységesnek fogja 
fel az univerzumot. A szemita népek a transzcen-
dens Istennek való totális alávetettségre alapozták 
világképüket, a földközi-tengeriek a Föld 
knotikus hatalmaival szembeni függőségre, addig 
az indoeurópaiak egy koherens, szétválaszthatat-
lan egészbe, a mindenségbe építették be a földi és 
égi erőket. A fa a háromszintű, monista világfel-
fogás jelképe, gyökerei a föld alatti, törzse a föld 
feletti és koronája az égi régiókat lépteti egymás-
sal érintkezésbe. Az erdő számukra a frissesség 
tartaléka, a víz forgatója, és a tudás és szakralitás 
menhelye. Az északi mitológiában a kozmoszt 
egy óriási kőrisfa (Ygdrasil) formájában láttatták, 
amely támasztékául szolgál az univerzumnak. A 
fa Indiában, a kelte, a görög és római hagyo-
mányban is tudást, erőt életet jelent. Mindehhez a 
későbbiekben a kereszténység is kénytelen volt 
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természet keresztényi rehabilitálása felé. Az au-
tentikus európai értékek újrafelfedezése zajlik 
na

kinek mértéket, 
 az 

en részesítet-
te,

 az embert az általa leírt világegye-
tem

10] 

 viszonylagossággal, az idő-
l 

4.6

és követői megalkotta un. karteziánus 
go

gyelő tevékenysége, a mérésre tett kí-

s ered-
mé

pjainkban, ami erőteljesen megjelenik a zöld 
mozgalmakban is.” [23] 

Ferry és posztmodern társai sérelmesnek tart-
ják, ha azt mondják nekik, hogy Descartes kívül 
helyezte a z embert a természeten, kívülállóként 
elhitette vele, hogy az tárgyként (objektum) szem-
lélhető, tanulmányozható és használható. A hu-
manizmus az ember mindenhatóságát vallotta, Is-
tennel szemben, akit kipenderített (bizonyos mér-
tékig saját magával együtt) a középpontból. Elkö-
vette azt a korántsem új meggondolatlanságot, 
hogy önmagát mindenhatónak tekintve megsza-
badult Istentől. A folyamat a reneszánsszal kez-
dődött, Gallileivel és Newtonnal folytatódott, 
szárnyakat kapott Descartest-tól, az észt tette meg 
Istennek a felvilágosodással, elzavarta a királyo-
kat és tekintélyt a francia forradalommal, elkapat-
ta a tömegeket, majd feloldódott a relativizmus-
ban. Mindez társadalmi és ökológiai katasztrófá-
hoz vezetett. Nem az a fő kérdés, hogy a mély-
ökológusok egy-két végiggondolatlan kijelentése 
kapcsolható-e a nácizmushoz, hanem az, hogyan 
találjuk meg az elveszett Istent, a
támaszt és vígaszt nyújtása nélkül elpusztítjuk
életünkhöz szükséges bioszférát. 

4.6. A GONDOLKODÁS MEGVÁLTOZÁSA 
„A világ terének végtelen mélységén át szám-

talan csillag vándorol, Isten fénylő gondolatai, 
boldog hangszerek, melyeken a Teremtő játszik. 
Mind boldogok, mert Isten boldognak akarja a vi-
lágot. Közülük csak egyetlenegy nem osztja ezt a 
sorsot: emberek csak rajta keletkeztek. Hogy tör-
tént ez? Elfelejtette Isten ezt a csillagot? Vagy pe-
dig éppen a legmagasabb dicsőségb

 amikor rábízta, hogy saját erejéből vergődjön 
fel az üdvösségig?”(Egon Friedell) 

 „Bohr visszafordította Kopernikusz tettét, 
visszaállította

 középpontjába, ahonnan Kopernikusz kipen-
derítette”… 

„A haladó értelmiség bűne, hogy gondolati 
rendszerekkel pótolta a vallást, a filozófiát aláren-
delte az ideológiai célszerűségnek és a tudomány 
gőgjével és módszereivel sürgette az emberi élet 
gyökeres átalakítását…Társadalmi-etikai szürrea-
litást teremtett a valóság helyettesítésére, arra tö-
rekedett, hogy az emberi sorsot kiemelje a végzet 
kezéből és tudományos módszerekkel biztonsá-
gossá tegye, elhozza számára a földi paradicso-

mot. Tévedett, mert a valóban bölcsek tudják, 
hogy az emberi sorsot nem a tudomány, hanem 
csak a tragédia uralhatja.” idézi John Lukacs [
Bernard D’Espagnati: In Search of Reality, New 
York, 1982. c könyvéből. 

A liberális gondolkodók is a mechanikus gon-
dolkozás végét érzékelik, de nem a „hazatérők” 
eszmerendszerét, az örök, átfogó értékek (vannak 
állandó, örök, kiszámítható, megismételhető dol-
gok) újra felfedezését támogatják, hanem az „elő-
remenekülők” filozófiáját, próbálják befolyásolni. 
Leszámolnak az örökös és kizárólagos világma-
gyarázatokkal, helyette a kapcsolatokkal, a szün-
telen változásokkal, a
beli kiszámíthatatlansággal, az egyszeriségge
foglalakoznak. [55]  

.1. Objektum és szubjektum szétválasztá-
sa 

500 évvel ezelőtt Kepler, Galilei és Newton ki-
számítható, demonstrálható és bizonyítható felfe-
dezései, vitathatatlan jó szándékkal kimozdították 
a Földet a Világegyetem középpontjából. A Föld 
és rajta az ember, köszönhetően az egyre tökélete-
sedő műszereknek, csak egy porszem lett a Nap-
rendszer „apró örvényében” a számtalan galaxis 
között, ahogy tömérdek tudós állítja intellektuális 
büszkeséggel. A modern tudományos gondolko-
zás, amely a természet módszeres vizsgálatát je-
lentette, a kereszténység talaján virágzott ki, a 
Descartes 

ndolkozásra épült és gyökeresen megváltozatta 
az életet. 

Az utóbbi évtizedekben azonban a lassú kijó-
zanodás jelei tapasztalhatók, melyet a „határozat-
lansági reláció” felfedezése indított el. 1927-ben 
Werner Heisenberg nemcsak felfedezte, hanem be 
is bizonyította, hogy bizonyos szubatomi helyze-
tekben sem a klasszikus objektivitás, sem a me-
chanikus okság elve nem alkalmazható, hogy a fi-
zikus megfi
sérlete befolyásolja tárgyának mozgását, vagy 
helyzetét.  

„Nem tudjuk objektíválni a megfigyelé
nyét, mert nem tudjuk leírni, mi történik két 

megfigyelés között” mondta Heisenberg.  
Ez alapjaiban ingatta meg Descartes (és New-

ton) az objektivitásról és a determinizmusról alko-
tott gondolatrendszerét. (Ezek alapja, mint ismert, 
a mechanikus okság elve, azaz, hogy ugyanazon 
okok, mindig és mindenhol ugyanazokat az oko-
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zat

a le a valóságot. Descartes 

ön-
 a 

4.6

 hogy a tudományfilozófusok 
mi

, tehát gondolkodom, 
és 

alista világnézet is félrevezető, mert 
nem

ás ké-
ságot, csupán 

okat váltják ki, hogy az ok és az okozat ereje 
egyforma és az ok mindig megelőzi az okozatot).  

Az objektum és szubjektum elválaszthatóságá-
nak igazsága mára nem tartható, az anyag valósá-
ga elválaszthatatlan a megfigyelő (ez esetben a 
tudós) beavatkozásától, gondolkozásától és céljai-
tól. Ez nem jelenti azt, hogy a fizikai események a 
megfigyeléstől függnek, de a megfigyelés és mérés 
aktusa megkerülhetetlen tényező. Descartes és 
követői abból a feltevésből indultak ki, hogy a vi-
lág megismerésének és leírásának szükséges felté-
tele, hogy önmagunkról ne essen szó. Pedig a tu-
domány az ember műve, aki maga is része a „vi-
lágnak”, a természettudomány az ember kérdezési 
módszere szerint írj
nem gondolt rá, hogy a világ és az én éles szétvá-
lasztása lehetetlen.   

Az objektivitást (az objektum steril szétválasz-
tását a szubjektumtól) a megértésnek (a szubjek-
tum fölé emelkedésre tett kísérletnek), a mennyi-
ség dominanciáját a minőségnek kell felváltania. 
.(Mai tudásunk szerint  Platon találta ki a minőség 
szót, „poiotes”, amit Cicero fordított „Qualitas”-
nak). A megértés immunis a mérésre, célja kül
bözik a mérés pontosságának és a bizonyításnak
tudományos céljától, sőt meg is előzheti azt.   

.2. Visszakerültünk a világegyetem köz-
pontjába? 

A számokban nincs bölcsesség, szavakkal kell 
jelentést adnunk nekik. A megértés, a beleérző ké-
pesség, a részvétel (a felhalmozódott tapasztalat 
és tudás, hirtelen szintézise) nem mennyiség, ha-
nem minőség dolga. A kopernikuszi, newtoni 
rendszer számtalan szinten alkalmazható marad, a 
descartesi, a geometrikus észről, az objektivitásról 
és a „cogito ergo sum”-ról, azonban nem. Gond-
okozásunk elkerülhetetlenül antropomorfikus és 
kizárólag geocentrikusan tudjuk kutatni a világ-
egyetemet. Az anyagról és világról alkotott fo-
galmaink modellek, azaz emberi alkotások, ami 
nem tévesztendő össze a valósággal. Megismeré-
sünk eme korlátjának felismerése, nem kisebbíti 
érdemeinket, sőt fokozhatja a gondolkozás minő-
ségét. „Az alázat erénye nem több és nem keve-
sebb, mint a másokra figyelés képessége” mondta 
Simos Weil. A tudomány kategóriákra épít, az 
emberi életet viszont tendenciák, azaz 
potencialitás jellemzik. E nélkül, sokak szerint a 
tudomány, a civilizáció látszata alatt visszaállíta-
ná a barbárságot. Az „ismerd meg önmagad” óko-
ri kívánalma ma is aktuális, ugyanis soha nem tu-

dunk teljesen kilépni önmagunkból. Az új 
antropocentrizmus több és kevesebb is, mint az 
inga visszalendülése. Jelenlegi történelmi helyze-
tünkből kell felismernünk, hogy a „mi világegye-
temünk” központjában vagyunk, mi írtuk le és fo-
galmaztuk meg tulajdonságait, innen a Földről. 
Elérkeztünk oda, hogy a legfontosabb teendőnk, 
hogy gondolkozzunk magáról a gondolkozásról és 
önmagunkról. Ahogy a fizika nem választható el 
többé a metafizikától, úgy a filozófia sem választ-
ható el az episztemológiától (a tudatos megisme-
rés filozófiájának tanulmányozásától). „Megdöb-
bentő, írták valahol,

lyen kevés figyelmet fordítottak erre a szétvá-
laszthatatlanságra.” 

Az új jelszó, talán a „sum ergo cogito, ergo 
sum” lehetne, azaz: létezem

tudatos gondokozásom ad újabb dimenziót lé-
tezésemnek. (John Lukacs). 

A tudat evulóciója (az evolúció hipotézise va-
lójában csak a tudatban érvényesül) során folyik 
az anyag spiritualizálódása, alakul a virtuális vi-
lág. A materi

 veszi figyelembe a tudat elkerülhetetlen be-
avatkozását  

Az újkor vívmányai: a tudományos módszer 
feltalálása és a történelmi tudat (az ember önma-
gáról való tudása, a szellemi evolúció) kialakulá-
sa. A karteziánus gondolkozás képessé tett minket 
a világ átalakítására, aminek feltétele lett volna az 
emberi önismeret, tudás arról, hol is a helyünk va-
lójában az átalakítani kívánt világban? A tudósok 
elismerik a determinizmus hiányosságait, de intel-
lektuálisan visszariadnak ennek következményei-
től, a materializmus és a racionalizmus érvényes-
ségének felülvizsgálatától. (Goethe írta 
Eckermannak 1827-ben, hogy a legtöbb tudós 
azért járja továbbra is tévedés útját, mert ennek 
köszönheti megélhetését. Szerinte az átáll
nyelmetlen lenne, ezért nem az igaz
saját véleményüket akarják bebizonyítani). 

4.6.3. A materializmus kudarca  
A polgári eszmék és a materializmus kudarca 

szellemi és intellektuális vákuumot hozott létre, 
azt a szellemi nyomorúságot, amit a materializ-
mus nem képes enyhíteni. Semmilyen tény nem 
választható el attól, hogy mit gondolunk róla, 
ezért, be kell látnunk, hogy a boldogság csak szel-
lemi lehet. Amikor a kor teljesen behódolni lát-
szik az anyagnak, már feltűnnek a mélyben a ha-
mis idealizmusok és az álságos spiritualizmusok. 
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Az élet fenntarthatóságának, (de talán jobb lenne, 
ha folytathatóságot mondanánk) feltétele, hogy 
őrizzük az elmúlt idők kultúráját, a jövőnek a 
szellemi műveltség példáját kell nyújtanunk, hogy 
harcolni tudjunk a terjedő új-barbárság ellen. 

Csaknem minden kultúra azt jövendölte, hogy 
az ezredforduló körül az emberi történelem jelen-
tős átalakulásának korszakába lépünk. A fogal-
mazásbeli eltérések ellenére (Vízöntő kora, New 
Age, ötödik napkorong kor, a kondorkeselyű és a 
sas próféciája, stb.), valamennyi lényege ugyan 
az. A történelmi idők kezdetén az emberi társa-
dalmak két különböző úton kezdtek járni: az egyik 
(a kondorkeselyű) a szív, az intuíció, a misztikum, 
a másik (a sas) a racionalitás és a puszta anyag út-
ján. A jövendölés szerint az 1490-es években a 
két út kereszti egymást, majd a kihalás szélére jut-
tatja a keselyűt. A 1990-es években azonban lehe-
tőség van arra, a két madár találkozzon és ezentúl 
együtt repüljön ugyanazon az „úton”. A jóslat 
szerint a  lehetőség elfogadása esetén mód lesz az 
ősi tudás és a tudomány eredményeinek ötvözésé-
re, mely által helyreáll az egyensúly, az északi és 
a déli kultúrák találkozhatnak. Az üzenet az em-
beri tudatról szól: olyan korszakba léptünk, mely-
ben alkalmunk van többféle szempontból látni 
magunkat és a világot és a tudatos gondolkozás 
magasabb szintjére kerülhetünk, ráébredhetünk 
emberi mivoltunk lényegére, tudatos lényekké 
válhatunk. (A dolgok nem olyanok, mint ami-
lyennek láttatja őket a többnyire nemzetközi 
nagyvállatok tulajdonában lévő sajtó, vagy a 
korporatokrácia részét képező média.) A Newtoni 
fizika alapvető törvényei és oksági viszonyai vi-
szont továbbra is érvényesek és alkalmazhatók, 
lásd a gyakorlat csodáit és ahová vezettek. A ré-
szecskefizika mára közvetett matematikai nyelve-
zeten alapszik, az egyre kisebb részeket mi állít-
juk elő drága berendezésekkel. A fizika „haladá-
sa” a látható és tapasztalható világtól egy olyan 
felé tart, amelyet csak hatalmas és drága kísérleti 
berendezésekkel lehet megközelíteni, majd azon 
is túl, egy olyan világhoz, amelyet már csak a 
szellem világít meg, riadalomra ad okot. Az elmé-
leti fizikát szórakoztató matematikává változtatja, 
mely végtelenül izgalmas azok számára, akik ké-
pesek elsajátítani a technikáját és csatlakozni a já-
tékhoz, de végső soron értelmetlenné válik, hiszen 
a matematikai manipulációk tárgyai, nem közelít-
hetők meg kísérletekkel és mérésekkel, nem szol-
gál ellenőrizhető állításokkal. „Ugyan mi a pontos 
a matematikában a pontosságán kívül?” kérdezte 

Goethe. Az objektivitás tehát illúzió, de hiányos-
ságainak felismerése szubjektívizmust eredmé-
nyez. Az ész korában a tudományos igazság állítá-
sa függetlenné vált az emberi természettől, hittől. 

 másodlagos, alá van 

 valóság, 
am
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yek szerkezetébe, 
den esetben több, 

A szakértelem pedig gyakran
vetve az ember hajlamainak. 

4.6.4. Tudás és megértés  
A történelmi tudat a lényeges, először volt a 

természet, aztán az ember és csak utána a tudo-
mány. Az újkorban a tudás kiemelt megbecsülést 
élvezett, mára nem tisztelik túlságosan sok van 
belőle, de kevesebbet ér (inflálódott). Lassú kijó-
zanodás, ráébredünk a tudósok és a tudomány 
esendőségére (1945 atombomba). A természettu-
domány is emberek műve. Az emberi megértés 
nem mennyiség, hanem minőség dolga, felhalmo-
zódott tudás/tapasztalat hirtelen szintézise, de né-
ha megelőzheti a tudást. A tudás személyes feltét-
eleit nem vesszük figyelembe. „A perspektíva a 
valóság összetevőinek egyike, ezért az a

ely különböző nézőpontokból nézve ugyanaz 
marad, abszurd”. (Ortega y Gasset) [25] 

A világegyetem azért olyan amilyen, mert a 
középpontjában gondolkodó és érző emberek 
vannak, akik képesek annak kutatására és tanul-
mányozására. Az ember központi és különleges 
szerepének hangsúlyozása nem arroganciából fa-
kad, éppen ellenkezőleg: alázatból, az ember elke-
rülhetetlen korlátainak felismeréséből. A felisme-
rés, hogy az ember nem tudhat mindent, gazdagít-
ja az elmét. Az anyagról alkotott modelljeink (fo-
galmaink) emberi alkotások, nem szabad összeté-
veszteni a valósággal. E korlátok felismerése nél-
kül a tudomány és a haladás eszménye visszaállí-
taná a barbárságot a civilizáció látszatának fenn-
tartásával. „Közös ellenségünk –írta John 
Huizinga Julien Bendával folytatott vitájában 

33-ban – a technológia szellemének félelmetes 
zsarnoksága, nem szabad alábecsülnünk az erejét.  

Descartes tudományos módszerének alapja a 
mechanikus okság. Nem kell tudósnak lenni an-
nak felismeréséhez, hogy ez a fajta okság az em-
beri életre csak igen korlátozott módon érvényes. 
A láncolatot az emberi elme szakítja szét, mert az 
emberi elme behatol az esemén
így a gondolat és cselekedet min
és más, mint egyszerű reakció. 

4.6.5. A kor szellemi klímája 
Az emberiség szellemi óriásainak munkássága 

ritkán választható el koruk szellemi klímájától. A 
modern gondolkodás mestereinek hírneve csak-
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nem száz éven változatlan volt, pedig ezt megelő-
zően ilyen tartós tekintélyt a gondolkodók nem 
élvezhettek, mert a világ hamarabb túllépett raj-
tuk. A XX, század a szellemi stagnálás százada 
kellett legyen, mert XIX. századi mestereink 
(Darwin, Marx, Freud és Einstein) tekintélye talán 
Marxot kivéve, a közelmúltig csorbítatlan volt, 
csak mostanában látni jeleit munkásságuk átérté-
kelésének. Pl. a „haladás” tökéletesen összhang-
ban volt a tudományos evolúció szóval, az ember 
eredetéről szóló elmélet az emberi tudat evolúció-
jának eredménye volt, hiszen a tudomány a törté-
nelem része, nem pedig fordítva. Igaz, Marx téte-
le, miszerint a tőkefelhalmozás következtében a 
kapitalizmus utolsó szakaszában a nagy halak fel-
falják a kis halakat, de nem ismert fel, egy sokkal 
veszélyesebb jelenséget, a vélemények felhalmo-
zódását, amely a tömeg tudatának manipulációjá-
val függ össze. A vélemények felhalmozódásának 
következménye volt Hitler hatalomra lépése, ma 
pedig a demokratikus választások eredményeinek 
alakulása. Freud pszichológiája, a polgári Bécs 
neurotikus légkörében alakult ki, ő is determinista 
volt és maradt, hiszen szerinte ugyanazok az 
okok, ugyanazokat a hatásokat váltják ki minden 
emberi tudatban. (Viktor Frankl túlhaladja a de-
terminizmust és a jövő vonzását hangsúlyozza). A 
determinizmus összeomlását, más kitűnő tudósok 
és gondolkodók is megfogalmazták, pl. 
Sc

manapság egyre 
s 

4.6

algább, egyszerre zavaros és merev mí-

dta: „Nem túl sok értelmünk és 
túl

riák aktualizálá-
sok

hrödinger 1932-ben, Georges Bernanos 1946-
ban, Wendell Berry 1990-ben.         

Az evolúció a tudatban megy végbe. Simon 
Weil szerint „ A szellemi rendben az alázat erénye 
nem több és nem kevesebb, mint a figyelem ké-
pessége”. (Miért van az, hogy 
több ember nem képes koncentráltan figyelni é
figyelmesen hallgatni másokat?) 

.6. Egy korszak végének szellemi zavaro-
dottsága  

   Egy korszak végének szellemi zavarodottsá-
gára jellemző tünet, hogy miközben nagy tiszte-
lettel övezik régimódi eszmék, modern megfo-
galmazásait, durva és szintén régimódi kísérletek 
történnek a modernitás teljes elutasítására. Lehet, 
hogy egy olyan barbár korszak felé haladunk, 
ahol a legb
toszok válnak elfogadottá emberek százmilliói 
számára?  

Feuerbach így fogalmazta meg a materializmus 
filozófiáját 150 évvel ezelőtt: „A régi világban a 
szellem az anyag szülője volt. Az új világban az 

anyag a szellem szülője”. Az ezredforduló kör-
nyékén szaporodnak a bizonyítékok arra, hogy a 
tudat behatol az anyagba. Nem csak az orvosi tu-
dás fejlődése, hanem a betegségek eredetkutatása 
(etiológiája) is mutatja a tudat és az anyag néha 
kézzelfogható, de lényegileg mély egybeolvadása-
it, sőt azt is, hogy a tudat megelőzheti az anyagot. 
Ennek a helyzetnek a felismerése önmagában evo-
lúciós jelentőségű, tudatunk evolúciója tekinteté-
ben. Azaz az evolúció a tudatban megy végbe. A 
gondolkodás behatolása az események struktúrá-
jába lehet jó vagy rossz, de ennek felismerése 
csak jó lehet. 1749-ben jelent meg Julien Offroy 
de la Mettrie L’Homme machine-ja (Az ember 
mint gépezet). Mettrie a francia enciklopédisták 
egyetértésével az anyagról, a mechanikus okság 
elve alapján szerzett ismereteket az emberre is al-
kalmazhatónak tartotta. Az ember, ugyan rendkí-
vül összetett gépezet, de mégiscsak gépezet, 
mondta. Tévedett persze, de elmélete akkor bizo-
nyos fajta előrelépés volt az emberi természettel 
kapcsolatos, elenyészni látszó doktrínákkal szem-
ben. A baj inkább az, hogy 250 évvel később, a 
számítógépekben és a mesterséges intelligenciá-
ban hívő emberek ugyanígy gondolkoznak. Azt 
hiszik az agy egyenlő az elmével, ami badarság. 
Pascal maximájához, miszerint „a szívnek vannak 
érvei, melyeket nem ismer érvelő eszünk”, hozzá-
tehetünk egy mondatot: érvelő eszünknek vannak 
olyan funkciói, melyeket nem ismer az agyunk. 
Robert Musil mon

 kevés lelkünk van, hanem túl kevés értelmünk a 
lélek ügyeiben”. 

Az emberi kommunikáció, szükségszerűen 
pontatlan, nem úgy, mint a számok közötti kap-
csolatok. A számok merevek, változatlanok, nem 
úgy, mint az élet. A számok a tudomány nyelve, 
de a számok (Kirkegard szerint) az „igazság taga-
dásai” is. Ez a tagadás mára csábító, kollektív ál-
igazsággá lett (Eugenio Montale olasz költő). A 
megértés magasabb rendű, mint a pontosság, a 
számoktól függő mérésnek a pontosság a célja. A 
megértés, a képzeletet is beszámítva immunis a 
mérésre. A tudományos gondolkozás kategóriákat 
igényel, az emberi elmét azonban inkább a ten-
denciák kormányozzák. A kategó

, a tudomány erre épít, az élet viszont a 
potencialitások létezését mutatja. 

A képzelet tiszteletben tartja a valóságot, 
amely nem teljesen rajtunk kívül és tőlünk függet-
lenül létezik, ezért nem ellentétes az idealizmus és 
a realizmus. Az intelligens idealista, realista is. 



 4. ÚTKERESÉS, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 106 

Érti, hogy a tudat elsődleges az anyaggal szem-
ben, de elismeri az anyagot, sőt hálás neki, hiszen 
egyetlen gondolat sem létezik anélkül, aki azt el-
gondolja. Egy olyan korban élünk, amely teljesen 
behódol az anyagnak mondják sokan. De valóban 
így van-e? A szellemi szomjúság, vagy éhség, 
amely minden korszak végén megjelenik, külön-
féle hamis idealizmusok és álságos spiritualizmu-
sok

ás 
szó

 
ter

sa elkerülhetetlennek látszik, de tisztán 

 formájában elégíttetik ki, amely ezúttal a szel-
lem kizárólagossága felől jelent veszélyt. 

Mit jelent a mi időnkben objektívnek lenni? Az 
objektivitás a megfigyelő és tárgya steril különvá-
lasztását jelenti, leszűkítést. A historizálás a pers-
pektíva tágítását. Az egyik a szubjektumtól való 
eltávolodást jelenti a másik próbálkozást a felül-
emelkedésre. Más objektívnek lenni valamivel 
kapcsolatban, de minőségileg más a megértésével 
próbálkozni. Vagyis megfigyelő és megfigyelt tel-
jes szétválasztásának kívánalma helyett szellemi 
részvételre, megértésre, beleérző képességre lenne 
szükség. (If I were you…mondja az angol, a he-
lyedben én ezt és ezt tenném, nos mi történne, ha 
tényleg beleképzelnénk magunkat az ő helyébe? 
A minőség tehát megértést, részvételt, empátiát 
jelent.) Az, hogy a megfigyelés, a mérés aktusa 
megváltoztatja a fizikai objektumot, a határozat-
lansági (bizonytalansági) elv (Heisenberg) lénye-
ge. „Századunkban, világossá vált, hogy az elemi 
részecske áhított objektív valósága túlságosan 
durva leegyszerűsítése annak, mai valójában tör-
ténik” írja Heisenberg A fizikus természetfelfogá-
sában. Ennek végső következményeként a kvan-
tumelméletben matematikailag megfogalmazott 
természettörvények többé nem az elemi részecs-
kékkel foglalkoznak, hanem a róluk való tudá-
sunkkal. Nem tudjuk objektíválni egy megfigye-
lés eredményét, mert nem tudjuk leírni, mi törté-
nik az egyik és a következő megfigyelés között. A 
biológiában szintúgy fontos lehet a teljes megér-
téshez, hogy a kérdéseket az emberi faj teszi fel 
amely az élő szervezetek neméhez tartozik, m

val , hogy már tudjuk (értjük), hogy mi az élet, 
mielőtt még tudományosan meghatároznánk.   

Az újkor kezdetén Gallilei még mondhatta: A 
természet könyve a matematika nyelvén íródik. 
Ezzel Descatres és Hobbes is maradéktalanul 
egyetértett. Még Spinoza is : „Ha nem létezne ma-
tematika az ember nem tudná, mi az igazság”. 300 
évvel később még Eistein is így gondolkozott. De 
ez mégsem így van! Ha nem létezne az ember, 
nem létezne matematika. Gödel híres teorámája 
szerint, a matematika igazsága, saját prekoncepci-

ójától függ. A matematika bizonyos anyagi reali-
tások legfontosabb és legsokatmondóbb leírásával 
szolgál, de nem meríti ki teljesen ezeket a realitá-
sokat. (Bohr és Heisenberg a kvantumfizika szint-
jén azt találta, hogy bizonyos matematikai kijelen-
tések az időtényező függvényei a mérésekben, 
vagyis a matematikai és fizikai műveletek sor-
rendje hatással lehet az eredményre. „A definíciók 
a pedánsok trükkjei. A fizikában a kutatás tárgya 
már nem a természet, hanem az, ahogy a termé-
szetet megismerjük. Ez nem jelenti azt, hogy a fi-
zikai események a megfigyeléstől függenek, ha-
nem azt, hogy maga a megfigyelési folyamat le-
kerülhetetlen tényező. Az anyag ismeretéhez hoz-
zá tartozik az is, hogy az ember hogy gondolkozik 
róla és hogyan írja le. A tudományos módszernek, 
be kell ismernünk, hogy vannak korlátai. A mate-
rialista világnézet egyszerre elégtelen és félreve-
zető, mert nem veszi figyelembe a tudat elkerül-
hetetlen beavatkozását. A szellem elsődlegessége 
az anyag fölött nem jelenti szétválaszthatóságu-
kat, maga a fizika mutatja az anyag és a tudat el-
választhatatlanságát, amit ma már el kell ismer-
nünk. Az élő és élettelen, szerves és szervetlen 
közötti különbség, a világ szubjektumokra és ob-
jektumokra való felosztása többé már nem tartha-
tó. Descartes nem gondolt arra a lehetőségre, 
hogy a világ és az én éles elválasztása lehetetlen. 
(Pascal gondolt erre: szerinte „van a karteziánus 
elmében egyfajta bizalmatlanság, szinte ellen-
szenv a történelemmel szemben.) Ez a gondolko-
dásmód mélyen behatolt a nyugati gondolkodásba 
és hosszú időnek kell eltelnie, amíg belátjuk, hogy 
a nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a körül-
ményt, hogy a tudomány az emberek műve. A

mészettudomány nem csupán leírja és magya-
rázza a természetet, hanem része is annak.” [10]  

A polgári elvek és a materializmus kudarca 
már az 1930-as években szellemi és intellektuális 
vákuumot nyitott meg, amelyet valamiképpen ki 
kell tölteni. Az objektív determinizmus ellenpólu-
saként a szubjektív determinizmus, vagy a deter-
minista idealizmus veszélyeivel kellett/kell szem-
benéznünk. Elkerülhetetlennek látszik, hogy újfaj-
ta ideológiák töltsék be a kétségen kívül meglévő, 
szellemi vákuumot. Az étvágy az ideológiák iránt 
létezik, ami gyűlölködésekben, különféle spiritua-
lizmusokban, misztikumokban, földön-kívüli je-
lenségekben való hit és ezek szektásított változa-
tainak formájában jelentkezik. A kategorikus ra-
cionalizmus és materializmus feltartóztathatatlan 
hanyatlá
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kell látnunk, a determinista idealizmusok veszé-
lye

ná-
po

atematika és geometria örök érvényűnek 

be kell látnunk, nem változik. 
Gy

it is. 

4.6.7. A tudat evolúciója 
A tudat evolúciója során (ami feltehetőleg az 

egyetlen evolúció és a darwini elmélet ennek ré-
sze és nem fordítva) fokozódik a „szellem behato-
lása az anyagba” vagyis az anyag spiritualizálódá-
sa. Információs forradalom? Ez nem in-formáció, 
azaz bensőnk formálása, hanem az anyag jelkép-
pé, elektronikus jellé változtatása. Mindennek van 
történelme, minden érvnek, hipotézisnek, tör-
vénynek, még a történelemnek is, ami azt is jelen-
ti, hogy nem lehetnek tökéletesek, vagy örökké 
változatlanok. Emiatt elsődleges a történelmi 
gondolkodás, a természettudományossal szemben. 

Úgy tűnik, több mint 400 év után eljött az ideje 
annak, hogy csak az a tudás létezik, amely függ az 
emberi lény elkerülhetetlen korlátaitól.  Ez a fel-
ismerés a tudomány kora, az újkor végén jelenik 
meg, mely kornak nagy vívmánya a tudományos 
módszer feltalálása és alkalmazása volt, ami lehe-
tővé tette a soha nem látott technikai szint kiala-
kulását, illetve a történelmi tudat kibontakozását. 
Az elsőt széles körben elismerik és értékelik, 
összhangban a haladás újkori eszméjével, de az 
utóbbit nem. Pedig ez utóbbi, nem kevesebbet je-
lent, mint az ember önmagáról való tudásának 
alakulását, miután számtalan megdöbbentő bizo-
nyítékot láttunk az ember kettős természetének 
összetettségére, beleértve a szörnyűségek elköve-
tésre való képességet is. Az újkor (Európa kora) 
az egyik leggazdagabb fél évezred volt az emberi-
ség történelmében, de legalábbis összehasonlítha-
tó az ókori Görögország, vagy Róma klasszikus 
teljesítményeivel. Az újkori civilizáció általános 
hanyatlásának idején el kell ismernünk, hogy a 
karteziánus szemlélet és a newtoni tudomány ala-
kította ki az emberek képességét a dolgok ki-, il-
letve az anyag átalakításának fantasztikus fejlődé-
sére, összhangban azzal, hol jelölte ki az újkor 
embere helyét a világban. A teljesítmények egyi-
ke a newtoni fizika máig őrzi domináns szerepét, 
elsősorban még mindig szaporodó technikai al-
kalmazásainak köszönhetően. [10-nyomán] 

Az emberi gondolkodás változásainak felisme-
rése egy korszak végén az, hogy az eszmék és fel-
fedezések sohasem mentesek létrejöttük korának 
hatásaitól. Ma már egyre kevésbé gondoljuk azt, 
hogy az egyes tudományágak elkülöníthetők, de 
még hadakozunk, hogy megmentsük a természet-
tudományokat és a humán tudományokat a „köl-

csönös betolakodástól, meghagyjuk őket olyan 
rekeszekben, melyek legalábbis módszertanilag 
különbözők”.  Számtalan gondolkodó, költő és író 
viszonyult szkeptikusan és lázadóan a racionalis-
ták és a tudósok optimista elbizakodottságához, 
de hittek abban, hogy a gondolkodásnak két kü-
lönálló birodalma létezik, a költői és a mechani-
kus, számukra a két világ különálló, nem egyszer 
ellenséges volt. De néhány kiváló és magányos 
gondolkodó felismerte a kettő közötti kapcsolatot. 
A francia Pierre Duhem (1861-1916) fizikus és fi-
lozófus és a Duhem előtt két évszázaddal élt 

lyi G.B.Vico, akik vallották, hogy a természet 
megismerésének határai vannak, melyek az embe-
ri természet korlátaiból erednek. [10-nyomán] 

 „Bármennyire megszabadítjuk is tudatunkat a 
lélek és a nyelv rontásától, bármennyire tökéletes-
sé válunk is az értelem gyakorlásában, sohasem 
remélhetjük, hogy tökéletesen megismerjük a 
természetet….Az egyedüli dolgok, amelyekről 
elmondhatjuk, hogy mi alkotjuk őket, azok a ma-
tematikai absztrakciók, melyek nem érintik a fizi-
kai testet” mondta Vico és még hozzátette: „a fia-
talokat nem lenne szabad arra tanítani, hogy a 
geometriát megkíséreljék az életre alkalmazni. 
Őrült módszer. Egy hanyatlóban lévő korszak vé-
gén, újra rá kell döbbennünk, immár sajátos gon-
dolkozásunkkal is bizonyítva láthatjuk, hogy mi 
itt a Földön igenis a világegyetem középpontjában 
vagyunk. Nem mi teremtettük a világegyetemet, 
de a mi találmányunk, és mint minden emberi ta-
lálmány, időhöz kötött és potenciálisan esendő. 
Emberi korlátaink e felismerése miatt ez egy igen-
is új antropocentrikus és geocentrikus világkép 
megalkotásának tekinthető, mely se nem öntelt, se 
nem ostoba, egyszerűen csak alázatos és szerény. 
Az öntelt rövidlátás, inkább azokra jellemző, akik 
úgy tesznek, mintha hinnék, hogy amit törékeny 
emberek kigondoltak, matematikai képletekkel le-
írtak, abszolút és örökérvényű igazságok a világ-
egyetem minden pontján és minden időpillanat-
ban, a m
hitt igazságai megelőzték a világ létrejöttét és ér-
vényesek lesznek akkor is, mikor az megszűnik 
létezni. 

A gondokozásról való gondolkozásunk meg-
változására van szükségünk, hiszen az emberi ter-
mészet maga, 

ermekeink tudata egyre komplikáltabbá válik, 
ugyanakkor az érettség riasztó hiánya jellemzi ko-
runk emberét. 
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„Az ellentmondás nem az evolúció és a terem-
tés között feszül, hanem az evolúció és a történe-
lem között. Ugyanis az egész világegyetemben az 
ember az egyetlen történelmi lény, akinek az élete 
nem automatikus, hanem szabad akarata és vá-
lasztásai révén felelős valaki. A természetes kivá-
lasztódás doktrínája ellentétes a szeretettannal. A 
da , még akkor is, ha 

 fejlődés vakhite 
ny

, művelni és ő

egváltoztatása 
né

ár látott vázlatos model-
lek

gy sűrűségű koncentrációja, hálózatot 

 szakralitás elfogadásával. Az anyag 
és  az értelem 
ötv

munka (és nem csupán munka-
hel

lmi erőforrások kimerülése és/vagy elszeny-
nyeződése miatt. A „túlélők kicsiny csoportjának” 

rwinizmus történelmietlen
megjelenése történelmi volt egy nem vitatott ha-
ladás korában. Ez még nem a világ, csak egy kor-
szak vége.” [10] 

Hogyan jutottunk idáig? 
Az okosság-racionalitás polgári erényeinek, az 

okok láncolatának követésével, következményei-
nek felismerésével. A rövid távú gondolkozás, jó-
lét, szabadság, szabadidő, kényelem, örök fiatal-
ság, mint a mesében. A történelmi írástudó szá-
molástudóvá vált, a töretlen irá-

riz

ítja/irányította, az egyéni érvényesülés rögesz-
méje megakadályozza abban, hogy fel tudja mérni 
tetteinek következményeit. Igaz, a rendszer nem 
is ad időt a gondolkozásra.  

„Bölcsességre van szükségünk újra, ami nem 
más, mint a tapasztalatok hasznosítása akkor is, 
ha nem látható az okok rendszere. A bölcsek 
hosszú távon gondolkoznak ni, 

tú 

alkotó kis létszámú csoportok, sőt egyének kezé-
ben. Látható formái a megapoliszok és artikulálat-
lan tömegeik, a „kiürült vidék” és a szállítási út-
vonalak. 

A „fenntartható visszavonulás” egyetlen lehet-
séges útja a koncentrátumok és hálózatok lebontá-
sa, a decentralizált, autonóm (önellátó és koopera-
tív) lokalitások és artikulált közösségeik létreho-
zása. A gazdaság csak a társadalom anyagi szük-
ségleteinek kielégítését szolgálja, a pénz pedig 
egyszerű csereeszköz. A hatalom nem öncélú, ha-
nem a közösség szervezésére, védelmére, vezeté-
sére hivatott. A szellemiség, gondolkozásmód az 
„archeo-futurizmus” filozófiáját követi, az állandó 
értékek újrafelfedezése mellett, új gondolatok és 
új (megújult)

nem uralni akarják a világot. Az ember közpon
humanizmust, Isten központúnak kell felváltania, 
elfogadni, hogy teremtőből újra teremtetté le-
gyünk.” (John Lukacs) [10] 

4.6.8. Az élet folytathatósága, fenntartható 
visszavonulás 

A bemutatott „fenntarthatósági változatok” 
mindegyike csak a környezeti/materiális szem-
pontokat veszi figyelembe, egyik variáció sem 
említi a globális civilizációs modell társadalmi-
hatalmi struktúráit, szellemi-gondolati (filozófiai) 
alapjait, melyek érvényesülése miatt jutottunk el 
odáig, hogy természeti környezetünk elszennye-
ződésével fizikai létünk alapjait is veszélyeztes-
sük. Fontos tudni, hogy gondolkozásmódunk és 
társadalmi/hatalmi struktúráink m

lkül, a „külső/belső környezetszennyezés” foly-
tatódni fog, még akkor is, ha megújuló erő- illetve 
energiaforrásokat használunk kényelmi igényeink 
változatlan mértékű kielégítésére.  

A leírtakra építve, a m
 átalakításával-kiegészítésével teszünk kísérle-

tet a meglévő és a folytatható civilizációs modell 
sematikus ábrázolására, amely lehetőséget nyújt 
az összehasonlításra is.  

A „fenntarthatatlan fejlődés” kilódította az 
Földet és rajta az embert a „Világegyetem köz-
pontjából” és a globális gazdaságnak/kereske-
delemnek rendeli alá az élő és az élettelen termé-
szetet, valamint a társadalmat is. A „környezetet” 
és a társadalmat egyaránt nyersanyagforrásnak és 
hulladéklerakó helynek tekinti anyagi és szellemi 
értelemben egyaránt. A hatalom alapja a tudo-
mányra alapozott, energiaigényes technikára tá-
maszkodó gazdaság és a pénz, filozófiája a korlát-
lan szabadság és a deszakralitás. Lényeges eleme 
az erőforrások, anyagi javak, a pénz és a domi-
nancia na

az ész dominanciáját a bölcsesség és
özése követhetné, beleértve az ember visszahe-

lyezését valódi helyére, a „Világegyetem köz-
pontjába”.    

Ennek elérésére két út kínálkozik:  
- Az általunk létrehozott, életveszélyes kon-

centrációjú „fekete lyukak” (tudjuk, hogy ez az 
elpusztult napok végső állapota) türelmes kibogo-
zása, lebontása és széttelepítése, beleértve az em-
beri gondolkozás óvatos megváltoztatását is, ami-
ben a média nagy segítségünkre lehetne. A most 
felesleges embereknek értelmes és szükségleteiket 
kielégíteni képes 

y) biztosítása a technika egy alacsonyabb 
szintjén. A „földalatti” nyersanyag- és energia-
források helyett a „föld felettiekkel”, gazdálkodni 
kifosztás helyett. 

- A másik út sokkal veszélyesebb: a jelenlegi 
modell mindenáron való „fenntartása” (csak im-
már „zöld ruhába öltöztetetten”) elkerülhetetlenül 
összeomláshoz vezet, akár a környezeti, akár a tár-
sada



 4. ÚTKERESÉS, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 109 

ezúttal nem lesz választása, a lokalitások és az 
ön

t 
 felé, amely 

azo

gal” megszüntesse önmagát, hanem 

k. Ma a hit csak a termelést 
énzre irányul. A 

n jövőt szá-
nu

ellátás talaján kénytelen lesz újrakezdeni az éle-
tet. 

4.7. EGY MÁSFAJTA TÁRSADALOM 
Egon Friedell szerint „Egy civilizáció a mí-

tosszal kezdődik, és a kételkedésben végződik: 
elméleti kételkedésben, amely mikor önmaga el-
len fordul, gyakorlati kételkedésben ér véget.” 
„Az ókori világ, Cioran véleménye alapján, való-
színűleg igencsak beteg volt, ezért volt szüksége 
olyan goromba ellenszerre, mint a kereszténység. 
A modern kor fertőzöttsége felér az ókoréval, de 
nem tudjuk, milyen orvosságtól várja a csodát….” 
Ebben a hallatlanul nagy hiányérzetben, amibe 
belekényszeríttek minket, én azt veszem ki, foly-
tatja Friedell, mintha más, új isteneket várnánk. 
Milyen isteneket? Erre senki sem tud ma vála-
szolni. Az öreg nemzetek, bármilyen rothadtak 
voltak is nem tudtak meglenni új bálványok nél-
kül, hacsak bele nem törődtek a halálba. Ha a 
nyugat még nem menthetetlenül beteg, újra kell 
gondolnia minden eszmét, amit elloptak tőle, 
vagy odahagyott másoknak, és amit azok megha-
misítva alkalmaztak másutt. Ezzel lemondott szel-
leméről és küldetéséről. Megérti-e, hogy (belső) 
ellenségei –akik annak a feladatnak az elméleti 
szakembereivé vedlettek át, ami elől kitért- építik 
birodalmukat félénkségén és unottságán? Milyen 
átok sújtott le rá, hogy ezeket az üres tekintetű és 
elhaló mosolyú üzletembereket, szatócsokat és 
ravaszkodó politikusokat volt csak képes adni a
világnak, akikkel mindenütt találkozunk?...Ilyen 
féreggé kellett átalakulnia egy ilyen finom és 
komplex civilizációnak?”.... 

A népvándorlás ma nem tömeges helyváltozta-
tás, hanem folyamatos beszivárgás. Ezer éves 
éberség után,a nyugat ma önként nyitja  meg ka-
puit, kételkedik az önvédelem jogában, így kizárja 
magát a történelemből. A hanyatlás korszakainak 
az a szerepe, hogy civilizációvá csupaszítsa a kul-
túrát, lerántsa álarcát, megfossza erkölcsi felsőbb-
ségétől. Ahogy elszakad a fikcióktól, lépéseke

 

selejt

tesz az ön megismerés és kiábrándulás
nban a történelmen kívülre repíti. A tragikum 

a történelem osztályrésze is nem csak az egyéné. 

4.7.1. Ha volna társadalmunk….. 
 Pedig, „ha volna társadalmunk, veti fel Csoóri 

Sándor, és volnának benne felismerhető szerepkü-
lönbségek, hierarchiák, egymáshoz illeszthető és 
egymásra épülő rendszerek, amelyek szinte a ter-
mészetet utánozva működtetnék az életünket, ak-

kor énünk a miénk maradhatna és képesek len-
nénk a saját szemünkkel látni….” Azt már 
Friedell teszi hozzá, hogy Európa csodálatos le-
hetne, ha nem abba törődne bele, hogy a 
„jelenkoriság

jét kiszűrve az őt eltorzító, szörnyű „józan 
észnek”  ellentmondó, lehetetlen feladatokat vál-
lalna újra”. 

Jelentős számú társadalomtudós a ma társa-
dalmát nem posztindusztriálisnak, információs-
nak, hanem „magas kockázati társadalomnak” írja 
le. Szerintük „a méretek gigantikusak, a cselekvé-
sek és a kommunikáció meghatározó elemei 
rendkívül koncentráltak és a folyamatok többsége, 
az adott rend megváltoztatása csak súlyos meg-
rázkódtatások árán lehetséges” (Csikós-Nagy 
B.1999) Schumacher mobilis, talajvesztett, 
egyensúlyhiányos társadalmakról beszél, ahol az 
erősebbek joga érvényesül, akik a kereskedelmi és 
adókapcsolatokon keresztül kifosztják a gyengéb-
beket. Az óriási tömegeket a haditudományokra 
épített technikákkal látják el, mozgatják és mani-
pulálják „harci szellemét”.  A társadalmi mozgá-
sok ma már nem írhatók le többé a jobb és balol-
dal közötti hagyományos törésvonalak fenntartá-
sával. A kapitalista piacgazdaság az objektív tu-
domány látszatát keltve örök érvényű igazságokat 
fogalmaz meg, de szemmel láthatóan nem képes 
az általa teremtett emberi csődöt kezelni. Képte-
len a szegénység felszámolására, mert kizárólag a 
javakra koncentrál, az emberekre és a természetre 
nem. A világ bölcs tanítói minden korban figyel-
meztettek, hogy a gazdálkodás nem lehet az élet 
kizárólagos értelme, szükség van a szellemi erő-
forrásokra is. Úgy tűnik, az utópisztikus elképze-
lésekből kiábrándult emberek egyre inkább elfo-
gadják a figyelmeztetést, világszerte feléledőben 
vannak a „természeti és társadalmi tőkét” őrző 
konzervatív eszmé
elősegítő technikai tudásra és a p
gazdaság ügyeit úgy intézzük, mintha az ember 
nem is számítana. 

4.7.2. A politikai ökologizmus 
„Mi a világtörténelem valaha létezett, legna-

gyobb hatalmú országának lakói, föl kell végre 
néznünk a szappanoperák, futballmeccsek, ne-
gyedéves pénzügyi jelentések és a Dow Jones-
tőzsdeindex napi változásainak világából. Át kell 
értékelnünk, kik is vagyunk és milye

nk gyermekeinknek. Minden más lépés túlságo-
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san

usok”, de a „gazdag országok” jóléte 
csa

sítenek, csupán a viták le-
bo

 világ civil szervezetei 
k 

iókat, melyek 

 is veszélyes” mondta az USA-ban John 
Perkins, néhány évvel ezelőtt. [17]    

A politikai ökologizmusnak három iránya külö-
níthető el.  

- A „sötét-zöld” irányzat a kapitalista 
globalizmus összeomlásával számol, a modern 
kor végét jelző válságot elkerülhetetlennek tartja. 
Az általa kidolgozott civilizációs modellek több-
sége helyi, kisléptékű, autonóm közösségekre 
számít, melyek a természet és az ember szimbió-
zisára épülnek. Képviselői, a liberális teoretikusok 
szerint, a radikálisnak mondott zöld pártok, ez 
azonban nem teljesen így van. Mind a dolgokat 
értelmezni képes, mind a tájékozatlan „vesztesek” 
között sokan menekülnének el egy emberségesebb 
világba, de legalábbis érzik a helyzet tarthatatlan-
ságát. Számos gondolkodó, a legkülönbözőbb 
„szakmák” (írók, költők, filozófusok, közgaz-
dászok, fizikusok, biológusok, történészek, etoló-
gusok, pszichológusok és politológusok, stb.) 
művelői jutottak hasonló következtetésekre, mind 
a rendszer kritikája, mind a kivezető út tekinteté-
ben. Természetesen a kevésbé ismertek közé tar-
toznak, hiszen a hatalom tulajdonában lévő 
„mainstream” média, érthető módon nem is pró-
bálja ismertté tenni elgondolásaikat. Már a korai 
(XIX századi), baloldali mozgalmak felfedezték a 
rendszer embertelenségét, csak egy még emberte-
lenebbel gondolták kiváltani. Az első világháború 
lerombolta a maradék tradícionalitást is, létrehoz-
ta az artikulálatlan, dogmatizálható tömeget, a 
második után pedig elmélyült az „agymosás”, 
megjelentek a különböző (konzum, élmény, stb.) 
„idiotizm

k addig volt fontos, amíg tartani lehetett a 
„szocialista” hatalomátvételtől. A neoliberalizmus 
idején a kapitalizmus igazi arcára újra ráismerhet-
tünk.    

- A „reformpárti ökológia” illetve a „demok-
ratikus ökologizmus” a fennálló hatalom ideoló-
giai kísérlete a mozgalom integrálására. A műkö-
dő, korántsem tökéletes demokrácia reformjával a 
meglévő civilizációs modellen belül tartja elkép-
zelhetőnek „a szükséges változtatásokat”. A radi-
kális zöld pártokkal szemben, reformprogramot 
ajánl, szembesíteni kívánja a meglévő demokráci-
át saját elveivel és ígéreteivel, a helyi döntések-
ben való önállóság kézzel fogható módszereit ígé-
ri. Jelszava: az individualista,”éld a magad életét” 
szlogen. A „reális zöldek” elfogadják a hatalom-
ban való részvételt, így ugyan egyikévé válnak 
csak a liberalizmus „nyomást gyakorló csoportja-

inak”, de szerintük ez lehetővé teszi az erőszak 
nélküli változtatásokat, pl. környezetvédelmi tör-
vények megalkotásával. Az ökologizmus így be-
épülhet a piacgazdaságba, megtérülő üzleti érdek-
ké válik, úgymond alkalmazkodik a fogyasztók 
igényeihez. Ideológusai szerint: a politikai-
teológiai eszmék küzdelmét egy „ügyigazgatási 
korszak” váltja fel, a politika technikai eljárássá 
módosul. A „belső kritika eszméje” nem a régiek 
pótlásaként jelenik meg, hanem szerintük, az első 
„felnőtthöz méltó”eszme. A reformizmusban az 
utópikus gondolkodók régen hangoztatott gondo-
latai érhetők tetten, miszerint az emberiség (bárki 
légyen is az) ma még kamaszkorát éli, de ezzel 
végre „felnőttkorába” léphet. A politika a kollek-
tív döntések autonóm szférájává válik, az értelmi-
ségiek és a politikusok többé már nem messia-
nisztikus küldetést telje

nyolítása, lezárásuknak, a gyors döntések meg-
hozatalának elősegítése lesz a feladatuk. Ez a 
gondolkozás valójában elfedni igyekszik a valódi 
hatalmi viszonyokat.   

- A spontán mozgásokkal jellemezhető „vilá-
goszöld” irányzat” a magára hagyott, éppen le-
épülő „középosztály” (beleértve bizonyos mér-
tékben az értelmiség és a politika osztály egy ré-
szét is, akiknek érdekei immár nem esnek egybe a 
finánctőke érdekeivel) próbálkozása helyzetének 
(kényelmének) olyan fenntartására, amely nem 
zárja ki a környezet „haszonelvű” megőrzését 
sem. Az „értelmes laikusok feladata a közvéle-
mény meggyőzése, hogy a tőlük függő politiku-
sok befolyásolhatók legyenek. Az un. egyszerű 
emberek szélesebb látókörére, józan eszére lenne 
szükség, az üzletemberek megdöbbentő primitív-
sége helyett”, hangoztatják.. A különböző civil 
szerveződések több állampolgári felelősséget, 
részvételi demokráciát a képviseleti demokráciá-
val szemben és több közösségi szolidaritást kí-
vánnak, a polgári értékrend megőrzésével egyide-
jűleg. A Gazdasági Világfórum évenkénti találko-
zóival egy időben a Társadalmi Világfórum is 
megrendezésre kerül. A
képviselőinek az a véleményük, hogy a világna
egészen más vezetőkre van szüksége, mint a je-
lenlegiek, de ezt úgymond demokratikus eszkö-
zökkel gondolják elérni. 

4.7.3. Óvakodjunk az utópiáktól 
 „Amikor Krisztus kezeskedett érte, hogy Isten 

országa nem itt, vagy amott, hanem bennünk van, 
jó előre elítélte az utópista konstrukc
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ért

élet mély bajait. 
Az

ársadalmak 
azo

ntosított, nem szabadult meg teljesen a 
ny

 ember transzcenden-
ciá

elmében minden ország szükségszerűen másutt 
van, (sőt az utópia azt jelenti, hogy sehol sincs) és 
nincs kapcsolatban életünk mélységeivel és egyéni 
üdvösségünkkel” (E.M.Cioran) [11] 

„Akik a közelmúltban a társadalom átalakítá-
sáért küzdöttek, nem hajlandók a munka kérdésé-
ről gondolkozni, a forradalom szerintük, pusztán 
az elosztást jelenti, semmi köze nincs a minőség-
hez. Ha már szellemi előjogok nincsenek, én is el-
lensége vagyok az anyagi előjogoknak. Mikor a 
vagyon öncélú és emberek millióit rekeszti ki az 
életből, ellensége vagyok a zűrzavar szentségének, 
a közösséget inkább elfogadom kizsákmányoló-
nak, mint a magánembert. De nem hiszem, hogy 
az elosztás, meggyógyíthatja az 

 elosztás ideig-óráig megnyugtatja az emberek 
igazságérzetét, de ha nem lép tovább, még bol-
dogtalanabbá teszi az egyént. Amire szükség van, 
az a minőség forradalma.” [17] 

 A „fundamentalista ökologizmus” azért nem 
igazán ötvözhető a „demokratikus ökologizmus-
sal”, mert állításaival szembeni ellenérvek az el-
utasított politikai és gazdasági liberalizmus gon-
dolatköréhez tartoznak. A reformökológiát lépvi-
selők szerint a jelenlegi irányzat megtartásával, a 
technikai fejlődéssel, a termelés növelésével az 
ökológiai-, a fogyasztás és a kényelem növelésé-
vel és az emberek alkalmazkodni tanításával a tár-
sadalmi problémák is megoldhatók. Az „előreme-
nekülőkkel” szemben a „sötét-zöld és világos-
zöld” irányzatok bár különbözőképpen, de inkább 
a „hazatérőknek” adnak igazat. Az utópisztikus 
gondolatokból kiábrándult nyugati t

n része, amely nem tagja a tényleges jólét- és 
hatalom birtokosok 10%-ának, új életvitelt keres, 
megpróbálva újrafogalmazni az emberre és a ter-
mészetre vonatkozó alapigazságokat.  

„Az emberek örök törekvése a társadalom bé-
kéjének, egységének és virágzásának hármasságá-
ra irányul. A béke és a jólét könnyen értelmezhe-
tő, az egység azonban magyarázatra szorul. A tár-
sadalom csak akkor képes békében virágozni, ha 
érthető sokszínűségét, egységesítő elv fogja össze. 
(Az egységet a középkorban a katolicizmus kép-
viselte, amely az újkor kezdetén, a reneszánsz ide-
jén bomlásnak indult. A humanizmus útjára indí-
totta az értelmiséginek nevezett emberfajtát, aki 
tipikussá a polgárság színre lépésével vált, amikor 
ezzel egy időben a tudomány a fejlődés komoly 
szervező tényezője lett. A felvilágosodás lényegi 
eszméit, pl. azt, hogy az emberi élet minden terü-
lete racionálisan, tudományos módszerekkel meg-

szervezhető, ők közvetítették a polgárság számára 
és ezzel útjukra indították az utópiákat. A felvilá-
gosodás korának rögeszméje volt a népek egysé-
gének utópisztikus megvalósítása, egyfajta egye-
temes utilitarizmus kialakítása. A módszerek a 
radikális szocializmus, vagyis a nihilista messia-
nizmus az elmaradott népek vallása lett, a radiká-
lis liberalizmus (progresszívizmus) eszmékre 
összpo

ugati kereszténység elméletétől és a demokrati-
kus társadalmak ideológiája lett. Mindkettő tudo-
mányos pontossággal fogalmazta meg elméleteit.” 
[17]  

Utódaik, a „társadalommérnökök”, arra törek-
szenek (vagy talán már csak törekedtek?), hogy az 
emberi sorsot kiemeljék a „végzet” kezéből és tu-
dományos módszerekkel biztonságossá tegyék. 
„Az utópizmus lényege, hogy az emberiségnek el 
kell érnie a tökéletesség (felnőttség) állapotát, va-
gyis teljesen uralnia kell a sorsát. Az új tudatszint 
szükségességéről beszélnek, új etikai és felelős-
ségtudatról, amely meg fog birkózni a globális 
problémákkal. Ezek már megint egy elképzelt 
egyénre illenek, és nyilvánvalóan meghaladják az 
egyén normális befogadóképességét, etikai érzé-
két, érdeklődési körét, intellektuális kapacitását. 
Kivételes emberek valóban elérhetnek egyfajta 
tökéletességet, ám a földi világban a férfiak és 
nők mindörökre tökéletlenek maradnak, bár nem 
jobban, mint maga a társadalom. Hiszen az végül 
is egyéni tettek, indítékok, gyanakvások és nagy-
lelkűségek lenyomatának milliárdjait őrzi és az 
emberi természet állandóságát jellemzi. A liberá-
lis szellemiség, amely mindig az utópiában keres 
menedéket, nem veszi figyelembe, hogy a jelen 
mindig „siralomvölgy” és ennek kárpótlása nem 
egy másik utópia, ami felé az emberiség egésze 
menetelhet, hanem a túlvilág és a dráma, vagy a 
tragédia, amelynek előadója hősként, vagy áldo-
zatként az egyén. Az utópikus rendszerek mozga-
tórugói között, a legfontosabb, hogy kicsiny cso-
portok számára megszerezzék a hatalmat, hogy az 
emberiség sorsát, a tudomány eszközeivel bizton-
ságossá, a kollektív célokat erkölcsi és vallási pót-
lékokká tegyék. Vannak ugyan szervezési felada-
tok, amelyekben a csoport hatékonyabb, mint az 
egyén, de a döntés felelősségét akkor is az egyé-
neknek kell hordoznia. Az

ja nem mond ellent annak a ténynek, hogy tár-
sadalomban éljen. A kérdés csak az, hogy elvész-
e az arctalan tömegben, vagy saját személyiségét 
beépíti a közösségbe.” [53] 
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Az értelmiség végül is csak egyetlen utópiszti-
kus társadalmi formát próbált kialakítani, amely 
mindenki boldogságát biztosítaná. Ez nem való-
sulhatott meg teljesen, de legalább megszüntette a 
választékot: a tudomány és a technika fejlődésé-
vel, a tömegek nyomására a társadalmat olyan gé-
pezetnek képzelte el, amelyben egyre kevésbé 
lesz helye a vitának. A társadalomtervezés az 
eg

ma

 üres jelszavakká 
e-

ntétben ezekre nincs egyetlen vá-

lül-
em

lása 
hel

 
me

lturális és 
gazdasági szerkezetekre van szükség. Módszer 

yén gyengítésére épül, a magán és a közösségi 
szféra összemosásával, a „kollektív döntéshoza-
tal” technikáinak kidolgozásával igyekszik céljait 
elérni. 

Karl Popper szerint pl. a társadalommérnök 
célja a holisztikus társadalom átalakítás, a társada-
lom egészének átformálása meghatározott séma 
szerint, ami legtöbbször az ember átalakításának 
igényével is jár. Az embert tökéletes lénnyé akar-
ja átformálni, a politika természetét megváltoztat-
ni, a társadalmat együttműködő szociális egysé-
gek egyetértésévé kívánja alakítani. A valóságos 
társadalmi átalakulások szinte mindig úgy követ-
keztek be, hogy egy kiemelkedő szellem, vagy egy 
új, dinamikus társadalmi csoport átveszi a hatal-

t. Akkor válnak dinamikussá, ha valami hirte-
len belátás, mozgásba lendíti őket. A világméretű 
kollektivitás és ennek a dinamizmusnak a tagadá-
sa nem szünteti meg, csak elfedi a hatalmi harcot.  

A társadalomszervezéshez nélkülözhetetlen 
erények nem irányíthatók, nem határozhatók meg, 
nem kényszeríthetők ki, nem vitathatók. Ha bárki 
megpróbálja erőszakolni őket,
válnak, elveszítik érvényüket. Az etikai rendsz
rek mögött nem racionális rendszerek húzódnak 
meg, nem is a jóakarat hangoztatása, hanem 
mélységes-mély tapasztalatok.  

4.7.4. A valóságos társadalmi átalakulások 
E. Schumacher „hazatérőinek” gondolkozás-

módja fejezi ki a legjobban az ökologizmus társa-
dalmi-gazdasági célkitűzéseit. A felfogás célja a 
kibillent egyensúly helyreállítása, azaz tudomá-
sulvétele annak, hogy kicsi és nagy, másokat kizá-
ró és mindenkit befogadó rendszerekre egyszerre 
van szükség. Elfogadja az emberi ügyekben ta-
pasztalható örök kettősséget, és tudomásul veszi, 
hogy a különböző ideológiák kizárólagosságra tö-
rekvésével elle
lasz. Minden megnyilvánulás megfelelő léptéket 
igényel, a cselekvések pl. inkább kis egységekben, 
az eszmék pedig társadalmi léptékben hatéko-
nyak.              

Az emberi élet ellentéteinek összeegyeztetése 
logikai úton nem, csak önmagunkon való fe

elkedéssel történhet meg. Életünk problémái 
nemcsak konvergensek (absztrahálhatók és a leíró 
algoritmus átadható), hanem divergensek is, me-
lyeket csak átélni lehet, megoldásuk a teljes sze-
mélyiséget és nem csak az értelmet igényelik. 

A hazatérőknek jókora bátorságra van szüksé-
gük, ahhoz, hogy nemet mondjanak a világhata-
lom által diktált „divatos eszmékre és árukra”, bár 
ebben segít a „szelíd” megközelítés. A növekedést 
pl. nem tagadják, hanem minősítik. Van, aminek 
nőnie, de van, aminek csökkennie kell. A haladást 
sem kérdőjelezik meg, csak az irányát. Mindössze 
azt kívánják, hogy az élet alapjainak lerombo

yett, fedezzük fel azokat újra és fogalmazzuk át 
a ma embere számára. Ez ugyan nem esik egybe a 
főáramú műszaki haladással, hanem visszatérés 
az ember tényleges méreteihez. Ez új egységet, 
azaz új, vagy megújított vallást is igényel.     

Az európai ember természetfeletti ideiglenes 
hatalmát véglegesnek képzelte, de nem volt képes

gérteni annak törvényeit és azokkal összhang-
ban működni. A földi bioszférát nem az ember 
hozta létre, uralmat kaphatott felette, de jogot a 
lerombolására nem. Az uralom gondoskodást, fe-
lelősséget, őrzést, gazdálkodást jelent.  

Az a lényegében pénzügyi megfontolás, hogy a 
csúcstechnika hatékonyan csak koncentrált egy-
ségekben, praktikusan a városokban működtethető 
lerombolja a vidék, a hátország szerkezetét és a 
városba áramló tömeg tönkreteszi a várost. Ezért 
agro-indusztriális szerkezetek kellenek, alacsony 
hatékonyságú munka is jobb, mint a tétlenség és 
az elvándorlás. Kis léptékű, decentralizált, mun-
kaerő igényes termelési módszereket kell kidol-
gozni. (Japánban már vannak ilyenek). Ott kell 
munkahelyet teremteni, ahol emberek élnek és 
nem őket utaztatni keveseknek hasznot hozó gyá-
rakba. Olcsó, egyszerű módszerekkel, helyi anya-
gokból és igényekre, ősi technikák újjáalakításá-
val. Az életben maradás feltétele a földrajzi egy-
ségek fejlesztése, nem szabadkereskedelmi egy-
ségekbe tömörülés. Óriási városok kizárólagossá-
ga helyett, egyszerre nagyobb és törpe települé-
sekre, azonosságtudatra, hierarchikus ku

kell a helyi igények és szükségletek kielégítésére, 
olyan szelídtechnika - függő kisvállalkozásokra, 
konstruktív cselekvési utak kidolgozására, amit az 
ökonometrista szemlélet fel sem ismer.  
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El kell fogadnunk, hogy NEM a tanult, az észt 
és amennyiséget képviselő városi, hanem a tudat-
lan szegény falusi képviseli a valódi minőséget és 

s ér-

vető egyenlőtlenségnek a megőrzése. Arisztote-
lész szerint az a társadalom jól berendezett, mely-
ben önként elfogadják az egyenlőtlenséget, az ön-
kéntesség feltételezi az észt, ami az emberekben 

természetüktől fogva közös.” (Állítják Német 
Lászlóval együtt még sokan mások is.) 

„Az ésszerű társadalom a szubszidiaritás álta-
lános elve szerint strukturálódik, miszerint min-
den csoportnak megvan a maga feladata, melynek 
elvégzésére a legalkalmasabb, ezek a feladatok 
hierarchikusan szervezettek azért, hogy a csopor-
tok önmaguknak és egymásnak is segítséget 
nyújthassanak. A társadalmi testet, tehát nem 
egymástól független, csak a saját érdekükben cse-
lekvő, véletlenszerűen egymás mellett létező cso-
portok alkotják, melyeken kívül van a „törvény” 
garanciájaként a homályosan körülírt kormányzat, 
hanem strukturált közösségek hálózata, melyek-
nek megvan a maguk helye és feladata. A társada-
lom nem egyedi részeinek összessége, hanem 
önmagában vett realitás, melynek erkölcsi és spi-
rituális dimenziói vannak. Konrad Lorenz kimu-
tatja, hogy az egyenlőtlenség elkerülhetetlen a 
csoportformálódáshoz, Ardrei szerint a csoport 
hatékonyság egyenesen arányos a hierarchia szi-
gorúságával. Mi emberek racionális érvek alapján 
elfogadjuk az autoritást, és közülünk a legkevésbé 
racionális, vagyis a gyermek lázad legtöbbet pe-
dig az autoritás bizalmat, biztonságérzetet is te-
remt. Elfogadását, vagy elvetését meggyőződések 
diktálják, melyek gyökerei filozófiákba nyúlnak 
vissza, (pl. Max Horkheimer és Jürgen Habermas

bölcsességet. A minőség fejles
tel

ztése hatalma

is az alap-

 

 a lényeg, 

mi kihívás is, nem csupán a meglévő technika 
és gazdasági sémák alkalmazása. „Zárt” társa-
dalmakra van igényünk, épkézláb emberek meg-
termelhetik azt, amire szükségük van. Az okos 
emberekkel szemben többet érnek a bölcsek. 

4.7.5. Társadalomszervezés 
„Sokan vallják, hogy jó lenne, ha valakiknek 

joga lenne kikényszeríteni bizonyos mércét. A 
norma ugyanis nem állapítható meg konszenzus-
sal vagy többségi döntéssel. A többség állandóan 
változik, a normának pedig éppen állandósága ad-
ja meg normatív jellegét, vagyis nincs kitéve a 
népszerűség szeszélyének vagy a többség nyomá-
sának. Az autoritás (tekintély) lényegi vonása, 
hogy ott gyakorolják, ahol máskülönben társa-
dalmi vákuum keletkeznék és az, hogy önkénte-
sen fogadjuk el, mert számos bennünk lévő moz-
gatórugót vesz célba. A törvény kényszerít, az au-
toritás a szív, a szokás és tisztelet diktálta előzetes 
egyetértéshez folyamodik. Az autoritást jóváhagy-
juk, egyetértünk a velünk szemben támasztott kö-
vetelményeivel, azért, mert természetes reakció. 
Kimerül és összeomlik az a hierarchikus szerve-
zet, melynek nincs jelen minden szintjén az auto-
ritás. Az autoritást birtokolni, de nem gyakorolni 
a társadalom betegségének tünete. Az autoritás 
egymáshoz kapcsolódó és egymással együtt mű-
ködő elemei korlátozzák szabadságunkat, de nél-
küle a korlátlan szabadság szétszaggatja a társa-
dalmi kötelékeket és ez ugyanolyan csalódáshoz 
vezet, mint a szabadság teljes hiánya. Az autoritás 
korlátokat szab a pszichológiai térnek, melyben az 
ember tevékenykedik. Ha a fenti kettő közül bár-
melyik megszűnik, a közösség tagjai elveszítik 
lelki, erkölcsi, végül fizikai épségüket. Az autori-
tás hanyatlása veszélyezteti a közösség létét, mert 
bátorítja az aszociális elemeket, zavargó, állandó-
an változó gyülekezetté teszi a társadalmat, ami 
rosszabb a hierarchikus közösségben élő állati 
hordánál, mert azok ösztönei korlátozóak és nincs 
képzeletük. Az autoritás feladata a társadalom lé-
nyegét jelentő strukturáltságának, vagy

az un. Frankfurti iskola tagjai). A társadalmi kon-
szenzus, normális esetben egyetértésben van az 
erkölcsi intelligenciával, amelyhez általában csat-
lakozik a jog is. E három összetevő együttes fo-
lyománya az autoritás. Minden közösségben az 
egyéni és közösségi szempont is érvényesül, in-
nen ered a közösség stabilitása.” (Molnár Tamás) 

A társadalom szervezésében nem kizárólago-
san a centralizálás vagy a decentralizálás
hanem is-is. A centralizáláskor az értelem és a ha-
tékonyság megfelelőbb, a decentralizálásnál az in-
tuíció, az ötletek és az újítások. Nem kizárt a rend 
és a szabadság kettősségének feloldása, mind a 
kettőre szükség van. A rendhez belátás után sza-
bad akarattal kell alkalmazkodni, ugyanakkor a 
cselekvés szabadsága nélkülözhetetlen. 

- Valóban fontos a szubszidiaritás elve: hiba, 
ha valamit kisebb és alárendeltebb szervezetek is 
el tudnak végezni, magasabb szintű egységek ha-
táskörébe utalunk át. Hiszen minden társadalmi 
egységnek az a hivatása, hogy segítse a társada-
lom testének egészét annak tagjaként és nem az, 
hogy elpusztítsa, vagy beolvassza őket. A kisebb 
szinteket a lojalitás köti a nagyobbakhoz, ez lé-
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nyegi eleme bármely szervezet egészségének. A 
központi hatalom hatékonysága és tekintélye 
nyerhet, ha gondosan megőrzi az alsóbb szintű 
alakulatok szabadságát és felelősségét. Ezálta

sak magántulajdon van, akkor ká-

ő tulajdon kialakítása, 

mindig a rosszat cselekedte, de 

lni, másképpen 

pítményeket.  
A megvalósítás módszere az alkotmány

művészetével való bevezetés, kísérleti jelleggel és 

lés 

l ha-

logikájának megváltoztatásával fékezhetők meg. 
Az állam erkölcsi szerepét is vissza kell állítani, 
ne csak a pénzügyi és gazdasági körök őre és vé-
delmezője legyen. 

4.7.6. Példa a „harmadik útra” a PROUT 
A globalizált kapitalizmus túlkapásai minden 

képzelet

tékonyabban végezheti azt, ami egyedül az ő fel-
adata: az ösztönzést, a visszafogást, az irányítást 
és a felügyeletet, ahogy a szükség kívánja. Alap-
elvekre felépülő elméletre van szükség, amelyek 
tapasztalatokból és gyakorlati megértésből szár-
mazik. A központi hatalom tud rendet teremteni, 
de alkotó közreműködést nehezen.  

- A tulajdonformák területén: a magánnak és a 
közösséginek egyszerre kell megjelennie. Ellen-
tétpár ez is, ha c
osz lesz, ha csak közösségi, akkor terror. Nincs 
végső, csak élő megoldás. A magán vállalat lé-
nyege a nyereségre törekvés, a közösségi csopor-
tosulás, nem haszonszerzésre, hanem a köz igé-
nyeinek ellátására való, az életminőség és a kultú-
ra képviselője. Életszínvonal helyett életminőséget 
kell teremteni.  

Cél: a kreativitást segít
ami kisléptékű, személyes, helyi, a tulajdonos is 
dolgozik, fontos a fogyasztó iránti felelősség és a 
társadalmi haszon is nemcsak a pénzügyi. A ma-
gán és az állami cégek is lehetnek túlcentralizál-
tak. A köztulajdonnál az üzlet és a politika nem 
keveredhet, a közérdek értelmezése az állam fel-
adata.  

Egy jobb társdalom csak magasabb szellemi-
erkölcsi követelményekkel hozható létre, (mohó-
ság, irigység, önzés helyett, nagylelkűség, mérték-
letesség, másokra figyelés. Az emberiség törté-
nelme folyamán 
méltányolta jót, Ez ma nem így van, újra meg kell 
tanulnunk).  

A társadalmat szerepkörök és nem jogok sze-
rint kell szervezni, ne keveredjen össze az érdek 
és a közösség szolgálata. A magánjólét és köz-
nyomor ellentétpárja a gazdasági növekedéssel 
nem oldható fel. 

Összefoglalva:  A jelen helyzetből kiindulva 
egy keverék megoldást kell talá
várható az összeomlás. Önként elfogadott önkor-
látozásra, emberi igényekhez igazított iparra, a 
díjazásban max. öt-hétszeres különbségekre lehet 
szükség. Nem a személyes önmegvalósítás a lé-
nyeg, hanem önkéntes bekapcsolódás a szervezeti 
céloknak megfelelő munkába. A valóságból kell 
leszűrni a fogalmi é

ozás 

teljességre törekvő alkotás, ismertetése az eddigi-
ek összefoglalását ígéri, hiszen érinti a világlátás, 
a gazdaság, a társadalom, a politikai hatalom, az 
etika, a kultúra és a spiritualitás kérdését is. Al-
ternatív közgazdaságtana kiemelkedő jelentőségű. 

A PROUT lényegében egy átfogó makroöko-
nómiai modell, melynek célja, hogy az élet dina-

fokozatosan. Az önpusztító erők csak a terme

et felülmúló szenvedést és természetrom-
bolást okoznak a Földön. Szükség van a nagyvál-
lalati kapitalizmus praktikus alternatívájára, mert 
ez a rendszer nem tudja, de nem is akarja a tétlen 
kezeket és az elvégzendő feladatokat összekap-
csolni.  

Prabhat.Ranjan.Sarkar indiai filozófus (1921-
1990) egy elméletet dolgozott ki, amely lényegé-
ben az ökologizmus elveivel összhangban lévő, 
még a Magyarországon is jól ismert, un. „harma-
dik utat járja”. A harmadik út az ősi bölcsességek 
felélesztését, a gazdasági decentralizációt, a táj-
egységek önálló gazdasági, társadalmi fejleszté-
sét, az önkéntes szövetkezetek létrehozását, a ter-
mészeti egyensúly megőrzését, a helyi nyelvek és 
kultúrák megőrzését jelenti. Megpróbál válaszolni 
arra a kérdésre, hogy mi jöhet a kapitalizmus 
után? [56]  

Az egyetemes spirituális értékekre épülő 
PROUT (Progressive Utilization Theory) a keleti 
tantra (spirituális életmód) felöl, holisztikusan kö-
zelíti meg az emberi lényt és életének újraterem-
téséhez szükséges gazdálkodás megszervezését, 
egyéni és kollektív szinte egyaránt. Alapelve a 
kozmikus tudatra alapozott „minden egy”, meg-
ismerésének útja misztikus és intuitív út. (Hamvas 
Béla szerint a misztika nem a tudomány ellentéte, 
hanem a tudás magasabb foka.). Az elmélet kiutat 
próbál keresni a globalitás válságából. Ellenzi a 
korlátlan magántulajdont, a parazita kapitaliz-
must, a neoliberalizmust, és a kommunizmust, bí-
rálja a humanizmus klasszikus tartalmát és a tu-
dással a bölcsességet, a civilizációval a kultúrát 
állítja szembe. Az elmélet szoros rokonságban 
van E.F. Schumacher, Wendell Berry, Német 
László, Kindler József, Síklaki István, Herman 
Daly és D.D.Meadows gondolataival. Az elmélet 
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mikus egyensúlyának helyreállításával fejlessze a 
társadalmi-gazdasági régiókat úgy, hogy meg-
őrizve és javítva a természeti környezetet minden 
szempontból javára legyen az ott élő embereknek. 
Nem merev öntőforma, hanem dinamikus alapel-
vek holisztikus gyűjteménye, de egy spirituális ér-
tékeken (a mi felfogásunk szerint egy kozmikus 
hiten) alapuló új társadalmi paradigma is egyben. 
Figyelembe veszi az erőforrások korlátozott voltát 
és a népességszámot is. Az embert kívánja a tár-
sadalmi kapcsolatrendszer középpontjába állítani 
és elutasítja, hogy a gazdaságot az emberi létezés 
egyetlen dimenziójaként kezeljék. Számolva az 

a

érintő ügyekben. A je-

edni kell a 

sággal kívánja felhasználni, az egyén 

lásd ha-

ember ellentmondásos természetével, lelkiismere-
tünk felébresztésével próbál rávenni a teremtett 
világgal való együttműködésre. Felülemelkedik az 
önző, versengő álkultúrán, illúziónak minősíti azt 
a kapitalista mítoszt, hogy az egyéni érdek maxi-
malizálásával mindenki jól jár. 

A belátás és a részvét kultúráját szorgalmazza, 
azt, hogy megfelelően „hasznosítsuk” az emberi 
lény egymást kiegészítő (egyéni és közösségi, női 
és férfi, mai és múltbeli, cselekvő és elmélkedő, 
racionális és érzelmi, ösztönös és tudatos, anyagi 
és szellemi, emberi és emberfeletti) dimenzióit. 
Szerinte az egyén fejlődése, személyes döntései, 
cselekedetei szerepet játszanak a világ megváltoz-
tatásában, összekapcsolódnak mások hasonló lé-
peseivel. A jólét fogalmát kitágítja a materiális 
javakon kívül az értelmi és spirituális fejlődést is 
elengedhetetlennek tartja, a technikát is ennek 
rendeli alá. Az elmélet utópisztikusnak tűnhet z 

és a közösség anyagi és szellemi-lelki jólét-
ének biztosítására. Bizonyítja, hogy nincs el-
lentét az egyén és a közösség valódi érdekei 
között, azok igazából egybeesnek. Lényegi 
célkitűzése, hogy bátorítsa az embereket 
adottságaik kibontakoztatására, céljaik eléré-
sére. 

 „Megfelelő összhang biztosítása fizikai, me-
tafizikai, materiális, intellektuális és spirituá-
lis hasznosítások között”. A komparatív elő-
nyök hagyományos gazdasági alapelve sze-
rint mindenki végezze azt, amiben a legjobb. 
A tétel szerint a regionális önellátás a legha-
tékonyabb módja a minden embert érintő 
életszínvonal emelésnek, minden egység (or-
szág) az ott lakók számára termelje meg az 
élelmet és csak a fölösleget értékesítsék a kö-
zeli egységekben, településeken (

európai gondolkozás számára, mert mélyen gyö-
kerezik az indiai kultúrában. Utópisztikus fel-
hangjai az „emberiségre vonatkozó” javaslatok 
miatt lehetségesek. Azonban kis léptékben, sőt or-
szágos szinten is emberek milliói ültetik át a gya-
korlatba javaslatait, különféle elnevezésekkel.  

A „mindenség urainak” (akiket nem népszava-
zással választottak), új világrendjét a gazdagok 
irányítják a gazdagok érdekében. „Csak a mesék-
ben és a „haladó” értelmiségi folyóiratok lapjain 
igaz az, hogy a világrend vezérelvei a törvényes-
ség és az igazság. A valóságban ezt a világot az 
erő törvénye uralja. A demokrácia csak akkor ér-
vényesül, ha a társadalom jelentőséggel bíró dön-
téseket képes hozni az őt 
lentős határozatok ma a felelőtlen magánhatalom-
tól erednek, a társadalom fölött a magánérdekek 
uralkodnak. Az emberek vágynak a demokráciára, 
de csökken a hitük abban, amit demokráciának 

neveznek. A lehetőségek nélküli szabadság 
ugyanis a Sátán ajándéka. 
 A PROUT alaptételei, jellemzői: 
 „Egyetlen egyénnek sem engedhető meg, 

hogy a közösség egyértelmű jóváhagyása 
nélkül bármilyen jellegű vagyont mértéktele-
nül felhalmozzon”. Mindenki számára bizto-
sítja az alapszükségletek kielégítését, de a 
fennmaradó többletet érdemeik szerint osztja 
szét a motíváció biztosítása céljából, mert a 
különbözőség és nem az egyenlőség a termé-
szet törvénye. A kereseteknek ésszerű felső 
határt szab és maximálja a legalacsonyabb és 
a legmagasabb keresetek közötti különbséget.  

 „A világegyetem materiális, intellektuális és 
spirituális forrásainak maximális hasznosítá-
sa és ésszerű szétosztása.” Törek
természeti erőforrások legnagyobb „haté-
konyságú” és bölcs hasznosítására a környe-
zet állapotának megőrzése mellett. Az intel-
lektus „szétosztása” lehetővé teszi különleges 
szellemi teljesítményeket, a spiritualitás meg-
léte pedig azt, hogy minél közelebb kerüljünk 
a „Legfelső kozmikus tudathoz”. 

 „Az emberi közösségek és egyedeik fizikai, 
intellektuális és spirituális adottságainak 
maximális hasznosítása” A természeti forrá-
sokon kívül, az emberi forrásokat is kellő ha-
tékony

gyományos paraszti gazdálkodás). Minden 
esetben a minőségi megoldást kell választani 
(pl. a kivételesen bölcs emberek ne fizikai, 
hanem tanítói munkát végezzenek, vagy a di-
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namikus egyensúly helyreállítása érdekében 
nem a fosszilis, hanem a „szelíd” pl. szél, 
nap, árapály energiákat használják). 

 „A hasznosítás progresszív jellegének bizto-
sítása, az idő, a hely és a személyek függvé-

 
gazdasági régiók létre-

lényegi árukat, azaz 

ási elvhez. 

 

ódjá-

 

 

zik a mind a születési (kaszt-

 

nyében változó módon” A tudományos kuta-
tások és fejlesztések irányának olyan irányba 
terelése, amely az ember és a bolygó hosszú 
távú „jól-létét” szolgálják. A különböző 
technológiák hatásait fel kell mérni, a negatív 
hatásokat minimalizálni kell. A munkavégzés 
az ember elméjének és kezeinek a részvételét 
egyaránt igényelje. 
„A társadalmi-gazdasági decentralizáció ki-
alakítása, társadalmi-
hozásával a földrajzi adottságok és a közös 
kulturális és nyelvi adottságok alapján” Cél-
juk az önellátás biztosítása a közösségi szel-
lem kihasználásával/kialakításával. A régiók 
nagyságuktól függően további egységekre, 
blokkokra, falvakra, kistelepülésekre osztha-
tók. A „blokkok” képviselik az alulról szer-
veződő helyi szintet. 

 „A gazdasági demokrácia létrehozása”. En-
nek feltételei, hogy az élet alapszükségletei 
mindenki számára biztosítottak legyenek, az 
emberek vásárlóereje növekedjen, a gazdasá-
gi döntési jogok helyi szintre kerüljenek és 
meg kell akadályozni, hogy kívülállók be-
avatkozhassanak a helyi gazdaságok ügyeibe 
(pl. idegenek nem birtokolhatnak természeti 
erőforrásokat, a nyereséget pedig a helyi vál-
lalkozásokba kell újra befektetni.) Az ipari, a 
kereskedelmi és a szolgáltatási egységek há-
rom szintjét javasolja: a kisméretű magánvál-
lalkozások (ezek a nem 
luxustermékeket és egyes közepesen fontos 
termékeket gyártanak), a szövetkezetek (me-
lyek a nélkülözhetetlen és a közepesen fontos 
árucikkek többségét állítják elő) és a köz-
hasznú formában működtetett nagyvállalatok 
(melyek a tőkeigényes iparágakkal, a közle-
kedés, távközlés, energiaszolgáltatás, honvé-
delem, bányászat, stb.).  

 „A rendszer az adókat a termelőktől és a fo-
gyasztást nyújtóktól és nem a fogyasztóktól 
szedné be”. Az adókulcsok a nélkülözhetet-
len áruknál a legkisebbek, a luxuscikkeknél a 
legmagasabbak. Megállítja a munka meg-
adóztatását, de a termőföld és a természeti 
források után adót szabna ki, hasonlóan a 
szennyező fizet adóz

 „Az állam szerepe a szövetkezeteken alapuló 
gazdaságban nem a termelésben való részvé-
tel, hanem annak koordinálása” Annak meg-
szervezése, hogy mindenki számára munkát 
biztosítson. Elősegítése annak, hogy kiala-
kulhasson a társadalmi sejtek szövetkezetei-
nek hálózatrendszere, széleskörű népszerűsí-
téssel és képzéssel. 
 „A hatalom kérdése” is új megvilágításba 
kerül a PROUT rendszerében. A történelem, 
állítja, a hatalmat gyakorló csoportok menta-
litásának (jellegzetes életfenntartási m
nak), ciklikus körforgására épül egy adott 
környezetben. Egy-egy történelmi korszakot 
egy adott csoport lélektani és hatalmi domi-
nanciája jellemez. Az emberi mentalitás négy 
alapkategóriáját (a szanszkrit „varna”) hatá-
rozza meg, létrehozva egy, a korszerű mate-
rialista felfogáshoz képest gyökeresen új társ-
dalom-dinamikai modellt.  
˙(Az anyagszerveződés kutatással foglalkozó 
Oláh János, vele ellentétben pl. azt állítja, 
hogy valamennyi ismert, kb. 10 000 éves, 
gazdálkodással létrejött civilizáció lényege az 
ismert világ erőforrásainak birtokbavétele. 
Elismeri azért, hogy a birodalomépítő me-
chanizmusok koronként változnak. Megfi-
gyelései azonban feltehetően a „nyugati típu-
sú” civilizációkra vonatkoznak, és vélemé-
nyét erősen befolyásolja a szerző kutatási te-
rülete, azaz az anyag halmazképző hatalma).  
A négy embercsoport Sarkar szerint: a dolgo-
zók (a sudrák), a harcosok (a ksatriják), a tu-
dós bölcsek (viprák) és a kereskedők 
(vaisják). A PROUT osztályelmélete merő-
ben különbö
rendszer) mind a vagyoni helyzeten alapuló 
társadalmi felosztásoktól. Egyéni szinten 
minden emberben megtalálhatók a varnák 
alapjai, de csak az egyik dominál. Az embe-
rek inspirációt, útmutatást és vezetést várnak 
azoktól, akik fel tudják ébreszteni és a közös-
ség szolgálatába állítani a bennük lévő ké-
pességeket. 
A sudrák-at az alapvető ösztönök, a megélhe-
tés gondjai és a földi örömök foglalkoztatják, 
viselkedésük a tömeglélektannal írható le. A 
kastriják elsősorban fizikai erejükre, küzdő-
szellemükre támaszkodnak, értékeik a becsü-
let, a hűség, az önfegyelem és az önfeláldo-
zás, ami néha kegyetlenséggel párosul. Ural-
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mukat az ókori és a kora középkori társadal-
mak jellemezték. A viprákat a fejlett intellek-
tus jellemzi és szellemi képességeik segítsé-
gével akarnak hatni a társadalomra. A későb-
bi középkori európai, az ősi ázsiai és a mai 
iszlám államok mutatnak vipra vonásokat. Az 
általuk uralt korszakokban a kollektív érdek-
lődés középpontjában a vallási, kulturális és 
intellektuális tevékenységek állnak. A 
vaisják, vagyis az üzletemberek és kereske-
dők az anyagi javak felhalmozásában és for-
gatásában jeleskednek. Értékként az anyagi 
gazdagságot, a sikert és az erre épített hatal-
mi pozíciót ismerik el, korszakuk a modern-
nek nevezett jelenkor. A ciklikus társadalom-
fejlődés nem jelent önmagába visszaforduló 
körkörösséget. Sarkar (John Lukácshoz ha-
sonlóan) elfogadja a történelmi tudat fejlődé-
sét, a tudat evolúciójának elméletét. Minden 
történelmi korszak kezdetét nagyfokú dina-
mizmus jellemzi, az új vezető osztály elindí-
totta felívelő trend akkor ér a csúcsra, amikor 
a hatalom megszilárdítja a társadalom fölötti 
kontrollját. Idővel azonban a tényleges hata-
lom egészségtelen koncentrációja alakul ki, 
az uralkodó csoport már csak saját jólétével 
törődik, hatalma gyengülni kezd, a társada-
lom elszegényedik és hanyatlásnak indul. A 

é-

tvállalás. Kompromisz-

zán

PR
mi
he ában a sadviprák tulajdonságait.  

 
v

fog
o 

ól, a 

o 

erelő munkák, használtcikk 

 

beri munkát a 

kereskedők korszaka hanyatlóban van. A 
vipra és a ksatrija típusú emberek helyzete a 
sudrák szintjére süllyed és előbb-utóbb a 
sudrák ez utóbbiak vezetésével fellázadnak. 
beköszönt egy új sudrák által dominált kor-
szak, lénygében az anarchia periódusa. Ez 
csak addig tart, amíg megerősödik a ciklus 
következő, feltehetőleg a ksatriják alkotta 
csoportja, ami átveszi a tényleges hatalmat.  

 A társadalmi mozgások örvénylő jellege sok-
szor okoz kilátástalanságot és szenvedést az 
embereknek. A PROUT széles perspektívát 
nyújt a társadalmi mozgásokat vizsgálók 
számára és elismeri, hogy a nagy egyénisé-
gek képesek befolyásolni azokat, visszaad-
hatják a reményt az embereknek a kilátásta-
lan helyzetekben. Az intellektuálisan fejlett, 
spirituális vezetőket Sarkar kifinomult elm
jűeknek (sadviprák) nevezi, akiknek jellem-
zői a bátorság, az őszinteség, becsületesség 
és elkötelezett áldoza
szummentesen követik az egyetemes etikai 
elveket. Ők a társadalom javát szolgáló, iga-

 elhivatott, ritkán megjelenő vezetők. A 

OUT szerinti legmagasabb rendű ideálra 
ndenki törekedhet, sőt mindenki kifejleszt-
ti mag

Végezetül, az elkerülhetetlennek ítélt válság 
át észeléséhez Sarkar az alábbi irányelvek el-

adását javasolja:  
egyszerűsítsük életünket (csak annyit vásá-
roljon, amennyire valóban szüksége van, 
szabaduljon meg felesleges tárgyait
hangsúlyt a nem anyagi örömökre próbál-
ja helyezni, készülve az ínségesebb idők-
re),  
derítsük fel a hanyatlásnak ellenálló 
szakmákat (közfeladatok és szolgáltatá-
sok, javító-sz
üzletek, oktatás, szövetkezeti termelési 
formák, tanácsadás, válságkezelő, szociá-
lis és rehabilitációs tevékenységek),  

o tegyük sokrétűvé bevételi forrásainkat 
(részmunkaidős állások, átképzések, krea-
tivitás), - - új értékrendet fogadjunk el, a 
közösségek erősítősítésével (A gazdasági 
demokrácia alapelveinek megismerése, 
gyakorlása). 

 Hasonló modellt dolgozott ki a kalkuttai 
Amartira Sen is, a cambridge-i Trinity Coll-
ege igazgatója, aki 1998-ban közgazdasági 
Nobel-díjat kapott munkásságáért. Gazdasági 
rendszere sok mindenben hasonlít Sarkaréra. 
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia úgy 
hivatkozott rá: ő az, aki „visszaállította az 
etika dimenzióját a létfontosságú gazdasági 
problémák tárgyalása során”.  
A munka filozófiai felfogásának is meg kell 
változnia szerintük, nem embertelen nap-
szám, amit majd a technika feleslegessé tesz, 
hanem olyan valami, amit a gondviselés az 
ember teste –lelke javára szánt. A társadal-
mak már túl sokáig éltek a világegyetemet 
kormányzó törvényekkel erőszakosan szem-
beszegülő eszméken. Jó példaként a buddhis-
ta közgazdaságtant szokás felhozni: ez a ké-
pességek használata és fejlesztése, az önzés 
legyőzése együttműködéssel, elvei szerint a 
munka és szabadidő ugyanannak az életfo-
lyamatnak egymást kiegészítő részei. A gépe-
sítésnek elmélyíteni kellene az emberi ügyes-
séget, nem kiszolgáltatni az em
gépnek. A kézműves, ha engedik neki, meg 
tudja húzni a gép és a szerszám közötti ké-
nyes választóvonalat. A civilizáció lényege az 
emberi jellem megtisztítása a munka segítsé-
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gével és nem az igények megsokszorozása. 
Mindenkit alkalmazunk, akinek külső mun-

zínvonal, az éves fogyasztás mennyisége, a 
s opti-

sség a pusztulás felé ha-
lad

 szabályozás zajlik, ami feltételezi,
ho

ra, az egyedi sejt védi a 
ren

kahelyre van szüksége, de pl. a nők irodai al-
kalmazása gazdasági kudarc, hiszen az ott-
honi munkát ki csinálja meg?  

 A nyugati kapitalista felfogás szerint: aki 
többet fogyaszt boldogabb, lényeg az élet-
s
fogyasztás maximalizálása a termelé
mális rendje mellett, ami a világméretű ke-
reskedelmi hálózatokon alapul.  

A PROUT célja: a lehető legkisebb fogyasztás-
sal a lehető legnagyobb jólét elérése, vagyis az 
emberi igények kielégítésének maximalizálása a 
fogyasztás optimális rendje mellett. Helyi erőfor-
rások felhasználása helyi szükségletek kielégíté-
sére. 

4.7.7. A közösségek és kommunikáció  
Minden emberi közö
, ha nincs átélhető eredetmitológiája, üdvtörté-

nete és szenvedéstörténete, vagyis ha nem tudja, 
honnan jön és hová tart és azt sem, hogy mit ta-
nuljon mindebből. (Veöres Sándor: Alattad a föld, 
feletted az ég és benned a létra). Elfelejtettük, 
hogy a földből vagyunk, de isten képmásaként az 
ég felé törünk, sorsunk létráján bukdácsolva, 
gyarlóságunkból tanulni igyekezvén” mondja Bo-
gár László közgazdász. 

A Riesman bemutatta „magányos (és számos 
betegségtől szenvedő) tömeg” egyfajta kommuni-
kációs problémával küzd, melyet a legpontosab-
ban az elmúlt évek rendszerbiológiai szemléletű, 
molekuláris biológiai kutatásai „jeltovábbítási 
problémaként” fogalmaztak meg.  A biológiai tu-
domány emberei más megközelítésből gyakran 
ugyanoda jutnak, mint a közgazdászok, társada-
lomtudósok, sőt a filozófusok.  

A rendszerbiológiai szemlélet szerint az élővi-
lágot és az egyes organizmusokat különböző szin-
tű komplex rendszereknek kell tekinteni, amikben 
rendszerszintű  

káció a

gy az egyes rendszerekben minden egyednek 
funkciója van és létezik egy rendszerterv. Az 
egyed tehát az összetett jeltovábbítási rendszerek 
(kommunikáció) révén érzékeli az egész rendszer 
állapotát. A soksejtű szervezet egy jól szervezett 
társadalomként fogható fel, ahol (ha a rendszer 
egészséges) mindenki tudja és teszi a dolgát, ami-
hez nem kell diktatúra, csak tiszta kommuniká-
ció…” [57]  

A korunkra leginkább jellemző daganatos- és 
neuro-degeneratív betegségek számos szakember 
és gondolkodó (pl. Konrad Lorenz) szerint össze-
függésbe hozhatók, de legalábbis analógnak te-
kinthetők a termelés és fogyasztás megállíthatat-
lan növekedésével és az egyén elszigetelődésével. 
Szerintük a patológiás állapotok jelentős részének 
hátterében a sejtszintű kommunikáció zavarai, 
„jeltovábbítási problémák” állnak. A kommuni-

 latin kommunare szóból ered, ami azt je-
lenti közössé tenni. Közössé tenni valamit viszont 
csak kölcsönhatás során lehet, így pl. a sejtek kö-
zötti kommunikáción egy olyan interaktív, sőt ko-
operatív jelátadási folyamatot értünk, amely mo-
lekuláris vagy sejtes választ indukál. A társadalmi 
sejtet is rengeteg információ éri folyamatosan, 
ami a jel-zaj viszony szempontjából csak zajnak 
tekinthető, jel ugyan, de nem indukál sejtválaszt, 
azaz nem tekinthető interaktív kommunikációnak.  

„Egy kommunikációs rendszer akkor működik 
jól, ha a rendszer elemei között tiszta kommuni-
káció zajlik, ha a közössé tett információ valós és 
releváns, és ha a rendszer egyedei összehangolt és 
célorientált választ adnak….Az élet alapmotívu-
ma a kapcsolat a kölcsönhatás. Ha egy sejtet kive-
szünk a környezetéből és egyedül tápfolyadékba 
tesszük, hiába kap meg minden tápanyagot, el-
pusztul. Ha általánosságban nézzük az élő rend-
szereket, világossá válik, hogy kommunikáció 
nélkül nincs élet, az élet lényegéhez tartozik a 
kölcsönhatás, az interakció... Az élet ökosziszté-
más rendszerben zajlik és a különböző szintű 
rendszerek fennmaradásának, fejlődésének, azaz 
komplexitásuk növekedésének alapja a rendszeren 
belüli és a rendszerek közötti interaktív, koopera-
tív kölcsönhatás, azaz a kommunikáció. …A baj 
mindig akkor kezdődik, amikor a rendszerben 
hamis kommunikáció jelenik meg. Egy sejt a 
szervezetben csak akkor osztódik, ha erre a rend-
szerből üzenetet kap. A tumorsejt mimikálja ezt 
az üzenetet, azaz hamis kommunikációt végez. Ha 
jól működik az immunrendszer…akkor a hamis 
üzenetet generáló sejtet a rendszer eliminálja, és 
nem fejlődik ki a patalógiás állapot. A tisztán 
kommunikáló, egészséges rendszerben a sejtek 
odafigyelnek egymás

dszert és ennek érdekében képes önmagát is 
feláldozni. Ha a sejt sérül, a rendszer próbálja se-
gíteni abban, hogy elláthassa feladatát, ha ez nem 
sikerül, leállítja a sejtosztódást, vagy bekövetke-
zik a sejthalál. A tumorsejt úgy válik rosszindula-
tú daganatsejtté, hogy hamis osztódási jelet gene-
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rál és szaporodása során begyűjti azokat a mutá-
ciókat, amelyek életképessé teszik egy őt kordá-
ban tartani igyekvő rendszerrel és kommunikációs 
közeggel szemben… 

Hasonló mechanizmusokkal operál a vírussal 
fertőzött sejt is. A vírus ugyanis miközben meg-
szállja és átprogramozza a gazdasejt kommuniká-
ciós rendszerét, jeltovábbítási útjait - hogy ezentúl 
már ne elkötelezett differenciált funkciót ellátó 
sejt legyen, hanem víruskiszolgáló sejt – arra is 
vigyáz, hogy a sejt regisztrálva a betolakodót és a 
génállomány sérülését, ne haljon meg programo-
zott sejthalállal. Mai ismereteink szerint a rossz-
indulatú daganatsejtek kialakulása …egyrészt 
genomális változásokra, másrészt az 
intercellurális kommunikációs rendszer rendelle-
nes működésére vezethető vissza. A jeltovábbítási 
utak azonosításával a hibás sejt kommunikációjá-

őség 

zük, de a ro-
bo

s kap, segít és segítik. A 
ba

hatatlan, az em-
ber a csere szörnyének érzi magát és csak azért is 
eze

lizmusnak nevezett civilizáció, döntő 
ele

nak gátlása révén  az önreprodukciós lehet
elvész…A világszerte az érdeklődés középpontjá-
ba került jeltovábbítási terápia nem alapvetően 
új, csupán egy másfajta rendszerszemlélet alkal-
mazását jelenti. Lényege az, hogy az ökosziszté-
más rendszer megzavart, illetve felbomlott egyen-
súlyi állapotát a hibás jelek gátlásával, a prog-
ramozott sejthalál mechanizmusainak helyreállí-
tásával, illetve pozitív funkcionális jelek stimulá-
lásával állítjuk helyre.” [57]  

4.7.8. Összefoglaló összehasonlítás 
Német László azt állítja a „A minőség forra-

dalma c. könyvében”: „Tudjuk, hogy az a társada-
lom, melyben a bőségnél, csak az éhség lesz na-
gyobb és a termelőeszközök tökéletesedésével 
csak a bitangjára hagyott lelkek száma nő: halálra 
itélt. De ki figyelmeztet a kiáltó heveny betegség 
alatt az idültre, a termelés betegsége mellett a 
munkáéra? Érdemesebb időkben a munka szenve-
dély lehetett és a személyiség, nem húzódott visz-
sza a munkás nappalból, a munkátlan estébe. A 
személytelen munkát robotnak nevez

tot az a XIX század terjesztette ki széles töme-
gekre, amely formálisan eltörölte. Kihasználta a 
föld mélyének javait, az emberi munkát és vissza-
utasította a személyiséget. A személyiség kárpót-
lást keres a sportban, barkácsolásban, (mostaná-
ban a számítógépes közösségi portálokban)  stb. 
A szellemi munkástól magas képesítést követel, 
de ez nagyzolásnak látszik és a képesítés színvo-
nala is esik, lásd elitképzés és tucat-képzés el-
lentmondását, mindkettőt  pénzért.   

Az ember ezermesternek született, képességei-
vel gyökerezik a világban, azzal kapaszkodik, amit 
meg tud csinálni. Mindig közösségben éltünk, de 
azért Robinsont nem lehet elpusztítani bennünk. 
Minden emberi élet egy sziget, mely cserekereske-
delmet folytat más szigetekkel. A csere egy dara-
big hasznos, a sziget ad é

j ott kezdődik, mikor a csere öncélú lesz, több a 
hajó, mint a szigetlakó, akik szétdúlják a szigetek 
idilljét, az emberek a cseréért élnek, kincseiket 
elprédálják. Mi lesz a szigetlakókból? Elhülyül-
nek, vagy Robinson korukra emlékeznek? Aztán 
meggyűlölik a kereskedelmet és azon töprenge-
nek, hogy tehetnék el láb alól a hajósokat. A hajó-
sok persze sokan vannak és övék a tenger, de a 
minőség forradalma feltartóztat

rmester akar lenni.”.  
A válságok mindig a középen fekvő réteget 

őrölték fel, a kisrészvényes vagyona veszett el, a 
nagyok kilábaltak a bajból. Most, a hihetetlenül 
felduzzadt függő középosztály, „a szellemi prole-
tariátus” lecsúszásának vagyunk tanúi. Az egye-
temek és főiskolák még gyártják az un. képzett 
emberek tömegeit, a képzettség nő, a munka 
azonban egyre alacsonyabb rangúvá válik, vagy 
agy egyáltalán nincs rá szükség. 

Ha megpróbáljuk összefoglalni az eddigieket:  
- A kapita
me a gazdaság indokolatlan szabadon engedése 

volt, mely mindaddig beágyazódott az ökológiai 
és kulturális rendszerekbe. A társadalmi kontroll 
alól kiszabadult gazdaságban a profit csak úgy 
jöhet létre, ha a működtetők csak részben fizetik 
meg a természet és a termelésben részt vevők tel-
jesítményét. Az óriási intenzitású technikai fejlő-
dés ugrásszerű változásokat hozott magával, a 
brutális alkalmazkodási kényszer a külső (bioszfé-
ra) és a belső (emberi) természet rohamos pusztu-
lásával jár.  

A vezető ideológia a haladás, miszerint az új-
donság kizárólagos érték, mert a jövő felette áll a 
múltnak, ezért a világon és az embereken állandó-
an javítani kell (életfogytig való tanulás), a dicső-
séges holnapok érdekében. A szociáldarwinizmus 
szellemében automatikusan a legalkalmasabb 
győz, igazolt a legerősebb joga. A haladás egy 
osztály nélküli társadalom végső stádiuma felé 
tart, ami feloldódik egy stabil állapotban, azaz a 
liberális piacdemokrácián túl nincs semmi (?). El-
jön a legboldogabb társadalom, a megbékélt em-
berek egysége, a szabadság királysága. A haladás, 
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ami teoretikusak szerint természeti törvény, nem 
más, mint egyre nagyobb szabadság/szabadulás a 
ter

rint ellenségesek a szabad kereskedelem 
jót

nt a Föld 
sze

es társadalmi együttélést, a ha-
gy

ározója a gazdaság. Bírálja a termelés 
ter

yei szerint műkö-
dik

ét jelenti. Ki kell 
lép

mészettől és a hagyományoktól. Az „ész” ne-
vében a haladás bejelenti az emberiség egyete-
mességét, (ami mindjárt ketté is szakad, a racioná-
lis, haladó/felsőbbrendű és irracionális/tradició-
nális, azaz (primitív népekre). A haladás a kezde-
tek kori új osztály, a feltörekvő burzsoázia opti-
mizmusára épült. A jövő mítosza nyugaton bátorí-
tó, keleten fényes volt, de két világháborúba tor-
kollott, soha nem látott mészárlásba és zsarnoki 
rendszerekbe. Mára a vesztesek elképesztő töme-
geit produkálta és nem tud velük mit kezdeni. 

- Az ökológiai gondolkozás és ezen belül a 
hosszú távú következményekért való felelősség 
elvének megjelenésével a jobb és baloldal kate-
góriái elavultak. A felelősség a természettel való 
közösségvállalásra (az Arisztotelészi óvatosságra 
a hübrisszel - túlzással- szemben) int. A környe-
zetvédőket (zöldeket, „hazatérőket”) jobb és bal-
oldalról egyaránt támadják. A jobboldal „meg-
enyhült szélsőbalosokat” kozmopolitákat lát ben-
nük, akik „kívül zöldek, belül vörösek.” A liberá-
lisok sze

éteményeivel szemben, gazdasági irracionaliz-
mussal párosított radikális szakításra törekednek a 
fennálló demokráciával. A baloldal szeri

retete előbb-utóbb az „anyaföld/élettér” szere-
tetévé változhat, természetvallássá, ami náci ideo-
lógia. A haladás hívei szerint az embert „integrál-
ni” akarják a természetbe, irracionalisták, 
antihumanisták. A régi baloldal szerint a 
„technotudományos haladást elutasító maradiak”, 
az „erdők kultuszához, a falusi értékekhez” kö-
tődnek. 

Ha a baloldal szemében jobboldalinak, a jobb-
oldal szemében baloldalinak számítanak, akkor 
van rá esély, hogy éppen jó úton járnak. 

A „környezetvédelmi mozgalom” ugyanis egy-
szerre konzervatív (igyekszik megőrizni az élet 
minőségét, a szerv

ományos értékeket, az élővilág sokszínűségét 
és a kulturális sajátosságokat) de ugyanakkor for-
radalmi is, mert radikális módon szakítani akar a 
produktívista ideológiával, amely fenntartja a ka-
pitalizmus (a tőke) és a piac kizárólagos logikáját. 
Alternatív mozgalmaikban keverednek a jobb és 
baloldali tematikák (mint pl. spontán kreativitás 
kutatása, a funkcionális racionalitás kritikája, az 
autonómia és a közösségi szellem elfogadása, az 
önazonosság fontossága, az érték és élet konzer-
vativizmus, stb.).  

A politikai ökologizmusnak tévedései / gyenge-
ségei is vannak (pl. sok benne a naivitás, jellem-
zőek az óvatlan jóslatok, hiányzik az elmélyült 
reflexió, komoly ellentétek vannak a reformisták 
és radikálisok között, stb.)  Fennáll (sőt megvaló-
sulni látszik) a „zöld kapitalizmus” veszélye, sike-
res kísérletként, a környezetvédelmi törekvések 
beépítésével az uralkodó termelési módba anél-
kül, hogy azt kétségbe vonná. De az ökologizmus 
radikális újdonság is, a társadalomkritika új for-
mája egy olyan társadalomban, amely lemondott 
az önkritikáról, mert a konszenzus semlegesíti az 
ellentétes véleményeket. Nem hajlandó világunkat 
a létező világok legjobbjának tekinteni, sőt gyöke-
resen szakítani akar, a kapitalista szemlélettel. 
Nem foglalkozik bal és jobboldallal, a 
produktívista és az antiproduktívista törésvonallal 
helyettesíti azt, a javak növekvő mennyisége he-
lyett, az élet minőségét tekinti elsődlegesnek. 
Nem hajlandó elfogadni, hogy sorsunk kizáróla-
gos meghat

mészetre gyakorolt romboló hatását, elveti a 
haszon ideológiáját, a termelés és fogyasztás 
szüntelen növekedésének rögeszméjét és gyakor-
latilag szembemegy minden lényegi tétellel, amin 
az elmúlt 200 év rendszere alapult. A termelés je-
lenlegi módja szerinte nem az emberi szükségle-
teket szolgálja, egyszerű tőkenövelő technikává 
vált. A hatalmas, értelmetlen felesleg elfogyasztá-
sára kényszerítik az embereket, nem engedik, 
hogy a kevesebb munkát és a kevesebb fogyasztás 
válasszuk. 

Azt állítja, hogy alapvető ellentmondás van, az 
innováció és tőkehozadék elvén alapuló gazdasági 
teljesítmény állandó hajszolása és a természeti 
környezet megóvása között. A természet nem a 
gazdasági optimalizáció törvén

. Szerinte be kell építeni az élővilág logikáját a 
gazdasági folyamtok elemzésébe. Újra integrálni 
kell a gazdaságot a társadalom és a természet 
hármasságába, ahol nem kerülhető meg a határ 
fogalma, ami egyúttal a természetben előforduló 
anyagok regenerálódásnak ütem

ni a produktívista szemléletből, nem igaz, hogy 
a legtöbb a legjobb, a maximum az optimum és a 
mennyiség azonos a minőséggel. Nemzetállam 
helyett/mellett a regionalitás, helyi kultúrák, és 
hagyományok segítése a célja.  

Túllépve a társadalomkritikán már a minden-
napi életbe illeszthető alternatív életmód projek-
teket is kidolgoznak a lokalitások erősítésével, a 
közvetlen demokrácia újrateremtésével az auto-
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nómia, a szubszidiaritás, a kooperáció és a partne-
ri kapcsolatok favorizálásával.  

A szakralitásban a kozmikus perspektívákat 
részesíti előnyben, szerintük az eleven és élő 
kozmosz teljességet alkot, amelynek az ember is 
része. Célja, hogy újra egyesítse a lelket és a tes-
tet, az anyagot és a szellemet, az alanyt és a tár-
gyat, a részt és az egészet, az embert s az univer-
zumot. (Megjegyezzük, hogy ez a szemlélet min-
dig is jelen volt Európa történelmében, melynek 
Marcus Auréliusz, de Goethe is hangot adott: „Az 

inden, mai történik, az egészbe 

mérgező ve-
gy

egdemokráciák”-on illegitim, 
szű nem a 

XI

 

sével, 
az 

re. Az európai társadalmak többsé-
géb

élő természetben m
illeszkedik”.) A kormányzati stratégiaalkotás sze-
rinte az ökoharmóniai narratíva lehetne, ami loká-
lis nagytérségi élőhelyekhez kapcsolódik (pl. 
Kárpát-medence), a szimpla közgazdasági meg-
közelítéseket helyett, az ökogazdaságtant alkal-
mazná, beleértve az emberi tőkével való gazdál-
kodást is (ökoszociális gazdaság). Az integrált fej-
lődés elve szerint az ökogazdálkodás sem elegen-
dő, hanem „valóság újratermelési” társadalompo-
litikára is szükség van. 

4.7.9. Összegzés 
A  produktivista létmód hanyatlása   
Ha minden eddig leírtat megpróbálunk figye-

lembe venni, úgy tűnik, hogy mint minden civili-
záció, a produktívista létmód is elérte végső állo-
mását és hanyatlásnak indult. Megújulására, leg-
alábbis ebben a formájában nem sok remény van, 
de figyelembe véve az általa okozott rombolást a 
természetes környezetben és az emberi természet-
ben, ez nem is baj. Azt már sokféle módon bebi-
zonyították, hogy a teljes bolygó ökológiai rend-
szerei az elsősorban az emberi tevékenységek elő-
idézte geokémiai mozgások következtében súlyo-
san leromlott állapotban vannak. A 

i anyagok ugyanis olyan kémiai ciklusait vál-
toztatják meg a Földnek, amelyek az ökológiai fo-
lyamatokat szabályozzák. Soha nem látott bioló-
giai keveredésnek is tanúi lehetünk, az élő szerve-
zetek ugyanis a világkereskedelem rendszerén ke-
resztül (teherhajók ballasztvizeiben, a csomagoló-
anyagokban, a gabona- és más élelmiszer szállít-
mányokban, stb.) olyan helyekre jutnak el, ahol 
nem őshonosak. Sok esetben sikerül kolóniát al-
kotniuk és túlszaporodásukkal tönkreteszik a helyi 
élőhelyeket, betegségeket okoznak.  

A karteziánus gondolkodás, a deszakralizáció, 
az ember és a tudományokra alapozott technika 
mindenhatóságába vetett hit következményei le-
hangolóak. A liberális eszmék a társadalmi kap-

csolatokat széttördelték, a gyökereit már régen el-
veszített ember minden kapaszkodóját lerombol-
ták. A baloldali mozgalmak kifulladtak, kiderült 
ugyanis, hogy a cél (az anyagi gyarapodás és ké-
nyelem) ugyanaz, ráadásul sokba is kerül. A „ma-
gányos tömeget” pedig egyszerűbb és olcsóbb 
manipulálni, mint felemelni. A hatalom-
megosztás elve, a híres társadalmi szerződés nem 
működik, helyette a hatalom soha nem látott kon-
centrációja következett be. A tetszés szerint befo-
lyásolható „töm

k csoportok uralkodnak, akik, már régen 
választóik, hanem saját érdekeiket képviselik. A 

X századi tetszetős és lelkesítő eszmék nagy-
részt megvalósultak, ma már általuk gondolko-
zunk és következményeiket szenvedjük. A hata-
lom az életidegen gazdaságra, a tudomány támo-
gatta technikára, na meg az eredeti funkcióját 
vesztett pénzre épül, aligha várhatjuk, hát, hogy 
„vezetőink” gyökeresen más módszerekhez fo-
lyamodnának a világ kedvezőtlen folyamatainak 
feltartóztatására. 

Civil szövetkezetek vagy nemzetállamok 
Két út látszik járhatónak, legalábbis kezdetben. 
Az egyik a civil társadalom önszerveződése, a 

felkínált romboló életmód visszautasításával 
egyidejűleg. Az élet minőségének, a szellemi ja-
vaknak, az emberi kapcsolatoknak, a természettel 
való összhang újrateremtésének igényét próbálja 
felkelteni az emberekben. Az oly sokáig szégyell-
nivaló érzelmeket, intuíciókat és tapasztalatokat 
kívánják összebékíteni az ész teljesítményeivel. A 
politikai ökológia ezt a lokalitások térnyeré

autonómia, a tájegységek – vízgyűjtők - régiók 
autonómiájára, részleges önellátásra való átállásá-
val, a közvetlen demokráciával, az önkéntes szö-
vetkezésekkel, a technika kínálta „jóléttel” szem-
beni önkorlátozással, és uralkodó osztály nélkül 
kívánja elérni (lásd Sharkar sudráinak uralma, aki 
szerint az idők folyamán majd kiválasztódik egy 
régi-új uralkodó csoport, a ciklikus történelemfel-
fogásnak megfelelően). Sharkar rendszere már 
sok helyen működik, a kifosztott, mélyszegény-
ségben élő népcsoportok jól használhatják.  

A deszakralizált nyugati társadalmak számára 
azonban a Sharkari elgondolásban nem látszik vi-
lágosan a társadalmi kohézió eszközrendszere 
(etika, kultúra, vallás, hagyományok), bár az itt is 
szaporodó „civil szerveződések” a „sudrák” ural-
mát vetítik elő

en a „zölden gondolkozók” is megtartanák a 
nemzeti kereteket és az országhatárokat, de nem 
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zárkóznak el a földrajzi régiók együttműködésétől 
sem. Demokratikusan megválasztott, erős kormá-
nyokra bíznák a vezetést, betartva a 
szubszidiaritás elvét és csak a helyi társadalmak-
nak kínálnak előnyöket, a globális hatalomnak 
nem. Számolnak a meglévő kultúra, a hagyomá-
nyok és az etika újraélesztésének lehetőségével, a 
mai ember számára érthető átfogalmazásával 
egyidejűleg.  

Az un. „integrált gazdaság” elképzelései sze-
rint (is) a gazdaságnak újra társadalmi kontroll 
alá

s hajlandó figyelembe venni a 

 

 ezeket a pró-
bá

l, a „haladás” elle-

néb

ntenzívebben. 
Az

ltúra csak szervesen alakulhat. Mi-
lye

 változatát, esetleg „pol-
gár

 kell kerülnie.  Vissza kell kapnia valóságos 
funkcióját, az emberek kizárólag materiális szük-
ségleteinek kielégítését. Az alapvető javak helyi 
termelésére és értékesítésére, a kis és közepes vál-
lalkozások intenzív támogatására, a decentralizált 
gazdaságra és településekre, kisebb közösségek 
önállóságára, azaz helyi léptékben önigazgatásra 
és részleges önellátásra építenek (lásd E. 
Schumacher kis, pontosabban rendeltetésének 
megfelelő méretű gazdasági és társadalmi egysé-
geit).  

Elsősorban a második változat az, amely le-
mondott már a „radikális újrakezdés” utópiájáról, 
felhagyni látszik az „eszményi ember” fogalmá-
nak hajszolásával, é
„valóságos ember” sok ezer éve változatlan, (sok-
szor gyarló) valóságos természetét, ami nem a
biztonságot és az állandóan növekvő jólétet, ha-
nem a drámát tartja életelemének. A „hazatérők” 
talán képesek lesznek lemondani a lineáris 
temporalitás diktálta „haladás” rögeszméjéről és 
visszatérni a természet éves megújulását (is) kö-
vető ciklikus történelemfelfogáshoz, vagyis képe-
sek lesznek újra felfedezni a „valóságos valósá-
got”, amit nemcsak az eszünkkel, hanem a „szí-
vünkkel” is látunk. 

4.7.10. „Periférikus látásunk van…Látjuk a 
jövőt, de csak oldalról” (Steven Wright) [13] 

Felmerül a kétség azonban, hogy a fennálló ha-
talom hajlandó lesz-e „megengedni”

lkozásokat, vagy ki kell vívni „szabadságun-
kat”? Kiszakíthatók-e a rengeteg pénzért megal-
kotott „mesterséges világból” a manipulált „kon-
zum és élmény idióták” feladva kényelmüket? 
(Egyelőre a „fenntartható” gondolatok integrálása, 
eltorzítása folyik a hatalom részéről, lassan leírha-
tatlan káoszt teremtve). Nem lehetséges-e, hogy 
ezeket a gondolatokat csak egy újabb romantikus 
próbálkozásnak fogjuk majd fe

en? Lehet ez akár egy újabb utópia is (lásd 
öko-falvak értelmiségi kísérleteit).  

Nagy a veszélye annak is (sajnos ez látszik a 
legvalószínűbbnek), hogy a gondolatrendszert 
puszta „környezetvédelemre” csupaszítják, renge-
teg pénzt költenek annak kutatására, hogy mi 
mennyire szennyezi a környezetet, lesznek kötele-
ző előírások és szabványok, de a lényeg, a pro-
duktivitás és a kalmárszellem, valamint az ezzel 
szükségszerűen együtt járó természet- és ember-
tönkretétel nem fog változni.  

Lehetséges az is, hogy a mi módszereinket 
utánozó, más jellegű civilizációk (Kína, India) át-
veszik, vagy részt kérnek a világ feletti uralom-
ból. A pusztító modell miatt azonban a természet-
rombolás folytatódik, ha lehet, még i

 élet nem pusztul ki a Földön, de a körülmé-
nyek alkalmatlanok lesznek számunkra az életben 
maradáshoz. Sajnos nem kizárt az sem, hogy a 
fosszilis energiahordozók eltűnése, vagy a sokat 
emlegetett „pénzügyi buborék” kipukkadása miatt 
egy látványos pénzügyi-, hatalmi- gazdasági ösz-
szeomlás, vagy egy radikális klímaváltozás kö-
vetkezik be, a gazdasági- és klíma menekültek 
miatti pusztító háborúkkal (lásd népvándorlás). 
Lehet, hogy a túlélők újrakezdéséhez lesz csak 
szükségünk a „zöld gondolatokra”.  

Tudnunk kell, hogy a „zöld civilizáció” eddig 
ismert formáinak egyike sem teljes. Nem tartal-
maz egyértelmű szellemiséget, nincs világos eti-
kája, nincs „kultúrája”, nincs vallása. Kultúrát, 
mint keserves tapasztalatokból tudjuk, nem lehet 
„csinálni”. Ku

n lesz pl. az új vallás? Az biztos, hogy vissza 
kell térnie a kozmosz teljességének gondolatához, 
lehetséges még egy megújult kereszténység is, 
mondjuk Szent Ferenc munkásságára építve? Át-
vesszük valamelyik Kínai vallást vagy a budd-
hizmust? Jönnek a mindig létező gnosztikusokhoz 
köthető ezoterikus csoportosulások, a különböző 
szekták zűrzavara után? Vagy elfogadjuk majd a 
szinkretizmus valamelyik

jogot nyer” a híres, Steiner féle antropozófia? 
Nem tudjuk. 

 Civilizációnk már csak külsőségeiben létezik, 
a nyugati világ részeként sodródunk mi is a civili-
zációs válságba, mely romba dönti eddigi életün-
ket. A zöld gondolat az új „kulturális kreatívok” 
szerint is egyike lehet a kivezető útnak. Két sú-
lyos kérdésre kell azonban válaszolnunk: elfogad-
ják-e az egyszerű emberek, akik mindössze a ki-
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fosztás ellen tiltakoznak, és mit szólnak hozzá 
Földünk erős emberei?  

Tudatosul-e mindenkiben, hogy ezentúl, kis-
léptékű közösségekben élünk majd, a városok he-
lyett a vidék fejlesztésére kerül sor, önellátó, or-
ganikus gazdaságok lesznek, kevés lesz a szabad-
idő, kevés a fosszilis energia, sok emberi izomerőt 
és 100 évvel ezelőtti technikákat kell használ-
nunk, feladva kényelmünket? Közút helyett v
uta

as-

lán Wendell Berry, amerikai író (és 

 E. Friedell). [9] A civilizáció 

egy

energiahordozók 
me

an lévő 
s 

i különbségek ismertek: ma pl. 
egy

t, autó helyett tömegközlekedést jósolnak, a 
kisléptékű fűtőműveket biomasszával kell működ-
tetnünk és az áramkimaradások miatt korlátozni 
kell a számítógép használatot.  

Egy dolog biztosnak látszik: az összeomlást 
csak olyan közösségek kerülhetik el, élhetik túl, 
amelyek ismerik a hibás utat, de rendelkeznek az 
élet újraszövéséhez szükséges tudással is. Szük-
ség van az értékek mentésére is, élő közösségekre, 
melyek képesek új hálót alkotni a társadalomban. 

4.8. A FÖLD SEBEINEK BEGYÓGYÍTÁSA 
Ez a földgolyó az otthonunk. Ebben a hideg és 

rémisztő univerzumban igazi csoda a mi meleg 
földünk és csoda a mi emberi létezésünk ezen a 
világon. Földünk fantasztikus egyedülállóságát a 
legszebben ta
farmer) fogalmazta meg:  

„Aki igazán megfigyeli a mezők liliomait vagy 
az ég madarait és eltűnődik létezésük valószínűt-
lenségén ezen a meleg földön, a hideg és üres 
csillagközi térben, az aligha hőköl vissza a víz 
borrá változtatása hallatán, ami végeredményben 
csak egy egészen kis csoda volt. Megfeledkezünk 
közben arról a sokkal nagyobb és napjainkban is 
érvényesülő csodáról: a víz szőlővé változtatásá-
ról (a napfény és a talaj segítségével)” (Idézi John 
Lukacs) [10] 

4.8.1. A „városlakók” és a mezők liliomai 
200 éve a világot az eszükre büszke, önelégült 

városlakók irányítják, akik képtelenségnek tarta-
nák, hogy csendben megfigyeljék a mezők lilio-
mait, vagy az ég madarait. Valószínűleg halálra 
unnák magukat, számítógépük, autójuk, egész 
mesterséges világuk nélkül. 

Korunkban példa nélkülivé vált az emberek 
felfokozott nyugtalansága, mely pusztítóan hat 
nemcsak a természetre, hanem magára a civilizá-
cióra is. A modern világ irtózik az egyszerűségtől 
és kizárólag a tények/adatok tömegében hisz. 

„A barbár - írta Vico - megtanul életben ma-
radni a természetben, de nem képes otthont terem-
teni benne” (idézi

ik alapja a lakóhely állandóságának megbe-
csülése. Elgondolkodtató, hogy Wallace Stegner 
az amerikaiakat „fosztogatókra” (akik kirabolják 
a természetet és továbbállnak) és „ragaszkodók-
ra” osztja (akik letelepednek, szeretik az életet és 
a környezetet, amit ők alakítottak ki maguknak). 
A nyelv elkorcsosulását példázza, hogy az előbbi-
eket ingatlanfejlesztőknek nevezzük és a sok mil-
lió embert, akik olyan gyakran váltogatják lakóhe-
lyüket, mint autóikat és házastársukat, háztulaj-
donosoknak. [17] 

A környezetszennyezés felszámolásához, 
gyors gazdasági növekedés kell, mondják, pedig a 
környezetszennyezés a gyors gazdasági növeke-
dés eredménye. A fosszilis 

nnyisége a gépi világ számára meghatározó. 
Az anyagi fogyasztás végtelen növekedése egy 
véges világban képtelenség. A kialakulób
legújabb ”új világrend” a fenntartható fejlődé
ideológiája mögé bújva nem hajlandó az önkorlá-
tozásra, folytatja a növekedést. A nemzeti és 
nemzetközi jogi eszközök nem elegendőek, sem 
az ökológiai, sem a szociális válság kezelésére. A 
hatalom birtokosainak válasza a környezeti krízis-
re az „olajháborúk”, a szociális problémákra pe-
dig elleni harc”.   a „terrorizmus 

A globális kérdésekre úgy tűnik, csak lokális 
válasz adható, vagyis változást csak a helyi kez-
deményezések indukálhatnak. (Reméljük). 

4.8.2. Hatás = fogyasztás – technika - népes-
ségszám 

A bolygó jövőjére gyakorolt emberi hatás (H): 
a fogyasztás (F), a technika (T) és népességszám 
(N) szorzatával jellemezhető (P. Ehrlich, J. 
Holdren: Impact of Population Grouth, Science. 
Vol. 171,1971, idézi Susan George). [60] 

H = F x T x N  
A fogyasztás
 középosztálybeli német polgár 17-szer annyit 

fogyaszt, mint egy átlagos indiai, és egy amerikai 
35-ször annyit, mint egy átlagos tanzániai.  Úgy 
tűnik, hogy a személyes fogyasztás korlátozása és 
a segélyek nem elég hatékonyak. A gazdag-
szegény arány az 1950-es években 30:1 volt, ma 
70:1. A segélyeket a helyi gazdag réteg sajátítja 
el, vagy a segélyt adók maguk építenek belőle (sa-
ját maguknak) autópályát. Az önkorlátozás talán 
enyhíti a nyomort, de nem szünteti meg a kiugró 
különbségeket. 

A technológia kártékonysága az előállított ja-
vak fizikai természetétől és a hulladék kezelésétől 
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függ. A környezetbarát technikák, az alacsony 
energiahasználat, a hatékony üzemeltetés nem gá-
tolják meg a Föld sérüléseit, mert a termékek 
szá

ug
 lenne befolyásuk 

. 

pesedés szabályozását.

 

kötötte. Az 1987-ben indult program: a kör-
ny

at, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, mi-
kban 

Ha lemondanának ….. 
A 

l egyidejűleg a kerékpáros, gyalogos és a 
tömegközlekedés reneszánszával kell számolni, 

ma folyamatosan növekszik (pl. a takarékos 
üzemű autók száma 20 év alatt megduplázódott), 
Lehet, hogy a termékek kevesebb erőforrást hasz-
nálnak fel, de sok van belőlük, ezért a hatás 

yanaz. Alternatív technikák-technológiák van-
nak és lesznek is, de csak akkor
a bolygó állapotára, ha az átállásra nagyon rövid 
idő alatt és tömegesen kerülne sor. Erre a gazda-
ság szereplői, beleértve a fogyasztókat is nem haj-
landók, amíg ez kényelmesebb és több haszonnal 
jár. 

A hidrogénnel hajtott autókról, energia-
hatékony városi épületekről, napenergia farmok-
ról, zéró kibocsátású gyárakról való vizionálás, 
amelyek egymás hulladékát dolgozzák fel, utópia. 

Az elméletek figyelmen kívül hagyják ugyanis 
a hatalmi és érdekviszonyokat

A Föld népességének száma 1970 óta megdup-
lázódott. Az emberek 2/3-a a „the Rest” országai-
ban született, józan gazdasági megfontolásokból 
(is). A gyerek nyugaton költség, keleten bevételi 
forrás (gyerekmunka, rabszolga kereskedelem, 
prostitúció, stb.). A vezetők a történelmi korokban 
fontosnak tartották a né  A 

g

mai vezetők ezt is a piac önszabályozására bízzák, 
azt állítva, hogy a neoliberalizmus befogadja az 
összes embert, ha mégsem, az csak a rendszer pil-
lanatnyi zavarából adódik…. 

Az Emberi jogok Általános Deklarációja egy 
univerzális jóléti államot feltételezett, de ez már 
1948-ban is utópia volt, pedig akkor még a föld 
lakossága csak 2,5 milliárd volt, a mai 6 milliárd-
dal szemben. Az aláírók nem gondoltak a korlát-
lan egyéni szabadság és a szociális és nemzetközi 
rend ellentmondásaira. 

4.8.3. A „maradandó” mesterséges környezet  
A környezetszennyezés okozta problémákra 

megoldást keresve, nemzeti szintű törvényi szabá-
lyozásra már az 1960-as években sor került több 
államban. Az Európai Unió 1972-ben lefektette a 
környezetvédelem alapelveit.  

A környezetvédelem feladata e szerint: az em-
ber által okozott ártalmakkal szemben a természe-
tes és mesterséges környezet kímélésére irányuló, 
törvényekben szabályozott, szervezett tevékeny-
ség. Az EU 1973-ban indította az első, majd 
1977-ben a második cselekvési programját, me-
lyek tapasztalatai alapján 1983-ban globális mére-

tekben hozott intézkedéseket. 1985-ben direktíva 
a nagyobb ipari és infrastrukturális beruházások 
engedélyezését környezetvédelmi hatásvizsgálat-
hoz 

ezetpolitika, az ipar-, energia- és szállítás –
közlekedés - turizmus politika integrálására, szi-
gorúbb normaértékek és környezetvédelmi beru-
házások szükségességére, hatékonyabb jogalkal-
mazásra és az információ áramlás javítására he-
lyezte a hangsúlyt. Koppenhágában Európai Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséget (autonóm közösségi 
szervezet) állítottak fel, mely gyűjti és terjeszti a 
tudományos és műszaki információkat és Corine 
program néven környezetvédelmi adatbankot ke-
zel. 

Eltelt 25 év és a piacot elárasztották a „kör-
nyezetvédelmi ipar” termékei. Folyik az ivóvíz 
piacosítása, szörnyű pusztítást okoznak a gátak 
közé szorított folyók áradásai, tonnaszám gyártjuk 
a mérgező hőszigetelő anyagokat és műanyag ab-
lakok
közben betegek leszünk a szellőzetlen lakáso
me telepedett penésztől. Moszkvában százak hal-
nak meg a levegőszennyezéstől…. De Európa 
nyugati felén megindult a természeti környezet 
„természetes visszaépítése”, az organikus gazdál-
kodásra való átállás, próbálkozás az emberi lépték 
helyreállítására a gazdaságban. Sejtik már azt is, 
hogy a XIX századi liberalizmus és a XX. századi 
szociáldemokrácia látszólag nemes eszményei 
mellett a XXI század a konzervativizmus felé ha-
lad. 

4.8.4. A „maradandó” épített környezet  
A településfejlesztés és az építészeti megoldá-

sok jelentős területe lehetne a „Föld gyógyításá-
nak”, ha művelői lemondanának a produktivitás 
profitérdekű követéséről. 

versenyképesség növelése és a munkahelyte-
remtés, nem igazán indok az értelmetlen ingatlan-
fejlesztésekre. Rengeteg munka lenne a meglévő 
épületállomány rehabilitálásával, az ellátó rend-
szerek „megszelídítésével”, de úgy látszik itt ke-
vés a haszon… 

Némi változás a városon belüli közlekedés te-
rületén mutatkozik. Az olcsó üzemanyag fogyat-
kozása nem kedvez a globalista munkaerő- és 
áruhurcolásnak, az autóhasználatnak és a turiz-
mus-őrület is megállhat.  

A városi és településközi emberáramlás csök-
kenéséve
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azon belül is a kötöttpályás rendszerek látszanak 
célszerűnek. Egyszerre sok embert (árut) képesek 
szállítani és biomasszával (fával) is fűthetők.  

A kubai olajválság idején, az emberek kény-
sze

anyagi érdekeiket szolgálják. Akik valóban 
teh

es emberek, a törté-
nelmi egyházak  „valódi” képviselői, „valódi” 
művészek, akik képesek rá, hogy „lélektől lélekig” 
végeztessék el azt a bizonyos aprómunkát, amit 
aztán a kellő időben színre lépő, a nép ügye iránt 
elkötelezett karizmatikus vezetők és nem saját 
zsenialitásukat bizonygató és pozíciókat hajszoló 
percemberkék valósítanak meg”. (Bogár László) 
[14] 

Ha ez bekövetkezik, akkor és csakis akkor be-
gyógyulnak a Föld sebei is. 

rűen gyalogoltak és kerékpároztak. Ennek (is) 
következtében a korábban túlsúlyosnak talált la-
kosság (az északi országokban az emberek 75%-a 
túlsúlyos) átlagos testsúlya 9 kg-al csökkent és az 
egyészség-ügyre lényegesen kevesebbet kellett 
költeni. 

Mint már annyiszor leírtuk, az épített környezet 
a társadalmi környezet leképezése. Ha az emberi 
igények és az építészek is megváltoznak, talán 
lesz maradandó lakóhelyünk. 

„Az igazi forradalom és az igazi reform egye-
dül az emberi lélekben érlelődik meg évszázadok 
aprómunkájával és lesz belőle az, aminek lennie 
kell. A politikusok és a társadalommérnökké ved-
lett értelmiségi ideológusok mesterségesen ki-
agyalt reformjai általában csak saját hatalmi 
vagy 

etnek valamit, azok az erkölcsi értékekkel bíró 
„filozófus” természetű értelm



 4. ÚTKERESÉS, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 126 

  



 5. A FENNTARTHATÓ TÉRHASZNÁLAT 

5. A FENNTARTHATÓ TÉRHASZ-
NÁLAT 

Az ökológiai közgazdászok a fenntartható fej-
lődés értelmezése során definiálták a környezeti 
tér (environmental space) fogalmát is. (lásd 4.1.1. 
fejezet H. Opschoor). A térhasználatnak a külön-
böző szerzők komoly jelentőséget tulajdonítanak.  

Ángyán József szerint:  
„Fenntarthatónak az a térhasználat tekinthető, 

ahol a védelmi és stabilitási funkciójú természetes 
biotophálózat alkotta mátrixban úsznak a termelé-
si, illetve fogyasztási funkciójú térszerkezeti ele-
mek szigetei.” [58]  

A „környezetnek” tehát a mesterséges környe-
zet is része. Ide tartoznak a települések, vagyis az 
épített környezet és az azokat összekötő infrast-
rukturális rendszerek (utak, hidak, vizet- és ener-
giaforrásokat szállító vezetékek, gátak, tározók, 
kikötők és repülőterek, stb.), de a mesterséges 
környezet része az iparosított mezőgazdaság, a 
mesterséges folyószabályozás, az „energiaültetvé-
nyek”, stb. is. Ezek használatában (állítólag) nem 
akadályozhatjuk a távoli jövő, absztrakt generáci-
óit (más kérdés, hogy az egyes történelmi korok 
soha nem a jövőnek, hanem saját maguknak épí-
tettek, de a megszerzett tudást-tapasztalatot to-
vábbadták közvetlen utódaiknak). A hagyomá-
nyok és a történelmi értékek megőrzése a fenn-
tarthatóságnak is alapfeltétele. A „maradandóság-
hoz” és a „folytathatósághoz” hozzátartozik a tár-
sadalmi létformák térbeli megjelenésének átadása 
is, hiszen jelentős történelmi/kulturális értéket is 
képviselnek. De mi történik akkor, ha a létformák 
jelentősen megváltoznak? 

Utódaink sem fognak másként viselkedni, mint 
mi magunk. Az akkori jelenkor igényei, létmódja, 
divatja szerint formálják át, használják másként a 
meglévő létesítményeket. Voltak korok, melyek-
ben az elhagyott és leromlott épületeket, utakat, 
hidakat építőanyagként értelmezték és új lakóhá-
zak fogadták be az előkelő középületek kőanyagát 
(az újrahasználat gondolata sem új…). 

5.1. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
Az épített környezetet a ma már „hagyomá-

nyosnak” (lásd strukturális- és nem érték-
konzervativizmus) tekintett gazdasági elméletek 
elsősorban használati értéknek, szabadon megvál-
toztathatónak, az iparosított gazdaság egyik ága-
zatának tekintik, és gyakran elfeledkeznek a törté-
neti-, esztétikai- és ritkaság-értékéről. Az épített 

környezet esetünkben nem azonos a tágabb érte-
lemben vett mesterséges környezettel, arról már 
volt szó az előző fejezetekben. A fogalmat itt az 
emberi településekre értelmezzük, melynek válto-
zatai a tájhoz szorosan kötődő, a természettel 
szerves egységet alkotó-, és az attól függetlenedni 
kívánó, sőt gyökeresen elszakadó-, közönségesen 
csak falusinak (falvak, illetve tanyák) és urbánus-
nak (városok) nevezett településformák. Mai tele-
püléseink magukon viselik a fenntarthatatlan tár-
sadalmi keret jellemzőit (településtörmelékek), de 
nyomokban még fellelhetők a „hazatérés” gondo-
latához tartozó térelemek is (pl. tradicionális pa-
rasztházak, történelmi városközpontok, stb.), van 
honnan tanulni az „archeo-futurizmus” filozófiá-
jának kiteljesítéséhez. 

A Lipcsei Charta (2007) nyomán meg kell em-
líteni az un. „integrált fejlesztés elvét”, ami az 
egyes alrendszerek (természetes és mesterséges 
környezet, társadalom, gazdaság) fejlesztésével 
egyidejüleg az összes többi fenntarthatóságához is 
hozzájárul. (Az elv a településen belüli alrendsze-
rek esetében is alkalmazható). Megfogalmazták az 
„intragenerációs felelősség” és a „transzgenerá-
ciós felelősség” elveit is. Előbbi a települések 
olyan működtetését írja elő, amely a Föld vala-
mennyi települése-, az utóbbi pedig hogy a Föld 
valamennyi jövőbeli generációja számára előse-
gítse a fenntartható működést. Mindkét elv a 
globalizmus hosszú távú fennmaradásával számol. 
(Tegyük hozzá, hogy a „primitívnek” nyilvánított 
népek, nem fogalakoznak térben és időben távoli, 
ismeretlen embercsoportok támogatásával, hanem 
egymásnak segítenek. Nálunk ez fordítva van, 
lelkesen támogatjuk az „emberiséget”, de elfordu-
lunk „a szomszéd nyomorától”) 

5.1.1. Az urbánus civilizáció terei  
Az urbánus civilizáció a történelmi korokban 

is a polgári életmódhoz kapcsolható, de a civili-
zált városi élet vonzóvá vált már népcsoportok 
számára is. Korunk épített környezetére, települé-
seinkre is a városi, sőt a mára már fenntarthatatlan 
nagyvárosi szerveződés (megapoliszok) jellemző. 
Itthon (szerencsére) még jelentős számú kistele-
pülés létezik, bár leépítésük szándékára számos 
jel utal.  

A városfallal védett, „nőtt” városokat a XIX. 
században a kor szemléletét tükröző várostervezés 
váltotta fel. Jellemző példája Haussmann báró, 
városi prefektus elképzelése volt. Nevéhez fűző-
dik a Párizsi sugárutak kialakítása, aminek való-
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ságos célja a város összefogása, a közlekedés fel-
gyorsítása, és nem utolsó sorban, a forradalmak 
barikádépítésének megakadályozása, aminek 
megismétlődését jó lett volna elkerülni. Az intéz-
kedések végrehajtásával kíméletlenül felszámol-
ták a történelmi városszerkezetet. Haussmann 
büszkén említette, hogy a főváros bővítésekor, 
közel, 20 000, ezen belül a történelmi városmag-
ban több mint, 4300 épület bontását rendelte el.    

A kor gondolkozásmódjának megfelelően a 
város maga is racionális szempontok szerint meg-
formált használati tárgy lett. Az eszményi modern 
város, (mint az épületek is), az egyszerű, geomet-
rikus formákat és a szabályos városszerkezetet je-
lentette, az iparosítás kitermelte tömegek elhelye-
zését tartva szem előtt. A zsúfoltság jelensége, il-
letve a hatalmas méretű építmények megjelenése 
is a tömegek korszakára utal, ami egyúttal az óriá-
si méretek korszaka is volt, vagyis az ma is. A 
tervek tulajdonképpen az akkoriban új társada-
lommodellek építészeti kifejeződései voltak. 
Claude Nicolas Ledoux terveinek szöveges mel-
lékletei pl. elsősorban társadalmi reformelgondo-
lásokat tartalmaznak. Az ő és társai gondolatait 
fejlesztették tovább a XX. sz. elején Bruno Taut 
és mindenekelőtt Le Courbusier, aki „Új építészet 
felé” című könyvével a modernizmus hangadója 
lett. A modern építészek akkoriban még a politi-
kai baloldal felé orientálódtak, társadalmi felelős-
ségtudatot éreztek és az emberekkel együtt hittek 
a radikális újrakezdés mindenhatóságában, a hét-
köznapi boldogság megtervezhetőségében, átfogó 
állami irányítással, amelyből egy tudományosan 
megfogalmazott „szép új világnak” kellett kinő-
nie. 

A Modern Építészek Nemzetközi Kongresszu-
sa (CIAM) 1959-ig 11-szer ülésezett. Második, 
1933-as ülésén elfogadták az „Athéni Chartát”, 
mely 1977-ig kötelező erejű maradt az építészek 
számára. A Charta a városok horizontális szétterü-
lését, funkcionális széttagolását szorgalmazta, ki-
lépést a szerves szerkezetből. A lakó-, igazgatási-, 
termelési-, kereskedelmi- és szabadidő létesítmé-
nyekből álló városrészeket „közlekedési erek” kö-
tötték össze. Az eredmény ismert: sivár, idősza-
kosan üres, gyorsan lepusztuló, lezüllött városne-
gyedek alakultak ki. A város „négyzetrács”-át ké-
sőbb már alkalmatlannak tartották, helyette a 
„szabad világban” szabadon álló épületek készül-
tek, nyitott alaprajzokkal, egymásba folyó térso-
rokkal, az egészséget jelentő levegő, fény, bena-
pozás jelszavaival, tetőkertekkel, lábakra állított 

házakkal, amivel „visszaadható a természetnek, 
amit elvettünk tőle”. 

A nyugati, modern, nyitott társadalom tükör-
képe a nyitott belső és külső alaprajz, és a város 
korlátokat nem ismerő növekedése. A pluraliz-
must próbálták építészeti eszközökkel kifejezni. A 
modern építészek sziklaszilárdan hitték, hogy a 
funkcióira bontott, széles utakkal összekötött, 
parkolókkal ellátott városok sokkal jobbak, mint a 
régi, kaotikus épület-csoportosulások voltak. A 
következményeket ismerjük,1950 után a tömege-
sedés hatására (is) megindult a városok hanyatlá-
sa, a szuburbanizáció patologikus jelenségével 
egyidejűleg. A modern elgondolásokat megvalósí-
tó "városszörnyek" nem váltották be a hozzájuk 
fűzött, ma már látjuk, hogy utópisztikus reménye-
ket, elgondolásaikkal viszonylag hamar vitába 
szálltak. 

5.1.2. Város-vidék konglomerátumok 
A kertvárosok gondolata az angol Ebenezer 

Howardtól származik, aki 1898-ben To-morrow c. 
munkájában a kertváros-mozgalom programját 
adta közre. A városok megújításának békés mód-
ját javasolta, a városi és a vidéki élet ötvözésének 
előnyeit próbálta egyesíteni Angliában. A világ 
első- és sokáig vezető ipari országában az iparosí-
tás szociális kártételei különösen nagyok voltak, 
nem véletlen, hogy ott történtek az első próbálko-
zások a nyomorban élő tömegek felemelésére épí-
tészeti eszközökkel is.  

1903-1904-ben Letchworth-ben kezdtek hozzá 
a program megvalósításához Barry Parker és 
Raymond Unwin építészek vezetésével. Mintegy 
30 000 ember szövetkezeti alapon vásárolt földet, 
ami szövetkezeti tulajdon is maradt, hogy kizárják 
a spekulációt. Központi park köré épített, fásított 
utcákban álló, kertes, egy-két szintes épületek ké-
szültek, saját élelmiszer gazdaságokkal, bevásárló 
helyekkel és kézműves műhelyekkel.  

Az első világháború előtti években több kert-
város is épült, többek között a Drezda melletti 
Hellerau-ban, Richard Riemerschmid átfogó ter-
vei alapján. Itt egy bútormanufaktúra lett a helyi 
gazdaság motorja. Az elméletek hangsúlyozták az 
életmód átfogó reformját is, a társadalmi harmó-
niát és a természettel helyreállított összhangot. 
Kulturális központja a ritmikus gimnasztika za-
rándokhelye lett. A mozgalom szép példája a Bu-
dapesti Wekerle telep is. Az épületek romantizáló, 
kisvárosias-falusias stílusban épültek meg.  

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 128 



 5. A FENNTARTHATÓ TÉRHASZNÁLAT 

Itt kell megemlíteni az amerikai Frank Lloyd 
Wright Broadacre City elnevezésű város modelljét 
is, mely a „fenntartható város” koncepciója má-
sik előképének tekinthető. Alaprajzi elrendezése a 
növekedés korlátaival (a lakóterület középen volt, 
hogy kizárja terjeszkedést), emberi léptékű mére-
tei és közlekedési rendszere (gyalogos és kerékpá-
ros közlekedés a városon belül), a társadalmi hie-
rarchia tudomásul vételével (gazdagabb emberek 
számára külön lakónegyed) és gyakorlatilag önel-
látó gazdaságával minden tekintetben „ökologi-
kusnak” tekinthető. Wright elképzelése nem való-
sult meg, Le Courbusier és követői gondolatai ér-
vényesültek, mert egybeestek az akkori „main-
stream” elméletekkel és gazdasági-politikai gya-
korlattal. Sajnos a kertvárosok Európában is na-
gyon rövid időn belül alvóvárosokká, agglomerá-
cióvá váltak a nagyvárosok vonzáskörzetében. Az 
autók számának növekedésével maguk is nőni 
kezdtek, szem elől tévesztve azt az elvet, hogy 
gyalogszerrel lehessen elérni a tömegközlekedés, 
vagy a vasút egy-egy állomását. 

5.1.3. A hagyományos vidéki tér 
A vidéki mesterséges környezet a hagyomá-

nyos vidéki életmódhoz kapcsolódott, amely ké-
pes volt dinamikus egyensúlyt kialakítani ki az 
emberi hasznosítás és a természet eltartó és hulla-
dék eltakarító képessége között. Az élelmiszert és 
az alapvető használati tárgyakat helyben termel-
ték, illetve készítették, a kevés felesleget a közel-
ben értékesítették, a hulladékot visszaforgatták. 
Gazdálkodtak a természeti javakkal és nem fo-
gyasztották azokat. A táj- és térhasználat a min-
dennapi élet szükségleteihez igazodott, az élelmi-
szertermelés (mezőgazdaság-talajerő gazdálkodás, 
állattenyésztés-legeltetés, istállózó tartás) és a 
használati tárgyak előállításának volt alárendelve. 
A szükséges (építő)anyagokat és az energiát hely-
ben nyerték (közeli erdők, emberi és állati izom-
erő, vízi- és szélmalmok), a társadalom hierarchi-
kusan szervezett volt, az erkölcs és a világnézet 
alapja a vallás. Tájegységenként némileg változó 
társadalmi és építészeti kultúra és népművészet 
alakította a falvak életét és mesterséges környeze-
tét.   

5.1.4. Fenntartható területhasználat  

5.1.4.1. Autonómia a települések működésében 
A fenntartható és az ökologikus szemléletmód, 

figyelemmel a természet- társadalom és a gazda-
ság integrációjára, az autonómia gondolatát pró-

bálta/próbálja alkalmazni a települések létrehozá-
sának, működésének, rekonstrukciójának, fejlesz-
tésének, sőt bátran mondhatjuk újraélesztésének 
(revitalizáció) elméleteként. 

A felsorolt alapelemek (természet, épített kör-
nyezet, társadalom, gazdaság,) „összhangja, 
egyensúlyának megteremtése és fenntartása élet-
képes emberi közösségeik meglététől, autonóm 
fejlődésétől függ. …Törekvéseiket közös kultúrá-
juk, hagyományaik és a rendelkezésükre álló tér 
(terület), a település táji adottságai határozzák 
meg. …Az autonóm közösségek belső erejének 
növekedése a társadalom egészének alapvető ér-
deke. Azon felismerésből táplálkozik, hogy e kö-
zösségek rendelkeznek az eredendő jogokkal és 
feladatokkal (kötelességekkel) is. …  

Ez a szubszidiaritás alapelve, a társadalom 
szerveződésének egyik legszilárdabb pillére. Ere-
deti megfogalmazása XI. Pius pápa Qadragesmo 
Anno kezdetű enciklikája szerint: mindazt, amit 
az egyes személyek saját erejükből és képességeik 
révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből 
kivenni és a közösségekre bízni tilos. Éppen így 
mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten 
szerveződött közösség képes végrehajtani és ellát-
ni, egy magasabb szinten szerveződött társulásra 
áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, 
a társadalom helyes rendjének felforgatása. Min-
den társadalmi tevékenység lényegénél és benne 
rejlő erejénél fogva segíteni, szubszidiálni köteles 
a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha 
nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azo-
kat. … A közösségek a rájuk háruló feladatokat 
csak akkor tudják megoldani, ha ismerik a ren-
delkezésükre álló terület működési módját, belső 
összefüggéseit, ökológiai egységét és ez alapján,  
…annak dinamikus egyensúlya megőrzésére tö-
rekszenek” [59] írja Dr. Ángyán József a lábjegy-
zetben szereplő kötet ajánlásában. 

A települések autonómiája a lehető legna-
gyobb mértékben a saját forrásokra való támasz-
kodást jelenti, úgy hogy elevenen kapcsolódnak 
szűkebb és tágabb környezetükhöz is. A „külvi-
lágnak” egyoldalú függés, vagy kényszerek nél-
küli, egyenrangú partnerei. Szűkebb értelemben az 
autonómia egy közösség esetében relatív ökológi-
ai, (mező)gazdasági, közműellátási önállóságot, 
részleges önfenntartást jelent.  

Az Európai Unió eredeti elképzelései szerint a 
nemzetállamok jelentőségének csökkenésével a 
régiók szerepe megnő, melyek a természeti-
kulturális adottságokra figyelemmel alakulhatnak 
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ki, kiforrhat saját identitásuk, azonosságtudatuk. 
(Ezt, egyelőre, a tényleges történések nem látsza-
nak igazolni, természetesen politikai megfontolá-
sok állnak az elképzelés mögött). A regionális au-
tonómia nemzeti kereteken belül is megvalósítha-
tó, több autonóm település részvételével. 

5.1.4.2. A fenntartható települések  
A „fenntartható” gondolkodás a települések 

egészét (teljes közigazgatási terület), vagy egyes 
részeit (városnegyed, vagy egy lakóház és kör-
nyezete) önálló ökológiai egységként kezeli, 
amely törekedhet a (nagyobb egységen belüli) di-
namikus egyensúlyra.  

Alapfeltétele annak, hogy egy település, régió 
fenntartható módon működik, az, hogy környezetét 
(ellátó területét) nem terheli meg annyira, hogy 
felboruljon annak ökológiai egyensúlya. Ennek 
legfontosabb összetevői a termékek és az energia 
előállítása – felhasználása - a hulladékgazdálko-
dás, valamint a víznyerés és a keletkezett szenny-
víz kezelése és visszaforgatása. Az egyensúly 
megteremthető úgy, hogy a vizsgált területre idő-
egység (célszerűen egy év) alatt beáramló javak 
(nyersanyagok, energia, tőke, információ, embe-
rek, kulturális tevékenység, stb. (INPUT) és az 
onnan időegység alatt kiáramló javak (OUTPUT) 
becsült mennyisége összhangban van és ezek mér-
téke optimalizálható. 

Az autonóm település (régió, városrész, stb.) 
„táji, ökológiai és szociális tényezők közrehatásá-
val egészséges (természetes, szerves) módon ki-
alakult adottságai révén, önmagában egyensúlyt 
megvalósítani képes ökológiai egységet alkothat”. 
A táji-ökológiai egység felismerése (és a hagyo-
mányok) alapozzák meg a településhez, régióhoz, 
országhoz kapcsolódó identitást, ami egyszerre 
gazdasági, ökológiai és szociális (és kulturális) 
tartalmú. Az települések kialakulása/kialakítása, 
tehát nem választható el, sem azok környezetétől, 
sem a benne lakók tevékenységeitől és hagyomá-
nyaitól. 

Míg vidéki környezetben egyszerűbben megva-
lósítható az autonómia, addig a városok (különö-
sen a megapoliszok) esetében akár az autonómia, 
akár a fenntarthatóság fogalmait más összefüg-
gésbe kell helyezni.  

- A város falusi, kistérségi szinten nem fenn-
tartható, az emberi alapszükségletek (élelem, ivó-
víz, energia), illetve a termeléshez nélkülözhetet-
len különböző nyersanyagok szempontjából auto-
nómiája elképzelhetetlen. Civilizációs, kulturális 

és jogi értelemben azonban a vidéki térségek ma-
gasabb szintjét érheti el. Míg a hagyományos fa-
lusi lét a természetbe ágyazódik, életritmusát an-
nak körfolyamatai határozzák meg, addig a város 
„emancipálódott” függetlenedett a természettől, 
az emberek között kialakult egy másfajta munka-
megosztás. Az eszmei függetlenedés azonban egy, 
a valóságban nagyon is szoros kapcsolatot próbál 
elleplezni, azt, hogy a város léte szorosan függ az 
őt élelmiszerrel ellátó falutól, a környező táj lát-
ható és láthatatlan szolgáltatásaitól (víz, oxigén, 
szél, energia és nyersanyagok). A modernizáció 
hatására a XX. században a városi és vidéki lét-
mód megítélése megváltozott, a város önmagában 
egy hatalmasra nőtt, koncentrált környezetterhe-
léssé (Wright szerint „a nagyváros parazita”) lett. 
A gazdasági, társadalmi és politikai centralizációs 
törekvések következtében a hagyományos érte-
lemben vett városok pusztulásnak indultak, túl-
burjánzásuk társadalmi, ökológiai válsággal pá-
rosult. A városlakó természettől való „emancipá-
ciója” befejeződött, a természettől tökéletesen izo-
lálódott, de a közben kialakult mesterséges termé-
szet uralma alá került. A metropoliszok kizárólag 
kívülről, sokszor messzi vidékekről, más orszá-
gokból betáplált javak (energia, élelmiszer, víz, 
stb.) köldökzsinórjára kapcsolódnak, a centralizált 
ellátórendszer, vagy annak egyes részei labilitá-
suk miatt időnként dominószerűen összeomlanak. 
(2003 „blackout”, New York) Szomorú látványt 
nyújtanak a lepusztult, egykor modern városré-
szek, melyekre a slum-ösödés, a hajléktalanok 
tömegei, a téli-nyári szmog, a falfirkák, a szemét 
és a nyomornegyedek nyomják rá bélyegüket. Ez-
zel egyidejűleg megjelent és óriásira nőtt a 
szuburbanizáció (végeláthatatlan családi ház-
tenger formájában), óriási közlekedési dugókkal. 

- Sajnos a vidéki lét is változóban van, a föld-
művelés kultúrájának eltűnésével egyidejűleg 
megjelent iparosított mezőgazdaság a természet 
leépülését eredményezi és a falusi ember életmód-
ja egyre kevésbé különbözik a városiétól. Átveszi 
a városi ember fogyasztási gyakorlatát, feladja a 
természettel egyensúlyban lévő életmódot és vi-
déki városlakó lesz. Elveszíti a természet közeli-
ség előnyeit, de a város szolgáltatásaihoz csak 
részlegesen jut hozzá. A falusi lét alárendeltnek 
számít a városi ember szemében, elveszett az 
egymásrautaltság, természettel való összefüggés 
tudata. 
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5.1.4.3. Települési létformák 
A létformák a társadalmi (politikai-kulturális) 

struktúráktól, függnek. A környezeti problémák 
nem oldhatók meg pusztán technikai, környezet-
védelmi módszerekkel. Az emberiség (kisebbik ré-
sze) a Föld javait túlhasználja. A produktivitás, a 
tárgyak értelmetlen sokszorosítása, a profithajsza 
kiváltotta kíméletlen verseny nem teszi lehetővé az 
autonómiához elengedhetetlen kooperációt, nem 
fér össze az ökológiai gondolkozással. 

Ha az épített környezetet a települések létmód-
jának fenntarthatósága szempontjából próbáljuk 
jellemezni, négy kategóriát jelölhetünk meg: 
 A nagyvárosi létformát, amely jelenlegi for-

májában nem fenntartható és nem is autonóm. 
Fenntarthatósága (a környezetét csak annyira 
terheli meg, hogy az ökológiai egyensúly ne 
károsodjon) önmagában nem lehetséges, de 
egy nagyobb természeti terület, tájorganizmus 
részeként létrehozható, autonómiája, bár csak 
ellátó területeivel összhangban, különböző in-
tézkedésekkel megteremthető. 

 A vidéki-falusi létformát, amely önmagában 
fenntarthatóvá, autonómmá tehető. Feleslegei 
teszik lehetővé a városok létét. 

 Az átmeneti létformákat, melyek sokszor a 
kettő ötvözeteként jöttek létre (kisvárosok, 
kertvárosok, urbánus falvak, hazai sajátosság-
ként a tanyák, a zártkertek, üdülő települések). 
[6; 59] 

 Az „ökofalu” létformáit, amelyek „olyan tu-
datosan tervezett, ökotechnológiákat alkalma-
zó, lehetőség szerint önellátó települések, 
amelyek szociológiai, társadalmi, technológi-
ai, gazdasági és pénzügyi értelemben modell-
váltást kívánnak elérni a jelenlegi társadalmi 
paradigma ellenében.” [3] 

A nagyvárosi formációk szempontunkból a leg-
kritikusabbak. Amennyiben a fenntarthatóságot 
tágabban értelmezzük, a nagyvárosi létforma a 
társadalmi fenntarthatóságban (a közigazgatás-
ban, a kultúrában) és a gazdasági fenntartható-
ságban (helyi gazdaságban és kereskedelemben) 
valamint a közműellátásban részlegesen auto-
nómmá tehető. A környezeti fenntarthatóság csak 
ellátó területének, közvetlen vidékének ökológiai 
egyensúlyával értelmezhető. A fenntartható város 
méretének összhangban kell lennie az őt ellátó 
természeti környezet nagyságával és ökológiai tel-
jesítményével. A láthatatlan szolgáltatásokon 
(tiszta levegő, ivóvíz, a rekreáció lehetősége, stb.) 

kívül a közelben termelt élelmiszer és energia 
előállítás tenné lehetővé az önálló döntéseket, 
ugyanakkor elvárható, hogy a város napi problé-
máit ne területének növelésével 
(szuburbanizáció), hanem azon belül oldja meg.  

A modern város monofunkciós (funkcionálisan 
széttöredezett) elrendezésével az emberekre 
kényszerített életmódját a fenntartható szemléletű 
város, integrált (különféle életformák és funkciók 
egymásba olvadása) életmódra javasolja cserélni. 
A lakást és munkahelyet azonos, vagy közeli tér-
ben javasolja elhelyezni, a helyben termelt árukat 
(saját erőforrások optimális mértékű használata), 
saját kereskedelem keretében a lakások közelében 
értékesítené, a közigazgatás és oktatás, egészség-
ügyi ellátás és a kikapcsolódás tereit, a (több laká-
sos) lakóépületekben vagy azok gyalogszerrel 10-
40 perc alatt megközelíthető környékén építené 
fel. A városi közművek tekintetében a központi el-
látórendszerek (energia, víz, szennyvíztisztítás, 
hulladékkezelés, stb.) közösségi tulajdonlását ja-
vasolja (esetleg a külső tulajdonosokkal egyen-
rangú partneri viszony kialakítását, ami azonban a 
már említett okokból ritkán működik, lásd a víz-
művek visszaállamosítása számos országban és 
településen). Ez esetben is a saját források opti-
mális használatáról van szó: pl. az áramtermelés a 
fűtés és melegvíz készítés egyedi, vagy tömbszerű 
szoláris lehetőségeiről és az épületek jó minőségű 
hőszigeteléséről. A vízellátásban a város kiszol-
gáltatott a vízbázisoknak, de részt vehet, azok kí-
mélésében (víztakarékos életmód, illetve haszná-
lati eszközök), védelmében és stabilitásában. A 
városlakónak is módjában áll az esővíz gyűjtése, 
tárolása és használata locsolásra, takarításra, stb. 
A helyi szennyvíztisztítás városok esetében nehe-
zen oldható meg, de a víztisztítás módszereit és a 
berendezés tulajdonjogát befolyásolhatja. A leve-
gőtisztaság az integrált életmód miatti közlekedés- 
intenzitás csökkentésével és zöld területek kialakí-
tásával (fásítás, parkosítás, zöld tetők és homlok-
zatok) növelhető. Az autóközlekedés igényének 
csökkenése a zajterhelést is mérsékli. A hulladék-
kezelés a szelektív hulladékgyűjtéssel, újra hasz-
nálattal, hulladékudvarok (a veszélyes hulladékok 
gyűjtésére) kialakításával egyszerűsíthető, de a 
megsemmisítés, visszaforgatás csak a szatellit te-
rületeken, pl. közvetlen szerződéses kapcsolat 
formájában történhet. 

A területhasználat megoszlik a lakó-, a köz-
funkciók-, a közlekedés valamint a zöld területek 
igénye között. Az integrált életvitel miatt a terü-
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letszükséglet csökkenthető, bár a beépítési arány 
valamelyest nőhet. Ez azonban a tartalékterületek 
(tetőterek, földszintek beépítése, foghíjak, rozsda-
övezetek, stb.) felhasználásával illetve a zöldítés-
sel csökkenthető. Lényeges a „sűrítés mértéke, az 
un. „kompakt város” víziójáról már bebizonyoso-
dott, hogy elidegenedést, illetve a bűnözés növe-
kedését „eredményezi”.  

A vidéki - falusi létformák a legközelebb állnak 
az élet folytathatóságának gondolatköréhez. 

A részlegesen önellátó, helyi közösségek mű-
ködése, a természettel való dinamikus egyensúly 
kialakítására ideális terep. A termőföldnek, mint 
társadalmi erőforrásnak a szerepe megnő a 
„használati tárgyak” előállításának és ránk erőlte-
tésének dominanciájával szemben. A társadalmi, 
gazdasági és környezeti fenntarthatóság itt magá-
tól értetődő lehetne, különösen, ha a technikai 
fenntarthatóság eszközeivel is kiegészül. Szük-
ségszerű, a már említett monokulturális gazdálko-
dás és a fosszilis energiát igénylő gépesítés kizá-
rólagosságának feladása és a megtermelt javak sa-
ját hatáskörben való feldolgozása és értékesítése. 
A többségében képzetlen emberek számára értel-
mes munkát biztosító feladatok, megélhetési for-
rások alakíthatók ki. A magán-, közösségi-
szövetkezeti tulajdon egymás mellett élése logi-
kusan működtethető. A közműellátás (energiater-
melés-, vízellátás- szennyvíztisztítás, stb.) itt nem 
környezetszennyező, energiaigényes városi nagy-
rendszerekkel, hanem valóban természet közeli 
technikákkal valósítható meg, önellátó-autonóm 
módon.  

Területhasználat alatt általában az emberi élet-
hez szükséges termelő és kommunális egységek 
(termőföldek, élelmiszer feldolgozó, lakó funkci-
ók, közösségi létesítmények) működését értik. A 
fenntartható szemlélet azonban komplex területi 
gondolkozást igényel, az agrárgazdálkodást, ter-
mészet- és tájvédelmet és a rekreációs szolgáltatá-
sokat komplex tájgazdálkodási rendszerbe szer-
vezve. Az un. védelmi célú földhasználat lényegé-
ben más települések ökológiai szolgáltatásainak 
fenntarthatóságát is jelenti (természet-, táj-, kör-
nyezet- és árvízvédelem, az ivóvízbázisok védel-
me). Ide tartoznak a víztárolók, a rekreációs terü-
letek, erdőhasználat, stb. is, a vidéknek tehát 
„zöldgyűrűként” városellátó funkciója is van. Eb-
be nem csak az élelmiszertermelés, az ivóvíz- és 
oxigénellátás, hanem a lebontó szolgáltatások 
(CO2 elnyelés, szennyvíz- és szilárd hulladékkö-
zömbösítés, a megújuló források újratermelése, 

stb. is stb. beletartozik. Mindezt célszerű úgy 
hasznosítani, hogy az ellátó és védelmi célú funk-
ciók, a helyiek önfenntartását is biztosítsák. 

Az átmeneti létformák különösen Magyaror-
szágon gyakoriak. Sok a kisváros, elterjedtek vol-
tak a tanyás települések és jellegzetesen szocialis-
ta kreációk a un. zártkertek. A mezővárosok XIX 
sz.-i működése korszerűsített formában példa ér-
tékű lehetne a fenntarthatóság szempontjából is. A 
meglévő formációk élettel megtöltése, akár orga-
nikus gazdaságok, rekreációs funkciókkal kiegé-
szítve (tanyák), akár terápiás célú zöldségtermesz-
tési funkciók elindítása a zártkertekben jó megol-
dás lehetne. 

Az ökofalvak (élőfalvak) társadalmi kísérletnek 
tekinthetők. A kifosztott országokban a mélysze-
génység kezelésére szolgálnak, a The West orszá-
gaiban pedig a modellváltást sürgetők, azzal egyet 
nem értők válaszai a civilizációs-környezeti prob-
lémákra. Az új, vagy meglévő, de átszervezett te-
lepüléseken csak biogazdálkodás megengedett, az 
épületek helyi természetes, esetleg bontott anyag-
ból, az emberi erőforrások (low-slow, vagy soft-
tech) felhasználásával készülnek. A vízkörforgás 
általában „helyben záruló” (talajvizes kutak, csa-
padékvíz gyűjtés, növényi szennyvíztisztítás), az 
energiaellátás, lehetőleg helyi, megújuló források-
ra alapozott, és a gazdaság az önellátásra, egy-
mással és esetenként a közeli településekkel való 
kooperációra alapozott. A társadalomszervezés 
változó, a szellemiség a régi–új-tól (keresztény- 
és népi hagyományok), a Krisna tudaton át az 
antropozófiáig (Waldorfi út) terjed. A legsikere-
sebbnek számítanak itthon: Gyűrűfű, 
Visnyeszéplak, Krisna – Völgy, Drávafoki Or-
mánság Alapítvány, Biofalu Máriahalom, 
Agostyán, Természetes Életmód Alapítvány, 
Nagyszékely. Külföldön: Crystal Waters-
permakultúra közösség, Ausztrália, Alternatív 
Technológiai Központ, Wales, Spirituális közös-
ség-Findhorn, Skócia. 

5.1.5. Épület-közeli külső terek mikroklímája 
„A mikroklíma mindazoknak a tér aránylag ki-

csiny részére vonatkozó és egymással kölcsönha-
tásban lévő elemeknek az összessége, amelyek az 
e térrészben lévő tárgyak és élő szervezetek hő és 
anyagcsere folyamatait befolyásolják” [Zöld] 

Az éghajlat hatását a lokális feltételek lényege-
sen befolyásolják, az épület körül sajátos mikro-
klíma alakul-, vagy alakítható ki. A benapozási 
feltételeket a környező beépítés, de a telepített nö-
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vényzet is befolyásolhatja, akár árnyékolási céllal 
(nyári körülmények között). 

A növényzet szerepe a szélvédelemben, vagy 
éppen a szellőzésben-hűtésben (pl. szélterelő sö-
vényfalak), a téli hőveszteség korlátozásában (pl. 
hőátadás csökkentése), vagy a csapóeső elleni vé-
delemben is (zöld homlokzat) számottevő. Maga 
az épület és képes befolyásolni a légáramlást, túl-
nyomást létrehozva az egyik oldalon és depresz-
sziót a másikon.  

Az épület körüli felületek anyaga, textúrája és 
színe elsősorban az elnyelt-, illetve visszavert 
napsugárzás mennyiségét befolyásolja. A reflek-
tált sugárzás, akár célzottan az épületre-, vagy an-
nak belsejébe is juthat (ez a globálsugárzás 10-
30%-át is elérheti), de a felmelegedett, jó hőtároló 
felületek hűvösebb estéken, a kültéri tartózkodást 
is a kellemessé tehetik. A felszín minőségétől is 
függ az éjszakai infrasugárzás, az esetleges túlhű-
lés.  

A vízszintes burkolatok anyagától, minőségé-
től, vízmegtartó képességétől, növényesítésétől 
függ az elpárolgó víz mennyisége, esetleges hűtő 
hatása. 

Az épület közeli vízfelületek a párolgással el-
vont hő hűtő, illetve a reflektív hatás miatt hasz-
nálhatók. A növényzettel kombinált mesterséges 
vízfelületek az adiabatikus hűtéshez hasonló fo-
lyamatokat indukálnak, a tágabb környezeténél jó 
néhány fokkal alacsonyabb hőmérséklettel szá-
molhatunk. A léghőmérséklet a homlokzatok 
közvetlen közelében a felületképzés függvényé-
ben eltérő lehet. 

5.2. A FOLYTATHATÓ ÉLET ÉS KERETEI 
Az építészet „térbeli kifejeződése a társadalom 

akaratának” (Mies Van der Rohe), a valódi fenn-
tartható fejlődés alapgondolata pedig a gazdaság 
visszahelyezése a társadalom ellenőrzése alá. Az 
építés-építőipar komoly szegmense a gazdaság-
nak, ezért az építészetnek sem társadalmi, sem 
gazdasági vetülete nem kerülhető meg.    

Mondhatjuk azt is, hogy a fenntartható építé-
szet keretet ad a természet, a fenntartható társada-
lom, a mesterséges környezet és a gazdaság har-
móniájának, amelyből, sajnálatos módon, hosszú 
ideje kimaradt a természet, de a fenntartható épí-
tészet mégsem csak a természeti környezet kímélé-
sét tartja szem előtt. A fenntartható fejlődés alap-
koncepciója és stratégiai elemei ugyanis a környe-
zeti fenntarthatóság mellet, vagy annak előfeltéte-

leként a társadalmi-hatalmi, gazdasági decentra-
lizáció, az integrált életmód és az autonómia. 

5.2.1. A fenntartható társadalom és a ha-
talom dimenziói 
„Jelenlegi rendszerünk olyan univerzális gépe-

zet, amely elpusztítja a Földet, vesztesek milliárd-
jait hozza létre és fogalma sincs, mit kezdjen ve-
lük…. A társadalmi-szociális szerződést a piaci 
törvények váltották fel, az eredmény az, hogy foly-
tatódik a környezeti ragadozók rombolása, a 
bolygó pénzügyi aláaknázása, az önszabályozó 
piac széttépi a társadalmat. A már bekövetkezett 
pénzügyi katasztrófa miatt, a kártyavárak össze-
omlanak, a környezeti válságot társadalmi láza-
dás követi.” Mondja Susan George, és hozzáteszi, 
hogy ez a társadalom nem fenntartható. „Sajnála-
tos módon sok értelmes ember elhiszi,- folytatja-, 
hogy a hatalom képviselői, ha megmagyarázzák 
nekik a problémák mikéntjét és súlyát, valamint a 
gyógyítás szükségességét és módját, meg fogják 
változtatni viselkedésüket. …Ez a legszomorúbb 
és a legbosszantóbb naivitás, ami csak létezik, 
mert a jóindulatú erőfeszítések közben teljesen el-
hanyagolják a hatalom dimenzióit”.  

Szerinte az élet megmaradásának feltételeként 
két alapvető kérdést kell megválaszolnunk: „kik a 
felelősek a kialakult helyzetért és hogyan állíthat-
juk meg őket? Az önkorlátozás és a takarékossági 
intézkedések - szerinte- nevetségesen, vagy in-
kább sírni valóan alkalmatlanok arra, hogy a 
bolygó nyersanyag készleteit és az emberek kirab-
lását megakadályozzák, legfeljebb csak lassítani 
tudják a „rák” terjedését. Az átláthatatlan, óriási 
hatalmi struktúrákkal szemben nekünk, civileknek 
kell fellépnünk, mondja, azoknak, akik visszauta-
sítják a neoliberális globalizmus filozófiáját, har-
colnunk egy olyan világért, ami nem tökéletes, de 
ennél csak jobb lehet…. Szövetséget kell kötni 
mindenkivel a legfőbb ragadozók ellen, akik kisa-
játítják a vesztesek mozgalmait… Minden kicsi 
híd és egymáshoz vezető út is segítség lehet ah-
hoz, hogy visszaállítsuk az emberi tájképet. A cél 
a lokalitások erősítése, olyan kisebb szervezetek 
létrehozása, mint a Fenntartható és Önfenntartó 
Közösségek Mozgalma, amely megkísérel több 
gazdasági tevékenységet visszavenni a TNC-ktől 
(vidék- város szövetkezetek, cserekereskedelmi 
szervezetek (LETS), közösségi bankok, helyi al-
ternatív pénzek, stb., de ez is kevés. Az államnak 
vissza kell kapnia a hatalmát, különben nem lesz 
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semmi, ami az embereket megvédje a tőkétől” ál-
lítja.  

Susan Georgenél jobban nem lehet megfogal-
mazni, hogy a jelenlegi társadalmi-hatalmi for-
mációk (sem a gazdag, sem a szegény országok-
ban) nem tarthatók fenn, az ember fizikai és lelki 
egészségének súlyos károsítása, sőt társadalmi 
robbanás nélkül. Az előzőekben már szó esett a 
decentralizációról és szubszidiaritás elvéről és az 
autonómiáról. A részlegesen önellátó közösségek 
együttműködése a legkülönbözőbb területeken 
„partneri viszony” keretében történhet, állítólag a 
„részvételi demokrácia” keretein belül. (A rész-
vételi demokráciát óvatosan kell kezelni, mert el-
túlzott volta az „ostobák diktatúrájává válhat”). 
Szerinte is ki kell alakítani a helyi (közösségi, 
vagy magán) tulajdonformákat, a decentralizált 
intézményi-, ellátó- és szolgáltató hálózatot és az 
önigazgatást, ami azonban nem megy gyorsan. A 
polgári értelmiség „zöld gondolatai” sajnálatos 
módon, ugyanúgy nélkülözik a valóságos emberi 
természet ismeretét, mint a kezdeteknél. Önigaz-
gató, autonóm közösségek csak autonóm embe-
rekkel lehetnének megvalósíthatók, akik rendkí-
vül kevesen vannak. A konzum- és élmény idió-
ták rászabadítása a vidékre komoly veszélyeket 
rejt magában. (Nem véletlenül nevezi anarchiának 
a „súdrák” uralmát az indiai származású gazda-
ságfilozófus). Ha történelmi párhuzamot kere-
sünk, akkor az ókori Római birodalom bukása lát-
szik kézenfekvőnek, de az sem köthető egyetlen 
dátumhoz. Óriási hatalmát elveszítette, de haldok-
lása majdnem 300 évig tartott. Az állam szétesett, 
a városok akkor is kiürültek, (miközben a vidék 
benépesedett), az eredeti társadalmi formációk 
nem működtek. Megnőtt a termőföldnek, mint 
társadalmi erőforrásnak a szerepe és az élet az ak-
kori kisközösségek mentén szétaprózódott, vidéki 
„mintázatokba” rendeződött, egy-egy erősebb 
egyéniség vezetésével. A hatalom nagyobb egy-
ségekbe szervezésére, az állam szerepének meg-
erősödésére fokozatosan került sor, amit már a 
„középkor embere” valósított meg. Az ókor kultú-
rája, társadalmi formációi lassan áttűntek a kö-
zépkori struktúrákba, összeolvadtak a „barbár kul-
túrákkal”, a kereszténység pedig saját eszméit rá-
építve mindkettőre, új keretbe foglalta az életet.  

Nekünk, nincs 300 esztendőnk erre. Az igazi 
feladat a kibillent egyensúly helyreállításnak 
megkísérlése, a túlnőtt, óriási szervezetekkel, il-
letve a hatalmi hálózatokkal szemben a „kicsiny-
ség erényeit” kell támogatni, ott ahol ez helyénva-

ló. Ez azonban fordítva is igaz, lásd a túlhajtott 
individualizmus következményeit, a társadalmi 
atomizációt. 

 A valóságos életben minden tevékenységhez 
megfelelő lépték tartozik. Van, ami szűk körben, 
és van, ami tömegesen értelmesebb. Úgy tűnik: 
szétzilált, embertelenné vált világunkban már 
csak a tömegben lappangó egyéni kvalitásokra, az 
emberi minőségre lehet az életben és a termelés-
ben is építeni. Ismert Garret Hardin biológusnak: 
A közösségi legelők tragédiája c. írása, ahol min-
den pásztor 1-1 újabb állattal gyarapítja csordáját, 
hogy előnyt szerezzen a többiekkel szemben. 
Természetesen a legelő kipusztul. Hardin azt fel-
tételezte, hogy a kapitalista gondolkozás mindig 
érvényesült, Karl Polanyi antropológus ezt cáfol-
ta. Szerinte a valóságban a közös tulajdon nem 
lesz túlhasznált addig, amíg a közösség maga 
döntheti el, kit fogad be maga közé és saját szabá-
lyaik szerint használják a közös erőforrást.  

A globális gazdaság olyan mértékben kedvez 
egyre kevesebb embernek, amire eddig a történe-
lemben még nem volt példa. Szükségszerű az 
„osztályharc” az „elit, gyors nomádok” és a „las-
sú helyben-maradók” között. Vesztessé és feles-
legessé válik/vált az emberek nagy többsége és 
természeti környezet is.     

Néhány gondolkozó szerint, új társadalmi 
formáció csak egy „újfajta ember” megjelenése-
kor és hatalomra kerülésekor szokott bekövetkez-
ni. A középkor letűntével a megerősödött polgár-
ság készen állt a hatalom átvételére. Rosszul tette 
azonban, hogy a társadalom két alappillérét az 
államot és az egyházat elsorvasztotta. A demokrá-
cia történelmileg rövid működését szükségszerűen 
váltotta fel a nyílt vagy rejtőzködő diktatúra.  

A kapitalista ember nemcsak kereskedő: civili-
zációjának jellemzője az ismeretlenre való vállal-
kozás, a kockázat, a verseny és persze a profit 
imádata. Eszközei a felhalmozás és a befektetés, 
tere a gyártás és a piac, művészete a kreatív rom-
bolás. A gazdasági aktivitás célja, nem az embe-
rek ellátása, hanem a profit, amely a pénzpiacon 
befektetéssé transzformálódik, és a ciklus újra in-
dul.  

A háborút követő jóléti társadalmak nem 
egyeztethetők össze a tőke természetével. A neoli-
beralizmussal előbújt a kapitalizmus igazi termé-
szete. A jövedelmet nem lehet átadni a szegé-
nyeknek, mert az a hatalom átadását is jelentené. 
A neoliberális gazdasági-politikai rend előbb-
utóbb önmagát oszlathatja fel, a piac mindenható-
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sága, a tömeges privatizáció és az állami szolgál-
tatások csökkentése anarchiát, majd rendőri dikta-
túrát eredményez, a klímaváltozás pedig új nép-
vándorlást. Egyelőre nincs azonban készenlétben 
új osztály, így a „részvételi demokrácia” és a sza-
badság újrahajszolása, megint csak utópiának lát-
szik és anarchiába torkollik. A megoldást, vagyis 
az új uralkodó osztály kitermelődését majd meg-
oldja az idő.         

A kultúra, egyelőre nem igazán ragadható meg 
egyértelműen a „fenntartható gondolkozásban”. 
A természettel szembeni felelősség elve fontos, de 
a mindennapi életet, a viselkedést meghatározó 
emberi értékeket (etika), a tárgyak, az étkezés, az 
ünnepek és a kikapcsolódás formáit (is) meghatá-
rozó egységes kultúra még várat magára. Kultúrát 
ugyanis nem lehet kitalálni, a kultúra valamilyen 
közösség eszmeiségére építve kialakul. Meg kell 
várnunk, amíg a régi-új kozmikus egész, az egyén 
helyett a közösség, a mesterséges helyett a termé-
szetes és a virtuális helyett a valóság kerül újra 
gondolkozásunk középpontjába és mindezek egy-
séges kultúrává formálódnak. Lesz-e, és, ha igen, 
milyen lesz az új vallás? A baloldal vádjainak 
megfelelő természet-imádat? Felelevenednek a 
knotikus (alvilági) és kozmikus vallások, a keleti 
misztériumok, vagy tért hódít a zűrzavaros szink-
retizmus? Netán a kereszténység képes megújulni, 
uralkodás helyett partnernek tekinteni a természe-
tet? Nem tudjuk. De az biztos, hogy templomok-
ra, szakralitást kifejező épületekre is lesz igény.     

5.2.2. A fenntartható gazdaság 
 „A kapitalizmus az emberi találékonyság túl-

halmozódásának terméke, nem természetes álla-
pota az emberiségnek.” [60] 

Nicholas Georgesen-Roegen elmélete szerint 
korunk gazdaságát végső soron a tényleges, vagy 
potenciális energiaáramok, azaz az entrópia 
szempontjából kell vizsgálni. [61] Az elméletet 
később Hermann Daly és mások fejlesztették to-
vább és népszerűsítették. Szerinte mechanisztikus 
ismeretelmélettel vizsgálni a gazdasági folyama-
tokat mesterséges konstrukció. A gazdaság 
ugyanis egy nyílt rendszer, ami a természeti világ 
alrendszere és nem fordítva. A természet azonban 
„egy zárt rendszer”, ahol az erőforrások korláto-
zottan állnak rendelkezésre és „amelynek entró-
piája idővel növekszik”. A kimerítésből származó 
csökkenő hasznot állami támogatással kompen-
zálják, azok számára, akiknek a célja a további 
kimerítés. A bioszféra teljesítőképessége, elnyelő- 

és lebontó kapacitása adott, nem bővíthető, és a 
sérülései nem visszafordíthatók. A környezeti költ-
ségeket externalizálták, ezeket a társadalomnak és 
a bolygónak kell viselnie. 

5.2.2.1. A gazdasági teljesítmény  
Ha a gazdaság mérete a bioszférához képest 

kicsi, a terhelés rövid ideig tart és lokális, a kör-
nyezet képes a regenerálódásra. A gazdaság ma 
két hét alatt állít elő terméket, amennyi az 1900-as 
év teljes teljesítménye volt. Az aktivitás mértéke 
szerintük már meghaladja a bolygó életfenntartó 
és hulladéklebontó kapacitását. Míg a haszon ma-
gánosítása addig a kockázatok és a veszélyek tár-
sadalmasítása folyik. A gazdaság szereplői azon-
ban nem engedhetik meg maguknak, hogy meg-
álljanak és irányt váltsanak, mert a versenytárs 
azonnal a helyükre lép és leszorítja őket a pályá-
ról. A gazdaság motorja a növekedés, mindig a 
rövidtávú érdekek győznek, a szereplők nem te-
hetnek mást: menni kell, vagy meghalni. 

Ez az alapvető igazság az tudományos, elméle-
ti alapok újragondolását igényli, ami az elismert 
szakemberek körében mérsékelt lelkesedést vált 
ki.  

„A gazdasági folyamat nem izolált és nem ön-
fenntartó, nem működhet folyamatos „csere” nél-
kül. Ez megváltoztatja a természetet és visszahat a 
gazdaságra.” A közgazdasági számítások a termé-
szeti erőforrások fogyasztását bevételként kezelik, 
hozzájárulást az állandó növekedéshez, ami a 
gazdasági jólét előfeltétele. Az erdő kivágása pl. 
pozitív, de nem számol a széndioxid megkötés 
megszűnésével, a talajerózió növekedésével, az 
oxigén termelés kimaradásával, az állati élőhelyek 
pusztulásával. (H. Daly) 

A mostanában igen divatossá vált un. környe-
zetbarát technológiák legfeljebb csak késleltetni 
tudják a káros folyamatokat, a szemléletmód miatt 
megállítani nem tudják. (Elég tudnunk róla, hogy 
a Világgazdasági Tanács a Fenntartható Fejlődé-
sért Szervezetet kb. egy tucat TNC –Transnational 
Corporation, Transznacionális Vállalat- alapította, 
célja a TNC-k önszabályozásának elfogadása, 
„maguk vállalnak felelősséget a környezeti maga-
tartásukért”.). A TNC-k csak a részvénytulajdo-
nosok érdekeit és nem népcsoport, nép, ország, 
közösség érdekeit képviselik. 

Természetesen az említett, megújuló energia- 
és vízhasznosító berendezések „szelíd-
technikákkal” akár házilag is elkészíthetők (lásd 
Szelíd Energia Alapítvány által készített eszközö-
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ket). Legtöbbször ez esetben is szükség van azon-
ban pl. PV modulokra (napenergiából áramot ter-
melő elemek), amik egyelőre csak „gyárilag” ál-
líthatók elő. A „fejlesztés” iránya azonban változ-
hat. Létrehozhatók kisüzemben, „lassú technikák-
kal”, helyben hozzáférhető, nem mérgező, vissza-
forgatható anyagból is a célnak megfelelő eszkö-
zök. 

5.2.2.2. A határok nélküli piac   
A piac egy határoktól mentes világban műkö-

dik, az ezt lehetővé tévő eszközök és technikák 
gyorsabban fejlődnek, mint a szabályozó eszkö-
zök. A pénz gátlástalan áradása túl sok embert 
tesz gazdaggá, ezért kollektív ellenállás alakul ki 
ennek megfékezése ellen. A szabadpiac elméleté-
nek és gyakorlatának lényege az azonnali önérdek 
és minél nagyobb profit. Franklin Delano Roose-
velt A NEW DEAL eszméjével megóvta az ame-
rikai kapitalizmust a biztos bukástól és a radikális 
populizmusoktól, amit Európa nem kerülhetett el, 
mégis széles körben gyűlölték. Azóta is minden 
felelős nemzeti vezetőt büntet a nemzetközi piac. 
Az egyéni szabadságon, a kíméletlen versenyen és 
az erősebb túlélésén alapuló rendszer haszonélve-
zőitől nem várható el, hogy közvetlen érdekeik el-
lenében cselekedjenek. A különböző nemzetközi 
szervezetek csak azt szabályozzák, hogy még na-
gyobb legyen a piaci szabadság és a működést 
semmi ne korlátozza. A magára hagyott piac túl-
termelést, csökkenő fogyasztást, túl sok vesztest, 
növekvő anyagi koncentrációt, ökológiai kataszt-
rófát eredményez. Akik a kreatív romboláshoz 
nem képesek elég gyorsan alkalmazkodni azonnal 
kiszorulnak a rendszerből. A határok nélküli piac 
sem fenntartható, különösen akkor, ha szállítás-
hoz szükséges, olcsó energiaforrások kimerülnek. 

5.2.2.3. A maradandóság lehetőségének megőr-
zése a gazdaságban  

Hogyan valósíthatjuk meg a gazdaságban a 
maradandóságot, hogyan lesz folytatható az em-
beri élet a földön?  

„Úgy, hogy nem változtatjuk a fényűzést szük-
ségletté. Új gondolkozás kell, amely nem a javak-
ra, hanem az emberekre figyel. Újra fel kell is-
mernünk, hogy az ember nem létrehozó, csak át-
változtató. Tömegtermelés helyett tömegek általi 
termelésre van szükség, felhasználva a hatalmas 
mennyiségű tudást és technikai lehetőséget, de 
úgy, hogy figyelembe vesszük, hogy az emberek 
csak kicsi és áttekinthető, hierarchikusan szerve-
zett csoportokban lehetnek önmaguk. Kisléptékű, 

tagolt egységek sokaságát kell működtet,i és ha a 
(hagyományos) közgazdaságtan ezt nem képes ke-
zelni, akkor alkalmatlan a feladatára, tehát újat 
kell létrehozni.” Idézzük újra E. Schumacher-t az 
ökológiai/humán szemléletű közgazdaságtanról 
szóló esszéjéből. [30] 

Ha a „fényűzés szükségletét” továbbra is ter-
mészetesnek érezzük, hiába használunk „megúju-
ló erő- és energiaforrásokat”, mert nagyléptékű 
alkalmazásuk további kifosztáshoz vezet, különö-
sen, ha a pótlások elmaradnak és/vagy a „forgási 
sebesség” nő. Márpedig nő, ha a gazdasági ver-
seny nem szűnik meg. Gondoljunk a fával- vagy 
energiafűvel működtetett óriás erőművekre, előb-
biek erdőpusztulással, utóbbiak az energiafű-
ültetvények „kiszökésével” járnak, De jó példa a 
geotermális energiahasznosítás is, melynek orszá-
gunk bővében van, de egyrészt nagy mennyiségű 
fosszilis energia kell a kitermeléséhez, és még 
több a hévíz tartalom kinyerése után a víz vissza-
sajtolásához. Ha nem tesszük, a nagy sótartalmú 
víz természetbe engedése komoly környezet-
szennyezéssel jár. 

A decentralizáció és az autonómia a gazda-
ságban (erős, helyi kis- és középvállalkozásokkal) 
a mezőgazdaságban (saját tároló és feldolgozó 
kapacitásokkal) és a kereskedelemben (közvetlen, 
a termelők részvételével a helyben termelt javak 
helyi eladása,) is megteremthető, a vállalkozások 
pedig adóikkal fenntartják a helyi ellátó és szociá-
lis rendszereket. 

A „tömegek általi termelés” valójában régi-új 
„szelíd-, lassú-, köztes technikák” kifejlesztését, 
illetve elterjesztését jelenti. A high-tech korában 
az automata gépsorok szükségtelenné teszik az 
emberi munkát, a kommunizmus lélektelen kol-
lektivizmusáról is bebizonyosodott, hogy nem 
járható út. Olyan technológiákra van tehát szük-
ség a termelésben, amelyek nem nélkülözhetik az 
alkotó (nem személytelen) emberi munkát. A 
technikát nem kell ellenségnek tekinteni, de átlát-
hatóvá, hétköznapi emberek számára is kezelhe-
tővé kell tenni, ami „igazi” kreativitást és igen, 
néha bizony fizikai munkát is igényel. 

Tehát elsősorban helyi és/vagy nemzeti közös-
ségekkel, a globalistáktól független párhuzamos 
gazdaságok kialakítása lenne jó, amiben a „vesz-
tesek” is részt vehetnek, (pl. brazíliai szocio-
gazdaság, ami változatos tulajdonú és vezetésű 
szövetkezetek halmaza, vagy a Fair Trade mozga-
lom, tisztességes kereskedelem déli szövetkezeti 
tulajdonban, önkormányzatok és egyetemek orga-
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nikus gazdaságokból való ellátása, stb.) hiszen 
„nem érdemes egymás ellen harcolni a morzsá-
kért”. 

 A „Környezetvédő mozgalmak” a nulla-
beavatkozás híveiként indultak, tüntetéseket szer-
veztek a környezetterhelő beruházások ellen, de a 
„nemkívánatos földhasználat” (LULU) elve nem 
túlságosan népszerű, hiszen a jövedelemtermelés 
korlátozását jelenti.   

A környezetvédőknek, ha valódi eredményeket 
kívánnak elérni, úgy kellene fogalmazniuk, hogy 
mindenki megértse, hiszen a „civilek” nem akti-
visták, csak tiltakoznak az életben maradásukat 
lehetetlenné tévő kifosztás ellen. Ha a ma létező 
kirablás helyett gazdálkodást javasolnának, és a 
kényelmet nem, mint legfőbb értéket reklámoz-
nák, talán több sikerük lenne. 

Befejezésül néhány tézis, amit a német Ökoló-
giai Gazdaságkutató Intézet a „még fenntartható 
gazdálkodás” témához kidolgozott. Valamennyi a 
Susan George féle naivitásokhoz sorolható, de jól 
hangzik:  

- Óvatossági elv: a nem szándékos cselekede-
tek következményei lehetőségének figyelembe 
vétele a kutatás és fejlesztés, gyártás és alkalma-
zás során. 

- Elkerülési elv: A környezeti következmé-
nyek, irreverzibilis károk kerülése 

- Teljesítményelv: a haszon-, biztonság- és 
gazdaságosság követelményein kívül a környe-
zetkímélés biztosítása is. Hosszú élettartamú, ja-
vítható termékek létrehozása. 

- Optimalizálási elv: a termékek és gyártási fo-
lyamatok állandó javítása a technika legújabb ál-
lásának megfelelően. Az anyagfelhasználás terü-
letén zárt körfolyamatokat kell létrehozni.  

- Konformitás elv: szigorú alkalmazkodás a 
környezetminőségi és környezet kezelési célok-
hoz.  

- Felelősségi elv: normatív társadalmi fórum-
ként a káros hatások tudatosítása, hozzájárulás az 
önkorlátozáshoz a tartalékok felhasználása terén 
is.  

5.2.3. Az „integrált életmód” térbeli kere-
tei 
Tudomásul kell vennünk, hogy az élet igazán 

komoly dolgait nem lehet számszerűsíteni, nem 
tudjuk pl., hogy pontosan mekkora lehet egy vá-
ros, (hiszen ez nemcsak gazdasági, hanem kultu-
rális tényezőktől is függ), de azt tudjuk, mekkora 
nem lehet (lásd a kb. 60 millió embert tömörítő 

amerikai és ázsiai városszörnyeket). A vidék ki-
ürült, a magasan fejlett közlekedési és távközlési 
rendszerek működtetése és a helyi közösségek 
szétrombolása talajvesztetté tette az embereket. 
(Ez lett az egyik eredménye, a közgazdászok eről-
tette munkaerő mobilitásnak).  

Az integrált életmód (a lokalitás térnyerése, a 
környezeti, társadalmi és gazdasági fenntartható-
ság együttese) lehetőséget teremt a város területi 
terjeszkedésének megállítására, új szempontokat 
ad a vidéki települések fejlesztéséhez és újrafo-
galmazza a város és ellátó térsége kapcsolatát is.   

5.2.3.1. A környezeti fenntarthatóság     
A „környezeti fenntarthatóság” szerint az 

egyes erőforrásokból keletkező javak-
szolgáltatások szintjét kell fenntartani, azaz nem-
csak a természeti tőke értékét, hanem ökológiai 
funkcióját is. [44]  Alapfeltétele annak, hogy épí-
tett környezetünk fenntartható módon működjön 
az, hogy természeti környezetét (ellátó területét) 
nem terheli meg annyira, hogy felboruljon az öko-
lógiai egyensúly. A „fenntartható” gondolkodás a 
települések egészét (teljes közigazgatási terület), 
vagy egyes részeit (városnegyed, vagy egy lakó-
ház és környezete) önálló ökológiai egységként 
kezeli, amely törekedhet a (nagyobb egységen be-
lüli) dinamikus egyensúlyra.  

5.2.3.2. Hogyan alakítható a fenntartható épí-
tett környezet? 

Az épített környezet, mint már többször említet-
tük, társadalomkép. A fenntartható társadalom 
NEM tömegtársadalom. A „zöld gondolkozás” 
szerint az „artikulálatlan üvöltés”-t értelmes be-
széddé, a tömegtársadalmat jól tagolt, decentrali-
zált egységekké kell alakítani.  

Értelemszerűen, a kisebb emberi közösségek-
hez (falu, kisváros, városrész, kerület, háztömb, 
stb.) kisebb léptékű építmények tartoznak: város-
okban pl. egy-négy lakásos lakóházak és az ön-
igazgatás egy-két szintes épületei. 

A fenntartható gazdaság a kis és középvállal-
kozásoké, úgy az ipar, mint a mezőgazdaság terü-
letén. A tevékenységek legfontosabb összetevői a 
termékek- és az energia előállítása-felhasználása, 
valamint a víznyerés és a keletkezett szennyvíz és 
más hulladék kezelése és/vagy visszaforgatása. 
Hatalmas szerelőcsarnokok helyett, kitűnő szer-
számokkal felszerelt műhelyek, magán és szövet-
kezeti organikus gazdaságok (ökológiai gazdál-
kodás), saját tároló-szárító és feldolgozó létesít-
ményei a gazdaság építészeti keretei. Magyaror-
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szágon az ökológiai gazdálkodás minősítő szerve-
zete a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.  

A kereskedelem legnagyobb része is helyben 
bonyolódik, mobil piacokkal és kisebb boltokkal, 
óriási bevásárlóközpontok nélkül. 

Az integrált életmód építészeti szempontból a 
különböző funkciók (lakó, munkahely, közigazga-
tási, egészségügyi, kulturális, közösségi és szol-
gáltató) közeli terekbe integrálását jelenti. Az ott-
honhoz közvetlenül kapcsolódhatnak a lakhatást 
nem zavaró termelő-szolgáltató funkciók (iroda, 
rendelő, műhely, bolt, mezőgazdasági kisüzem, 
stb.), de a kapcsolat lehet közvetett is, 10-40 per-
ces gyalogos távolság még közelinek számít.  

Az integrált településszerkezet lazítja a város-, 
sőt országos méretű funkcionális egységekre ta-
gozódást (lakó-, ipar-, közigazgatási övezet, 
egészségügyi mamut intézmények, stb.), felesle-
gessé teszi a településen belüli, és jórészt a tele-
pülések közötti gépkocsi közlekedést is. 

A természeti, mezőgazdasági és épített környe-
zet akkor működik fenntarthatóan, ha a már is-
mertetett trofikus szintek analógiájára a jellemző-
en „fogyasztó” területek (mesterséges környezet 
elemei) minimalizálása mellett a jellemzően „ter-
melő” területek (természetes környezet elemei) 
nagysága és produktivitása maximalizálható, be-
leértve az „eltakarító és lebontó” funkciókat is.   

5.2.4. Az építészeti formálás 
Az építészeti megformálás tehát nem választ-

ható el a természeti- és épített környezet - társada-
lom – gazdaság „fenntartható fejlődésétől”, de 
egy kisebb, vagy nagyobb közösséget összekötő, 
hagyományokra alapozott kultúrától sem.  

Ha megpróbáljuk mindezt a belső és külső tér-
képzés és térkapcsolatok, a tömegalakítás, formá-
lás és arányrendszer, valamint a felhasznált 
anyagok és szerkezetek nyelvére lefordítani, nem 
tapogatózunk teljesen sötétben. Kiindulásként 
rendelkezésünkre áll a „kicsi szép” Schumacher-i 
gondolata házaink formálásában is. 

Az építés során a helyi természeti környezethez 
(domborzathoz, mezo-, és mikroklímához, helyi 
flórához, stb.) való alkalmazkodás a klimatikus-, a 
használat során a funkciótól és az elvárt kényelmi 
szinttől függően az energia- és vízfelhasználás, 
valamint a szennyező kibocsátások az energeti-
kai-, illetve az anyagáramok fenntarthatóságának 
kategóriájába sorolhatók.   

A klimatikus fenntarthatóság az épület termé-
szettel való aktív kapcsolatát jelenti, az alkalmaz-

kodást a telepítésben, a tájolásban. A tetőformák a 
szélirányhoz, szél- és csapadék-intenzitáshoz, az 
ereszkinyúlás az árnyékoláshoz, a lábazati falak a 
felcsapódó-, a felszíni vizek és a fagyveszélyhez 
igazíthatók. Az épületmagasságok a helyi flóra, 
de a szélerősség függvényeként is értelmezhetők.  

Az energetikai fenntarthatóság sok tényezőt 
befolyásol, a fűtési – hűtési - világítási energia 
szempontjából előnyösek a kompakt tömegek, a 
puffer-zónás alaprajzi kialakítás, az un. átmeneti 
(szélvédett, fedett - nyitott) terek használata, a 
nap-pályának megfelelő tájolású transzparens 
homlokzati megoldások és a napterek. Ide tartoz-
nak az energiagyűjtő, ferde tetőfelületek és a 
nagytömegű, nehéz, jó hőtároló képességű szer-
kezetek is. De energiaigényes az építőanyagok és 
gépészeti berendezések előállítása, valamint a ki-
vitelezési technikák is.  

Az anyagáramok fenntarthatósága is összetett 
fogalom. A természetes, tartós, újrahasználható és 
újrahasznosítható, visszaforgatható építőanyagok 
beépítése, a levegő és vízhasználat (Közép-
Európai éghajlaton a magas-tető csapadékvíz 
gyűjtő funkciót is elláthat) ide tartozik. A szenny-
víz decentralizáltan, természetes eszközökkel, 
energiát nem igénylő módon is kezelhető, a hul-
ladékkal fűteni is lehet, de nagy része komposzt-
készítésre is alkalmas. Városi környezetben a 
„zöld szerkezetek” (tetők, homlokzatok, stb.), 
parkok, fasorok, stb. növelik a „termelő területek” 
nagyságát. 

Mindhárom tényező befolyásolja az építészeti 
formálást, de a kiindulás jelentősen különbözik a 
divatos építészeti irányzatok elsősorban esztétikai, 
másodsorban a csúcstechnika teljesítményeire 
építő, „városi” megfontolásaitól.    

„Öko-házak”, a modernizmus megjelenéséig 
mindig is voltak: a sokszínű kultúra hagyománya-
ira és a sokéves tapasztalatokra épülő, mesterség-
beli tudás felhasználásával épültek, régóta ismert, 
természetes és/vagy tartós anyagokat használtak, 
figyelembe vették a helyi környezeti (nap, szél, 
csapadék, légáramlatok, növényzet, égtájak, vízfe-
lületek, stb.) hatásokat.  

A sok tekintetben példaként javasolható 
vernakuláris építészet, nemcsak ősi kultúrákat 
idéz, hiszen minden időben és tekintetben alkal-
mazkodott a „helyhez” a maga klimatikus-
misztikus rendjét figyelembe véve. A fantasztikus 
harmóniát tükröző védett faluképek jellegzetessé-
ge az, hogy az utca házai olyanok, mint az emberi 
arcok. Nincs két egyforma közöttük, mégis hűen 
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tükrözik az emberi arányokat, a közösség értékeit, 
a társadalom rendjét. Külső-belső kialakításuk 
csak arra a vidékre jellemző, ahol épültek, leké-
pezve az élet sokszínűségét.  

Ideje lenne, hogy az önjáró racionalitást és az 
individualizmust tükröző „puszta geometria” is 
„közösségi – érzelmi - természeti kontroll alá ke-
rüljön”, tágabb teret kapjon az intuíció és az újra 
felfedezett tapasztalat, így biztosan arányosabb, 
emberekhez közelebb állóbb házak épülnek majd, 
vállalva a „hely” törvényszerűségeit, az élet sta-
bilitását megőrző sokszínűséget. 

Összefoglalva: 
Az építészeti formálás a megszokottól gyöke-

resen eltérő feladat lesz a közeljövőben. Néhány 
eltérést próbálunk felsorolni a mai építészeti 
irányzatokhoz képest. 

A vidékfejlesztés ökopolitikájához kapcsolódik 
az építési feladatok újonnan tervezett része. Való-
színűleg, sőt biztosan zsugorodnak a méretek, és 
jobban kell alkalmazkodnunk a helyi klimatikus 
adottságokhoz. Már a térképzésnél gondolnunk 
kell a környezethez igazodó használathoz, aminek 
a lehető legtakarékosabb módja a megújuló ener-
giák és erőforrások passzív hasznosítása, vagyis 
az épületformának és a szerkezeteknek kell átven-
niük az épületgépészet szerepét. Előtérbe kerülnek 
a helyben hozzáférhető építőanyagok a készen 
kapható „termékek” helyett, és ennek megfelelően 
felértékelődik a mesterségbeli tudásra épülő em-
beri munka. (Természetesen újra kell tanulni a 
tradicionális mesterségek korszerűsített változata-
it). A használókat fel kell készítenünk a viszony-
lag gyakori karbantartásra. A városokban az épí-
tési feladatok igen nagy része (min. 80-85%-a) 
„fenntartható rehabilitáció” lesz, itt sem kerülhető 
meg a kézműves mesterségek újratanulása, a 
szakmunkás képzés átalakítása.     

5.3. A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET 

ALAPELVEI 
A fenntartható építészet csak a fenntartha-

tó/folytatható élet részeként, annak kereteként ér-
telmezhető. A „korszerű” építészeti felfogás, haj-
lamos a „nagy egészből”az épített környezetet, sőt 
egyes épületeteket is kiemelni, attól független 
„műalkotásként” kezelni. 

5.3.1. A „bioszolár” építészet kezdetei 

5.3.1.1. Energia válság(ok) és következményeik 
Az 1970-es években, az első energiaválságnak 

nevezett spekulációs krízis nemcsak a fogéko-

nyabb közgazdászok, hanem az építészek egy ré-
szének érdeklődését is felkeltette. A már ismerte-
tett gondolatok terjedésével, az energia-és kör-
nyezettudatos gondolkozás kialakulásával, az új 
és hagyományos probléma megközelítés össze-
egyeztetésével kísérleteztek az építészet területén 
is. Olyan tervek és konkrét épületek születtek, 
amelyeket a természet elemeiből állítottak össze, 
kisebb környezeti károk árán, kevesebb energiát 
használva felelnek meg az aktuálisan elvárt ké-
nyelmi szintnek.  

Az energiaárak stabilizálódásával lassan visz-
szaállt az energiapazarlás az épületek használatá-
ban is, de a kutatások folytatódtak. Az épületek 
energetikai teljesítményére vonatkozó ismeretek 
gazdagodtak, a közelítő becslések átadták a he-
lyüket a számításoknak, a kutatások alapján ösz-
szeállított adatbázisoknak, a számítógépes dina-
mikus- klimatikus szimulációknak. 

5.3.1.2. Az energiatakarékosság nem elég, vagy 
mégis? 

Az 1980-as években felfedezték, hogy az ener-
getikai megközelítés önmagában nem old meg 
minden problémát. Megjelent az építésbiológia 
tudománya, amely az épületek és építőanyagok 
emberi egészségre és a környezetre káros, sőt 
mérgező hatásaival foglalkozott, egyúttal megszü-
letett a környezeti teljesítmény és környezeti mi-
nőség fogalma. 

Az 1990-es években a párhuzamos áramlatok, 
az energetikai optimalizálás és bioklímatikus 
gondolat az ökologikus (környezettudatos) épüle-
tekben találkoztak. A szakemberek szándékai sze-
rint ezek egyszerre elégítik ki a reálisan alacsony 
és állandó energetikai teljesítmény, a megfelelő 
belső téri levegőminőség és a korlátozott környe-
zeti terhelés követelményét az épület teljes élettar-
tama alatt. A környezeti minősítésre általában a 
HQE betűszót (High Quality Ecologic, Magas 
Környezeti Minőség) javasolták. 

A világ egypólusúvá válását (1989) követően, 
az ezredforduló környékén már érezhetővé váltak 
a neoliberális politika következményei, súlyosbít-
va a gyaníthatóan szándékosan felnagyított globá-
lis felmelegedési hisztériával. Az általános elsze-
gényedés, a növekvő energiaárak és a geopolitikai 
feszültségek ismét az energiafelhasználás korlá-
tozása felé terelték a hangsúlyt. A téli 
hőveszteségek korlátozásának kizárólagosságát, 
felváltotta az egész éves hőkomfort figyelembe vé-
tele, egyensúlyra törekedtek a különböző paramé-
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terek összessége között. Az emberek legnagyobb 
része ma is legfontosabbnak az épületek energeti-
kai teljesítményét tartja, azon belül is a használati 
oldal az, ami a pénztárcát leginkább érinti. Az 
energiaforrások egyre drágább hozzáférési lehető-
ségei, illetve ezek politika célokra való felhaszná-
lása pánikreakciókat hívnak életre. A legtöbb 
szellemi energiát az épületek használati energeti-
kai teljesítményét szabályozó és értékelő módsze-
rek kidolgozására fordítják. Az Európai Unióban, 
Dán mintát követve sorolják osztályokba az épü-
leteket energetika teljesítményük alapján. (A,B = 
jó, C,D =közepes és E,G =”energiaéhes”, „ener-
giafaló” épület).  költségcsökkentési kényszer mi-
att a cél az, hogy az alacsonyabb osztályba kerü-
lőt ki lehessen zárni a lakáspiacról. Az északi or-
szágokban is kívánatos lett a takarékos életmód, 
új energetikai szabályozókat tettek kötelezővé, 
voluntarista elképzelések születtek arról, hogy 
2050-ig néggyel kell osztanunk az energiafel-
használásunkat és a másodlagos energiák előállí-
tásából származó káros kibocsátásainkat (lásd 
CO2 kereskedelem.) 

5.3.1.3. A tradicionális népi épület (mint kiindu-
lás és indikátor) 
• Az évszázados tapasztalatok, hagyományok 

„tervezte” épületek alkalmazkodtak a helyi 
természeti, éghajlati, domborzati adottságok-
hoz,  

• a telepítés,  
• a felhasznált építőanyagok és 
• az épülethasználat tekintetében. 

5.3.2. A fenntartható építészet definíciója 
„Egészséges épített környezet létrehozása és fe-

lelős fenntartása/működtetése az erőforrások ha-
tékony kihasználásával, ökológiai elvek alapján” 

A máig elfogadott definíciót a C.I.B. (Építés-
kutatási Tanács) 1994-ben, a Floridai, Tampában 
tartott konferenciáján Charles Kibert építész 
munkahipotézisként fogalmazta meg. 

A továbbiakban megkíséreljük a „hivatalos” 
definíció bővebb kifejtését. 

5.3.2.1. A fenntartható fejlődés - visszavonulás 
szemléletmódja 

A fenntarthatóság/folytathatóság—R.C.R. 
(Reduce, Conserve, Recicling) szempontjainak 
érvényesítése során:  

A terhelés csökkentés ®  
• A földhasználathoz 
• az anyag, víz és energia használathoz 
• a szilárd hulladék és szennyvízképződéshez, 

 A megőrzés © 
• a élőlények, a kultúrák és az épített környezet 

sokféleségéhez és különbözőségéhez, 
 A visszaforgatás ® 

• az építőanyagokhoz és az épülethasználathoz 
köthető. 

5.3.2.2. Az emberi egészség védelmének (épí-
tésbiológia) érvényesítését  
• a mesterséges belső téri kondíciók naturalizá-

lásával (természetes szellőzés, - világítás, klí-
mazónák, stb.), 

• a mérgező anyagösszetevők távoltartásával 
(építő anyagok, bútorok, lakás textilek, tisztí-
tószerek, kozmetikumok, élelmiszerek), 

• a megfelelő komfort és kényelemérzet (hőér-
zet, levegő minőség, légmozgás, páratartalom, 
stb.) biztosításával érhetjük el. (A „városi le-
vegő”, a mesterséges környezet nem szabad-
dá, hanem beteggé tett). 

Az építésbiológia az épület és használóinak 
kapcsolatával foglalkozó tudományág, amely azt 
vizsgálja, hogyan hatnak az épített környezet ele-
mei az ember életműködéseire, összehasonlítva a 
természetes környezettel. A tudományterület ré-
szei a természetes (kozmikus, természetes radio-
aktív) és mesterséges (építőanyagok radioaktivitá-
sa) sugárzások, természetes és mesterséges mág-
neses terek (Föld mágneses tere, elektromágneses 
mezők, stb.), a különböző építőanyag-
ok/szerkezetek káros kibocsátásai (kiporzás, kipá-
rolgás) és azok hatása az épületeket használó em-
beri szervezetre. Részterülete az épület-
pszichológia, amely a térformák, kapcsolatok vi-
lágítás, illatok stb. hatásait elemzi az emberi pszi-
ché szempontjából. [3] 

 Az ökológia alapvetéseinek (építésökológia) 
érvényesítése azt jelenti, hogy: 
• az épület kialakítása és működése (teljes élet-

ciklusát vizsgálva) illeszkedik a bioszféra nap-
energia függő körfolyamataihoz (termelő, fo-
gyasztó, eltakarító és lebontó rendszerek),  

• szerkezeti megoldásai lehetővé teszik a termé-
szettel való kommunikációt, 

• a település és az épület mérete (a „fogyasztó” 
terület) nem haladja meg az őt ellátó, „terme-
lő” terület nagyságát. 
Az építésökológia az épületek s a természet 

kapcsolatával foglalkozó tudományág.  
Területei az épület: 

• természeti környezetbe illesztése (mikro-
klimatikus kérdések, szélnek, napsugárzásnak, 
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csapadéknak való kitettség, a domborzat és a 
növényzet szerepe, stb.),  

• energia-, víz- és hulladékgazdálkodás, 
• az építőanyagok/szerkezetek teljes életciklusra 

értelmezett környezetterhelése. [3] 

5.3.3.  A fenntartható építészet, mint szemlé-
letmód 

Fenntartható-, környezettudatos-, ökologikus-, 
energiatudatos-, zöld-, vagy bioklimatikus építé-
szet lényegében egy új szemléletmódot jelent: a 
fenntarthatóság elvrendszerének érvényesítését az 
építésben az építésökológia, az építésbiológia, és 
a humánökológia tudományterületek kutatási 
eredményeinek és fogalomkészletének felhaszná-
lásával 

A „fenntartható építészet”-et a „fenntartható 
fejlődés”, vagy ma már inkább „fenntartható visz-
szavonulás” gondolatrendszerébe illesztve célsze-
rű tárgyalni. A „fenntartható fejlődés” mint tud-
juk, „a folyamatos szociális jobblét elérése anél-
kül, hogy az ökológiai eltartó képességet megha-
ladó módon növekednénk.” A „fenntartható visz-
szavonulás” elve (J. Lovelock) szerint, ez a fajta 
fejlődés, nem tartható fenn. A Föld ilyen civilizá-
ciós elvárások mellett képtelen eltartani közel 7 
milliárd embert. Szerinte a „puszta élet folytatha-
tóságáról” kellene beszélni, azaz visszalép-
ni/átlépni a technika egy, „koráb-
bi/szelídebb/lassúbb”, a jelenlegi bioszféra által 
még tolerálható szintjére, vagy egy minden eddi-
ginél környezettudatosabb társadalmat létrehozni. 
Beismeri azonban, hogy ez utóbbi (már megint) 
az utópiák világába tartozik.  

A fenntartható/folytatható szemléletmód, köz-
gazdász nyelven, azt jelenti, hogy:  
• a megújuló erőforrások felhasználási üteme 

nem haladhatja meg azok regenerálódási üte-
mét, 

• a nem megújuló erőforrások felhasználási üte-
me nem haladhatja meg, az azokat helyettesítő 
megújulók regenerálódási ütemét, 

• a szennyezőanyagok kibocsátásának üteme 
nem haladhatja meg a természeti környezet 
asszimilatív kapacitását, 

• Az emberi beavatkozások időtényezőjének 
egyensúlyban kell lennie a természeti folyama-
tok időtényezőjével, azaz a hulladékok lebom-
lásának, a megújuló források és az ökosziszté-
mák regenerációs ütemével. [25]  
Azaz helyre kell állítani a dinamikus egyen-

súlyt az emberi hasznosítás és a természet eltartó 

és hulladékeltakarító képessége között az épített 
környezet és az egyes épületek tekintetében is. 

5.3.3.1. A fenntartható épített környezet jellem-
zőinek számszerűsíthetősége 
 Az épített környezet fenntarthatósága, a társa-

dalmi-gazdasági fenntarthatóság nélkül műkö-
désképtelen. (A „lokalitás”, a decentralizáció, 
az autonómia, az integrált életmód és a fo-
gyasztásban egy bizonyos fokú önkorlátozás 
kérdéseit akkor sem lehet megkerülni, ha gon-
dot fordítunk a „környezet védelmére”. Válto-
zatlan lét- és szemléletmód mellett a „környe-
zeti fenntarthatóság” nem megvalósítható, sem 
a természeti, sem az épített környezet nem 
védhető meg, a legjobb szándékkal sem). 

 A fenntartható épített környezet alapelvei csak 
úgy értelmezhetők, ha a „fenntartható gazda-
sági és társadalmi modell” (kisléptékű, hierar-
chikusan tagolt egységek sokaságának önmű-
ködtetése) számára próbálunk építészeti kere-
teket kialakítani.  

 A művi környezetnek is döntően kisléptékűnek 
kell lennie, figyelemmel a részleges önellátás 
és az ezt támogató integrált életmód létesítmé-
nyeire. Környezeti fenntarthatóság, csak ezek 
szem előtt tartásával érhető el. Az elérni szán-
dékozott környezeti egyensúlynak nemcsak a 
beépítési és laksűrűség limitálása a feltétele, 
hanem a decentralizált településstruktúra (fe-
leslegek helyben, közelben hasznosulnak), il-
letve a városok és ellátó térségük együtt keze-
lése. 

 Az épített környezet fenntarthatóságának rész-
területei:  
- a klimatikus fenntarthatóság, 
- az energetikai fenntarthatóság,  
- a fenntartható vízellátás, szennyvíz- és hul-

ladékkezelés és  
- a fenntartható közlekedés.  

• A különböző részterültekre a kutatások során 
már kidolgoztak küszöbértékeket. A felsoroltak 
természetesen az épületek, illetve az épített 
környezet teljes élettartamára értelmezendők, 
a nyersanyag kitermeléstől, az építőanyagok 
kitermelésén, előállításán és szállításán, az 
épületek kivitelezésén keresztül a működés, 
felújítás és bontás életfázisokra is. 

5.3.3.2. A klimatikus fenntarthatóság  
A klimatikus (ökológiai) fenntarthatóságot épí-

tett környezet esetében (Fabos, Dr Mőcsényi) az-
zal az természeti környezettel egyensúlyban lévő 
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területtel jellemezhetjük, ahol az épületmagasság 
maximum négy szint (12-15 m, a lombos fák leg-
nagyobb magassága), beépítési sűrűsége maxi-
mum 10%, „zöld” szerkezetei révén pedig eléri a 
80%-os (küszöbérték) „biológiailag aktív felület” 
(BAF) arányt. 

5.3.3.3. Az energetikai fenntarthatóság 
Az energetikai fenntarthatóság egyik lehetsé-

ges hazai számszerűsíthetősége (Ertsey A.) az or-
szág területén évente termelődött biomassza 
mennyisége (biomassza alapú hőellátást feltéte-
lezve) és a meglévő lakásállomány területének 
hányadosa alapján meghatározható átlagos ener-
giaigény. Az ily módon számított 55 kWh/m2/év 
fenntarthatónak tekinthető. A küszöbérték változ-
hat, ha a biomassza mennyisége nő, vagy kivált-
ják szoláris és/vagy föld,- levegő-, vízhő haszno-
sítással, fokozott mértékű hőszigeteléssel. A ke-
letkezett „felesleg” más épületekben hasznosul-
hat. 

5.3.3.4. Fenntartható vízellátás 
A fenntartható vízellátás a vizsgált terület ta-

lajvíz (elérhető vízbázis) és csapadékvíz potenci-
álja, valamint a fogyasztási minimum alapján be-
csülhető (számítható). Ezek ismeretében megálla-
pítható a laksűrűség küszöbértéke (pl. városi kör-
nyezetben kb. 300 fő/ha) is. Az elvek itt is ugyan-
azok: takarékosság, helyi vízbázisok használata, 
csapadékvíz gyűjtése, helyi szennyvíztisztítás, 
újrahasználat, visszaforgatás, vagy vízhiányos te-
rületre juttatás. Az ivóvíz minőségű vizet csak ott 
lenne szabad használni, ahol feltétlenül indokolt, 
egyéb célokra a fenti vízforrások is jók. Ma egy 
városi ember átlagos vízfogyasztása 140-200 
l/fő/nap. 

Fenntarthatónak tekinthető a vízfogyasztás ak-
kor, ha ivóvízből (étkezésre, mosogatásra, tisztál-
kodásra) kb. 60 l/fő/nap, nem ivóvíz minőségű 
vízből (esővíz: mosásra, locsolásra kb. 30 l/fő/nap, 
szürkevíz: ivó és csapadékvízből visszaforgatva 
WC öblítés, takarítás, stb. kb. 60 l/fő/nap) kb. 90 
l/fő/nap mennyiséget fogyasztanánk. A nettó víz-
fogyasztás (visszaforgatott mennyiség nélkül) 90 
l/fő/napra korlátozható abban az esetben, ha a víz-
források (pl. csapadékvíz) helyben állnak rendel-
kezésre. Pl. Budapesten az átlagos csapadékmeny-
nyiséget (600 mm/m2/ év) figyelembe véve, a 
zöldterületek maximumára törekvő beépítés mel-
lett, városi körülmények között, 300 fő/ha laksű-
rűség esetén a terület a rajta lakók esővíz igényét 
ki tudná elégíteni.  

5.3.3.5. Fenntartható szennyvízkezelés 
Fenntartható a szennyvízkezelés, amennyiben 

a szennyvíz mennyisége ”fenntartható vízfogyasz-
táshoz” rendelhető. Az emisszió csökkentése 
(max. 90 l/fő/nap) és a természet-közeli (növényi) 
technológiákkal való tisztítás megfelel a kívánal-
maknak. A szennyvíz összetételének kontrolljával 
megakadályozható a káros anyagok környezetbe 
kerülése, alternatív fogyasztási szokásokkal és 
termékválaszték használatával. A növényi 
szennyvíztisztítók alacsonyabb létesítési és üze-
meltetési energiaigényűek és költségűek, decent-
ralizáltan elhelyezhetők és megszüntethető a cent-
ralizált rendszerektől való függőség. 

5.3.3.6.  Közlekedési fenntarthatóság 
A fenntartható közlekedés, az integrált életmód 

lehetővé tételével (csökkent gépkocsiforgalom, 
kerékpáros és gyalogos, városi közegben tömeg-
közlekedés) valósulhat meg, esetleg megújuló 
üzemanyag felhasználásával. 

5.4. A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET ESZ-

KÖZEI 
Az épületek létrehozásakor érdemes külön-külön 

megvizsgálni az egyes problémaköröket, de hang-
súlyozni kell, hogy csak valamennyi (eddig ismer-
tetett) szempont egyszerre és egyidejű figyelembe-
vétele lehet célravezető. Bármelyik túlhangsúlyo-
zása, vagy figyelmen kívül hagyása felboríthatja 
azt a rendkívül kényes egyensúlyt, ami létfontos-
ságú egy minden szempontból „fenntartható” 
épület megalkotásánál. 

5.4.1. Épület – ember – természet 
Az épületeket a hagyományos kultúrák mint-

egy „harmadik bőrként” kezelték, menedéknek te-
kintették és többnyire kevés, vidéki környezetben 
minimális időt töltöttek bennük. Mára ez az arány 
megváltozott, egyes kutatások szerint a városi 
ember élete csaknem 95%-át mesterséges térben 
(épületben, közlekedési eszközökben, stb.) tölti. 

5.4.1.1. Az építészeti/építési eszközök csoporto-
sítási lehetőségei 

Az épületek végső soron önmaguk és használó-
ik külső hatások elleni védelmét, tevékenységeik 
elvégezhetőségét, elfogadható kényelmét hivatot-
tak biztosítani. A „hajlék” épületszerkezetek-
ből/építőanyagokból készül, létrehozásához, 
használatához energiára, megfelelő jellemzőkkel 
rendelkező levegőre és vízre van szükség. Az öko-
lógiát „háztartástanként” definiálók jól tudták, 
hogy ezek az összetevők az épület „életének” va-
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lamennyi fázisában jelen vannak, érthettek vala-
mit a háziasszonyok tevékenységéhez is, hiszen 
valójában nincs nehezebb dolog egy család ház-
tartásának megszervezésénél, a bejövő- és kimenő 
„anyag és energiaáramok” összehangolásán, úgy, 
hogy az (állandóan változó) végeredmény optimá-
lisan biztosítsa a család szükségleteit.  

A háztartás fogalom használata, különösen az 
ökologikus szemlélettel megalkotott épületek ese-
tében indokolt, mert a bonyolult „élőlényként” vi-
selkedő ház működését elfogadható rendszerbe 
szervezi. A gondolatrendszer fontos eleme, hogy 
a ház nem választható el „használójától”, vagyis 
azok, akik az épületet csupán személyes elisme-
rést hozó művészi alkotásnak tartják, ilyen ház 
létrehozására nem alkalmasak. Az „épületháztar-
tás” beleértve a létrehozás, használat, felújítás és 
bontás /komposztálás /újra-használat fázisait is, a 
következő, az előzőekben már részben bemutatott 
összetevőkre bontható: 
• Anyagháztartás (kitermelés, beépítés, újra-

hasznosítás, visszaforgatás, stb.) 
• Energiaháztartás (takarékosság, megújuló-, 

környezeti energiák) 
• Levegőháztartás (belső téri komfortjellemzők, 

levegőminőség) 
• Vízháztartás (takarékosság, csapadékvíz-, 

szürkevíz-, növényi szennyvíztisztítás). [62] 
Az autonómia, mint „ötödik háztartás” (részle-

ges önellátás, függetlenség a központi ellátó rend-
szerektől) az összetevők rendszerbe szervezésé-
nek mikéntjére, valójában társadalmi vetületére 
próbál választ adni.    

Egy másfajta tárgyalási mód különválasztja az: 

• építés helyszínének feltérképezését, és bekap-
csolását az épület működésébe, 

• az építészeti formát (tér- és tömegalakítás), 
• az építőanyagokat, 
• az „anyag” és energiaáramokat és 
• a kivitelezés, megvalósítás technikáit és minő-

ségét. 
Az épülettervezés szempontjából a létrehozási 

folyamat lényege, eszközei megválasztásának 
szempontrendszere természetesen az, hogyan 
gazdálkodjon a rendelkezésére álló földterülettel, 
hogyan formálja a tereket és a tömeget, egészsé-
ges építőanyagokat használjon és belőlük a fenn-
tarthatósági elvek szerint állítsa össze az épület-
szerkezeteket. Nem utolsó sorban, fontos az is, 
hogy milyen módszerekkel teremtse meg és tartsa 
fenn a belső terek kellemes komfortérzetét, bele-
értve a megfelelő levegőminőséget is. Kiemelt je-
lentősége van annak is, hogy a szerkezetek és épí-
tőanyagok létrehozása, beépítése milyen techni-
kákkal történik. Az építésztervező szemléletmódja, 
a feladathoz való hozzáállása itt meghatározó. 

5.4.1.2.  Az eszközök felsorolása 
A rendelkezésre álló eszközök, tehát: 

• Az építési terület klimatikus, domborzati, öko-
lógiai adottságai  

• Az adottságokhoz (is) illeszkedő térszervezés 
• A klímához idomuló épülettömeg és szerkezeti 

megoldásai, 
• Az egészségre nem ártalmas, helyben hozzá-

férhető, visszaforgatható építőanyagok 
• „Épületgépészetként” működő épületszerkeze-

tek, gépészeti rendszerek. 
• Helyi és megújuló anyag- (levegő, víz) és 

energiaáramok használata.
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6.1. TERMÉSZET ÉS ÉPÍTÉSZET  
Vitruvius így ír az épület és a természet kap-

csolatáról: 
„Ha igaz, hogy az éghajlat következtében, kü-

lönféle vidékek vannak szánva különféle népfaj-
táknak (melyek különböző lélekkel és testalkattal 
jönnek létre), nem kételkedhetünk abban, hogy az 
épületeket szintén a népek - és az éghajlat – sajá-
tosságainak megfelelően kell „bontani”, hiszen 
ezt a Természet maga mutatja meg ilyen világo-
san.” 

Az ökológiai összefüggések a modernizációt 
megelőzően jelentős tényezői, ha nem meghatáro-
zói voltak az ember életmódjának és benne építési 
kultúrájának is. A produktivitás gondolatiságának 
térhódításával a modern életmód és építési gya-
korlat a természetet romboló erővé vált. A társa-
dalom egyes csoportjai (újra) felismerték, hogy 
nemcsak maguk is részei a természetnek, hanem a 
rombolás megállítása az életben maradás feltétele 
is. Egészen új szemléletre van szükség mind az 
életmód (társadalmi és gazdasági fenntartható-
ság), mind az annak keretéül szolgáló épített kör-
nyezet tervezéséhez és működtetésé-
hez/használatához. Mondhatnánk egészen „régit” 
is, de az elfogadott „archeo - futurizmus” elképze-
léseivel összhangban, a technikai civilizáció nem 
törölhető ki nyomtalanul az emberi tudatból. (Pl. 
az ókor eszmeisége is beépült/áttűnt a középkoré-
ba) Az olcsó és nagy sűrűségű energiahordozók 
hiánya nem teszi ugyan lehetővé a mai megoldá-
sok (beleértve az un. „zöld ruhás technikákat” is) 
továbbélését, de a gondolkozásmód csak lassan 
változik meg.   

Emlékeztetésül: „Az ökológia (háztartástan) az 
élőlények és környezetük kölcsönhatásait vizsgáló 
tudomány” (E. Haeckel, 1866). Az építésökológia 
és az építésbiológia az emberek (élőlények), va-
lamint épített (és természetes) környezetük köl-
csönhatásait figyelembe vevő építészet-
tel/építéssel foglalkozó tudományterületek. Az 
építésökológia az épület és a természet közötti 
kapcsolatokat (természeti folyamatokba illesztés, 
az épületek energia-, víz- és hulladékháztartása, 
építőanyag és szerkezet használat), az építésbio-
lógia az épület és környezete emberi egészséget 
befolyásoló jellemzőit, azok hatásait és követ-
kezményeit vizsgálja. 

A felsorolt tudományágak (is) segítségünkre 
lehetnek az építészeknek egy emberségesebb épí-
tett környezet létrehozásában.  

6.1.1. Az épület, mint ökoszisztéma 

6.1.1.1. Antropo - ökoszisztéma 
A házat/települést olyan ökoszisztémának kell 

tekintenünk, amely ugyanolyan/vagy nagyon ha-
sonló törvényszerűségek szerint működik, mint a 
természetes rendszerek. A természetes ökoszisz-
témák (bennük az egyes élőlények is) folyamato-
san alkalmazkodnak élőhelyük állandó és változó 
körülményeihez. „Optimalizált” energia- és 
anyagcsere folyamatok biztosítják a „a lehető leg-
nagyobb teljesítmény, a lehető legkisebb energia-
ráfordítással” ökonómiai elvének teljesülését. Az 
elv, mind az ökoszisztémák, mind a települé-
sek/épületek esetében a helyi adottságokhoz való 
alkalmazkodás, illetve a lehetőségek kihasználá-
sához a megfelelő eszközök kiválasztása révén 
érvényesül. 

6.1.1.2. A kölcsönhatások érvényesülése 
Már említettük, hogy az épületek tervezése, 

kivitelezése és használata, karbantartása, felújítá-
sa, majd bontása, egymással szorosan összefüggő 
és hosszú idő alatt végbemenő folyamat. Az emlí-
tett kölcsönhatások tehát, építményeink teljes 
élettartama alatt, sőt azt megelőzően (nyers-
anyag-kitermelés, szállítás, anyaggyártás, bontás, 
hulladékba kerülés, stb.) is érvényesülnek.  

Ökologikusnak, környezettudatosnak az, az 
épület/település minősül, amelynek építésze-
ti/szerkezeti kialakítása és működése (teljes élet-
ciklusát vizsgálva) az ökoszisztémák működési el-
vét tartja szem előtt. Ezek jellemzői: 
 önálló (autonóm) ökoszisztémaként működik, 

a helyi erőforrásokat (energia, anyagok, stb.) 
hasznosítja, cserekapcsolatban más, közeli 
ökoszisztémákkal, 

 mérete és „sűrűsége” az élőhely eltartó képes-
ségének függvényeként alakul, 

 a stabilitást, a rendszeren belüli sokféleség és 
a belső és külső kapcsolatok változatossága 
biztosítja,  

 építészeti kialakítása és használata illeszkedik 
a helyi biomok napenergia függő, trofikus 
körfolyamataihoz (termelő, fogyasztó, eltaka-
rító és lebontó rendszerek),  

 szerkezeti megoldásai lehetővé teszik a kom-
munikációt természeti környezetével,  
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 az épület/település „fogyasztása” nem haladja 
meg az őt ellátó „termelő”és „lebontó” terület 
nagyságát. 

(Ez utóbbi „méretezésére” többek között (a 9. 
sz. függelékben szereplő) az ökológiai lábnyom 
számítás módszere vehető igénybe).  

Az ökoszisztémák működésének elve jól fel-
ismerhető a „fenntarthatóság” gondolatrendsze-
rében is, így a „fenntartható-”, és/vagy „ökologi-
kus építészet” „környezettudatos-”, „környezet-
kímélő-”„energiatudatos-”, „klímatudatos-”, zöld-
építészet” fogalmak egymástól csak a folytatható, 
harmonikus „létmód” kívánalmainak fokozatai te-
kintetében különböznek.  

6.1.1.3. Az adott „élőhely” speciális karaktere 
Az épített környezet (települési szerkezet, épü-

let) összhangban lehet a természettel, ha tudatosan 
felderítjük az adott „élőhely” speciális karakterét 
és ehhez alkalmazkodva alakítjuk ki az „antropo-
ökoszitéma” optimális tulajdonságait (telepítés, 
laksűrűség, építési módok, közművek, stb.). A 
természeti adottságokat az építéssel fel lehet erő-
síteni, de el is lehet tüntetni. Hosszú idő óta az 
utóbbi történik, ezért, ha a természettel összhang-
ban akarunk építeni, elsősorban rehabilitálnunk 
kell azt, megtisztítani a szennyeződésektől, újrate-
remteni az „élőhelyeket”, hogy használni tudjuk 
őket. 

Az építés/telepítés tervezése előtt, mint emlí-
tettük, fel kell deríteni az „élőhely”sajátos jellem-
vonásait, vizsgálni kell pl. a helyi klímát befolyá-
soló napsugárzási adatokat, a domborzati viszo-
nyokat, a talaj szerkezetét, a vízviszonyokat, a he-
lyi flórát és faunát és a már meglévő épített kör-
nyezetet, amennyiben még nem tettük felismerhe-
tetlenné. 

6.1.2. A klíma és jellemzői 
A klímatudatos építés nem csupán a regionális 

vagy lokális klímához való alkalmazkodást jelen-
ti, jóval több ennél. Épületeink/építményeink meg 
is változtatják a helyi klímaszerkezetet, új mikro, 
vagy lokális (lásd városi klíma) klíma jöhet létre, 
mely kihatással van a levegő-, víz- és energiaház-
tartásra is. A biológiailag aktív terület csökkené-
sével a vegetáció klímaalakító szerepe csökken-
het, sérülhet a stabilitást szolgáló „sokféleség”. 

6.1.2.1. Az éghajlat jellemzői 
Az éghajlat (makroklíma) jellemzőit a földrajzi 

elhelyezkedés határozza meg. Épített környeze-
tünk szempontjából Földünket: hideg- és mérsé-
kelt, száraz- és nedves trópusi égövre/övezetekre 

oszthatjuk. A különböző égövek a legalacsonyabb 
és legmagasabb havi átlaghőmérsékletekkel, a 
csapadék mennyiségével és gyakoriságával, a 
szélviszonyokkal és a „napsütéses órák” számával 
jellemezhetők általában, bár a lehetséges változá-
sokat is számításba kell vennünk. Az éghajlati 
öveken belül további klímazónák különböztethe-
tők meg (pl. a mérsékelt égövön belül az óceáni, 
kontinentális és mediterrán zóna), a regionális 
klíma egy topográfiai egységre (pl. hegyvidék) 
jellemző, a lokális klímát (topográfiai alegység, 
pl. völgy) a domborzat, a vegetáció, a beépítettség 
és a közlekedés is befolyásolja. Az építési (mikro) 
klímát már az építési telekre, sőt a házhelyre, az 
épület részleteinek kialakítására, a kert elrendezé-
sére, növényzetére és értelmezhetjük.  

6.1.2.2. Építészet és klímagazdagítás 
Az épületeknek nem a „klíma-szegényítés”, 

hanem a „gazdagítás” lenne a feladata, a „sokfé-
leség” elősegítése. Olyan épületeket/építmé-
nyeket kellene létrehozni, amelyek egy „szikla-
tömbhöz” hasonlóan bemélyedésekkel, üregekkel, 
párkányokkal, meleg és hűvösebb, (napos és ár-
nyékos), szeles és szélvédett, vízszegény és csa-
padékgyűjtő területekkel és az ezekhez alkalmaz-
kodó élővilággal tudatosan alakítaná az építés-
helyi klímát. 

6.1.3. Az éghajlat elemei 
Az éghajlat (klíma) jellemzőit: a légkört és a 

vele közvetlen kölcsönhatásban lévő tényezőket 
és állapotjelzőiket meteorológiai elemeknek ne-
vezzük. A meteorológiai elemek időbeli változása 
az időjárás, amely az egyes elemek „idősoraival” 
írható le, az éghajlat pedig a „tipikus idősorok-
kal”, az előzőekből származtatott statisztikai jel-
lemzőkkel mutatható be. A légkör összetétele 
meghatározó lehet az energiaforgalom szempont-
jából (is), az állandó- (oxigén, nitrogén, nemes-
gázok) és változó (ózon, széndioxid, vízgőz) gáz-
összetevőket, ezen kívül un. légköri aeroszolokat 
(lebegő szilárd és cseppfolyós részecskéket) is 
tartalmaz. A legfontosabb klímaelemek: a napsu-
gárzás, a hőmérséklet, a szél, a nedvesség, a 
transpiráció és az evaporáció.  

6.1.3.1. A napsugárzás  
A Föld éghajlatát az élet szempontjából leg-

fontosabb energiaforrásnak számító Nap és a Föld 
igencsak változatos felszínének „sugárzás-
cseréje” alapvetően befolyásolja. Sugárzási alap-
törvény, hogy minden „test”felületi hőmérsékleté-
től és a felület minőségégétől függő intenzitású és 
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hullámhosszúságú sugárzást bocsát ki. A nap felü-
leti hőmérséklete kb. 6000 °K, a földi felületek 
(talaj, vízfelületek, mesterséges burkolatok, stb.) 
hőmérséklete 250 és 300 °K (23-77°C) között 
van, változatos felületminőségekkel. A Nap ener-
giasugárzását a hullámhossz függvényében ábrá-
zoló görbéket spektrális eloszlásgörbéknek neve-
zik. A kisugárzott energia egy bizonyos hullám-
hosszon maximumot ér el, a vonatkozó hullám-
hossz (λm) és a felületi hőmérséklet közötti össze-
függést Wien törvénye határozza meg (λm .T = 
const /kb. 3000/). A hullámhossz és a felületi hő-
mérséklete szorzata állandó érték.  

A napsugárzás spektrális eloszlását két görbe 
ábrázolja. A kétféle görbealaknak egyrészt a vi-
lágűrben, részben másrészt a Föld felszínén mu-
tatkozó eloszlás felel meg. Egyes hullámhossz tar-
tományokban a levegő vízgőz és szennyezőanyag 
tartalma elnyeli a sugárzás egy részét, ugyanakkor 
maga is bocsát ki sugárzást. A „földközeli görbe” 
alakja a levegő pillanatnyi nedvesség és szennye-
zőanyag tartalmának megfelelően változik. 

Témánk szempontjából a földfelszínre érkező 
sugárzás-spektrumban három intervallumot eme-
lünk ki. A kb. 200-400 nm közötti ultraibolya su-
gárzás élettani szerepe jelentős és az épületek 
anyagainak „öregítése” is a számlájára írható, 
energiatartalma azonban elhanyagolható. A kb. 
400 és 800 nm hullámhosszak közötti intervallum 
a látható fényé, ebben a tartományban érkezik a 
sugárzási energiának nem egészen a fele. A har-
madik tartomány, 800 és 2000 nm között, az inf-
ravörös sugárzásé, a nap energiájának több mint a 
fele érvényesülhet itt. 

A sugárzási energia mennyisége az sugárzás 
intenzitásával (W/m2) fejezhető ki. Az 
extraterresztriális (a földi atmoszférán kívüli) su-
gárzás periodikusan (is) ingadozik, 1300-1400 
W/m2 értékek között. A teljes sugárzásnak csak 
egy része jut el a Föld felületére, a naptári és napi 
időtől, a felületek dőlésszögétől, tájolásától, a 
légkörben megtett út hosszától (a vízgőz és más 
összetevők elnyelő, visszaverő hatása miatt), a fe-
lület tengerszint feletti magasságától, stb. függő-
en. A sugárzási energia direkt (a napkorongra me-
rőleges felületre, párhuzamos nyalábokban érke-
ző) és diffúz (szórt, a napkorong térszögén kívüli) 
sugárzás formájában éri el a földfelszínt, ahol va-
lamely felületről visszavert sugárzásként is szá-
mottevő lehet. A besugárzást valamely felületre 
belépő sugárzási energia, idő szerinti integrálja 
jellemzi, amely a napfénytartamtól (időegység 

alatti napsütéses órák száma) függ. Napsütésnek a 
direkt sugárzás 120 W/m2 feletti értékét tekintjük.  

6.1.3.2. A hőmérséklet 
A talaj hőmérséklete a besugárzástól (ami a 

domborzati viszonyoktól, dőlésszögtől, tájolás-
tól), a felszín abszorpciós/emissziós tényezőitől, a 
talaj és a növényzet nedvességpárologtató képes-
ségétől és ez utóbbi árnyékoló hatásától függ. A 
felszín és a felszín közeli rétegek hőmérsékletin-
gadozása nagy, amely attól távolodva jelentősen 
csökken. A talaj jó hőtároló képessége aránylag 
stabil hőmérsékletet biztosít a mélyebb rétegek-
ben. 

A léghőmérséklet a talaj hőmérséklet függvé-
nye, a levegőt a talajról induló hosszúhullámú 
(hő) sugárzás melegíti fel. Legfontosabb jellemzői 
a középértéke, minimuma és a maximuma, mely-
nek mindegyike különböző időszakokra vonat-
koztatható. A napi-, havi- és évi középértékek a 
megfelelő időszak folyamatosan észlelt hőmér-
sékleteinek számtani átlaga. A hőmérséklet napi 
és éves lengése, a vonatkozó időszak legalacso-
nyabb és legmagasabb értéke közötti különbség. 
A hőmérséklet a tengerszint feletti magassággal 
általában csökken (6,5 °C/km). 

6.1.3.3. A szél 
A szél a levegőnek a földfelszínhez viszonyí-

tott horizontális irányú mozgása. (A függőleges 
irányú mozgásokat konvekciónak nevezzük). A 
szél vektormennyiségnek tekinthető, (átlagos) irá-
nya és sebessége van. A pillanatnyi értékek eltér-
hetnek az átlagtól ezek szórásával jellemzik az un. 
turbulencia szintet. A széllökés - csúcssebesség (a 
regisztrátumokban szereplő sebesség 2-3 másod-
perces átlaga) és az átlagsebesség aránya a széllö-
kés tényező.  A szelet sebességével és az egyes 
szélsebesség intervallumok előfordulásának gya-
koriságával szokás mérni. Az adatokat négy fő és 
a négy mellékégtájra vonatkoztatják, az uralkodó 
szélirány az adott földrajzi helyre jellemző. A he-
lyi szelek (légmozgások) általában a felületi hő-
mérsékletek különbségéből adódnak. 

6.1.3.4. A nedvesség 
A levegő nedvességtartalma a benne lévő pára 

(vízgőz) résznyomásával (ami a hőmérséklet moz-
gását követi) és a relatív nedvességtartalommal 
(ami a hőmérséklet mozgásával ellentétes) jelle-
mezhető. A nedvességtartalom és a hőmérséklet 
meghatározta entalpia (hőtartalom) lényegesen 
befolyásolja a hőérzetet. 
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A felhőzet az égbolt fedett hányadának becslé-
sével jellemezhető. A levegő nedvességtartalma 
és a felhőzet jelentősen befolyásolja a földi felüle-
tek hosszúhullámú hőkisugárzásának a nagyság-
rendjét. 

A csapadék mennyiségét egységnyi felületre 
vonatkoztatják (magassági adat elégséges), állaga 
az éghajlati övekre, de egyes az egyes klímazó-
nákra, sőt régiókra is jellemző. 

6.1.3.5. Evaporáció és transzspiráció   
A szabad vízfelületek és a talaj nedvességtar-

talmának párolgási intenzitása, a növények páro-
logtatási jellemzői a fajtától és a levegő nedves-
ségtartalmától is függnek. Magasabb légnedves-
ség tartalom esetén a sugárzás diffúz hányada is 
nő. 

Ha a talaj, a növényzet illetve vízfelszínek fi-
zikai (abiotikus, passzív) párolgását (evaporáció) 
és a növények aktív (gyökérzeten felvett, és leve-
leken keresztül történő) párologtatását (transzspi-
ráció) valamely egységes, növényzettel borított 
terület összes vízpáraleadására értelmezzük, akkor 
az erre vonatkozó ökológiai gyűjtőfogalom, az 
„evapotranszspiráció”. [3; 5] 

6.1.4. A klímaelemeket befolyásoló tényezők, 
mezoklimatikus hatások 

A légkört és a vele közvetlen kölcsönhatásban 
lévő tényezőket és állapotjelzőiket nevezik meteo-
rológiai elemeknek. A napsugárzással (is) össze-
függő hőmérsékletet, légmozgást, nedvességgel 
való gazdálkodást, mint klímaelemeket a légkör és 
a földi felületek különböző tulajdonságainak egy-
másra hatása is alakítja. 

 A természetes és mesterséges felületek sokfé-
lék lehetnek. Épületeink ökológiai szempontból 
helyes kialakítását a csatlakozó „felületek” topo-
gráfiai viszonyai (dőlésszöge, tájolása, alakja, 
stb.), a felület anyagjellemzői, „textúrája”, a színe 
és a megmunkálása befolyásolják. Komoly jelen-
tősége van a szabad vízfelületeknek és a vegetáci-
ónak, illetve mindezek légköri és sugárzási köl-
csönhatásainak.  

A lokális klíma számos anyag-, energia-, víz- 
és levegőháztartásból tevődik össze, de alakítja 
még a közlekedésből és a termelésből adódó leve-
gőszennyezés is. 

6.1.4.1. A topográfiai viszonyok 
Sugárzás, léghőmérséklet 
A besugárzott felületek dőlésszöge és tájolása 

a direkt sugárzás szempontjából lényeges (a su-
gárnyalábnak csak a felületre merőleges összete-

vője érvényesül teljes mértékben). Az optimális 
lejtésszög természetesen az évszakok napállásá-
nak megfelelően változó, (itthon átlagosan nyáron 
16 °, téli időszakban pedig 60°). A lejtők tájolása 
is befolyásolja a besugárzást, nyáron a déli-
délkeleti, télen a déli-délnyugati lejtőszakasz a 
legmelegebb. A megfelelő feltételek mellett, nap-
sütötte domboldalakon a talaj hőmérséklete a 80 
°C-ot is elérheti. A sugárzás diffúz hányada a te-
rület síkjában lévő terepalakulatok (dombok, töl-
tések, növényzet) árnyékoló hatása miatt csök-
kenhet.  

Helyi légáramlatok 
A napállásnak megfelelően a lejtők hosszában, 

a felületek eltérő mértékben melegednek fel, illet-
ve hűlnek le, un. hegy - és völgy szeleket alakítva 
ki. Nappal a besugárzott felszín felett a meleg le-
vegő felszáll, a völgy felől hűvösebb lép a helyé-
re. Éjszaka a magas pontok (hegycsúcsok) az 
akadálytalan kisugárzás miatt erősebben lehűlnek, 
megindul a nehezebb hideg levegő „lefolyása” 
(sebessége kb. 1m/sec). Ahol a hideg levegő aka-
dályba ütközik, feltorlódik, a mélyedésekben, 
völgyekben megáll és stabilan rétegződik. Az un. 
hideg-tavak összegyűjtik a levegőt szennyező 
anyagokat is. A kialakuló áramlások miatt éjszaka 
a lejtő középső harmada melegebb, mint a völ-
gyek, vagy a dombhátak. A terület a hóolvadás, 
és/vagy a helyi flóra alakulásának megfigyelésé-
vel pontosan behatárolható. Általában elmondha-
tó, hogy konkáv formák (völgyek, mélyedések) 
speciális napi klímaértékeket mutatnak, kontinen-
tális karakterük van. A konvex formák (hegyolda-
lak) mérsékeltebb klímájúak. 

Szélviszonyok 
A terepviszonyok miatt kialakult, vagy a terep-

rendezéssel megváltoztatott helyi légmozgások 
„ráülhetnek” a nagyobb térséget átfogó szélrend-
szerekre, felerősítve, csökkentve, vagy elterelve 
azt. A szél és a domborzat összefüggéseire né-
hány példa látható a 8.2. fejezetben. A gerinc előt-
ti és mögötti területek szélárnyékos, szeles és 
szélörvényekkel tagolt képet mutatnak. A folyó és 
patakvölgyekben, mélyutakon, a nap- és évszaktól 
függően mindkét irányban kialakuló légáramok 
(völgyszelek) a hőmérsékletkülönbségek kiváltot-
ta cirkulációs rendszer részeként működnek. A te-
replejtés kismértékű növelése is esetenként jelen-
tős (kb. 50-60%-os) szélsebesség változást képes 
előidézni.     

 Hideg „dugók”      
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Az agrármeteorológia kutatások eredményei 
alapján feltérképezett fagyveszélyes területek az 
építésben is jól használhatók. A lejtőkről „lefo-
lyó” hideg levegő az útjában álló akár kisméretű 
akadályok (kerítések, sövények) mögött feltorló-
dik, a terület fagyveszélyessé, esetünkben ener-
giatöbbletet igénylő felületté válik. A lefolyást elő 
kell segíteni (a gátakban már kisebb áttörések is 
használnak), a hideg levegőt el lehet terelni a vé-
dendő objektumtól, de nem szerencsés koncent-
ráltan, nagy mennyiségben „ráengedni” az alacso-
nyabban fekvő területekre. Sok kisebb lefolyási 
lehetőség kisebb lehűlést és károkat okoz, különö-
sen akkor, ha gondoskodnak (vagy a meglévőket 
nem teszik tönkre) a továbbvezetés lehetőségéről 
(pl. patakmeder) vagy vízfelületekkel való „fel-
melegítéséről”. A mélyedések, árkok, szurdokok 
klímája eltér a sík területekétől. A „völgy ke-
resztmetszettől” (pl. mély és szűk szurdok), a fe-
lületek anyagától és a besugárzás mennyiségétől 
függően, a késleltetett és/vagy akadályozott visz-
szasugárzás eredményeképpen sokkal magasabb 
hőmérséklet alakulhat ki (pl. magasházak közötti 
szűk utcák), mint a sekélyebb mélyedésekben.  

Csapadék 
Magasabb hegyekben a szeles oldalak a na-

gyobb hőmérséklet csökkenés miatt több csapa-
dékot kapnak, mint a szélvédettek. Kisebb magas-
ság és gyengébb szelek esetén a szélvédett oldala-
kon lassabb örvénylés alakul ki, ezért itt hullik le 
a csapadék. Nagyobb szélsebességnél mindez sze-
les oldalon zajlik le.   

6.1.4.2. A felületek anyagjellemzői  
Minden felületfajta rendelkezik egy csak rá jel-

lemző energiamérleggel, amelyet a felület adott-
ságai (dőlésszöge, anyaga, színe, textúrája, stb.) 
határoznak meg. A sugárzással érkező napenergia 
egy részét a fogadó felületek visszaverik, egy ré-
szét elnyelik és a fennmaradó részt áteresztik. Az 
elnyelt hányad felmelegíti a felületet, majd az 
anyag fizikai tulajdonságainak függvényében hő-
vezetéssel a mögöttes (amennyiben van) tömeget. 
Ez az anyagmennyiség (amennyiben nagy sűrűsé-
gű, jó hőtároló képességű) hosszabb ideig tárolja 
a hőenergiává alakított napenergiát. Ha a mögöt-
tes tömeg elhanyagolható vastagságú vagy sűrű-
ségű (pl. falevél, üveg vagy fémlemez) az érkező 
sugárzás nagy részét átereszti, ami szerencsés 
esetben (pl. üvegházak) a levegőn keresztül egy 
újabb tömeg felmelegítését is elvégezheti.  

A felmelegedett felületről kiinduló hosszú hul-
lámú sugárzás melegíti fel a környező levegőt 
(bár a hőátadás jelensége is szerepet játszik), in-
dítja el a reflexiót, a légáramlatokat és a párolgási 
folyamatokat. A naplementét (felhősödést) köve-
tően megindul a visszasugárzás, a felszíni hőmér-
séklet csökken, majd a tárolt hőmennyiségből 
származó hő-utánpótlást követően, lehűl a kör-
nyező levegő is. A levegő pára- és szennyező 
anyag tartalma az elnyelődés és visszaverődés je-
lensége következtében csökkenti a kisugárzást. 
Felhőtlen égbolt esetén pl. az éjszakák sokkal hi-
degebbek. A kisugárzást a táj- és az épületformá-
ciók, valamint a növények is mérsékelhetik. Az 
energiaátalakítási, be és kisugárzási folyamatok a 
(talaj) felszín közelében játszódnak le, a felsőbb 
lég-, illetve a mélyebb talajrétegekben a hőinga-
dozás kisebb. A helyi klíma egyes elemeinek ösz-
szehangolásával hasznosítani lehet a termodina-
mikus folyamatokat az épület külső-, esetenként 
belső tereiben is. A városokban a klímaviszonyok 
elmosódottak, de látensen ott is jelen vannak. 

Az anyag klímát szabályozó fizikai tulajdonsá-
gai 

A leírt folyamatokat elsősorban a felület anya-
gának hőtechnikai- (fajhő, hővezetés, hőszigete-
lés, stb.) és tömegeloszlási tulajdonságai határoz-
zák meg, ez utóbbiak befolyásolhatják az előbbie-
ket (hőtárolás, hőcsillapítás, stb.). Az anyag poro-
zitása a nedvességtartalommal és víztároló képes-
séggel is összefüggésben van, a párolgási hőelvo-
nás pl. jelentősen csökkenti a felületi hőmérsékle-
tet. 

A felület textúrája a felületeken kialakuló lég-
áramlás-sebesség szabályozása révén a hőátadási 
folyamatokat befolyásolhatja, de árnyékolással a 
felmelegedést is csökkentheti, sőt védelmet nyújt-
hat csapóeső ellen. (lásd növényhomlokzatok).   

 A felület megmunkálása, színe a felületre ér-
kező sugárzás visszaverődési hányadát emeli 
meg. A reflektív felületek többnyire mesterséges 
anyagból készülnek (festék, vakolat, kerámia, 
üveg, fémbevonatok), de a legkézenfekvőbb 
anyaguk a víz. A világos, csillogó felületeken ke-
vesebb energia nyelődik el, így alacsonyabb a 
hőmérsékletük. A visszavert sugárzás más, söté-
tebb felületekre is átirányítható, illetve fény és 
többlet hőenergia forrás. A tükröződés mértéke 
alacsony napállásnál nagyobb, ezért ebből a 
szempontból a tavak nyugati, keleti és északi part-
jai a reggeli, késő délutáni és a téli alacsony nap-
állás esetén a járulékos tükröződés miatt kedve-
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zőbbek. Az ősi kultúrákban, de egyes bortermelő 
vidékeken még ma is kihasználják a szőlőtelepí-
tésnél ezt a többletsugárzást, ami a topográfiai 
szerkezetet követő differenciált vízhálózat segít-
ségével felduzzasztott tavakkal alakítható ki. Ha-
sonló hálózati rendszerek integrált településeken 
is létrehozhatók.   

6.1.4.3. Szabad vízfelületek 
A vízfelületek (illetve a víztömeg) a környe-

zettől eltérő fázisban melegszenek fel és hűlnek le 
nagy hőtároló képességük miatt. Hőmérsékletük 
lengése jóval kisebb, mint a közelben lévő „szá-
razföldé”. A víz hőcserélő képessége igen nagy (1 
m3 10 °C-os víz, 3000 m3 -10 °C-os levegőt 0°C-
ra képes melegíteni G. Olschowy szerint), mező-
gazdasági, kertészeti példák szerint a tavak, árkok 
és patakok képesek mérsékelni az éjszakai lehű-
lést és a korai és/vagy késői fagyok veszélyét. (A 
min. 1 m mélységű védőtavak felületének a vé-
dendő terület 1/10-ének kell lennie, a német Ag-
rármeteorológiai Szolgálat szerint). A védelem 
befagyott tavak esetén természetesen megszűnik. 
Több kisebb vízfelület hatékonyabb, mert a hő-
csere a parti sávokban zajlik.  

A vízfelületek közelében a légáramlás napi 
ciklusban, szabályosan változik. A melegebb felü-
letek fölött a levegő felszáll és a hidegebb oldalról 
pótlódik (víz- szárazföld légáramlat). Váltakozó 
irányú, szabályos széljárás csak nagyobb vízfelü-
let (pl. min. 300 m átmérőjű tó) és tömeg esetén 
alakul ki. 

A vízfelszín párolgása hőelvonással (hűtőha-
tással) jár és a környező levegő nedvességtartalma 
is megnő. A domborzati viszonyoktól függően, a 
felhőképződés intenzívebb, a csapadék gyakorisá-
ga nagyobb. A vízfelületek felett kialakuló pára-
zóna a hő visszasugárzást akadályozza, a lehűlést 
lassítja. 

6.1.4.4. Vegetáció 
Ez esetben a kölcsönhatás sokrétű. A növény-

zet alkalmazkodik a helyi klímához, de bizonyos 
mértékig képes meg is változtatni azt. A legna-
gyobb napi hőmérséklet-ingadozás a levél felszí-
nén figyelhető meg. A különböző fa (növény) faj-
ták levelei a besugárzott energia 5-30%-át verik 
vissza, 5-20%-át a fotoszintézissel hasznosítják, 
5-30%-át áteresztik, nagyjából 10%-a hőátadással 
távozik és 20-40%-át fordítják a talaj vagy saját 
nedvességük párologtatására.  

A növények lombozatában a bonyolult sugár-
zási és visszaverődési folyamatok gerjesztette el-

térő hőmérsékletű felületek között itt is légáram-
lás indukálódik, de a felületek textúrája a külső 
szélviszonyokat is befolyásolja. A lélegzés 
(transpiráció) élettani folyamata (pl. CO2 felvétel, 
oxigén kibocsátás, stb.) párolgással, emiatt na-
gyobb hőigénnyel és környezeti hőelvonással is 
jár, ezért a növényzettel fedett felületek jóval ke-
vésbé melegszenek fel.  

  A vegetáció (helyi flóra) belső klímája annál 
kiegyenlítettebb, minél differenciáltabb az össze-
tétele. A téma szakértői szerint az erdőtársulások 
képviselik legmagasabb szinten a biológiai sokfé-
leség ökológiai stabilitást adó követelményét. A 
magasabb fafajokat is tartalmazó erdőkben a su-
gárzásból származó fény erősségének állandó vál-
takozása (a levelek mozgása miatt) élénkíti az 
életfolyamatokat, a talaj és a hozzá közelebb lévő 
cserjék, bokrok, fiatal növények védelmet élvez-
nek a túl erős sugárzás, szél és csapadék ellen is. 
A besugárzott energia a különböző szinteken való 
elnyelés és visszatükrözés által hatékonyan hasz-
nálódik fel. Az árnyékoló hatás (kisebb mértékű 
sugárzás áteresztés) miatt a talaj nehezebben me-
legszik fel, nappal az erdőben kellemesen hűvös 
van. Éjszaka a folyamatok megfordulnak, a kisu-
gárzás azonban korlátozott, a sokféle magasságú 
növény védelmet nyújt. A szabad (akár füvesített) 
területek gyorsan felmelegszenek (lásd nyári fűki-
égés) és gyorsan le is hűlnek.  

Az erdősávok környeztében a „víz-szárazföld” 
légáramlatokhoz hasonló légmozgás alakul ki, 
nappal a felmelegedett nyílt területekről felszáll a 
meleg levegő és az erdők talaj-közeli hűvös leve-
gője lép a helyébe. Éjszaka az áramlás megfordul, 
a melegebb erdőterületet a hidegebb gyepfelüle-
tekről érkező levegő átöblíti. 

A sűrű erdőkben a talaj nem tud felmelegedni, 
ezért mindkét napszakban képesek a „hűtésre”. A 
települések számára kedvezőbb hőmérsékletki-
egyenlítő hatása van a ritkább állományoknak, az 
un. „ligetes erdőknek”. Itt a talaj nappal kismér-
tékben felmelegedhet, a visszasugárzás a fakoro-
nák által gátolt, ezért az éjszaki légáramlás meg-
indulhat az erdő felé. 

Tehát a növényállomány fajgazdagsága, (va-
don növő és kultúrnövények) elrendeződése, sű-
rűsége, a terepforma, a talaj fajtája és vízháztartá-
sa függvényében különböző klímaviszonyok ala-
kulnak- vagy alakíthatók ki. Sok kisebb területű, 
sokrétű, ezért egészséges társulások, egymással 
összefüggő vegetáció-hálója hatékonyabb, mint 
egyetlen tájidegen kultúrnövényekből álló, na-
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gyobb felület, ugyanis a hőmérséklet és légcsere 
itt is (mint a vízfelületeknél) a peremzónákban 
bonyolódik le. 

A víztárolásban is komoly szerepe van a vege-
tációnak. Az éves csapadékmennyiség 50%-a a 
növények gyökerein át a talajba szivárog. Az er-
dőtársulások mintegy 10%-át tartják vissza (az 
erdők avarral borított, laza talaja kb. 200 l vizet 
képes tárolni m3-ként), kb. 30%-kot a növények 
részben tárolnak, részben elpárologtatnak, kb. 
10%-a pedig a talaj felszínéről párolog el. A lom-
bos fák mély gyökérzete a vizet a talaj-
ba/talajvízbe jutatja, egyúttal megóvja a talajt a 
lemosódástól. Az árnyék csökkenti a talajpárol-
gást, megóvja a talajfelszínt a kiszáradástól. 

A vegetáció visszatartja, tárolja a csapadékvi-
zet, a talajvíz, a források és a patakok folyamatos 
vízszállítója. A párologtatás révén elősegítik a 
csapadékképződést, makro és regionális szinten is. 
A mesterséges környezetben viszont (a burkolt fe-
lületekről) a csapadékvíz 80-90%-a hasznosítás 
nélkül a csatornarendszerbe kerül. 

A vegetáció vagy elnyeli a hanghullámokat (5-
6 dBA/100 m, DIN 18005 szerint), vagy szelektál-
tan veri vissza a fajta, a telepítés és sűrűség függ-
vényében. 

A növényzet, lombozat a levegő tisztításában 
is részt vesz, megköti a levegő szilárd szennyező 
aerosoljait (por) és a gázok egy részét is (CO2), 
miközben oxigént termel. A port a csapadék ké-
sőbb lemossa, de egy bizonyos káros anyag tar-
talmon túl a szűrőhatás már nem érvényesül, sőt a 
növényállomány életfeltételei is megszűnnek. A 
növényzetet legjobban a levegő kéndioxid (SO2), 
nitrogénoxid (NO2) tartalma és a fluorvegyületek 
(HF) veszélyeztetik. 

A vegetáció a szélviszonyok szabályozásában is 
segít. Az erős szelek elmosnak minden 
mikroklímatikus jelenséget, sőt növelik a felüle-
tek hőátadással való hőveszteségét is, ezért, ahol 
erre szükség van, érdemes szélárnyékos felületek-
ről is gondoskodni. Sövényekkel, növényi burko-
latokkal, erdősávokkal, bozótosokkal szélvédett 
területek alakíthatók ki, ahol jelentősen kedve-
zőbbé válik a hő (napos, de szeles napokon 10-12 
C-os különbség is adódik) és páraháztartás, és az 
épületkárok is csökkenthetők. Sík vidékeken ele-
gendő az uralkodó szélirányok ismerete, de dom-
bos-hegyes vidéken a helyi áramlatok irányát és 
sebességét is ismerni kell. A helyi szélvédelem 
változással jó és rosszirányban befolyásolhatók 
távolabbi pontok szélviszonyai is. Hótorlaszok ki-

alakulása is megakadályozható gondosan telepí-
tett, vagy már meglévő növénycsoporttal. A nö-
vényfalak áteresztőképessége akkor jó, ha 40-
50%-os, akkor nem terelésről, hanem a kedve-
zőbb fékezésről lehet szó. 

6.1.4.5. Városi klíma, a város mint „hősziget” 
A mesterséges, fedetlen és a növényzettel fe-

dett felületek be és kisugárzási értékei eltérőek. 
Különböző mértékben melegszenek fel (napsu-
gárzás) és hűlnek le (kisugárzás gátlása), hő és 
légcsere folyamatokat indukálva környezetükben. 
Amennyiben a növényzettel nem fedett felületek 
kerülnek túlsúlyba és ez a felülettípus elér egy bi-
zonyos kiterjedést, egy új klímaegység jöhet létre, 
amit „városi klímának” neveznek. Környezeti ha-
tásai csak a nagyobb városokban zavaróak egyér-
telműen, de egyes jelenségek már kisebb települé-
seken is érzékelhetők. A legjellemzőbb a maga-
sabb (átlagban 1-2 °C-os) hőmérséklet. A vidék-
hez képest a helyi túlmelegedés (elsősorban a vá-
rosok belső területei) napos, meleg időben nappal 
a 6-12 °C-ot, éjjel a 6 °C-ot is elérheti. A városok 
egyes részein túlmelegedett „hőszigetek” (sűrűn 
beépített területek) máshol un. „hideg-szigetek” 
(parkok, tavak) alakulnak ki.   

A túlmelegedés okai 
A por- és egyéb légszennyezés miatt a felüle-

tekre jutó globál- és direkt sugárzás mértéke első-
sorban az ultraibolya tartományban, ugyan 15-
20%-al kisebb, mint a természetben, de a többszö-
rös reflexió és abszorpció révén a intenzívebben 
érvényesül. A nyári túlmelegedést az épületek és 
az útburkolatok nagyobb hőtároló kapacitása és a 
kisebb mértékű éjszakai visszasugárzás is elősegí-
ti. A kisugárzás csökken az épületek kölcsönös 
védelme és a szennyezett levegő árnyékolása mi-
att. A víztároló (porózus, növénytakarós) felületek 
hiánya miatt (a csapadék azonnal a csatornákba 
jut) nincs párologtatás, ezért hőelvonás sem. Hoz-
zájárul még a város saját „hőtermelése”, a fel nem 
használt hulladékhő, ami az épületek fűtéséből, az 
ipari termelésből és közlekedésből származik (egy 
közlekedési dugóban 2 °C-al magasabb a hőmér-
séklet, mint a környező térben).      

A légszennyezés okai és következményei   
A nagyvárosok légszennyezésének mértéke 

egy vidéki településen mért átlagértékekhez ké-
pest jelentős növekedést mutat, különösen a por, a 
kén és széndioxid, valamint a szénmonoxid tarta-
lom (10-25-szörös értékek) tekintetében. 
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A város közepe felé haladva a hőmérséklet nő, 
a túlmelegedés város léptékű termikus levegő cir-
kulációhoz vezet. A meleg levegő felszáll és a 
külső szelek már a belváros szélén felemelkednek, 
páratartalmuk kondenzálódik a por és egyéb 
szennyezőanyag részecskéken, páraköpenyt ké-
pezve a város felett. Majd szennyezett levegőként 
visszakerülnek a körforgásba a hűvösebb perem-
kerületekben. A városok felett kialakuló inverziós 
jelenségek (hideg alsó légrétegek rétegződése ese-
tén a felfelé áramlás megszakad) esetén a lég-
szennyezés a rendkívül egészkárosító szmogig fo-
kozódhat. A csökkent UV sugárzás, a légszennye-
zés, az ion-egyensúly felborulása, a zaj- és fény-
terhelés egészségkárosító hatása közismert. A le-
vegő CO2 és páratartalma más gázokkal együtt 
„üvegház-gázként” viselkedik, megakadályozza a 
felületek hosszú hullámú kisugárzását a világűrbe, 
ezzel elősegíti a túlmelegedést.  

A kívülről érkező szelek sebessége megnőhet 
az házsorok okozta szűkületek-, irányuk megvál-
tozhat a keresztutcák miatt, ami szélörvények ki-
alakulásához vezetnek. Másrészt a felületek „tex-
túrája” differenciált (tagolt, sűrű beépítés), a súr-
lódás felemészti a városon kívülről érkező szelek 
energiáját, sebessége lecsökken, gyakran egy 
mozdulatlan légpárna alakul ki, ami felett áramla-
nak a nagyobb sebességű szelek így hű-
tő/átszellőztető hatásuk nem érvényesülhet. A le-
vegő gyakran egy helyben kering (a felső és alsó 
légrétege felcserélődnek) anélkül, hogy a szeny-
nyezett levegőt elszállítása megtörténne. 

6.2. LEVEGŐHÁZTARTÁS 
Az ökológiát, Haeckel szellemesen háztartás-

tannak nevezte (egy jól működő háztartásnak op-
timálisan kell gazdálkodnia a bejövő /input/ és 
kimenő /output/ javakkal a háztartásban élő egyé-
nek érdekében), talán ezért használja több szerző 
is ezt a fogalmat az épülettel/településessel kap-
csolatos problémahalmaz bemutatására és jellem-
zésére.    

A levegőháztartás több jelenség leírására is al-
kalmas. A levegő olyan közeg, amely az ember és 
az élőlények nagy többsége számára csupán né-
hány percre nélkülözhető. (Levegő nélkül mind-
össze három percig, víz nélkül mintegy három 
napig, ennivaló nélkül pedig kb. három hónapig 
élhetünk). A levegő légzésre alkalmas összetételét 
már ismerjük. Ezen túlmenően azonban más jel-
lemzői is lehetnek, úgymint hőmérséklet, víz és 
páratartalom, valamint a mozgási sebesség. Hor-

dozó közege számos illat- és szennyező anyagnak 
és a hanghullámoknak is. Mesterséges tereinkben 
(épületek, járművek) a levegő minősége (felsorolt 
jellemzőinek meghatározó értékei) befolyásolják 
közérzetünket (komfort és kényelemérzetünket), 
sőt egészségünket is. 

A levegőháztartás fogalma a helyiség-klíma 
jellemzőit és alakítását, valamint a belső téri leve-
gő minőségét és annak az emberi egészségre vo-
natkozó kockázati elemeit takarja. Mindezek 
nagymértékben befolyásolják az energia- és az 
anyagháztartást is. 

6.2.1. A belső terek klimatikus viszonyai, 
mikroklíma az épületekben 

Az épületek a természeti tértől speciálisan ki-
alakított „síkokkal” leválasztott tércsoportként is 
felfoghatók, ahol a külsőtől sokszor nagymérték-
ben eltérő klimatikus viszonyokat kell létrehozni 
és hosszabb ideig fenntartani. A terekre vonatko-
zó klimatikus követelményeket a helyiségek ren-
deltetése szabja meg. A kívánt légállapot az ener-
gia-, levegő- és nedvességáramok célszerű szerve-
zésével (csökkentésével vagy mesterséges forrás-
ból való kiegészítésével) alakítható ki, illetve tart-
ható fenn. A helyiség klíma fenntartásához szük-
séges kiegészítő energia mennyiségét a tércsopor-
tot határoló „síkokat” alkotó épületszerkezetek jel-
lemzői is befolyásolják. A klímajellemzőkkel 
szemben a műszaki szabályozás követelményeket 
támaszt, melyek meghatározzák a szerkezetek tel-
jesítményét. 

Esetünkben azonban a klímaviszonyokat létre-
hozó energia, levegő és nedvesség áramokon kí-
vül más közérzetet befolyásoló tényezőket is fi-
gyelembe kell vennünk, nemcsak a hőérzet, ha-
nem az un. komfort és kényelemérzet is fontossá 
vált. 

6.2.1.1. Közérzet: hőérzet, komfortérzet, kénye-
lemérzet, egészség 
Az emberi szervezet finom elektrokémiai tölté-

sek (bioáramok) segítségével működik, az anyag-
csere a Föld és Nap sugárzásának és elektromág-
neses energiájának háttérszintjéhez igazodik évez-
redek óta. A mesterséges környezet nagyságának 
és intenzitásának túlhajszolásával ezt a hatást a 
városlakók esetében, kb. 100 év alatt gyakorlati-
lag kiiktattuk. A szerves fejlődés évezredei után a 
gyors változásokhoz, sem a természet sem az em-
ber nem képes alkalmazkodni, szükségszerűen 
megbetegszik. 
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Az ember és környezete kapcsolatát (építés-
ökológia tudományág) a legkülönfélébb szem-
pontok szerint elemezték már. Viszonylag jó átte-
kintést nyújtanak a különböző modellsémák. Ér-
demes tanulmányozni a Bánhidi L.–Kajtár L.: 
Komfortelmélet c. könyvében szereplő „héj mo-
dellt”, melyet az ASHRAE (1981) 55-81 sz. szab-
vány keretében dolgoztak ki elsősorban a műszaki 
gyakorlat számára. A könyv tartalmazza a három-
dimenziós, un. „Ecosystem Complex” rendszert is 
(Rolls, 1983), mely megkísérli bemutatni a szű-
kebb környezet hatását az emberi teljesítményre, a 
pszichére és a viselkedésre.    

Az épített környezet, mint már bemutattuk, az 
emberre és a természetre egyaránt hatással van. 
A zárt, belső terekre (épületek) és az ott tartózko-
dó emberekre a külső és a belső környezet egyide-
jűleg és sokféleképpen hat. A hatások egy része 
(pl. hő-, nedvesség-, elektromágneses sugárzások-
, toxikus-, zaj-, rezgés-, fény-, szín-, térarányok-, 
szag- és huzat-hatás) a közelmúlt tudományos ku-
tatási eredményei alapján mérhető, és mint konk-
rét fizikai, vagy biológiai paraméter írható le. Más 
részük a szubjektív kategóriába sorolható, de a 
közérzetet jelentősen befolyásolhatja.  

A nemzetközi normák szerint hőérzeti mérete-
zést minden épület esetében végezni kell, a vo-
natkozó számítási módszerek megismerésére tan-
könyv áll rendelkezésre. [63]  

Az objektív hatások (paraméterek) az alábbiak 
szerint csoportosíthatók: 
 Az épület és gépészete (szerkezet- és anyag-, 

gépészeti berendezések-, vezetékek) paraméte-
rei, 

 A külső környezet paraméterei (meteorológiai- 
és talajjellemzők, levegő-összetétel, elektro-
mágneses sugárzás, zaj), 

 Belső környezeti paraméterek (hő- és nedves-
ségtechnikai, levegő-összetétel) 

 Az épülethasználatból eredő paraméterek (le-
vegő összetétel, elektromágneses sugárzás, zaj, 
stb.) 
Az egyénekben a komplexen jelentkező hatá-

sok alapján kialakuló szubjektív érzés a közérzet. 
A környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás ösz-
szetett folyamat, az egyes tényezők összeadódnak, 
egymással kölcsönhatásba lépnek, a szervezet a 
komplex hatásokra reagál. 

A hatásokat amolyan jó karteziánus módra 
megkísérelték elemekre bontani.  

A közérzetet kialakító tényezők [105] szerinti 
felosztása az alábbi lehet:  

 Hőmérséklet, 
 Pára és nedvesség tartalom, 
 Légmozgás, 
 Hanghatás (zaj) 
 Rezgések, 
 Fény és színhatások, 
 Illatok, szagok, 
 Ionizáció, 
 Felületi minőségek, tapintás, érintés, 
 Veszély és biztonságérzet, 
 Csoportviselkedés, szeparálódás. 

A komfortérzet ugyan szubjektív definíció, 
azonban az ezt befolyásoló tényezők számszerű-
síthetők. Ezek a hőmérséklet, a nedvességviszo-
nyok, a légmozgás, a zaj és a megvilágítás.  

 A különféle, káros és jótékony hatások forrá-
sai az alábbiakban foglalhatók össze: 
 Az emberi anyagcsere folyamatok (nedvesség, 

széndioxid, hő, baktériumok), 
 Háziállatok (szőr, atkák, nedvesség, 

allergének,) 
 Szobanövények (pollenek, rovarok, nedvesség, 

növényvédő szerek), 
 Építőanyagok (Kipárolgások, kiporzások, illé-

kony szerves vegyületek -VOC-, elemi szálak, 
stb.) 

 Emberi tevékenységek: 
o Barkácsolás (káros vegyi anyagok, zaj, por) 
o Főzés (nedvesség, zsír, szerves maradvá-

nyok, mikroorganizmusok, füst), 
o Testápolás (nedvesség, illékony szerves ve-

gyületek, mikroorganizmusok), 
o Karbantartás (por, vegyszerek, illékony 

szerves vegyületek, zaj), 
o Ruházat karbantartása (nedvesség, por, 

elemi szálak, vegyszerek), 
o Dohányzás (nikotin, kátrány, széndioxid, 

szénmonoxid, nitrogénoxidok, formaldehid, 
por, VOC, stb), 

 Hulladéktárolás (mikroorganizmusok, por, 
vegyszerek, VOC), 

 Bútorok (vegyi, pl. formaldehid kipárolgások, 
por, atkák) 

 Háztartási gépek és más elektromos eszközök 
(elektromágneses sugárzás) 

6.2.1.2. A termikus komfort (hőérzet) 
Az emberi tartózkodásra szolgáló épületekben 

ki kell alakítani az un. „termikus komfortot”, a 
kellemes hőérzetet. Az élő szervezet hőérzetét az 
emberi test és környezete közötti hő- és anyag-
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transzport folyamatok határozzák meg. A kelle-
mes hőérzetre (amely, mint láttuk sok tekintetben 
szubjektív érzékelés) vonatkozó definíciók közül 
a legáltalánosabban elfogadottat az ASHRAE 
(1981) 55-81 szabványban fogalmazták meg:  
„….a kellemes hőérzet az a tudati állapot, amely a 
termikus környezettel kapcsolatos elégedettséget 
fejezi ki”. A kellemes hőérzetet a következő pa-
raméterek befolyásolhatják: [63; 105; 64] 
 a levegő hőmérséklete és annak térbeli és idő-

beli eloszlása, 
 a környezet felületeinek sugárzási középhő-

mérséklete, 
 a levegő relatív nedvességtartalma, illetve a 

vízgőz parciális nyomása, 
 a levegő áramlásának sebessége, 
 az emberi szervezet hőtermelése, leadása, sza-

bályozása, 
 a ruházat hőszigetelése és a nedvességleadást 

befolyásoló hatása.  
Az első négy fizikai paraméter, a többi az em-

beri szervezet energiatermelési- és alkalmazkodó 
képességével függ össze. 

Az emberi szervezet működéséhez és a munka-
végzéshez szükséges energiát nagyrészt a táplálék 
szolgáltatja. Az energia átalakító anyagcsere fo-
lyamatok (metabolizmus) során hőtermelés is zaj-
lik, ami a környezetbe kerül. A kellemes hőérzet 
feltétele, hogy a felesleges hőmennyiség az egész-
séget nem károsító test- és bőrfelület hőmérséklet 
mellett jusson a testünkből a környezetbe. A hő 
átszármaztatás több formában megy végbe: 
 hőátadással (konvekció 32-35 % ), 
 sugárzással (radiáció 42-44 %), 
 légzéssel és 
 párologtatással (transpiráció kb. 30%), 
 verejtékezéssel, valamint 
 hővezetéssel (kb. 2-4 %). 

A vezetéses és a konvekciós hőleadást a gya-
korlatban együtt kezelik. [105] (6—1. ábra) 

A sugárzás és a konvekció kétirányú 
(hőfelvétel és leadás), a párologtatás csak egyirá-
nyú, (azaz hőleadás) lehet.  

A hőtermelés az emberi tevékenységek jelle-
gével, a szükséges erőkifejtéssel és a hozzá tarto-
zó oxigénfogyasztással is összefüggésben van. A 
biológiai hőtermelés fizikai mérőszámmal is jel-
lemezhető, de a szakirodalomban e célra a 
metabolikus hőtermelést szimbolizáló „met” mér-
tékegység használatos (1 met = 58 W/m2), amely-
nek viszonyítási alapja a szellemi (irodai) munkát 

végző ember átlagos hőtermelése (kb. 100 W). A 
„met” értéke 0,7-7 között változik a végzett tevé-
kenység intenzitásától függően, de befolyásolja 
még a munkát végző neme, életkora, testsúlya, 
egészségi állapota, a szabad testfelület nagysága, 
stb. Az adatok statisztikai jellegűek (a megkérde-
zettek 80%-a), így a tervezői feladat a várható 
(átlagos) igények szokásos mértékű kielégítése. A 
tevékenységek intenzitása alapján többféle osztá-
lyozás is létezik, általában a tevékenységhez tar-
tozó oxigénfogyasztás alapján: 
 a nyugalmi (pihenés, alvás) állapot szerepel ki-

indulásként, 
 könnyű, szellemi, ülő foglalkozások, melyek 

végzésekor a szervezet a nyugalmi oxigénfo-
gyasztásának kétszeresét nem haladja meg, 

 könnyű, fizikai munkánál az oxigénfogyasztás 
2-4 -szeres, 

 a nehéz fizikai munka oxigénfogyasztása  4-8 -
szoros.  
Hétköznapi körülmények között a szervezet ál-

tal termelt hő közel 70%-a hőátadással és sugár-
zással, kisebb arányban vezetéssel távozik a bőr 
felületéről. A hőátadás mértékét a termelt hő 
mennyisége, a levegő hőmérséklete és mozgási 
sebessége határozza meg. A sugárzásos hőleadás 
mennyisége a közvetlen környezet felületeinek 
hőmérsékletétől és abszorpciós tényezőjétől függ, 
valamint attól, hogy a test- és a környezeti felüle-
tek milyen térszög alatt „látják egymást”. A kétfé-
le hőáram (konvekció, sugárzás) általában közel 
azonos. Ha a környezeti körülmények megváltoz-
nak a szervezet reakciói is változnak, igyekszik 
fenntartani azt a hőmérsékletkülönbséget, ahol a 
hőleadás létrejöhet (pl. ha nő a levegő hőmérsék-
lete, a testfelület hőmérséklete is nő, hogy több, 
míg fordítva, hogy kevesebb hő távozzon a szer-
vezetből). Amennyiben a bőrfelületi hőmérséklet 
eléri a test maghőmérsékletét csak a száraz 
hőleadás már kevés. A szervezet, verejtékezéssel 
(párologtatással) is próbál megszabadulni a feles-
leges hőmennyiségtől. A túlhűlés ellen a szervezet 
nagyobb energiafogyasztással, vegetatív izom-
munkával (didergés) próbál védekezni.  

Mindkét folyamatnak biológiai korlátai van-
nak, ezeken túl káros élettani hatások léphetnek 
fel. A hőérzetet a ruházat hő és páravezetési el-
lenállása is befolyásolja. A hőszigetelő hatás jel-
lemezhető a hővezetési ellenállással, vagy a nem-
zetközi szakirodalomban szereplő „clo” mérő-
számmal (1 clo = 0,155 m2Cº/W), amit kísérleti 
úton határoztak meg (pl. rövidnadrág rövid ujjú 
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pólóval: 0,3 clo, felöltő:1,5 clo) [63; 64] A 
hőtranszport összetevői egymással kompenzálha-
tók. (Pl. az alacsony hőmérsékletű helyiség-
határoló felületek miatti sugárzásos hőleadás kel-
lemetlen hatása a levegő hőmérsékletének növelé-
sével, ezáltal a hőátadás csökkentésével kompen-
zálható és viszont. A levegő mozgási sebességé-
nek növelésével a párologtatás intenzitása nő). A 

felsorolt lehetőségeknek korlátai vannak, pl. a 
légsebesség növelése huzathatást, ezzel a testré-
szek helyi túlhűlését és károsodását okozza. 
Ugyanilyen hatása van az un. egyoldalas hőelvo-
násnak (hideg felület melletti tartós munkavég-
zés), vagy az egyes testrészek túlhevülése. 

 

 

 
6—1. ábra A közérzetet alakító tényezők [105]

6.2.1.3. Hőérzeti paraméterek 
A szabványokban előírt léghőmérséklet nem 

elegendő a jó közérzet, de még a jó hőérzet kiala-
kítására sem. Jelentős tényező a környező felüle-
tek hőmérséklete, pontosabban az ezekből számí-
tott „közepes sugárzási hőmérséklet”, mely leg-
egyszerűbben a felületek nagyságának és hőmér-
sékletének súlyozott átlagával határozható meg 
az:  

tks= F1.T1…+Fn.Tn / F1…+Fn összefüggéssel, 
mely a helyiség közepén tartózkodó  ember eseté-
ben megfelelő. (Az F1…Fn a környező felületek 
területe (m2), a T1…Tn ugyanezen felületek hő-
mérséklete (°C). 

Egyéb esetekben a már figyelembe szokás ven-
ni a geometriai viszonyok függvényeként az  un. 

besugárzási tényezőt (φEFi) is, mely kifejezi, hogy 
a két felület (emberi test, vagy egyes részei, illet-
ve térelhatároló fal) milyen térszög alatt „látja” 
egymást. 

A levegő és a felületek együttes hatásaként ér-
telmezhető az eredő hőmérséklet (tR), mely a lég-
hőmérséklet (tb) és a felületek közepes sugárzási 
hőmérsékletének (ts) számtani átlaga. [63; 64] 

A különböző hőmérsékleteket általában a he-
lyiség alaprajzi középpontja felett 1-1,5 m magas-
ságban szokás mérni. A hőmérsékleti értékek 
azonban egyenlőtlen felületi és térbeli eloszlást 
mutatnak, kellemetlen helyi hőérzetet okozva a 
tevékenysége függvényében hosszú ideig helyhez 
kötött személynek. A hidegebb felületek irányába 
az emberi test „felületet látó” részéről a hőmér-
séklet-különbség miatt, intenzívebb sugárzásos 
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hőleadás indul meg. Így a testfelület egyes része-
in lokális túlhűlés, vagy meleg felületek esetén 
túlmelegedés alakul ki. 

Az egyenlőtlen térbeli léghőmérséklet eloszlás 
(hőmérséklet szerinti rétegződés) a levegő hőmér-
sékletfüggő sűrűségének a függvénye. A nehe-
zebb, alacsonyabb hőmérsékletű levegő a padló-, 
a könnyebb, melegebb a mennyezet közelében he-
lyezkedik el. Függőleges irányban több fok hő-
mérsékletkülönbség is mérhető. A vízszintes irá-
nyú egyenlőtlenség mértéke a hőleadó felület he-
lyétől és a leadás módjától függ. (Az egyenlőtlen-
ség mértéke általában nagyobb konvekciós, és ki-
sebb sugárzásos hőleadás esetén)   

A hőérzetet a levegő nedvességtartalma és 
áramlási sebessége is befolyásolja. 

A légsebesség mérhető, de más módszerrel is 
megállapítható (pl. KATA szám). A huzathatás 
(hideg levegő aszimmetrikus áramlása) egyes ér-

zékenyebb testrészek fokozott hőleadásával, túl-
hűlésével jár, komoly panaszokat okozva.   

Különböző komfortzónák jelölhetők ki a leve-
gő pára és nedvességtartalma, valamint hőmérsék-
lete változásainak összefüggéseit bemutató grafi-
konon. A hőérzetet befolyásoló tényezők közül a 
felületi hőmérséklet befolyásolja legjobban a téli 
komfortérzetet. (6—2. ábra) A levegő hőmérsék-
lettel közel azonos hőmérsékletű felületek esetén 
az általános hőérzet beltéri öltözék és ülő foglal-
kozás mellett az A és B –jelű komfortzónába ke-
rülhet. (6—3. ábra) Az A zóna kellemes hőérzetet 
jelöl nyugalomban lévő, a B zóna elfogadhatót 
1m/sec légsebesség mellett, vagyis 26-27 °C hő-
mérsékletű és kb 80% relatív páratartalmú  belső 
téri levegő esetén nyugalmi helyzetben ó hőérze-
tünk még elfogadható. E fölött azonban már arra 
van szükségünk, hogy a légmozgás elszállítsa a 
termelődő verejtéket. 

 
 

 
6—2. ábra A téli komfortérzetet befolyásoló tényezők [105] 
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6—3. ábra Komfortzónák léghőmérséklet és nedvességtartalom szerint [105]

xEgyszerűbben fogalmazva a „hideg” felületek 
(pl.14°C-s falfelület) közelében hőérzetünk akár 
lokálisan is alacsonyabb (ebben az esetben csak 
17 °C). „Meleg” fal (pl. 19°C) felületi hőmérsék-
letnél hőérzetünk magasabb (itt 19,5°C). A 19°C-
os hőérzethez, 14°-os falnál a levegőt 25°C-ra kell 
melegítenünk. A hat fokos hőmérséklet különbség 
az épület kialakításától függően 42-84%-nyi ener-
giatöbbletet igényel. 

6.2.1.4. A nedves levegő állapotjellemzői  
A hő és komfort érzetet a levegő nedvességtar-

talma is befolyásolja. Állapotjellemzőinek ismere-
tére szükség van, hogy az előidézett kedvező vál-
tozásokat értelmezni lehessen.  

A nedves levegőt a benne lévő, vízgőz rész-
nyomásával a telítési résznyomással, a relatív 
nedvességtartalommal, az abszolút nedvességtar-
talommal, a száraz és nedves hőmérséklettel és az 
entalpiával (hőtartalom) jellemezhető. Ez utóbbi a 
tömeg a fajhő és a hőmérséklet szorzataként ér-
telmezhető, és a levegő és a vízgőz hőtartalmán 
kívül, a vízgőz rejtett hőjét is tartalmazza, ami e 
vízmennyiség elpárologtatásához szükséges.  

A fogalmak magyarázata: 

A vízgőz résznyomása a száraz levegő és víz-
gőz keverékében a teljes nyomáson belül a vízgőz 
résznyomása, 

A telítési résznyomás a levegő hőmérsékleté-
nek függvénye, mert a meleg levegő több, a hideg 
kevesebb vízgőzt tud tárolni. 

A relatív nedvességtartalom a teljesen száraz 
levegő és a vízgőzzel telített levegő nedvességtar-
talmának hányadosa %-ban kifejezve. 

Az abszolút nedvességtartalom 1 kg adott hő-
mérsékletű levegőben lévő vízgőz mennyisége gr-
ban. 

A száraz és nedves hőmérséklet a száraz hő-
mérséklet egyszerű hőmérővel mérhető. A ned-
vességtartalom mérésére szolgáló hajszálas hig-
rométerek pontatlanok. A levegő nedvesség tar-
talmának mérésére szolgál a nedves hőmérséklet. 
A nedves textíliába burkolt érzékelőtől a párolgás 
hőt von el, annál többet, minél kevesebb a levegő 
páratartalma. A különbség határozza meg a pára-
tartalmat. 

Az állapotjellemzőkből bármely kettő megha-
tározza az összes többit. A szükséges összefüggé-
seket grafikus formában az n-x, ferdeszögű koor-
dináta rendszerű Molier diagram segíti. A víz-
szintes tengelyen az abszolút nedvességtartalom, 
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a függőlegesen a száraz hőmérsékletek és az en-
talpia szerepel. A ferde vonalak a nedves hőmér-
sékleteket és az entalpiát, az ívesek a relatív ned-
vességtartalom értékeit tartalmazzák. (O °C hő-
mérséklethez O entalpia tartozik). A φ = 1,00 
(100%) görbén a telítési légállapotok pontjai ta-
lálhatók, felette a relatív értékeke, alatta a ködzó-
na található. (Ábrát lásd [64] Zöld András: Ener-
giatudatos építészet. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 
1999. p. 25.) 

A meleg levegő páratartalma magas, ha hűtjük 
azonos vízgőzmennyiség esetén is elérheti a telí-
tési értéket és kondenzálódik. 

Az angolszász szakirodalomban a Pszicho-
metrikus diagram ismertebb. Itt a vízszintes ten-
gelyen a száraz hőmérséklet, a függőlegesen a 
vízgőz résznyomása és az abszolút nedvességtar-
talom, az íves vonalak a relatív nedvességtartalom 
görbéi, a ferde vonalak az azonos entalpia illetve 
nedves hőmérsékletekhez tartoznak. 

6.2.1.5. Az emberi test és környezete közötti hő-
csere folyamatok számítási lehetőségei 
A számítások változatai alapvetően két cso-

portra oszthatók, 
Az egyes hőcsere folyamatok parciális figye-

lembevétele és ezek összegzése, illetve 
Az emberi test hőegyensúlyán alapuló módsze-

rek 
A parciális folyamatok elemzésekor sugárzá-

sos, konvektív és párolgásos hőleadással számo-
lunk. „Száraz hőcsere” számításokat végzünk 
konvekciós- és sugárzásos hőleadás, sugárzásos 
hőcsere (két felület között) és száraz hőcsere 
komplex (ASHARE) módszerekkel „Nedves hő-
csere” számítások esetén a hőleadás a teljes pá-
rolgásos-, a kilégzéses respirációs-, a bőr párolgá-
si-, a maximális párolgási-, a diffúziós párolgási 
hőveszteségek, valamint az önszabályozó, verej-
tékezéssel létrejövő hőveszteségek összegzése 
történik. A tényezők egyenként számíthatók, és az 
elpárologtatott nedvesség látens hőjét, a test súly-
változását, az időtartamot, a bőrfelület izzadtság-
gal borítottságát, valamint az öltözöttség mértékét 
és minőségét is számításba kell venni.(a konkrét 
számítási módszereket lásd Bánhidi-Kajtár 3.1.1.-
3.1.6. fejezetekben). [63] 

Az emberi test hőegyensúlyán alapuló számítá-
sok esetében egy konstans környezetben, huza-
mosan ugyanazt a tevékenységet folytató sze-
mélyre ható tényezőkre írható fel a hőegyensúlyi 
egyenlet. Az egyensúly a következő tényezők 

függvénye: a test felület egységének belső hőter-
melése, a ruházat termikus ellenállása, a levegő 
hőmérséklete, a közepes sugárzási hőmérséklet, a 
nyugvó levegő parciális páranyomása, a relatív 
légsebesség, a test felületegységének párolgási és 
verejtékezési hővesztesége és a közepes bőrhő-
mérséklet. A ruházatra, illetve az egyes ruhada-
rabokra vonatkozó hőszigetelési adatokat a már 
említett ASHARE szabvány táblázatos formában 
közli. A szabvány a hőszigetelő képességre (Iclo) a 
„clo” mértékegységet alkalmazza. (1 clo =0,155 
m2 °C/W). Példaként lásd Bánhidi-Kajtár 4.1. és 
4.2. táblázatok. [63] 

6.2.1.6. A komfortérzet jellemzőinek optimalizá-
lása 
Kísérletekkel és számításokkal igazolták, hogy 

a „konstans komfortérzetekhez” különböző bőr-
hőmérséklet és verejték kiválasztás tartozik.  

Az ismert komfortegyenlet a külföldi betűjel-
zésekkel: 

H - Ed - Esw - Ere - L - K = S + C 
Ahol H az emberi test belső hőtermelése, Ed a 

bőrön keresztüli, páradiffúziós-, Esw verejtékezés 
elpárolgásából származó-, Ere a kilégzés rejtett hő-
je okozta hőveszteség, L a kilégzés un. száraz 
hővesztesége, K a hővezetés a ruházaton keresztül 
hőátadással, S sugárzásos hőveszteség-, C 
konvekciós hőveszteség a ruházat külső felületé-
ről. [65] 

A különböző számítási módszerek kidolgozói 
közül Franger saját módszerét továbbfejlesztve 
egy gyakorlati módszert adott közre, melynek 
alapján a zárt tér egy meghatározott pontjára a fel-
sorolt paraméterek ismeretében ki lehet számolni, 
a „várható hőérzeti értéket” (Predicted Mean 
Vote, PMV) és a „kedvezőtlen hőérzet várható 
százalékos valószínűségét” (PPD). A PMV érték 
kidolgozásának a hőegyensúlyi alapegyenlet és az 
ASHARE tartalmazta pszichofizikai hőérzeti ská-
la az alapja. Szubjektív hőérzeti adatgyűjtést vé-
geztek és átlagértékként a O eredményű hőegyen-
súlyi egyenletet választották, ahol a hőtermelés és 
a hőleadás egyensúlyban van.     

Az emberi szervezet a hőegyensúlyt különböző 
fizikai és kémiai szabályozással tág határok kö-
zött is képes fenntartani, de annál nagyobb a 
diszkomfort mértéke minél intenzívebb alkalmaz-
kodásra van szükség. A Fanger féle pszichofizikai 
diagram a környezettel várhatóan elégedetlenek 
%-os aránya és a várható hőérzeti viszonyok kö-
zötti összefüggést ábrázolja. Hogy a panaszok mi-
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lyen %-os arányát tekintjük még elfogadhatónak 
az kultúránként, objektumonként, tevékenységen-
ként változó. Optimálisnak az 5%-os érték tekint-
hető. A PMV érték táblázatok formájában is hoz-
záférhető, különböző szabványokban is (pl. ISO 
7730). 

A zárt terek hőérzeti méretezése az emberi 
szervezet hőleadási módjai, hőegyensúlya és 
szubjektív hőérzetének ismeretében elvégezhető. 
A méretezési módszerek sokfélék (Fanger féle 
komfort diagramok, helyi diszkomfort tényezők, 
ASHARE és ISO 7730 szabványok, EU normák, 
stb.). Ezek ismertetése nem a tankönyv feladata, 
bemutatását lásd Bánhidi-Kajtár 5. fejezet. Tájé-
koztatásul az építésztervezők számára Fanger 
komfortdiagramjai (Bánhidi-Kajtár 5.1. fejezet) 
[63] javasolhatók, amelyek különböző öltözékeket 
viselő személyekre, nyugalmi-, közepes- és nagy 
aktivitás esetén, a léghőmérséklet, a nedves hő-
mérséklet, a közepes sugárzási hőmérséklet, a 
légsebesség és a levegő relatív nedvességtartalma 
függvényében alkalmazhatók zárt terek hőérzeti 
méretezésére.  

Építésztervezők számára a klasszikusnak szá-
mító Olgyay-féle bioklimatikus diagram ajánlható, 
amely a léghőmérséklet, a relatív nedvességtarta-
lom, a légsebesség és a sugárzásintenzitás össze-
függéseire épít és szabad terek értékelésére is al-
kalmas. A komfortzóna területét vonalkázással je-
löltük. Alacsonyabb hőmérséklet esetén, a gör-
békről leolvasható intenzitású sugárzással ellenté-
telezhetjük a kellemetlen hőérzeti hatást. A magas 
hőmérséklet és a magas relatív nedvességtartalom 
is légmozgással elviselhetővé tehető. (Ábrát lásd 
[64] Zöld András: Energiatudatos építészet. Mű-
szaki Könyvkiadó. Bp. 1999. p. 47.) 

Összefoglalásul megállapítható, hogy Magyar-
országi klímaviszonyok, szokványos ülő elfoglalt-
ság, a léghőmérséklettől minimálisan eltérő su-
gárzási hőmérséklet, 0,25 m/sec légsebesség és 
40-70% relatív nedvességtartalom esetén a hőér-
zet a léghőmérséklettel jól jellemezhető. Az embe-
ri szervezet általában 16 °C – 25 °C-os léghőmér-
séklet határok között, 2 – 3 °C függőleges és 2 °C 
vízszintes irányú hőmérséklet eloszlás, illetve 1°C 
lég- és felületi hőmérséklet különbség mellett, vi-
szonylag kevés energiát fogyaszt az alkalmazko-
dásra, komfortérzete megfelelő. Ezeken kívül túl-
hevülés, túlhűlés, vagy túlzott verejtékezés követ-
kezhet be, ami légúti és reumás megbetegedések-
hez és szívproblémákhoz vezet.    

Lakó- és középületek esetén a belső téri kondí-
ciókra vonatkozó WHO ajánlás a következő: 
 18- 20 °C léghőmérséklet, 
 50% relatív páratartalom, 
 0,1 – 0,15 m/sec légmozgás (télen) 
 0,3,- 0,5 m/sec légmozgás (nyáron) 

Összetettebb számítási módszerekre akkor van 
szükség, ha a feltételek nem teljesülnek, vagy ha a 
hőérzetet valamilyen lokális diszkomfort tényező 
(pl. aszimmetrikus sugárzás, huzathatás) befolyá-
solja.  

Törekedni kell a környezeti kockázatok min-
den megtehető csökkentésére, a mérce a termé-
szet. 

6.2.2. Építésbiológia, építés ökológia 
Mindkét fogalom a biológia tudomány részte-

rületeként került be a köztudatba. 
A biológia az élet tana (a lexikon szerint: tu-

domány, amely az élő rendszerek megjelenési 
formáit, azok egymáshoz és környezetükhöz való 
viszonyát, valamint a bennük lejátszódó folyama-
tokat írja le, illetve vizsgálja.) [3] 

Az építésbiológia az épített környezet és a la-
kói közötti egységes viszonyok tana, az ember az 
épület és annak használata közötti kapcsolattal 
foglalkozó tudományterület. Részei a belső téri 
komfortjellemzők optimalizálása (lásd 6.2.1.6. fe-
jezet), az épület belső terei levegőjének minősége, 
a belső-külső terek jellegzetességeinek hatása az 
emberi pszichére, az emberi szervezetre kedvező 
és az egészségre káros belső és külső környezeti 
tényezők hatásának vizsgálata, számszerűsítése, 
befolyásolása. Orvosi kategória a környezet-
gyógyászat, mely a környezettől függő megbete-
gedések felismerésének, kutatásának, megelőzé-
sének és gyógykezelésének területe. Mivel a kör-
nyezeti tényezők az emberi egészség megőrzésével 
kapcsolatban nem kerülhetők meg, itt kell beszél-
ni az építésökológiáról is. Az ökológia, mint tud-
juk, a biológia részterületeként az a tudományág, 
amely az organizmusok és az élettelen és élő kör-
nyezet közötti összefüggésekkel foglalkozik. Az 
építésökológia az épített környezet és természeti 
környezet összefüggéseinek feltárást célzó tudo-
mányterület. [66] 

6.2.2.1. A levegő minőség 
„A belső levegőminőség alatt a komfortterek 

levegőjének minden olyan nem termikus jellem-
zőjét értjük, melyek az ember közérzetét és egész-
ségét befolyásolják.” [63] 
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A zárt terekben az expozíciós utak elsősorban 
inhalációsak, ezért a levegőminőséggel kiemelten 
foglalkozunk, ami az emberi egészségen kívül a 
közérzetet is befolyásolja. Elsősorban a levegőt 
„szennyező” anyagokat, forrásaikat és a szerve-
zetbe kerülés egészségügyi következményeit vesz-
szük sorra. 

Az angolszász irodalomban az Indoor Air 
Quality (IAQ), a német nyelvterületen az 
„Raumluftqualitat” elnevezéssel találkozunk. A 
viszonylag új interdiszciplináris tudományterület 
alapjait P.O. Fanger (Technical University of 
Denmark) dolgozta ki, akit többen is követtek. De 
a szakterület úttörőjének Max von Pettenkofer te-
kinthető, aki már 1858-ban ismertette a belső te-
rekben tapasztalható széndioxid növekedés életta-
ni hatásaira vonatkozó vizsgálati eredményeit egy 
müncheni újságban.  

6.2.2.2. A beltéri levegőminőség fizikai kocká-
zati tényezői, határértékek 
A radon geotoxikus karcinogén nemesgáz. A 

hozzáférhető legfrissebb adatok alapján a hazai 
vidéki átlagos radon szint a statisztikai számítás 
módjától függően 110 – 150 Bq/m3, az országos 
átlag 55 – 120 Bq/m3 –ben becsülhető. (Tóth 
1999). „Biztonságos” radonszintről nem beszélhe-
tünk. A WHO ajánlás 100 Bq/m3, de nemzetközi 
előírások ettől általában magasabb szinteket en-
gedélyeznek. (Nikl 1998, ISIAQ-CIB 9-2003). A 
kiáramlás mértékét a szemcsés és repedezett tala-
jok növelik. A radioaktivitás nemcsak radongáz 
formájában lehet kockázati tényező, földsugárzás, 
építőanyagok, elektromos készülékek, geológiai 
zavarok is okai lehetnek. 

Mesterséges környezetben az emberi egészség 
védelmével kezdetben csak három, a levegőtiszta-
ságra vonatkozó kutatási szakterület foglalkozott: 
a „belső levegő minőség”, a „levegő tisztaság vé-
delem” és a „munkahelyi egészségvédelem”. A 
levegőben lévő, egészségre káros anyagok kon-
centrációjára a mesterséges külső tereken és a 
munkahelyeken határértékeket, megengedett ma-
ximális koncentrációs értékeket, állapítottak meg, 
melyek betartása esetén egészségkárosodásra nem 
kerül sor.  

Az általános komfortterekre (lakás, középület) 
ma sincs hazai egészségügyi előírás, ha egyáltalán 
szóba kerülnek, az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) ajánlásaira hivatkoznak. A „levegőtiszta-
ság védelem” a külső téri levegőminőségre vo-
natkozik. Az egyes szennyező anyagokra a terüle-
ti besorolás függvényében (Védett I.-II., Kiemel-
ten védett) imissziós határértékeket (Iéves, In, I max) 
állapítottak meg a vizsgált hely és az észlelés idő-
tartama függvényében. A határértékek az adott 
anyag maximális koncentrációjára vonatkoznak 
(μg/m3-ben). Az imissziós határértékeket az MSZ 
21 854-IM-5M szabvány tartalmazza. Külföldi 
előírások a MIK-értékek (Maximale Imissions-
Konzentration). „Munkahelyi egészségvéde-
lem”esetén a megengedett határértékeket az MSZ 
21461 1-2 szabvány tartalmazza. A hazai gyakor-
latban három féle megengedett koncentráció érté-
ket (kmeg) különböztetnek meg (μg/m3-ben): az 
ÁK-t (átlagos koncentráció a műszak során), az 
MK-t (műszak alatt mért maximális koncentráció) 
és a CK-t (csúcskoncentráció, mely legfeljebb 30 
percen át megengedett). Külföldi szakirodalom-
ban a MAK-értékekkel találkozunk (Maximale 
Arbeitsplatz-Konzentration) itt a dimenziók a 
μg/m3 és a ppm (milliomod rész). A magyar szab-
vány veszélyességi kategóriái a kifejezetten ve-
szélyestől (VA-D), az erős mérgeken (M-I-IV) át a 
karcinogén (k) rákkeltő anyagokig terjednek, kü-
lönböző fokozatokban. [63] 

Az ionkoncentráció (elektromosan töltött 
anyagrészecskék mennyisége a levegőben) nap-, 
kozmikus- vagy radon sugárzás, elektrosztatikus 
jelenségek, ionizáló sugárzások, elektromos be-
rendezésekből származó „elektroszmog”, finom 
por, stb. hatására alakul ki, közel egyenletes el-
oszlásban. A levegőminőség szempontjából a po-
zitív nitrogén és a negatív ózon-ionok a leglénye-
gesebbek. Az unipolarizáció, a pozitív vagy nega-
tív ionok túlsúlyba kerülésének biológiai hatása is 
van. A „nehéz” pozitív ionok idegfeszültséget, 
vérnyomás emelkedést okoznak és vonzzák a 
szennyeződéseket. A „könnyű negatív ionok hatá-
sára a vérnyomás és a feszültség és a fáradékony-
ság is csökken. Előírás még nem készült, de a ta-
pasztalatok szerint kedvező hatású, ha a levegő 1 
ml-ként 1000-2000 negatív iont tartalmaz. [67]  

A rostkoncentrációt előidéző, elsősorban a hő-
szigetelő és tűzvédő anyagok ismertetésére a 3.4.1 
fejezetben már sor került. Az azbeszt-, kőzet-, sa-
lak- és üveggyapot termékek, kerámia- és cellulóz 
rostok mikroszkopikus méretű szálainak egy ré-
szére állapítottak csak meg megengedett koncent-
ráció értéket. Ismert megengedett koncentrációk 
azbeszt esetén 0,01 -0,2 rost/cm3 , üveggyapotnál 
1,0 rost/cm3. Az anyagok szervezetbe kerüléskor 
több esetben karcinogén hatásúak. A megbetege-
dés kockázatát a ragasztóanyagok (pl. formalde-
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hid gyanta alapú ragasztók), a fűtés, a klímabe-
rendezések használata is fokozhatják.  

Bizonyos mértékig ide tartozik a zaj is, mint az 
emberek 85-90%-t zavaró hanghatás. A zajforrá-
sokat már ismertettük, itt csak a WHO ajánlásait 
tesszük közzé a munkahelyek és lakóépületek ese-
tében. A tevékenységekre, épületszerkezetekre és 
helyiségekre vonatkozó lég és testhang gátlási 
követelményeket (határértékeket) szabványok 
(152/1995(XII.12., 8/2002. (III.22. KöM-EüM, 
stb.) tartalmazzák. Lakóépületek hálószobáiban 
éjszaka a z ajánlott maximális zajszint 35 dBA, 
éjjeli környezeti zaj 45 dBA, nappali környezeti 
zaj 55 dBA, a munkahelyeken a jó beszédérthető-
ség elősegítésére 45 dBA, a halláskárosodás meg-
előzésére 75 dBA. [68] 

Nem a levegőminőség része, de itt célszerű 
megemlíteni a váltakozó és nyugvó villamos és 
(elektro)mágneses terek hatását is. 

6.2.2.3. A beltéri levegőminőség kémiai kocká-
zati tényezői, határértékek 
A kémiai tényezők okozta megbetegedések 

előtérbe kerülése a tér és hely-takarékosság, az 
energiatakarékosság, a légcsere mennyiségének 
csökkenése, ezzel a gyártott/beépített anyagok ki-
párolgásából, kiporzásából és a használatból 
származó kémiai anyagösszetevők belső téri fel-
dúsulására (is) visszavezethető. A kémiai bizton-
sággal foglalkozó nemzetközi program (IPCS) 
1980-ban indult el az UNEP, az ILO és a WHO 
közös vállalkozásában. A vegyi anyagok haszná-
latából eredő emberi egészségre és a környezetre 
ható kockázati becslések tudományos megalapo-
zása volt a célja. A vegyi anyagok helyes kezelé-
sére irányuló program (IOMC) 1995-ben indult az 
ENSZ 1992-ben tartott Környezeti és Fejlesztési 
Konferenciája ajánlásai alapján. A program célja, 
hogy a Résztvevő Szervezetek (WHO, FAO, 
UNIDO, UNITAR, OECD) által folytatott kutatá-
sok és eredményeik alapján indított eljárások ko-
ordinációját elősegítse.  

Itt csak a leggyakoribb és legveszélyesebb ké-
miai anyagok ismertetésére és a velük kapcsolatba 
hozható betegségfajtákra van mód. 

A formaldehid a legrégebben kutatott, könnyen 
párolgó szerves vegyület, jellegzetes szúrós szagú 
gáz. Elsősorban építőlemezek, bútorlapok, hő- és 
vízszigetelések segédanyagaiként használják, (er-
re még visszatérünk) de felületvédő és gomba-
mentesítő szerekben, lakástextilekben, tisztítósze-
rekben és kozmetikumokban, sőt a dohányfüstben 

is előfordul. A kipárolgás magas hőmérséklet és 
páratartalom esetén intenzívebb. belélegzése ese-
tén légúti megbetegedések, memória és alvásza-
varok, 100 μg-m3  koncentráció felett állatkísérle-
tekben daganatkeltő hatása van. (London Hazards 
Centre 1999). Az Országos Levegőminőségi 
Normabizottság a belső téri határértékként az 
MSZ 21 461/1-2 szabványban 0,6 mg/m3-t (60 
μg/m3 ) határozott meg. A formaldehid (HCHO) 
az említett szabványban V-A (kifejezetten veszé-
lyes), M-1 erős méreg, CK (csúcskoncentráció, 
azaz egy műszakban legfeljebb 30 percig megen-
gedett) k (karcinogén minősítést kapott. 

A forlmaldehid kivételével az összes többi 
könnyen párolgó vegyületet az „illékony szerves 
anyagok”, a szakirodalom szerint V.O.C. 
(Volatile Organic Compounds) kategóriába sorol-
ják, melyek leggyakrabban alifás, aromás, halo-
génezett szénhidrogének, terpének, észterek, al-
dehidek és ketonok. Nem minden anyagra állapí-
tottak meg határértéket, itthon csak munkahelyek-
re vonatkoznak az MSZ 21 461/1-2 szabványban 
foglalt „MAK” értékek. Legtöbbjük építőanyagok 
összetevőjeként kerül a zárt terekbe. A BENZOL 
(C6H6) a légzőszerveket irritálja, megtámadja a 
csontvelőt, az immunrendszert és daganatkeltő. A 
KLOROFORM (CHCL3

 ) a szemet, a központi 
idegrendszert, a májat és a vesét is károsítja, hosz-
szú távon karcinogén. A METIL-KLORID köz-
ponti idegrendszerre veszélyes, ezenfelül máj-, 
vese- és szív-érrendszerei károsodásokat, a 
TOULOL (C6H5CH3) légző és központi idegrend-
szeri károkat és szívritmus zavart okoz.  

A „nehezen illanó káros anyagok” a különféle 
biocidok (rovarölő szerek, gombaölő szerek, bak-
tériumölő szerek, növényvédő szerek) és bőrkeze-
lő-, szőnyegvédő-, láng- és favédő szerek, mint pl. 
PCP (pentaklór-fenol), Lindan (gamma-HCH), 
DDT, diklofluanid, diklórfosz, endoszulfán, 
heptaklór, permetrin, TCEP valamint PCB-k 
(többszörösen klórozott bifenilek) és lágyítósze-
rek (ftalátok). Ezeken kívül számtalan vegyület 
jöhet még szóba, a legtöbbre az említett szabvány 
határértéket is tartalmaz. 

A dohányfüstben több mint 1000 féle mérge-
zett összetevőt ismerünk, (CO2, CO, nikotin, 
Formaldehid, kátrány, hamu, stb, rákkeltő hatása 
már régen bebizonyosodott) 

A kéndioxid (SO2) szén-, esetleg olajtüzelésű 
kályhák-kandallók égésterméke. Elsősorban a 
légző rendszert károsítja, de karcinogén hatása is 
lehet. Külső térben savas esők formájában az er-
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dőpusztulásért, de épületeink korróziós elváltozá-
saiért is felelős lehet. (MAK érték 300 μg/m3 ) 

(6—4. ábra) 
 

 

 
6—4. ábra A kén körforgása (forrás: D. Heinrich – M. Hergt nyomán) 

6—5. ábra A nitrogén körforgása (forrás: D. Heinrich – M. Hergt nyomán)

Nitrogén-dioxid, nitrogén oxidok (NO2, NOx) 
dohányfüst, nyílt égésterű gázkészülékek, jármű-
vek (repülőgépek is) kipufogó gázai a forrásai. Az 
Országos Levegővédelmi Normabizottság 100 
μg/m3 24 órás átlagkoncentráció határértékként, 
de 30 perces csúcs koncentrációként 200 μg/m3 is 
megengedett. Elsősorban a tüdőt károsítja. (6—5. 
ábra) 

Csupán 1 g/m3 benzol élethosszig tartó felvé-
tele az Immisszió Védelmi Tartományi Bizottság 
számításai szerint Németországban mintegy 700 

rákos esethez vezetett (Észak-Rajna Wesztfália 
tartomány Környezetvédelmi, Településrendezési 
és Gazdasági Minisztériuma 1992).  

Szénmonoxid (CO) forrás lehet a nyílt égésterű 
gázkészülékek, kipufogó gázok, dohányfüst. Aka-
dályozza az oxigén ellátást, szívizom és központi 
idegrendszeri problémákat idéz elő. (Az Országos 
Levegővédelmi Normabizottság 1000 μg/m3 ha-
tárértéket ír elő 24 órás átlagkoncentrációra). 

Az ózon (O3) természetes formában véd a nap-
sugárzás káros összetevőitől, mesterséges formá-
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ban (talaj közeli ózon: elektromos kisülések, 
elektrosztatikus légtisztítók, fénymásoló gépek, 
stb.) azonban szem-, orr-, torok- és tüdő problé-
mák előidézője) (MAK érték 20 μg/m3). 

A por inhalációs úton kerül szervezetünkbe. 
Az egészségre a 10 μm (PM10)-nél nem nagyobb 
átmérőjű, szerves anyagtartalmú szemcsék a leg-
veszélyesebbek. Elsősorban égéstermékekből 
származnak (hamu, pernye, korom) a légutakat és 
a tüdőt teszik tönkre, sokszor allergének, eseten-
ként karcinogén hatással. WHO szerint 1000-
2000 μg/m3 is jelentős kockázattal jár. Hazai elő-
írások csak a külső (200 μg/m3) és a munkahelyek 
levegőjével kapcsolatban intézkednek. [69]  

6.2.2.4. A beltéri levegőminőség biológiai koc-
kázati tényezői 
A baktériumok és vírusok forrásai egyrészt az 

emberi tevékenységek (beszéd, köhögés) másrészt 
a rosszul karbantartott gépészeti berendezések, 
(WC-öblítés, melegvíz hálózatok, oltóvíz rendsze-
rek, akváriumok, vizes hűtőtornyok, mesterséges 
szellőzés, légkondicionálás). Leggyakoribbak a 
fertőző aeroszolok és a légionella baktérium (táp-
talaja a melegvíz, fém és algák). Hosszan tartó ha-
tások influenzás tüneteket, tüdőbajt és diftériát is 
okozhatnak. Cseppek formájában kerülnek a le-
vegőbe, egy részük leülepedik, de szilárd részeik, 
a párolgást követően a levegőben maradnak. A 
leülepedett részek sem veszélytelenek, hosszú túl-
élési képességük miatt hónapokig veszélyt jelen-
tenek. A baktériumok-vírusok számára vonatko-
zóan nincs határérték, a kórokozók fajtájának és a 
kórokozó képesség meghatározása nehézségei 
miatt még tájékoztató számok sem állnak rendel-
kezésre. 

A gombák általában nedves helyeken jelennek 
meg az épületekben, (pl.hibás nedvességszigete-
lés, hőhidaknál létrejövő párakondenzáció), de 
növények, akváriumok környezetében is előfor-
dulnak. A gombák, illetve azok spórái asztmát, al-
lergiát okoznak. A legtöbb problémát a penész-
gombák jelentik (leggyakoribb az Aspergillus éa 
Penicillium), amik a tartósan 70% feletti relatív 
páratartalmú helyiségekben gyorsan szaporodnak. 
Táplálékuk, festékek, por, cellulóz, ragasztók. 

A házi poratkák a legveszélyesebbek. Táp-
anyagaik az emberi bőrpikkelyek és rovarpikke-
lyek, por, növényi rostok, gomba spórák. A leve-
gőben szállongó ürülék szemcséik váltanak ki sok 
emberből allergiás reakciót. Szőnyegek, függö-
nyök, bútorkárpitok a kedvenc élőhelyeik. 75-

80% relatív páratartalom és + 25°C léghőmérsék-
let esetén szaporodnak jól. 

A csótányok elszaporodása is allergiát okoz, ez 
az életmód függvényében következhet be. Életle-
hetőségeiket az ételmaradékok, a szemét nem 
megfelelő kezelése, és a nedvesség segíti. 

A monokultúrás, szélbeporzású növények, 
gyomok pollenjei a városi levegőszennyezéssel 
együtt is okozhatnak allergiát. [70] 

6.2.2.5. A beltéri levegőminőség élettani, higié-
niai összetevő 
Az emberi életfeltételek egyik legfontosabb 

összetevője az oxigénfelvétel és a széndioxid le-
adás. Mindkettő tevékenységfüggő. Alvás esetén 
pl. az oxigén fogyasztás 14 l/h, a széndioxid le-
adás 12 l/h. Pihenés, olvasás, könnyű szellemi 
munka esetén a számok 18 és 15 l/h, könnyű fizi-
kai munkánál 35 és 30 l/h, nehéz fizikai munka 
esetén ennél nagyobb. (Bánhidi-Kajtár 2000). A 
CO2 zárt terekben feldúsul, Max Pettenkofer 
1858-i publikációjában tette közzé a belső légál-
lapotok higiéniai szempontú vizsgálataira vonat-
kozó eredményeit. A 0,1 tf% maximális széndi-
oxid tartalmat jelölte meg a „jó levegő” kritériu-
maként. (ennek ma is Pettenkofer szám a neve).  

A levegőminőségre vonatkozó tudományos ku-
tatások az 1980-as évektől váltak sürgetőbbé, mi-
kor az energiatakarékossági kényszer miatt csök-
kentették a légcsere számot és gyakoribbá váltak 
az épülethasználathoz kapcsolható megbetegedé-
sek.  

Pontosították a CO2 emberi szervezetre történő 
hatását, ezen a területen is meghatározták a határ-
értékeket.  (3 CO2 tf% esetén a légzés nehézzé 
válik, 5 tf% szédülést, fejfájást, fülzúgást, erős 
szívdobogást, 5 tf% ½-1 órán belüli, 8-10 tf5 pe-
dig azonnali halált okoz).  

A munkahelyekre vonatkozó érvényben lévő 
szabvány (MSZ 21461/1-88) szerint a megenge-
dett CO2 koncentráció (MAK érték) 9000 mg/m3.  

A légzési frisslevegő igényre vonatkozó újabb 
nemzetközi adatok (CR1752) már a dohányzók 
számát is figyelembe véve kerültek kidolgozásra. 
Ezek kategóriánként (A,B,C,) a dohányosok ará-
nya (0%, 20% és 40-100%) alapján adnak értéke-
ket. Az „A” kategóriában 36, 72 és 108 m3/h,fő, a 
„B” –ben 25,2, 50,4 és 75,6 m3/h,fő és a „C”-ben 
14.4, 28,8 és 43,2 m3/h,fő friss levegővel számol-
nak. Fanger 1980-as években végzett vizsgálatai 
kimutatták, hogy a légszennyezésnek csupán 
13%-a származik az emberi légzésből, a többi a 
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már ismertetett egyéb tényezők következménye. 
Ezért a szellőzés igényt valamennyi szennyező-
anyag figyelembevételével számolják, ami irreális 
levegő mennyiséget igényel. Itthon, elfogadható 
kompromisszumként a WHO ajánlotta 60-90 
m3/h,fő mennyiséggel számolnak 

6.2.2.6. A belső levegő minősítése 
A belső levegőben előforduló szennyező anya-

gok mennyisége szelektíven mérhető. Kumulatív 
és additív hatásaik azonban nem határozhatók 
meg egyértelműen. 

Kísérletek történtek a minőség megbízható ér-
tékelésére. Jelenleg nyugat Európában a Fanger 
ajánlotta értékelési módszer alapján történik a mi-
nősítés. Fanger a viszonyítás alapjául az embert 
választotta.  

A szennyezőanyagok forráserősségének meg-
határozására új mértékegységet dolgozott ki: (1 
olf) 

A definíció szerint 1 olf (olfacio = szagol, sza-
got áraszt) a szennyezőanyag forráserőssége an-
nak az átlagos személynek, aki kellemes termikus 
környezetben, átlagos tisztálkodási feltételek ese-
tén, nyugalmi fizikai állapotban van.  

Az érzékelhető levegőminőség mértékegysége 
is új: 1 decipol 

A definíció alapján 1 decipol (polluo= be-
szennyez) a belső levegő minősége tökéletes ke-
veredés esetén, ha 1 olf a szennyezőanyag forrás-
erőssége és a szellőző levegő térfogatárama 10 
l/sec, azaz 36 m3/h. (A különböző szennyező-
anyagok koncentrációjának mérési módszereit 
lásd Bánhidi-Kajtár 2000.) [63] 

6.2.2.7. Példa tájékoztató formaldehid gyors-
tesztre (Oliver Schirk nyomán)  
A káros anyagoknak a belső terekben történő 

mérése a környezetbiológia növekvő ismeretei 
alapján egyre nagyobb jelentőségű. Nem helyette-
sítik az ellenőrző intézetek vagy laboratóriumok 
mérési eredményeit, előzetes információkat szol-
gáltathatnak a mérés megtervezéséhez.  

A következőkben néhány olyan, viszonylag 
alacsony költségű mérési rendszert ismertetünk, 
amelyeket „laikusok” is használhatnak. Az első 
esetben a helyszínen kiértékelhető szín-
összehasonlító rendszerről van szó, a többinél az 
összegyűjtött adatokat laboratóriumban értékelik 
ki.  

A rendszerek főbb jellemzői, hogy: 
 diffúziós mérést végez, 
 a kezelése és kiértékelése egyszerű, 

 nagy szelektivitást érhető el általa, 
 nagy érzékenységű, hogy a határértékek alatti 

koncentráció is kimutatható legyen. 
A formaldehid koncentráció tájékoztató méré-

se: 
Egy bioszenzorral való „mintavétel” eredmé-

nyeinek kiértékelése színek összehasonlításával, 
szabad szemmel történik. A mérési folyamathoz 
szükséges enzimeket és reagenseket, a szinter 
üveg rudat és a folyadéktároló ampullát egy „pla-
kett” tartalmazza. 

A méréshez az ampullát egy indítógomb meg-
nyomásával szét kell törni, hogy az indikátor felü-
lete nedves legyen, és ezzel az enzimek aktiválá-
sához nedves indikátor felületre, ezért az ampulla 
eltörésére van szükség. A két órás mérési időtar-
tam alatt az indikátor felülete fehérről rózsaszínre 
színeződik. A rózsaszín elszíneződés mélysége a 
színkóddal és egy megfelelő kiértékelő táblázattal 
való összehasonlítás alapján lehetővé teszi a for-
maldehid-koncentráció tartományának megállapí-
tását. A rendszerhez tartozó, a kapott rózsaszín el-
színeződés színmélységének megállapítására 
szolgáló színkód öt szegmensre (A-tól E-ig) van 
felosztva. Az I. táblázat mutatja meg, milyen kon-
centráció tartomány felel meg a mindenkori szeg-
mensnek. 

A formaldehid tájékoztató jellegű mérésére 
szolgáló plakettek hitelesítésére történt egy össze-
hasonlítás különböző más mérési eljárásokkal. 
Ennek során egy gázelőállító berendezés négy el-
különített kamrájában különböző formaldehid 
koncentrációjú beltéri levegőt modelleztek. A II. 
táblázatban kivonatot adunk az átfogó mérési 
programból. 

I. táblázat: Formaldehid tájékoztató jellegű 
mérésére szolgáló „plakettek” kiértékelése 

Színfoko-
zat 

Koncentráció 
tartomány 

Értékelés a határ-
értékkel 

összahsonlítva 
A „0” – 0,05 ppm Határérték alatti 

koncentráció 
B 0,05 – 0,1 ppm Koncentráció a ha-

tárértéken, vagy 
kismértékű  túllé-

pés 
C 0,1 – 0,2 ppm Kismértékű határ-

érték meghaladás 

D 0,2 – 0,3 ppm Határérték megha-
ladás 
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Színfoko-
zat 

Koncentráció 
tartomány 

Értékelés a határ-
értékkel 

összahsonlítva 
E ≥ 0,3 ppm Veszélyes határér-

ték meghaladás 

6.2.2.8. A mérési módszerek összehasonlítása 
A gyorsteszt erdeménye csak tájékoztató jellegű. 

Többféle pntos mérési rendszer létezik, ezek ered-
ményei összehasonlíthatók: 

II. táblázat: Különböző formaldehid mérési 
rendszerek összehasonlítása 

Plakettek 
színfokoza-

ta 

HCHO 
közvetlen 
kijelzésű 
szonda 

Szilikagél / 
fotometri- 

kus elemzés 
(kromotróp 
sav eljárás) 

Impinger / 
fotometri-
kus elem-

zés 
(acetil-

aceton el-
járás) 

A (≤ 0,05) 0,02 0,03 0,02 
A (≤ 0,05) 0,02 0,03 0,02 
B (0,05-

0,1) 
0,04 0,03 0,04 

B (0,05-
0,1) 

0,08 0,08 0,09 

C (0,1-0,2) 0,11 0,12 0,13 
C (0,1-0,2) 0,11 0,11 0,12 
D (0,2-0,3) 0,2 0,2 0,3 
D (0,2-0,3) 0,1 0,11 0,12 
E (≥ 0,3) 0,2 0,2 0,3 
E (≥ 0,3) 0,25 0,25 0,25 
Az előzetes vizsgálati módszer (plakett) mért 

értékei gyakorlatilag megegyeznek a fotometrikus 
módszerekkel. A mérési hely helyes kiválasztása 
az aktív és passzív eljárások közötti összehasonlí-
tó mérések számára döntő jelentőséggel bír, mivel 
egy diffúziós mérési rendszer egy formaldehid 
forrásra való telepítés esetén a magasabb helyi 
terhelést mutatja ki, miközben egy aktív eljárás 
már „higított” levegőt szív a környezetből. 

A leírt tájékoztató mérőrendszerek, előzetes 
vizsgálatként segíthetnek dönteni, hogy vajon 
kell-e, és ha igen, melyik költségesebb módszert 
célszerű alkalmazni. A tájékoztató mérések a 
megelőző egészségvédelem szempontjából üdvöz-
lendők. 

6.2.2.9. Expozíciós utak  
Az épületlétrehozás/használat során valóban az 

inhalációs út a leggyakoribb, de a dermális-, sőt a 

nyelési expozícióra is van példa, elsősorban a 
termékgyártás és a kivitelezés során. A tapintás-
sal, bőrön át történő „fertőzések” leggyakoribb 
következményei az allergia a különböző bőrbe-
tegségek és a tumor. A ma már szinte valamennyi 
termékben jelenlévő vegyi anyagok egészségügyi 
hatásainak ismeretében a legnagyobb hiányossá-
gok az alacsony koncentrációk területén tapasz-
talhatók. Ezeket a károsításokat legfeljebb csak 
korlátozni lehet, teljesen elkerülni nem.  

6.2.2.10. Határértékek, megengedett koncentrá-
ciók  

Minden ember folyton nagyszámú, különböző 
hatású vegyszernek van egyidejűleg kitéve . Egy 
vegyszerkeverék „összhatása” azonban – még ha 
az egyes alkotórészeknek a hatása ismert is – 
aligha előre megjósolható. Carsten Alsen és 
Otmar Wassermann kieli toxikológusok így írják 
le szakmájuk dilemmáját: „A toxikológusok hely-
zetét (…) olyan személyhez kell hasonlítani, mint 
akinek mikroszkóppal kell egy vastag, idegen 
nyelven, ismeretlen írással írt könyvet olvasni, be-
tűről betűre, átvitt értelemben: vegyszerről vegy-
szerre. A legtöbb „betűt” először gondosan ta-
nulmányozni kell, és fáradságosan fel kell ismer-
ni, hogy mit jelent önmagában? Mi történik, ha 
néhányan csoportot alkotnak? Milyen „értelme” 
van ennek a „szónak”? 

A határértékek meghatározásában a különböző 
szakmai testületeknek van döntési joguk, ezek 
azonban arra vonatkozhatnak csak, hogy 5 vagy 
50 halálesetbe kell beletörődni egymillió ember 
közül. A tudományosan megalapozott „megenge-
dett értékek” azt jelentik, hogy állatkísérleti ada-
tokból, sőt emberen történt megfigyelésekből is le 
lehet vezetni egy mérgezési hatásküszöböt. Ebből 
a hatásküszöbből azután egy egyszerű számítási 
eljárással különböző, úgynevezett biztonsági té-
nyezők segítségével kiszámolják az un. határérté-
keket. Biztonsági tényezőket vesznek fel például, 
az egyes egyének közötti érzékenység különbség-
hez vagy a munkahelyi expozíció, tartós behatássá 
történő átszámításához is. A minőségbiztosítási 
rendszerek ma már rendelkezésre állnak, ha bízni 
lehet a betartásukban. (Pl. az AGÖF - Német mi-
nősítési intézetek hálózata- Minőségügyi Irányel-
vek a belső téri káros anyagokra, a nemzetközileg 
érvényes minőségbiztosítási rendszerek, mint az 
ISO 9000 és az EN 45001, irányvonalát követi. 
Fontos alkotórésze az AGÖF irányelveknek egy 
minőségbiztosítási kézikönyv, melyben a minő-
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ségbiztosítási intézkedések – mint elvégzett vizs-
gálatok, továbbképzési intézkedések, a dolgozók 
minősítése és a vállalat szervezeti felépítése – do-
kumentálva és ezáltal átláthatóvá téve, megtalál-
hatók. Az AGÖF intézetek ezzel reagáltak az ezen 
a területen levő igényekre. Az érintetteknek, or-
vosoknak, egészségpénztáraknak és más intézmé-
nyeknek most az AGÖF Minőségügyi Irányel-
vekkel egy egyszerű és hatásos eszköz van a ke-
zében, hogy az intézetek sokaságából azt kivá-
lasszák, aki a minőségbiztosítást nem csak, mint 
reklámszöveget használja, hanem ért is a munká-
jához).  

Egy határértéket, így pl. a vegyi anyagok érté-
keléséért felelős hatóság értelmezését, kizárólag 
csak a törvényalkotónak és az általa megbízott 
szervezeteknek szabad megszabni. Csak így ga-
rantálható, hogy átlépése az okozó büntetőjogilag 
felelősségre vonható. Ezért az építőanyagok 
anyagjellemzőit csak kivételes esetben– javított 
mérési eljárások alapján – célszerű módosítani. 
(Ez azonban igencsak ellentmond az innováció 
erőltetésének). Az „Egészségkárosító munkahelyi 
anyagok felülvizsgálatára alakult szenátusi bizott-
ság” – röviden „MMK Bizottság” – minden évben 
kiad egy új MMK és BMT értéklistát. Ebben azok 
az anyagok vannak feltüntetve, amelyekre MMK 
értékek léteznek, az egyes anyagokhoz megneve-
zik a „határértékeket” és az esetleges átörökítési 
képesség módosító vagy rákkeltő anyag besoro-
lást. Az 1996-os listán pl. az előző évvel szemben 
több, mint 60 anyag értékelése változott – a leg-
több esetben szigorodott. Ebből arra lehet követ-
keztetni, hogy ezek a határértékek 1995-ben még-
sem zárták ki a „közösségre vonatkozó veszélyt” 
vagy a „munkahelyen történő egészség veszélyez-
tetését”. A lista szerzői ezért a döntő helyen a ha-
tárérték definíciójába beszúrják az „ismeretek je-
lenlegi állása szerint” szavakat. Az utalás a tudo-
mány állására és a tudás elégtelenségének közve-
tett beismerése csupán a saját magunk biztosítá-
sát szolgálja, mert semmiféle gyakorlati követ-
kezménye sincsen. Az MMK értékeket az üzemi 
gyakorlatban, mint megváltoztathatatlan állandó-
kat kezelik – az éves gyakoriságú változás ellené-
re is. (Csak a teljesség kedvéért említsük meg: a 
munkahelytől eltérően a lakásban az emberek 
hosszabban tartózkodnak – gyermekek és betegek 
néha napi 24 órát. Az MMK értékek azonban csu-
pán egy nyolc órás átlagos terhelésre és egy 16 
órás, egészséges, otthoni, beltéri levegőben eltöl-
tött „pihenési fázisra” vonatkoznak.) Ebben az 

időszakban az esetlegesen mérgező metabolitokat 
ki kellene zárni, a lakásokban ugyanis beteg, kü-
lönösen érzékeny emberek, terhesek és kisgyer-
mekek is tartózkodnak. Az MMK értékek betartá-
sa egyedül nem zárja ki a különösen érzékeny 
egyének vagy terhes nők károsodását, ezek a koc-
kázati csoportok ezért ki vannak zárva azokról a 
munkahelyekről, ahol veszélyes anyagokkal kell 
dolgozni. Az MMK értékeket a belső téri levegő-
minőség értékelésére mérceként bevonni gondat-
lanság. A „biztonsági adatlapok”, amelyek az 
összes lehetséges vegyszerhez és termékhez lé-
teznek, lelőhelyei azoknak a megfogalmazások-
nak, amelyek a tényleges vagy csak látszólagos 
tudásbeli lyukakra alapozva az egészségügyi 
meggondolatlanságot sugalmazzák.  

A „toxikológiai adatok” pont alatt például egy 
ragasztóanyag biztonsági adatlapján egyetlen 
adatként találjuk a „szakszerű használat esetén 
eddig baleset nem ismeretes” vagy „embereknél 
nem ismert a toxikológiai veszélyeztetése” vagy 
egy „szuper pác” DIN szerinti biztonsági adatlap-
ján: „Nem tartalmaz mérgező, kevéssé mérgező 
vagy maró anyagot. Teljesen sósavmentes.” A 
minősítésekben gyakori ez a lakonikus adat is: „A 
készítményről nem áll rendelkezésre adat”.  

A rendelkezésre álló információk általában 
olyan építőipari termékek biztonsági adatlapján 
szerepelnek, melyeket belső térben használnak. A 
biztonsági adatlapokat a DIN 52900 vagy a 
91/155/EWG európai irányelv alapján dolgozzák 
ki. És erre mindenütt büszkén utalnak is. Ez az el-
járás hasonlít a bizonyítási kötelezettség megfor-
dulásához: az esetlegesen egészséget károsító 
termékek gyártói arra hivatkoznak, hogy nem áll 
rendelkezésre információ a termékük mérgezősé-
géről, és ezt a veszélytelenség igazolásaként tálal-
ják. (Egy gombagyűjtőnek ilyen gyenge kockázat-
tudattal nem lenne sokáig öröme a hobbijában).  

6.2.2.11.  Az építőanyagok vegyszertartalmának 
elemzői és károsultjai  
Az anyagok vegyszertartalma kimutatható a 

frissen felújított lakószobákban, amelyekben az 
oldószer az állítólagosan oldószermentes sző-
nyegragasztókból a levegőt terheli, a hálószobák-
ban, amelyeknek a bútoraiból formaldehid árad 
és a beépített tetőterekben, amelyeket a beépítés 
előtt még egyszer jól átitattak az emberre termé-
szetesen nem mérgező permetrin tartalmú fakon-
zerváló szerekkel, középületekben, melyekben rák-
keltő poliklórozott bifenilek mérgezik a levegőt.  
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(Tipikus példák erre a glikolvegyületek, ame-
lyeket néhány év óta növekvő mértékben, minde-
nekelőtt a vízbázisú lakkokban alkalmaznak oldó-
szerként. Ez egy olyan anyagcsoport, mellyel még 
10 évvel ezelőtt is alig lehetett a belső terekben 
találkozni, és amely fokozatosan kiszorítja a ha-
gyományos oldószereket a barkácsolóknak szánt 
termékekből. Sőt, a glikoloknak oldószerként való 
alkalmazását a hatóságok pecsétjével is tevéke-
nyen elősegítették – segítik: a vizes bázisú lakkok 
– amelyek a leggyakrabban ezeket az anyagokat 
tartalmazzák – rendszerint a „kék angyal” jelzést 
viselik, és ezt a Német Szövetségi Környezetvé-
delmi Hivatal részvételével adományozzák.)  

Ezek a példák azt mutatják, hogy a mérgező 
vegyi anyagok károsultjainak több éves vagy év-
tizedes küzdelme szükséges ahhoz, hogy a tör-
vényhozókat a tanulságok levonására kényszerít-
se. Németországban az MMK Bizottság saját fel-
világosítása szerint kizárólag természettudósokat 
hív meg szakmai szakértőkként. Elutasítja, hogy a 
munkavédelem „szociális, gazdasági, technológiai 
és további nem tudományos” szempontjait figye-
lembe vegye (Német Kutatók Egyesülete 1996). 
Pluralizmus, különféle társadalmi érdekek és kü-
lönböző értékrendszerek nem léteznek a csak a 
tudomány mellett elkötelezett MMK Bizottság 
számára. Egy nagyon kevés pluralizmust mégis 
tanúsít az MMK Bizottság. A főiskolák és nagy 
kutatóintézetek dolgozói mellett ugyanis a nagy 
német vegyi és gyógyszeripari vállalatok, mint a 
BASF, Bayer, Merck és Hoechst munkatársai is 
képviselve vannak. 

Végkövetkeztetés:  
A közölt határértékek a legjobb esetben is a 

toxikológiai tudásunk jelenlegi állásán nyugsza-
nak, és ez a tudás soha nem teljes, minden határ-
érték egy ismeretlen nagyságú kockázatot tartal-
maz. A határértékek nem nyújtanak biztos védel-
met a kockázatokkal szemben. Jó esetben segít-
hetnek az egészségkárosító anyagok kezelésénél 
és a velük való érintkezésnél fellépő kockázatokat 
korlátozni. Azért, hogy csak ennek a funkciónak 
megfelelhessen, az anyagok mérgező hatásának – 
egyedi anyagoknak és mindenekelőtt az anyagok 
keverékének – sokkal jobban ismertnek kellene 
lenni. 

6.2.2.12. Példa egy építésbiológiai méréstech-
nikai szabványra 
Az SBM-97/5 Építés-élettani méréstechnikai 

szabványt BAUBIOLOGIE MAES és az IBN fej-

lesztette ki szakorvosok, mérnökök és tudósok 
részvételével. Segítségével részletesen áttekinthe-
tők azok a kockázati tényezők, amelyeket a háló- 
és lakóhelyiségekben, a munkahelyeken vagy más 
épületekben/építményekben fizikailag eszközök-
kel mérni lehet, szakszerűen ki lehet értékelni, és 
az összes mérési eredmény és mérőeszköz meg-
adásával be lehet mutatni. Ha építés-élettani 
szempontból káros jelenségek fordulnak elő, meg-
felelő intézkedések javasolhatók. 

Mérhetők és kezelhetők az alábbi, betegsége-
ket okozó tényezők: 

Az alacsony frekvenciájú, váltakozó villamos 
terek előidézte kisfrekvenciájú villamos térerő 
(V/m), az emberi test villamos térben kialakuló 
feszültsége (mV), és a domináns frekvencia (Hz): 
járulékosan végezhetők spektrum-, felharmoni-
kus-, oszcilloszkópos elemzések, ill. készíthető 
akusztikus diagnózis. Kiválthatja: a váltakozó fe-
szültség az elektromos vezetékekben, szerelvé-
nyekben, készülékekben, épületszerkezetekben. 

Az alacsony frekvenciájú váltakozó mágneses 
terek előidézte, kisfrekvenciájú mágneses induk-
ció (nT), a domináns frekvencia (Hz) mérése és 
hosszú idejű regisztrálása, valamint a térerővona-
lainak megállapítása. Okozhatja váltakozó áram 
kábelekben, szerelvényekben, készülékekben, 
szabad- és földbe fektetett vezetékekben. 

Nagy frekvenciájú elektromágneses hullámok 
keltette nagyfrekvenciájú elektromágneses térerő 
(V/m vagy A/m), sugárzási teljesítménysűrűség 
(nW/cm2) vagy antennafeszültség (mV) mérése és 
hosszú idejű regisztrálása, a kisfrekvenciájú mo-
duláció, információ, jelek, ütemek, impulzusok 
meghatározása. Elvégezhető még spektrumanalí-
zis, akusztikus diagnózis, a frekvencia (tartomá-
nyok) megadása. Kiváltó okai: rádió- tv adók, ka-
tonai- és postai létesítmények, mobiltelefon háló-
zat, radar, elektromos készülékek. 

Nyugvó villamos terek elektrosztatikai jelen-
ségeket hoznak létre. Mérhetők az elektrosztati-
kusan feltölthető anyagok vagy készülékek felüle-
tén mérhető feszültségek (V) és azok kisülési ide-
je (s), valamint a helyiség levegőjének megválto-
zott térereje (V/m). 

Okozhatják: a szintetikus szőnyegek, - tapéták, 
- függönyök, egyéb műanyagfelületek, képernyők. 

Nyugvó mágneses terek, magnetosztatika / 
Föld mágneses tere hatásai. Lehetséges  
a nyugvó technikai mágneses terek indukciójának 
(nT) mérése és hosszú idejű regisztrálása az átépí-
tett helyiségben, és az iránytű elhajlás (°) megha-
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tározása. Erősségét fokozhatják: az acél alkatré-
szek ágyakban, ágybetétekben, bútorokban, ké-
szülékekben, az épületek szerkezeteiben, egyen-
áram hatására. Megoldható a Föld természetes 
mágneses terének és mágneses tere zavarainak 
mérése (nT) is. Kiváltják a Föld belsejében lévő 
áramok: rendellenességek, vetődések, törések, 
gyűrődések. 

 A radioaktivitást a természetes gamma sugár-
zás / geológiai zavarok is okozhatják. Mérhető a 
gamma sugárzás dózisegyenérték-teljesítménye 
(nSv/h) az átépített helyiségben. Radioaktív su-
gárzással rendelkezhetnek az építőanyagok egy 
része, kövek, csempék, bevonatok, kohósalak, 
hamu, készülékek,stb. 

Lehetséges a Föld geológiai zavarainak és ter-
mészetes sugárzásának mérése (i/s). 
Kiválthatják pl. radioaktivitás a föld belsejében: 
rendellenes törések, gyűrődések, vízfolyások. 

Mérhetők a helyiség klímaelemeinek jellem-
zői, a helyiség levegője általános minősége pl. 
oxigén (térf.%), szén-dioxid (ppm), páratartalom 
(rel. %), nyomás (mbar), hőmérséklet (°C) és a 
légsebesség (m/s). Befolyásolhatják az építmény 
szerkezetének nedvességtartalma, a légcsere 
arány, hőmérséklet különbség, fűtés, egyes beren-
dezések.  

A helyiség levegőjében levő negatív - és pozi-
tív ionok száma mérhető (db/cm3) a polaritás 
meghatározásával. Az ionizációt az elektrosztati-
kus jelenségek, ionizáló sugárzások, finom por, 
„szmog”, készülékek idézhetik elő. 

A levegőben levő illékony káros anyagok 
(VOC), előzetes minőségi tesztek alapján, a kü-
lönféle gázok és oldószerek (aldehidek, alkoholok, 
aminok, éter, glikolok, izocianátok, ketonok és 
terpének, valamint alifás, aromás és klórozott 
szénhidrogének) egyedi mintavétele és mennyiségi 
elemzése elvégezhető, mint pl. benzol, formalde-
hid, perklór-etilén, sztirol, toluol, triklór-etilén, 
vinil-klorid, xilol vagy szén-monoxid. Jelenlétük 
festékek, ragasztók, műanyagok, forgácslemezek, 
épületszerkezetek, bútor, berendezések vegyszer-
tartalmára vezethető vissza. 

Nehezen illanó káros anyagok mennyisége 
mérhető előzetes minőségi tesztek segítségével. 
Különféle biocidok (rovarölő szerek, gombaölő 
szerek, baktériumölő szerek, növényvédő szerek) 
és bőrkezelő-, szőnyegvédő-, láng- és favédő sze-
rek, mint pl. PCP (pentaklór-fenol), Lindan (gam-
ma-HCH), DDT, diklofluanid, diklórfosz, 
endoszulfán, heptaklór, permetrin, TCEP valamint 

PCB-k (többszörösen klórozott bifenilek) és lágyí-
tószerek (ftalátok) egyedi mintavétele, mennyiségi 
és elemzése is lehetséges. Jelenlétük fa-, bőr- és 
szőnyegvédőszerekben, műanyagokban, tömíté-
sekben, féregirtókban gyakori. 

Radongáz jelenléte esetén a radonkoncentrá-
ció mérése (Bq/m3) lehetséges a helység levegő-
jében és a porban. Oka lehet a földsugárzás, ter-
mészetes bomlás, radioaktív építőanyagok, készü-
lékek, szellőztetés.  

Elemi szálak, por allergének koncentrációja is 
mérhető (db/cm3).   
(az azbeszt és mesterséges ásványi szálak, ré-
szecskék, és por, házipor-atka és ürüléke, pollen 
és allergének). Hordozóik az építőanyagok, hő és 
hangszigetelő anyagok, fűtés, klímaberendezések. 

Baktériumok, penész- és élesztőgombák  
Megoldható a baktériumok, penész- és élesztő-
gombák mikrobiológiai csíraszám meghatározása 
a helyiség levegőjében, a felületeken, a finom 
porban, az anyagokban és a folyadékokban.  
Megjelenésük a hőmérséklet, pártartalom, hő és 
hangszigetelő anyagok fajtái, tapéták és ragasztó-
ik, nedvesedés, klímatizálás és a higiénia függvé-
nye. 

Zaj, zajszint, ultra- és infrahang valamint rez-
gésszám is mérhető (dB, m/s2). 

Fényminőség, megvilágítás erőssége és UV 
sugárzás erőssége is mérhető (lux, mW/cm2). 

Építő- és berendezési anyagok, használati tár-
gyak káros anyag tartalma mérhető, porvizsgála-
tok végezhetők a nehézfémtartalom szempontjá-
ból, mint ólom, króm, réz, nikkel, higany, cink, ón 
és/vagy más káros anyagok. 

Épületfizikai mérések és készíthetők, mint épü-
letszerkezetek nedvességtartalma, hő- és hanghi-
dak, hőátbocsátási tényezők értékei, felületi- és 
harmatponti hőmérséklet, vezetőképesség és veze-
tési ellenállás. 

Rovar és rágcsálókárok felderítése, mint pl. 
farontó bogár, cincér vagy hangyák, patkányok, 
stb.. 

A vezetékes víz minőségének mérése, pl.pH ér-
ték, vezetőképesség, keménység, üledékek szem-
pontjából és káros anyagok elemzése, mint a nit-
rát, nitrit, klór, nehézfémek vagy csírák. 

Sor kerülhet a nemzetközi szabványok és elő-
írások (mint pl. a DIN / VDE / VDI / MAK / 
MRK / TLV / TRK / BGA / TVO / MPR / TCO / 
EMV / WHO / IRPA / EPA) szerinti irányelvek 
felülvizsgálatára is. 
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A „többszörös kémiai érzékenység” (Multiple 
Chemical Sensitivity, MCS) külön szakterületté 
váltak.  

A belső terek okozta egészségi zavarok / meg-
betegedések esetében – mint ahogy azt a klinikai 
tünet-együtteseknél általában figyelembe kell 
venni – az expozíciónak és a diszpozíciónak van 
jelentősége. Ennek a két alapvető okozati terület-
nek a jelentős résztényezőit foglalja össze az aláb-
bi táblázat.  

A szaporodó megbetegedések miatt szükség 
van a mérések, elemzések, tanácsadások és szak-
értői munka szabályozására, az építészek, építte-
tők, kutatóintézetek tájékoztatására. Oda kell fi-
gyelni a felhasználói kezdeményezésekre. Az épü-
lethasználóknak szükségük van a témában jártas 
orvosok, természetgyógyászok tanácsadására, de 
tájékoztatni kell a biztosítókat, betegpénztárakat, 
környezeti és egészségügyi hivatalokat, a szakmai 
szövetségeket és végül a bíróságokat is. 

6.2.2.13. Ajánlott határértékek a kommunális 
épületek belső tereire   

A belső terek okozta egészségkárosodás / 
megbetegedések – elvi kór-oktan 

 
Expozíció 

Mint említettük, az általános komfortterekre 
(lakás, középület) ma sincs hazai egészségügyi 
előírás. A Német BAUBIOLOGIE MAES a 
SBM-97/5 Építés-élettani méréstechnikai szab-
vány előírásai alapján, 15 éven át, mintegy 5000, 
orvosi ellenőrzés mellett végzett mérési ered-
ményre támaszkodva, kizárólag a lakások hálóhe-
lyiségeire vonatkozóan, óvatos ajánlásokat fogal-
mazott meg az egészségügyi kategóriákat illetően, 
ezúttal a regenerációs időt és a hosszú távú koc-
kázatokat is figyelembe véve. 

Diszpozíció („veszélyez-
tetett személyek”) 

Kémiai anyagok (túl) ma-
gas koncentrációja (példá-

ul formaldehid) 

Szerzett 

Biogén kontamináció (túl) 
magas koncentrációja a 

belső térben (például 
allergének, mikroorga-

nizmusok, toxinok) 

Kor (csecsemő, kisgye-
rek, idős emberek) 

Rostanyagok anyagok 
(túl) magas koncentrációja 

(például azbeszt) 

Terhes, vagy szoptató 
anyák, 

Az alábbi kategóriákat tették közzé: 
- A „Nincs anomália” a helyiség megfelel a 

természetes környezet mércéjének vagy a civili-
zációs befolyások gyakran megtalálható és szinte 
elkerülhetetlen minimális mértékének. 

(túl) magas terhelés fizikai 
tényezők miatt (például 

zaj, radon) 

Krónikus, akut betegek 

Családi, szociális és más 
konfliktusok 

(MCS) 

- A ”Gyenge anomália” azt jelenti, hogy az 
óvatosság szellemében, és tekintettel az érzékeny 
és beteg emberekre, hosszú távon felújítást kell 
végezni, amikor lehetséges. 

 Veleszületett 
 Atopia (allergiás diaté-

zis) 
 Enzim polimorfizmus 

- Az „Erős anomália” építés-élettani szem-
pontból elfogadhatatlan. A szükséges cseréket és 
felújításokat a vizsgálati utasításoknak megfelelő-
en ütemesen el kell végezni. 

- A „Szélsőséges anomália” következetes és 
azonnali felújítást igényel. Itt már a munkahelyek-
re vonatkozó nemzetközi határértékeket és ajánlá-
sokat is túllépték. 

 (MCS) 
 Reakció típusok, mentali-

tás, intelligencia 
Building-Related-Illnesses (BRI) épület hasz-

nálathoz kapcsolódó megbetegedések 
 
Ebbe a kategóriába olyan megbetegedések tar-

toznak – az ismeretek mai szintje mellett – ame-
lyek kóroktani, kórfejlődéstani hozzárendelhető-
sége egyértelmű.  

6.2.2.14. Sick Building Syndrome (SBS) és Bu-
ilding Related Illness (BRI) 

Kórfejlődéstani princípiumként szóba jöhet-
nek: allergia (például: atka-allergének okozta 
asztma bronchiale), a fertőzések (például: 
Legionella pneumophilia okozta legionellozis), 
fertőzéses-allergiás események (például: Bacillus 
subtilis, thermophile Aktinomyzeten stb. által 
okozott nedves láz), irritáció (például: a passzív 
dohányosoknál fellépő krónikus obstruktív bron-
chitis), maligne folyamatok (például: tüdőrák a 
radon miatt).  

A belső terek okozta egészség zavarokhoz / 
megbetegedésekhez lehet sorolni az ismert kórtan 
alapján a következő három betegség kategóriát: 

A „beteg épület tünet-együttes” (Sick Building 
Sindrome, SBS) kórtanilag nem tiszta, illetve he-
terogén kórképet ad. 

Az „épülethasználattal összefüggő betegsé-
gek” (Building Realted Illness, BRI) kórtanilag 
jól meghatározható betegségek halmaza. 
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Időközben számos intézkedést hoztak és való-
sítottak meg (elsősorban Németországban), ame-
lyek a különböző területeken hozzájárultak a bel-
ső terek levegőjében lévő káros szennyeződés 
csökkentéséhez.  

Néhány szempontot emelünk ki: 
 Radon mennyiségének csökkentése (tájékoz-

tatás, terhelés csökkentése, gázkizárási intéz-
kedések, helyszíni vizsgálatok, stb. 

 A külső levegőszennyezés csökkentése törvé-
nyi szabályozással, (pl. gépjárművek káros 
anyagkibocsátása). 

 A vizsgálati követelmények javítása, az EU-
szabályozás bevezetése káros anyagok és ké-
szítmények esetében, (kibocsátások korláto-
zás). 

 Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos informáci-
ós anyagok készítése. 

 A témával kapcsolatos kutatások kezdemé-
nyezése. 

 Ajánlások kidolgozása interdiszciplináris ku-
tatócsoportok bevonásával.  

Kétségtelen, hogy további tennivalók is van-
nak még számos területen: 
 A nemdohányzók védelmének javítása (sok 

intézkedés történt). 
 A fogyasztók egészsége védelmének javítása 

az építőipari termékek esetében. 
 A légkondicionáló berendezések kötelező el-

lenőrzésének/tisztításának eljárási rendjének 
kidolgozása. 

 Az EU biocid - irányelveivel kapcsolatos ta-
nácskozások lezárása. 

 A címkézési kötelezettség kiterjesztése az 
anyagok és készítmények esetében. 

 A hő-védelemmel/energiatakarékossággal 
kapcsolatos rendelkezések hatásainak elemzé-
se a belső terek levegőjének minőségére 

 A belső terek levegőszennyezésével és azok 
hatásával kapcsolatos tudományos kutatások 
támogatása. 

 A belső terek levegőjének terhelésével foglal-
kozó tudományos munkaterületek erősítése a 
hatóságoknál. [71] 

6.2.2.15. Környezet- és építéspszichológia 
Nem egészen a „levegőháztartás része” az épí-

téspszichológia, de a levegőminőséggel kapcso-
latba hozható építésbiológia egyik ága, ezért itt 
beszélünk róla. 

A környezetpszichológia egyik úttörőjeként 
egy magyar kutatót nevezhetünk meg, Várkonyi 

Hildebrand Dezső már 1944-ben kijelentette, 
hogy a környezet mindig egységes egészet alkot 
és szigorú oksági elven alapul. Fontos összetevői 
az élőlény településének fizikai helye (a talaj, ég-
hajlat, hő, napsugárzás, víz, stb.) és más élőlé-
nyekkel való kapcsolata, együttélése. [72] Ő és 
néhány évvel később Konrad Lorenz osztrák ter-
mészettudós, az etológia megalapozója, „A Sala-
mon király gyűrűje” c. 1949-ben megjelent köny-
vében mutattak rá először a természet- és a társa-
dalomtudomány összefüggéseinek fontosságára. 
Szerintük az ember, a környezet hatásait, bár rá is 
érvényes a természet oksági kényszere, mégis lel-
ki természetén átszűrve tudatosítja.  

A következő lépés a munkapszichológia meg-
alakulása volt, a rendszerszemlélet megjelenésé-
vel egyidőben. Az ember-gép rendszerek és az 
ergonómia voltak fő területei, számos más tudo-
mányterület közreműködését igényelték. A mun-
kakörülmények hatásvizsgálatai már kiterjedtek a 
munkatevékenység tereinek jellemzőire is. [73]  

Az ökológiai pszichológia irányzata Jonas E. 
Salk pittsburghi professzor nevéhez köthető, aki 
1960-ban a kaliforniai La Jollában megalapította a 
biológiai kutatásoknak szentelt Salk Intézetet. A 
tervező építésznek utasításba adta, hogy kreativi-
tásra és gondolkodásra ösztönző környezetet ter-
vezzen. Ez a törekvés volt a környezetpszicholó-
gia, illetve azon belül az épületpszichológia egyik 
kézzelfogható eredménye. Az intézet megelőzte 
korát: a tudományág első hivatalos szervezete 
csak 1968-ban alakult meg Amerikában (igaz, az 
első kutatások már az ötvenes évek végén megtör-
téntek), az első tanszék pedig 1980-ban Svédor-
szágban. 

„A környezetpszichológia az az összetett, 
nagyléptékű embertudomány, melynek tárgya, a 
társadalmi környezetével együtt a természeti kör-
nyezetébe illeszkedő ember. Feladata az ember és 
társadalmi, valamint mesterséges és természetes 
környezete kölcsönhatásainak vizsgálata azzal a 
céllal, hogy a kölcsönhatások törvényeit feltárja 
és a környezeti rendszerek megbontott egyensú-
lyának helyreállítását, az emberhez méltó élet fel-
tételeinek fenntartását segítse” fogalmazza meg 
definícióként Rókusfalvy Pál. [73]  

A cselekvő ember egyszerre alakítója környe-
zetének és elviselője az általa kiváltott hatásnak. 
A kölcsönhatás mércéje az ember teljes értelem-
ben vett egészsége. Az egészséges ember nem-
csak az, aki nem beteg. Az egészség az ember 
egészének (beleértve fizikai és lelki természeté-
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nek, erkölcsi lényének) működési folyamatait, 
edzettségét és ellenálló erejét jellemzi. 

Azóta a tudományág a neurológiával össze-
fogva megerősödött, egyre pontosabb vizsgálatok 
derítették ki, hogy milyen környezetben tud haté-
konyan dolgozni az ember – írja a Scientific 
American Mind 2009/2-es száma, ami ezekből a 
tanulmányokból válogat. „Még gyerekcipőben jár 
ez az egész” – idézi a lap a dél-karolinai Clemson 
Egyetem épületpszichológiai témavezetőjét, 
David Allisont. „De a neurológiai kutatások nagy 
lökést adtak, ezek révén jobb képet kapunk arról, 
hogyan teljesítünk a különböző környezetekben.” 
Láthatjuk, hogy a produktivitásra épülő, teljesít-
ményorientált civilizációnk a munkapszichológiát 
tartja elsődlegesnek, ez nyílván a kutatások támo-
gatásában is érvényre jut.  

A következő fejezetben az emberi képességek, 
tevékenységek és a belső térarányok összefüggé-
seiről közlünk példaként néhány használható 
eredményt.  

A belmagasság és a kreativitás 
Joan Meyers-Levy professzor a Minnesotai 

Egyetemen korábbi kutatásai során arra jutott, a 
belmagasság kihat arra, hogy miként dolgozzuk 
fel az információt: minél alacsonyabb a belma-
gasság, annál jobban figyelünk konkrét részletek-
re, míg a nagyobb belmagasság szabadabb gon-
dolkodásra, merészebb elvonatkoztatásokra báto-
rít. A kutató szerint éppen ezért a nagy kreativitást 
igénylő munkákat erősen gátolja az alacsony bel-
magasságú környezet, viszont kifejezetten jót 
tesz, ha aprólékos munkáról van szó, ahol fontos 
odafigyelni a részletekre. „Egy sebésznek vagy 
egy statisztikusnak alacsony belmagasság kell, a 
művészi alkotást viszont a tágas, magas terek ins-
pirálják” – fogalmaz Meyers-Levy. „És úgy tűnik, 
valamennyire a nagyobb belmagasság illúzióját 
keltő trükkök is számítanak, például a világos fal-
festés vagy néhány jól elhelyezett tükör.”  

A természeti környezet és a koncentráció 
A tanulmányok szinte egybehangzóan állítják, 

hogy a természetes látképek – vagyis ha a dolgo-
zóhelyiség kertre, erdőre, hegyekre néz – fokozzák 
a koncentrációt. Nancy Wells, a Cornell Egyetem 
környezetpszichológusa 2000-ben 7-12 éves gye-
rekeket vizsgált, akiknek a családja éppen lakóhe-
lyet váltott. Wells és kollégái feljegyezték, milyen 
panorámák látszottak a régi és az új lakóhelyek 
gyerekszobáiból, és arra jutottak, hogy a zöld 
környezetbe került gyerekek jobban teljesítettek 
különböző figyelemteszteken. (Lásd még William 

Sullivan -Illinois-i Egyetem-, 2001-es kutatásait 
figyelemzavarral (ADD) küzdő gyerekkel és 
Kenneth Tanner, - Georgiai Egyetem- vizsgálata-
it, miszerint érdemes zöld környezetben tanulni 
vagy dolgozni. Ezek a tanulók gazdagabb szó-
kinccsel rendelkeztek és jobb eredményeket értek 
el nyelvi és matematikai teszteken, mint a szűkös 
városi környezetben tanuló társaik. Ők és kutató-
társaik (Stephen és Rachel Kaplan - Michigani 
Egyetem -, 2008) szerint a természetestől elütő 
városi környezet túlságosan stimuláló, túl sok 
kognitív munkát igényel egy viszonylag esemény-
telen zöld látképhez képest. 

A természetes és a mesterséges fény hatásai 
A belmagasság és a környezet mellett a megvi-

lágítás hatásainak kutatása az épületpszichológia 
harmadik slágertémája. De magas impaktfaktoros 
tanulmányok nélkül is sejthető, hogy a munkahe-
lyeken a természetes fény jobb, mint a mestersé-
ges, és a világos jobb, mint a sötét. A napfény 
nagy szerepet játszik abban, hogy szinkronizálja a 
szervezetben a cirkadián ritmust, vagyis az alvás 
és az ébrenlét ciklusát, és a tartós mesterséges 
fény ezt meg tudja zavarni. Egy erre vonatkozó 
1992-es svéd kutatás egy évig figyelte négy kü-
lönböző osztály tanulóit, megdöbbentő eredmény-
nyel: a természetes fényben legszegényebb osz-
tályterem diákjainak megváltozott a 
kortizolszintje – ennek a stressz hormonnak a ter-
melődését is a cirkadián ritmus szabályozza. Más 
tanulmányok arra jutottak, hogy a diákok jobban 
teljesítenek természetes fénnyel megvilágított 
osztálytermekben. Egy 2008-ban publikált hol-
landiai kutatás, amit Rixt F. Riemersma-van der 
Lek vezetésével végeztek a holland neurológiai 
intézet munkatársai, idős-otthonokat vizsgált. A 
tudósok 12 idősek otthonát követték figyelemmel, 
miután hat létesítményben 1000 luxos, a másik 
hatban lényegesen homályosabb, 300 luxos meg-
világítást állítottak be. Ezután a kutatók három és 
fél éven keresztül félévente elvégeztettek néhány 
tesztet az otthonokban lakókkal. Az eredményeket 
elemezve arra jutottak, hogy a világosabb épüle-
tek lakói kevésbé voltak depressziósak, és a kogni-
tív képességeik is kevésbé indultak hanyatlásnak. 
Az idős emberek – különösen azok, akik 
demenciában szenvednek – gyakran tapasztalnak 
zavart a cirkadián ritmusukban. A kutatók szerint 
a bőséges természetes fény enyhíti ezeket és hosz-
szú távon jobban megőrzi az agyi képességeket.) 

(Ha már mesterséges megvilágítást használ egy 
munkahely, nem mindegy, milyen hullámhosszú 
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fényt bocsátanak ki a világítótestek. A cirkadián 
ritmusra elsősorban a 430-490 nanométeres tar-
tományú kék fény van hatással, a napi ritmust 
szabályozó hipotalamusz úgynevezett SCN sejtjei 
akkor közvetítik a legtöbb impulzust, ha ilyen 
fény éri a szem fotoreceptorait. Egyszerűbben fo-
galmazva, ez a fénytartomány tudatja az aggyal, 
hogy nappal van. Az épületpszichológusok éppen 
ezért azt javasolják, hogy nappal kék fényt kibo-
csátó ledekkel és teljes spektrumú fluoreszcens 
fényforrásokkal világítsák meg a munkahelyeket, 
sötétedés után pedig hosszabb hullámhosszú fényt 
kibocsátó lámpákkal). 

Tudományos „feng shui”, berendezések 
Az épületek berendezése is a gyakran foglal-

koztatja a környezetpszichológusokat. Moshe Bar, 
a Harvard orvosi iskolájának neurológusa egy ré-
gebbi kutatásában egyszerű használati tárgyak ké-
peit mutatta kutatási alanyoknak, akiknek véle-
ményt kellett mondaniuk a tárgyakról.  

Az épületek berendezése is a gyakran foglal-
koztatja a környezetpszichológusokat mint az 
éles, szögletes tárgyakat – Bar szerint ez azért le-
het, mert az élek és az éles szögek veszélyérzetet 
keltenek bennünk. Annyit már most levont követ-
keztetésként, hogy olyan környezetet, ahol fontos 
az ellazulás – például egy orvosi várótermet – fi-
nom ívű bútorokkal érdemes berendezni. 

A helyes bútorelrendezés egyébként a tudo-
mányág legkorábbi kutatásai közül többnek is tár-
gya volt, így mára már igazoltnak tekinthető né-
hány, több tanulmány által alátámasztott megálla-
pítás.(Például az, hogy várótermekben közvetle-
nül a falak mellé állított székeken nem érezzük 
szükségét annak, hogy kommunikáljunk, ebből a 
szempontból üdvösebb, ha a székek kis csopor-
tokba tömörülnek).  Egyelőre kevés még a konkrét 
eredmény, többek között azért is, mert a kutatók 
eddig főleg a munkahelyekre, középületekre kon-
centráltak, nem a lakásokra. „Általános érvényű 
szabályszerűségeket, kellene megfogalmaznunk, 
mert az eddigi vizsgálatok többsége nagyon speci-
fikus volt.” Ezek az erőfeszítések azonban a kuta-
tók szerint lassacskán kifizetődnek: a tudományág 
virágzik, és szerintük egyre jobban értjük a kör-
nyezetünkre adott válaszainkat 

Épületpszichológia Magyarországon 
Magyarország követi, néhány esetben meg is 

előzte a külföldi kutatásokat. Nálunk a kilencve-
nes évek derekától létezik környezetpszichológiá-
nak nevezett pszichológiai ágazat, de mint láttuk 

Várkonyi H.D. már 1944-ben, Rókusfalvy Pál 
1979-ben publikáltak már ezen a területen.  

Az amerikai kutatási eredmények megismerése 
és hazai körülményekre való alkalmazása, illetve 
továbbfejlesztése dr. Dúll Andrea (ELTE-BME) 
nevéhez fűződik. A kísérleti pszichológiával fog-
lalkozó kutató saját vizsgálatokat is végzett a lé-
lektanilag leginkább kitüntetett környezetünk, az 
otthon témájában, majd Amerikában folytatott ta-
nulmányokat. A pszichológia tudomány külföldön 
sem fogadta még be egészen a környezet- és az 
épületpszichológiát, itthon pedig még nagyobb el-
lenkezést váltott ki a kezdeményezés.  Jelenleg a 
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén, 
„Környezeti kommunikáció” címen az ő vezeté-
sével folyik az oktatása. A környezetpszichológia 
egyébként egyre inkább transz-diszciplináris terü-
let, itthon is csatlakozott hozzá több tudományág, 
elsősorban az építészeti tudományok, a szocioló-
gia és érintőlegesen a neurológia. Külföldön ne-
vezik szociális ökológiának is, itthon megmaradt 
a kapcsolat a pszichológiával. A Magyar Pszicho-
lógiai Társaság keretein belül alapították meg 
2004-ben a Környezetpszichológiai Szekciót, 
amelyben minden társtudomány képviselteti ma-
gát: tagjai között vannak a pszichológusok mellett 
építészek, szociológusok, tájtervezők, illetve pszi-
cho-fiziológusok, meteorológusok és filozófusok 
is. A kutatások az otthon elvesztésének hatásával, 
a városi és a vidéki környezetből fakadó lélektani 
különbségekkel, illetve az otthonpótló helyekre 
vonatkozóan folynak. (Pl. a nyitott terű és a ha-
gyományos irodák összehasonlítása is téma, a 
gazdaságosnak nyilvánított nyitott terű irodák lé-
lektanilag nem adekvátak, nagy mentális erőfeszí-
tés kell ahhoz, hogy ilyenekben dolgozzunk).   

A gazdaságosság sokszor a környezet optimá-
lis használatának rovására megy, egy határon túl 
pedig ennek olyan tünetei lehetnek, amiket nyuga-
ton már önálló betegségként kezelnek „beteg épü-
let szindróma” (lásd feljebb) néven. A betegség 
létezését itthon is elismerik, de ezen túl sem az 
egészségügy, sem az építőcégek, sem a befektetők 
nem foglalkoznak vele.  

Életmód, életminőség, motiváció pszichológia 
Civilizációnk fejlődését az utóbbi 200 évben 

túl erősen áthatották az anyagi igények. A jelen-
ség jó jellemezhető Abraham Maslow (1908-
1970) humanisztikus motiváció pszichológiájával. 
Maslow-t az 1930-as évekig a viselkedés-lélektan 
(behaviorizmus) vonzotta, az a pszichológiai 
irányzat, amely az egyént viselkedésének, nem 
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pedig belső működéseinek figyelemmel kísérésé-
vel tanulmányozza. Hatott rá a pszichoanalízis is, 
de saját motivációelméletet dolgozott ki a „szük-
séglet-hierarchia” (ez az alapvető biológiai szük-
ségletektől azon komplexebb pszichológiai moti-
vációkig terjed, melyek csak akkor válnak fontos-
sá, ha az alapvető szükségletek már kielégülést 
nyertek) alapján. [74]  

Az általa kidolgozott szükséglet-hierarchia ma 
is érvényes és jól használható az épített terek em-
berléptékű kialakításában is. A meglévő építészeti 
kulturális értékeink, épületeink rehabilitációja tár-
sadalom-pszichológiailag is gyógyító erejű, segít 
a kulturális gyökerek újrafelfedezésében és ezzel 
a biztonságérzet helyreállításában is.  

Az emberi szükségleteket Maslow öt, hierar-
chikusan egymásra épülő kategóriába sorolta: 
 fiziológiai (éhség, szomjúság, szexualitás, 

utódnevelés, alvás) és 
 biztonsági (védettség a bűnözéstől, időjárás-

tól, betegségektől, háborúktól, az ismeretlen-
től) igények,  

 szociális, (szeretet- és közösséghez tartozás, 
bensőséges, gyengéd, őszinte emberi kapcso-
latok) és 
- az „én igények” (tisztelet, elismerés, presz-
tízs, szabadság, időszakos magány, dominan-
cia),  
- a tudás és megértés iránti vágy (filozofálás, 
kíváncsiság, tanulás, kísérletezés), valamint 

 a transzcendencia iránti igény (magát az isteni 
lényeg részeként legyen képes felfogni).  

Mielőtt egy magasabb szinten elhelyezkedő mo-
tívum viselkedés-hatékonnyá válik, ki kell elégíte-
ni az előző sürgősségi fokozat igényeit. A rene-
szánsz idők óta ez a humanista emberkép alakítja 
és befolyásolja az ember gondolkodását és csele-
kedetét és teszi érthetővé a „rangsorvitákat”. A 
pszichológia, mint tudomány azonban csak a ma-
ga teremtette keretek között értheti meg az emberi 
természetet, túl sok jelentőséget tulajdonít az alsó 
négy igényszintnek. Az igénypiramis pl. koránt-
sem lineáris, hanem természetesen és szervesen 
hálószerű, szociálisan és ökológiailag is össze-
függéseiben formált. A valóságban az átlagos ál-
lampolgár fiziológiai szükségletei 85%-ban, biz-
tonság-igénye 70%-ban, szeretet-igénye 50%-ban, 
önérzet-igénye 40%-ban és az önmegvalósítással 
kapcsolatos igénye tekintetében 10%-ban van ki-
elégítve. Az alapvető szükségletek rangsora sem 
mindig a fenti sorrendet követi, az emberek több-
ségénél mégis ez a jellemző. A felsorolt kategóri-

ákon túl Maslow megnevez egy, szerinte maga-
sabb szintű szükségletet, az önmegvalósítás iránti 
vágyat. E szükséglet kielégítésének lényege, hogy 
a személy azzá váljon, akivé adottságainál fogva 
válhat, feltéve, hogy autonóm módon választ. A 
választás során a személy elhárítja az önazonos-
ságát fenyegető hatásokat és erőket; konzekvens 
módon előnyben részesíti azokat a lehetőségeket, 
amelyek választása révén önmagából mintegy ki-
bányássza a legjobb változatot. Ez a szemlélet az 
identitást kiszabadítja az ön- és csoportszemlélet 
„bilincseiből” és az autonóm, kreatív, önmegva-
lósító cselekvés dimenziójába helyezi. Maslow 
szerint „az önmegvalósító személyek… inkább a 
problémákra, mint önmagukra összpontosítanak, 
függetlenek és autonómak. Állandóan készek az 
események friss látásmódjára, kreatívak, találéko-
nyak. Törődnek az emberiség jólétével. Mélyen 
átélik az élet alapélményeit, gyakran tapasztalják 
a természettel való egység élményét, az idő és a 
tér dimenzióit. Belső függetlenségüket őrzik attól 
a kultúrától, amelyben élnek”.  

Autonóm személyiségekre minden korban szük-
ség van, amennyiben a közösség érdekeit valóban 
nem hagyják figyelmen kívül. Korunkban a 
Maslow féle utópisztikus tulajdonságokból nem 
sok maradt, az ezeket utánozni próbáló, „korszerű 
személyiségek” az én igényt egyszerű egoizmussá 
silányítják, az egyéni érvényesülést a közösség ér-
dekeinél fontosabbnak tartják, pontosabban fel 
sem merül bennük, hogy figyelembe kellene ven-
niük. A transzcendenciát helyettesítik az önkifeje-
zéssel. A történelmi vallások az önzetlenséget, a 
mások iránti elkötelezettséget fontosabbnak tart-
ják az önzésnél. Ezek szerint a piramist a talpáról 
a csúcsára kellene állítani, a transzcendenciának 
az alapoknál kellene szerepelnie. Az korlátlan ön-
zés szétrombolja a társadalmakat és az egyén 
pusztulásához vezet. 

6.3. ENERGIAHÁZTARTÁS  
Egy régi magyar monda szerint: „az idők kez-

detekor, napsugár sátrából uralkodott a világ felett 
az Öreg – Isten, két édes testvérével a napsugárba 
öltözött Boldogasszonnyal és az éjszaka sötétjébe 
öltözött Ördögasszonnyal együtt. A Föld teremté-
sét követően a sivár pusztaság szépítését a két 
testvérére bízta. Boldogasszony gyümölcsfákat, 
bokrokat, jóízű gombákat, tisztavizű folyókat te-
remtett, Ördögasszony pedig mérges gombákat és 
bogyókat, mocsarakat tett közéjük….Öreg - Isten 
megharagudott és a Föld mélyére száműzte test-
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vérét Ördögöt, aki ott megszülte gonosz leányát, 
Kincset. …Kincs lecsábította az embereket a Föld 
felszínéről, hogy keressék meg elrejtett ajándéka-
it; aranyat, ezüstöt, drágaköveket (és tegyük hoz-
zá ásványokat, kőolajat, szenet). Az emberek bá-
nyákat mélyítettek, de közben kiszabadították a 
rejtett üregekből Ördögasszony gonosz lidérceit, 
melyek elterjesztették a gyűlöletet, a betegsége-
ket, viszálykodást, hazudozást, lopást, gyilkolást 
és a háborút is. Boldogasszony annyit sírt odafenn 
az égben, hogy könnyei megtöltötték sóval a ten-
gereket….” 

A mese példázata lehet legújabb-kori történel-
münknek…… 

A nyugatias életmód elképesztő sikerességét a 
tradícionális világ szellemi védtelenségét kihasz-
náló agresszív deszakralizáció és a fosszilis ener-
giaforrások felszabadítása tette lehetővé. A kü-
lönböző kultúrák feletti uralom megszerzéséhez 
energiára volt szükség és a „leigázottak - felsza-
badítottak” szolgáltatták-szolgáltatják az erőfor-
rások túlnyomó részét a „létroncsoló szinergia” 
kialakulásához. (Az euro-amerikai ember a XX. 
században életformáját és gondolkozásmódját is 
rákényszerítette a Föld többi népére. Szellemi 
uralma teljessé vált, de politika hatalma csökkent. 
Az életforma „diadalában” a színes népek éppoly 
bűnösek, mint mi, mert meghódításukat felszaba-
dulásnak tekintik. Mára Európa fegyvereit sikere-
sen fordítják hódítójuk, de önmaguk ellen is, ezért 
ma már a népek sorsa és felelőssége közös.)   

A kapitalizmus óriási energiaigényét, illetve 
annak intenzitását a csaknem 10 000 éven át 
használt tradicionális energiaforrások, az emberi 
és állati izomerő, valamint az alacsony hatásfokú 
mechanikai-, szél-, víz- és „biomassza” (fa) ener-
gia meg sem közelítették. A fosszilis energiahor-
dozók (szén, kőolaj, földgáz) kb. 200 millió év 
alatt keletkeztek, amit a technikai civilizáció kb. 
200 év alatt igyekszik elhasználni. Az energia 
stratégiai kérdés, hiszen a hatalom alapját képező 
óriási technikai arzenál működtetésének alapfelté-
tele a nagymennyiségű és sűrűségű energia ren-
delkezésre állása.  

Épületeink energiaigényének mértéke eléri az 
ország teljes energia felhasználásának csaknem a 
felét. A technika szolgáltatta kényelem fenntartá-
sához is szükséges un. másodlagos energiák elő-
állítása és használata az egyik legkörnyezet-
szennyezőbb folyamat. Az energiaárak drasztikus 
emelkedése és a beszerzés bizonytalansága is ma-
gyarázza az új megoldások keresését. 

6.3.1.   Energiafajták 
A definíciókat fizikai tanulmányainkból ismer-

jük: az energia valamely anyagi rendszer munka-
végző képességének mértéke. Egy rendszer ener-
giája mindig az éppen befektetett, vagy általa 
végzett külső munka nagyságával változik. Di-
menziója az SI mértékrendszerben Joule (J).  

6.3.1.1. Energiaszint, energia megmaradás, az 
energia formái 
Az anyag véges térben, zárt szubatomi ré-

szecskék rendszereként sokféle elrendezésben lé-
tezhet. Ezek mindegyikéhez, stacioner állapotban, 
más-más (állandó) energiamennyiség tartozik. Ez 
a rendszer energiaszintje. Amennyiben ez meg-
változik, az anyag más elrendeződésbe megy át és 
viszont. Egy szubmikroszkopikus rendszer lehet 
alapállapotú, vagy gerjesztett energiaszintű. Az 
energiamegmaradás törvény szerint, zárt rend-
szerben az egymással kölcsönhatásban lévő testek 
(részecskék) energiájának összege állandó marad, 
azaz energia nem keletkezhet, és nem semmisülhet 
meg, de egyik formájából egy másikba átalakul-
hat. Az energia megmaradás a tömeg és energia 
egyenértékűségének az elve, ezért a testek egy-
másra hatásakor az energiaátadást mindig vele 
arányos tömegátadás is kíséri.  

A fontosabb energiafajták a mechanikai- 
(helyzeti, mozgási), mágneses-, kémiai-, elektro-
mos-, hő- és atomenergia. 

A történelem folyamán elsőként a mozgási 
energiát ismerték fel, majd kierjesztették más je-
lenségekre is. Rájöttek, hogy a helyzeti energia, 
kinetikus energiává alakítható, a felemeléshez 
szükséges munka visszanyerhető. A mozgási 
energiát a súrlódás csökkenti ugyan, de ebből hő 
is keletkezhet. 

 A kémiai energia a vegyületek kötési energiá-
ja. 

Az elektromos töltések potenciális energiája 
akkor hasznosítható, ha a töltések elmozdulhatnak 
egymáshoz képest. 

Az elektromágneses rezgések (fény vagy rá-
dióhullámok) sugárzási energiát hordoznak. Az 
árammal átjárt tekercs mágneses mezőt gerjeszt, 
ez a mágneses energia kinyerhető. 

Az atommagban a protonok és neutronok kö-
zötti erős kölcsönhatás, a kötési energia, haszno-
sítása csak meghasadással lehetséges. 
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A folyékony halmazállapotú kőolaj készletei 
jóval kisebbek a szénnél, felhasználása viszont 
kb. egyharmaddal nagyobb. Kedvező tulajdonsá-
gai miatt az energiaellátás szinte minden területén 
használható, gépjárművek üzemanyagként pedig 
szinte nélkülözhetetlen. Eddig a fogyasztásnöve-
kedést az újabb készletek feltárása még követni 
tudta. Energiatartalma 41900 kJ/kg, kémiai ener-
giája legtöbbször égetéssel szabadítható fel. Leg-
fontosabb tulajdonsága a viszkozitás és a szénnél 
kisebb kéntartalom, mely meghatározza a kezelés 
–feldolgozás - felhasználás módját. A kibocsátá-
sok kedvezőbbek, kevesebb a CO2 és az SO2, vi-
szont veszélyesebbek a PAH (policiklikus aromás 
szénhidrogén) származékok, amelyek ugyan ki-
szűrhetők, de ez sokszor költségkímélési célból 
nem történik meg. 

6.3.1.2. Nem megújuló és megújuló energiahor-
dozók 
Az iparosodás kezdetekor az új technikák, 

gyártási technológiák megjelenésével megnőtt a 
hajtóerő- és a hőigény. A természetből származó, 
energiát tartalmazó anyagokat, elsődleges ener-
giahordozóknak nevezzük (pl. fosszilis fűtő-
anyagok, hasadóanyagok, termálvíz, napsugárzás, 
biomassza, stb.), melyek átalakításukat követően 
másodlagos energia hordozókká, használati ener-
giává (hő, gőz, villamos áram, sűrített levegő, 
mesterséges sugárzások, stb.) válnak. Az elsődle-
ges energiahordozók potenciális energiatartalma 
az un. primer energia (PE). Az átalakítás energia-
fajtától függően különböző, de legtöbbször ége-
téssel történik.  

Az elsődleges, természetes energiafajták té-
mánk szempontjából két csoportra oszthatók, 
„nem megújuló” (kimeríthető) és „megújuló” 
energiaforrásokra: 

A földgáz jelent meg legkésőbb az energiaellá-
tásban, de felhasználási aránya folyamatosan 
emelkedik. A világ átlag jelenleg kb. 22-25%, de 
itthon csaknem 44,8%. Energiatartalma 26400-
27300 kJ/nm3, a szekunder energiák előállításakor 
mért kibocsátások alapján a legtisztább energia-
forrásnak tartják, bár lelőhelytől függően tartal-
maz nem éghető gázokat és kéntartalma is válto-
zó. 

A nem megújuló energiahordozók energia-
szintje, sűrűsége nagy, viszont egyre nehezebben 
és drágábban termelhetők ki, a készletek fogyó-
ban vannak. Fosszilis eredetű (valamikori élőlé-
nyek átalakult maradványai) szilárd, folyékony és 
gáz halmazállapotú energiahordozókról (fűtő-
anyagokról) és hasadóanyag energiahordozókról 
beszélhetünk: 

A hasadóanyag energiahordozók: 
A periódusos rendszer végén lévő elemek 

(urán, plutónium) atommagjaiban a protonok és 
neutronok közötti erős kölcsönhatás, a kötési 
energia, sokmilliószorosa az elektront a maghoz 
kötő elektromágneses energiának. A maghasadás 
csak nukleáris energia befektetésével hozható lét-
re, majd a folyamat önfenntartóvá válik. A nem 
túl nagy készletek felhasználásának becsült ideje 
10-30 év, de a rendkívül magas energiatartalom 
miatt, a szekunder energia előállítása nagyon ke-
vés üzemanyagot igényel. Komoly hátránya a má-
sodlagos, életciklusra vetített CO2 kibocsátás, il-
letve a radioaktív szennyezés, amely az uránbá-
nyászat, a szállítási és üzemeltetési balesetek és a 
kimerült fűtőcellák elhelyezésekor okoz komoly 
problémákat. 

A fosszilis eredetű energiahordozók: 
A szilárd halmazállapotú szénfajták teszik ki a 

fosszilis energiakészletek háromnegyedét. A kép-
ződmények kora szerint lehet: tőzeg, lignit, barna- 
és feketeszén, melyek kémiai energiát tartalmaz-
nak. Energiatartalmuk: sorrendben 6700-9600 
kJ/kg, 10900-19300 kJ/kg, 20100 -23000 kJ/kg. A 
vegyületek kötési energiáját égetéssel másodlagos 
(többnyire hő-és/vagy elektromos) energiává ala-
kítják át nagykapacitású fűtő-, vagy erőművek-
ben. Az égetésre alkalmas anyagok a szénhidro-
gének, amelyek oxigénnel exoterm kémiai reakció 
során hőt termelnek. A másodlagos energia átala-
kító berendezések gőz-, vagy gázturbinák. A 
szénerőművek szennyező kibocsátása jelentős: 
gyakran radioaktív hamu, pernye, szén- és kéndi-
oxid és nitrogén oxidok. A környezetvédelmi eljá-
rások (szűrőberendezések, kéntelenítés) költsége-
sek, a kéntelenítés pl. nagy mennyiségű mészkö-
vet igényel, melynek hulladékterméke gipsz, ami 
az építőipari felhasználási igényeket messze meg-
haladó mértékben keletkezik és másodlagos hul-
ladék elhelyezési problémát is okoz. 

A fúziós energia hordozó anyagai: 
Az első fúziós erőmű, az ITER, a hírek szerint 

10 év alatt épül fel nemzetközi összefogással a dél 
Franciaországi Cadareche-ben és 2040-ben fogják 
beüzemelni. Az üzemanyag tengervízből előállít-
ható deutérium (a hidrogénatom 2-es atomsúlyú 
változata) és lítium. (Az 1 gigawatt teljesítményű 
reaktorban 100 kg. Deutérium és 3 tonna lítium 
felhasználásával, 7 milliárd kwh energia termel-
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hető évenként.) Üvegház gázok és atomhulladék 
nem keletkezik, hiba esetén a fúzió (állítólag) le-

áll.

 
6—6. ábra A fosszilis energiahordozók felhasználása—"termékút" 

 

 
6—7. ábra A környezet terhelés és atomenregia 

A megújuló energiahordozók a természetben 
folyamatosan, vagy bizonyos gyakorisággal for-

dulnak elő, energiasűrűségük kisebb, hozzáférhe-
tőségük változó és nem egyenletes.  
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A jelenleg ismert, megújuló energiaforrások a 
víz, a szél, a nap, a biomassza, a geotermális 
energia, a Nap, a Hold és Föld mozgása s gravitá-
ciója (ár-apály és hullám energia) és a természetes 
földi nukleáris reakciók. A lehetőségek közül csak 
azokat ismertetjük, amelyek anyagi és földrajzi-
geológiaszempontból térségünkben is szóba jö-
hetnek. 

A megújuló források döntő hányadát a helyze-
ti-kinetikus energiát hasznosító vízerőművek te-
szik ki, melyek földrajzi helyzettől függően, 
egyes országokban (Norvégia, Svájc, Ausztria, 
USA) meghatározó szerepet töltenek be, elsősor-
ban az áramtermelésben. Összteljesítményük a je-
lenleg igényeltnek (kb. 2000 TWh/év, csak 10-
20%-t teszi ki. Levegőt szennyező hatásuk műkö-
dés közben nincs, azonban felépítésük jelentős 
természeti beavatkozással jár. A folyóvíz energiá-
ját évszázadok óta gabonaőrlése, később faaprí-
tásra használták, ez nem igényelt környezetrom-
boló beruházásokat.  

A szélenergia is a Napenergiának köszönhető, 
a földfelszínt érő napsugárzás eltérő erőssége kö-
vetkeztében egyes felületek felett különböző hő-
mérsékletű légtömegek helyezkednek el. A hő-
mérséklet függvényében a levegő sűrűsége és 
nyomása is változó. A nyomáskülönbség hatására 
a légkörben áramlás indul meg és mindaddig 
fennmarad, amíg a különbségek ki nem egyenlí-
tődnek. A szélsebességet befolyásolja a légtöme-
gek hőmérséklet-nyomás különbsége és nagysága. 
A hasznosításban külön nehézséget okoz az, hogy 
a szélnek nemcsak a sebessége, hanem az iránya 
is változik. A szélenergia hasznosításának 
legősibb formája a vízszintes tengelyű, küllőkre 
feszített vitorlájú szélkerék, melynek egyes föld-
részeken csak kissé továbbfejlesztett változatával 
még ma is találkozunk. Vízszivattyúzásra és ga-
bonaőrlésre használták-használják. A mai haszno-
sítás már erőművek formájában történik, 35-
40km/h közepes- és 3-4m/sec minimális szélse-
besség esetén még hatékonyan működnek. Az en-
nél nagyobb sebességeknél már biztosítani kell a 
szélgenerátorok (és a közelben tartózkodók) épsé-
gét. Környezetkárosító hatása közvetett, nagy az 
anyagigénye, élettartama viszont kicsi (20, max 
50 év).     

A napban a részecskék egyesülésével termelő-
dik az energia, ami gravitációs nyomáson, 10 mil-
lió °C-on megy végbe. A hidrogén protonokból a 
fúzió során hélium és más nehéz elemek jönnek 
létre. Mivel taszítják egymást, nagy sebességre 

kell gyorsulniuk az ütközéshez. Az atommagok 
létrejöttekor felszabaduló energia fény és hősu-
gárzás formájában hagyja el a csillagot. A nap-
sugárzásra vonatkozó megfigyeléseket a XX. sz. 
eleje óta végeznek Magyarországon is. A kinyer-
hető energia mennyiségének meghatározásához 
elengedhetetlenek az így összegyűjtött adatok. A 
sugárzás mennyisének 47,4% jut a földfelszínre és 
annak is csak a síkokra merőleges irányú kompo-
nense vehető a számításoknál figyelembe (direkt 
sugárzás). A 1353 W/m2 napállandó értékből 
kb.250 W/m2 elnyelődik a légkörben, kb.100 
W/m2 visszaverődik a világűrbe, a földfelszínt 
kb. 1000 W/m2 éri el. A sugárzás kb. 58%-át a fe-
lületek elnyelik, kisebbik része a légkörbe vissza-
verődik. A tényleges kinyerhető energia mennyi-
sége függ a földrajzi helytől, a besugárzás idejé-
től, valamint az év- és napszakoktól, azaz lénye-
gében a nap helyzetének függvénye. A napkoor-
dináták legegyszerűbben az ismert, hengerpalást-
ra vetített látszólagos nappálya, (a nappálya di-
agram) segítségével, két szögértékkel határozha-
tók meg. Ezek az altitud (magassági szög), a nap-
sugárzás vízszintes síkkal (horizont) bezárt szöge 
és az azimut, a vizsgált felületre húzott merőleges 
vonal és a direkt sugárzás vonalának vízszintes 
vetülete által bezárt szög. A „vonalakat” egy ki-
tüntetett irányhoz (észak, vagy dél) viszonyítják. 
A kapott energiamennyiség mérésére a besugár-
zás fogalmát használhatjuk, ami valamilyen idő-
egység (óra, nap, év) alatt, az energiagyűjtő felü-
letegységre jutó összes sugárzási energiát jelenti 
kWh/m2-ben, vagyis a felületre belépő sugárzási 
áramsűrűség időbeli összegzése. Magyarországon 
a globális (szórt sugárzást is figyelembe vevő) su-
gárzás értéke a déli órákban, átlagos napsütés ese-
tén októbertől márciusig 250-600 W/m2, áprilistól 
szeptemberig 600-1000W/m2 között változik.  

A biomasszának az erdő- és mezőgazdasági 
eredetű energiahordozókat szokás tekinteni, de 
idesorolhatók a szerves hulladékok is. A légköri 
szenet a napenergia segítségével megkötő növényi 
anyagok kémiai energiával rendelkeznek, mely el-
tüzelés segítségével nyerhető ki. Magyarország 
területén a növényzet háromszor annyi elemi sze-
net és napenergiát köt meg, mint a hazai kiterme-
lésű energiahordozók teljes mennyisége. Az ener-
getikai biomassza potenciál két csoportra osztha-
tó: melléktermékekre, melyek az erdő- és mező-
gazdaság, a ráépülő feldolgozó ipar és a kommu-
nális szilárd és folyékony hulladékkezelés terüle-
téről származnak. Legfontosabbak: az erdőgazda-
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ságból származó tűzifa, erdei apríték, kéreg, 
háncs, forgács, fűrészpor, a gyümölcsösök és sző-
lőültetvények nyesedéke, parkok karbantartásából 
származó hulladékok. Jól hasznosíthatók a mező-
gazdasági melléktermékek is a gabonaszalma, ku-
korica és napraforgószár és csutka, maghéjak, 
nádhulladék. Az állattartó telepek és a háztartások 
bomló, szerves hulladékai és a belőlük keletkező 
biogázféleségek. A másik csoport az energianye-
rés céljából termesztett növények, mint az ener-
giaerdők és a szántóföldi növények, mint a repce, 
napraforgó, energiafű. Ezek ökológiai és etikai 
szempontból is megkérdőjelezhetők, úgy a mono-
kultúrák veszélye a biodiverzitásra, mint az élel-
miszertermelésre is alkalmas területek energia cé-
lú használata és a termények „autóinkkal való le-
legeltetése”. Szilárd, megújuló energiahordozó a 
fa mely cellulózt, kálium-, mész-, foszfor- és vas-
vegyületeket tartalmaz. Összetétele: szén (39-
50%, oxigén 36-42%, hidrogén 4-7%, nitrogén 
0,5-4%, egyéb 2-3%. Csak a kivágott famennyiség 
tervszerű pótlásával tekinthető „megújulónak”. A 
biomassza fajták elégetése elvileg CO2 semleges, 
hiszen csak annyi CO2-t bocsátanak ki, amennyit 
növekedésükhöz felhasználtak. Az itthon energe-
tikai célra elméletileg felhasználható erdő- és me-
zőgazdasági melléktermékek mennyisége 9-10 
millió t/év. Ebből 12-15% nedvességtartalomra 
szárítva, 50%-os hatásfokkal is 60-70 PJ hőener-
gia lenne előállítható. Indokolt, tehát, hogy az 
élelmiszerként, vagy takarmányként fel nem 
használható anyag egy részét energiatermelésre, 
illetve talajerő utánpótlásra hasznosítsuk. A lehet-
séges energiakinyerési módok a tüzeléstechnika, 
pirolitikus elgázosítás, metános erjesztés (biogáz). 
A 23-25 MJ/m3 fűtőértékű biogáz mellett jó mi-
nőségű „trágya” marad vissza. A növényi olaj, il-
letve szesz (hajtóanyagként) nem a melléktermé-
kekre, hanem élelmiszerként használható anya-
gokra épít. A metil- és az etil alkohol fűtőértéke 
alacsony, párolgási hőjük magas, önállóan nem 
használhatók hajtóanyagként. A repce és napra-
forgó olaj adalékolással, észterezéssel (pl. RME-
repcemetilészter), glicerin kivonással használható. 
Mezőgazdasági termékekből, pl. kukoricából ön-
hevítős katalitikus eljárással etanolt, majd hidro-
gént állítanak elő tüzelőanyag céljára, melynek 
mellékterméke víz és levegő. A mezőgazdasági 
hulladékok átlagos energiatartalma 10 900 kJ/kg, 
de tekintetbe kell venni, hogy betakarításkor, ki-
vágáskor nedvességtartalmuk magas (16-60%), 

amit hosszabb tárolással vagy mesterséges szárí-
tással 10-14%-ra kell csökkenteni. [75] 

A geotermikus és geotermális energia megúju-
lónak számít, de hozzáférése és hasznosítása egy-
előre még sok beépített és működtetési fosszilis 
energiát igényel. A geotermikus energia a földké-
reg kőzeteinek belső hője, forrása a magmában le-
zajló radioaktív bomlási folyamatokból származó, 
onnan folyamatosan működő hőáramlás. Aktív te-
rületei az élő vulkáni és tektonikai tevékenységgel 
bíró, passzív területei pedig ezzel (most) nem 
rendelkezők. Magyarországon az átlagos földi 
hőáram mintegy kétszeresét mutatják a mérések, 
melynek oka, hogy itt a földkéreg vastagsága ki-
sebb, mint máshol. A Föld középpontja felé ha-
ladva nő a mélységi rétegek hőmérséklete, a nö-
vekedésre jellemző szám, a hőmérsékleti gradi-
ens. (1°C hőmérsékletnövekedéshez tartozó mély-
ségnövekedés, m-ben.) Az összehasonlítás a terü-
letek között az 1000 m mélységben mért hőmér-
séklet alapján történik. Ez nálunk 60°, az európai 
országokban kb. 30° C. 3000 m mélységben a 
földi átlag 80-90 ° C, nálunk 180-200 ° C. A fel-
színre hőközvetítő közeg, általában víz formájá-
ban kerül, a víz nagy nyomáson felfelé áramlik 
(pozitív kút, önnyomással működik), a felszínre 
általában a geotermális fluidumnak nevezett víz-
gáz (és tegyük hozzá, só) keverék érkezik. A ne-
gatív kutak esetében segédenergiára van szükség. 
A só eltávolítás átmeneti tárolással, vegyszerekkel 
történhet, a környezetszennyezést elkerülendő. A 
korszerű hévízművek zárt, visszasajtolásos rend-
szerűek. Hasznosítása alacsony hőmérsékletű fű-
tési rendszerekhez, használati melegvíz készítés-
hez, gyógyászati célokra (fürdők, ivókutak), me-
zőgazdaság, ipar). A szükséges berendezések 
költséges volta miatt, nagyobb épületek, de in-
kább település(rész) léptékben érdemes hasznosí-
tani. A másik hasznosítási a lehetőség a termál-
víz-gáz keverék elektromos energiává való átala-
kítása. [75; 76] 

6.3.2. Energetika 

6.3.2.1.  Másodlagos energiák, fogyasztó be-
rendezések, veszteségek  
Az ismertetett primer energiahordozókat ritkán 

lehet közvetlenül felhasználni, szükség van kü-
lönböző eljárásokkal történő átalakításukra má-
sodlagos, un. szekunder energiákká. Az energeti-
ka a bemutatott törvényszerűségek felhasználásá-
val a természetben előforduló energiáknak ipari, 
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fűtési, világítási célokra történő átalakításával, 
hasznosításával foglalkozik.  

A szekunder energiák legtöbbször nemesített-, 
hő- és/vagy mechanikai- és villamos energia for-
mában hasznosíthatók: 

A primer energiahordozók nemesítésével érté-
kesebb, magasabb energiatartalmú anyagot állí-
tanak elő, pl. kőszénből kokszot (energiatartalma 
20 100-23 000 kJ/kg-ról 25 100-27 600 kJ/kg-ra 
nő), brikettet, barnaszénből brikettet, gázt, kőolaj-
ból gázolajat, benzint, fűtőolajat, uránércből dúsí-
tott üzemanyagelemeket. 

Másodlagos energia a hőenergia. A tüzelő-
anyagok legfontosabb éghető alkotórészei a szén 
(C), a hidrogén (H 2) és a kén (S). Az éghető al-
kotók oxigénnel (O2) való, hőfejlődés melletti tel-
jes, vagy részleges oxidációját nevezzük égésnek. 
A szilárd szén magas hőmérsékleten izzik, a gyul-
ladáspontra hevülés folyamán felszabaduló gázok 
és gőzök lánggal égnek. Az oxidáció sebességét a 
hőmérséklet, a koncentráció és katalitikus hatás is 
befolyásolja. A tüzelőanyagok meddő (innert) 
anyagokat is tartalmaznak, legfontosabbak a víz 
(H2O), a nitrogén (N2), a széndioxid (CO2), és 
hamu alkotórészek (karbonátok, foszfátok, oxi-
dok, szulfátok), melyek az égés során a levegőbe 
kerülhetnek. Itt kell megemlíteni a kommunális és 
ipari hulladék elégetéséből származó hőenergiát 
is, ami „kapcsoltan” energia és hulladékgazdálko-
dási kérdés is. A hulladék éghető anyag tartalma 
változó és jelentős gondot jelentenek a veszélyes 
anyag tartalmú égéstermékek. A hagyományos 
egyfázisú kemencék csak nagyobb, a kétfázisúak 
kisebb léptékben is jól működtethetők, kisebb ká-
ros anyag kibocsátással. A hőenergia hordozókö-
zege forróvíz, gőz, vagy gáz, melyet kazánban, 
hőerőműben, reaktorban állítanak elő. Rendsze-
rint fűtésre használják, vagy gőz/gáz turbina se-
gítségével mechanikai energiává alakítják. 

A harmadik csoport a villamos energia, mely-
nek előállítása legtöbbször turbinával hajtott ge-
nerátorokban történik. A turbinahajtáshoz gőzre, 
vagy gázra van szükség, a hőenergia itt nem nél-
külözhető. Villamos energia azonban szél, vagy 
napenergia segítségével is előállítható, ilyenkor 
kétféle üzemmód lehetséges: a szigetüzem, ahol a 
termelt energiát saját célra, a közcélú elosztó há-
lózattól függetlenül hasznosítjuk. A hálózati 
üzemben termelt energiát a közcélú hálózatra táp-
lálják. 

A negyedik csoportba a kapcsoltan hőt és 
áramot is termelő KHA (a nemzetközi irodalom-

ban szereplő nevén CHP), vagyis un. 
kogenerációs, vagy trigenerációs energiaátalakí-
tási lehetőségek tartoznak. Az egyelőre földgáz és 
fűtőolaj energiaforrásokat felhasználó rendszer 
egy autómotorhoz hasonlóan generátorral áramot 
állít elő és a hűtővizet fűtésre hasznosítja. Magyar 
fejlesztés pl. a KOHER rendszer, ami kisebb 
üzemi léptékben is működik. Az áramfelesleg a 
hálózatba visszatáplálva értékesíthető. A környe-
zeti, pl földhőt hasznosító hőszivattyúk bekapcso-
lásával tovább lehet lépni, a fölgázzal hajtott ge-
nerátor áramot termel, amely a hőszivattyú komp-
resszorát is működteti. Az áramon kívül a gázmo-
tor és a hőszivattyú által termelt hő is hasznosít-
ható. A tüzelőanyag igény biomasszával is kielé-
gíthető a fosszilis források helyett, melynek szállí-
tása (szerencsére) nem gazdaságos. Ezért működ-
tetése kis léptékben (ökologikusan) értelmesebb.       

Az energetikai fogyasztó berendezések: erőát-
viteli-, hőfejlesztő-termikus fogyasztók és elekt-
romágneses sugárzók lehetnek. Az erőátviteli fo-
gyasztók mechanikai energiát állítanak elő pl. kü-
lönböző motorokat, erőmű turbinákat, stb. A 
hőfejlesztők hőt termelnek, melyet fűtésre, vagy 
más technológiai célra használnak. Az elektro-
mágneses sugárzók a világítási fogyasztók, me-
lyek villamos energiából fényenergiát állítanak 
elő. Ide tartozik minden olyan energia átalakító, 
amely elektromágneses hullám, vagy sugárzás 
formájában közvetít energiát (távközlés, mikro-
hullám-, röntgensugárzás, infrasugárzás, stb.) 

Az energiaátalakítás során mindig keletkeznek 
veszteségek, melyek többnyire hőenergia formá-
jában szabadulnak fel és a légkörbe távoznak. A 
fejlesztések a hatásfok javítására, a veszteségek 
csökkentésére irányulnak. 

6.3.2.2. Szállítás, tárolás 
Az energiaszállítás is energiaigényes és jelen-

tős hő- és áramlástani veszteségekkel jár. A szi-
lárd anyagok szállítása vasúton, a folyékony (il-
letve cseppfolyósított, LNG) és gáz halmazállapo-
túak csővezetékeken, illetve vízi szállítással, 
tankerekkel történik. A villamos energia átviteli 
rendszer az erőművektől a fogyasztókig több kü-
lönböző feszültségszintű hálózatból tevődik össze. 
A szállítás nagyfeszültségre transzformálva gaz-
daságosabb, távvezetékeken juttatják a fogadó és 
elosztó állomásokra, ahol közép, majd kisfeszült-
ségre transzformálják. A hőfogyasztók vesztesé-
gei is többletfogyasztást indukálnak.  

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 178 



 6. TERVEZÉSI IRÁNYELVEK 

Az erőműveket állandó terheléssel, jó hatásfo-
kon célszerű üzemeltetni. A fogyasztásingadozás 
miatt a többletenergiát tárolni kell a fogyasztási 
csúcsok kiegyenlítése céljából.  

Az előállított, másodlagos energiák tárolása 
különösen a megújuló forrásból előállítottak ese-
tén jelent fontos problémát, mert az előállítás és 
szükséglet időbeli összehangolására nem midig 
van mód. Tárolásuk kisléptékben egyszerűbben 
megoldható. A szigetüzemben termelt villamos 
áram akkumulátoros tárolása helyett az országos 
hálózatba való visszatáplálás látszik célszerűbb-
nek, kereskedelmi megoldásokkal. A megújuló 
forrásból előállított másodlagos energiák szállítá-
sa ritkán gazdaságos, célszerűbb helyben haszno-
sítani, vagy a helyszínen mesterséges energiahor-
dozók előállítására használni, ami már gazdaságo-
sabban szállítható. A leggyakrabban alkalmazott 
tárolók a mechanikai-, a hő-, a villamos- és elekt-
romágneses-, az elektrokémiai és a kémiai ener-
giatárolók, illetve (mesterséges) energiahordozók. 
A mechanikatárolók, helyzeti energia formájában, 
sűrített levegővel, vagy gázzal, esetleg lendkere-
kes tárolással működtethetők. A hő akkumuláto-
rok hőbevitellel működnek, amely vagy hőmér-
sékletemelkedést, vagy halmazállapot változást 
idéz elő. A tárolt mennyiséget a tároló anyag 
hőkapacitása és a megengedhető hőmérsékletvál-
tozás, a második esetben a halmazállapot változás 
rejtett hője határozza meg. A hő energetikai értéke 
az átadási hőmérséklettől függ, ezért magas hő-
mérsékleten kell tárolni, meg kell akadályozni a 
hőveszteséget, pl. hőszigetelő anyagokkal a veze-
tési-, vákuumszigeteléssel a hővezetési és a 
konvekciós veszteség is csökkenthető, a tárolási 
időtartam nő. A hőt hordozó közeg legtöbbször 
forróvíz, vagy gőz, esetleg szilicium-oxid. Az 
elektromos áramot közvetlenül kondenzátorokkal, 
esetleg speciális elektrokémiai technológiával ké-
szült ultrakapacitású, hosszú élettartamú és kis 
veszteségű elemekkel tárolják, melyeknek a felvé-
tele, tároló képessége és leadása is nagy. Az 
árammal átjárt tekercs által létrehozott mágneses 
tér és az elektrokémiai akkumulátorok is villamos 
áram tárolására szolgálnak. A mesterséges úton, 
akár megújuló forrással is működtethető un. ké-
miai reaktorban előállított energiahordozók olyan 
anyagok, amelyek egymással, vagy más anyaggal 
reakcióba lépve állítanak elő energiát. Legfonto-
sabbak a hidrogén, a metanol, az ammónia és a 
fémek egy része, melyek vegyületek (oxidok, hid-
roxidok, sók) formájában találhatók, mint a mag-

nézium, kalcium, alumínium, cink és a szelén. A 
reaktorokban keletkezett melléktermékeket a kör-
nyezetbe engedik, de egy részük hasznosítható is. 
A felsoroltak közül legismertebb a földgázból, 
bomlástermékekből, ammóniából és elektrolízis-
sel, vagy termikus disszociációval vízből előállít-
ható hidrogén, melynek energiatároló képessége a 
fosszilis energiahordozókénak többszöröse. (Fű-
tőértéke oxigénnel égetve 120 000 kJ/kg, vagy 
32,5 kWh/kg). Normál légköri nyomáson és hő-
mérsékleten igen kis sűrűségű (0,009 kg/m3), gáz 
halmazállapotú. Oxigénnel való égetéskor csak 
vízgőz, de levegővel való égetés esetén már NO 
és NO2 is keletkezik. Hátránya, hogy csak -252 
°C-on, nagy energiaráfordítással cseppfolyósítha-
tó és ebben az állapotban szivárgás- és robbanás-
veszélyes. Tárolása és szállítása nagynyomású 
gázként, cseppfolyósítva, vagy fémben elnyeletve 
tárolható és szállítható. 

A mesterséges energiahordozók hőtemelésre, 
belsőégésű motorok üzemanyagaként és (az elek-
torkémiai áramforrásként használható) tüzelő-
anyag cellák üzemeltetésére használhatók. Az 
elektrokémiai energiatárolók működéséhez tüze-
lőanyag hozzávezetés nem-, a tüzelőanyag cellák-
hoz működéséhez viszont szükséges. [75] 

6.3.3. Végső energia felhasználás 

6.3.3.1. Végső energia, szürke energia, 
A „primer energia”, a „szekunder energia” és a 

„haszonenergia” energiatartalma jelentős eltérést 
mutat. A primer energia, mint már említettük a 
természetes állapotban lévő fosszilis és/vagy 
megújuló energiahordozók-(szén, kőolaj, földgáz, 
nap, biomassza) energia tartalma.  A szekunder-, 
vagy másodlagos energia a nemesített/átalakított 
energiahordozók- (koksz, benzin, hő, áram) és a 
haszon-/végső energia pedig a „maradék” energia-
tartalma, a fűtőtestek hője, a helyiségek világítása, 
az autók mozgási energiája.  

Mai életvitelünkhöz annyi energiát fogyasz-
tunk, hogy emberi erővel történő előállítása esetén 
mindenkinek 400 rabszolgára lenne szüksége. (1 
kWh elektromos energia 734 db 50 kg-s zsák,10 
m magasságra való felemeléséhez szükséges me-
chanikai energiával egyenértékű).  

Az energiafogyasztások összehasonlítása csak 
primer energia tartalmuk alapján lehetséges, hi-
szen az energiahordozók kitermeléséhez-, a kü-
lönböző másodlagos energiafajták előállításához 
is különböző energia mennyiségre van szükség.  
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Az energia felhasználás bemutatásához (a sze-
mélyes energiafogyasztás átvilágításához) a Sze-
líd Energia Alapítvány Energiamenü füzetének 
adatait használjuk. A 2004-es magyar nyelvű ki-
advány egy Nyugat-Németországi felmérés alap-
ján készült, mely 1993-as adatokat használt fel. 
Az eredeti kiadvány a szerző szerint a legkedve-
zőbb időpontban történt egy jellegzetes fogyasztói 
társadalomban. Az újraegyesítés és a neoliberális 
globalizmus elterjedése után már, 1993 előtt még 
nem lehetett megbízható nemzeti energiamérleget 
készíteni. Ekkora gyűltek össze a felmérési ered-
mények és születtek meg az új modellezési és 
számítási módszerek is, mint a Kumulatierter 
Energieaufwand (kumulatív energiatartalom) és a 
Produktlinienanalyse, Crandle-to-grave (termékút 
elemzések, életciklus vizsgálatok). A civilizációs 
modell változatlansága miatt az energiamutatók 
sem változtak lényegesen, (csak az elosztási vi-
szonyok), így ma is időszerűek. [77]   

Az átlagos évi nyersenergia-felhasználás 
Nyugat-Németországban 50 000 kWh/év/fő volt, 
de a városi-jóléti fogyasztók felhasználása elérte a 
200 000 kWh/év/fő-t is, ami kb. 5000 l/év/fő olaj-
egyenértéknek felelt meg. A németek inkább kő-
szén egyenértékben számoltak szívesebben, így 
1993-ban, a 63 millió ember 410 millió kőszén – 
tonna - egység (SKE, Stein-Kohl-Einkeit) azaz, 
12 000 PJ energiát fogyasztott évente.  

Összehasonlításul az átlagos Magyar fogyasz-
tás 30 000 kWh/év/fő volt, a 10 millió ember 
energiafogyasztása 1000 PJ/év. A Német energia 
mérleg szerint a 410 millió SKE/év primer ener-
giából az átalakítási, szállítási, fogyasztási, stb. 
veszteségek levonása után 378 millió SKE sze-
kunder-energia keletkezik és 120 millió SKE ha-
szonenergia kerül ténylegesen felhasználásra.  

6.3.3.2. Az energiahasznosítás hatásfoka 
A véglegesen hasznosuló és a primer energia 

hányadosa az energiahasználat hatásfoka, melyet 
%-ban adnak meg. 

A rendszerbe juttatott, (bevezetett) energia 
mennyisége:  

A legrosszabb hatásfokkal a régi típusú, szenes 
áramtermelő erőművek (kb. 35%), a legjobbal, a 
kőszén brikettel fűtött kályha (97%) termel ener-
giát. Az energia átalakító és hasznosító berende-
zéseken gyártó és forgalmazó cégek üzleti meg-
fontolásokból magas részhatásfokokat tüntetnek 
fel a termékeiken, de a tényleges (teljes energia-
tartalmat figyelembevevő) rendszerhatásfok ennél 
jóval kisebb. (A Szaharából cseppfolyós hidro-
génként Hamburgba szállított napenergiának csu-
pán kb. 6%-a érkezik meg, akkor, ha figyelembe 
vesszük a napelemek áramtermelési hatásfokát,  a 
tengervíz sótalanítás, a víz-elektrolízis, a cseppfo-
lyósítás energiaszükségletét és a vezetéki-
szállítási veszteségeket is.). 

6.3.3.3. Szürke energia, rendszerhatásfok 
A haszonenergiának a különböző kimutatások-

ban csak kb. a fele látható, a többi közvetett, be-
épített, un. „szürke energia”. Elkerülhetetlen a 
szürke energia figyelembevétele is, ahhoz, hogy 
megítélhető legyen valamely „termék” teljes 
energiaráfordítása (Kumulierte Energia-Aufwand, 
KEA) annak megszületésétől ártalmatlanításáig.  

Fel lehet mérni a kitermelés, gyártás, szállítás, 
raktározás, hulladékba kerülés, megsemmisítés 
energiatartalmát is. Egy „termék” energiafo-
gyasztásának tehát tartalmaznia kellene a nem 
látható energiákat is, nem beszélve az okozott 
környezeti-egészségügyi károkozások elhárításá-
hoz szükséges energia tartalomról (az un. 
externáliák, vagyis ennek pénzügyi vonatkozásai 
még ma sem szerepelnek a gyártók költségeiben).  

A volt NSZK 1988-as lakossági KEA „tortá-
ja”, az IER Uni Stuttgart 1993-as adatai alapján a 
következők szerint volt „szeletelhető”. A lakossá-
gi fogyasztásra szánt teljes energiamennyiség 
(11,4 ExeJ)  20%-át táplálkozásra, 6%-át ruház-
kodásra, 32%-át lakásépítésre és fenntartásra for-
dították. Az egészségügy 12%-át, az oktatás 4%-
át, a szabadidő 17%-át, a társadalmi együttlétek 
5%-át és az egyebek 4%-át igényelték a KEA tor-
tának. (Az energiafelhasználás természetesen ha-
talmas környezetterhelést is okoz, ekkor dolgozta 
ki a Freiburg-i ÖKO-Institut a GEMIS-t, Globales 
Emissions  Modell Integrierte Systeme), egy élet-
pálya elemző módszert, ami már nemcsak az tel-
jes energiafelhasználást, hanem a környezetterhe-
lés egy részét is mérni tudta). 

Ebe= Eh +V+Ö  
A bevezetett energia mennyisége (Ebe) a hasz-

nosított energiával (Eh), a veszteségekkel (V) és 
az átalakító rendszer önfogyasztásával (Ö) egyen-
lő. 

Az energiahasznosítás hatásfoka: 
η = E h / Ebe  =  Ebe – V – Ö / Ebe  

Az egyes szeletekre fordított energiamennyi-
ség kiszámítása érdekes tanulságokkal szolgált az 
épített környezet szempontjából is, tekintettel a 
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A részhatásfokról annyit: egy átlagos városi 
háztartásban kb. 10 000 db tárgy van, ebből min 
58 db. elektromos készülék. A konyhatechnikához 
sorolhatók közül a nagyobb fogyasztók a hűtők és 
mélyhűtők (kb. 800 kWh/év), a szagelszívók (kb. 
170 kWh/év, és a mosogatógépek (530 kWh/év) 
primer energiafogyasztással állnak az élelmiszer 
előállítási folyamat végén. Mégis azt gondoljuk, 
hogy jót teszünk a környezettel, ha alacsony rész-
hatásfokú hűtőszekrényt vásárolunk, miközben a 
rendszerhatásfokot vizsgálva: 1 pohár tej előállí-
tása ½ pohár kőolajba kerül és 1 doboz gyümölcs-
joghurt, mielőtt az áruházpolcra kerül, kb. 8000 
km-t utazik a hozzá tartozó energiafelhasználás-
sal. Ha háztartási gépeink energiafogyasztását 
szolár technikával kívánjuk előállítani, újra a 
rendszerhatásfok problémája kerül előtérbe. Egy 
átlagos család áram és melegvíz szükségletét kb. 
14 m2 szolárcella és 6 m2 napkollektor képes fe-
dezni. A berendezések évi energiatermelése kb. 
3200 kWh/év PE, a német emberek átlagos ener-
giafogyasztása pedig személyenként 50 000 kWh 
PE évente. Ez mennyiség, úgymond környezetba-
rát technikákkal, „megújuló energiákból” a teljes 
energiafogyasztásnak mindössze 6%-a fejenként. 
(Meg kell említeni, hogy az aktív szolár technika 
a nehéziparra, és a nehézvegyiparra épül, a nagy-
betűs technika része, nem megújuló, önmagában 
életképtelen. Az úgymond elavult, viszonylag rö-
vid élettartamú - lásd szakadatlan technikai fejlő-
dés – berendezések cseréje, alkatrész pótlása csak 
háttériparral oldható meg, amely nem képes csak 
megújuló forrásokra támaszkodni, nem felel meg 
a visszaforgathatóság követelményének.)  

A fenntartható hasznosítás passzív-, esetleg 
kismértékben hibrid rendszerekkel, és/vagy „sze-
líd technikákkal” előállított berendezésekkel tör-
ténhet, ahol az energia megnyilvánulási formája 
mechanikai vagy hő marad. A kalorikus rendsze-
rek a hőfizika törvényei alapján működnek és ha-
tással vannak sok fizikai, kémiai folyamat lefo-
lyására is. A hőátvitelben részt vevő anyagokat 
hőhordozóknak nevezik (esetünkben ezek szilárd 
testek, levegő, víz, növényzet). A hőközlés klasz-
szikus formái a hővezetés, -átadás, -sugárzás, a 
folyamat megindulásának feltétele a hőmérséklet-
nek a hőhordozó közeg különböző pontjaiban 
fennálló különbsége, hajtóereje pedig a hőmérsék-
leti gradiens. A hőhordozó közeg azonos hőmér-
sékletű pontjainak mértani helyei az izotermák. A 
hőmérsékletváltozás az izotermákra merőleges fe-
lületek pontjai között a legnagyobb. A hőfokválto-

„rendszerhatásfokokra”. A táplálkozásra fordított 
energia jól reprezentálja a fogyasztói életmódhoz 
tartozó gondolkozásmódot és az épületek esetében 
is sokszor hiányzó „rendszerhatásfokot”.  

Az ismert történelem folyamán, kb. 8000 éven 
át, egy parasztember kb. két napos, (8 órás) mun-
kával, naponta 100 W teljesítménnyel, legalább 
egy hétre, (hét napra) biztosított élelmet, 4 fős 
családjának.  

Az „input”:  2 x 8 x 0,1 kW = 1,6 kWh (befek-
tetett energia), 

az „output”: 4 x 7 x 24 x 0,1W = 6,72 kWh 
(családi fogyasztás) volt. 

Sok ezer éven át, a mezőgazdasági input az 
emberi-, később az állati-, majd kisléptékű vízi és 
szélenergiából állt. Az iparosodás és vele a kapi-
talizmus megjelenésével, nem egészen 200 éve 
„ökológiai átcsapás” történt, az élelmiszer előállí-
tás is iparosodott, működése, mint bármely más 
iparágé, nagy sűrűségű külső energiától függ. A 
mérleg több esetben negatívvá vált, több a befek-
tetett energia, mint a megtermelt tápérték. A talaj 
előkészítés, vetés-ültetés, betakarítás, a feldolgo-
zás, csomagolás, hűtés, tárolás és a szállítások 
(feldolgozó üzembe, tároló helyre, az értékesítés 
helyszínére, majd a háztartásokba) és a helyi táro-
lás, feldolgozás, energia tartalma jelentősen meg-
nőtt. A „történelmi” 1:50 input-output arány, átla-
gosan 1:10-re változott. Ezen belül a nagy tápér-
tékű hús esetében ez az arány: 3-12 :1, a tejnél 
5:1, a tojásnál 4:1. A német gabona 60%-a állat-
eledel, és a német tehenek dél-amerikai gabona- 
és szójalegelőkön élnek. A növények (autotróf-) 
és az állatok (heterotróf szervezetek) a napenergi-
át elsősorban saját működésükre hasznosítják, 
csak másodsorban „testépítésre”. A növények 
szolár hatásfoka max. 2-3 %, manipulációjukhoz, 
viszont fosszilis energiahordozókból előállított 
másodlagos energiát használnak. (Ezért nem 
megoldás a biodizel előállítása sem, mert a számí-
tások szerint 1 l biodizelt, 1l gázolajjal lehet előál-
lítani). A felmérések szerint Németországban a 
mezőgazdasági termelésre és élelmiszer „előké-
szítésre” fordított összes primer energia kb. 8000 
kWh/fő/év. Ebből kb. 3000 kWh/fő/év, a feldol-
gozásra kb. 1000 kWh/fő/év, a csomagolásra 
1200 kWh/fő/év és a szállítás+raktározásra kb. 
1800 kWh/fő/év. Az átvilágítás éveiben az összes 
befektetett primer energia 657 TWh (TWh = 1012 
Wh) volt, a kapott tápenergia pedig 106 TWh. Az 
input-output arány kiszámítható: 1 egység táp-
energiához 6,2 egység befektetett energia tartozik.  
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zás intenzitásának mértéke, a hőmérsékleti gradi-
ens, az izotermikus felületnormális hosszegységé-
re vonatkoztatott hőmérsékletváltozás számszerű-
sített kifejezése. A hővezetés egységnyi anyagke-
resztmetszeten, adott idő alatt átáramló hőmeny-
nyiség (Fourier), hőátadáskor (Newton), a hőfor-
rás és a hőelnyelő között makroszkopikus moz-
gást végző közeg közvetít és a hőközlés szabad, 
illetve kényszeráramlással történhet. A hősugár-
zás energiahordozója a foton (minőségileg a fény-
sugárzással azonos, csak a hullámhossz más). A 
környezetével sugárzásos kapcsolatban lévő ener-
giahordozó hőáramát, a kibocsátott (emittált) és 
az elnyelt (abszorbeált) energiaáram különbsége-
ként írhatjuk le. A sugárzás intenzitása (Plank) az 
abszolút hőmérséklet és a hullámhossz függvé-
nye. A légnemű anyagok közül a levegőt „átlát-
szónak” tekintjük (a sugárzást a geometriai optika 
törvényei írják le, más részük (pl.vízgőz, CO2, 
SO2, NH3) azonban részt vesz a sugárzási folya-
matokban, un. térfogati sugárzással/elnyeléssel 
rendelkezik. A szilárd anyagok sugárzása felületi.    

6.3.3.4. Energiahelyzet, energiapolitika az Eu-
rópai Unióban és Magyarországon 

A végső energiafelhasználásban a másodlagos 
energiahordozók vesznek részt. A felhasználó a 
gazdaság öt szektora: az ipar, a mezőgazdaság, a 
közlekedés, a szolgáltató szektor és a háztartások 
energia fogyasztása. 

Az IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) és 
az Európai Bizottság által kidolgozott „Európai 
energia és közlekedés - Tendenciák 2030-ig” és 
„– Fő forgatókönyvek a jövőre nézve” c. tanul-
mányok a jelenlegi trendek és stratégiák jövőbeli 
folytatását tükrözik. A trendek szerint a világ 
energiaigénye 2030-ig folyamatosan nő, az olaj 
iránti igény dominál, a gázfelhasználása nő a leg-
jobban, a széné némileg csökken. A megújuló for-
rások használata abszolút értékben növekszik, de 
szerepük szerény marad. Az energiaellátást és az 
árak emelkedését befolyásolja az, hogy a primer 
energiahordozók hozzáférése nehezebb és ener-
giaigényesebb, hosszabb szállítási útvonalakkal, 
az olaj és a gázinfrastruktúrában szűk keresztmet-
szetek állnak elő (tankerek, csővezetékek, finomí-
tók, stb.), új gazdasági szereplők (Kína, India) 
energiaigénye ugrásszerűen emelkedik, a terro-
rizmus és a kalóztámadások veszélyeztetik az el-
látást, és az energiát hatalmi kérdésekben is fel-
használják. A másodlagos hordozók közül az 
üzemanyag és a villamos energia igény nő a leg-

gyorsabban, a végső fogyasztást a közlekedés do-
minálja. [78] 

Az Európai Unió villamos-energia szektorában 
pl. ma is a nagyméretű, központosított termelésű, 
fosszilis és nukleáris üzemanyagokat használó 
erőművek dominálnak. Ez a szektor felelős, 1,2 
tonna CO2 kibocsátásáért és 2600 tonna veszélyes 
(radioaktív) hulladék „megtermeléséért”. Ugyan-
akkor a tagországok területén a Föld készleteiből 
a kőolaj 0,6%-a,  a földgáz 2%-a, a szén 7,3%-a 
és az urán elenyésző mennyisége található mind-
össze. A kényszerűen importált mennyiség alap-
ján, nem lehet valós ellátásbiztonságról beszélni.  

Az 1997-es „Amsterdami Szerződés” c. EU 
dokumentum rögzítette, hogy a fenntartható fejlő-
dés előmozdítása a közösség célja. A célok telje-
sítésének feltételeként szerepel az EU gazdaságá-
nak modernizálása, a belső villamos energia és 
gázpiacok kiépítésének befejezése, a megújuló 
energiaforrások használatának, az energiahaté-
konyságnak a politikai támogatása és az atom-
energia leépítése egyes tagországokban. „Az 
energiaellátás biztonságáról szóló, az Európai Bi-
zottság által 2001-ben kiadott „Zöld könyv” 
(Green Paper on Security of Energy Supply) sze-
rint, ha Európa nem vált irányt, akkor a mai 54% 
helyett 20 éven belül az energia 70%-át importál-
ni fogja.” [79]  Még ebben az évben az Unió el-
fogadta a jogilag nem kötelező érvényű „Megúju-
ló Energia Direktívát” (2001/77/EC), amelyben a 
tagországok számára nemzeti célszámokat fogal-
mazott meg, a megújuló energiák, villamos ener-
giaellátáson belüli részarányára vonatkozóan. Az 
EU 2003/87/EK irányelve helyezte piaci alapokra 
a klímapolitikát. A direktívával összhangban lét-
rehoztak egy CO2 kibocsátási kereskedelmi rend-
szert (Emission Trading Scheme, ETS) amelyben 
10500 európai ipari létesítmény vesz részt, ebből 
101 cég magyar. Az egyes gyáregységek kvótáit a 
Nemzeti Elosztási terv határozza meg és az EU 
Bizottság fogadja el. A túllépő kvótát vásárolhat 
attól, aki nem használja ki a keretét. A kisebb lép-
tékű kibocsátásokra az Effort Sharing (ES) rend-
szer vonatkozik. Ezek kibocsátásának volumene, 
kb. 55%, de az ipari létesítményeken kívül min-
den beletartozik (mezőgazdaság, közlekedés, 
szolgáltatások, háztartások, építőipar, stb.). 2005 
nyarán az Európai Unióban az energiahatékony-
ság szempontjából döntő jelentőségű jogalkotói 
munka folyt. A „Zöld könyv” 2005-ben átdolgo-
zott változatának mottója vált igazán ismertté: 
„Doing more with less”, magyar fordítása: „A ke-
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vesebb, több” lehetne. Az ellátásban jelentkező 
hiány kiváltására az írás az energiatakarékossá-
gon kívül az energiahatékonyság maximalizálását 
és a megújuló energiák hasznosítását nevezi meg, 
amely egyúttal hozzájárulna a „fenntartható gaz-
dasági fejlődéshez” is. Mindhárom javaslat, akár 
egyidejű megvalósításának műszaki eszközei ren-
delkezésre állnak, vagy fejlesztés alatt vannak. 
Teljesülésüket költséghatékony megoldásokkal, 
direktívákkal, törvényekkel, jogszabályokkal, mű-
szaki előírásokkal, pénzügyi támogatási rendsze-
rek kidolgozásával és kölcsönökkel próbálják el-
érni. Az EU 2007 márciusában tartott, Brüsszeli 
csúcstalálkozóján a kormányfők megszavazták, 
hogy az EU 27 tagállama átlagosan, 2020-ig 20%-
al csökkenti a szennyező kibocsátásokat és köte-
lező érvénnyel 20%-ra növeli a megújuló forrá-
sokra támaszkodó energia részarányát az 
energiamixben.  

A legfontosabb alternatív energiaforgató-
könyvek között tartják számon az EREC, Európai 
Megújuló Energia Tanács (European Renewable 
Energy Council) és a Greenpeace: 
„Energy(R)evolution” globális jelentését. A ta-
nulmány a jövőbeli célokból kiindulva, időben 
visszafelé haladva készült el és járható utakat mu-
tat be a következő évtizedek energiagazdálkodás-
ára, összefüggésben a klímaváltozást gyorsító 
üvegház gázok kibocsátásának csökkentésével. 
Szerinte ahhoz, hogy a Kyotoi megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően a globális CO2 kibocsá-
tást a század közepére a felére mérsékeljük, a fej-
lett ipari országok kibocsátását 2020-ig min. 30%-
al, 2050-ig pedig 80%-al kellene csökkenteni az 
1990-es szinthez képest. Fő célok az EU27 CO2 

kibocsátás 3 tonna/év/fő alá csökkentése, az 
atomerőművel bezárása, és az energiahatékonysá-
gi potenciál teljes körű kihasználása. A CO2 ke-
reskedelem elvileg javíthat a helyzeten, az üzleti 
szempontok azonban ritkán egyeztethetők össze a 
környezet védelmének szempontjaival. 

A tanulmány magyar változataként készült el 
az „Energia(forradalom)” [64] c. forgatókönyv, 
amely szerint Magyarország a megújuló források 
alkalmazása terén a leghátul áll. Kedvező adott-
ságaink ellenére az 2007-ben megfogalmazott 
energiapolitikai stratégiai keretdokumentum nem 
kíván érdemben változtatni ezen a helyzeten. Az 
ország energiatermelése centralizált, nagyrészt 
elöregedett erőműparkkal. Az energiamixben a 
gáz, a szén és az atomenergia dominál. Primer-
energia szükségletünk 83%-a fosszilis forrásokból 

származik, 13%-a nukleáris eredetű. A villamos 
energiatermelésen belül a megújuló energiák ará-
nya 4,5%, melyet a szenes erőművek átalakítását 
követően tűzifa adja. (2005-ben a hazai PE terme-
lés 432 PJ, a felhasználás 1050 PJ. Összetétele 
gáz 45%, olaj 24%, nukleáris 13%, szén 14% és 
megújuló 4%.). Jelenleg energiaszükségletünk kb. 
70%-a származik importból, mely 2015-re elérhe-
ti a 90%-ot. [80] A centralizált rendszerek kocká-
zati tényezői jelentősek az ellátás szempontjából.  

A fenntartható termelés és fogyasztás alapfel-
tétele a megújuló források támogatott, takarékos 
és hatékony használata és kisléptékű decentrali-
zált hő és áramtermelő rendszerek bevezetése és 
elterjesztése. A cél érdekében a kisléptékű, meg-
újuló forrásokra támaszkodó energiatermelés ha-
tékonyságát növelni és veszteségeit csökkenteni is 
könnyebb. A végső felhasználóknál is korlátozni 
kell az energiafelhasználást és növelni a haté-
konyságot, valamint kialakítani az energiatudatos 
felhasználói szokásokat.  

A GDP növekedése általában együtt jár az 
energiafogyasztás növekedésével, ezért kevésbé 
energia-intenzív iparágak bevezetésére lenne 
szükség. Az intenzitás (egységnyi GDP előállítá-
sához szükséges energiamennyiség) a hatékony-
ság javításával?), és a „szelíd technikák” beveze-
tésével csökkenthető lenne. A dokumentum java-
solja megszüntetni a súlyosan környezetszennyező 
energiaátalakítási technológiák pénzügyi támoga-
tását, ezt a megújulók hasznosítására kellene for-
dítani. A mobilitás igény visszafogásában és az 
energiahatékonyabb közlekedési módokra (tö-
megközlekedés) való áttérésben is rengeteg lehe-
tőség rejlik. 

Összefoglalásul: megoldást jelentene a fosszi-
lis tüzelőanyagok és atomenergia mindenfajta tá-
mogatásának megszüntetése és az externális költ-
ségek beépítése az árakba. Jogilag kötelező érvé-
nyű szabályozások életbe léptetése az megújuló 
források hasznosítására, garantált és elsőbbségi 
hálózati kapcsolódással. Elengedhetetlen a jogilag 
és gazdaságilag megalapozott, kiszámítható és 
stabil megtérülés biztosítása a befektetők számá-
ra. 

A különböző hazai nemzeti stratégiák, mint pl. 
az NKP (Nemzeti Környezetvédelmi Program, 
2003), a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, 
2007 és a NES (Nemzeti Éghajlatváltozási Straté-
gia, 2008 és a 2008-2020 közötti időszakra vonat-
kozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV.17.) 
OGY határozat, amelyek céljuknak az ellátásbiz-
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tonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság 
együttes megvalósítását tekintik. Konkrét cselek-
vési programot azonban nem tartalmaznak. Ná-
lunk is léteznek támogatások, különböző pályázati 
konstrukciók pl. az Új Magyarország Fejlesztési 
terv részeként kidolgozott Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP), amely vissza nem té-
rítendő támogatást nyújt, vagy a „harmadik feles 
finanszírozás” pályázati konstrukció. A Nemzeti 
Energiatakarékossági Program (NEP) keretében is 
kérhető támogatás. 

Mindezen intézkedések eredményessége azon-
ban kérdéses, egyszerűen azért, mert a kapitaliz-
mus természete miatt több „energia-hatékony” 
épület, jármű, gyártósor és műszaki berendezés 
készítésére van igény.  

6.3.4. Épületek végső energiafelhasználása 
Világosan el kell különítenünk a globális kapi-

talizmus rendszerébe illesztett, „nem fenntartha-
tó” és az azt meghaladó fenntartható civilizáció-
hoz kapcsolható, „fenntartható” energiahasznosí-
tási megoldásokat. Már utaltunk az energiahasz-
nosítás rész- és rendszer hatásfokának szembenál-
lására. Leírtuk azt is, hogy a kisebb léptékű CO2 
kibocsátásokra az Európai Unióban az Effort 
Sharing (ES) rendszer vonatkozik. A vonatkozó 
számítások szerint ezek kibocsátásának volumene, 
a teljes kibocsátás 55%,-a. Hozzá kell tenni, hogy 
ebbe az ipari létesítményeken kívül minden bele-
tartozik (a mezőgazdaság, a közlekedés, a szolgál-
tatások, a háztartások, sőt az, építőipar is.). A 
CO2 kibocsátás mennyisége arányos az energia-
használattal, a nagyfogyasztók és a „lakossági 
maradék” fogyasztása azonos nagyságrendű. A 
„rendszerhatásfokok”számításánál tehát az ipari, 
katonai, űrkutatási és egyéb célú létesítmények 
energiahasználatát is vizsgálni szükséges. 

6.3.4.1. Épületek energiafelhasználásának sza-
bályozása 
A mérsékelt égövön, a kismértékben eltérő ég-

hajlati viszonyok függvényében, az év nagy ré-
szében, a biológiai követelmények és az életminő-
ség növelése érdekében a külső téritől jelentős 
részben eltérő klíma/légállapotokat kell létrehoz-
ni. Ez legtöbbször fosszilis eredetű, energia- és 
anyagáramok bevezetésével, és a nehézipar gyár-
totta, épületgépészeti eszközök felhasználásával 
történik. 

A felmérések már korábban is jelezték, hogy a 
Közösség végső energiafelhasználásának kb. 

40%-át az épületállomány emészti fel és ez fo-
lyamatosan növekvő tendenciát mutat.  

Ennek kb. 45%-a az épületek üzemeltetésének- 
kb. 5%-a az építőipar-, 20%-a az anyagokat és 
szerkezeteket előállító háttéripar-, 20%-a szállítás 
és közlekedés energiafogyasztása, 10%-a pedig az 
egyebek kategóriájába tartozik. [80]  

6.3.4.2. Minősítő rendszerek 
Az Európa Tanács 2002-ben irányelvet fogal-

mazott meg az épületek energetikai teljesítményé-
ről. Az EPBD (Energy Performance of Buildings) 
2002/91/EK dokumentum az alábbiakat tartal-
mazza: 
 általános keretet ad az épületek integrált ener-

getikai teljesítményének számítási módszeré-
hez, 

 előírja az új épületek energetikai teljesítmé-
nyére vonatkozó minimumkövetelmények be-
tartását, 

 a nagyméretű épületek felújítását követően 
energetikai minimum teljesítését követeli 
meg, 

 az épületek energetikai teljesítményét tanúsí-
tani kell és 

 előírja a fűtő és hűtő/klímatizáló gépészeti 
rendszerek rendszeres ellenőrzését, illetve a 
15 évnél régebbiek felülvizsgálatát. 

Már korábban is, az un. olajválságot követően, 
az 1970-es évek közepétől dolgoztak ki megoldá-
sokat és építési előírásokat az épületek 
hőveszteségének korlátozására. Amerikában ek-
kor készültek az első generációs napházak, Svéd-
országban már 1975-ben hatályba lépett az SBN 
75 építési szabvány, mely a mai alacsony energia-
felhasználású épületek tervezési előírásainak alap-
jául szolgált. Németország hamar követte Svédor-
szágot az energiaracionalizálásban, már 2002-ben 
életbe lépett az új energiatakarékossági rendelet 
(EnEv) és hamarosan a PHPP is a passzívházak 
létrehozására kifejlesztett tervezőcsomag és mi-
nőségbiztosítási rendszer. is. Az EU dán mintára, 
egy hőteljesítmény értékelő módszert javasolt, 
amely az épületeket energetikai teljesítményük és 
CO2 kibocsátásuk alapján osztályokba sorolja: az 
A,B besorolás, jó-, a C,D standard teljesítményű 
és az E,G energiaéhes épület. Az alapcél az volt, 
hogy az alacsony osztályba kerülő házakat ki le-
hessen zárni a lakáspiacról. A távlati cél, hogy 
2050-ig negyedére csökkentsük (néggyel osztjuk) 
az energiafelhasználást és a szennyező kibocsátá-
sokat (legalábbis az épületek esetében). A szám-
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szerűsítés érdekében elsősorban a fűtési-, majd a 
melegvíztermelési-, világítási- és erőátviteli- egy-
szóval használati energiamennyiség alapján dol-
goztak ki kategóriákat. A fajlagos energiafelhasz-
nálás számításához az elfogyasztott éves kőolaj-, 
illetve a földgázmennyiség energiatartalmát (1 l 
tüzelőolaj = 1 m3 földgáz = 10 kWh/m2 év) vet-
ték alapul. 

Az épületállomány osztályba sorolását az épí-
tési időszakban alkalmazott technikák és érvény-
ben lévő előírások szerint végezték el, ami orszá-
gonként kismértékben eltérő ugyan, de nagyság-
rendileg egyezőnek tekinthető. A következőkben 
a német és svájci szabályozás alapján összeállí-
tott, „energiafelhasználási épületkategóriákat” is-
mertetjük:   
 alacsony energiafogyasztású épületek: 60 

kWh/m2év, 
 „minergia” házak (Svájci Minergie ®szab-

vány, Kriesi): 30 kWh/m2év, 
 ultra alacsony energiafelhasználású épületek 

(Gertis): 30 kWh/m2év, 
 passzív házak (Feist): 15 kWh/m2év,  
 (kvázi) nulla energiafelhasználású épületek 

(Humm): 3-5 kWh/m2év, 
 aktív házak, „plusz energiát termelő házak”.  

Az energiaválságot megelőző időben készült 
átlagos épületek energiafelhasználása: 
 hőszigetelés nélküli, hagyományos téglaépü-

letek: 180-600 kWh/m2év, 
 hőszigetelő blokkból készült házak: 160-180 

kWh/m2/év. [81]  
Összehasonlításul a francia Effinenergie® 

szabvány kategorizálását is ismertetjük: 
 Az energetikai szabályozást megelőző idő-

szakban épült házak: 150-450 kWh/m2év 
 A folyamatosan szigorodó hőtechnikai szabá-

lyozásnak megfelelően készültek: 115-300 
kWh/m2év, 105-275 kWh/m2év és 100-240 
kWh/m2év, 

 Felújított épületeknél előírás a kvázi kisener-
giájú kategória: 45-75 kWh/m2év, 

  Új, hőtechnikailag optimalizált, kisenergiájú 
épületek: kb 35 kWh/m2év, 

 Passzív házak, 15 kWh/m2év. 
Franciaországban az indexálás a helyi klíma, 

az épületfunkció és az energiaforrás függvényé-
ben változik. Általában azonban az új épületek fű-
tési energiafogyasztása max. 35 kWh/m2év és a 
nyári gépi hűtés nem megengedett. 

Itthon Műszaki Előírás szabályozta az épületek 
állagvédelmi (belső felületi kondenzáció elkerülé-
se) követelményeit. Ezt követően hőtechnikai 
szabványt dolgoztak ki, mely két lépesben 1979-
ben és 1985-ben lépett hatályba. A szabvány a 
külső térelhatároló szerkezetek hőátbocsátási- és a 
homlokzatok átlagos hőátbocsátási tényezőinek 
korlátozását írta elő. Ezt 1992-ben az európai elő-
írások struktúrájához igazodó szabvány váltotta 
fel. Az energiaracionalizálást szolgáló követel-
ményrendszer az un. fajlagos hőigényt (W/m3K) 
korlátozza, az épület külső határoló szerkezetei-
nek (belső) felülete (Am2) és a fűtött (levegő) tér-
fogat (Vm3) arányában.  A tervezett épületre vo-
natkozó követelményérték az A/V hányados ki-
számítását követően a szabványban szereplő ösz-
szefüggés segítségével számítható. A 2004-es EU 
csatlakozás után elrendelt jogharmonizációval az 
Országos Lakás és Építésügyi Hivatalt (OLÉH) 
bízták meg. A részletes műszaki követelményeket 
a BME Építészmérnöki Kar Épületenergetika és 
Épületgépészeti Tanszékén, a Dr Zöld András ve-
zette munkacsoport dolgozta ki, a 7/2006 (V.24.) 
TNM rendelet jogi hátterére támaszkodva, azzal 
egyidejűleg. [82] A követelményértékek számítá-
si módszereit 7/2006 (V.24.) TNM rendelet sza-
bályozza, az épületek energetikai jellemzőinek ta-
núsítása kötelező voltáról és a tanúsítás elkészíté-
sének módszeréről a 176/2008.(VI.30.) kormány-
rendelet intézkedik, amely 2009. január elsején 
lépett hatályba. Az épületeket (vagy önálló rendel-
tetési egységeiket) energetikai szempontok (az 
összesített energetikai mutató) alapján minősítik 
és osztályozzák. A számítások elkészítésének vi-
szonyítási alapja az energetikai minimum köve-
telményeknek éppen megfelelő, azonos nagyságú 
és funkciójú épület. A rendelet 3. sz . melléklete 
szerint, az összesített energetikai mutató és a vi-
szonyítási alap arányának százalékban kifejezett 
értéke alapján a minőségi osztályok az A+  ki-
sebb, mint 55% -tól (fokozottan energiatakarékos) 
az I nagyobb, mint 341%-ig (rossz) terjednek. A 
kiemelt osztályok a „fokozottan energiatakarékos 
„A+” (55%), a „követelménynek éppen megfelelő 
„C” (96-100%) és az „átlagos „F” (151-190%). A 
hazai lakásállomány átlagos energetikai színvona-
la (F osztály) 51-90%-al elmarad a követelmény-
ként meghatározott (C osztály) alsó határától. 

Az EU Energiahatékonysági Akciótervében 
célul tűzte ki, hogy az energiafelhasználási épü-
letkategóriákból az „alacsony energiafelhasználá-
sú” (60 kWh/m2év) és „passzívház” (15 
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kWh/m2év) követelményeit beépítsék az tanúsítási 
rendszerébe. 

6.3.4.3. Épületek teljes élettartamára vetített 
energiamérlege 

Az épületek energiafelhasználásán általában az 
„üzemeltetés” (fűtés, hűtés, gépi szellőzés, 
melegvízkészítés és a világítás) energiafogyasztá-
sát értik és azt is végső (használati) energiában ki-
fejezve. Ezt az összesített energetikai jellemzőt 
(Ep) primer energiahordozóban kifejezett fajla-
gos éves energiafogyasztásként adják meg, di-
menziója [kWh/m2a]. Ezen felül beleszámítható 
még az irodai és háztartási berendezések fogyasz-
tása is, bár ez építészeti eszközökkel nem befo-
lyásolható. Ez azonban az energiahasznosítás 
„részhatásfokának” tekinthető csak, ha a „rend-
szerhatásfokra” vagyunk kíváncsiak, akkor az 
épület teljes élettartamára vetített energiafogyasz-
tást kell megvizsgálni, amibe beletartozik az épü-
let létrehozásának, felújításának, bontásának és az 
építési hulladék kezelésének-újrafelhasználásának 
energiatartalma is.  

A létesítés energiafogyasztása rendkívül össze-
tett, bár a folyamatok követhetők és az energia-
felhasználás mérhető. Ide tartozik az építőanyag-
ok nyersanyagainak kitermelése, a másodlagos 
anyagok (osztályozott kavics, cement, stb.) ter-
mékek (nyílászárók, hő-,vízszigetelő-, burkoló-
anyagok, festékek és bevonatok, épületgépészeti 
berendezések, csővezetékek, napkollektorok, stb.) 
gyártása és raktározása is. Nem hagyható ki a ter-
vezőirodák és hatóságok, a kivitelezésnél és a fel-
újításnál használt építőipari gépek és szerszámok 
energiafogyasztása, a bontás, a hulladék elhelye-
zés, esetleg újrahasznosítás, a veszélyes hulladék 
ártalmatlanítás, és a közbenső szállítási folyama-
tok energiafelhasználása sem. Számítható a hasz-
nálati energiák primer energiatartalma is. Jelen-
tős kutatási háttérre támaszkodó adatbázisok áll-
nak azok rendelkezésére, akik tájékozódni kíván-
nak a teljes energiafogyasztásról. Az épületek és 
szerkezeteik valamilyen célszerű egység (1 kg 
tömeg, 1 m2 felület, 1 m3 térfogat) primer ener-
giatartalmával jellemezhetők. Az energiahasználat 
az épület teljes (50-100 év) élettartamára vonat-
kozik. Az építőanyagok és szerkezetek beépített 
energiatartalmával a későbbiekben foglalkozunk. 
A feladat az épületek energiafelhasználásának 
komplex optimalizálására való törekvés, ami nem 
könnyű. Meggondolandó pl. a nagy primer ener-
giatartalmú, viszonylag rövid élettartamú, nem 

felújítható termékek betervezése. Az üzemeltetési 
energiamennyiség csökkentése szempontjából lé-
nyeges szerkezetcsoportok gondos kialakításával 
képesek vagyunk az épületek energiaforgalmát 
kedvező irányban befolyásolni. 

Az egyik lehetséges élettartamra vetített, ener-
getikai szempontú, optimalizálási módszer szerint 
csak a „hőforgalomban” részt vevő épületszerke-
zetek (építőanyagok) beépített energiatartalmát és 
az üzemeltetési energiafogyasztását vetik össze. 
Az épületek beépített primer energiatartalma 
(PET, PEI) pár száztól néhány ezer kWh/m3-ig 
változik. Egységnyi homlokzati felület hőszigete-
lésének létesítési energiaigénye 20-80 kWh/m2. 
(nagy részét az elhelyezési munka PEt tartalma 
teszi ki) és egy jó hőszigetelő képességű üvege-
zett nyílászáró beépített energiatartalma 200-300 
kWh/m2. A felület-térfogat viszony és az üvege-
zési arányok függvényében a hővédelem energia-
tartalma (30-240 kWh/m3), ez átlagos épületek 
esetében 3-20%-a a teljes létesítési energiatarta-
lomnak. A hőszigetelés mennyisége növelésének 
„csak” pénzügyi, esetenként műszaki, esetleg 
ökológiai korlátai vannak.  

A hőszigeteletlen épületek beépített energiatar-
talma néhány év üzemeltetési energiaigénynek fe-
lel meg. A létesítési energiaigény növelése akkor 
válik igazán kérdésessé, ha energetikailag auto-
nóm házat (csak aktív hasznosítású megújuló 
energiákat fogyaszt) létesítenek. Számolni kell 
azzal, hogy az energiatermelő és tároló berende-
zések élettartama rövid (10-30 év), ezeket a ve-
szélyes hulladéknak számító elemeket az épület 
élettartama alatt többször is cserélni kell. Kiderül, 
hogy a hosszabb élettartamú szerkezetekkel, pasz-
szív energiahasznosítással rendelkező épületek 
halmozott energiafelhasználása minden időpont-
ban alacsonyabb. [64] 

6.3.4.4. Az üzemeltetési energiamérleg 
Az épületek üzemeltetési energiaforgalma több 

részfolyamatra, (funkcióra) osztható. A részfo-
lyamatok részesedése a teljes energiahasználatból 
lakóépületek esetében általában a következő: 
o fűtésre-hűtésre kb. 45%-, 
o melegvíz készítésre kb. 11%-, 
o főzésre és irodai/szórakoztató és háztartási 

géphasználatra kb.8%-, 
o világításra kb. 1%- és 
o az épület megközelítésére kb. 26% energiát 

fordítunk. 
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Ha a vizsgálatokat, csak a legnagyobb arányt 
képviselő fűtésre és/vagy a hűtésre korlátozzuk, 
ennek mérlege is több részfolyamat algebrai ösz-
szegével határozható meg. A mérleg 0 végösszegű 
és a lejjebb részletezett egyensúly minden körül-
mények között kialakul. 

A fűtési hőmérleg tehát: 
Qt + Qhh + Qsz + Qs + Qb + ΔQt/Δτ + Qg = 0 
Az egyenlet tagjai:  
Qt =ΣAkr (ti-te) a transzmissziós hőveszteség,  

(A) a külső térelhatároló felület, (kr ) felület réteg-
felépítésének hőátbocsátási tényezője, a (ti-te) a 
mértékadó belső és külső hőmérséklet különbsé-
ge. 

Qhh  = Σ l kl (ti-te) a hőhidak hővesztesége, (l) a 
hőhíd (csatlakozási él) hossza, (kl) vonalmenti 
hőátbocsátási tényező. 

Qsz  = L ρ c a szellőzési hőveszteség , (L) a szel-
lőzőlevegő térfogatárama, (ρ) a levegő sűrűsége, 
(c) a levegő fajhője. 

Qs  = Σ At I N a (nap)sugárzási hőnyereség, 
(At) a transzparens szerkezetek felülete, (I) a su-
gárzás intenzitása, (N) a naptényező. 

Qb  = nem fűtési célú forrásokból származó, 
belső hőterhelés. 

ΔQt/Δτ = a tárolt hő változása, a térhatároló 
szerkezetekben az időben változó külsö/belső ha-
tások miatt elnyelt vagy felszabaduló energia-
áram. 

Qg = a gépészeti rendszerek fűtő/hűtő teljesít-
ménye. 

Az egyenletben szereplő összetevők a pillanat-
nyi időjárási és üzemeltetési feltételektől függően 
pozitív vagy negatív előjelűek. 

6.3.4.5. Energiatudatos épülettervezés 
Az energiatudatos épülettervezésnek alapvető-

en kétféle módszere áll rendelkezésre. jelenleg az 
un. defenzív szemlélet az irányadó, ez esetben té-
len a hőveszteség, nyáron a hőnyereség korlátozá-
sával szabályozzuk az épület energiaigényét. Épí-
tészeti jellemzői a nagy vastagságú hőszigetelés a 
külső határoló szerkezeteken, a kis üvegezési 
arány, és a jó légzárás. A nyereségelvű szemlélet, 
vagy tervezési stratégia a téli szoláris nyereségek 
maximalizálására, nyáron pedig a hőveszteségek 
maximalizálásra. Nagy szerepe van a tájolásnak, a 
nagy üvegezési aránynak és a jelentős nagyságú 
hőtároló tömegnek. Lényeges, hogy a felsorolt 
eszközöket integrált módon használják. 

Ha a legtöbb energiát fogyasztó fűtés- és egyre 
inkább a nyári hűtés energiaszükséglete csökken-

tésének lehetőségével foglalkozunk, akkor leegy-
szerűsítve megállapíthatjuk, hogy az épületek 
hőszükséglete a hőnyereség és veszteség különb-
ségéből és az előírások rögzítette hőigényből adó-
dik. A takarékos energiagazdálkodás már ismer-
tetett megoldásaként a cél olyan épületek létreho-
zása, amelyek, képesek teljesíteni a ma elvárt ké-
nyelmi szintet, a fosszilis energiahordozók átala-
kítási-használati hatásfokának (hatékonyságának) 
javításával, takarékos használatukkal és a megúju-
ló energiaforrások integrálásával az energiaellátó 
rendszerekbe. 

A pusztán energiatudatos épületek tervezése-
kor a cél a hőszükséglet ésszerű határig való 
csökkentése, a hőveszteség korlátozása és a meg-
újuló erőforrások bekapcsolása az energiaforga-
lomba azok aktív hasznosításával. 

Amennyiben a „környezettudatos építés” teljes 
körű követelményrendszerét (R.C.R.) és nem csak, 
a főleg politikai indíttatású energia problémát tart-
juk szem előtt, arra vagyunk ítélve, hogy máskép-
pen gondolkozzunk, tervezzünk és építsünk. Az 
energiahasználat esetében pl. arra, hogy a környe-
zeti, megújuló energiaforrások kisléptékű és pasz-
szív hasznosítását valósítsuk meg. Itt nem elég, 
hogy az épületek energetikai teljesítményét ösz-
szehasonlítsuk az érvényes energetikai előírások-
kal, vagy, hogy a tervezési opció megfelelőségét 
termikus szimulációval igazoljuk.  

A cél elérése (egész évben egyenletes 
hőkomfort) érdekében nem nélkülözhető a „dina-
mikus klimatikus szimuláció”, ami az adott éghaj-
lati zónában valamennyi klimatikus és építészeti 
összetevő folyamatos változásának és egymásra 
hatásának megjelenítésére és optimalizált haszno-
sítására képes. Egyensúlyt kell teremteni a para-
méterek összessége között, nem elég csak egy te-
rületen törekedni tökéletességre, pl. a téli energia-
fogyasztás radikális csökkentésére. (Az energeti-
kai optimalizálást össze kell egyeztetni a 
bioklimatikus gondolattal, azaz a reális és tartós 
energetikai teljesítményen kívül, egészséges belső 
téri levegőminőséget és korlátozott környezeti 
terhelést kell elérniük az épületeknek teljes élet-
tartamuk alatt).  

Minden év- és napszakban az épület térképzé-
sének és a térelhatároló szerkezeteinek úgy kell 
biztosítania a kellemes komfortérzetet, hogy a téli 
időszakban csak rásegítő fűtésre legyen szükség, a 
nyári hűtéshez ne igényeljen klímaberendezést és 
az átmeneti évszakokban fűtés és hűtés nélkül 
működjön. E cél érdekében a térelhatároló szerke-
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zeteknek az optimalizálására van szükség, ami 
nemcsak „épített burok”, hanem fűtő és hűtő be-
rendezés is. Ez csak a mikroklíma kedvező eleme-
inek felerősítésével-használatával és a kedvezőt-
lenek kizárásával oldható meg. Az épület egyúttal 
a külső klímarendszerekkel együttműködő 
és/vagy azoknak ellenálló gépészeti berendezés is.  

Ezt a már említett kétféle módszerrel lehet 
megoldani.  

A „fenntarthatatlan” megoldás az un. intelli-
gens épületek, melyek a külső-belső változásokra 
dinamikusan reagáló, szabályozható áteresztőké-
pességű térelhatároló szerkezetekkel készülnek. 
Az információgyűjtés napenergiával táplált érzé-
kelőkkel, a reagálás a szerkezetek teljesítőképes-
ségének megváltoztatásával történik. Ebben az 
esetben a használati energia minimális, a létesíté-
si, felújítási, bontási energia mennyisége nagy és 
a nehézipari hátterű szerkezetek gyártási és hulla-
dékállapotban is veszélyesek a környezetre. 

A „fenntartható” módszerhez hozzátartozik a 
helyszíni klímaelemek ismerete, a nyereségek op-
timalizálása és a veszteségek minimalizálása. 
Eszközei: a megfelelő belső-külső helyiség-
elrendezés, térképzés és térkapcsolatok, a tömeg-
képzés, a tájolás, az építőanyagok és szerkezetek 
(hőtechnikai) jellemzőinek figyelembevétele, va-
lamint a meglévő növényzet és vízfelületek hasz-
nálata, esetleg újak telepítése az adottságokhoz 
alkalmazkodva. A hatások és követelmények idő-
ben egyszerre, de egymást követően is jelentkez-
hetnek. 

A konkrét feladatok: télen a napból vagy föld-
ből származó hőnyereségek gyűjtése, tárolása és 
elosztása, valamint a hőveszteségek megakadá-
lyozása, minimális kiegészítő energia felhasználá-
sával. Nyáron a napsugárzás elleni védelem, a 
hőbehatolás meggátlása és a felesleges hő eltávo-
lítása, az átmeneti évszakokban a két stratégia 
kombinálása célszerű. 

6.3.4.6. Energiahasználat az épületekben 
A fosszilis erőforrások hasznosítása legtöbb-

ször mesterséges fűtési-, hűtési- esetleg szellőzési 
céllal kifejlesztett épületgépészeti berendezések-
kel történik. Ezeket ismertnek tételezzük fel.  

A környezeti, megújuló erőforrások nagy része 
(a helyzeti-mozgási és geotermikus energiákon 
kívül) a napenergia függvénye. A leggyakoribb a 
sugárzási energia közvetlen hasznosítása, de a 
szélenergia, a domborzati viszonyoktól vagy a 
vízfelületektől függő helyi légáramlatok és a bio-

massza mennyisége és energiatartalma is legősibb 
energiaforrásunk tevékenységének következmé-
nye.  

A legelterjedtebb a nap sugárzási energiájának 
hasznosítása. Átalakításának és építészeti haszná-
latának alapvetően két- a gyakorlatban három 
módszere ismert: ezek a passzív-, az aktív és a 
hibrid rendszerek. 

A passzív hasznosításnak két elvi lehetősége 
van, melyet a direkt és az indirekt rendszereknek 
neveznek. A direkt rendszerek esetében közvetle-
nül az épületszerkezeteket használják fel, az indi-
rekt megoldások esetében elkülönített energia-
gyűjtő és tároló tereket alakítanak ki az épületek-
ben.  

A direkt napenergia hasznosító rendszerek ese-
tében: 
o Kedvező tájolású, nagyméretű, jó fényáteresz-

tésű homlokzati felületekre, 
o Elegendően nagy hőtároló tömegre (1 m2 

transzparens felület mögött, min. 2000 kg ak-
tív hőtároló tömeg),  

o A szabályozhatóság érdekében a transzparens 
felületek előtt mozgatható hőszigetelő-
árnyékoló szerkezetre van szükség. 

Az indirekt rendszerek műszaki megoldásai: 
Az épületszerkezetektől független energiagyűj-

tő falak és/vagy födémek (tömegfal, Trombe fal, 
fekete padlás), valamint speciális burkolatok 
(transzparens hőszigetelések, stb.). 

A napterek (télikertek, üvegházak) az „üveg-
házhatás” elvén „napcsapdaként” gyűjtik be az 
energiát. Az üveg (speciális átlátszó fólia) a rö-
vidhullámhosszú, nagy energiatartalmú sugárzást 
átengedik, de a belső felületekről visszaverődő ki-
sebb energiájú, nagyobb hullámhosszú sugárzás-
sal szemben átlátszatlanok. A keletkezett hőener-
gia tárolása kő, beton, víz, talaj, vagy valamilyen 
fázisváltó anyag segítségével történik. Az elosz-
tásban közreműködő hőhordozó közeg általában 
levegő. A tároló elhelyezése, tároló kapacitása, 
töltési-kisütési teljesítménye és hatásfoka számít-
ható. A napterek a ház funkcionális és szerkezeti 
rendszerébe integrálhatók is, sőt naptérnek tekint-
hetők egyes üvegezett verandák, loggiák, virágab-
lakok is. 

A levegő hőhordozós rendszerek a 
légkollektorok (általában falkollektor), vagy hoz-
zájuk kapcsolódó légjáratos hőtárolók és az un. 
kihelyezett kollektorok rendszerek. Az energia-
gyűjtés alapja legtöbbször itt is az üvegházhatás, 
de az elnyelő felület mögött közvetlenül nincs hő-
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tároló tömeg, az energia természetes légkörzés út-
ján jut tovább. A levegős rendszerek vagy légfű-
tési és szellőzési célokat szolgálnak, vagy a hatá-
roló szerkezetek légjárataiban keringtetve fal, 
padló, vagy mennyezetfűtésként működnek. 

A nyári hőterhelés csökkentésére a passzív hű-
tés technikái adnak megoldást, ami a hőterhelés 
csökkentésével (speciális épületszerkezeti megol-
dásokkal), a felesleges hőmennyiség eltávolításá-
val (szellőzés, adiabatikus hűtés) és a hőmérséklet 
ingadozás csillapításával oldható meg. [64] 

Passzív módszerekkel a szellőzés (ellenőrzött 
természetes szellőzés), klímatizálás (vízfelületek, 
növényzet) és természetes világítás (transzparens 
felületek, reflektív felületek, fénykutak, fénypár-
kányok) tér és időbeli kiterjesztése is megoldható.  

Az aktív környezeti energiahasznosító rendsze-
rek „gépészeti” eszközökkel (nehézipari háttérre 
támaszkodó, sorozatgyártással előállított termikus 
és fotovillamos berendezésekkel) gyűjtik be, ala-
kítják át, tárolják és osztják el a hő-(sík, vagy tar-
tály kollektorok), vagy villamos energiát 
(fotovoltaikus rendszerek). Ez esetben már nem 
csak a nap-, hanem a szél és geotermikus energia 
is hasznosítható fűtési, hűtési és áramtermelési cé-
lokra. A rendszerek kombinált (pl. fotovillamos-
hidro, vagy szél rendszerek) formában is léteznek.  

A hibrid rendszerek esetében a passzív hasz-
nosítás dominál, de a szükséges kiegészítő, ráse-
gítő energiát aktív eszközökkel állítják elő és 
használják fel. Ideális esetben aktív berendezést 
csak szabályozási (érzékelők, hőcserélők, lég-
áramlást megindító, kisméretű ventillátorok) cé-
lokra kell alkalmazni. Az említett kisméretű be-
rendezések kisüzemben, sokszor un. szelíd tech-
nikákkal is előállíthatók, így a „rendszerhatásfok” 
is jelentősen javítható. 

A megtakarítás itt is az életmódváltás függvé-
nye. Az un. energiatakarékos berendezések, való-
ban kevesebb áramot fogyasztanak, de rendszer-
hatásfokuk nem ismert. (pl. szürke energiatartal-
muk). Egyetlen példa a világítással való „takaré-
kosságra”: egy db. energiatakarékos izzó kétszer 
annyi áramot takarít meg évente (kb. 2500 ft), 
mint amit egy szélgenerátor (kb. 400 000 ft) állít 
elő egy év alatt. Ha az energiatakarékos izzók 
(CFL-ek) használatának egészségügyi következ-
ményeit is tekintetbe vesszük, talán egyszerűbb 
megoldás, hogy lekapcsoljuk a villanyt, ha nincs 
rá feltétlenül szükségünk. Angliában az Egész-
ségvédelmi Intézet (British Healt Protection 
Agency)  már 2008-ban súlyos aggodalmának 

adott hangot a CFL-ek használatával kapcsolat-
ban. Szerintük a káros UV sugárzáson kívül, a hi-
ganygőz- és a szabadon terjedő rádiófrekvencia 
kibocsátás súlyos egészségügyi károkhoz vezet. 
(A CFL-ek higanygőz tartalma a Környezetvé-
delmi Hivatal (EPA) biztonsági határértékének 
300-szorosa). A kanadai TRENT Egyetem e szak-
területtel foglalkozó munkatársa (Havas Magda) 
szerint gyorsan nő azoknak az egészségügyi szer-
vezeteknek a száma, melyek szint a CFL-ek bőr- 
és szembetegségeket, alvási-, koncentrációs ne-
hézségeket okoznak. Az EU és rajta kívül Kuba, 
az USA és Oroszország is, az euro-milliárdokban 
kifejezhető energiatakarékosságra és a kb. 15 mil-
lió tonna/év üvegházhatású gázkibocsátás csök-
kentésre hivatkozva folytatja a hagyományos 
égők kivonását az tagországok valamennyi piacá-
ról (Győr Ágnes: Veszélyeket rejtenek az új iz-
zók. Magyar Nemzet, 2009.11.03.) 

Az élet minden területén az időhúzás a cél, va-
gyis hogy a jelenlegi, energiára épített technikai 
civilizációnk változatlan formában fennmaradjon, 
beleértve a hatalmi struktúrákat is. Továbbra is 
technikai megoldást keresünk a technika okozta 
problémákra, lázasan kutatva a fosszilis források 
kiváltásának lehetőségét, életmódunk megváltoz-
tatása helyett.   

6.4. ANYAGHÁZTARTÁS  
Az anyagháztartás fogalma az épületekbe 

„bemenő” és onnan „kimenő” anyagáramokkal 
foglalkozik.  

A bemenő anyagáramok magukba foglalják az 
épület létrehozásához szükséges építőanyagokat, 
az üzemeltetéshez elengedhetetlen fűtőanyagokon 
és szellőző levegőn kívül (ezekkel az energia és 
levegőháztartás fejezetek már foglalkoztak) a vi-
zet és az építés és karbantartás kellékeit (szerszá-
mok, takarító és tisztítószerek) is. Az épülethasz-
nálat életmódhoz (kultúrához) is kötődik és szin-
tén nagy mennyiségű „anyag” bevitellel jár, kezd-
ve a bútorokkal, lakástextilekkel, háztartási gé-
pekkel és berendezésekkel, az élelmiszerekről, 
edényekről, testápoló szerekről, ruhákról, stb. 
nem is beszélve. A kimenő áramok legnagyobb 
része különböző, főleg levegőt szennyező anyag, 
szilárd hulladék és szennyvíz, amiről majd a víz-
háztartás fejezetben esik szó.   

A „korszerűnek” mondott épületekre jellemző 
a pazarló bevitel (energia, anyagok, friss levegő, 
ivóvíz), rossz hatásfokú elhasználás és szennyező 
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kibocsátás (hulladékhő, szilárd hulladék, szenny-
víz, füst, zaj, stb.).  

Az anyagháztartás fogalmát a kezelhetőség ér-
dekében, épületek esetében szűkebben kell értel-
mezni. Az építmények általában építőanyagokból 
készülnek, de egy korszerűnek mondott épületet 
ma már szinte kizárólag félkész és késztermékek-
ből szerelnek össze. Emiatt a beépített objektu-
mokra korlátozott „anyagháztartás”-t ki kell egé-
szíteni az épület szerkezeteivel is.  

 A célracionális gazdaságeszme természetéből 
következően, nehezen számol a természeti és tár-
sadalmi tőke veszélyes mértékű fogyásával, a tá-
voli befektetői alapoknál hozott döntések elsza-
kadnak a lokális erőforrások használóitól. Ennek 
következménye a természeti erőforrások túlfo-
gyasztása, megújulásuk veszélyeztetése, illetve 
lehetetlenné válása. Az építés (mesterséges kör-
nyezet létrehozása) területén különösen szembe-
tűnő a földkéreg anyagainak gyorsuló ütemű fo-
gyása. A Worldwatch Institute évente kiadott je-
lentései „A világ helyzeté”-ről szerint, évente 
több mint három milliárd tonna nyersanyag ala-
kul át épületszerkezetekké, melyek beépített fosz-
szilis eredetű energiatartalma (szürke energia) 
igen magas. A kitermelésből, gyártásból szállítás-
ból, használatból, bontásból származó levegő-, ta-
laj- és vízszennyezés veszélyes méreteket öltött. 
Nemzetközi adatok bizonyítják, hogy az EU15 
minden egyes polgárának anyagfelhasználása kb. 
15 tonna évente, aminek legnagyobb része építő-
anyag, ezt követik a fosszilis üzemanyagok és a 
biomassza. A kommunális hulladék kb. 500 kg 
évente és fejenként. A teljes felhasznált erőforrás 
mennyiség egyharmada hulladékká vagy szeny-
nyező kibocsátássá válik. Európa legnagyobb hul-
ladékáramai az építőiparban (kivitelezés, felújí-
tás, bontás) és a gyártási tevékenységek során ke-
letkeznek.  A kommunális hulladékoknak csak kb. 
40%-a, az építőipari hulladékok mintegy 30%-a  
hasznosul újra, a többi válogatás nélkül hulladék-
lerakóba, vagy égetőbe kerül.  

A fenntartható épületmodellt a minimális ener-
gia és anyagbevitel, a jó hatásfokú hasznosítás és 
a korlátozott, nem mérgező, visszaforgatható ki-
bocsátás jellemzi. 

Az ilyen épület és használója, tartós, kismér-
tékben előkészített (kis beépített energiatartalmú), 
nem mérgező anyagokkal számol, amelyek bon-
tás/használat után ismét a természet részévé vál-
hatnak, de legalább újra lehet őket használni-

hasznosítani máshol. Az építőanyagokat a teljes 
„anyagháztartás”részeként érdemes kezelni.  

6.4.1. Építőanyagok 
A „gazdaságkort” megelőzően építési célokra 

régóta ismert, többnyire természetes anyagokat 
használtak, kevés, emberi izomerőre alapozott te-
vékenységet fordítva a beépítés előtti megmunká-
lásra. Az első világháborúig Európában és Ame-
rika nagy részében gyakorlatilag mindent meg 
tudta építeni kőből, tömör téglából és fából. Az 
öntöttvas és később a hengerelt acél és az üveg 
teljessé tette a választékot. A vasbeton az 1920-as 
években kezdett tömegessé válni, de még a mono-
lit jelleg volt jellemző beépítésekor. Épületeink 
ma szinte minden tekintetben iparosított, sőt gyár-
tott módszerekkel készülnek. Nyersanyagokkal 
gyakorlatilag nem, inkább csak gyártmányokkal-
termékekkel találkozunk. A termékút elemzések 
kimutatták, hogy a kitermelt nyersanyagok szinte 
mindegyike átmegy valamiféle gépi feldolgozá-
son mielőtt az épület tartozéka lesz. A feldolgo-
zottság mértéke és mélysége meghatározó a kör-
nyezetszennyezés-, az emberi egészség- és az 
energiafelhasználás szempontjából is. A ma hasz-
nált építőelemek legnagyobb része gyökeresen új, 
többnyire kőolaj-, földgáz- vagy kőszén szárma-
zék, más részük természetes alapú, de feldolgozott 
(módosított összetételű, társított) anyagokból álló, 
félkész és késztermék. A feldolgozási folyamatban 
nyersanyagokból alapanyagok készülnek, majd 
különböző segédanyagok és persze tetemes ener-
gia hozzáadásával, a félkész és késztermékeken kí-
vül, használhatatlan melléktermékek, szennyező 
kibocsátások és sokszor mérgező hulladékok is 
keletkeznek. 

6.4.1.1. Általános anyagtulajdonságok 
Általánosságban kimondható, hogy az atomok 

meghatározott törvényszerűségek szerinti össze-
rendeződése az anyag. Az építésben felhasznált 
anyagokra is jellemző a mikrostruktúra, amely 
szabályosan vagy szabálytalanul alakult, vagy 
alakítható. Különböző mikrostruktúrájú kompo-
nensek alkotják a makro-struktúrát, amely lehet 
homogén, heterogén, inhomogén, izotrop, vagy 
anizotrop. 

Mivel az épületek szerkezeteinek meghatáro-
zott követelményeket kell kielégíteniük, ezért 
megfelelő műszaki jellemzőkkel rendelkező anya-
gokat kell az építésznek alkalmaznia a tervezés, 
illetve az építési vállalkozónak a kivitelezés so-
rán. Az anyagok műszaki szempontból legfonto-
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sabb tulajdonságai a mechanikai- (nyomó-, szakí-
tó-húzószilárdság, a kopásállóság, felületi ke-
ménység, stb.), a fizikai- (tömegeloszlási, mint a 
sűrűség, tömörség, porozitás, a hidrotechnika, 
mint víz-és nedvességtartalom és felvétel, páradif-
fúzió, fagyállóság és a hőtechnikai, mint fajhő, 
hővezetés, tűzállóság, hő okozta alakváltozás, 
stb.) és az alakváltozási (rugalmas, képlékeny, 
stb.) jellemzők.  

Mindezek azonban nehezen hozhatók össze-
függésbe a fenntarthatóság (R.C.R.), illetve annak 
részeként az építésökológia és az építésbiológia 
követelményeivel.  

6.4.1.2. Az műszaki tulajdonságok ellenőrzése, 
mérhetővé tétele, minősítés 

A méréstechnika az anyagtulajdonságok eg-
zakt meghatározását szolgálja, nemzetközi megál-
lapodások alapján kidolgozott, egységesített vizs-
gálati módszerekkel és szabványosított mérték-
egységek rendszerével. (SI 1980-tól).  

Valamely építőanyag (termék) adott célra való 
alkalmasságának mértékét, minőségnek nevezzük, 
és az ennek megállapítására szolgáló eljárás, a 
minősítés. A minőség-ellenőrzés célja, annak fe-
lülvizsgálata, hogy a termék megfelel-e a gyártó 
tanúsította minőségnek.  

A minősítés és a minőség ellenőrzése az építési 
gyakorlatban főleg a műszaki-szakmai követel-
ményekre, esetleg a környezetvédelmi előírások 
betartására vonatkozik, de általában nem vizsgálja 
a környezetterhelést és az egészségkárosítást. 
Ezek feltárására/számszerűsítésére később új 
módszereket dolgoztak ki, de kötelező alkalmazá-
suk jogszabályi háttere országonként eltérő. A 
vizsgálatok elvégzése nem egyszerű, tudomásul 
kellett venni, hogy bár az energiafogyasztás 
szempontjából valóban az épületek használati fá-
zisa a legfontosabb, de az anyagkitermelés, építés, 
felújítás, bontás, ártalmatlanítás/újrahasznosítás 
során is jelentős terhelést jelentenek a természeti 
környezetre és az emberi életfunkciókra. 

6.4.1.3.  Minősítés itthon 
Magyarországon az építés során felhasznált 

termékekre és anyagokra nézve a jelenleg érvény-
ben lévő 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együt-
tes rendelet szerint az építési célra szolgáló anya-
gok, szerkezetek műszaki követelményeknek való 
megfelelőségét igazolni kell. Az újonnan alkal-
mazni kívánt termékek forgalomba hozásához 
építőipari műszaki engedély (ÉME) szükséges. Az 
engedélyezett termékek kereskedelmi forgalomba 

kerülésének további feltétele, hogy a gyártó vagy 
szállító igazolja a termék megfelelőségét, azt 
megfelelőségi igazolással kell ellátni. Az igazolás 
azt tanúsítja, hogy a termék vizsgálattal igazoltan 
megfelel az adott műszaki specifikációknak. A 
bürokratikus túlszabályozás azonban veszélyeket 
is rejt magában. Egyrészt kezelhetetlen helyzetet 
teremt a szakmában, másrészt korlátozza a tapasz-
talatokra építő kreativitást, elmossa, áthárítja a 
tervező-kivitelező felelősségét. Nem segíti a 
„fenntartható szemlélet” terjedését sem, pl. kizárja 
a bontott anyagok újrahasználatát és megnehezíti 
a megújuló anyagok beépítését.  

6.4.2. Az építőanyagok csoportosítása 
A tradicionalitás korában, sőt még az iparosítás 

kezdetének legeljén is a különböző kultúrák épü-
leteikhez régóta ismert, természetes és/vagy tartós 
anyagokat használtak és a hagyományokra, ta-
pasztalatra épülő mesterségbeli tudás segítségével 
használták fel az építés során. Mára a „természe-
tes” építőanyagok, (fa, föld, kő) gyakorlatilag ki-
szorultak az építés folyamatából, többnyire termé-
szetes alapú, de ipari módszerekkel feldolgozott, 
átalakított, társított termékek léptek a helyükbe.  

A klasszikus álláspont szerint a következő 
csoportosításuk lehetséges: 

Szerves anyagok, melyek organikus forrásból 
származók, vagy műanyagok, 

Szervetlen anyagok, melyek természetes álla-
potúak, vagy mesterségesen előállítottak lehetnek 

A szerves, organikus anyagok növényi (pl. va-
don nőtt fa, nád, sás, fűfélék, a gabonatermesztés 
hulladék anyagai, pl. szalma, kukoricaszár, stb.) 

A műanyagok többnyire szerves polimerek, 
alapanyagaik a kőolaj, földgáz, kőszén, melyek 
fosszilizálódásuk előtt szintén szerves anyagok 
voltak. 

A szervetlen természetes anyagok pl. a kőze-
tek, illetve a humuszmentes, többnyire agyagtar-
talmú föld. Nehéz eldönteni, hogy mi számít va-
lóban természetesnek, mert valamifajta előkészí-
tésen szinten minden anyag átmegy,  mielőtt va-
lamely épület szerkezeteinek részévé válik. 

A határ a természetes és mesterséges építő-
anyagok között a feldolgozás módjának és mély-
ségének mértéke, valamint az átalakításhoz szük-
séges energia és (sokszor mérgező) segédanyagok 
mennyiségének függvényeként szabható meg.  

A természetes kövek, a fa vagy a föld meg-
munkálására/beépítésére sok ezer éven át, a kézi 
szerszámok használata volt jellemző. Szállításuk-
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hoz, beépítésükhöz használtak ugyan különböző 
„gépezeteket”, de működtetésükhöz nem volt 
szükség „nem megújuló energiahordozókra”, ese-
tükben az emberi-, az állati izomerő, a vízi-, vagy 
a kisléptékű szélenergia dominált. 

Technikai civilizációnk az építőanyagokból is 
„termékeket” készít, a minimális költség-
maximális haszon elvének megfelelően, értelmet-
len sokszorosítással, sorozatgyártással, túlcsoma-
golással, közbenső szállításokkal, mérgező kibo-
csátásokkal. Az anyagok kitermelése, előkészíté-
se, átalakítása elképzelhetetlen fosszilis „energia-
faló” gépek, korszerűnek tartott technológiák, au-
tomata vezérlésű gyártósorok nélkül. A ma építé-
szei már nem építőanyagokkal, hanem szinte kizá-
rólag rendszerbe szervezett késztermékekkel talál-
koznak, amelyeket csak „össze kell illeszteni”.  

6.4.2.1.   A legismertebb, járatos építőanyag-
ok/építőelemek és alkalmazási területük 

A természetes mélységi (pl. gránit), vulkáni 
(pl. andezit, bazalt), vagy üledékes (pl. mészkő, 
homokkő) kőzeteket a ma építészetében inkább 
csak kiegészítő funkciókra (fal és térburkolatok) 
alkalmazzák, falazó anyagként csak különleges 
esetekben. 

A kötőanyagok különböző keverékeket tesznek 
együttdolgozóvá. A kötőerő fizikai (vízüveg, 
enyv, agyag) vagy kémiai (mész, gipsz, cement, 
vagy műgyanta) folyamatok során alakul ki.  

Szilikát alapú keverékek: a kerámiák (agyag, 
minőséget/anyagjellemzőket megváltoztató ada-
lékok, víz + kiégetés, esetleg mázbevonat), a be-
ton (cement, homokos kavics, víz és kiegészítő 
kémiai adalékok), a vasbeton (a betonhoz használ-
takon kívül acélbetéteket is tartalmaz) a pórusbe-
ton (az eddigiektől eltérő szemcsenagyságú + pó-
rusképző adalékkal) és a mészhomok tégla 
(kvarchomok, víz mészhidrát). A műkő (kőzúza-
lék, cement, víz) és a különböző habarcsok (leg-
gyakrabban homok, kőpor, cement és víz), vala-
mint a „szálcement” (természetes és mesterséges 
szálas/rostos anyag és cement kötőanyag). Az 
anyagok a felsoroltakon kívül egyre több és bo-
nyolultabb kémiai összetételű modifikátort 
(anyagjellemző módosító anyagot) is tartalmaz-
nak. 

A felsorolt szilikát alapú építőanyagok közül a 
betonok és különböző anyagú téglafélék, jó szi-
lárdsági jellemzőik miatt elsősorban teherhordó 
szerkezetként (alapok, falak, pillérek, födémek), a 
habarcsok ragasztó és felületképző elemként, a 

műkő, kerámiák, felületképző és tetőfedő anyag-
ként kerülnek felhasználásra. 

A fémek érctartalmú ásványokból kinyert alap-
anyagokból, mint nehézfémek (vas, réz, cink, 
ólom, ón, higany) és könnyűfémek (alumínium, 
magnézium), ötvöző anyagokból (pl. berilium, 
króm, titán, nikkel, kadmium, kobalt, mangán) és 
ötvöző, vagy szennyező metalloidokból (pl. szén, 
foszfor, kén, szilícium) állnak. Előállításuk ener-
giafelhasználása, illetve a melléktermékek meny-
nyisége jelentős. 

A fémekből előállított termékekre/gyárt-
mányokra az egyre nagyobb mértékű előkészített-
ség (pl. üzemben hegesztett betonacél hálók, 
idomacélok, lemezek, speciális öntvények, stb.) 
jellemző. Az acél nagy szilárdsága miatt elsősor-
ban teherhordó és kapcsoló/rögzítő elemekként, a 
horgany, réz és különböző ötvözeteik többnyire 
bevonó, burkoló és tetőfedő elemekként, párazáró 
fóliaként, az alumínium burkoló és tetőfedő 
anyagként, illetve nyílászáró szerkezetként kerül 
alkalmazásra. Valamennyi anyagból készítenek 
épületgépészeti vezetékeket és berendezéseket is. 

Az üveg, mint „túlhűtött folyadék” alapanyagai 
a kvarc, szóda és a mész, de társítható és „ötvöz-
hető” más anyagokkal is (fémek, műanyagok, 
speciális bevonatok, ragasztók, stb.) melyek jelen-
tősen befolyásolhatják tulajdonságaikat. Sőt mű-
szaki teljesítő képességük, reagálva a külső/belső, 
(pl. az időjárási) körülmények változásaira, beépí-
tés után, maga is változtatható (pl. fotokróm és 
termokróm üvegek).  

Öntött, hengerelt, úsztatott, stb. technológiával 
előállított, sík és hajlított üvegtáblákként, többré-
tegű, hőszigetelő tulajdonságú termékként nyílás-
zárókban, fal (függönyfalak) és tetőszerkezetként, 
sőt speciális ötvözetek/társítások eredményeként, 
többrétegű, ragasztott elemekként tartószerkezeti 
célokra is alkalmazható.  

A műanyagok rendkívül széles választéka ta-
lálható meg az építőipari termékek között. A leg-
többször kőolaj, kőszén alapanyagú szerves poli-
merekkel: mint polimerizációs-, (pl. polivinil-
klorid-PVC, polisztirol-PS, polietilén-PE), 
polikondenzációs- (poliamid, poliésztergyanták, 
fenol-formaldehid gyanták) és poliaddíciós- (po-
liuretán) eljárásokkal készült műanyagokkal talál-
kozunk. 

Az építőiparban vízszigetelő lemezek, hőszige-
telő anyagok, nyílászárók, padlóburkoló anyagok, 
felületképző és szigetelő bevonatok, lakkok, épü-
letgépészeti vezetékek, ragasztók, tűz-, gomba-, 
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rovarellen védő és segédanyagok (nemesítők, lá-
gyítók, oldószerek, katalizátorok, stb.) formájában 
használhatók fel.  

A bitumen származhat természetes forrásból is, 
de többnyire mesterséges úton állítják elő. Alap-
anyaga folyékony szénhidrogén (kőolaj).  

Lepárlással, fúvatással és persze különböző 
modifikáló anyagok közbeiktatásával elsősorban 
vízszigetelő és tömítő anyagokat (lemezek, bevo-
nat szigetelések, tapaszok, mázak, útburkoló 
anyagok, kellősítések, stb.) állítanak elő építési 
célokra.    

A festékek hordozó-, színező- (ólom, szén, vas-
oxid pigmentek) és kötőanyagokat (mésztej, ce-
menttej, vízüveg, enyv, kazein, műanyagok), va-
lamint hígítókat és/vagy oldószereket (terpentin-
olaj, alkohol, észterek) tartalmaznak.  

Felületvédő-bevonó, portalanító anyagként és 
esztétikai hatások elérése használhatók. 

A faszármazékok alapanyaga aprított faforgács, 
farost, legtöbbször ipari hulladék, esetleg más 
szálas anyagokkal keverve. Préseléssel és ragasz-
tással táblásítják, felület kezelik.  

A termékek „környezetbarátnak” is tekinthetők 
(újrahasznosított anyag) abban az esetben, ha a 
ragasztó és felületkezelő anyagok nem toxikusak. 
A ragasztóanyag azonban legtöbbször műgyanta, 
esetenként cement. Faforgács, farost, rétegelt le-
mez formájában kerülnek forgalomba, válaszfal-
lapok, burkolatok, beépített bútorok, nyílászáró 
szerkezetek, „száraz esztrich” (padló aljzat) készí-
tésére alkalmasak.  

A hőszigetelő anyagok hajtógázokkal habosí-
tott, préselt, vagy extrudált műanyagok, vagy 
üveg-, kőzet-, esetleg természetes szálak, (leg-
többször műgyanta) ragasztással, préseléssel táb-
lásítva, vagy ömlesztett formában. 

A hőszigetelő anyagokat elsősorban a 
hőveszteség korlátozására építik be a térelhatároló 
szerkezetekbe, de lépéshangszigetelésként és 
hangelnyelő anyagként is használhatók.  

6.4.2.2. Káros anyagok 
Egy újonnan készült épület ökológiai szem-

pontból egy hatalmas energiaráfordítással előál-
lított vegyszerkeveréknek tekinthető. A XIX-XX. 
század forradalmai között a kémiai forradalomnak 
is jelentős szerep jutott. 1915 óta kb. 4 millió ve-
gyi anyagot jegyeztek be, amiből kb. 100 000 ma 
is forgalomban van. Évente 400-1000 új anyag je-
lenik meg a piacon, részben kiszorítva a régebbi-

ket, melyek építőanyagaink jelentős részében is 
megtalálhatók. 

A legtöbb vegyület az expozíciót követően to-
xikus hatású mind az emberi, mind a természeti 
környezetre. Az expozíció, gyártás, szállítás, táro-
lás, használat és illegális lerakás esetén egyaránt 
bekövetkezhet, a levegőbe, talajba, vízbe jutva, 
inhalációval, dermális úton vagy a táplálékláncon 
keresztül az emberi szervezetbe is kerülhet. A to-
xikus hatás az expozíciós dózis nagyságától, idő-
tartamától, gyakoriságától és az egyének érzé-
kenységétől függ. A kemikáliák egy része a szer-
vezetben felhalmozódhat, az anyagtól függően 
késleltetett hatású is lehet. A már említett 1992-es 
UNCED által elfogadott AGENDA-21 egy külön 
fejezete foglalkozik a „toxikus vegyületek kör-
nyezetkímélő kezelésével, beleértve a toxikus és 
veszélyes anyagok illegális nemzetközi forgalma-
zásának prevencióját”. 

A kémiai biztonsággal foglalkozó nemzetközi 
program (IPCS) az UNEP, az ILO és WHO közös 
vállalkozása. Célja a vegyi anyagokkal való érint-
kezésből eredő egészségügyi és ökológiai kocká-
zat felmérésének tudományos megalapozása. A 
vegyi anyagok helyes kezelésére irányuló prog-
ramot (IOMC), számos nemzetközi szervezet 
(UNEP, WHO, ILO, FAO, UNIDO, UNITAR, 
OECD) közreműködésével 1992-ben indították, 
az AGENDA 21 ajánlásai alapján. [83]  

6.4.2.3. A természetben előforduló vegyi anya-
gok 
A Földön található valamennyi anyag kémiai 

összetevőkből épül fel, beleértve a levegőt, a vizet, 
a kőzeteket, a talajt, a növényeket, az állatokat és 
saját magunkat is. A „természetes” vegyi anyago-
kat sokan ártalmatlannak tartják, de ez nem min-
dig igaz. Sok természetes vegyi anyag és azok 
származékai ugyanolyan mérgező hatásúak lehet-
nek a természetre és az emberre egyaránt, mint a 
szintetikus úton előállított vegyszerek. Különbség 
lehet a koncentráció mértékében és az expozíció 
elkerülésében, ami mesterséges környezetben ne-
hezen képzelhető el.  

A természetes, de ártalmas anyagok közé tar-
tozik pl. a fluorid, amely talajban, élő vizekben, a 
levegőben és egyes élelmiszerekben egyaránt elő-
fordul. Ivóvíz esetében pl. 0,5-1,0 mg/l fluor tarta-
lom csökkenti a fogszuvasodás gyakoriságát, de 
10 mg/l feletti koncentráció esetén csontrendszer 
károsodást okoz. Jelentő mennyiségű fluort tar-
talmaznak a vulkanikus kőzetek és a tengeri ere-
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detű, sótartalmú rétegek. A fluor tartalmú ásvá-
nyok a fluorpát, az apatit és kriolit. A foszfáttar-
talmú kőzetek fluortartalma a 4%-ot is meghalad-
hatja, ami a levegőbe is kerülhet. (A trópusi nö-
vények, a tealevelek és egyes halkészítmények is 
tartalmaznak fluort).  

Az arzén kb. 150 féle ásványban fordul elő, 
arzéntartalmú érceket használnak különböző fé-
mek (arany, réz, ón, zink) kinyerésére és olvasztá-
sára is. Arzén szabadul fel és kerül a légtérbe, az 
üveggyártás melléktermékeként, a peszticidek 
előállításánál és az ezzel kezelt anyagok (gyapot, 
dohány, stb.) feldolgozásánál. A vízi állatok szer-
ves arzéntartalmú vegyületek hordozói, ami a 
szervetlen arzénnel ellentétben nem mérgező ha-
tású az emberre. A talajvízből származó ivóvízben 
előforduló arzén forrása a talaj és a vulkanikus 
kőzetek eróziója, melynek max. megengedett 
koncentrációja 0,01 mg/l (WHO ajánlás). Ma-
gyarországon a mért értékek nagyobbak, mint 0,1 
mg/l. A krónikus expozició következménye a 
hiperpigmentáció, keratosis és a bőrrák.  

A kadmium (Cd), a króm (Cr) és az ólom (Pb) 
szintén előfordul a természetben, de expozíció 
csak mesterséges anyagok előállításakor, haszná-
latakor, illetve a hulladékfázist követően a táplá-
léklánc végén kerülhet az emberi szervezetbe. 
Természetes élelmiszerszennyezők az alkaloidák, 
allergének, ciángyökök, enziminhibitorok, 
glukozinolátok, toxikus aminosavak, proteinek, 
peptidek, lipidek és szaponinek, valamint a tenge-
ri toxinok (saxitoxin, teradotoxin). Az ételmérge-
zés-fertőzés kiváltói a baktériumtoxinok és a bak-
tériumok (Clostridium botulinum-mérgezés, 
salmonella fertőzés). Micotoxinok (Aflatoxin) ga-
bona, kukorica és mogyorószennyezők főleg for-
ró/párás környezetben. (Aflatoxin B1, hepato kar-
cinogén anyag, IARC, Nemzetközi Rákkutató 
ügynökség szerint a humán karcinogének közé so-
rolható). 

6.4.2.4. A mesterségesen előállított vegyi anya-
gok és hatásaik 
A mesterséges vegyi anyagok forrása az „ipa-

rosított” élet: a mezőgazdaság, élelmiszer feldol-
gozás, gép- és termék-előállítás, közlekedés, ener-
giatermelés, stb. A szabályozások, előírások elle-
nére az expozíció valamennyi ismert formája elő-
fordulhat. A leggyakoribbak a munkahelyi expo-
zíciók. Tumort okozó forrásaik pl. a röntgen- és 
radiokatív sugárzás, az UV sugárzás nagyobb dó-
zisai, a policiklikus szénhidrogének, a vinil-klorid, 

az arzén, kadmium és nikkel vegyületek, az az-
beszt a fapor, stb. 

Az ipari termeléssel összefüggő vegyi anyagok 
kezelése viszonylag jól szabályozott, ennek elle-
nére sok szennyező vegyület forrásának tekinthe-
tők, elsősorban a termékek gyártás- és hulladék 
fázisában. A leggyakoribbak az un. foglalkozási 
expozíciók (lásd „Levegőháztartás” fejezetet is), 
de balesetek, üzemzavar, vagy a költségek csök-
kentése érdekében tapasztalható fegyelmezetlen-
ség következtében súlyos természeti és egészség-
károsodások fordulhatnak elő. A jelentősebb ipari 
tevékenységek az emisszióval, folyékony vagy szi-
lárd hulladék lerakással, levegő-, víz- és/vagy ta-
lajszennyezést okozhatnak. (Pl. az iparosított me-
zőgazdaság, a szén és érc-bányászat, a vágóhidak 
és húsfeldolgozás, a papírgyártás, a kőolaj-
finomítás és feldolgozás, a cement-mész és gipsz-
gyártás, a vas és acélipar, a gyógyszeripar, az 
erőművek, egyes szolgáltatások, mint a szálloda 
és vendéglátóipar, valamint az egészségügyi léte-
sítmények mindhárom területen kárt okoznak. A 
tejipar és az üdítőital gyártás,”csak” vízszennye-
zést okoz.). 

A tudományos kutatások igazolták, hogy a 
természet évente kb. 30 000 tonna higanyt bocsát 
ki. A higanyt ugyanakkor a klór-alkáli iparban 
(klór és nátriumhidroxid elektrolitikus előállításá-
ra), de különböző elektromos készülékek gyártá-
sakor és kémiai-technológiai reakciók katalizáto-
raként is használják. Mérgezések a metil-
higanyból származnak és az anyaghasználatának 
három jellemzőjével hozhatók összefüggésbe: a 
toxicitással, a szervezetbe került mennyiséggel és 
a mobilitással. A mobilitás a biológiai transzfor-
máció elvére mutat példát. a higany a tenger bak-
tériumainak segítségével metileződik (a metil-
higany a higany igen toxikus szerves vegyülete), a 
tengeri állatokból az emberi szervezetbe kerülve 
hallás- és látás-károsodással, a beszéd- és moz-
gáskoordináció elvesztésével jár. A metil-higany 
speciális affinitást mutat az agy és idegszövetek-
hez, ezért itt fejti ki a legerősebb károsító hatást.  

A textíliák gépi szövését a XVIII sz. végén 
kezdték el Angliában, gyorsan elterjedt az egész 
világon. Az utóbbi 20 év folyamán gyakorlatilag a 
teljes iparág afrikai és ázsiai országokba költözött. 
Az expozíció a feldolgozó személyzetet érinti el-
sősorban, de a használók (pl. lakástextilek) is ve-
szélyeztetettek. A műszálas anyagok készítésénél 
számos vegyi anyagot használnak, a tisztító, fehé-
rítő és festő anyagok, oldószerek, fixálók, 
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lánggátlók, gyűrtelenítők és folttaszítók dermális 
és inhalációs toxicitást okoznak. A természetes 
szálaknál a növény védőszerek, illetve rovarirtók 
és a por lehetnek veszélyesek. Elsősorban kálium-
, vagy nátrium bikromát és formaldehid gyanták, 
monoklórbenzol, polivinilalkohol, tetraklóretilén,  
bifenil, ciklikus etilén karbamid, és az azbesztszá-
lak stb. okoznak krónikus hörghurutot, 
azbestozist, tüdő-, orrüregi- és hólyagrákot. 

A kőolaj kb. 2500 féle termék (építőanyag, tisz-
tító és testápolószer, stb.) alapanyaga. A kőolaj 
több ezer különféle szénhidrogén elegye. A kü-
lönféle olajtermékek ként, nitrogént , sókat, fém 
nyomelemeket is tartalmaznak. Az égetés, finomí-
tás és termékgyártás során a kibocsátott szennye-
zőanyagok sajátos keverékeket alkotnak a gyártási 
folyamat függvényében. Sokszor maguk a desztil-
lációs termékek is mérgezőek (benzin, oldószerek, 
olajok, stb.), konkrétan a policiklikus aromás 
szénhidrogének (PAH), a kénhidrogén, a szén-
monoxid és a benzol. A veszélyes hulladékok és 
melléktermékek szennyezik a levegőt, a talajt és a 
talajvizet is, így az expozíciós utak egyaránt le-
hetnek inhalációsak, dermálisak és az élelmiszer-
rel is a szervezetbe kerülhetnek a táplálékláncon 
keresztül a veszélyes, sokszor karcinogén anya-
gok. Néhány példa a veszélyes anyagokra és for-
rásaikra: alifás aminok (kéntelenítés), arzén ve-
gyületek (gázmosás), tert-butilalkohol (ólmozat-
lan benzin elegyítése), hidrogén szulfid (desztillá-
ció, krakkolás), nitrogénoxidok (fáklyák, olvasztó 
kemencék), PAH (desztilláció, kokszolás, bitumen 
feldolgozás), kénsav (katalizátor), vanádium ve-
gyületek (maradékanyagok, fűtőolaj, kéménytisz-
títás). 

A szerves oldószerek és gőzeik a végtermékek 
gyártási folyamatiban nagy mennyiségben előfor-
dulnak. Expozíciós veszélyt jelentenek a gazolin 
gőzök, a festékoldók és az aeroszolos permetek. 
(Az aromás oldószerekre jó példa benzol, még ma 
is évente 42 millió m3-t használnak fel évente. 
Csontvelő károsodással és leukémiás megbetege-
désekkel való összefüggés kimutatható. 

Az iparosított mezőgazdaságban a peszticidek, 
nitrogén- és foszforműtrágyák, termésnövelők, 
fertőtlenítők és az állatoknak adott antibiotikumok 
és hústömegnövelő hormonkészítmények jelente-
nek veszélyt. Az ízeltlábúak okozta fertőző, jár-
ványos megbetegedések ellen kifejlesztett nö-
vényvédő szerek és műtrágyák azonban környezeti 
károkat és másfajta megbetegedéseket okoznak. A 
peszticid készítmények az aktív hatóanyag mellett 

kiegészítő komponenseket is tartalmaznak, oldó-
szereket, abszorbciót segítő anyagokat és szeny-
nyeződéseket (dioxinok, phenoxi-sav, stb.) mér-
gező hatások meghaladhatja az aktív hatóanyagét. 
A peszticideket házak fertőtlenítésére is használ-
ják. Az inhalációs és nyelési expozíció immun-
rendszeri károkat, neurotikus és pszichés elválto-
zásokat és daganatos megbetegedéseket okoz. 
[76]    

Az ózon a levegő alsó rétegeiben illékony szer-
ves vegyületek (VOC), NOx és szénhidrogének 
jelenlétében képződő fotokémiai oxidáns. A 18 C° 
feletti hőmérséklet és a napfény hatására képződő 
ózon fitotoxiku (növényi méreg) és légúti megbe-
tegedéseket is okoz. 

A veszélyes anyagok különböző termékek, épí-
tőanyagok gyártásakor, beépítésekor, használata-
kor, szemétégetőkből, szennyvízkezelőkből, mo-
torizációból, vegytisztítókból, stb. kerülnek a le-
vegőbe, talajba, talajvízbe és a szervezetünkbe. A 
hulladékfázisban (építési és bontási hulladék) a 
szemétlerakókba kerülve szintén környezet és 
egészségkárosítók. Veszélyes vegyületek a terme-
lő üzemek, gyógyszergyárak, szállító járművek 
baleseteiből, mérgező melléktermékek szakszerűt-
len elhelyezéséből ugyancsak súlyos károk kelet-
kezhetnek.  

A mérgező vegyületek határérték feletti meny-
nyiségben a szervezetbe kerülve halált is okoz-
hatnak. 

Az emberi szervezetbe jutáshoz három fő ex-
pozíciós út lehetséges:  

Inhalációs (tüdőn keresztül történő abszorp-
ció), dermális (bőrön keresztüli-) és lenyelés 
(emésztőcsatornából való felszívódás). A toxicitás 
változhat a felszívódott vegyi anyag mennyisége, 
illetve a vérkeringésbe jutást követő továbbhala-
dás iránya függvényében. A legveszélyesebb az, 
ami a legnagyobb mértékű kémiai abszorbciót te-
szi lehetővé, ember esetében a belégzés, majd a 
lenyelés és csak legvégül a dermális bejutás. a 
kémiai anyagok egymásra kifejtett hatásai függet-
lenek, additívak, szinergikusak és antagonisztiku-
sak lehetnek. Független, ha az anyagok hatásme-
chanizmusa eltérő, additív, ha a hatások összeg-
ződnek, szinergikus, ha a toxikus hatás nagyobb, 
mint az egyenkénti hatások összege és antago-
nisztikus, ha a hatások összege kisebb.   

Kellően magas dózisban az axpozíciót követő-
en egy vegyi anyag abnormális, nemkívánatos, 
vagy ártalmas változásokat okoz  a szervezetben. 
Az expozíció lehet akut (24 óránál nem hosszabb 
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ideig tartó) és krónikus (3 hónapnál hosszabb ide-
ig tartó folyamatos, vagy ismétlődő). A kiváltott 
elváltozás lehet lokális vagy szisztémás (véráram-
ba kerülve másutt érvényesül). A lipofil (zsírban 
oldódó) anyagok csak a májon keresztül ürülhet-
nek ki a szervezetből. A keletkező metabolitok 
sokszor veszélyesebbek, mint az eredeti anyag. A 
karcinogének speciális veszélyes anyagok, ame-
lyek az első expozíciót követően több év alatt, 
több lépcsőben fejtik ki káros hatásukat és rákos 
megbetegedést váltanak ki. A mérgező anyagok 
károsíthatják a légző rendszert, a májat, a vesét, 
az ideg-, immun- és reproduktív rendszereket egy-
aránt. 

A megbetegedés kockázata becsülhető a ve-
szély mértéke és az expozíció formája alapján. A 
vegyi anyagok mennyisége döntő, egy anyag lehet 
orvosság és méreg is. A kockázati szintek külön-
bözőek lehetnek: nem észlelt káros hatás, a legki-
sebb megfigyelt káros hatás, a gyakorlatilag biz-
tonságos dózis, a napi tolerálható- és a nem tole-
rálható bevitel szintjei. 

A természeti –környezeti károk közül a már 
említett savas esők (szén és kéndioxid), az 
eutrofizáció és az troposzférikus ózonréteg károsí-
tása kapcsolható az építési tevékenységhez leg-
jobban. CFC gázok (Chlorfluorocarbon) 

6.4.2.5. A veszélyes anyagok előfordulása épí-
tőanyagokban-termékekben 
A műanyagipar nyersanyagbázisát a motorhaj-

tásra alkalmatlan kőolajrészek alkotják, ami a tel-
jes kitermelt mennyiség, kb. 4%-a.  

A legnagyobb felhasználó a csomagolástech-
nika, kb. 40% részesedéssel. A csomagolóanya-
gokat természetesen az építőipari termékek szállí-
tása, kereskedelmi forgalmazása is igényel. A sze-
lektív gyűjtés az anyagában való újrahasznosítás 
csak kis részben megoldott, súlyos környezeti 
problémákat okoz.  

A második helyen áll az építőipar, 20-25%-al, 
elsősorban gépészeti csővezetékek, de nyílászá-
rók, padló és falburkolatok, vízszigetelő lemezek, 
tömítések, bevonó és színezőanyagok készülnek 
belőlük.  

A harmadik az E+E ipar (elektromos és elekt-
ronikus) 15-20%-ban érintett, egyes gépészeti, be-
léptető, épületfelügyeleti és energiahasznosító 
rendszerek formájában az építőiparban is felhasz-
nálásra kerülnek. A gépjárműipar részesedése 6-
8%, az építőanyag szállítások, építőipari gépek 
esetében is megjelenik a műanyag, különösen a 

rövid élettartam (max 10 év) miatt okozva  káro-
kat. A maradék 5-6%-ot a mezőgazdaság, játék-, 
sport- és szabadidő-, a bútoripar és orvostechnika 
hasznosítja. A XX. sz. elején a világ műanyag 
termelése mintegy 20 000 tonna volt, a 
duroplasztok (epoxi, fenol, melamin, karbamid és 
telítetlen poliésztergyanták) álltak az élen. 1950-
es években a műanyagtermelés már átlépte a 100 
millió tonnát és a „fejlődés” azóta is töretlen. Kb. 
60 éve a termoplasztok kerültek előtérbe ( PVC,  
PS) és poliolefinek (PE és PP). 1990-ben a gyár-
tott műanyagok térfogata először lépte túl az elő-
állított acél térfogatát. A szakemberek 2015-ig 
320-350 millió tonnás felhasználást prognoszti-
zálnak. (Műszaki Magazin 2009/9 sz. Dr 
Macskási Levente: A világ műanyag alapanyag 
gyártása)  

6.4.2.6. A beépített veszélyes anyagok felderíté-
se, vizsgálati módszerek 
A belső terekben fellépő egészségkárosodáso-

kért számos kockázati tényező tehető felelőssé, 
amelyek forrása számos kémiai (1. táblázat), bio-
lógiai (2. táblázat) kontamináció lehet. A belső te-
rek levegőjében lévő anyagok koncentrációja vé-
gül is olyan befolyásoló tényezőktől függ, mint 
például a belső térben lévő forrás erősségétől, az 
anyag koncentrációjától a külső levegőben, a lég-
cserétől és a belső terek un. ülepedési tulajdonsá-
gaitól (a falborítás, a berendezési tárgyak, függö-
nyök, padló burkolatok adszorpciós képessége) 
függ. 

Az elsők között az Ökológiai Kutatóintézetek 
Munkaközössége Egyesületet (AGÖF) (Nyugat) 
Németországban 1980-ban azoknak az egyesüle-
teknek és üzemeknek a csúcsszerveként alapítot-
ták, amelyek mindenekelőtt a környezetelemzés, 
energiatakarékosság és a hulladékok csökkentése 
területen tevékenykednek. A csatlakozott intéze-
tek és tanácsadó intézmények az alkalmazott kör-
nyezetkutatás átfogó spektrumát képviselik. A fo-
lyamatos, tudományág-közi információcsere az 
egyes intézmények között lényeges. Az AGÖF in-
tézetek elemeznek és értékelnek, szakvéleménye-
ket készítenek, koncepciókat fejlesztenek, kutat-
nak, tanácsot adnak, sőt független minősítésre is 
van módjuk. A tartalmi munka súlypontja ennek 
során az egészségügy-szociális és ökológiai meg-
felelőségen alapuló egyénre szabott megoldások 
kidolgozásán van. 

Az AGÖF tagintézeteinél az érintettek számára 
való tanácsadás, a lakóhelyiségek bejárása és a 
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mintavétel, az eredmények szakértésével bezáró-
lag kizárólag tapasztalt és minősített személyzet-
tel történik. A tanácsadás célja a lehetséges terhe-
lések konkretizálása, és ezáltal a szükségtelen, 
költségigényes elemzések elkerülése is. 

Az érintettek adatait a tanácsadás során ugyan-
úgy, mint a helyiség megvizsgálása során kérdő-
ívek segítségével veszik fel. Figyelembe veszik az 
orvosi leleteket. A bejárás és az alapos személyes 
beszélgetés eredményei alapján rámutatnak a 
probléma-megoldási stratégiákra a helyiség adott-
ságainak, az egyéni használati és terhelési helyzet 
és a környezet-egészségügyi diagnózisok figye-
lembe vételével. Amennyiben szükséges, termé-
kek utáni nyomozást tudnak végezni. Rámutatnak 
a kémiai analízis és a toxikológiai tudás lehetősé-
geire és határaira. 

A mintavétel rendszerint egy beltéri higiéniai 
vizsgálat után történik. A helyiségek levegőjének 
mintavételeit problémaorientáltan, elismert min-
tavételi eljárás szerint végzik. Nem használnak 
olyan közvetlen kijelzésű szondákat vagy eljárá-
sokat, amelyek nem biztosítják a szakszerű ítélet-
alkotáshoz szükséges kimutatási határt, mérési 
pontosságot és szelektivitást. 

A károsanyag-források kinyomozásához az 
anyagvizsgálatok is kedvezőek lehetnek. 

Dokumentálják a mintavétel peremfeltételeit, 
és megadják azokat a vizsgálati jelentésben. 

Az intézetek vagy saját, modern labort üzemel-
tetnek, vagy együttműködő laboratóriumokkal 
dolgoznak szorosan együtt. Ezeknek a laboratóri-
umoknak sikeresen részt kell venniük hatósági el-
lenőrzéseken az AGÖF-ön belül és kívül, és nem-
zetközi minőségirányítási szabványokhoz kell 
igazodniuk, mint a DIN EN 45001. Az elemzési 
spektrumot állandóan bővítik (pl. a termékek ösz-
szetételének változása esetén), és megtörténik az 
elemzési módszerek hozzáigazítása a tudomány és 
technika legújabb állásához. 

A vizsgálat eredmények besorolása és kiérté-
kelése a mindenkor érvényes és nyilvánosságra 
hozott tájékoztató-, határ- és irányadó értékek va-
lamint a feltárt gyakorisági eloszlások alapján 
nyert saját tapasztalati értékek segítségével törté-
nik. Az eddig figyelembe nem vett területeken to-
xikológiailag megalapozott irányadó értékeket 
dolgoznak ki. A bemutatott értékelési kritériu-
mokkal a kiértékelést átláthatóvá és megismétel-
hetővé teszik. 

A laborvizsgálatok eredményei mellett a lakha-
tási helyzethez figyelembe veszik a lakáshigiéniai 

vizsgálat során keletkezett adatokat. A vizsgálati 
jelentés tartalmazza a mintavételi és elemzési eljá-
rás leírását, valamint a mintavétel peremfeltétele-
it. A jelentésben feltüntetik az összes jelentős ada-
tot a vizsgálathoz és kiértékeléshez, úgyhogy a 
későbbi külső felülvizsgálat és megismételhetőség 
mindenkor adott. A vizsgálati jelentést laikusok 
számára érthető nyelven fogalmazzák meg. 

A vizsgálati jelentés melléklete tartalmazza a 
vizsgálati eredmények kiértékelését, amely adott 
esetben rámutat a lehetőségekre, hogyan lehet a 
káros anyagok forrásait csökkenteni vagy meg-
szüntetni. Felújítás esetén folytatólagos tanács-
adást kínál és javasolja a sikeresség ellenőrzését. 
Az aláíró intézetek a minőségügyi irányelvek 
megvalósítását minőségbiztosítási kézikönyvben 
dokumentálják. 

Összefoglalva, egy vegyi anyag mérgező hatá-
sát megérteni hosszadalmas és bonyolult folya-
mat. Egy vegyszerkeverék „összhatása” azonban 
– még ha az egyes alkotórészeknek a hatása is-
mert is – aligha előre megjósolható. Carsten 
Alsen és Otmar Wassermann kieli toxikológusok 
így írják le szakmájuk dilemmáját: „A 
toxikológusok helyzetét (…) olyan személyhez 
kell hasonlítani, mint akinek mikroszkóppal kell 
egy vastag, idegen nyelven, ismeretlen írással írt 
könyvet olvasni, betűről betűre, átvitt értelemben: 
vegyszerről vegyszerre. A legtöbb „betűt” először 
gondosan tanulmányozni kell, és fáradságosan fel 
kell ismerni, hogy mit jelent önmagában? Mi tör-
ténik, ha néhányan csoportot alkotnak? Milyen 
„értelme” van ennek a „szónak”? 

A vizsgálatok végző bizottságok saját felvilá-
gosításuk szerint kizárólag természettudósokat 
hívnak meg szakmai szakértőkként. Elutasítják, 
hogy a munkavédelem „szociális, gazdasági, 
technológiai és további nem tudományos” szem-
pontjait figyelembe vegyék (pl. Német Kutatók 
Egyesülete 1996). Különféle gazdasági érdekek 
nem játszanak szerepet a tudomány mellett elkö-
telezett bizottságok számára. Mégis előfordul, 
hogy a főiskolák és nagy kutatóintézetek dolgozói 
mellett a nagy vegyi és gyógyszeripari vállalatok 
is képviseltetik magukat. Ők azonban magától ér-
tetődően nem kenyéradóik gazdasági és technoló-
giai érdekeit képviselik, hanem kizárólag, mint 
szakmai szakértők lépnek fel. Erről mindenesetre 
a bizottságok meg vannak győződve. A kormá-
nyok követelhetik, hogy pl. a beltéri levegő 
szennyezés határértékeinek megállapítása több 
testület egybehangzó véleményén kell, hogy ala-
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puljon. Eltekintve attól, hogy éppen az alacsony 
dózisú tartományban a legtöbb vegyi anyagnál sú-
lyos ismerethiányok vannak, a minden belső tér-
ben jelen lévő rákkeltő vagy allergiát kiváltó 
anyagok olyan kockázatot jelentenek, amelyeket 
határértékekkel csupán korlátozni lehet, de elke-
rülni nem. A megbetegedések kockázata a lakos-
ságé, az építőanyagok gyártásából/beépítéséből 
származó haszon viszont a „vállalkozóé”. 

6.4.2.7. Allergiát kiváltó anyagok és ökológiá-
juk 
A legtöbb problémát napjainkban az allergiás 

megbetegedések okozzák, különösen gyereke ese-
tében. Az allergia kiinduló oka gyakran kapcsol-
ható az épülethasználathoz.  

Az „Allergia” fogalmát a bécsi gyermekorvos, 
Clemens von Pirquet (1906) vezette be. Pirquet 
az általa javasolt idegen szóval, ami lefordítva 
„megváltozott reakcióképesség”-et jelent, nem 
akart többet mondani, mint a szervezet reakcióké-
pességének megváltozását időbeli, mennyiségi 
vagy minőségi vonatkozásban. Az emberi szerve-
zet bizonyos körülmények között a túlnyomó 
többségében természetes anyagokkal szemben, 
amelyeket mi allergén anyagoknak nevezünk - és 
amelyek pl. pollenszemcsékben, gomba spórák-
ban, bőrpikkelyekben és állatok nyálában vagy az 
élelmiszerekben fordulhatnak elő – úgynevezett 
antitesteket (érzékennyé tevő fázis) képez. Ezek 
az antitestek vérünkben olyan anyagok egy nagy 
csoportjához tartoznak, amelyek többek között az 
immunitásért is felelősek. 

Ha a bekövetkezett érzékennyé tétel után im-
már újabb kontaktusra kerül sor az allergiát kivál-
tó anyaggal, pl. belélegzés vagy táplálékfelvétel 
útján, akkor az allergiát kiváltó anyag összekap-
csolódik a speciálisan ellene irányuló antitesttel 
(„speciális IgE”). Ez az allergén anyag-antitest-
reakció különböző anyagok "kiömlését" okozza – 
ezeket közvetítő anyagoknak nevezzük – amelyek 
a nyálkahártyákon, pl. az orr, a hörgők, vagy a bél 
nyálkahártyáján allergiás gyulladást váltanak ki.  

A belső térben a több mint 3000 ismert 
antropogén szennyezőanyag között az allergiát 
kiváltó anyagok mindaddig alárendelt jelentősé-
gűek, amíg az egyes helyiségekben található sze-
mélyek egyike sem mutat specifikus érzékenysé-
get. Míg a toxikus anyagokra vonatkozóan kon-
centrációkorlátozások adhatók meg, illetve kell 
ilyeneket megadni, ez a potenciális allergiát kivál-
tó anyagokra nem lehetséges. Ezek a legalacso-

nyabb koncentrációkban is allergiás tüneteket 
válthatnak ki.  

A belső terekben található káros anyagokat, 
mint az allergiás megbetegedések elsődleges té-
nyezőit az utóbbi 20 évben növekvő figyelemre 
tarthattak számot. (Környezeti Kérdésekkel Fog-
lalkozók Szakmai Tanácsa 1987).  

Ennek okai a következők: 
 Ezek részben maguk is allergiát kiváltó anyag-

ként hatnak (ez teszi ki a legkisebb hányadot 
és csak néhány anyagra korlátozódik): 

 A nyálkahártya megnövelt érzékenységéhez 
vezethetnek a légutakban kémiai-toxikus irri-
táció miatt, 

 Megnövelhetik a nyálkahártya áteresztőképes-
ségét az allergiát kiváltó anyagok számára, ami 
a természetes immunológiai védőgátak befo-
lyásolását jelenti, 

 Erősíthetik az allergiás gyulladásos reakció 
következtében fennálló közvetítők „szabadon 
engedését” a különböző cellarendszerekből és 
ezzel a szövetreakciót, 

 Sőt, allergiás triggerfunkció nélkül okozhatnak 
közvetlen, nem immunológiailag létrehozott 
közvetítő „szabadon engedést” (álallergia), 

 Megfelelően diszponált személyek esetében a 
légutak megbetegedésével a legsúlyosabb be-
tegségtüneteket hozzák létre, méghozzá olyan 
koncentrációkban, amelyek mélyen a törvé-
nyesen engedélyezett határértékek alatt találha-
tók, amelyeket toxikológiai szempontok szerint 
határoztak meg (pl. MAK-értékek a munkahe-
lyen). 
Összefoglalva: számos káros anyag a belső he-

lyiségekben az előírt határértékekhez képest több-
szörös koncentrációt mutat. A háztartásokban az 
éves rovarölő szer felhasználás kb. 20 tonna 
(Környezeti Kérdésekkel Foglalkozók Szakmai 
Tanácsa 1987). A megoldás ezen a területen egy-
szerű, a felhasználást drasztikusan csökkenteni 
kell. Már az anamnézis számára fontosak a lég-
szennyezési források kibocsátási jellemzői. Kétes 
esetben minőségi és mennyiségi levegőelemzést 
kell végezni a terhelt belső helyiségekben. Csupán 
az anyagelemzések (pl. fa esetében) gyakran nem 
elegendőek, mivel ezzel még nem lehet megálla-
pításokat tenni az emissziós rátákat illetően. To-
vábbi igazolási lehetőség pl. a házi por vizsgálata. 
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6.4.3. Környezetkímélő-fenntarható építő-
anyagok 

„Őrült tékozlókként leromboljuk apáink örök-
ségét, és utódaink felelőssé fognak tenni bennün-
ket azért, hogy eltékozoltuk az ő jogos örökségü-
ket. Azonban azok, akik így beszéltek, csak keve-
sen voltak, hangjukat elnyomta az „Ipar diadal-
menetének” kérkedő hangja.” (Arrhenius 1922a) 
Ami itt úgy hangzik, mint az iparosítás egy balol-
dali kritikusának dühöngése, az a valóságban egy 
már 75 éves idézet. A szerző semmi esetre sem tu-
domány- és technika ellenes fundamentalista, ha-
nem az 1903. év kémiai Nobel-díjasa, Svante 
Arrhenius, aki nagymértékben hozzájárult a mo-
dern természettudományok fejlődéséhez. A „még 
fenntarthatóság” fogalma először 1750 körül tű-
nik fel a német nyelvben, jelentése: „hosszabb 
ideig tartó hatás”. Később az erdőgazdálkodás-
ban tűnik fel, eleinte a fakitermelés és az újrater-
melődő biomassza anyagi egyensúlyának érdeké-
ben… A még fenntarthatóság az erdőgazdálko-
dásban olyan üzemgazdasági fogalom, amely az 
erdő minden pozitív tulajdonságát gazdasági és 
ökológiai aspektusban értékeli, tehát az optimális 
fahozamok, a még fenntartható rentabilitás, a táj-
kép, a védő hatások és az erdő pihenési értékének 
megőrzése is ide tartozik. Időközben a fogalom 
nagymértékben kibővült és ma már érdekes mó-
don olyan kiegészítő elemeket tartalmaz, amelyek 
„jövőorientált egészre” vonatkozó környezeti kö-
vetelményként tüntetik fel. A még fenntarthatóság 
az előre tekintő tervezés és a helyes gazdálkodás 
eredménye” (Meyers 1981) 

Az építőanyagok és szerkezetek fenntartható-
sággal kapcsolatos tulajdonságainak megfogal-
mazására, rendszerezésére több kísérlet is történt, 
de az alapkövetelményekkel valamennyi kutató 
egyetért. 

6.4.3.1. A környezetkímélő építőanyagok ismér-
vei 
A fenntartható építés építőanyagainak (termé-

keinek): 
Teljes életciklusra vetített „beépített (szürke) 

energiatartalma” primer energiában kifejezve 
(PET, PEI) alacsony legyen, összefüggésben a 
szennyező kibocsátásokkal is,  
 a természetes és az épített környezetre, vala-

mint az emberi életfunkciókra káros, veszélyes 
anyagösszetevők mennyisége ne érje el a ható-
ságilag megállapított határértékeket, 

 a bontást követően a termék a természetbe 
visszaforgatható, más épületnél újra használha-
tó, de legalább újrahasznosítható legyen, 

 helyben, vagy az építés helyszínétől kis távol-
ságon belül termeljék ki, állítsák elő (szállítási 
energia és szennyezés minimális volta és a he-
lyi munkaerő használat lehetőségei miatt). 

6.4.3.2. Anyagforgalom optimalizálása 
Az anyagforgalom fogalomkörébe a különböző 

anyagok és berendezések élettartamának növelé-
se, vagyis inkább az építőanyag-
ok/épületszerkezetek tartósságának optimalizálá-
sára, az anyagok, az energia és ivóvíz újrahaszno-
sítható hányadának javítása tartozik. Mindezt a 
tartó és épület-szerkezetek egyszerűsítésével, (ke-
vés roncsolással járó szétbonthatóságával), a fel-
használt építőanyagok sokféleségének csökkenté-
sével, igényeink csökkentésével, életmódunk 
megváltoztatásával lehet elérni. 

Egyedül az építőanyagok helyes megválasztás-
sal befolyásolható közvetlen költségek kb. 10-15 
százalékát tehetik ki a bekerülési költségeknek. 
Az energia és vízhasználat csökkentésével kb. to-
vábbi 15%-nyi költség takarítható meg. Az is igaz 
azonban, hogy jelenleg a környezetkímélő anya-
gok és gépészeti rendszerek beépítése 15-25 %-
nyi többletköltséget jelent. A sokat emlegetett 
externáliák bevonása esetén azonban ez a trend 
megfordulhat.  

Az építőanyagok előállításához szükséges un. 
szürke energia mennyisége kb. 1/3-a az un. hasz-
nálati energiának. Ez családi ház esetén kb. 4-5 
év fűtési energiával egyenértékű. A megújuló 
energiaforrások integrálása csökkenti a fosszilis 
energiafelhasználás mennyiségét. A csapadékvíz 
hasznosítással kb. 30%-nyi ivóvizet válthatunk ki. 

 Az optimalizálási intézkedéseknek azonban 
megvannak a határai. Az olyan megoldásokat, 
amelyek az anyagok elvárt élettartamán belül 
egyáltalán nem „hoznak nyereséget”, mint a pl. a 
30 cm vastagság feletti PUR habok, nem érdemes 
alkalmazni.  

(A Német Területrendezési, Építésügyi és Vá-
rosépítészeti Szövetségi Minisztérium, 1990-es 
évek végi statisztikája szerint a környezetkímélő 
építési módszerek alkalmazása esetén, egy több 
lakásos sorház bontásakor egy hagyományos 
módszerrel készült, hasonló nagyságú épülettel 
összehasonlítva a veszélyes anyagok 20 m3 –es 
mennyisége helyett, csak 0,1 m3-t kell ártalmatla-
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nítani és az építési törmelék is kb. 20 százalékkal 
kevesebb). 

Mindezen túl további megtakarítás is lehetsé-
ges a társadalmi értékek megváltoztatásával. 
Vonzóan lakni kisebb alapterületen is lehet, és az 
un. szabadon-álló beépítési mód helyett, elsősor-
ban a városokban, a csoportos beépítés (kisebb 
lehűlő felületek) jóval gazdaságosabb lehet ener-
getikai szempontból is. Ha a beruházási és fenn-
tartási költségekbe az externáliákat is beépítjük és 
figyelembe vesszük a szociális költségek növekvő 
voltát, már gazdaságilag is kedvezőbb „ökologi-
kusan” építkezni, különösen, ha a megtakarított 
pénzeszközök a településen/régióban is maradnak, 
és annak fejlesztéséhez/fenntartásához járulnak 
hozzá. 

A környezetkímélő, egészséges, erőforrás-
hatékony építési módszerek alkalmazása, a gaz-
dagabb országokban, már ma is alacsonyabb költ-
ségekkel jár, mint a hagyományos építőipar.  

Az ökológiai „mérlegkészítés” mellett az 
anyagáramlás megtervezése komoly szerepet ját-
szik a fenntartható gondolkozásban. Nem érdemes 
ugyanis egy új anyagból nagyobb mennyiséget 
bevonni az építőiparba, mint amennyit újrahasz-
nosított termékekként fel tudunk használni. 

A gazdasági növekedés alapelve a rövidlátó 
döntési láncok motorjaként éppen az utóbbi évek-
ben mutatkozott megfizethetetlennek. A természe-
ti folyamatok az anyagáramok fenntartható keze-
lésére éppen úgy példaképként szolgálhat, mint a 
racionális energiafelhasználásra vagy az anyagta-
karékos szerkezeti megoldásokra. A példák ta-
nulmányozása és felhasználása az építésben nap-
jaink izgalmas feladata lehetne. 

6.4.3.3. A fenntarthatóság értékelési lehetőségei 
Európában először az akkor még nyugatnémet 

Ökológiai Kutatóintézetek Munkaközössége 
Egyesületet (AGÖF) 1980-ban dolgozott ki érté-
kelési szempontokat és módszereket az építő-
anyagok ökológiai és biológiai tulajdonságainak 
feltérképezésére. A vizsgálatok kiterjedtek a ter-
mészeti erőforrások mennyiségére, a kitermelés 
módjára, az energiafelhasználásra és a felhalmo-
zódott tapasztalatokra. Elemezték az ökológiai 
kompatibilitást, a termikus, akusztikai, elektrosz-
tatikus és radioaktív tulajdonságokat, a mérgező 
kibocsátásokat, valamint az elnyelő- és regenerá-
ciós képességet, stb.  

Az angol BRE Intézet az egyes szempontokat 
egyesítette, minősítő rendszere a nyersanyag- és 

erőforrás használatra, a beépített energia- és káros 
anyag tartalomra, a szennyező emissziókra, a ge-
nerált hulladék mennyiségére, és a visszaforgatha-
tóság mértékére vonatkozott. 

Kezdetben elsősorban kvalitatív (szakértői cso-
portok pontozáson alapuló minősítése) értékelő 
rendszerek születtek. Később a szubjektív elemek 
kiszűrésére, a tudományos kutatások eredményei-
re alapozott értékelő módszereket dolgoztak ki a 
termékek összehasonlítására. Tudományos körök-
ben a legelfogadottabb az un. „életciklus elem-
zés” LCA (Life Cycle Assessment). Az alapelveket 
és a módszertant azóta szabványosították, lásd 
ISO14040 és ISO14044 szabványsorozatot. Az 
LCA elemzés minden életfázisban (nyersanyag-
kitermelés, gyártás, beépítés, használat, bontás, 
hulladék, újrahasznosítás, szállítások, raktározás), 
minden input-ot és output-ot (nyersanyag, ener-
gia, emissziók, hulladékok, stb.) számszerűsít és a 
vizsgált funkcionális egységre vonatkoztatja 
(pl.1kg építőanyag, 1m2 födém, stb.).  

A vizsgálati adatokat különböző hatáskategó-
riákba (nyersanyag/energiafogyasztás, környezet-
terhelés, emberi egészség károsítása) sorolják, 
vagy környezeti problémákhoz (klímaváltozás, 
szmog, ózonréteg károsodása, vízszennyezés, sa-
vasodás, stb.) kapcsolják. A mértékegységek vál-
tozók, pl. a klímaváltozás esetén az üvegházhatá-
sú gázok globális felmelegedési potenciálját 
kg/CO2eq-ben határozzák meg. Az óriási és néha 
az adott ország-régió esetében megkérdőjelezhető 
adathalmaz, csak adatbázis kezelő szoftverekkel 
használható és az oktató programokat kivéve je-
lentős költséggel férhető hozzá.  

Az adatbázisok összeállítása nemzetközi kuta-
tásokra alapozható, az adatok beszerzéséhez sok-
féle segédeszközre, pl. a termékút elemzésekre is 
szükség van. Ez esetben részletesen vizsgálják a 
gyártási folyamatot is, a felhasznált nyers-, alap- 
és segédanyagok fajtáját és mennyiségét, a folya-
matba lépés idejét/helyét és létrejövő kémiai re-
akciókat és befektetett energia mennyiségét. 
Meghatározzák a használhatatlan mellékterméke-
ket és ezen belül a veszélyes hulladékokat. 

Európában a legismertebb és legalaposabb 
építésökológiai elemző rendszer a svájci központú 
GIBB (Genossenschaft Information BauBiologie), 
nemzetközi adatbázisra (Ecoinvent EMPA 
Dübendorf, Sviss Centre for Life Cycle 
Inventories, Dübendorf, CH. 2006) támaszkodó 
BauBioDataBank szoftver. Az említett adatbázis 
kb. 2500 termék és szolgáltatás számszerűsített 
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ökológiai/biológiai leltáradatait tartalmazza. A 
BBDB segítségével épületszerkezetek, sőt épüle-
tek is modellezhetők.  

6.4.3.4. Értékelés Magyarországon 
Az ökológiai/biológiai (fenntarthatósági) 

szempontok az itthoni, építőanyagok-
ra/termékekre vonatkozó szabályozásban egyelőre 
nincsenek jelen. Civil kezdeményezésre, 1999-
ben TEAM (Tisztább Építési Anyagok Munka-
csoport) néven munkacsoport alakult az Építészet-
Biológiai Egyesület, a Független Ökológiai Köz-
pont és a SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskola, La-
bor-5 alkotóközössége hosszú távú célként fogal-
mazta meg, az építőanyagok kötelező érvényű 
építésökológiai/biológiai minősítésének elvégzé-
sét. A csoport minősítő rendszert is kidolgozott: 
2000-ben építőanyagok [84], 2005-ben épület-
szerkezetek [85] minősítésére. Az értékelési 
szempontokat az ÉMI Kft. koordinálta, fenntart-
hatósági indikátorokat kutató és rendszerező 
CRISP-program (Construction and City Related 
Sustainability Indicators) keretében kerültek ki-
dolgozásra. A minősítés alapjául a következő ér-
tékelési szempontok szolgáltak: 
 Hazai és globális elérhetőség lehetősége, 
 Az előállítás során kibocsátott CO2eq és SO2 eq 

tartalom, 
 Építőanyag/szerkezet primer és használati 

energiatartalma, 
 Beépítés és a használat során kibocsátott káros 

anyag tartalom, 
 Hulladék állapotban/ recirkulálás során kibo-

csátott káros anyag tartalom, 
 Nem megújuló és megújuló primer energia tar-

talom, 
 Megújuló nyersanyagforrás arány, 
 Építőanyag/szerkezet visszaforgatható rész-

arány. 
A minősítő rendszer az indikátorok vizsgálatát 

követően kvalitatív minősítő számot és ajánlási 
fokozatokat tartalmaz, (3) kiemelten ajánlott, (2) 
Ajánlott kisebb hátrányokkal, (1) nem ajánlott, (0) 
kerülendő, (nj) nem jellemző paraméter, (na) 
nincs adat. 

A gyakorló építésztervezők számára azonban 
egyszerűbb „mérőrendszerre” van szükség. Ezek 
egyike az EU által támogatott ENSLIC project 
(Energy Saving through Promotion of Life Cycle 
Assessment in Building), melynek keretében egy-
szerűsített módszert dolgoznak ki a magyar part-

nerként az ÉMI Kht.-t bevonva, illetve további 
kutatás-fejlesztés várható a témában. 

6.4.3.5. Értékelés az „Ökológiai Lábnyom” fel-
használásával   

„Az „Ökológiai Lábnyom” a Földre nehezedő 
terhelés becsléséhez használt mutatószám. Segít-
ségével összehasonlítás tehető az emberiség ter-
mészettel szembeni igényei és a Föld erőforrás 
szolgáltató és hulladékelnyelő kapacitása között. 
Az ember élőlényként állandó anyag- és energia-
cserében van a természettel.  Egy népesség élel-
miszer-, anyag- és energiafogyasztását az erőfor-
rások előállításához és a hulladék elnyeléséhez 
szükséges biológiailag aktív/termékeny föld- vagy 
tengerterületben mérik.” (Redefining Progress ku-
tatóközpont honlapja szerint, www.progress.org) 

A „területegység” egy hektárnyi világátlag 
termelékenységű, biológiailag produktív (föld-
tenger) terület egy éves használatra vonatkoztatva. 
A módszert az UBC Egészséges és Fenntartható 
Közösségek Munkacsoportja dolgozta ki, Wiliam 
E. Ries és Mathis Wackernagel vezetésével. [50]  

Az alapkiindulás szerint a kereskedelem és a 
technika nem tágítja ki az ökológiai korlátokat, 
legfeljebb (időlegesen) hatékonyabbá teszi az erő-
források felhasználását. Az adatbázis nemzetközi 
statisztikákra épül (pl. A Világ Erőforrásai Inté-
zet, World Resources Institute, FAO, UNDP- 
ENSZ Fejlesztési Program, WI-Világfigyelő Inté-
zet, éves jelentései, Kormánystatisztikák, kutatási 
beszámolók, stb.).  

A biomassza mennyisége, a nettó elsődleges 
produktivitás, energiában is mérhető. A 175 000 
terrawatt napenergiából a fotoszintézis évente 150 
terrawattnyi mennyiséget alakít növényi biomasz-
szává. Mértékegysége: GJ/ha/év (1000 GJ/sec = 
terrawatt). 

A következő „földosztályokat” különböztették 
meg: fosszilis energiahasználat-, épített környe-
zet-, kert-, termőföld-, legelő-, gondozott erdő-, 
érintetlen erdő-, improduktív területek. (A könyv 
megjelenésekor a föld szárazföldi felületének 
kb.60%-a természetes állapotú, 10%-a volt műve-
lés alatt és 30%-a sivatag, az épületek kb 2-5 %-ot 
képviseltek, de ez utóbbi szám folyamatosan nő.  

A fogyasztási osztályokat élelmiszer, lakás, 
közlekedés, fogyasztási javak, szolgáltatások sze-
rint kategorizálták. 

Fenntarthatósági követelményként azt fogal-
mazták meg, hogy az emberiség lábnyomának ki-
sebbnek kell lennie a bioszféra biológiai kapaci-

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 201 

http://www.progress.org/


 6. TERVEZÉSI IRÁNYELVEK 

tásánál, a nettó elsődleges produktivitásnál. Az 
ökológiai deficit az a terület, amellyel az ökológi-
ai lábnyom (ÖL) meghaladja a biológiai kapaci-
tást.  

A számítások elvégzéséhez az alábbi feltevé-
seket igaznak fogadták el:  

Nyomon lehet követni az elfogyasztott erőfor-
rások és a termelt hulladékok mennyiségét a Föl-
dön. 

Az erőforrás és hulladék áramok kifejezhetők 
biológiailag aktív földterületben. 

A különböző földterületek kifejezhetők ugyan-
azon egységben, vagyis világátlag termelékenysé-
gű egyenértékű földterületben, biomassza terme-
lékenységükkel arányos besorolásban.  

A területek ugyanannyi biomassza termelé-
kenységet képviselve, egymást kizáró használat-
ban vannak és ezek összegezhetők. 

Az aktív területek felmérhetők és az emberi 
hasznosításra vonatkoztatott felület összehasonlít-
ható a természet biológiai szolgáltatásaival (leve-
gő összetétel, változatlan éghajlati körülmények, 
UV sugárzás elleni védelem, CO2 elnyelés, stb.) 

Az épület teljes élettartama alatt felhasznált 
fosszilis energiamennyiséggel megegyező nagy-
ságú energia előállításához szükséges biomassza 
megtermeléséhez tartozó földterületet, vagy 

a fosszilis alapú energiahordozó (pl. üzem-
anyag), primer energiában kifejezett mennyiségé-
nek elégetésekor kibocsátott CO2 megkötéséhez 
szükséges földterületet becsüli fel. 

A fiatal, növekedésben lévő erdők, tőzeglápok, 
stb. kiváló „szénnyelők”. Egy átlagos erdő hektá-
ronként, 50-80 éven át 1,8 tonna szenet (100 GJ-
nak megfelelő CO2-t) képes megkötni évente. Lé-
nyegében olyan földterületről van/lenne szó, ami 
a természeti tőke ugyanolyan ütemű megújításá-
hoz szükséges, mint amilyen ütemben a fosszilis 
energiát felhasználjuk. (Valamikor ugyanis, az is 
földterülettel rendelkező biomassza volt.) 

Az épített környezet földterülete biológiailag 
nem produktív, „elfogyasztottnak” tekinthető, bár 
talán kompenzálható lenne rosszabb minőségű 
földterületek feljavításával. 

A légkörben a CO2 mennyisége összesen 340 
ppm (milliomod rész) 21,8 %, a vízgőz mennyi-
sége 62%, a fölközeli ózoné 7,3%, a nitrogéndio-
xidé 4,2%, a metáné 2,4%. 

Az antropogén üvegházhatáshoz a halogéne-
zett szénhidrogének 17%-ban, a metán 19%-ban, 
az ózon 0,8%-ban, a nitrogénoxidok 0,8%-ban a 
vízgőz 2%-ban, a széndioxid 50%-ban járul hoz-
zá. Mint már említettük széndioxid egyenértékben 
(CO2eq) kifejezve a metán 24,5, a nitrogénoxidok 
320, a halon 5600, a fluor-klór szénhidrogének 
1700 egységet „ér”. 

A felmérések nem tartalmazzák az ivóvíz-
szennyezésre és a mérgező anyagkibocsátásra vo-
natkozó adathalmazt, tehát nem tekinthető teljes-
nek. 

Összefoglalva: az ÖL az ökológiai hatást azzal 
a biológiailag aktív földterülettel méri (hektárban 
10 000 m2), amely az uralkodó technikával az el-
fogyasztott erőforrások előállításához és a kelet-
kezett hulladékok elnyeléséhez (lebontásához, ár-
talmatlanításához) szükséges. A kidolgozás idő-
pontján a Földön élő minden emberre 1,75 ha/fő 
jutna/jutott volna, de a gazdag országok esetében 
ez az érték ennek többszöröse. Magyarország 
ugyan nem tartozik a gazdag országok közé, de az 
ÖL értéke még nálunk is 3,5 ha/fő. 

A széndioxid kibocsátás 96%-a természetes 
alapú és csak 4%-a származik antropogén forrás-
ból. Ennek csaknem 80 %-a az energiahasználat-
hoz kötődik. A bioszféra a kibocsátott CO2 meny-
nyiségnek csak kb. a felét képes elnyelni. A többi 
halmozódik a légkörben. A metán 60%-a szárma-
zik emberi tevékenységből és ennek 15-40%-a 
kapcsolható az energia előállításhoz és felhaszná-
láshoz. Az épületek üzemeltetési energiaigénye 
átlagosan 45 %-a egy adott „nyugati” ország teljes 
energiafogyasztásának. (BBDB adat).  

6.4.3.6. Épületek ökológiai terhelésének mérése 
az ÖL segítségével. 
Az épületek ökológiai hatásának mérésére is 

használható a módszer, bizonyos korlátok között. 
Az első két földosztály sorolható ide, a fosszilis 
energiahasználat- és az épített környezet földterü-
lete.  Egy kg, 20MJ/kg égéshőjű szén 3,6 kg széndi-

oxidot ’termel”. Elégetésekor 3,6 kg/20MJ/kg = 
0,18 kg CO2 kibocsátással állítható elő 1 MJ hő-
energia. A már bemutatott, átlagosan 35% ener-
giaátalakítási hatásfokkal számolva, 1 MJ áram 
előállításához, szén tüzelőanyag használatakor 
0,54 kg CO2 kibocsátás tartozik. 

A „földet energiáért” számítás szerint egy át-
lagos erdőterület energia produktivitása: 80-100 
GJ /ha/év.   

A földterületre átszámítás két módon is történ-
het: 
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1 kg, 48 MJ égéshőjű kőolaj 2,75 kg széndi-
oxiddal kapcsolható össze. 1 MJ hőenergia 0,057 
kg CO2-t 1 MJ áram 0,17 kg CO2-t „állít elő”.    

Az épületek „lábnyoma” számításának alapjául 
a teljes élettartamra számított energiaigényhez tar-
tozó CO2 kibocsátás szolgál. Mért adatok szerint a 
bioszféra 3x109 tonna széndioxidot képes felvenni 
évente. A Föld szárazföldi területe 510 x 106 km2. 
Egy átlagos termelékenységű földterület elnyelő 
képessége 5,88 g/m2évente. A számításokat elvé-
gezve megállapítható, hogy 1 kg CO2 semlegesí-
téséhez 170 m2 átlagos termelékenységű földterü-
letre van szükség. Az épület primer energiában ki-
fejezett energiatartalma és felhasználása ismereté-
ben a „lábnyom” számítható. Hozzá kell tenni, 
hogy itt is tetten érhetők a módszer hiányosságai 
elsősorban a toxicitás tekintetében.  

6.4.3.7. Környezettudatos gyártástechnológiák 
 „A természet, története során a biológiai for-

mák, struktúrák, anyagok és organizmusok hatal-
mas gazdagságát hozta létre. A természet növényi 
„termelékenységével” érdemes együttműködni el-
sősorban. Egyrészt túl  keveset ismerünk ebből a 
természetes gazdagságból másrészt azon az úton 
járunk, hogy minél gyorsabban tönkretegyük 
mindezt.” (Gleich  1994). 

Mint eddig minden témakörben, itt is alapve-
tően kétféle elgondolás mentén haladhatunk. A 
már említett „előremenekülők” az építőipari 
termékgyártás tekintetében is a „globális vá-
laszt” erőltetik. Ennek érdekében álljanak itt a 
„Greenpeace un. azonnali programjából” a 

legfontosabb részletek. Eszerint, világszerte 
azonos környezeti szabványokat kell bevezetni. 
Csak olyan létesítményekben folytatható terme-
lés, ahol a környezeti balesetek elleni biztonság 
garantálható. Csökkenteni kell a termékek ve-
gyi anyag tartalmát. Minden terméken szere-
pelnie anyagösszetételének. Csak ökológiailag 
minősített anyagokat lehet felhasználni. Csak 
már bevizsgált termékút elemzéssel folyhat a 
gyártás. Minden termékleírásnak tartalmaznia 
kell a nyersanyag- és energiatartalmát és a ter-
mékből keletkezett hulladék mennyiségét. Az 
ökológiai minősítés csak független intézetek ál-
tal végezhető és tartalmaznia kell a megújulás-
hoz tartozó időfaktorokat is. Drasztikusan csök-
kenteni kell a nem megújuló energia- és nyers-
anyag-felhasználást és ismerni kell a lebomlási 
folyamatokat, kizárva a mérgező bomlástermé-
keket. A gyártási folyamatokat, beleértve a se-
gédanyagok, hűtővíz, stb. felhasználást is zárttá, 
visszaforgathatóvá kell tenni. A jelenleg még lé-
tező, nem környezetkímélő gyártástechnológiák 
használatát időkorlátok között meg kell szüntet-
ni. (6—8. ábra) Az információs kötelezettség 
elismerése és betartása, manipuláció nélkül. A 
cég által korábban gyártott termékek ártalmat-
lanításának kötelezettsége. Az állatkísérletek ki-
zárása, az újrahasznosítás előírása. A „szeny-
nyező fizet” elv betartása, ökoadó-reform tá-
mogatása. 
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6—8. ábra Példa high-tech gyártási folyamatra (Öko-Test Verlag GmbH. 2000)
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Az Ökológiai Kutatóintézetek Munkaközössé-
ge és az Európai Allergia Egyesület rendezte, az 
„Ökológiai Építés és Felújítás” elnevezésű közös 
kongresszusára többek között a „Könnyű vegyipar 
munkacsoport” tagjait is meghívták szakértőként. 
De rajtuk kívül az ökológiai gyártási-előállítási 
módszerekben úttörő tapasztalattal rendelkező, 
kisméretű vállalatokat is, hogy bemutassák a nagy 
vegyipari konszernek módszereitől eltérő, anyag-
gyártással kapcsolatos koncepcióikat. A szakértők 
az (építő)anyagok még fenntartható gyártására és 
használatára vonatkozóan, újra megállapították a 
már ismertetett négy alapszabály érvényességét 
(Friege 1996). Ezek: 
1. A megújuló erőforrások kitermelé-

si/felhasználási üteme ne haladja meg azok re-
generációs ütemét és mennyiségét. 

2. A környezetbe kibocsátott hulladék anyagok-
nak a környezet lebontó képességéhez igazod-
nia kell. 

3. A meg nem újítható forrásokat csak olyan mér-
tékben szabad használni, amilyen mértékben 
az azonos értékű megújuló forrásokkal kivált-
hatók.  

4. A környezeti beavatkozások ütemének arány-
ban kell állnia azzal az idővel, amennyi idő 
alatt a regeneráció végbemegy.  
Bár ezek a szabályok első pillantásra meglehe-

tősen ártalmatlannak tűnnek, azonban a konkrét 
termékekre alkalmazva igen nagy felfordulást 
okoznának. Másképpen, ha az építőanyag-ipar 
ezeket az alapszabályokat teljes mértékben elfo-
gadná és jövőbeli koncepcióit fenntartás nélkül 
ezekhez igazítaná, akkor hatalmas méretű válto-
zást hozna létre. Ezzel szemben jelenleg évente vi-
lágszerte annyi kőolajat használnak fel, mint 
amennyi kb. egy millió év alatt keletkezett, 
(Schwanhold 1994). Sajnos a fenntartható fejlő-
dés fogalmát nem csak a vegyipar, hanem az 
egész mainstream gazdaság az ökológiai és tár-
sadalmi megújulást követelők megnyugtatásá-
ra/félrevezetésére használja, így már évek óta 
semmitmondó szóvirágok gyűjteményének bizo-
nyul.  

A TNC-k rendezte konferenciákon rendszere-
sen elhangzik, hogy partnerek a társadalmi párbe-
szédben, végiggondolják a fenntartható fejlődés 
folyamatának helyes lépéseit és kihasználják a kí-
nálkozó mozgástereket. A politikai-jogi szabályo-
zás továbbfejlesztése iránti elkötelezettségünkkel 
hozzájárulnak a piacgazdaság fejlődéséhez. Tehát 
minden marad a régiben: „Partner” „párbeszéd”, 

„a mozgásterek kihasználása”, „potenciálok meg-
teremtése”, „továbbfejlesztés”, „hozzájárulás” – a 
klasszikus TNC terminológia, amely látszatdina-
mikájával a kibúvó PR klasszikus példája.  

A Német Szövetségi Gyűlés „Az ember és 
környezetének védelme” elnevezésű ankétbizott-
sága (is) világossá tette, hogy a fenntartható fejlő-
dés érdekében alapvető értékrend változás és 
minden igény újrafogalmazása szükséges. 
(Grieshammer 1995). 

Ebben a helyzetben, amelyben a gazdasági és 
ökológiai szövetségek még maguk sem elég biz-
tosak abban, hogy mit is lépjenek, a kis és közép-
nagyságú vállalatok mentális és szervezeti moz-
gáselőnyeiket jobban és gyorsabban képesek ki-
aknázni. Éppen az építés és a lakáshasználat terü-
letén létezik időközben a termékek szinte átte-
kinthetetlenül nagy száma, amelyek közül egye-
sek már képesek a fenntarthatósági kritériumok-
nak megfelelni. Az ökológiai gondolkodásban 
élenjáró üzemek egyre inkább támaszkodhatnak a 
független tudósok elméleti munkásságára is. A 
beavatkozás módját és mértékét, azonban itt is 
korlátozni kell, a „mesterséges úton létrehozott” 
növényi és állati szervezetek „szabadon engedve 
beláthatatlan károkat okozhatnak a „természetes” 
élővilágban. 

A német Ökológiai Gazdaságkutató Intézet 
pl. „A még fenntartható gazdálkodás” témához 
tézisgyűjteményében 6 elvet dolgozott ki és 
konkrét kritériumokat is megadott, amelyek 
alapján a vállalatoknál ellenőrizhető lenne a 
gyártás és kereskedelem összhangja a fenntart-
hatósági elvekkel a gyakorlatban: (1996). 
1. Óvatossági elv: a nem szándékos cselekedetek 

következményei lehetőségének figyelembe 
vétele a kutatás és fejlesztés, gyártás és beépí-
tés során. 

2. Elkerülési elv: A környezeti következmények 
vállalton belüli és kívül történő megbeszélése, 
az irreverzibilis károk kerülése 

3. Teljesítményelv: haszon, biztonság, gazdasá-
gosság, környezetkímélés biztosítása. 

4. Optimalizálási elv: a termékek és eljárások fo-
lyamatos javítása a technika legújabb állásá-
nak megfelelően 

5. Konformitás elv: szigorú alkalmazkodás a 
környezetminőségi és környezet kezelési cé-
lokhoz.  
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 6. Felelősségi elv: normatív társadalmi fórum-
ként a hatás tudatosítása, hozzájárulás az ön-
korlátozáshoz és a takarékossághoz. 
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6—9. ábra Anyagkörforgás, vagy visszafordíthatatlan folyamatok (Öko-Test Verlag GmbH. 2000) 

A Greenpeace a még fenntartható „méretű” gyártásról megfogalmazott téziseiben nem csak a je-
lenlegi anyagfelhasználás jelentős hiányosságait elemezte (Greenpeace 1996), hanem 6 tézisben 
járható utakat mutatott be, ami a kisléptékű rendszerek használatára utal: 
1. Önkorlátozás és az erőforrások felhasználásának korlátozása (a fejenkénti termelés és fogyasztás 

drasztikus korlátozása) 
2. Az energiahordozók és a nyersanyagok még fenntartható használata (Előnyben kell részesíteni a 

megújuló nyersanyagforrásokat. A nem megújítható forrásokat csak olyan mértékben szabad hasz-
nálni, mint amilyen mértékben azok megújíthatókkal helyettesíthetők.  

3. Anyagkörforgásokat kell létrehozni (A „nyersanyag – termék - hulladék” nyitott rendszer helyett le-
hetőleg kis veszteséggel járó zárt rendszereket). (

4. 6—9. ábra) 
5. Hosszú élettartamú termékeket kell előállítani 

(Az erőforrások kímélése a karbantartás és a 
javítás előnyben részesítésével). 

6. A kockázatokat a minimumra kell csökkenteni 
(A nem javítható termékek gyártását le kell ál-
lítani és azokat javíthatókkal kell helyettesíte-
ni).  

7. Biztosítani kell a biológiai elviselhetőséget és 
meg kell tartani az ökológiai egyensúlyt (Nem 
szabad határértéket meghaladó mennyiségben 
szennyezőanyagokat bocsátani a környezetbe)  

Az „ökológiai megfelelés” egyik mérőeszkö-
ze a termékút elemzés, azaz az építőanyag, ter-
mék, szerkezet „életútjának” nyomon követése, 
„bölcsőtől-bölcsőig”, beleértve a gyártástech-
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nológia folyamatát is. A kitermelés, közbenső 
szállítások, előkészítés, gyártás, kiszerelés, 
csomagolás, raktározás, beépítés, használat, fel-
újítás, bontás, újrafeldolgozás, ártalmatlanítás 
fázisaiban nemcsak jelentő mennyiségű energiát 
használnak fel, hanem segédanyagok, mellék-
termékek sokasága épül be a folyamatba, a ma-
ga termékútjával együtt. (6—10. ábra) 

 

6—10. ábra Gyártás-felhasználás körfolyamata 
"termékút" (Öko-Test Verlag GmbH. 2000) 

A folyamat rendkívül szerteágazó és nehezen 
követhető, sok adatot szándékosan visszatarta-
nak, szabadalmi – gyártási - üzleti titokra hi-
vatkozva. 

6.4.3.8. Rossz trükkök és jó példák és környe-
zetkímélő építőanyagokra  
A természetes építőanyagok a modern, ökoló-

giai szemléletű termékpolitika úttörői közé tartoz-
nak. Már a 70-es évek kezdete óta sokféle módon 
egészítik ki a hagyományos építőanyagok kínála-
tát. A műszakilag talán az elvárásoknak még nem 
mindenben megfelelő és alig elviselhető áru ter-
mékekből az elmúlt négy évtizedben az ökológiai 
szemléletű, szinte minden felhasználási célra al-
kalmas építőanyagok sokszínű palettája fejlődött 
ki.(igaz, hogy az ellenőrzéshez a felhasználóknak 
széleskörűen tájékozottnak kellene lenniük ezen a 
területen is). 

Az alábbiakban festékek és bevonatok példáján 
keresztül mutatjuk be a valóban környezetkímélő 
és az egészséget sem károsító építőanyagokra vo-
natkozó ismérveket. 

A festék és bevonat-anyagok az ökológiai vi-
tában kezdettől fogva központi helyet foglalnak 
el. Közvetlenül érintkezhetnek ugyanis az emberi 
szervezettel (pl. tapintással, kiporzás-oldószer ki-
párolgáskor belégzéssel), a természettel (pl. az el-
bontott anyagokkal együtt való hulladékba kerü-
léskor, ártalmatlanításkor, stb.) emiatt elvi és üzle-
ti ellentétbe kerültek a favédő biocideket, mono-
mer-műgyantákat, lágyítókat, nehézfém pigmen-
teket használó hagyományos lakk- és festékipar-
ral, amelyet zavart a szerinte „szakmailag nem 
kompetens” új jövevények színrelépése. 

A természetes alapú festékek valódi alternatí-
vát kínálnak az építésnél és a használatnál is. A 
fejlesztések során a nyersanyagok ökológiai opti-
malizálása tekinthető az egyik legfontosabb terü-
letnek. Itt dől el, hogy a „természetes alapú fes-
ték” fogalom, pusztán marketingcélokra szolgál-e, 
vagy megjelenik a nyersanyagok kiválasztásában 
is. Az utóbbi években sajnos megjelent egy, a fel-
használókat megtévesztő „szürke zóna” is, 
amelyben a gyártók többsége „természetes alapú 
festékként” hirdetett termékeinek előállításánál 
nehéz-vegyipari alapanyagokból készült oldó- kö-
tő- színező anyagokat használ. (A kozmetikai ipar 
területén még inkább elterjedtek az ilyen esetek, 
pl. a termékleírásban egy növényének nevét 
nagymértékben kiemelik, míg a növényt magát a 
termék csupán elhanyagolhatóan kicsi koncentrá-
cióban tartalmazza.)A növényi nyersanyagoknak 
(pl. a lenolaj) ellenőrzött biológiai termesztésből 
(kbA) kell származnia, azaz le kell mondani a 
műtrágyázásról és vegyi növényvédő szerekről. A 
szerződéses gazdák az ellenőrzött biológiai ter-
mesztésű nyersanyagokat az előállító üzem közeli 
körzetben termesztik és környékbeli olajütőben 
sajtolják, így a szállítási ráfordításokat is draszti-
kusan csökkenteni lehet. (6—11. ábra) 

(Ilyen termék pl. a Szumátra szigetéről szár-
mazó „dammar” nevű trópusi lombhullató fa 
gyantája. A gyanta folyamatos, több évtizeden át 
tartó kitermelése az élő fából károsítás nélkül tör-
ténhet, annak kivágása nélkül. A helybeli lakos-
ság számára a fákból kinyerhető gyanta évente 
ugyan kevesebb jövedelmet hoz, mintha egyszerre 
vágnák ki és adnák el a nemzetközi kereskedő cé-
gek számára, viszont folyamatosan kereseti for-
rást jelent, és a fák továbbra is ellátják ökológiai 
szolgáltató funkciójukat. Így azonban nem érvé-
nyesül a rövid idő alatt elérhető, maximális ha-
szon kapitalista alapkövetelménye.) 
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6—11. ábra Szoft-tech gyártási folyamat (Öko-Test Verlag GmbH. 2000)

A növényi nyersanyagok egyik legjelentősebb 
előnye a nyersanyagbázis sokfélesége. Nagyobb 
számú, különböző növényfajta alkalmazása meny-
nyiségileg csökkenti az egyes növények felhasz-
nálásának mennyiségét, hozzájárulva a monokul-
túrák elkerüléséhez és a megújuló anyagok fel-
használási spektrumának gazdagodásához. A kö-
zelmúltban egy sor új nyersanyagot vontak be a 
természetes alapú festékek gyártásába. Pl. a repce-
indigót, a kendert és a kitozánt. 

A repceindigó kék festékanyag forrásaként 
szolgáló elfeledett, de évszázados termesztési és 
feldolgozási hagyománnyal rendelkező növény, 
ami a szintetikus színezőanyagok felfedezését kö-
vetően teljesen eltűnt a mezőgazdaságból. Csak a 
80-as években fedezte fel újra egy német falusi 
festőmester. Ma a repceindigót nemcsak klasszi-
kus értelemben, színezőanyagként termesztik újra, 
hanem más, korábban nem használt részeit és an-
nak alkotó anyagait is (pl. a növény kipréselt le-
vét, annak emulzióképző fehérjéivel és 
poliszaharidjaival együtt) felhasználják a termé-
szetes alapú festékek előállításához. 

Évszázados termesztési hagyománnyal rendel-
kező kultúrnövény a kender. Ez a növény is eltűnt 
az utóbbi évtizedekben a szántóföldekről, többek 

között kábítószert tartalmazó összetevőiről folyta-
tott vita miatt. Ma a kender (többek között a Né-
met Nova-Intézet fáradozásainak köszönhetően) 
reneszánszát éli. A természetes alapú festékek 
számára történő alkalmazásnál a zsíros, félszáraz 
magolajok játszanak szerepet elsősorban. A nö-
vény korábban is használt részeiből többek között 
hőszigetelő anyagot gyártanak.   

A természetes alapú festékeknek is rendszerint 
kenhető vagy szórható állaggal kell rendelkezni-
ük. A minőséget meghatározó alkotórészek tiszta 
keveréke (mindenekelőtt a kötőanyag és pigmen-
tek) legtöbbször túlságosan magas viszkozitáshoz 
vezet, ami nem teszi lehetővé az ecsettel, henger-
rel, szórópisztollyal vagy a bemerítéssel való felü-
leti felhordást. A legtöbb természetes alapú fes-
téktermék ezért oldószert is tartalmaz, amellyel 
beállítják az alkalmazásnak megfelelő viszkozi-
tást. A felhasznált oldószer fajtájától függetlenül 
mindig olyan anyagokra van szükség, amelyek a 
bedolgozást követően elillannak a bevonatból. A 
nem kívánatos légszennyezésen kívül  értékes 
nyersanyagokat is elvesztünk. Erre tekintettel 
számos természetes alapú festéket emulziós ill. 
diszperziós rendszerként alakítottak ki, a fő oldó-
szer ebben az esetben tehát a víz volt. Technoló-
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giai okokból a víznek oldószerként való alkalma-
zása mindenekelőtt a nagy viszkozitású termékek 
területére, azaz a falfestékekre és ragasztókra kor-
látozódott. Az utóbbi időben több gyártónak sike-
rült kifejleszteni a vízzel hígítható, kis viszkozitá-
sú vagy kevésbé pigmentált bevonatrendszereket, 
mint pl. az alapozók és falazúrok. Mivel itt szá-
mos bevonat-technikai probléma merült fel (pl. a 
fa rostjainak szinte elkerülhetetlen felbolyhoso-
dása vízzel való érintkezéskor), és az ilyen emul-
ziórendszerek könnyebben átjárhatók a mikrobio-
lógiai fertőzések számára, ezek további fejleszté-
seket igényelnek. 

Egy további lehetőség az illékony szerves ol-
dószerek csökkentésére, az ún. szilárd részecskék 
következetes növelése, amelyek a festék száradása 
után a felületen maradnak. A „High-Solid”-nak 
nevezett termékek így szinte kizárólag kötő-
anyagból, pigmentekből és töltőanyagokból áll-
nak. A különösen híg növényi olajok kötőanyag-
ként való alkalmazása, a természetes gyanták ará-
nyának korlátozása és az alacsony kötőanyag igé-
nyű pigmentek és töltőanyagok alkalmazása, va-
lamint a „nem lineáris” viselkedésű keverékek 
következetes használata lehetővé teszik olyan be-
vonatrendszerek előállítását, amelyek gyakorlati-
lag oldószermentesek, és nem mutatják a vizes 
hígítók már említett hátrányait.  

Az egyelőre szűk felhasználási határok tágítása 
új felhordási technikákat igényel. 

A bevonat szilárd/por formában is kiszerelhető 
és csak a vevő keveri össze az oldószerrel (leg-
többször vízzel). A vízbázisú bevonatok tartósítá-
sa így elkerülhető. A bevonat minősége azonban 
így nehezen garantálható. Létezik azonban még 
egy eljárás, ami az oldószerek használatát kizárja, 
ez a hőmérséklet emelése. Az eljárás különösen a 
növényi- és méhviasz alapú természetes festékek 
esetében alkalmazható, hiszen éppen a növényi 
viaszok voltak azok, amelyekkel kristályos álla-
potig terjedő viszkozitás növekedést értek el. En-
nek az eljárásnak is vannak határai, mivel a ter-
mék hőmérsékletének egy bizonyos pont fölé való 
növelése az anyagösszetevők denaturálásához, 
végül termikus lebomlásához vezetne 

A természetes kötőanyagok tulajdonságait 
alapvetően két különböző módon lehet befolyá-
solni: a) fizikai úton és b) kémiailag. A kötőanyag 
tulajdonságainak fizikai úton történő befolyásolá-
sa egyszerűen a mindenkori kötőanyag kompo-
nensek keverési arányának célzott változtatásával 
történik, különösen az (inkább folyékony) olajos 

kötőanyagokból és a (inkább szilárd) gyantás kö-
tőanyagokból álló kombinációk esetében. A 
spektrum jelentős bővítése ezzel szemben akkor is 
lehetséges, ha az alkalmazott (leginkább növényi) 
kötőanyag tulajdonságait úgynevezett bepárlási 
folyamattal megváltoztatják. Klasszikus és évszá-
zadok óta bevált eljárás a híg növényi olajok be-
párlása sűrűn-folyékony standolajokká. Moleku-
láris szinten a standolaj bepárlásnál az eredetileg 
kis molekulájú növényi alkotóanyagok nagyobb 
molekulájú oligomerekké vagy polimerekké tör-
ténő, többé vagy kevésbé teljes térhálósodás a lép 
fel. A standolaj bepárlás mellett azonban teljesen 
különböző növényi nyersanyagokat, mint például 
természetes gyantákat, növényi olajokat és glice-
rint is lehet együtt újszerű kötőanyag rendszerek-
ké bepárolni. Az ilyen eljárások is elvileg régóta 
ismertek (az ún. „lakkfőzés” pl. a magas szintű 
kézműves- mesterségek közé tartozott a korai új-
kor lakk-manufaktúráiban). Az utóbbi években 
újszerű rendszereket is kifejlesztettek, amelyek 
például gyantaolaj keverékek célzott bepárlásával 
az olajok (hosszú száradási idő) a gyanták (raga-
dósság) műszaki hátrányait egyaránt megszünte-
tik, előnyeiket egyesítik.  

A technológia részei az alternatív szárítórend-
szerek is. A legtöbb természetes alapú festék un. 
oxidációs úton szárad. A bevonat keményedése az 
ilyen rendszereknél nem csak az oldószer elpárol-
gásával, azaz csak fizikai módon megy végbe (ki-
véve talán a sellak termékeket), hanem 
térhálósodással oxigén belépése közben. Ez a na-
gyon lassú polimerizációs folyamat adalékanyag 
nélkül történik, ami a rövid határidők mellett nem 
vonzó tulajdonság.  

Évszázadok óta ismert, hogy ezt a fajta film-
képződést bizonyos fémvegyületek alkalmazásával 
jelentősen gyorsítani, és a száradási folyamatot 
ezzel rövidíteni lehet. Az alacsony koncentráció-
ban alkalmazott fémek ilyenkor katalizátorként 
hatnak. Sajnos a legjobbak erre a célra az un. ne-
hézfémek, különösen az ólom, ami még ma is a 
legjobbnak számít műszaki szempontból. Más-
részt az ólomvegyületek negatív ökológiai és 
egészségügyi tulajdonságai miatt tiltó listára ke-
rültek. A kobalt, cirkónium és kalcium vegyületek 
kombinációja sem vált be teljesen, mert a kobalt 
is (nehéz fém lévén) káros anyagnak számít. Az 
optimális megoldás a fémtartalmú szárítószerek 
kizárása lenne. Egyik festék gyártónak költséges 
kutatási és fejlesztési munkák után sikerült egy 
lazúrokból és viasztermékekből álló, oldószer-
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mentes teljes termékskálát létrehozni, szárító 
anyag és hozzáadása nélkül . (Az „Ökoteszt” cí-
mű, német kiadvány a fa-lazúrt a 90-es évek ele-
jén a 35 tesztelt falazúr közül, mint egyetlent, kor-
látozás nélkül „ajánlhatónak” tartotta). Próbál-
koznak még vas és mangán alkalmazásával, me-
lyek toxikológiai tulajdonságai jobbak, mint az 
előzőek, ráadásul mennyiségük korlátozását szí-
nező hatásuk is indokolja. 

    Az építőanyagok egy viszonylag szűk terü-
letét kiragadva, talán sikerült bemutatni, hogyan 
próbálkoztak/nak az elkötelezett és kisméretű 
gyártó cégek, környezet és egészségkímélő meg-
oldásokat találni, az anyagösszetevők, a gyártási 
eljárások és a bedolgozási technikák megváltozta-
tásával egyidejűleg. Látnivaló, hogy az elfelejtett 
növényi és ásványi anyagok, az „iparosítás előtti” 
technikák újrafelfedezése és az azóta megszerzett 
tudás ötvözése a célravezető az intenzív kutató-
munka során. Európa nyugati felén a kormányok 
egyre gyakrabban támogatnak (amennyiben erre 
még módjuk van) kis és közepes cégeket a kör-
nyezetkímélő eljárások fejlesztésében és alkalma-
zásában. Ezzel védelmet is biztosítanak számukra 
a „dinoszaurusz technikákat” alkalmazó nagyipar 
és támogatóik „támadásai” ellen, akik vetélytársat 
látnak a maguk fél szívvel kidolgozott „zöld ru-
hás” termékeikkel szemben. 

6.4.3.9. Újrahasználat, újrahasznosítás, vissza-
forgatás-komposztálás 
A szilárdhulladék jelentős része építési törme-

lék, ami Magyarországon gyakorlatilag válogatás 
nélkül kerül a hulladéklerakókba. A Földön egész 
tájak váltak hulladéklerakókká (Hawaii szigetek 
mellett egy Texas állam méretű, műanyag palac-
kokból álló „sziget” jött létre, sőt az űrből is lát-
ható fényszennyezés, illetve a mélytengeri lehalá-
szás nyomai újfajta „hulladékként is felfoghatók). 
A mélyszegénységben élő „vesztesek” milliói él-
nek a szeméttelepeken való gyűjtögetésből. 

Az ipari termelés, tekintettel a fogyatkozó 
nyersanyagokra, már felfedezte a hulladékot, mint 
új és olcsó nyersanyagforrást. Ökológiai szem-
pontból a jelenség megfelelőnek is ítélhető, 
amennyiben meghosszabbítja a termékek életét, 
de „downcycling” abban az esetben, ha a feldol-
gozás során még több mérgező anyagot juttat az 
„új” termékbe, miközben rontja az eredeti minő-
séget. A felhasználás feltétele a szelektív gyűjtés 
(válogatás), de ez esetben is nehezíti a másod-

nyersanyagok előállítását az egy terméken belüli 
anyagösszetevők sokfélesége és a szennyezettség. 

A hosszú távú megoldás egyértelműen a meg-
előzés, azaz nem termelünk szemetet, olyan anya-
gokat használunk, amik kevés beavatkozással újra 
használhatók, vagy valóban visszaforgathatók a 
természetbe.  

Az építőipar jó példája az életút meghosszab-
bításának, legalább 50 évvel „kitolja” a hulladék-
ba kerülés időpontját, akkor azonban igencsak ve-
szélyes anyagokkal gazdagítja a hulladék összeté-
telét, amely legtöbbször hulladéklerakókba, sze-
métégetőkbe kerül, vagy speciális ártalmatlanító 
eljárásoknak vetik alá. Az újrafelhasználás az épí-
tésben, kezdetben másod-nyersanyagforrásként 
jelentkezett (pl. beton-, tégla- és üvegőrlemény, 
mint adalékanyag, újra-feldolgozott acél, stb.), 
majd a papír-, fa- és textil-hulladékalapú hőszige-
telő anyagok, nyílászárók, burkolatok, beépített 
bútorok is megjelentek.  

Építészeti eszközként a hulladékot elsőként az 
1993-ban alakult Rural Stúdió munkatársai alkal-
mazták Amerikában a szociális lakásépítésben. A 
nehéz helyzetben lévő, színes-bőrű lakosság szá-
mára lakó és középületeket terveztek és a leendő 
lakók bevonásával, lényegében kezeletlen hulla-
dék-anyagból, közösen építették fel. A hagyomá-
nyos szerkezeti elvek átértelmezésével új forma-
nyelvet hoztak létre, mint pl. a lakóépületté alakí-
tott szállítókonténerek, az újrahasznosított mű-
anyagok sátorként, az üveg- és műanyag palackok 
falazóelemként való alkalmazása. [86]    

Az újrahasználat az ökologikus gondolkozás 
legősibb formája. A tönkrement, elhasználódott, 
lebontásra kerülő épület egyes szerkezeti elemeit 
(pl. födém- és áthidaló gerendák, nyílászárók, fa-
lazó-, fedélszék-, tetőfedő- és burkoló elemek, 
stb.) ősidők óta beépítették az újonnan épült há-
zakba, amennyiben még használhatóak voltak. A 
módszer ma is használható, de a bontott szerkeze-
ti elemek, anyagok műszaki teljesítményét ellen-
őrizni kell.  

Az újrahasznosítási eljárások energia bevitel-
lel, szállítással, további feldolgozással, sőt a káros 
anyagoktól való megtisztítással is járnak. A leg-
ismertebbek az őrlési- (beton, kerámia, papír, 
stb), az olvasztásos- (acél, alumínium, üveg, stb.) 
és pirolízis (műanyagok) technikák. A ma túl-
nyomó részben gyártott, ötvözött, társított termé-
kek esetében az újrafeldolgozás nehézkes, ener-
giaigényes és költséges minősítési eljárásokat 
igényel. 
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A visszaforgatás, komposztálás (recycling) fe-
lel meg legjobban a természetes körfolyamatokkal 
rokonszenvező építészeti gondolatnak. A termé-
szetes, megújuló forrásból származó építőanyagok 
visszaforgathatók „nyersanyaggá” (agyag, kő) 
vagy komposztálhatók, azaz a lebontó szervezetek 
újra élettelen, vagy tápanyaggá alakítják őket (fa, 
nád, méhviasz, lenolaj, enyv, fenyőgyanta, termé-
szetes hőszigetelések). 

Az ártalmatlanításra az un. veszélyes hulladé-
kok kezelésekor kerül sor, melyek a már ismerte-
tett káros anyagokat tartalmazzák, határértéket 
meghaladó mértékben. Az ártalmatlanítási eljárá-
sok alkalmazására nem környezetkímélő anyagok 
esetében kerül sor és külön szak és tudományterü-
let foglalkozik a kérdéssel. 

6.4.3.10. Példák, hogyan érvényesülnek az elvek 
a gyakorlatban 
- Önmagában ugyan „fenntartható”az ipari 

gyártási folyamatokból származó melléktermékek 
építőanyagként való újrahasznosítása, hiszen nem 
kerül hulladéklerakókba, nem kell elégetni, nem 
szennyezi a természetet. A vegyipari gipsz építő-
lemezként való felhasználásának is van értelme, 
ebből a szempontból. Azonban a termékek magas 
radioaktív tartalma ezt a felhasználási módot 
egészségügyi szempontból megkérdőjelezi. (A 
tiszta, füstgáz kéntelenítésből származó gipsz fel-
használása azonban ajánlható lakásfiziológiailag 
is.) 

- A kitozán kötőanyagot kitinből állítják elő. 
(A kitin a gerinctelen állatok, pl. rákok páncéljá-
nak fő alkotórésze). Az aminocukor tartalmú 
poliszaharidot, a kitint, lúgokkal részleges 
depolimerizálás és dezacetilezés útján kitozánná 
hasítják. A kitozánt a természetes alapú festékek-
ben filmképzőként vagy segédanyagként lehet al-
kalmazni. A kitin jelenleg nagy mennyiségben ke-
letkező hulladék anyag, így festékkötőanyagként 
való felhasználása voltaképpen újrafelhasználás-
nak is tekinthető.  

- A kommunális hulladék legnagyobb hányada 
papír (kb. 15, 5%). Papírként való újrahasznosítá-
sa tipikus „dowcycling” eljárás, hiszen csak tulaj-
donság romlással, vegyi kezeléssel (mérgező 
anyagok hozzáadásával) érhető el az eredeti mi-
nőség. A papír jó hőszigetelő képessége közis-
mert, bóros kezelés (tűzvédelmi célból) és pelyhe-
sítés után, monolit eljárással való üregkitöltéssel, 
kitűnő, nehezen éghető hőszigetelő anyag készül 
belőle. A hulladék karton lemezek húzó és nyo-

mószilárdsága számottevő, ideiglenes építmények 
(kiállítási csarnokok) tartószerkezeteként, bútor-
ként, impregnált papírlemezek légzáró fóliaként, 
sőt hőszigetelő adalékként is használhatók. 

- A fafeldolgozás során nagymennyiségű fűré-
szelési hulladék keletkezik, melyet préseléssel és 
ragasztással előállított építő- és bútorlemez ter-
mékekben hasznosítanak. A ragasztóanyag azon-
ban legtöbbször fenol-formaldegid gyanta, mely-
nek egészségre ártalmas volta bizonyított. Hőszi-
getelő anyagként a farostot ligninszulfonát és fa-
gyanta (Tallharz, a cellulózgyártás melléktermé-
ke) adalékkal keverve, préseléssel és természetes 
gumival (damar, trópusi fagyanta) ragasztva és 
táblásítva készíthető. A tűzvédelmét bórax bizto-
sítja. A toxikus anyagokat nélkülöző, jó nyomó-
szilárdsági értékekkel rendelkező termék magas 
tetők hőszigeteléseként és egyben a tetőlécek alj-
zatként is jól használható, kitűnő páragazdálkodá-
si tulajdonsága belső burkolatként is vonzóvá te-
szi.     

Összefoglalva a recycling eljárások csak akkor 
alkalmazhatók hatékonyan, ha a fenntartható épí-
tés elveit a lehető legmesszebbmenőkig betartjuk, 
azaz:  
 ellenőrzött termesztésű/beszerzésű, megújuló 

forrásból származó, nem toxikus építőanya-
gokat használunk az épületszerkezeteink ki-
alakításához, 

 a megújuló forrásokkal gazdálkodunk, figye-
lembe vesszük a megújuláshoz szükséges 
időt, 

 az épületek/szerkezetek tartósságát optimali-
záljuk a funkció függvényében. 

 olyan konstrukciókat hozunk létre, amelyek 
kevés roncsolással bontható szét, 

 az anyagok kitermeléséhez, a szerkezetek elő-
állításához, szállításához, összeépítéséhez, az 
épület használatához, bontásához, újrahaszno-
sításához minimális energiát használunk fel, 

 a törvényhozás és szabványalkotás terén szük-
ség lenne deregulációra, az előírások , szab-
ványok, szabályok, stb. ésszerűsítésére, csök-
kentésére. (BMBau bizottsága, a 3-7 %-kal 
magasabb építési költségeket a túlszabályo-
zásra vezette vissza.) 

Érdekes kísérlet az épületszerkezetekre vonat-
koztatott legfontosabb indikátorok sokszögdiag-
ramban való ábrázolása, un. „értékelő pecsétek” 
formájában. [87]  A doktori értekezésben kidol-
gozott és egy konkrét építési módon (vályogépí-
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tés) bemutatott értékelő rendszer a legfontosabb-
nak tartott indikátorcsoportokat vette figyelembe, 
vagyis az energiafelhasználást, a környezetterhe-
lést (erőforrás/kibocsátás), és a kifejezett toxici-
tást, ami részben az emberi-, részben az ökológiai 
„egészségkárosítással” azonosítható. Az indikáto-
rok besorolása kördiagramokban történt, a konk-
rét értékeket százalékban kifejezve mutatja be, az 
adott szerkezetre jellemző legmagasabb értékhez 
viszonyítva. Segítségükkel a különböző építési 
anyagok-szerkezetek összehasonlíthatók. 

Példaképpen az alkalmazott indikátorokat és 
teljes élettartam alatti „honosított” értékeiket az 
alábbiakban mutatjuk be: 

Az energiahasználat legjobban kumulatív 
energiatartalommal, CED (Cumulated Energy 
Demand) jellemezhető: 

Kumulatív energiaigény, nem megújuló, PEI, 
n.r.  

Az indikátort minden esetben primer energiá-
ban veszik figyelembe. A korszerű szerkezetek 
beépített energiamixe tartalmazhat megújuló 
(renewable) és nem megújuló (non- renewable) 
energiahordozókból származó energiát. A környe-
zetterhelés szempontjából a módszer a nem meg-
újuló forrásokból származó energiát tartja veszé-
lyesebbnek, így csak a nem megújuló energiahá-
nyaddal számol. A mértékegység: MJ/kg (fontos 
lenne figyelembe venni a hasznosítás módját, hi-
szen az aktív hasznosítás berendezései viszonylag 
rövid élettartamúak és igencsak környezetszeny-
nyezőek, de így a számítások beláthatatlanul bo-
nyolulttá válnának a gyakorlat számára.) 

A környezetterhelés több indikátorral is jelle-
mezhető.  

Részletesebben egy termék(rendszer) indikáto-
ra értékének meghatározása a következő algorit-
mus alapján történik: [88]   
 a hatáskategória: indikátor LCI eredmények: 

a kibocsátott anyag mennysége (kg) 
 Karakterizációs modell: pl. IPCC, 

(Intergovernmental Panel on Climate 
Change), vagy IIASA RAINS 10 modellje, 
stb. 

 Kategória indikátor: pl. infravörös sugárzás 
elnyelés (W/m2) 

 Karakterizációs faktor: pl. a kibocsátott anya-
gok károsító potenciálja, 

A kapott eredmény mértékegysége: pl, 
CO2eq/kg. 

A legfontosabbnak tartott indikátorok: 

Éghajlatváltozás, GVP (Global Warming 
Potential)  

A klímaváltozás, mint már volt róla szó, nap-
tevékenység függő, de a természetes és szükséges 
üvegházház hatáson kívül a globális felmelege-
dést erősítő antropogén üvegházhatás befolyásol-
hatja, gyorsíthatja a számunkra káros folyamato-
kat. Az emberi tevékenységből származó un. 
üvegház-gázok (pl. CO2; széndioxid, CH4; metán, 
FCFK; fluór-klór-szénhidrogének) hatását a glo-
bális felmelegedési potenciállal (GWP) fejezzük 
ki, melynek értéke a gáz légkörben való tartózko-
dásának időtartamától függ, ezért a vizsgált idő-
tartamot is szerepeltetni kell. (általában 10, 100, 
500 év). Leggyakrabban a 100 éves értékkel szá-
molnak, GWP100. Az értékeket széndioxid egyen-
értékben adják meg a vizsgált objektum tömegére 
vonatkoztatva: CO2eq/kg. (Néhány gázra vonat-
kozó GWP100 az ecoinvent adatbázis alapján: CO2 

=1, CH4 =23, N2O =296, FCKW = 4000-9300 
CO2eq/kg.) Egy termék GWP-je a kibocsátott gáz 
mennyiségének és a hatáspotenciálnak a szorzatá-
val határozható meg. 

(Megjegyezzük, hogy a nem mainstream vé-
lemények alapján az indikátor felmelegedésre vo-
natkozó érvényessége a kérdésessé válhat, a leve-
gőszennyezése azonban kétségtelen.) 

Savasodás (globális és regionális hatás) AP 
(Acidification Potential) 

Az égési folyamatokból (ipari termelés, erő-
művek, háztartások, közlekedés) származó kén és 
nitrogén oxidokból a légkörben kén-, kénes- és 
nitrogénsavak keletkeznek, melyek csökkentik a 
csapadék pH értékét. A „savas eső”, mint ismere-
tes erdőpusztulást, talajsavanyodást, épületkáro-
kat, stb. okoz. A káros hatásokat a kéndioxid 
egyenértékben megadott savasodási potenciállal 
számszerűsítjük, amit a kén, nitrogén és halogén 
atomok és mólsúly aránya határoz meg. A hatás-
potenciál a kibocsátott mennyiség és a savasodási 
potenciál szorzataként értelmezhető, mértékegy-
sége: SO2eq/kg (Néhány vegyület AP-ja az 
ecoinvent adatbázis szerint: SO2 = 1, NOx =0,70, 
HCL, Hidrogén-klorid = 0,88, HF, Hidrogén-
fluorid =1,60, NH3 Ammónia = 1,88) 

Sztratoszferikus ózonréteg károsodása (globá-
lis hatás) ODP (Ozone Depletion Potential) 

15-50 km magasságban egy nagykoncentráció-
jú ózonréteg (O3) kiszűri a napsugárzás veszélyes 
ultraibolya tartományának jelentős részét. Az 
Antarktisz feletti természetes „ózonlyuk” mérete 
folyamatosan nő, de a teljes ózonréteg vastagsága 
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Humán toxicitás (globális hatás) HTP (Human-
Toxicity Potential) 

is csökken. Az ózon bomlása elsősorban az 
FCKW vegyületeknek, de más nyomgázoknak, pl. 
a halonoknak is köszönhető. Az ultraibolya sugár-
zás mennyiségének felszín közeli növekedése be-
folyásolja a biokémiai folyamatokat, károsítja a 
szárazföldi és a vízi ökoszisztémákat, egyes épí-
tőanyagokat, bőrrákot és szürke hályogot okozhat. 
A különböző anyagok ózonkárosító potenciálját 
triklór-fluor-metán (CFC11) egyenértékben fejez-
zük ki. Mértékegysége: CFC11eq/kg. (Néhány 
példa a z eddigikehez hasonló módon számított 
hatáspotenciál értékre: CFC11 = 1, Diklór-
tetrafluór-etán = 0, 85, Tetraklór-metán 1,20).  

A http hatáskategória a környezetben jelenlévő 
illetve oda kibocsátott mérgező anyagoknak az 
emberi egészségre gyakorolt befolyását „számsze-
rűsíti”. A karakterizációs modellek még fejlesztés 
alatt állnak. Legtöbbször az USES 2.0 modellt 
használják, a figyelembevett időtartam valameny-
nyi modell esetében végtelen. A termékek humán 
toxicitás potenciáljának viszonyítási alapjául a 1,4 
diklór-benzol-t választották. Mértékegysége: 1,4 
DCBeq/kg (Példák: lebegő szemcsék = 0,82, For-
maldehid =0,83, Ólom = 467, Acenaftén = 5,72 x 
105) Fotokémiai oxidáció-nyári szmog (globális és 

regionális hatás) POCP(Photo-Oxidant formation) Ökotoxicitás (globális hatás) ETP (Ecotoxicity 
Potential) 

A mérgező kibocsátások a szárazföldi-, vízi- és 
az üledéki ökoszisztémákat is károsíthatják. A ha-
táspotenciál az édesvízi (FAETP), édesvízi üledé-
ki (FSETP), tengeri (MAETP), tengeri üledéki 
(MSETP), szárazföldi (TAETP) ökoszisztémák 
esetében különböző. A karakterizációs modell itt 
is a RIVM által fejlesztés alatt álló USES 2.0, de 
ez esetben még tudományosan vitatott. A bázis-
anyag itt is az 1,4 diklór-benzol. A termékre vo-
natkozó hatáspotenciál az előzőekkel analóg mó-
don számítható. Mértékegysége: 1,4 DCBeq/kg 

Az ultraibolya intervallumban érkező sugárzás 
hatására a levegőben lévő szennyeződésekből, el-
sősorban illékony szerves vegyületekből (VOC) 
és a szénmonoxidból (CO), nitrogénoxidok (NOx) 

jelenlétében, fotokémiai oxidációval reaktív ve-
gyületek keletkeznek. A legismertebbek a 
„talajközeli” ózon és peroxiacetilnitrát (PAN). A 
foto-oxidánsok okozzák az un. nyári-, vagy Los 
Angeles típusú szmogot. A keletkezett vegyületek 
egészség-, természet- (pl. szántóföldi növények) 
károsító hatása közismert. (A London típusú, téli 
szmog kialakulását szervetlen vegyületek segítik 
elő, a humántoxicitás hatás-kategóriájába tarto-
zik). Az egyes termékek fotokémiai oxidációs po-
tenciáljának mértékegységét etilén egyenértékben, 
etiléneq/kg –ben határozzák meg. (Néhány vegyü-
let POCP-je az ecoinvent adatbázis szerint: etilén 
=1, Propén = 1,12, Formaldehid = 0,519). 

6.5. VÍZHÁZTARTÁS 
A víz „felbomlasztja és megszünteti a formá-

kat, lemossa a bűnöket, megtisztít, és egyúttal új-
jáéleszt. Rendeltetése, hogy megelőzze, és újra 
magába olvassza a teremtést….” mondja Mircea 
Eliade. „A szent és profán” c. könyvében. 

De a természetes vízkörfolyamat úgy is értel-
mezhető, mint egy napenergiával működő rend-
szer, ahol hatalmas léptékben valósul meg a víz-
kinyerés, a tisztítás, vagyis a szennyeződés az ás-
ványi anyaggá való visszaállítása és a tárolás. A 
mi felelősségünk, hogy minél kevésbé zavarjuk 
meg ezt a rendszert, akár a kinyert vízmennyiség, 
akár a visszavezetett vízminőség szempontjából.  

A fejezet a természetes/természet-közeli és mes-
terséges folyamatokat, technológiákat tekinti át, 
átfogó és nem konkrét műszaki megoldásokat is-
merteti. Célja, hogy életünket újra a természet 
törvényeihez próbálja igazítani, az alkalmazko-
dást javasolja a leigázás helyett, ezért mindig az 
adott körülményekhez legalkalmasabb módszert 
kell kiválasztani. 

A mai emberiség nehezen adja fel azt a hitét, 
hogy Földünk erőforrásai kifogyhatatlanok. Ki-

Eutrofizáció (globális és regionális hatás) EP 
(EutrophicationPotential) 

Az elsősorban a foszfor (P) és a nitrogén (N) 
kibocsátás keltette makro-tápanyag feldúsulás 

a vízi- és szárazföldi ökoszisztémákban ezek 
összetételének nemkívánatos megváltozásához,  
megnövekedett biomassza termelődéshez vezet. A 
vízi ökoszisztémákban a magas tápanyag koncent-
ráció az ihatóságot is veszélyezteti. A biomassza 
(alga) növekedés csökkenti az oxigénszintet, hal-
pusztulást okozva. Az eutrofizációs potenciál a 
vizsgált anyag tápanyag koncentráció növekedés-
hez való hozzájárulását méri a foszfáthoz viszo-
nyítva. A hatáspotenciál mértéke itt is a kibocsá-
tott anyag mennyisége és az EP szorzata. Mérték-
egysége: PO4eq/kg. (Az ecoinvent szerint: Foszfát 
=1, Ammónia = 0,35, Nitrogén-oxidok = 0,13) 

A  toxicitás (mérgező hatás) jellemzésére a: 
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fosztottuk a víztároló földrétegeket is (a talajvíz-
szint az országok csaknem felében elképesztő 
mértékben süllyedt), eltereltük a folyókat, a ma-
radék vizeket elszennyeztük, elbizakodottan elté-
kozoltuk javainkat. Garret Hardin ökológus, 
1968-ban írt, The Tragedy of Commons c. könyve 
a biológushallgatók kötelező olvasmánya lett és 
mára többé-kevésbé meg is valósult. Szerinte az 
önérdek racionális követése közös tragédiához 
vezet, azaz „a közös legelőn osztozkodó marha-
pásztorok, addig gyarapítják saját gulyáik létszá-
mát, míg a túllegeltetés miatt a legelő kimerül, és 
valamennyien tönkre mennek”. (Mint már utal-
tunk rá, az egyéni érvényesülés, jólét, független-
ség, személyiség szabad formálódása, és kiteljesü-
lése, bár jó szándékkal indult útjára, de soha nem 
tapasztalt önzéshez, önimádathoz, a társadalom 
széteséséhez vezetett).   

A Föld vízkészletének, mint már szó volt róla 
mintegy 97%-át a világóceánok adják sós víz for-
májában. Kb. 2 %-a sarki jégben és hóban, vala-
mint a gleccserekben található, kb. 0,001% vízgőz 
(felhők, köd) és csak nem egészen 1%-a (8,7 mil-
lió km3) folyékony édesvíz, aminek kb. 3%-a fel-
színen (folyók, tavak), 97%-a talajban (kb. 800 m 
mélységig) található (National Geographic 2010. 
április).  

A víz körforgalom részfolyamatai: a hőigényes 
párolgás (evaporáció), a hőleadással járó lecsapó-
dás (kondenzáció), és a csapadékképződés. A szá-
razföldön a vízforgalom kiegészítői a felszíni és 
felszín alatti vízfolyások, a víztartalékok képző-
dése és az azt felhasználó élőlények. 

A vizet felhasználó élőlények között a legna-
gyobb fogyasztó/szennyező az ember, ezért ide 
kell sorolnunk a vízszennyezést, illetve a szeny-
nyezett víz tisztítását is. Az édesvízbázisok apa-
dása gyorsabb, mint ahogy a természetes utánpót-
lás fel tudja tölteni őket. Évente 83 millióval töb-
ben vagyunk, a vízfogyasztási szokások pedig 
nem változnak. 

Magyarország egyenlőtlen eloszlású felszíni 
vizekben gazdag. Megújuló vízforrásainak (vízfo-
lyások) 95%-a külföldről érkezik (az ország ere-
deti területe, a Kárpát Medence hidrológiai szem-
pontból vízgyűjtő terület) és a szabályozott fo-
lyómedrekben el is hagyja az országot.  

Az ivóvízmennyiség kb. 40%-a nagyobb fo-
lyók mentén kitermelt parti szűrésű víz, kb. 30%-
a sekély mélységű rétegvíz, a többi mélységi réte-
gekben található víz. Vízminőségi problémák csak 
helyenként jelentkeznek (pl. 40 mg/l határértéket 

meghaladó nitrát tartalom), de egyre gyakrabban. 
1970 és 1992 között a vízfogyasztás kb. három-
szorosára nőtt, az utóbbi években viszont jelentő-
sen csökkent. A vízkivétel kb. 70%-át még ma is 
az energia- és az ipari termelés igényli.  

 A vízszennyezés és túlfogyasztás (a jómódú ré-
teg élményfürdőkben pocsékolja a vizet, 2,5 mil-
liárd ember azonban gyakorlatilag szomjan hal) 
azonban csak következménye a már többször is-
mertetett alapproblémának, a kiváltó okot ezúttal 
is civilizációs modellünkben kell keresnünk. A 
Fortune magazin szerint a víz „…a világ egyik 
legnagyobb üzleti lehetősége. A víz lesz az az üzlet 
a XXI. században, ami a XX.-ban az olaj volt. Az 
elmúlt 10 évben négy óriásvállalat (a többségében 
francia Suez és Vivendi, újabban Veolia 
Environment, a német RWG-AG és az angol 
Thames Water, és a Bechtel-United Utilities) 
csendben megszerezte mintegy 3000 millió ember 
vízellátásának jogát a világon.” (Forrás Internet) 
Az egyes országok, köztük Magyarország, víz-
készletének privatizációját a kölcsönfolyósítások 
feltételéhez köti a Világbank, ami számos prob-
lémát okoz életünkben. A gátlástalan haszonszer-
zési kényszer magasabb árakat, gyengébb minő-
ségű szolgáltatást, sőt a helyi lakosság kiszolgál-
tatottságát jelenti. A költségcsökkentés a fejlesz-
tések, karbantartás elmulasztása sok esetben a fer-
tőzésveszélyt is növeli. Az árak alakulása nem a 
vízkészletek nagyságától, a szükségletektől, vagy 
a kitermelés módjától, hanem a piaci viszonyoktól 
függ. 

(A módszer - „privatizálás a hátsó ajtón”- már 
jól ismert: az állami tulajdonú regionális vízmű-
vek összevonása és tőzsdei bevezetésre való elő-
készítése. A piaci részvények felvásárlására a sze-
gényebb országokban nincs elég tőke, ezért vala-
melyik óriás cég fillérekért megszerzi azokat. A 
monopolhelyzetbe került vállalatok a nagyobb 
hasznot magasabb árakkal és gyengébb minőségű 
szolgáltatásokkal érik el.   

Számos országban a megfizethetetlen árak és a 
gyakori fertőzések miatt „vízlázadások” törtek ki 
(Argentína, Bogota, Új-Zéland, Francia országi 
vízháború, stb.), néhány esetben az önkormány-
zatoknak sikerült a privatizációt megakadályozni, 
illetve a vízműveket visszaszerezni. A vízkészle-
tek feletti hatalom megszerzése létünket fenye-
getheti. Az egyik legkitűnőbb elemzés a Polaris 
Institut weboldalán volt olvasható 2004 januárjá-
ban. (Maude Barlow - Tony Clarke: Water 
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Privatization. The World Bank’s Latest Market 
Fantasy). 

6.5.1. Vízhasználat 
„Házad udvarából ne ereszd ki az eső, vagy a 

hó levét, amíg nem használtad: ugyanígy határod-
ból, vármegyédből, országodból a vizet ki ne bo-
csássad, mert ez ingyen az Isten becses ajándéka” 
Idézi Czigler László, a Környezetvédelem c. fo-
lyóirat 2010/3 számában Vásárhelyi Pál kortársá-
nak, Beszédes Józsefnek a tanácsát.  

 A vizet kommunális (háztartások, munkahe-
lyek, szolgáltatások), mezőgazdasági és ipari cé-
lokra használjuk.   

Általában a vízkészletekből való kivételezést 
követően különböző fokozatú tisztítási fázisokon 
megy keresztül, innen (lehetőleg magas ponton 
elhelyezett) tározókba, majd a fogyasztókhoz ke-
rül. Az ivóvíz minőségű vezetékes vízhez egész-
ségügyi megfontolásokból a leggyakrabban klórt, 
fluoridot és alumíniumot is adagolnak. 

A felhasználást követően keletkezett szennyvíz 
általában egy másfajta tisztítási folyamatot köve-
tőn kerül vissza a természetbe. 

A globalizációnak (szolgáltatások, áruk, mun-
kaerő és a pénz szabad áramlása) köszönhetően a 
legnagyobb fogyasztó (még most is) az ipari ter-
melés (elsősorban az élelmiszer és gyógyszeripar) 
és a háztartások. Pl. egy korszerű technológiával 
gyártott közepes kategóriájú személygépkocsi 
előállítása kb. 83 000 l, 1 db Hamburger 11 000 l, 
1 kg rizs 3000 l, 1l tej 4000 l és 1 kg nescafé 
20 000 l vizet igényel. [13] (Richard Watson: Jö-
vő-dosszié) 

A kényelmet és a higiéniát túlságosan is fon-
tosnak tartó civilizációnk háztartásaiban a legtöbb 
vizet a tisztálkodás és a WC öblítés igényli (30-
35%). 

Főzésre és ivásra 3-6 l, kéz- és fogmosásra 8-
10 l, mosogatásra 4-7 l, zuhanyozás 10-15 l/perc, 
1 kádfürdőre kb. 150 l, WC öblítésre 4-9 
l/alkalom ivóvíz minőségű vizet használunk na-
ponta. A mosogatógép 20-30 liter, a mosógép 70-
100 liter vizet használ el alkalmanként. Ha min-
dent összeadunk, összesen átlagosan 80-200 liter 
vizet fogyasztanak az „északi országok) háztartá-
saiban naponta és személyenként. A kertek-
parkok öntözésére szolgáló vízmennyiség ebben 
nem szerepel. Egy másik kimutatás pontosabban 
részletezi az angol háztartások vízfogyasztásának 
megoszlását. Az elfogyasztott mennyiség sorrend-
jében: WC öblítésre a teljes mennyiség 35%-át, a 

konyhai mosogatóban 15%-át, a mosógépben 4%-
át, a fürdőkádban 15%-át használják el. A mosás 
12+4 %-ot, a zuhanyozás 5%-ot, a kézmosás 8%-
ot és a locsolás 6%-ot igényel a napi vízfogyasz-
tásból.     

 Az édesvíz készletek korlátozott volta miatt 
mind háztartások, mind az ipari eljárások esetében 
is érvényesülnie kell a R.C.R. elvének, azaz csök-
kenteni a felhasználást, megőrizni a természeti és 
kulturális értékeket és újrahasználni, illetve visz-
szaforgatni azt, amit a természettől elvettünk. 

A felhasználás csökkentésének három lehető-
sége van: az első a már említett „paradigma-
váltás”, amely a gyártási módszerekben és az 
életmódunkban is megnyilvánul és radikális 
igénycsökkentéssel jár. A második lehetőség a 
modellen belüli, akár (bio)technikai megoldások, 
amelyek azonban csak késleltetik a vízhiány 
okozta társadalmi robbanást. Ide tartoznak a víz-
takarékos gépészeti berendezések, csökkentett 
vízmennyiséggel működő WC-k, háztartási gé-
pek, levegőkeveréses és automata elzárású csapte-
lepek, „száraz”piszoárok, a szürke szennyvíz és a 
csapadékvíz felhasználásra épített kettős gépészeti 
rendszerek, stb. A harmadik út a fokozatos társa-
dalmi változásokkal járó és az un. szelíd techni-
kákkal elérhető megoldások, mint pl. a komposzt 
toalett, a növényi szennyvíztisztítók, vagy a csa-
padékvíz hasznosítás egyszerűsített változatai.  

6.5.2. Vízgazdálkodás   
„1846 augusztus 27-én Tiszadobon volt a szer-

vezett Tisza-szabályozás első, ünnepélyes kapavá-
gása. Úgy számoltak, egy évtized alatt végeznek a 
nagy munkával és az egész Alföld búzamező 
lesz…” [89]  

A reformkori folyószabályozások bármennyire 
is hasznosnak látszottak a maguk idejében (kon-
junktúra mutatkozott a búza piacon, szükség volt 
a termőterületre) sok kárt okoztak a későbbi gene-
rációknak. (A Tisza szabályozás első következ-
ménye a nagy Szegedi árvíz volt.) 160 évvel ké-
sőbb a gátak közé szorított, lezúduló hatalmas 
vízmennyiség (jó esetben?) gyorsan elhagyja a 
vidéket, ami a nyári vízhiány idején súlyos gondot 
jelentett. Az árvízi védekezéssel három Balatony-
nyi mennyiséget engedünk ki az országba érkező 
vízből, aminek egyik következménye az aszály-
kár. A szétterülő víz nem rakja le hordalékát a 
termőterületekre, melyből pl. Egyiptom népe sok 
ezer éven át élt. A vízgyűjtő területeken történő 
„fabányászat” következtében meginduló erózió 
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miatt a csapadékvíz nem szivároghat a talajba, a 
vízmennyiség, (pl. hóolvadáskor) a gátakat átsza-
kítva elárasztja az időközben megvalósult hullám- 
és ártéri településeket, termőföldeket. De gondot 
okoz a csapadékból származó belvíz is, hiszen a 
gátakkal körülzárt mezőgazdasági területek lefo-
lyástalanok. A fagyott talaj, esetleg az agyagtarta-
lom, de a szántóföldek gépi műveléséből eredő ta-
lajtömörödés is akadályozza a víz talajba szivár-
gását. Kisebb földterületek esetében vízelvezető 
árkokkal, kis felületű, mélyebb tárolókba lehetne 
a vizet vezetni és később felhasználni, de a nagy-
táblás monokultúrák ezt a környezetkímélő és 
munkaigényes (munkát teremtő) megoldást nem 
teszik lehetővé.  

Az árvíz-aszály ellentmondás feloldására szü-
letett az új Vásárhelyi terv, melynek során vésztá-
rozók sorát építenék ki és vezetnék beléjük a fe-
lesleges vizet. Az árvízszint, a legutóbbi 20 évben 
2,5 m-t emelkedett, ennek mintegy felét tudnák 
eltárolni, ha valamennyi tároló megépülne. A tá-
rolókban a vízminőség az algásodás miatt romlik, 
az áramlás hiánya és a gyors párolgás köveztében 
az oldott só koncentrációja megnő, öntözésre 
használva gyorsíthatja a szikesedést. A hatóságok 
kénytelenek újabb (lakott)területeket (is) ártérré 
nyilvánítani.” [89]  

A belvizes területek nagyrészt hajdan lápok 
voltak jellegzetes élővilággal és emberi hasznosí-
tással. A víz eltávolítása okozta pl. a Hortobágyi 
szikesedést és indítja meg az elsivatagosodást. (A 
Tiszától ma 11 km-re lévő Hódmezővásárhely a 
szabályozás előtt kikötővel rendelkezett). 

A mechanikus világnézetre épített gazdasági 
racionalizmus egyik, akkoriban kitűnőnek tartott 
gondolata fordult a visszájára. Az újkor emberé-
nek arroganciájára jellemző, hogy birtokának te-
kinti a Földet, és azt gondolja, bármilyen mélysé-
gig átformálhatja saját céljainak megfelelően. 
Látva mohó önzésünket, képtelenségnek tűnik, 
hogy a bolygó a mi gondjainkra lenne bízva. Vég-
legesen tönkretenni nem tudjuk, de megváltoztat-
hatjuk azt a törékeny egyensúlyi helyzetet, ami 
életben maradásunkat lehetővé teszi.  

6.5.3. A vízvédelem 
A vízvédelem a vízkészletek és a vízminőség 

védelmét is jelenti. 

6.5.3.1. A vízkészletek védelme 
Vízkészleteink védelmére Nyugat-Európában a 

folyók és vízgyűjtő területeik ökologikus rekonst-
rukcióját igyekeznek megvalósítani.  

„Fokgazdálkodás” néven a módszer nálunk 
sem volt ismeretlen. Ez egy kipróbált, több száz 
évig, kis költséggel garantáltan működő, komplex 
rendszer, mely egyszerre oldotta meg az árvíz, 
belvíz, aszály és a szikesedés problémáját, válto-
zatos élőhelyekkel, nagy „biomassza produkció-
val”. Lényege, hogy az árhullámot a folyót követő 
övzátonyok átvágásával, mesterséges, vagy ter-
mészetes vízkivezető helyeken keresztül (fokok - 
lásd Siófok) fokozatosan és ideiglenesen szétterí-
tettük, elöntve a mélyebben fekvő réteket, legelő-
ket. Az árhullám fokozatosan csillapodott, (pl. a 
Tisza vízszint-ingadozása 3 m volt, a jelenlegi 13 
m helyett). A szétterített víz beszivárgott a talajba, 
feltöltve tápanyag és vízkészletét. Az árhullám 
levonultával a víz visszatért a folyóba, biztosítva a 
hajózáshoz szükséges vízszintet, a szikesedést 
okozó sókat is magával vitte. Az iszap a fokok 
közelében rakódott le, a visszatérő víz ezt is ma-
gával sodorta. A fokok közelében már az Árpád-
korban, a ki-be áramló víz energiáját felhasználó 
vízimalmokat építettek, megelőzve a fejlett orszá-
gokat a csupán pár évtizede felfedezett ár-apály 
erőmű technikákban. 

Az árterek a víz visszahúzódását követően dús 
legelőkként funkcionáltak, a szántóföldeket és a 
kertkultúrákat az ármentes magaslatokra helyez-
ték. A Kárpátmedencében benntartott víz közel 
egyenletes talajvízszintet eredményezett, a nagy-
számú vizes élőhely és az erdők intenzív párolog-
tatása gyakoribbá tette az esőket, az aszály kevés-
bé vált fenyegetővé. A települések, a sokszor 
mesterségesen létrehozott (Ásotthalom), helyi 
magaslatokra épültek, kisebb károkat szenvedtek. 
Jó példa a Tarpai patics falú templom, melynek a 
1999-es árvíz idején sem történt baja, pedig csak 
néhány méterrel épült a falu átlagos terepszintje 
fölé..  

A fokgazdálkodás újra létrehozható lenne, el-
sősorban az aszályos- belvizes- szikes területeket 
érintené, ahol jelenleg parlagfüvet „termesztünk”. 

 Határtalan önbizalmunkra épített rövidlátá-
sunk az ár- és hullámtereket sok helyen építési te-
rületté nyilvánította, az idei súlyos árvízkárok 
nyomán már sor kerül a felelősség vizsgálatára is. 
(Bár lehet személyes felelőtlenség/nyereségvágy 
is a parcellázás mögött, egy kétszáz éves gondol-
kozásmódot nehéz felelősségre vonni.)  

Ha a Tisza és az Alföld ökológiai rekonstruk-
ciójának keretén belül, a vidékfejlesztéssel egy-
bekötve, Európai Uniós forrásokat felhasználva, a 
jelen/jövő (csökkentett) igényeihez igazodva 
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helyreállíthatnánk a fokgazdálkodást, az árhullám, 
az aszály, a szikesedés és a belvíz ellen is védve 
lennénk. A mostani, néhány monokultúrában ter-
mesztett növényre alapuló talaj kizsákmányolás 
helyett visszatérhetnénk a mozaikos, sokféle 
élelmiszert produkáló, emberhez méltó munkát és 
megélhetést biztosító fenntartható tájgazdálkodás-
ra. [78] 

6.5.3.2. A vízminőségi kategóriák 
Magyarországon jelenleg az alábbi vízminősé-

gi kategóriák léteznek, melyeket hatósági ellenőr-
zéshez kötnek. 

I. osztály: kiváló víz.  
Mesterséges szennyezőanyagoktól mentes, 

tiszta, természetes állapotú víz, amelyben az ol-
dott anyag-tartalom kevés, közel teljes az oxigén-
telítettség, a tápanyagterhelés csekély és szenny-
vízbaktérium gyakorlatilag nincs. 

II. osztály: jó víz.  
Külső szennyezőanyagokkal és biológiailag 

hasznosítható tápanyagokkal kismértékben ter-
helt, mezotróf jellegű víz. A vízben oldott és le-
begő, szerves és szervetlen anyagok mennyisége, 
valamint az oxigénháztartás jellemzőinek évsza-
kos és napszakos változása az életfeltételeket nem 
rontja. A vízi szervezetek fajgazdasága nagy, 
egyedszámuk kicsi, beleértve a mikroorganizmu-
sokat. A víz természetes szagú és színű. Szenny-
vízbaktérium igen kevés. 

III. osztály: tűrhető víz.  
Mérsékelten szennyezett (pl. tisztított szenny-

vizekkel már terhelt) víz, amelyben a szerves és 
szervetlen anyagok, valamint a biológiailag hasz-
nosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást ered-
ményezhet. Szennyvízbaktériumok következete-
sen kimutathatók. Az oxigénháztartás jellemzői-
nek évszakos és napszakos ingadozása, továbbá, 
az esetenként előforduló káros vegyületek átme-
netileg kedvezőtlen életfeltételeket teremthetnek. 
Az életközösségben a fajok számának csökkenése 
és egyes fajok tömeges elszaporodása vízszínező-
dést is előidézhet. Esetenként szennyezésre utaló 
szag és szín is előfordul. 

IV. osztály: szennyezett víz.  
Külső eredetű szerves és szervetlen anyagok-

kal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag 
hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxi-
génháztartás jellemzői tág határok között változ-
nak, előfordul az anaerob állapot is. A nagy 
mennyiségű szerves anyag biológiai lebontása, a 
baktériumok száma (ezen belül a szennyvízbakté-

riumok uralkodóvá válnak), valamint az egysejtű-
ek tömeges előfordulása jellemző. A víz zavaros, 
esetenként színe változó, előfordulhat vízvirágzás 
is. A biológiailag káros anyagok koncentrációja 
esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő ér-
téket is elérheti. Ez a vízminőség kedvezőtlenül 
hat a magasabb rendű vízi növényekre és a sok-
sejtű állatokra. 

V. osztály: erősen szennyezett víz.  
Különféle eredetű szerves és szervetlen anya-

gokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként 
toxikus víz. Szennyvízbaktérium-tartalma közelít 
a nyers szennyvizekéhez. A biológiailag káros 
anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfel-
tételeket. A víz átlátszósága általában kicsi: zava-
ros. Bűzös, színe jellemző és változó. A bomlás-
termékek és a káros anyagok koncentrációja igen 
nagy, a vízi élet számára krónikus, esetenként 
akut toxikus szintet jelent. [90]  

6.5.3.3. A klasszikus vízminősítés 
A klasszikus vízminősítés fizikai- kémiai-, bio-

lógiai-, bakteriológiai paraméterekkel és 
organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságok meg-
határozásával történik, melyet hivatalos minősítő 
bizottságok végeznek. 

A fiizikai paraméterek: a viszkozitás (a víz fo-
lyósságát és nyúlósságát jelzi), a hőmérséklet, a 
vezetőképesség és a zavarosság/átlátszóság, stb.  

A kémiai jellemzők: az összes sótartalom, az 
oldott sók koncentrációja, a keménység, pH érték, 
oldott oxigén tartalom (kémiai oxigén igény – 
KOI) és a szervetlen mikro-szennyezők. 

A biológiai jellemzők: az oldott oxigén tarta-
lom (itt biológiai oxigén igény -BOI) és a szerves 
mikro szennyezők. 

Külön érdemes foglalkozni az oxigénháztartás 
mutatóival, mint:  

Az oldott oxigén (DO) mennyiség: a víz O2 te-
lítettségének mértéke (mg/l vagy %). Felszíni és 
felszín közeli vizekben általában magas értéket 
mérnek, kivéve az olyan vizeket, melyekben ké-
miai és biológiai folyamatok felhasználják az oxi-
gént. A mért értékeket a szennyezés fajtájának és 
nagyságának megfelelő oxigénigénnyel hasonlít-
ják össze (KOI, BOI). A felszín alatti vizekben 
nincs oldott oxigén. 

KOI (kémiai oxigén igény): 
A vízben lévő anyagok redukáló képessége ha-

tározza meg a szükséges mennyiséget. 
BOI (biológiai oxigén igény): az a térfogategy-

ségben lévő oldott (kollodiális és szuszpendált) 
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oxigén mennyiség, amely a bomló-képes szerves 
anyagok lebontásához szükséges. (Pl. 5 vagy 20 
napos bomlási időhöz tartozó BOI5, vagy 
BOI20). 

Az ivóvíz mikrobiológiai követelményeit az 
MSZ 450-3 szabvány tartalmazza, amely már nem 
csak az ember szempontjait érvényesíti, a víz mi-
nőségi tulajdonságait a vízi életre gyakorolt hatá-
sa alapján ítéli meg. Elemei a halobitás, trofitás, 
szabrobitás és a toxicitás. 

- A halobitás: a szervetlen kémiai tulajdonsá-
gok összessége (összes sótartalom, pH-érték, 
elektromos vezetőképesség és az ionösszetétel. 
Egyszerűen és egzakt módon mérhető, a vízgyűj-
tőterület jellegzetességeit is mutatja. 

 felszín alatti 
 felszíni (folyók, tavak, tenger), 
 újrahasznált vagy 
 csapadékvíz lehet. 

A hazai ivóvíz ellátásban a felszín alatti vizek 
szerepelnek nagyobb %-ban, a felszíni vízbázis-
ból nyert ivóvíz részaránya kisebb.  

6.5.4.1. A felszín alatti vizek 
Általában kezeletlenül is fogyaszthatók, vagy 

egyszeri tisztítással biztonságosan ivóvíz minősé-
gűvé tehetők.  

Fajtái: 
Talajvíz: a víztermelést érintő sajátosságai 

(mennyiség, vízfelszín szintje, stb) változóak, fi-
zikai és kémiai tulajdonságai a környezeti kitett-
ség és nitrogén szennyezettség miatt ivóvízként 
való felhasználhatóságát nehezítik 

- A trofitás: a növényi szerves anyagtermelő 
képesség a vizekben.A vízben lévő beépíthető 
tápanyag hatására felszaporodó autotróf szerveze-
tek fotoszintézis intenzitásának a mértéke, mely-
hez megfelelő hullámhosszú és spektrumú fényre 
van szükség. A folyamat energia megkötéssel jár, 
paraméterei: a klorofiltartalom, az összes alga-
szám, a foszfor és a nitrogénvegyületek koncent-
rációja stb. 

- A szaprobitás: a víz szerves-anyag lebontó 
képessége, amely energiaveszteséggel járó folya-
mat és oxigén felhasználással (KOI, BOI) valósul 
meg. A vízben lévő fajok száma általában csök-
ken, a megmaradó fajok egyedszáma növekszik. 

Rétegvíz, mélységi víz: minőségük kielégítő, 
viszonylag állandó, ezek adják a vízbázisok zö-
mét. 

Karsztvíz, hasadékvíz: sérülékenyek, minősé-
gük és mennyiségük is ingadozó, nem szennyezve 
a legjobb minőségűek 

Forrásvizek: természetes kifolyású karsztvi-
zek, sérülékenyek, de jó az öntisztulásuk, ezért a 
legtöbb esetben ivóvíznek kiválóan alkalmasak. 
Vízhozamuk rendszerint kevés, ezért nem lehet 
rájuk egész települések folyamatos vízellátását 
alapozni.   - A toxicitás: a víz mérgezőanyag tartalma, a 

vízi szervezetek mérgezésén keresztül mérve. A 
toxikus anyag exogén és endogén eredetű lehet. A 
fontosabb toxinok a H2S, a NH3 és a 
cianotoxinok. 

A bakteriológiai paraméterek: a colititer az a 
ml-ben kifejezett vízmennyiség, amelyből még ki-
tenyészthető a coli baktérium. (1 db coli baktéri-
um 100 ml-0,1ml között, jelenti a tiszta és a 
szennyezett, használatra alkalmatlan vizet). A 
koliform szám a 100 ml vízben lévő Coli baktéri-
umok száma. 

Parti szűrésű vizek: nyersvizük a parti réteg 
kavics ágyának mechanikai és biológiai szűrké-
pességétől, és a folyó szennyezettségétől függ.   

6.5.4.2. Felszíni vizek 
A hidrológiai és környezeti tényezők közvetlen 

hatása alatt vannak, ezért sérülékenyek.  
Éves hőingadozásuk és az algaszám ingadozá-

sa miatt nagyon változó minőségű nyersvizet biz-
tosítanak. Ez felhasználásuk legfontosabb korlát-
ja.  

Lehetnek: 
Az organoleptikus jellemzők: minden érzék-

szervünk alkalmas valamilyen vízminőségi para-
méter (szín, szag, íz, tapintás, stb.) meghatározá-
sára. 

 tavak (Balaton) 
 folyóvizek (Duna, Tisza, stb) 
 mesterséges tározók 
 tengervíz 

Itthon ugyan nem jellemző, de tudni kell a kor-
szerű sótalanító eljárásokról, a lelkiismeretünk 
„megnyugtatására”. A tengervíz sótalanítását a 
Közel –Keleten az 1970-es években kezdték el, 
eleinte az ősi és egyszerű lepárlást (forralás, majd 
a gőz kondenzálása, a só visszatartása) alkalmaz-
ták. Korszerűbb a fordított ozmózison alapuló 

6.5.4. A vízhozzáférés lehetőségei 
A felmérések szerint kb. 300 millió ember 

kénytelen tengervizet, vagy magas sótartalmú ta-
lajvízből nyert vizet inni. A Föld minden nyolca-
dik lakója, nem jut tiszta ivóvízhez. 

A nyersvíz eredete szerint: 
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technika (pl. a floridai Tampa, Az ausztráliai 
Perth sótalanítói), melyben nagy nyomáson prése-
lik át a sós vizet egy félig áteresztő membránon, 
mely a sót visszatartja. Még újabb az ozmózisos 
áteresztés egy porózus membránon egy tömé-
nyebb oldatba, amelynek különleges sótartalma 
könnyen lepárolható. A másik két módszer a 
membrán szerkezetén változtat, egyik szén 
nanocsöveket használ pórusként, a másik olyan 
fehérjéket, amelyek segítségével az élő sejtfal 
ereszti át a vízmolekulákat.  

A sótalanítással azonban a csúcstechnika sem 
oldja meg a világ vízellátási gondjait, mert a visz-
szamaradó tömény sóoldat, mind a talajt és a nö-
vényzetet, mind a vízkészletet súlyosan szennye-
zi. A vízkészletek megnövekedett sótartalmát újra 
sótalanítani még nehézkesebb.  

6.5.4.3. Újrahasznált vizek 
Az ipari vízgazdálkodásban elhasználódott vi-

zek a legtöbbször súlyosan szennyezettek. Az ér-
vényes szabályok szerint nagyüzemi módszerek-
kel, helyben, speciális tisztítási módokkal tisztítva 
újra felhasználhatóvá teszik, általában ipari célok-
ra. A háztartásokban/szolgáltatóiparban keletkező 
un. szürke-víz tisztítás nélkül is használható alá-
rendeltebb célokra (takarítás, WC öblítés, 
kocsimosás, stb.) 

6.5.4.4. Csapadékvíz 
A többnyire mesterségesen létrehozott felüle-

tekről (tetőfedések, tér- és utcaburkolatok) táro-
lókba gyűjtött esővíz, olvadékvíz. Ivóvíz céljára a 
világ „fejlett” részein nem használják, más civili-
zációkban és szükségből, viszont igen. Lágyvíz, 
ezért ruhatisztításra, takarításra, öntözésre kitűnő. 
Felhasználási módtól függően igényel tisztítást. 

6.5.5. Víztisztítási alapismeretek 

6.5.5.1. Ivóvíz tisztítás 
A 6.6.3.3. fejezetben felsorolt jellemzők az 

ivóvíz minősítés szempontjait is lefedik. Az alábbi 
tulajdonságoknak ki kell elégíteniük a vonatkozó 
előírásokat: 

Az organoleptikus tulajdonságok: 
 íz, szag, szín, tapintás, stb. 

A fizikai és kémiai tulajdonságok, 
 a víznyerőhely jellegétől függetlenül az ivó-

vízre határértékekkel megadott minőségi pa-
ramétereknek mindenütt meg kel felelni (hő-
mérséklet, pH, lebegőanyag, sótartalom, vas, 
mangán stb.) 

 a víznyerőhely jellegétől függő paraméterek 
(nitrit, nitrát, arzén, stb.) 

A bakteriológiai tulajdonságok: 
Gyors tesztek, és hosszas minőségi és mennyi-

ségi vizsgálatok alapján állapítják meg. Az ivóvíz 
kórokozót vagy fekáliás szennyeződést nem tar-
talmazhat (coli baktériumok) 

A különböző vízbázisokból kinyert vizek fel-
használás előtt (ipari) tisztítási folyamatokon 
mennek át.  

A tisztítási fokozatok:  
 Rács, vagy gereblyeszűrés: durva szilárd úszó 

és lebegő szennyeződések eltávolítására. 
 Szitaszűrés: tavak és felszíni tározók vizének 

tisztításakor, valamint ipari célú vízellátáskor 
önállóan is alkalmazzák. 

 Derítés: kémiai anyagokkal komplexeket ké-
peznek a lebegő anyagok. 

 Ülepítés: a lebegőanyagok derítés utáni eltá-
volítása.  

 Flotáció: víznél könnyebb szennyezők felúsz-
tatással való elválasztása. 

 Szűrés szemcsés közegen keresztül: (homok-
szűrés), kisméretű szuszpendált anyagok eltá-
volítására. 

 Víztisztító telepi lassú szűrés, a szerves szeny-
nyeződések szűrése biológiai élőfilm felülete-
ken. 

 Adszorpció: a szűrőfelület nagy fajlagos felü-
lettel rendelkezik. 

 Gázleválasztás: tartályok légteréből. 
 Vastalanítás és mangántalanítás: jellegzetes 

ízrontók, emiatt szükséges az eltávolításuk. 
 Arzéneltávolítás: pl. speciális ioncserélő 

gyantákkal. 
 Nitrát eltávolítás: 
 Reverz ozmózis: a legtisztább víz előállítására 

képes.  
 Fertőtlenítés: oxidáció – klórral vagy ózonnal. 

6.5.6. Szennyvíztisztítási alapismeretek 
A szennyvizet civilizációnk joggal veszélyfor-

rásnak tekinti, ezért mielőtt élővizekbe, illetve a 
talajba juttatnánk a szennyezőanyagoktól meg kell 
szabadítani. Az eljárások lehetőségeinek bemuta-
tásához, fel kell idézni a már ismertetett, a termé-
szetben lezajló anyagáramlási körfolyamatokat. 
(6—12. ábra) 
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6—12. ábra Az anyagáramlás körfolyamata [91] 

A három fázis: a szervetlen (ásványi, gáz, víz) 
anyagok, melyekből különböző módokon felépül-
nek (anabolizmus, energiafelvétellel jár) és funk-
cionálnak az élő szervezetek. Pusztulásukat köve-
tően a fennmaradó szerves anyag a gázképződés-
sel járó bomlási folyamatokat (katabolizmus, 
energialeadással jár) követően újra szervetlenné, 
ezáltal stabillá válik. 

 
6—13. ábra A szennyvíz körfolyamata [91] 

A tisztítandó víz lényegében kommunális 
szennyvíz, az ipari szennyvizeket még a gyártás 
helyén méregteleníteni kell. A kommunális 
szennyvíz összetevői általában szerves hulladé-
kok, kevésbé ártalmas vegyszerek és víz.  A szer-
ves anyagok lebomlási folyamata a mineralizáció, 
ásványosodás. A szerves hulladékok a mikroor-
ganizmusok energiaforrásává válva, gáztermelő-
dés mellett egyszerűbb anyagokká alakulnak meg-
felelő feltételek megléte esetén. A bomlási folya-
matot disszimuláció, dezintegráció vagy 
disszolúció néven is említik és a tisztítási folya-
mat alapvető része. A mikroorganizmusoknak 
„működésükhöz” energia- (fény, kémiai anyagok) 
és szénforrásra (szerves szennyeződések) van 

szükségük. A szennyező anyagok a vízből részben 
eltávoznak (pl. CO2 formájában), részben átala-
kulnak. A lebomlás (katabolizmus) nem mindig 
teljes körű. [91] (6—13. ábra) 

6.5.6.1. A szennyvíz összetétele funkció és álla-
pot szerint 
A szennyvíz tényleges összetételét a vízhasz-

nálat módja és a kialakult állapot szerint szokás 
meghatározni. Itt is érdemes különbséget tenni 
háztartási/kommunális, illetve ipari szennyvíz kö-
zött. Az összetétel civilizációfüggő, a termék-
előállítás során, de a háztartásokban is a „túlmére-
tezett” a vegyszerfogyasztás meghatározó.  

A háztartási szennyvizek az étkezésből (élelmi-
szer előkészítés, főzés, mosogatás, stb.), tisztál-
kodásból (kézmosás, fürdés/zuhanyozás, WC 
használat), karbantartásból (takarítás, mosás, stb.) 
származnak, szerves és szervetlen, gyorsan és las-
san bomló, esetenként fertőző összetevőket (ol-
dott és lebegő, ülepíthető és nem ülepíthető anya-
gokat) tartalmaznak. A háztartási szennyvíz a 
felmérések szerint kb. 80gr szervetlen anyagot, 
kb.110-120 gr szerves anyagot, összesen mintegy 
200 gr/fő/nap. un. szárazanyagot tartalmaz. Ezt a 
viszonylag kis mennyiséget (4 fős átlagos család-
létszám esetén nem egészen 1 kg) az un. fejlett 
országokban 80-200 l víz hordozza. 

Az egyéb kommunális célú (éttermek, kulturális 
- sport – szociális és egészségügyi, stb.) létesít-
mények esetében az összetétel a fokozott vegyszer 
(gyógyszerek, tisztító és fertőtlenítőszerek, stb.) 
használatban és a létszám függvényében 
megnövekedett mennyiségekben tér el a háztartási 
szennyvizekétől. A háztartási tisztítószerek és 
kozmetikumok nagy mennyiségben tartalmaznak 
kőolajszármazékokat (üzemanyag előállítás mel-
léktermékeit pl.) és szintetikus anyagösszetevőket, 
illetve a foszfát és az azt kiváltani igyekvő zeolit. 
Az utóbbi előfordul természetes formában is, de a 
gyártott változat alapanyaga ausztráliai külszíni 
bányákból származó bauxit. A foszfát legnagyobb 
része marokkói bányákból érkezik, egyaránt kör-
nyezetszennyezést okozva a helyszínen (a zeolit 
jobb a foszfátnál, de tengeri algásodást okoz) és 
nagy távolságra valószállításuk során. Mosó-
tisztító szerekhez való adagolásuk közismert, az 
élővizek foszfát szennyezésének fele mosóporok-
ból származik. Az adagolás célja a pH –érték sza-
bályozása, illetve a különböző adalékok (színező-, 
tartósító-, illatanyagok, stb.) hatásfokának javítá-
sa. A klórtalapú fehérítő szerek, gyakran szerves 
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anyagokhoz kapcsolónak, a szerves klórvegyüle-
tek bizonyítottan rákkeltők. Az un. optikai fehérí-
tők a tisztaság látszatát keltik csak, csak gyakran 
allergének, nehezen bomlanak és gátolják a bakté-
riumok „működését”. 

A mosogatószerekben, szappanokban a nátri-
umsók dominálnak, ami a természetbe kerülve 
egyes talajfajták szerkezetét (pl. agyagtalajok) 
rombolják, pl. áteresztő képességüket is csökken-
tik. A független szerveztek által végzett környeze-
ti hatásvizsgálatok (EIA, Environmental Impakt 
Assesment) szerint egyik anyag sem ajánlható jó 
szívvel. A káliumtartalmú szappanok kevésbé 
rombolók. A fogyasztó/haszonorientált szemlélet 
belénk sulykolta, hogy minden tisztítási feladatra 
más-más vegyi anyagot használjunk, pedig való-
jában a víz az, ami tisztít, minimális tisztítószer 
adagolásával. A kényelemszeretet a maradék fes-
ték – oldószer - motorolaj, növényvédő szer, sü-
tőolaj, gyógyszer, stb. szennyvízbe juttatását sem 
zárja ki, pedig rendelkezésre állnak a „hulladék-
udvarok”, de kis mennyiség a talajra öntve, vagy 
a komposztban kevesebb kárt okoz, mint a vízben. 

Az ipari szennyvizek összetételét a gyártás-
technológia határozza meg és a termékúttól füg-
gően fázisonként változhat. A konkrét összetétel 
meghatározása LCA elemzést igényel (nyers-
anyag kitermeléskor, előkészítéskor, gyártáskor, 
tisztítás és takarítás esetén, szállításkor, stb. más-
más szennyezőanyagok kerülhetnek az anyagösz-
szetevőként, vagy segédanyagként jelenlévő víz-
be), a hulladék fázisban a talajvíz minőségét is be-
folyásolhatják. Itt is jellemző a szárazanyag/víz 
arány kedvezőtlen volta.  

6.5.6.2. A minősítés paraméterei  
Az un. összesítő paraméterek: pl. a kémiai oxi-

génigény (KOI), az összes lebegőanyag tartalom, 
a szerves oldószer extrakt (SZOE), a coliform-
szám stb. 

A részletes paraméterek: pl. a biokémiai oxi-
génigény (BOI, a bontható szerves szénhez szük-
séges oldott oxigén mennyisége), az ammónia, 
nitrit, nitrát (különböző nitrogén előfordulási for-
mák) mennyisége, a szulfid, szulfát (a különböző 
kénelőfordulási formák) mennyisége, a nehézfé-
mek (higany, króm, ólom, kadmium, stb.) meny-
nyisége. 

6.5.6.3. Szennyvízkezelés 
A szennyvíz kezelésére (tisztítás, elhelyezés) 

vonatkozó ajánlásokat illetve, kötelezettségeket 
több program tartalmazza. A teendőket törvé-

nyekkel és rendeletekkel igyekeznek szabályozni. 
Az EU Víz Keretirányelv 2015-ig megvalósuló 
programjába Magyarországon a 2000 LE feletti 
települések kerültek be. A „Települési Szennyvi-
zek Ártalommentes Elhelyezésének Nemzeti 
Program”-jával egy időben és azzal összefüggés-
ben rendelet született a szennyvízelvezetési agg-
lomerációk lehatárolásáról, nyilvántartásáról és 
jelentési kötelezettségéről is. [92] A közműves 
szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságo-
san el nem látható területekre az „Egyedi Szenny-
vízkezelési Nemzeti Megvalósítási Program” dol-
goz ki megoldási lehetőségeket. [93]  

Az infrastruktúrális ellátottság a történelem fo-
lyamán mindig az adott civilizáció fejlettségének 
mértéke volt. A mechanisztikus gondolkozásmód 
azonban az energiaigényes, un. iparosított techno-
lógiákat tekintette egyedül megfelelő megoldás-
nak. A kapitalizmus kezdetén a vezető szerep a 
városi polgárságnak jutott. A vidéki lakosság vá-
rosokba özönlése a városok korlátlan növekedését 
eredményezte, a függetlenség/szabadság látszatát 
keltve hihetetlen népességkoncentrációt hozott 
létre. Szükségszerűen kiépültek a tömegtermelési-, 
értékesítési, fogyasztási-, infrastrukturális nagy-
rendszerek (üzemek, „bevásárló központok”, kul-
turális-, egészségügyi- és sportlétesítmények, köz-
lekedési-, energia-, távközlési-, víz- és szennyvíz 
hálózatok, stb.).  

Már említettük az igények felkeltésének veszé-
lyességét a tömegekben. A vidéki népesség igé-
nye is megnőtt a „városi javak” iránt. Az „ipari 
társadalom” válasza (beleértve az üzleti/hatalmi 
szempontokat is) a központi ellátórendszerek to-
vábbépítése a vidéki településeken, amely óriási 
nyersanyag- és energia felhasználással, építési és 
üzemeltetési költséggel jár, amellett jelentősen 
növeli az emberek kiszolgáltatottságát. A városi 
növekedést az életminőség romlása látszott (idő-
legesen) megállítani. A tehetősebb rétegek a kör-
nyező falvakba menekültek (a közlekedés fejlődé-
sével a vidék városellátó funkciója megszűnt, az 
élelmiszertermeléssel felhagytak, a földet építési 
telekként értékesítették és teszik ma is) kialakul-
tak a hatalmas agglomerációk.  

Magyarországon a szennyvízkezelés („csator-
názottság”) 70% feletti arányban megoldott az or-
szág területének kb. 15%-ában, 40 és 70% között 
van kb. 30 %-ában és 40% alatti a maradék 55%-
nyi területen. (Nemzeti Szennyvízelvezetési és –
tisztítási Megvalósítási Program, Szennyvízelve-
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zetési agglomerációk csatornázottsága (%), 2004. 
május 1-i állapot szerint.). 

A kezelés a városi településeken legnagyobb 
részben ipari technológiájú nagy víztisztító rend-
szerekkel történik. Igen gyakoriak a zárt szenny-
víz tárolók, és az oldómedence nélküli szikkasz-
tók. Az egyedi kisberendezések egyelőre költsé-
ges voltuk miatt ritkák, de az Egyedi Szennyvíz-
kezelés Megvalósítási Programja keretében létre-
jött rendelet értelmében 500 m3/év háztartási 
szennyvíz mennyiség kezeléséhez nem kell vízjo-
gi engedély. Bármilyen tisztító rendszer használa-
ta esetén be kell tartani a szennyezőanyagok kibo-
csátásaira vonatkozó határértékekről szóló 
28/2004 (XII.25) KvVM rendelet előírásait. Az 
ennél kisebb kibocsátású háztartási berendezések 
létesítéséhez, csak akkor kell engedély, ha ivóvíz 
bázison, védett felszíni vízgyűjtőn, vagy érzékeny 
ökológiai területen vannak. Elhelyezésük jegyzői 
bejelentés köteles. Ahol kiépült a csatornarend-
szer kötelező használni, ahol nincs a közműpótló 
berendezéseket üzemeltetők adómentesek. A tisz-
títatlanul kiengedett, vagy határértékeken felül 
szennyezett víz csatornába engedése esetén kör-
nyezetterhelési díjat kell fizetni. 

Az említett programok a kialakult helyzet javí-
tását célozzák, így pl. kimondják, hogy a vízhasz-
nálati és a szennyvízproblémák megoldására a he-
lyi és térségi igényeket és lehetőségeket 
teljeskörűen tisztázva lehet csak helyes döntést 
hozni. A sűrű beépítésű településrészekből, vá-
rosokból, községközpontokból, lakótelepekről ál-
talában továbbra is csatornahálózattal kell a 
szennyvizet elvezetni. (Az általában kitétel, elv-
ben lehetőséget ad, természet közeli megoldások 
alkalmazására is). Közcsatorna-hálózat csak az 
elvezetésre kerülő szennyvíz megfelelő kezelésé-
nek és elhelyezésének egyidejű megvalósítása 
esetén létesíthető, de belterületen általában nem 
helyezhető el közüzemi szennyvíztisztító. Csator-
názatlan területeken olyan megoldásokat kell al-
kalmazni, amelyekkel a környezetterhelés megen-
gedett mértéket nem haladja meg. 

6.5.6.4. Csatornázás 
A szennyvíz és csapadék elvezető vezetékhá-

lózat régebben egyesített rendszerű volt, ez azon-
ban szükségtelen növelte a szennyvíztisztító léte-
sítmények terhelését. Az elválasztott rendszerek 
hatékonyabbak, a csapadék víz kezelésére még 
visszatérünk.  

A szennyvízelvezetés általában gravitációs 
rendszerű, de adott esetben csak túlnyomással, 
esetleg vákuummal, gépi úton működtethető a 
szállítás.   A terep szintkülönbséginek legyőzését 
a csatornák vonalába beépített aknák, és/vagy itt 
elhelyezett nagyteljesítményű átemelő szivattyúk, 
esetleg automatizálható átemelő láncok biztosít-
ják. 

6.5.6.5. Mesterséges szennyvízgyűjtés-kezelés 
csatornahálózat nélkül  
Általában telken belüli, iparosított, vagy kom-

binált megoldási lehetőségek jöhetnek szóba. Zárt 
szennyvíztárolók építése általában a felszín alatti 
vizek fokozott védelmét igénylő területeken (pl. 
nyílt karsztok) és a kiemelt védelmi területeken 
(pl. Balaton-vízgyűjtő) szükséges.  

Üzemeltetésük rendszeres szippantó-kocsis 
szállítást és befogadó/tisztító létesítményt igényel. 
A nagyméretű, zárt tartályok méretezéséhez a 
személyek és az ürítések száma a mérvadó (min 
100 l/nap/fő, a tartálykocsi űrtartalma átl. 8-12000 
l, ürítés kb. 3 hetente). Egyedi szennyvíztisztítók 
kisberendezések (pl. ülepítők szilárd anyag szepa-
rátorral, kisterhelésű csepegtetőtestek, eleven-
iszapos „zsebtelepek”, stb.) létesítésére ott van 
lehetőség, ahol a tisztított szennyvíz közeli befo-
gadóba vezethető, vagy felhasználása biztosított.  

  A keletkezett szennyvíz városi körülmények 
között általában a szennyvízcsatorna hálózaton ke-
resztül a szennyvíztisztító telepekre kerül, ahol 
lényegében kommunális szennyvízként kezelik. 

Az ipari szennyvizekre szigorú előírások vo-
natkoznak, a gyártás helyén kell a vízből eltávolí-
tani a káros anyagösszetevőket és veszélyes hul-
ladéklerakóba, hulladékégetőbe kell továbbítani. 
A csatornahálózatba kerülő szennyvíz nem tar-
talmazhat előírt határértéket meghaladó koncent-
rációban veszélyesnek minősített anyagokat. 

A csapadékvíz ebből a szempontból komoly 
problémát jelent, jelentősen növeli ugyanis a tisz-
títandó vízmennyiséget. A szennyvízkezelésnek 
iparosított „mesterséges” és „természet közeli” 
formái ismertek, valamennyi eljárás több fokozat-
ban történik. 

6.5.6.6. Az iparosított mesterséges eljárások  
A szennyvíztelepek nagyméretű műtárgyakból 

álló létesítmények, a szennyvíztisztítási folyamat-
nak megfelelően (szűrőberendezések, tároló me-
dencék, gáz és iszaptartályok, stb.). A szennyező-
dés eltávolítása fokozatokban történik (elsődleges, 
másodlagos, harmadlagos fokozatok, és fertőtlení-
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tés) és különféle technikákat és berendezéseket 
igényel.  

Az elsődleges tisztítási fokozat a mechanikai 
szűrés és ülepítés, a másodlagos tisztítás során a 
lebegő és oldott szerves anyagok kerülnek eltávo-
lításra biológiai eljárással, a harmadlagos tisztítás 
az oldott szervetlen anyagok kémiai úton való el-
távolítása történik, végül, többnyire biológiai úton 
fertőtlenítik a visszamaradt vizet. A legfontosabb 
lépés a szerves anyagok lebontása, ezért az eljá-
rás biológiai fázisának megnevezése a mérvadó a 
rendszereknél. A legismertebbek az 
un.”eleveniszapos” és a „csepegtetőtestes” tech-
nológiák. Jellemzőik, hogy intenzív tisztításra ké-
pesek, viszont energia- és költségigényesek, ál-
landó felügyeletet igényelnek és gondot jelent az 
visszamaradó szennyvíziszap elhelyezé-
se/kezelése is.   

- Elsőfokú vagy mechanikai tisztítás:  
A fizikailag elválasztható, darabos úszó- és le-

begőanyagokat (LA) az általában függőleges 
helyzetű rácsozat tartja fel. Ezek az előülepítőben 
lesüllyednek a tartály aljára, vagy felúsznak a te-
tejére. Majd a homok-, zsír- és olajfogás művelete 
után szennyvíz a biológiai tisztítóba kerül. A szű-
rőn fennmaradt lebegő, szilárd anyagok mérgeket, 
vírusokat, oldott ammóniagázt, illetve ammónia-
ionokat tartalmazhatnak. Az elsőfokú tisztítást 
követően a szilárd- és a szerves anyag nagy része 
visszamarad. 

- Másodfokú vagy biológiai tisztítás: 
A lebegő és oldott szerves anyagok lebontása 

(kivonása) a mikroorganizmusok (baktériumok, 
algák, gombák) feladata, ez a táplálékuk és szapo-
rodásuk biztosítéka. Oxigén nélkül nem maradná-
nak életben, a vízben lévő oldott oxigén mennyi-
sége általában nem elég, ezért mesterséges leve-
gőztetésre van szükség. A mikroorganizmusokat 
egy részét az utóülepítőben leválasztják és vissza-
vezetik a tisztítórendszerbe.  

A mesterséges biológiai tisztítás un. eleven-
iszapos, csepegtetőtestes, , oxidációs árkos és  
anaerob tisztítási forma lehet. Előzetesen fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy lúgos környezetben 
(pH=>7.0) a biológiai tisztítás hatékonyabb, a sa-
vasodás, vagy a mágneses térerő hiánya gátolja az 
életfunkciókat. 

Az eleveniszapos rendszerek  
A mechanikai előtisztítást követően az eleven-

iszapos reaktorokba kerül a nyers szennyvíz. A 
baktérium telepek itt a szennyvíz felszínén lebeg-
nek. A különböző kialakítású műtárgyakban fo-

lyamatos átáramoltatás mellett történik a tisztítás. 
A különböző terekben számos folyamat párhuza-
mosan zajlik, úgymint a nyers szennyvíz betölté-
se, recirkuláltatott iszappal való beoltása, az iszap 
kiülepítése és elvétele, a táplálékban szegény víz 
kiléptetése, majd a fölös iszap elvételével egyide-
jűleg a derítőszer adagolása. Az aerob folyamatok 
fenntartásához szükséges levegő adagolása cikli-
kus. A víz és iszap teljes szétválasztása az eleven-
iszapos reaktor után elhelyezett utóülepítőben tör-
ténik, majd a tisztított vizet utókezelésekkel az 
élővizekbe vezetik. 

Csepegtetőtestes rendszerek 
Medencét, vagy tartályt kavics (újabban mű-

anyag) töltettel (szemcsés hordozóréteggel) tölte-
nek fel. A töltetre előtisztított szennyvizet adagol-
nak. A töltet szemcséin biológiai hártya alakul ki. 
Ennek külső felületén aerob szervezetek telepei, 
alattuk, anaerob telepek alakulnak ki. A gravitáci-
ósan lefelé szivárgó vízből a baktériumokból, 
gombákból, algákból álló élő hártya kivonja a 
tápanyagokat. 

Minél jobban szabályozott a rendszer, annál 
nagyobb terhelés biztosítható, annál nagyobb le-
het a megtisztított szennyvíz átfolyó mennyisége. 
Kis (150-200 g BOI5/m3/d), közepes (750-1100 g 
BOI5/m3/d) illetve nagy terhelésű (1000-3000 g 
BOI5/m3/d) rendszereket építenek. 

Oxidációs árkos rendszer 
A víz cirkulál egy kör alakú csatornában, ára-

moltatását, és egyben levegőztetését a vízbe me-
rülő levegőztető hengerek végzik. Mivel a rend-
szer szakaszos működtetésű, ezért 2-3 db árok ki-
építésére van szükség, amíg egyet töltenek, egy 
másikat leürítik. A víz lebegőanyag tartalma ma-
gas, de az iszap a túllevegőztetés miatt stabil.  

Anaerob tisztítás, vagy rothasztás 
Az anaerob reaktorok besűrített iszapot igé-

nyelnek. Működésüket a hőmérséklet és a savkép-
ző folyamatok ellenőrizhetősége döntően befolyá-
solja. A metánbaktériumok működését a savas pH 
és magas hőmérséklet gátolja, ezért külön reak-
torban zajlik, magas hőmérsékleten a savas hidro-
lízis, és alacsonyabb hőmérsékletű, nem savas kö-
zegben a metántermelés. Az un. rothasztók típusai 
hőmérséklethez kötöttek (hidegrothasztó, átl. 
20°C, mezofil rothasztó, átl- 30-35°C és termofil 
rothasztó, 45-55°C átlaghőmérséklettel).  

A termelt metán gázkazánban és gázmotorban 
is elégethetik, így hő vagy hó és elektromos ener-
gia is előállítható, ami az anaerob tisztításhoz 
szükséges energia 70-80%-át is fedezheti. (1 kg 
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szerves anyag lebontásakor átlagban 750-1000 l 
gáz keletkezhet. A tisztítási eljárás során ez az ér-
ték 400-500 l/kg. Átlagos összetételű biogáz fűtő-
értéke 23 500 kJ/m3 ). 

- Harmadfokú tisztítás: 
Az oldott állapotú, szervetlen anyagokat távo-

lítják el ezzel a módszerrel. A legfontosabb az 
élővizek szempontjából a növényi tápanyagok 
(nitrogén, foszfor) kiszűrése, az állóvizek 
eutrofizációjának megakadályozására. A nitrogén 
eltávolítása (nitrifikálás) általában biológiai mód-
szerrel történik, a szerves nitrogént (mérgező 
ammónia) speciális baktériumok oxigén jelenlét-
ében nitráttá, oxigén hiányában nitrogén gázzá 
alakítják. A foszfor a baktériumkészlet részeként 
az iszappal kiüríthető. Kémiai megoldásként az 
alumínium-, vas-sók, vagy a mész oldhatatlan 
formában megköti a nitrogént és a foszfort (kicsa-
patják, pelyhesítik) ezután kiülepíthetők, és eltá-
volíthatók. 

- A fertőtlenítés:  
Az élő, vissza nem forgatott baktériumok el-

pusztítására szolgál. A tisztított víz másodlagos 
használatra, öntözésre szolgál, vagy élővízbe ve-
zetik.  

- A szennyvíziszap kezelés, elhelyezés: 
Minél kevesebb iszap képződik az egyes tech-

nológiákban, annál jobbnak tekinthető az eljárás. 
Az iszap tartalmazhat a szennyvízből eltávolított 
úszó és lebegő anyagokat, élő és elhalt baktériu-
mokat. A tisztítási fázisok szerint lehet előülepí-
tett nyersiszap, utóülepített eleveniszap, az ülepí-
tőből végleg eltávolított fölösiszap, recirkulációs 
iszap, amely a nyers szennyvíz visszaoltására 
szolgál. Az iszap stabilizálását (aerob, vagy anae-
rob rothasztás) a biológiai tisztítási folyamat ré-
szeként kell értelmezni. A víztelenítés az iszapok 
szárazanyag tartalmának növelését jelenti (besűrí-
tés), hogy gazdaságosabb legyen az iszapok el-
szállítása a feldolgozás helyére. Szükség lehet 
még kémiai kezelésre (pl. mész- vagy klóradago-
lással), kondicionálásra (vegyszerekkel, hővel, 
nedves oxidációval, iszapmosás útján), vagy ter-
mikus kezelésre (szárítás és égetés formájában). 

Az elhelyezés történhet komposztálással, gra-
nulálás utáni kiszórással, vagy bedolgozással pl. 
injektálással a talajba, de van, amikor átmeneti 
tárolásra van szükség, tisztító telepen vagy átra-
kóhelyen, ahonnan rekultivációs területre szállít-
hatják, vagy energiaerdő táptalajaként szolgálhat. 

6.5.6.7. Természet közeli tisztítási módok 
A természet-közelinek nevezett tisztító rend-

szerek általában nem közművesített, kisebb mére-
tű települések, városon kívül épült középületek, 
családi házak, stb. szennyvizének kezelésére szol-
gálnak. Az anyagáramlási körfolyamatok ismere-
tében a beavatkozással lényegében az anyag kör-
folyamat leszálló ágát valósítjuk meg. A fő kér-
dés, milyen mértékig avatkozzunk be, illetve a 
körfolyamat mely fázisában engedjük vissza a 
használt vizet a természetbe. 

A korszerű technika/technikai gondolkozás-
mód mind a termék előállítás különböző fázisai-
nál, mind az emberi életfolyamatoknál nagy 
mennyiségű, többnyire ivóvíz minőségűre tisztí-
tott vizet használ fel. Az emberi anyagcsere fo-
lyamatokból, illetve a kulturált/fogyasztói szemlé-
letű testápolásból származó szerves és szervetlen 
anyagok szinte kizárólag a vízbe kerülnek. Mint 
már említettük a kommunális (háztartási) szenny-
víz igen kevés, mindössze 1% „szárazanyagot” 
tartalmaz, 99,9%-a folyadék. Ennek kb. 70%-a 
szerves anyag (zsír 10%, szénhidrát 25%, protein 
65%), 30%-a szervetlen sókból és fémekből áll. A 
tisztítás célja a szerves anyagok ásványi összete-
vőkké alakítása, majd ezek eltávolítása a vízből.  

Ahhoz, hogy a mikroorganizmusok elfogyasz-
szák és megemésszék a szerves anyagokat, ned-
vességre, oldott oxigénre és megfelelően magas 
hőmérsékletre van szükség. Ha oxigénhiány lép 
fel, vagy a hőmérséklet a szükséges mérték alá 
csökken, a bomlás lelassul, vagy megáll, hidrogén 
vegyületek, bűzös, mérgező gázok és zsírsavak 
keletkezhetnek. Aerob körülmények között, meg-
felelő hőmérsékleten a különböző vegyi anyagok 
oxigén kötésben lévő, nem mérgező, szagtalan 
stabil ásványoldatot eredményeznek. 

6.5.6.8.  A természet közeli szennyvíztisztító 
rendszerek-technológiák fajtái 
A legegyszerűbben kivitelezhetők a szikkasztó 

aknák, vagy mezők, a legelterjedtebb az oldó me-
dencével kombinált szikkasztó, kicsit bonyolul-
tabbak a függőleges- és a vízszintes átfolyású-, 
valamint a szabad vízfelületű gyökérmezők, a 
szennyvíztavak. Kevésbé elfogadott filozófiát 
képvisel a csörgedeztetés (flow forms) és ugyan 
természetes elemekből épül fel, mégis mestersé-
gesnek számít az energiaigényes működésű élő-
gép.  

Ezek általában emberi munkával létrehozott, 
természetes önszabályozó rendszerek, energia és 
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karbantartási igényük alacsony, területigényük vi-
szont jelentős. Használatuk korlátozott méretű el-
látó-területet, víz- és vegyszertakarékos (tisztító-
szerek, festékek és oldószerek, motor és sütőola-
jok, gyógyszerek, növényvédő szerek, stb.) hasz-
nálati módot feltételez, aminek nagy előnye az el-
lenőrzött szennyvízösszetétel. A fenntarthatósági 
alapelvek a vízfelhasználás csökkentésével, az 
ivóvíz csapadékvízzel történő kiváltásával, a csak 
kismértékben szennyezett víz újrafelhasználásá-
val és a szennyvíz (tisztítás utáni) visszaforgatásá-
val tarthatók be. A túlfogyasztás megelőzésére a 
technikai gondolkodás megoldásként a víztakaré-
kos berendezéseket javasolja, melyeket jelentős 
nyersanyag és energiafelhasználással (és haszon-
nal) állít elő, szállít, forgalmaz és juttat hulladék-
ba (lassú áramlási sebességű zuhanyozók, perme-
tező - levegőztető-automatikus záródású vízcsap-
ok, víz- és energiatakarékos háztartási- és gyártó-
gépek, vízmentes piszoárok, szárításos WC-
berendezések, stb.).  

Az uralkodó szemlélethez illeszkedő és sok-
szor bevált megoldás az elhasznált vízmennyiség-
gel arányos víz- és csatornadíj. A minimális köve-
telmény itt is a nyers szennyvíz ásványoldattá 
alakítása, illetve a maradék stabilizálása. Az ille-
tékes hatóságok jóváhagyására ez esetben is szük-
ség van (a jelenleg érvényes MSZ EN 12566-
3/2006 és a 3/2003(I.25) BM-GKM-KvVm együt-
tes rendelet 3§ (1) bek. értelmében). 

A tisztításra szolgáló létesítmények kiválasztá-
sakor több szempontot is célszerű figyelembe 
venni, többek között a használat módját és idejét, 
a rendelkezésre álló földterület nagyságát és te-
rep/domborzati viszonyokat és a helyszín ökoló-
giai érzékenységét. A létesítmény megvalósításá-
hoz és működtetéséhez fel kell mérni az összes 
energiaigényt, a rendelkezésre álló forrásokat, az 
anyagi és a karbantartási lehetőségeket, az önerő 
felhasználásának lehetőségét is. 

Az oldómedencével kombinált szikkasztás, a 
talaj természetes tisztítóképességének kihasználá-
sa az erre alkalmas területeken. A szennyvíz elő-
ülepítéséről/mechanikus szűréséről az un. 
oldómedence gondoskodik, melyet homokszűrű-
vel is kiegészíthetnek. (Helyigénye: az 
oldómedencét általában 300-600 l/főre, a szik-
kasztó területet 15-30 m2/főre méretezik.) [94] Itt 
csak mechanikai tisztítás zajlik, a szennyeződés 
leülepszik vagy felúszik, a tisztított víz a tartály 
közepén helyezkedik el, a honnan a később beér-
kező adag kinyomja. A visszamaradó szilárd hul-

ladékot max. 5 évenként el kell távolítani (tartály-
kocsival, vagy komposztálással. Az anaerob bom-
lási folyamat miatt nem zárható ki a kellemetlen 
szag. kiegészítője föld alatti árkokban vezetett, 
kaviccsal körülvett perforált csősorozat, esetleg 
rosszabb hatékonyságú, kővel töltött gödör. Cél-
szerű két párhuzamos mező kiépítése és használa-
tuk évenként cseréje. Előnye, hogy tisztít és a víz 
elhelyezését is megoldja, olcsó, ritkán igényel 
karbantartást, régi, jól bevált megoldás, megfelelő 
működés esetén szagtalan. Hátránya viszont, hogy 
terhelésre érzékeny és szennyezheti a talajvizet. 

A függőleges átfolyású gyökérmezőket másod 
és harmadfokú tisztításra használják, gyakran 
oldómedencével kiegészítve. Előképe a csepegte-
tő testes tisztítás, a szűrőközeg különböző átmérő-
jű kavicsokból, homokból és vízi növényekből áll. 
(helyigény 5-7 m2/fő) Gravitációs mozgatással ér-
demes készíteni, a tisztítás aerob körülmények 
között folyik, a biofilm a növények gyökérzete és 
a töltőanyag között helyezkedik el, mely a lefolyó 
szennyvízzel érintkezik. A visszamaradó szilárd 
„humusziszapot” elszállítják, vagy másfajta gyö-
kérmezőt töltenek fel vele. A mechanikai szűrést 
a homok végzi el, létrehozva egy aktív biológiai 
réteget is, sőt nyugalmi periódusokban nedvesen 
tartja a gyökérmezőt is. Területigény kb. 2 m2/fő. 
Előnyei, hogy ismert és elfogadott eljárás (kül-
földön), házilag is építhető, nincs szükség elekt-
romos energiára a működtetéshez. A biológiailag 
komplex rendszer magas fokú tisztításra képes és 
szakaszosan is használható. Hátránya, hogy kb. 
1,5 m szintkülönbséget igényel, a növényágyat 
szigeteléssel kell ellátni (lehet agyagréteg is), 
nagy a területigénye és érzékeny a túlterhelésre.  

A vízszintes átfolyású gyökérmező ugyancsak 
másod, illetve harmadlagos tisztításra alkalmas. 
Lényegében egy kaviccsal és homokkal töltött, 
vízinövényekkel beültetett, lejtős fenekű „fürdő-
kád”, 30-50 cm vízmélységgel. Ezen a szennyvíz 
vízszintesen áramlik keresztül, és egy „túlfolyón” 
távozik. 8-10 évenként töltőanyag cserét igényel 
és a növények újratelepítését. A BOI-t kismérték-
ben csökkenti, az ammóniát nem távolítja el, de 
kivonja a nitrogént. Függőleges (FGY), illetve 
vízszintes (VGY) gyökérmezővel épülhet. A nö-
vények mozgatják és egyúttal stabilizálják is  a 
homokágy felületét, védik a fagytól és a széltől. 
Levegőt szállítanak a gyökerekhez, párologtatnak, 
segítik a gyökérmező regenerálódását, élőhelyül 
szolgálnak a különböző baktériumoknak és korlá-
tozzák a gyomok megtelepedését. A szén-nitrogén 
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arányt a szén javára módosítják (gyorsítják a 
komposztálhatóságot), szelektív biocid vegyülete-
ikkel elpusztítják a káros mikrobákat, elektroszta-

tikusan vonzzák, ezáltal kiszűrik a lebegő anyag-
részecskéket (LA) és a nehézfémek nagy részét 
megkötik. (6—14. ábra) 

 
6—14. ábra Vízszintes átfolyású gyökérmező keresztmetszete [91]

A növények (a közhiedelemmel ellentétben) 
önmagukban nem gondoskodnak elégséges oxi-
génről és nem veszik fel az oldott szerves anya-
gokat sem. 

A megoldás előnyei, hogy megbízhatóan és 
sokféle növénnyel is működik, puffer hatással 
rendelkezik, elpusztítja a ragadozó organizmuso-
kat (kórokozók). Mivel nincs szükség szintkü-
lönbségre, és minimális karbantartást igényel (kb. 
10 évenként szükséges töltet és növénycsere) így 
aránylag alacsony költséggel megvalósítható, mű-
ködtethető. 

Nem alkalmas azonban az erősen szennyezett 
víz kezelésére,az ammónia eltávolítására, éghaj-
latfüggő (alacsony hőmérsékleten nem működik 
megbízhatóan). 

A szabad vízfelületű gyökérmező csak a har-
madfokú tisztítást végzi el megbízhatóan. kavics-
réteget nem tartalmaz, egy 10-30 cm mély, túlfo-
lyóval rendelkező meder talajába telepítik a növé-
nyeket, melyeken a szilárd részek fennakadnak, 
illetve leülepednek. Oxigén ellátás jó, (a nyitott 
vízfelületen az oxigén átdiffundál), a nitrifikálás 
aerob körülmények közötti anyagcsere folyama-
tokkal zajlik, de a felgyülemlett iszapban anaerob 
körülmények mellett denitrifikálásra is sor kerül. 
Előnye, hogy „szerkezete egyszerű, természetes 
élőhelyként funkcionál, nincs töltőanyag, ezért a 
karbantartása egyszerű, az eltömődés veszélyének 
kizárása miatt. 

 
6—15. ábra Természetes szennyvíztisztító rendszer elvi vázlata []

A szennyvíztavak vagy szennyvíz stabilizáló-
ülepítő- tavak, lagúnák, első-, másod- és harmad-
fokú tisztításra is képesek. Eredetileg trópusi ég-
hajlaton, kisméretű anaerob rendszerekként hasz-
nálták őket, de kidolgoztak megbízható technoló-
giákat hűvösebb vidékekre és nagyobb létszámú 

népesség ellátására is. Mára a vasbeton medencé-
ket vízszigeteléssel ellátott tavak váltották fel, 
amiket gyökérmezős tisztítókkal egészítenek ki. 
Nagy vízfelületet igényel (10-20m2/fő), amely al-
kalmas az oxigén átdiffundálásra. A nagy fény-
mennyiség miatt a vízben élő algák is 
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fotoszintetizálnak, ezzel ugyancsak növelik az 
oxigén mennyiségét. Előnye, hogy működése 
megbízható, jól tűrik a sokkhatást (hirtelen nagy 
terhelést) is, kiváló élőhely, eltávolítja kórokozó-
kat, és csak ritkán igényel karbantartást (iszap el-
távolítás). Hátránya viszont, hogy nagy felületre 
van szükség, amit sokszor sérülékeny vízszigete-
léssel kell ellátni. Ha nagy felület nem áll rendel-
kezésre, kellemetlen szagú, ezért áramoltatni, le-
vegőztetni kell, ami nagyon energiaigényes. Az 
iszap eltávolítása csak speciális technológiával és 
biztonsági-egészségügyi szabályok betartásával 
lehetséges, ami nagy költséggel jár. (6—15. ábra) 

Csobogósorok, csörgedeztetés (flowforms): A 
„berendezés szoborszerűen megmunkált, lejtősen 
épített edénysorból áll, amelyeken átfolyik (a ma-
gasságkülönbség miatt) csobog-csörgedezik a 
szennyvíz. Kifejlesztőit (A. J. Wilkes, T.Schwenk 
és G.-Adams) olyan gondolatrendszer inspirálta 
(Rudolf Steiner antropozófiája) miszerint a (mikro 
szintű) élő szervezetek többet jelentenek bonyo-
lult fizikai mechanizmusuknál. A fejlesztők azt 
vizsgálták, hogy az élő szervezeteket vissza lehet-
e juttatni az anyagáramlási körfolyamatok felszál-
ló ágába a számukra szükséges víz csörgedezteté-
sével. Még nem sikerült tisztázni, hogy az élőlé-
nyek/életfolyamatok szempontjából kedvező vagy 
hátrányos, ha ilyen módon tisztított vízzel kapcso-
latba kerülnek. Előnye talán érdekes filozófiai 
megfogalmazásában lehet, hátránya, hogy a tisztí-
tás eredményessége kétségbe vonható, létrehozása 
és működtetése energiaigényes és a hozzátartozó 
filozófia meglehetősen eltér az elfogadott kulturá-
lis irányzattól. 

Az árkok és fűzfa-, tölgy- és diófa (épület-, bú-
torfa) ültetvények harmadfokú tisztításra és a tisz-
tított víz elhelyezésére lehetnek alkalmasak. Az 
ültetvények elsősorban (haszonfák, nyár-fűz, 
dísznövények) a nedvességet és a tápanyagot is 
hasznosíthatják, a megmaradó lebegő anyagokat a 
talaj felső rétege jól „elnyeli”. (Szükséges tudni 
róla, hogy az extra tápanyag adagolás miatt a 
hasznosítani kívánt faanyag minősége romlik).  

Kultúrafüggő a szántóföldi hasznosítás, az 
élelmiszertermelésben sokan nem látnák szívesen 
a szennyvízzel való öntözést.  

Sok helyen célzott vízkultúrákat alakítanak ki, 
melyek egyúttal elvégzik a szennyvíz utótisztítá-
sát is. A vízben ehető növényeket és vízi állatokat 
nevelnek. A tápanyagoldat algavirágzását haszno-
sítják, betakarítják, üzemanyagot, proteint, trágyát 
készítenek belőle.  

Előnye az hasznos víz- és algaelhelyezés, élő-
hely teremtés, hátrányos lehet azonban, a mono-
kultúrára épített nagy területigény, a tápanya túl-
adagolás miatt gyorsulhat a növekedés, veszélybe 
kerülhet az ökológiai egyensúly. 

Az élőgépek (kifejlesztője Ocean Arks 
International munkatársa, Dr John Todd) inkább 
szervezési filozófiát, mint konkrét technológiát je-
lentenek. Lényegében gondosan szabályozott, 
mesterséges ökoszisztémák, tudományosan ösz-
szeválogatott organizmusokkal, hatalmas gyökér-
felülettel, ásványi és vegyi anyagokkal. Feltétele-
zett előnye, hogy elvileg magas fokú tisztítást tesz 
lehetővé, de ez mindeddig megalapozatlannak bi-
zonyult. 

Létrehozás és működtetése rendkívül energia- 
és költségigényes (levegőztetés, fűtés, szivattyú-
zás, stb.) hatásfoka kicsi, állandó, szigorú fel-
ügyeletet igényel. 

6.5.6.9. A „fekete szennyvíz” kezelésének kivál-
tása 

 Fekete szennyvíznek elsősorban a fekáliás 
szennyvizet tekintjük, itt a legnagyobb a fertőzés-
veszély. A szennyvíz ez esetben vízzel kevert 
szerves (szilárd) anyag, melynek körforgása eltér-
het a már ismertetettől. Mint láttuk kommunális 
vízfogyasztásunk egyik legjelentősebb része a 
WC öblítés, pedig ez esetben a víz csak szállítást 
és a higiénét szolgálja. A szerves anyag a hu-
muszképződés egyik forrása, a víz pedig az élet 
egyik legfontosabb feltétele. A szerves anyag víz-
zel való keverésekor két erőforrást alakítunk 
egyetlen méreggé. 

A humuszképződés folyamatában, azaz a szer-
ves anyag lebontásában a döntő szerep az oxigé-
né. A „szabad szivárgású”felső talajréteg (hu-
musz) térfogatának kb. 50%-a levegő, melynek 
20%-a oxigén. Állóvizeknél az oldott oxigén 
mennyisége kb. 10 mg/l, ha elfogy pótlása nagy-
ságrendekkel tovább tart, mint a talajlevegőé. Baj, 
ha víz van az ürülék körül, mert megakadályozza, 
hogy elég oxigén jusson a szerves anyaghoz, 
meggátolja, hogy gyors és hasznosítható lebom-
lást, sőt olyan anyag jön létre, ami természetnek 
és az embernek egyaránt a kárára van. 

A humusz a talajszerkezet azon része, amely 
szerves anyagból épül fel, stabil tápanyagforma, 
energiaforrás és segíti a talaj és a víz kölcsönhatá-
sát. Nem lebomló (pl. csontok) és „kolloidból”, 
gyorsan lebomló szerves anyagokból (növények 
lágy részei, állatok szövetei, ürüléke, stb.) áll. (A 
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kolloid szilárd-, folyékony-, vagy gáz részecskék 
más közegben szétoszlatott, diszpergált elegye.) A 
felső talajréteg tehát humuszból és ásványi anya-
gokból (pl. agyag) áll, amiből a férgek kis csomó-
kat, morzsalékot gyúrnak. A pórusok levegővel 
telítettek, lehetővé téve a víz átfolyását. Ez a réteg 
a növények gyökerei és tápanyagok közötti köl-
csönhatás zónája, a gyökér és talajfelületek + és – 
ionjai felcserélődnek a táplálékfelvétel során. A 
humusz jó tápanyag és víztároló is, a víz a táp-
anyagokat nem tudja kimosni belőle. A növények 
így „választhatnak”, hogy vizet, vagy tápanyagot 
vesznek-e fel a talajból. Ha vízben oldott szerves 
anyagot, vagy ásványoldatot (műtrágya) juttatunk 
a talaj felszínére, az anyagok nem épülnek be a ta-
lajba, a növények közvetlenül építik be a szövete-
ikbe, így „túltáplálás” alakul ki. A humusz azon-
ban kolloid formában megtartja a tápanyagot, 
hosszú ideig javítja a felső talajréteg minőségét, 
megőrzi a növények „egészségét”. Ha a szerves 
anyag humuszként stabilizálódott a talajban, a ké-
sőbbiekben is „szivacsként” működik, 
abszorbeálja (bejuttatja) a többi tápanyagot is. 

A szennyvíz okozta károk elkerülését és a hu-
muszképződés folyamát segítik elő az un. kom-
poszt WC-k, amelyik a „humanure”-t, (emberi 
ürülékből származó komposzt) szolgáltatják. Ve-
szélyességét a humán patogének (pl. vírusok:-
hepatitisz A, Polyo, baktériumok: -kolera, tífusz- 
vagy protozoák: -dizentéria-, stb.) jelentik, ame-
lyek beteg emberek ürülékében élhetnek. A foga-
lom és a berendezés megalkotója Rikard 
Lindström, 1939. A berendezés átmenet a régi 
módszerek (a városiasodás korában elavulttá nyil-
vánított „tőzegszórásos WC” és a mai higiéniai 
követelmények között. Lényege, hogy vízöblítés 
helyett a bomlást elősegítő, cellulóz (szén) tartal-
mú anyagot (aprított szalma, fűrészpor, talaj, érett 
komposzt oltóanyag, élő organizmusokkal, faké-
reg, papír, fahamu), szórnak a tartályba használat 
után. 

A „technikai berendezés” egy zárt, szellőzte-
tett, drénezett tartály, amely az ürüléket, vizeletet, 
szerves konyhai hulladékot és az „oltóanya-
got”fogadja be. A bomláshoz szükséges oxigént 
alulról vezetik be, a szagelvezetést a tetőn kiveze-
tett, rovarhálóval védett szellőztető csővel oldják 
meg. A kórokozók néhány hónap múlva 25-35 C° 
(mezofil komposztálás) elpusztulnak, de ha siet-
tetni akarjuk néhány napig termofil (55C°) kö-
rülményeket kell biztosítanunk, ami különleges 

kialakítást és sok energiát igényel. Az orsó és fo-
nalférgek a legkitartóbbak. 

A berendezésnek különböző változatai létez-
nek, legismertebb: 

Az amerikai gyártmányú Clivus Multrum 
(gyártását Alby Rockefeller indította el), tartályá-
ban a baktériumszám nagyságrendekkel kevesebb, 
mint a szennyvíziszapban. A fekál koliformok 
száma 10-szer kevesebb, mint egy átlagos úszó-
medencében. A keverék pihentetéséhez (a bomlá-
si folyamat lejátszódásához) min. 2 évre van szük-
ség. Természetesen a módszernek hátrányai is 
vannak. A bomlás lassú, ha a vizeletben lévő ás-
ványok koncentrációja megnő, ha kevés a lebon-
tást segítő anyag (4 tagú család egy évi hulladék 
mennyiségéhez, kb. 15 m3 széntartalmú anyag 
kell), ha oxigén hiányában (keverés) a folyamat 
anaerobbá válik, ha kevés a nedvesség és ha a 
szén-nitrogén arány nem megfelelő (az ideális 
30:1 lenne). 

A hibák kiküszöbölésére több változatot dol-
goztak ki. Legegyszerűbb a kétkamrás változat, 
ahol az egyiket egy évig pihentetik. Papír és a 
kézmosó víz hozzáöntésével hatékony hideg 
„komposztálás” érhető el. 

Svéd találmány a vízöblítéses komposzt WC, 
ahol a belőlünk távozó nitrogént és foszfort tar-
talmazó vizeletet egy szeparátor különválasztja. A 
friss vizelet steril, 10-szeres hígítással növényi 
tápszerként is használható. Sokféle termék kapha-
tó már, de a bemutatottaknál valamennyi bonyo-
lultabb, elektromos energiát és vegyszerhasznála-
tit igényel, „zöld termék” mivoltuk megkérdője-
lezhető. Bővebb ismereteket a vonatkozó iroda-
lom (pl. [95]) tartalmaz. 

A legtöbb berendezésnek nagy a helyigénye, a 
tartály méretezésekor figyelembe kell venni, hogy 
13-27 dkg/fő széklet és 1-1,3l/fő vizelet termelő-
dik naponta. A széklet szerves-anyag tartalma 88-
97%, a vizeleté 65-85%. Az előbbi 5-7%, az 
utóbbi 15-19% nitrogént, 3-5,5% és 2,5-5% fosz-
fátot, 1-2,5% és 3-4,5% káliumot, 40-55% és 1-
17% szenet, 4-5% és 4,5-6% meszet tartalmaz. A 
szén-nitrogén arány 5-10:1, illetve 0,05:1.  

A „humanure” stabil szerves anyag, nincs 
szükség közművekre, de mezőgazdasági használa-
ta kultúrafüggő, nálunk nem javasolt. Díszkertek-
ben, haszonfa ültetvények esetében jól elhelyez-
hető. A rosszul kezelt (emberi és állati) ürülék va-
lóban veszélyes, de a szennyvíziszap mezőgazda-
sági alkalmazása mégis megengedett. 
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6.5.6.10. Rekonstrukciós-rehabilitációs lehető-
ségek 
A meglévő iparosított nagyrendszerek, nagy 

létszámú településeken nehezen válthatók ki ter-
mészet-közelibb módszerekkel.(Lásd szennyvíz-
tavak üzemeltetési-karbantartási problémái). Kri-
tikával kell fogadnunk a „zöld technológiaként” 
hirdetett termék-ajánlatokat is, mert legtöbbször 
komoly nyersanyag- és beépített energiaigénnyel 
rendelkeznek és visszaforgatásuk, újra használa-
tuk csak névlegesen környezetkímélő. 

Meglévő épített környezetünk (beleértve az 
infrastruktúrát is) nehezen lenne egyszerre lecse-
rélhető egy „környezettudatosra”. Ezért a szenny-
víztisztítás terén is célszerű a környezetkímélő 
felújításokra helyezni a fő hangsúlyt, és az új léte-
sítményeket nem a mechanika szemlélettel, vagy 
„zöld ruhába öltöztetve” kellene megépíteni.  

A rehabilitáció elemei, mint épületek esetében 
is, a rendszerdiagnosztika (hibák és kiváltó okaik 
felderítése) és a víz- és vegyszertakarékos élet-
mód mellet a tönkrement elemek javítása, illetve 
egy-egy elem környezetkímélőre cserélése, vagy 
ezzel a rendszer kiegészítése.  

Az elv, mind a városi nagyrendszerekre, mind 
a vidékies települések házi tisztítóira érvényes. 

Jó példa erre az ausztráliai Byron Bay népsze-
rű tengeri fürdőhely, ahol a közeli város tisztított 
szennyvize a tengerbe kerül. A part menti vizek 
tisztasága üzleti szempontból fontos, ezért a váro-
si szennyvíztisztító közművekhez hatalmas kiter-
jedésű mocsárrendszert kapcsoltak, gyökérmezős 
tisztítókkal, szennyvíztó rendszerrel. 

6.5.6.11. Monitoring, szabályozás 
A szennyvíz összetétel ellenőrzésére a kibocsá-

tás-, a szennyvíztisztító telepre való belépés-, il-
letve az onnan való kilépés helyén történik minta-
vételezés. Az összetétel konkrét vizsgálatára labo-
ratóriumban kerül sor, a mért értékeket az előírt 
határértékekkel vetik egybe. 

Általában az alábbi főbb jellemzők vizsgálatá-
ra kerül sor: 

Az esetleg már előülepített nyers szennyvízben 
lévő primer szilárd anyagok (lebegő szilárd anya-
gok -LA- érték), ezek kiülepednek nyersiszap for-
májában, vagy feloldódnak.  

A szekunder szilárd anyagok, a tisztítási fo-
lyamatban keletkeznek (pl. az elhalt mikroorga-
nizmusok biológiai iszap formájában), a biológiai 
oxigénigény –BOI–, az az oxigén mennyiség, 

amit a mikroorganizmusok a szerves anyagok le-
bontásához használnak (mg/l).  

Az un. egyéb jellemzők a nitrogén (N), a fosz-
for (P), a kén (S) és a kórokozók.  

  A nitrogén többek között az élő szövetek fe-
hérjéiből bomláskor karbamidként a vizelettel 
ürül ki és ammóniává alakul, ami mérgező pl. a 
halakra. Elegendő oxigén hiányában ebben a for-
mában marad és időnként gázként távozik. Ha 
oxidációra lehetőség van nitrifikálódik, azaz nitrit 
fázison át nitrát molekulában kötődik meg, oxi-
gént és +5 C° hőmérsékletet igénylő baktérium 
tevékenység következtében. 

A nitrátot a növények felszívják, vagy a bakté-
riumok továbbbontják, így nitrogén gázként távo-
zik a vízből. 

Foszformolekulák a sejtek energiatermelő fo-
lyamataiban szerepelnek. Az anyag nem mérgező, 
de eutrofizáló (tápanyag túldúsulás) hatású, va-
gyis az élet szempontjából a legkritikusabb ténye-
ző. Az állóvizekben algaburjánzást okoz, melyek 
toxinokat termelnek, a többi növényt elzárják a 
fénytől és megakadályozzák oxigén ellátásukat is. 
A kommunális szennyvíz foszfortartalmának fele 
az ürülékből származik, másik fele foszfát, ami a 
tisztítószerek (elsősorban mosóporok) fő alkotó 
eleme. A foszfor csökkenti a vízben lévő CA és 
Mg sók hatását, lágyítja a vizet, ezzel a tisztítást 
hatékonyabbá teszi. Eltávolítása élő sejtekkel –
mikroorganizmusok, növények-, vagy vas-
alumínium, kalcium adszorpcióval, „odaragasz-
tással” történik. (A „visszavitt” segédanyagokat is 
el kell távolítani a vízből) 

A ként sok szerves anyag is tartalmazza, ha a 
vízben lévő fémekkel reakcióra lép kénhidrogén 
keletkezik, ami a jellegzetes „záptojás szag”-ért 
felelős. 

A kórokozók (patogének) a vízi eredetű járvá-
nyok okozói. Jelenlétük ellenőrzésekor fekál-
koliformok elterjedtségét mérjük, nem kórokozó 
mintafaj-indikátorok (pl. escherichia coli-faj) se-
gítségével, ami meghatározza a víz bakteriális 
szennyezettségét. Ezek a patogének kizárólag a 
szervezetben és abból származó fekáliában élnek. 
A fekália tartalmú víz nem ihatónak minősül. Azt 
azonban tudnunk kell, hogy minél régebben kerül 
ki a kórokozó a gazdaszervezetből, annál hama-
rabb elpusztul. 

A vízminta elemzési jegyzőkönyvek általában a 
következőket tartalmazzák: 

A mintavétel helyét, a dátumot, az időpontot, 
az időjárást, a mintavétel módszerét, a vizsgáló-
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szervezet/személy nevét. Mérik a meghatározandó 
anyagok/jellemzők (nitrogén, pH érték, lebegő 
szárazanyag –LA-, BOI/5nap, klorid-Cl-, 
ammonia (N), foszfát-otofoszfát-, mennyiségét 
(mg/l) és összehasonlítják a vonatkozó határérté-
kekkel. 

Mivel a szennyvíztisztítás indoka az élővizek 
és magasabb rendű élőlények (végső soron az 
ember) védelme, az élővilág vizsgálatával alakít-
ják ki a mértékegységül is szolgáló biotikus inde-
xet, ami lényegében egy információs táblázat, 
mely az élőlények listáját és ökológiai jelentősé-
güket tartalmazza. Egy-egy indikátorfaj jelenléte 
vagy hiánya utalhat az élőhely szennyezettségére, 
a vízi indikátor fajok folyamatosan jelzik a vízmi-
nőséget. A szabályozott időközönként történt 
mintavételezés illetve vizsgálatok a jellemzők vál-
tozásából megállapíthatják a tisztítórendszer telje-
sítőképességét is. 

Magyarországon a Víz Keretirányelv (VKI) 
foglalkozik a felszíni vizek biológiai minősítésé-
vel. A minősítési rendszer alapja a Belga Biotikus 
Index (BBI), a belgiumi hivatalos eljárás kis mó-
dosításokkal az egész EU-ban használható 
(BISEL www.bisel.hu). 

6.5.7.  A csapadékvíz hasznosítás 
Az ivóvíz készletek nagysága, mint láttuk, kor-

látozott. A vízhasználat csökkentésére sokféle 
módszert dolgoztak ki, a legtermészet-
közelibbnek (ha a gépesítés foka alacsony) a csa-

padékvíz hasznosítása látszik. A hasznosítás mel-
lett a megnövekedett intenzitású záporokból 
származó, nagy mennyiségű víz elhelyezése is 
gondot jelent, annál inkább, mert a városi telepü-
lések terjeszkedése miatt egyre nagyobbak a bur-
kolt felületek, ahová a víz nem tud beszivárogni. 
A csatorna (elkülönített rendszer) vízfolyásokba 
(árvízveszély), vagy (egyesített rendszer esetén) a 
szennyvíztisztító telepre vezeti. 

A csapadékvíz felhasználásával csökkenthető a 
vízdíj, a szennyvízgyűjtő-tisztító hálózat terhelé-
se, a víz nem igényel szállítást, a felhasználás he-
lyén gyűjtik. Lágyvíz, ezért száraz időben jól 
használható mosásra, takarításra, öntözésre, stb. 
Hátránya viszont, hogy a gyűjtés és tárolás hely-
igényes, némi felhasználói szakértelemre van 
szükség, és a rendszer létesítése bonyolultságtól 
függően költséges lehet, megtérülése nagyon 
hosszú idő alatt lehetséges. 

A gyűjtés legtöbbször a tetőfelületekről és a 
térburkolatokról történik, és ha épületgépészeti 
hasznosítás (is) a cél csak költséges rendszerekkel 
lehet megoldani. Pl. 50 m2 tetőfelületről, 800 
mm/év csapadékmennyiséggel és 70%-os haszno-
sítási aránnyal számolva, 28 m3/év mennyiség 
használható fel. A szivattyúzás áramfogyasztása, 
rendszerint több mint, ha vezetékes vizet használ-
nánk. Ez esetben a berendezés megtérülése, kb. 
70 év. (6—16. ábra) 

 

 
6—16. ábra Háztartás vízellátása csapadékvízzel []
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6.5.7.1. Az esővíz-hasznosító berendezések ré-
szei  

A berendezésekhez szükséges elemek a gyűjtő-
bevezető-, a tároló- és felhasználás (szivattyú, 
ivóvíz utántöltő, vezetékek, szelepek, stb.) szerel-
vényei. 

A gyűjtő felületek burkoltak, legtöbbször a te-
tőről, vagy gépkocsi forgalom elől elzárt térbur-
kolatról gyűjtik a vizet. A szennyeződés eltávolí-
tását követően a vizet a tározóba vezetjük, a feles-
leget a szabadba, vagy a csatornába továbbítjuk. A 
tároló anyaga legtöbbször műanyag (PE, PP), de 
beton, vagy fém is lehet, sőt bontott téglából, be-
ton kútgyűrűkből is építhető, természetesen belső 
oldali, nem sérülékeny szigeteléssel ellátva mére-
tét a vízgyűjtő felület nagysága és a vízszükséglet 
(1-3 m3/háztartás) határozza meg. Elhelyezésekor 
érdemes figyelembe venni, hogy stabilan alacsony 
(16C, de max. 18 C°) hőmérsékleten, fénytől véd-
ve a víz minősége (algásodás kizárása) megőriz-
hető. A tartályt célszerűen a pincébe (elárasztás 
veszély), vagy a föld alá érdemes telepíteni. Az 
utóbbi esetben sokszor gépkocsival is terhelhető 
anyagú tárolót kell alkalmazni. Felhasználható el-
sősorban a száraz időszakokban a növények öntö-
zésére, de háztartási hasznosítása is megoldható 
(mosás, takarítás, WC öblítés, stb. célokra). Ez 
esetben külön vezetékhálózatra, szivattyúra, kap-
csoló és szabályozó szelepekre, illetve a folyama-
tos működéshez ivóvíz utántöltő berendezésre is 
szükség van.  

6.5.7.2. Az esővíz minősége  
A csapadékvíz minőségét a közegészségügyi 

és környezetvédelmi hatóságok laboratóriumaiban 
állapítják meg. Ivásra is alkalmas, ha a mikrobio-
lógiai vizsgálatok végzésekor a minták mért érté-
kei nem haladják meg az ivóvízminőségre vonat-
kozó felső határértéket. A tároló vizét háztartási 
hasznosítás esetén rendszeresen ellenőrizni kell, 
ha a vezetékekben sokáig áll a víz, áramlás hiá-
nyában a baktériumok elszaporodhatnak. 

A párolgó vízből képződő esőfelhőkből desz-
tillált víz érkezik, de átl. pH értéke kb. 5,6, vagyis 
enyhén savas. A levegő szennyezés elemei (szén, 
kén, nitrogén) a felhő fázisban feloldódnak a csa-
padékvízben, ezért nem iható. A levegő- és a 
gyűjtő felület szennyezésétől függően a pH érték 
=< is lehet, ekkor már savas esőnek számít. (Ha a 
pH=7, a víz semleges, ha pH<7, savas, ha pH>7 
lúgos kémhatásúnak számít.). A víz „keménysé-
gét” a Ca és Mg sók okozzák, a talajvíz gyakran 

tartalmaz ilyeneket. Az esővíz nem. A víz lágynak 
tekinthető, ha sótartalma 0-1,3 mmol/l, közepesen 
kemény, ha 1,3-2,5 mmol/l , kemény, ha 2,5-3,8 
mmol/l és nagyon kemény, ha >3,8 mmol/l. 

A gyűjtés legtöbbször a tetőfelületről történik, 
az ereszcsatornából a lefolyó csöveken keresztül 
kerül, szűrőrendszer beiktatásával a földalatti 
csőhálózatba, majd onnan a tárolóba. A sima felü-
let alkalmasabb erre a célra (pl. agyagcserép, pa-
la), a durva felületen (pl. beton cserép) jobban 
megtapad a piszok és megtelepszik a moha. Eső-
vízgyűjtésre nem alkalmas az azbesztcement 
anyagú felület (elemi szálak rákot okoznak), a bi-
tumenes fedés (a bitumenből kioldott anyagok mi-
att), a „zöld tető”, mert csak kevés, szerves anya-
gokkal szennyezett vizet nyerhetünk róluk. A fém-
felületek (különösen a horganyzott acél és a réz) is 
csak korlátozottan használhatók, a víz fémionokat 
sodor magával. A tetőfelületek átlagos szennye-
zettség esetén (por, madárürülék, moha, falevelek, 
stb.) alkalmasak gyűjtési célra, de pl. nagy for-
galmú út mellettiek, vagy gépjárművek által is 
használt (olaj, benzin, stb. szennyezés) térburko-
latok nem. (Az ipari korszak előtt az esővizet 
ciszternákba gyűjtötték, a tapasztalok felhasználá-
sával kezelték és száraz vidékeken ivásra és ház-
tartási célokra is használták. A XX. században a 
tapasztaltok elfelejtődtek, az ellenőrizetlen hasz-
nálat során bekerült kórokozók fertőzéseket okoz-
tak.) A XXI, századi kezelési mód, akár ivásra is 
alkalmassá teheti, de az ivóvízhálózatba nem köt-
hető be. Az ivóvízre vonatkozó minőségi köve-
telményértékek német adatok szerint. 

Magyarországon az Építési törvény és a Tele-
pülési önkormányzatok többcélú, kistérségi szintű 
társulásairól szóló törvény a mérvadó, de vízügyi, 
vízrendezési hatósági jogköröket a regionális kör-
nyezetvédelmi és vízügyi felügyelőségek gyako-
rolnak. Ezek a csapadékvíz hasznosításra csak 
annyiban vonatkoznak, ha érintik az ivóvízhasz-
nálatot, a szennyvíz- és felszíni víz elvezetést. Az 
esővizet saját ingatlanon engedély nélkül gyűjt-
hetjük és használhatjuk, de a berendezések telepí-
tésére vonatkozó szabályokat be kell tartani és a 
rendszer az ivóvíz vezetékkel nem köthető össze 
(párhuzamos hálózatot, kell kiépíteni). Itthon erre 
vonatkozó szabályozás nincs. A vízellátó rendsze-
rek működtetőinek ez nem érdeke, de nincs jogi 
lehetőségük a használat korlátozására. A csatorna 
elszámolás nehezebb, nincs egységes szabályozás 
itt sem. Engedélyezés-tájékoztatási kötelezettség a 
berendezés fajtájától függően az önkormányzat, 
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az építési hatóság, az elsőfokú vízügyi hatóság, 
esetleg a vízszolgáltató felé lehet. Németország-
ban pl. támogatással és kedvezményekkel segítik 
ezek telepítését, sőt létezik a Németországi Üzemi 
és Esővíz-hasznosítási Szakszövetség (FBR) is. 
www.fbr.de 

Az esővizet biztonságosan inkább WC öblítés-
re, mosásra (a kórokozók a magas hőmérsékleten 
elpusztulnak), fürdésre-mosakodásra (a követel-
mények kevésbé szigorúak) és öntözésre célszerű 
felhasználni. 

A konkrét megoldások az esős és száraz perió-
dusok közötti vízhasználat kiegyenlítést szolgál-
ják. A telepítés előtt érdemes költség-haszon 
elemzést végezni, az ivóvíz használatban elért 
megtakarítás a megtérülés mértéke. Nem hagyha-
tó figyelmen kívül a központi ellátórendszerektől 
való, legalább részleges függetlenedés sem. 

6.5.7.3. A rendszer méretezése 
Szükség van a rendelkezésre álló mennyiség 

ismeretére, amiben az Országos Meteorológiai 
Szolgálat segíthet. A mennyiség területfüggő és 
számolni kell a nagy intenzitású, nagy mennyisé-
get gyorsan produkáló záporokkal is. Meg kell 
még említeni az un. hasznosítási együtthatót (ösz-
szegyűjthető/lehullott mennyiség <1) amely függ 
a burkolat (tetőfedés) anyagától, a felület tájolásá-
tól, hajlásszögétől, széliránytól, az évszaktól és az 
anyag nedvességmegtartó képességétől/nedvszívó 
képességétől. Tájékoztatásul a lehulló mennyiség: 
zivatarok esetén 10-55 mm/alkalom, a szitáló eső 
1-20 mm/nap, áztató eső 10-20 mm/nap, mennyi-
séget hoz. (1 mm csapadék 1 m2-en, 1 l vizet je-
lent). 

Az átlagos csapadékmennyiség Magyarorszá-
gon 600 mm/év, 600 l/m2 (teljes talajfelületet 60 
cm magasan borítaná víz), ami részben elfolyik, 
vagy beszivárog a talajba, illetve elpárolog. A 
vízhozam lényeges területi eltéréseket mutat, a 
nyugati országrészekben és a hegyekben 900 mm, 
az Alföldön 400 mm az átlagos csapadékmennyi-
ség, az időbeli és területi eloszlására tájékoztató 
adatok állnak rendelkezésre. 

A legfontosabb vízgyűjtő felület a tetőszerke-
zet, ennek vízszintes vetületét veszik számításra 
(m2), a hajlásszög és a fedés anyaga befolyásolják 
a lefolyási sebességet és a víz mennyiségét (az ér-
des, nedvszívó felületeken a víz egy része fenn-
marad, később elpárolog). Tájékoztatásul álljon itt 
néhány tetőfajta „lefolyási tényezője” amely a te-
tőfelület jellemzőinek (tetőfedő anyagok és tető-

formák) függvénye: lapos tetők esetén bitumenes 
és műanyag fedés alkalmazásakor: 0,7, kavics le-
terhelés esetén: 0,6, zöld tetőknél: 0,2. Magas te-
tők lefolyási tényezője, ha bitumenes zsindellyel 
fedett: 0,8, ha a fedés anyaga kerámia cserép, 
vagy pala: 0,75, ha betoncserép: 0,6, ha zöld tető: 
0,25. (zöld tetőkről csapadékvizet gyűjteni nem 
ajánlott.). Az arányszám az eltárolható és a tetőfe-
lületre ténylegesen lehulló vízmennyiség hánya-
dosa. A vízszükséglet meghatározásához ismerni 
kell a felhasználói igényeket, mire kívánja hasz-
nálni az összegyűjtött vizet. Példaként egy négy 
fős háztartás átlagos évi csapadékvíz vízszükség-
lete (amennyiben, WC öblítésre, gépi mosásra és 
kertöntözésre használják) kb. 60 000 liter. 

Az összes lehetséges tárolható mennyiség (L) 
= csapadékmennyiség (mm) x gyűjtő felület (ve-
tületi m2) x hasznosítási együttható (illetve tetőfe-
lület esetén a lefolyási tényező) x szűrési veszte-
ség (tényezője átl. 0,9-0,95).   

Az esővíztároló optimális méretét a használati 
igények alapján célszerű meghatározni. Az esővíz 
folyamatos használat és cserélődés esetén őrzi 
meg minőségét (a telítődés és túlfolyás segít a fel-
színi szennyeződések eltávolításában). A mérete-
zést a szükségletek (háztartás) illetve a lehetséges 
legnagyobb begyűjthető mennyiség (pl. mezőgaz-
dasági hasznosítás) alapján célszerű elvégezni.  A 
tárolóban néha túlcsordulás következik be, néha 
ivóvízzel kell pótolni a hiányzó mennyiséget. 

Tároló térfogat = éves szükséglet x készlet 
nap/365 nap. 

 A berendezés hatásfoka (%) = ténylegesen fel-
használt csapadékvíz x 100 /gyűjtőfelületre hulló 
víz x lefolyási tényező. 

A berendezés akkor működik gazdaságosan, ha 
a hatásfoka 70-90%.   

A csapadékvíz tisztításának mértéke a haszno-
sítás módjától függ. Célszerű az esővíz első adag-
jának különválasztása, mert a víz először a tetőn 
lévő szennyeződést mossa le. Az első fokozat a 
szűrés (lebegő anyagrészektől való megtisztítás) 
durva (lombkosár), sűrűbb szövésű, esetleg ré-
szecske szűrővel lehetséges. A szűrőbetéteket a 
rendszer különböző pontjain helyezik el (gyűjtő-
szűrő ejtőcsőben, örvényáramú finomszűrő, akna-
szűrő, stb.) és 1-2 hetente ellenőrizni, átöblíteni, 
vagy cserélni kell. A második fokozat során a fi-
nom szemcséjű, lebegő anyagok leülepednek a tá-
roló aljára, ahol biológiailag aktív öntisztító réte-
get képeznek, ennek során bekövetkezik a 
mineralizálódás. A réteget a beáramló erős vízsu-
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gár tönkreteszi, ezért szükség van un. áramlást 
lassító szerelvény elhelyezésére is. A harmadik 
fokozat a felszínen úszó szennyeződések eltávolítá-
sa, amit az időszakos csapadékvíz utánpótlás le-
öblít. Lehetséges negyedik (fertőtlenítési) fokozat 
is, pl. UV fénnyel, vagy vegyszerekkel.  

A tároló fagyvédelmét a földalatti, vagy a bel-
ső téri elhelyezés oldja meg. Ökölszabályként 
megjegyezzük, hogy a gyűjtő-szállító vezetékek 
átmérője min. 100 mm,, anyaga legtöbbször fém, 
a földdel takartaké KPE (térhálósított poletilén). 
A vízszintes vezetékek lejtése házon belül 1 %, a 
földben átmérőtől függően 1, 0,8, ,7 %, max 5%. 

A működéshez legtöbbször szükség van szivaty-
tyúkra (merülő, illetve búvárszivattyúk), érdemes 
olyat választani, ami nem érzékeny a szennyezés-
re. A rendszert úgy kell megtervezni, hogy a kar-
bantartásra, csak évente kétszer, ellenőrzésre kb. 
2 havonta kerüljön sor. A tároló tisztítónyílását 
akkorára kell kialakítani, hogy egy ember befér-
jen. Az óvatosság a tisztításnál helyénvaló, a 
bomláskor mérgező/gyúlékony gázok is keletkez-
hetnek az aknában. A túlfolyásnál bűzzárat, ha a 
felesleges víz a csatornába kerül visszafolyás gát-
lót is be kell építeni. 

Ha az esővizet csak öntözésre használjuk, a be-
rendezés létesítési költsége, kb. 80-250 000 Ft, ha 
gépészeti berendezésekre és azok üzemeltetésére, 
karbantartására is szükség van több mint a kétsze-
rese, ami csak a termékgyártók szerint gazdasá-
gos, de csak a jelenlegi vízdíjakat figyelembe vé-
ve. 

Valóban „zöld” megoldásnak az egyszerű 
módszerek (soft-tech) tekinthetők, mint pl. az ej-
tőcsőbe épített, szűrővel ellátott kivezető csonkkal 
megemelt hordóba-dézsába, esetleg ezek hajlé-
kony csővel összekötött sorába felfogott esővíz, 
amit letakarva, árnyékos helyen, rövid ideig táro-
lunk. A tartály alsó részében csapot vagy tömlő-
csatlakozót szerelünk, aminek a végét az edény te-
tejére akasztjuk. Szivattyút használhatunk, de ak-
kor számolni kell az áramfogyasztással is. 

6.5.7.4. Helyben hasznosítás irányított elvezetés 
A csapadékvíz gazdálkodásnak a közvetlen 

hasznosításon (háztartási, üzemi) túl egy másik 
szintje is van. A burkolt felületekről a csapadék-
víz általában csatornába (élővízbe, vagy tisztító-
ba) kerül. A „zöld” cél: elvezetés helyett a hely-
ben hasznosítás, pontosabban a víz irányított el-
vezetése.  

Ennek legjobb módja a felesleg talajba juttatá-
sa ahol a talajszerkezet és a terület fekvése meg-
engedi. Nem szükségesek költséges műtárgyak 
(tározók, átemelő aknák és vezetékek). Megőriz-
hető a talajvízszint, a kutak vízszintje, csökken az 
árvízveszély és mellékesen a költségek is. Ez a 
helyszínhez illeszkedő szikkasztó-szivárgó rend-
szer kiépítésével (felszíni-árkos-, talajmélyedéses-
, aknás-, kombinált módszerek) megoldható. A 
felszíni szivárogtatáshoz szükséges gyűjtőfelületet 
az épülettől távolabb kell kialakítani, laza, jó víz-
áteresztő képességű talajból. A „medence” nö-
vényzettel borított sekély mélyedés a talajban, ha 
a mérete kicsi, egy elvezető árokra is szükség van 
a közeli élővíz felé. Használható a talajtextil szű-
rűvel kiegészített kavicsgödör, vagy árok, melybe 
a csapadékvíz dréncsöveken keresztül jut, de a fe-
lesleges víz mélyebben fekvő füves területekre is 
kivezethető. A szivárgás során a víz tisztul, a bio-
lógiai szennyeződés lebomlik, a talajvízbe tisztít-
va kerül. A medencék, gödrök, árkok összekap-
csolásával nagy teljesítményű szivárgó rendszer 
hozható létre. A szivárgás sebessége a talaj típu-
sától, áteresztőképességétől, tömörségétől függ. 
Kötött talaj esetén a szivárgót elvezetéssel kell 
kombinálni. rendkívüli felhőszakadás, fagyott, 
vagy szennyezett talaj esetén a működés korláto-
zott. A felszíni szivárogtatáshoz nincs, akna vagy 
árokrendszerhez közterületen szükség van enge-
délyre. [96] 
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7. A FENNTARTHATÓ ÉPÜLET-
TERVEZÉS STRATÉGIAI ELEMEI 

Említettük már, hogy a fenntartható építészet 
keretet ad a természet, a fenntartható társadalom,  
a gazdaság  és a kultúra harmóniájának. A fenn-
tartható fejlődés/visszavonulás gondolatrendsze-
rének érvényesítését jelenti az épített környezet 
alakításában az ökológia tudomány, ezen belül az 
építésökológia és építésbiológia tudományágak 
eredményeinek és fogalomkészletének felhaszná-
lásával. Az élet folytathatósága és keretei (épített 
környezet) megőrzésének fizikai/szellemi feltétele 
a már ismert betűszóval RCR (Reduce- Conserve- 
Reciclyng) írható le a legegyszerűbben. Vagyis 
„csökkentsd a természet és a társadalom terhelé-
sét, (azaz az igényeidet), őrizd meg a természeti-, 
a szellemi/kulturális- és épített értékeket és hasz-
náld fel, hasznosítsd újra, forgasd vissza, amit a 
természettől elvettél”. 

Az említett harmóniának, sajnálatos módon, 
hosszú ideje nem része a természet (csak, mint 
nyersanyagforrás és hulladéklerakó hely), de a 
fenntartható építészet mégsem csak a természeti 
környezet kímélését tartja szem előtt. A fenntart-
ható fejlődés/visszavonulás alapkoncepciója és 
stratégiai elemei ugyanis: a környezeti fenntartha-
tóság mellet, vagy annak előfeltételeként a társa-
dalmi-hatalmi, gazdasági decentralizáció, a 
lokalitás előnyben részesítése, az integrált élet-
mód és az autonómia (részleges önellátás).  

Fogalmazhatunk úgy is, ha hiányoznak a felté-
telek, a természeti környezet sem kímélhető meg. 
Az igények önkéntes csökkentésére kevés az esély. 
A gondolatrendszer elsajátítása- elfogadása és a 
társadalmi változások nélkül felszínes és értelmet-
len megoldások születnek („zöld ruhába öltözte-
tés”). A létező példák már most is mutatják, hogy 
a „fenntarthatóság” szempontjai és az építészeti 
formálás main-stream irányzatai között sok az el-
lentmondás. A „gazdaság” már megint „előtérbe 
tolakodott”, (csúcs)technikai megoldások szület-
tek. Rengeteg, elsősorban energetikai berendezés 
(hőszivattyúk, napcellák, kollektorok, energiata-
karékos/energia-hatékony épületgépészeti és ház-
tartási eszközök, passzív házak), az adatbázisok-
ban szereplő követelményeknek látszólag megfele-
lő termék (építőanyagok, csapadékvíz hasznosító 
berendezések, stb.) jelent meg a piacon, környe-
zetkímélő marketinggel, de korántsem valóban 
ökologikus működéssel.  

A technikai szemlélet, az iparosított előállítás, 
a változatlan kényelmi igények, a domináns pénz-
ügyi megközelítés, csak a felhasznált 
erő(elsősorban energia)források tekintetében ho-
zott változásokat. A bonyolult, nagy beépített 
energiatartalmú berendezések „virtuális raktárból” 
szerezhetők be, nyoma sincs helyi foglalkoztatás-
nak, kreativitásnak, helyi anyagoknak. A bonyo-
lult szerkezetek, számítógép vezérelte automata 
gépsorokon készülnek, a „versenyképesség” 
kikényszerítette innováció miatt hamar elavulnak, 
újra használatukra kevés az esély, (nő a káros 
anyagokból álló hulladékmennyiség) még keve-
sebb a késztetés, hiszen, ha sokáig használunk va-
lamit, (ráadásul, ha tönkremegy, megjavítjuk) 
„nem megy az üzlet”.  A fenntarthatósági szem-
pontok kiüresedhetnek, csak formai elemként, 
technikai bravúrként jelennek meg az épületterve-
zésben és használatban.  

7.1. A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET A VA-

LÓSÁGBAN 
Érdemes a már ismert definíciót közelebbről 

szemügyre venni, miszerint a fenntartható építé-
szet nem más, mint „egészséges épített környezet 
létrehozása és felelős fenntartása az erőforrások 
hatékony kihasználásával, ökológiai elvek alap-
ján.” (C. Kibert) [97] 

A modern építészet mai változatai, a fenntart-
hatóságnak csak az „energiaháztartás” összetevő-
jét veszik komolyan, a szigorú hatósági szabályo-
zás és a megrendelői elvárások miatt. Az „ener-
giadesign” és a „klímadesign” esetében az energia 
és a belső klíma egyes elemei (szoláris fűtési-
természetes világítási és szellőzési rendszerek) 
presztízsberuházások (elsősorban irodaházak, 
bankok, drága középületek) formaalkotó tényező-
iként újfajta építészeti divatot eredményezett.  

A drága, jelentős szürke-energiatartalmú, 
gyakran mérgező anyagösszetevőkkel rendelkező, 
viszonylag rövid élettartamú, csúcstechnikával 
előállított termékekből összeszerelt épületek, mes-
terségesen összeválogatott és karbantartott öko-
szisztémákból álló „zöld tetőkkel és homlokza-
tokkal", „élőgépekkel” a „zöld kapitalizmus” ter-
mészet közeli, mégis mesterséges termékei. Lé-
nyegében a következő részben bemutatott lineáris 
modellt képviselik, pedig kommunikálnak a kör-
nyezetükkel, csak éppen a valóságos természethez 
nincs közük. 
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7.1.1. A lineáris és a fenntartható épületmodell összehasonlítása 

 

7—1. ábra Hagyományos ház-lineáris modell [62] 

 
7—2. ábra Környezettudatos ház-illeszkedő modell [62] 
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7.1.1.1. A lineáris épületmodell  
A „lineáris épületmodell”, vagy „elzárkózó 

ház” jellemzői az építés és használat során: 
 nagy energiatartalmú, gyártott építőanyagokat, 
 friss levegőt, 
 ivóvíz minőségű vizet, 
 fosszilis energiaforrásból származó energiákat 

igényel, 
 ezeket rossz hatásfokon „elfogyasztja”, majd  
 mérgező, vissza nem forgatható szilárd hulla-

dékot, 
 elhasznált levegőt, füstöt, 
 szennyvizet, 
 hulladékhőt és zajt bocsát ki. 

Az elzárkózó szemlélet miatt az „ellátó kör-
nyezet” erőforrásai kihasználatlanul maradnak, 
vagy bekapcsolásuk jelentős fosszilis gyártási, 
működtetési energiát igényel, és a természeti kör-
nyezet komolyan szennyeződik. A high-tech gyár-
tási szisztémák termékei ritkán használhatók fel 
újra és semmi esetre sem komposztálha-
tók/visszaforgathatók. Az „elzárkózó” modell a 
„kulturális erőforrásokat” sem használja ki, a 
globalizmus „egykutya” házakat épít a világ min-
den táján.    

7.1.1.2. A fenntartható épületmodell 
A fenntartható/környezettudatos épületmodell 

jellemzői,  
 az ökológiailag aktív földterületek építési célú 

használatának csökkentése,  
 a helyi erőforrások felerősítése, bekapcsolása 

az „épület körfolyamataiba,” 
 minimális, és lehetőleg természetes építő-

anyagok használata, 
 az ivóvízhasználat korlátozása, kiváltása, 
 megújuló energiaforrások hatékony használata, 
 korlátozott, nem mérgező, újrahasználha-

tó/visszaforgatható kibocsátás, 
 az építészeti-környezeti kultúra megőrzése, a 

meglévő épületállomány „megszelídítésével”, 
ökologikus szemléletű felújításával érvényesít-
hetők. 
A kommunikatív szemlélettel tervezett épület a 

környezeti (megújuló)/társadalmi erőforrásokat 
bekapcsolja az életének körfolyamataiba, vagyis 
minimális-, megújuló erőforrás-felhasználás, jó 
hatásfokú hasznosítás és korlátozott, nem mérge-
ző és visszaforgatható kibocsátás jellemzi teljes 
életciklusa alatt. Ez utóbbi természetesen a hasz-
nálat függvénye is.  

7.1.2. Tervezési módszerek a múltban és a je-
lenben 

„Több mint egy évezreden át az Európai isko-
lázás alapját „a hét szabad művészet” (septem 
artes liberales) képezte.... Eredetileg kilenc művé-
szet volt, de a késő római korra az orvostudomány 
- medicina- és az építészet – architectura- kima-
radt a sorból, és csak Hispalis érseke (560-636) 
sorolta oda vissza. Így nevezték a szabad ember-
hez méltónak tekintett szellemi tevékenységek sza-
bályait, módszereit, „technikáit”.  A „szennyes 
mesterségek” (artes sordidate, artes mechanicae) 
a kézműves tevékenységek és a kereskedés voltak. 
A latin ars, a görög techné fordítása volt és az is-
meretet, a módszert, az alkotómunkában követen-
dő előírásokat értették alatta. Mezey László sze-
rint, az „ars” egybefűzte mindazt, amit ma művé-
szetnek, tudománynak, vagy egyszerűen mester-
ségnek mondunk... Az ars fogalma és vele a fe-
gyelmezett, módszeres alkotás igénye volt talán a 
legjelentősebb darabja annak az örökségnek, ha 
tetszik útravalónak, amivel civilizációnk az antik 
világból évezredes vándorútjára elindult... A 
trivium (grammatica, retorica, dialectica) és a 
quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia, 
musica) anyagát a középkor végén foglalták rend-
szerbe és hagyományozták a későbbi századokra... 
A kereszténység által megrostált ókori kultúra, ma 
is jelen van az európai műveltségben.” [98]   

Szent Ágoston a következő századok számára 
így határozta meg az antik tudomány helyét a ke-
resztény kultúrában: „Ha az ókori filozófusok 
olyat állítanak, ami igaz…., azt nem kell irtózattal 
nézni, hanem elvenni és a magunk hasznára fordí-
tani…. A pogány tudományokban nem csupán 
megtévesztő mesék vannak, amiket mindannyi-
unk…kerülni tartozik, hanem megtaláltatnak ná-
luk az igazság szolgálatára alkalmas szabad tu-
dományok és …..üdvös erkölcsi szabályok is. Ez 
az ő aranyuk és ezüstjük...., amit el kell tőlük sajá-
títani és felhasználni.” [104] 

Mit állítanak elődeink? Először is, hogy bármi-
lyen alkotó munkában (az építészetben is) ismere-
tekre, fegyelmezett módszerre, követendő előírá-
sokra is szükségünk van. Másodszor, a letűnt ko-
rok, maradandó értékeit bátran használjuk fel egy 
új helyzetben, későbbi korban is, természetesen 
„megrostálva”. 

7.1.2.1. Tudomány, mesterség, művészet 
Az építészeti felfogások mára rendkívül külön-

bözőek lettek, de abban a szakemberek többsége 
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egyetért, hogy az épületek létrehozása általában a 
tudomány, a mesterség és a művészet eszközeit 
egyaránt igényli, ezek változó arányú keverékéből 
áll.  

Mindebből csak a tudomány az, ami tanítható, 
(„boldogabb időkben” a tapasztalat/hagyomány 
helyettesítette), a tapasztalat és a mesterség átad-
ható, a művészet azonban egyénhez kötött, meg-
tanulni nem lehet, lényege az intuíció.  

Valószínűleg a „fenntartható épületek” terve-
zéséhez sincs „egyedül üdvözítő” módszer. Épü-
leteink létrehozása során, más eszközöket és tech-
nikákat kell használnunk vidéken és másokat a vá-
rosokban, eltérések lesznek az új épületek és re-
habilitációs feladatok tervezési módszerei között 
is.  

A „fenntartható/ökologikus” gondolatrendszer 
azonban, mint tudjuk, korántsem egységes. Az 
egyszerűség kedvéért a meglévő civilizációs mo-
dellbe illesztéshez, a bölcsek által járhatónak mi-
nősített, lassú átmenethez, („harmadik út”) és a 
radikális modellváltáshoz, kötődő eljárási mód-
szereket érdemes megkülönböztetni, amik „steril 
formában” nem, csak „egyedi keverékként” érvé-
nyesülnek a gyakorlatban. 

A feladatok az eddigiektől javarészt eltérő el-
várásokat támasztanak az építészmérnökök szá-
mára, ezért a fejezet célja a fenntartható és/vagy 
ökologikus gondolatrendszer alapján újraértel-
mezni, illetve egy új összefüggésrendszerbe he-
lyezni a tanult építészeti és műszaki ismereteket és 
bemutatni a (változatlanul érvényes) szakmai sza-
bályok alkalmazásának újfajta lehetőségeit. A le-
hetséges tervezési módszerek ismertetése az épí-
tésztervező szerepének olyan értelmezéséhez iga-
zodik, mely az építmények alkotási/megvalósítási 
folyamatának koordinálására, illetve az építtető 
igényeinek valamennyi szakterületen való megfo-
galmazására hivatott.  

7.1.2.2. Az épülettervezési stratégiák 
Az épület alapfunkciójának tekintett, külső ha-

tások elleni védelemre szűkített tervezési stratégi-
ák két, egymástól jelentősen különböző irányzatot 
képviselnek, amelyek általában egymással keve-
redve érvényesülnek: 
 a defenzív (védekező) és 
 a nyereségelvű (a környezeti erőforrások integ-

rálását igénylő) szemléletet. 
 a fenntarthatóság teljes spektrumát figyelem-

bevevő magatartás már nem csak a külső hatá-
sok elleni védelmet tekinti feladatának. 

A defenzív magatartás az épületet érő hatáso-
kat „károsnak” minősíti, „kizárásukra” törekszik, 
a komfort igényeket és a kibocsátások ártalmatla-
nítását távoli erőforrásokkal és közömbösítő rend-
szerekkel igyekszik megoldani, így a teljes élet-
tartamot magába foglaló rendszerhatékonyság 
nem is vizsgálható. Ilymódon elzárkózó-, távoli 
ellátó- és lebontó rendszereknek kiszolgáltatott 
házat építünk, a környezeti erőforrások kihaszná-
latlanul maradnak, a kibocsátások kártékonyak a 
természet és az ember számára egyaránt.  

A nyereségelvű szemlélet sem hagyja ellátatla-
nul a védelmi- és komfort funkciókat, de támasz-
kodik közvetlen környezete erőforrásaira, felerő-
síti és beépíti azokat az „épület életébe”, azaz lét-
rehozásába és használatába. A „kommunikatív 
ház”, a központi ellátórendszerektől részben füg-
getlenített (fél-autonóm) módon „működik”, a 
működés hatékonysága a teljes élettartam figye-
lembevételével határozható meg.  

A fenntarthatóság teljes spektrumát figyelem-
be vevő szemlélet jóval több az előző kettőnél. Ez 
esetben az épület a természetbe helyezett élő szer-
vezet, olyan, a helyi klímához illeszkedő védőbu-
rok, mely jótékonyan befolyásolja/alakítja is a 
környezetét. Az épülettervezés ebben a tekintetben 
nem koncentrálhat csak az energiahasználatra és a 
belső komfortra. Akkor jó, ha együttesen kezeli a 
„hely” (természeti környezet), az (decentralizált, 
artikulált társadalmi formáció és az integrált élet-
módnak megfelelő) építészeti funkció és forma, az 
építőanyagok és szerkezetek, az energia- és 
anyagáramok, valamint a megvalósítás- és hasz-
nálat technikáinak kérdéseit, különben sajátos 
egyensúlyhiánnyal kell számolni. A középpontban 
lévő „használót” nemcsak „passzív fogyasztó-
ként” (teljes automatizálás), hanem a házat, a 
helyhez, nap- és évszakhoz igazodóan működtető 
„aktív gazdaként” veszi figyelembe. A káros hatá-
sokat kizárja, a hasznosakat beépíti. 

Hozzá kell tenni, hogy ez a szemlélet is csak 
burkoltan foglalkozik a helyhez kapcsolódó, ha-
gyományos kultúrával (lásd megvalósult külföldi, 
Dán, Holland, Svájci és Skóciai példákat). A 
nagyvárosi életmód meghatározta, artikulálatlan 
tömeg, az emberi természetből fakadó hierarchiát 
nélkülöző „egyen közösségek” számára készülő, 
soklakásos „telepek” valóban csak a környezet 
kímélését, a fosszilis energiahordozók megújulók-
kal való kiváltását és a változatlan kényel-
mi/komfort igények megőrzését tartják szem előtt. 
Az integrált városi életmód átvételével és az em-
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beri különbözőségek igényelte kiegészítéssel, vá-
rosi „keretként” jól működhet.  

A decentralizálás követelményének megfelelő 
vidékfejlesztés, semmiképpen sem a „bajt előidé-
ző” városi életmód exportálását jelenti a falvak-
ba. Az önellátásra/kooperációra berendezkedő 
termelési módszerek nem igényelnek óriási gyár-
tócsarnokokat, drága közműveket, és lakóépület-
ként átrium, vagy sorházakat. Az európai, (újra) 
korlátozott önellátásra épülő, vidéki építési kultú-
ra a saját házat részesítette és részesíti előnyben. 
A közösséget vállalja, (lásd osztrák falusi fűtő-
műveket) de csak személyes „pozíciójának” és 
„birtokának” tiszteletben tartásával.  

7.1.2.3. Tervezéselmélet a működő modellbe il-
lesztett, „ökologikus” épületekhez. 

  Az építészmérnöki tervezés hosszú ideig meg-
határozott funkcióknak, „tipikus” megoldása volt, 
meghatározott formaelemek segítségével. A 
tradicionalitás halálát követően, ez már nem volt 
alkalmazható. A tervezéselmélet tudományterület-
té válását a struktúraváltás szükségességével in-
dokolják, okaként a tervezés során figyelembeve-
endő tényezők számának ugrásszerű emelkedését, 
a kapcsolatrendszerek összetetté válását, a határte-
rületük bővülését jelölik meg. Az építészettudo-
mány humán tudomány, mert (elvileg) emberi 
igényeket elégít ki, de interdiszciplináris jellegű 
is, hiszen több tudományágra terjed ki. Célkitűzé-
se a társadalmi (környezeti) igények és a tudo-
mány eredményeinek összhangba hozása. A ter-
vezési stratégiák első két változatát kombinálja. 

E tervezéselmélet esetében a már bemutatott 
mechanikus világszemlélet, a tudományos megis-
merési, kutatási módszerek adaptálásáról beszél-
hetünk.  

Tudjuk, hogy a produktivista szemléletű civili-
zációs modell lényege, hogy gyökeres változásra 
képtelen: a gazdasági növekedés, a kíméletlen 
verseny (az ezzel járó innováció és társadalmi 
vesztesek termelése), valamint a rövid távú ma-
ximális haszonra törekvés, minden látszólagos 
változás ellenére, megmarad. A takarékossági in-
tézkedések, a megújuló energiák és reciklált  
anyagok használata csak addig kerül alkalmazás-
ra, ameddig „megéri”.  

Az energia/víz takarékosság a lakossági fo-
gyasztást, de nem a befektetői „haszonbányásza-
tot” célozza meg, legfeljebb abban az esetben, ha 
általa csökkenthetők a költségek a „versenyképes-
séget” állandóan szem előtt tartva. A „fenntartha-

tóságot” ez esetben a „környezetkímélő ipar ter-
mékei” képviselik, gyártási titokként őrizve a be-
épített energiatartalom mértékét, a környezetre és 
egészségre „a tudomány jelenlegi állása szerint” 
káros anyagösszetevők hatásmechanizmusát, ám 
gondosan dokumentálva a hétköznapi épülethasz-
náló/építész számára követhetetlen előírások, tör-
vények, jogszabályok ármádiáját.  

Az épülettervezési módszerek (mint mindig) a 
szubjektum és az objektum elválasztására törek-
szenek, céljuk, hogy az épület létrehozása során 
fellépő problémák minél nagyobb részét mennyi-
ségek meghatározására redukálják, tudományos 
szaknyelven (matematika) akarnak bizonyosság-
gal állítani valamit, többnyire a jövő számára. Jel-
szavuk: „mérni, ami mérhető és mérhetővé tenni, 
ami nem mérhető.”  

A tudományos kutatási/tervezési/vizsgálati 
módszerek lényege az algoritmus, egyfajta rende-
zőelv, a feladatok megoldási szabályainak egy-
mást követő lépésekbe való rendezése.  

A tervezéselmélet, a döntést támogató rendsze-
rek részeként, mint tudományág a II. világháború 
utáni újjáépítéssel indult útjára. A technológia-
központú tömeges lakásépítés esetében jól tudták 
használni, de az első energiaválságot követően, 
céljaiban és módszereiben is sokat változott. Az 
épületet rendszerként (szervezett összetettséggel 
jellemezhető jelenséghalmaz) kezeli, ami maga is 
egy nagyobb rendszer, a természeti és az épített 
környezet része. A rendszer elemeinek egymással 
és a környezettel való összefüggése hierarchikus-
nak tekinthető. Az elméletek tudományos megkö-
zelítésű, un. tudatos tervezési módszerek. [99, 
100] 

A tervezés „heurisztikus munkafolyamata” lo-
gikai eljárásaiban és módszerbeli szabályaiban 
rendezett, az emberi szükségletek, műsza-
ki/környezeti paraméterek, gazdasági szempontok 
és ezek időbeli változása együttes, sőt egyidejű fi-
gyelembevételére képes.  

Meghatározó eleme a teljesítmény koncepció, 
amely olyan keretet biztosít, amelyben lehetséges 
egy rendszer, vagy annak valamely komponense 
jellemzőit úgy meghatározni, hogy a funkció tá-
masztotta követelményeket kielégítse, függetlenül 
a használt eszközöktől. (Eberhardt, 1968). A mód-
szer meglévő épületek diagnosztizálására (a be-
épített elemek teljesítményének összehasonlítása 
a mértékadó követelményekkel), felújításának 
megoldására, illetve újak tervezésére (a követel-
mények meghatározott küszöbértékig való kielé-
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gítése) is alkalmazható. Lényege, hogy valós in-
formációkra alapozott algoritmusok alkalmazásá-
ra épített folyamatról van szó, adott funkciót op-
timálisan kielégítő épület/rész kialakítására irá-
nyuló tevékenységek összességéről. 

A „fenntartható építészet”, a működő civilizá-
ciós modellbe épített változatának épületei leg-
többször az absztrakt tervezés eszközeivel hozha-
tók létre, amely matematikai gondolkozásmódot 
és nyelvezetet igényel. A formalizált probléma-
megoldás a modellalkotást használja a feladatok 
leírására, a minőségi (absztrakt) algebra és a ma-
tematikai logika segítségével. 

A felsorolt tervezési stratégiák közül a nyere-
ségelvű szemléletmód dominál, de használni 
kénytelen a defenzív elveket is.   

A tervezési rendszer lépései lényegében köve-
tik a tudományos kutatásra vonatkozó elveket:  
 a feladat megfogalmazását/lehatárolását köve-

tően, 
 az igények definiálása, a követelmények részle-

tes meghatározása, és  
 a rendelkezésre álló erőforrások felderítése 

/számszerűsítése következik. Ezt követi  
 a rendszer/épület dekomponálása/részekre 

bontása, majd  
 az adott részek modellezése (változók kiválasz-

tása, kapcsolatok, leírása, algebrák alkotása). 
Az egyenletek analizálását követően kerül sor  

 a szintézisre, azaz a teljes rendszer modelljé-
nek megalkotása. Mindennek feltétele, hogy a 
teljesítmény kritériumokat optimálni lehessen. 
(Az épülettervezés végül is a megalkotott mo-
dell lebontása fizikai, funkcionális összetevők-
re.)  
Kikerülhetetlen eleme a módszernek a szimu-

láció, amely leegyszerűsített utánzása a valóságos 
külső-belső folyamatoknak. Az intelligens ener-
gia-, vagy klímatudatos épületek létrehozásához 
és működtetéséhez ez esetben csúcstechnikára van 
szükség. A mikroelektronika, (nanotechnológia) 
lehetővé teszi, hogy az épület, érzékelőkkel ösz-
szegyűjtött információk elemzését követően, szer-
kezetei teljesítményének változtatásával reagáljon 
a folyamatosan változó körülményekre. (Az in-
formációk a folyamatosan változó kültéri hatások-
ra, a belső térklíma paramétereire, a helyiségek el-
rendezésére és geometriájára, az épület tömegére, 
energia felhasználására, stb. vonatkoznak). Az in-
formációk beszerzése a közvetlen környezetből 
és/vagy korábbi kutatási eredményekre épített 

adatbázisokból, báziskezelő szoftverek segítségé-
vel történik. A fizikai modellek túl drágák, ezért 
csak a komputer szimulációs eljárások verifikálá-
sára alkalmazzák. A számítógépes modellezés az 
épület energia- és belső komfort/kényelem (hő-, 
fény- és légáramlási, szellőzési, stb.) viszonyai-
nak/folyamatainak, elektromos analógián nyugvó 
matematikai egyenletekké alkotásán alapszik. (Az 
alkalmazott programok legtöbbször a repülőgép-
gyártás, illetve a meteorológia területéről szár-
maznak.)  Az energetikai/klimatikus működés 
elemei szimulációs programjainak összehangolá-
sát követően, szükség van az egyes megoldási vál-
tozatok „előny-hátrány” vagy „költség/haszon” 
elemezésére, majd a műszaki jellemzők ellenőrzé-
sét, módosítását követően tisztázni kell a termék-
gyártási/kiválasztási problémákat. A tervezési fo-
lyamat az épületelemek (feladatuk az energia táro-
lása, transzformálása, áteresztése, a hőmérséklet, 
világítás, szellőzés, páratartalom szabályozása) 
működésének összehangolásával, legtöbbször 
energetikai és komfort-optimálással ér véget. 
[101]  

 Az un. design development, (energia-, vagy 
klíma design) evolúciós tervezési folyamatnak te-
kinthető, az egyes szakterületek specialistáit már 
a tervezés korai szakaszában be kell vonnia a ter-
vezési munkába az építész tervezőnek.    

A szükséges segédtechnikák egyike pl. a funk-
ció struktúraelemzés (a problémakörökre bontás, 
építészeti/technikai funkciók teljesítmény küszöb-
értékeinek, a mértékadó követelményrendszernek 
a kidolgozása), melynek alapján a tervezési pa-
raméterek is meghatározhatók. A problémakörök 
külön-külön megoldást igényelnek, végül a „ré-
szeket” újra „egésszé” kell összerakni/szinte-
tizálni, csak most már a helyes sorrendben. (Isme-
rős a karteziánus gondolatmenet?) 

A matematikai döntéselmélet pontosan defini-
ált (idealizált) feladatok közötti választás egzakt 
módszere. A döntést támogató módszerek legfon-
tosabbika esetünkben az optimalizáció, melynek 
elemei: a döntési változók (az értékek megadása a 
döntéshozó feladata), a célfüggvények (maximali-
zálni, illetve minimalizálni szükséges) és a kény-
szerek (behatárolják a döntési változók lehetséges 
kombinációit). Fontos, hogy a lényeges célok ma-
ximálisan teljesüljenek a kényszerek teljesülése 
mellett. 
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7.1.2.4. Tervezéselmélet a lassú átmenet, a 
„harmadik út használata” esetén  

A tapasztalat/hagyomány, mesterség, művészet 
hármassága valószínűleg a modellváltás folya-
mán, vagy azt követően is megmarad. A tapaszta-
lat a tudomány eredményeinek korláto-
zott/vulgarizált felhasználásával ötvözhető. Bizto-
san nagyobb teret kap a mesterség (átadá-
sa/eltanulása) és az intuíció. Az igazi változás az 
együttlátás művészetének előretörésében jelölhető 
meg. A „rész és az egész” viszonyrendszere meg-
változik, az „egész” szerepe nagyobb teret kap. 

A tervezés folyamata maga, nem sokat változik, 
inkább kiegészül a fenntarthatósági - környezeti 
követelmények és teljesítmények megfelelő mér-
tékű és ezek időbeli változásainak egyidejű figye-
lembevételével. Alapvetően a „fenntarthatóság 
teljes spektrumát szem előtt tartó” stratégia hasz-
nálata célszerű. Ha a „fenntarthatóság”csak az 
energiahasználatra és belső térklíma kényelmi 
szempontjaira korlátozódik, (a bentlakókat a 
„széltől is óvjuk”) az „épület-keret”nem sorolha-
tó, „a lassú átmenet” kategóriájába.  A „nyereség-
elvű” szemlélet alkalmazása reális lehet, de min-
den esetben kiegészítésre szorul.  

Volt már szó róla, hogy a fenntartható építé-
szet egyáltalán nem korlátozható csak a természeti 
környezet kímélésére. A fenntartható fejlő-
dés/visszavonulás alapkoncepciója és stratégiai 
elemei, mint már leírtuk, a környezeti fenntartha-
tóság előfeltételeként a társadalmi-hatalmi, gazda-
sági decentralizáció, a lokalitás előnyben részesí-
tése, kiindulás az integrált életmód és az autonó-
mia.  Az „energia- és anyagáramokkal” tehát 
együttesen kell kezelni a „hely”, az előfeltétel-
ként megszabott társadalmi igényeknek megfelelő 
építészeti „forma”, az „építőanyagok és szerkeze-
tek”, valamint a „megvalósítás- és használat 
technikáinak” kérdéseit is. A használó „szemé-
lye” működtető is egyben. 

Tervezési módszerként átvehető a korábban 
megfogalmazott folyamatrendszer, de a teljesít-
mény koncepciót sem kell elvetnünk, hiszen, mint 
tudjuk, olyan keretet biztosít, amelyben lehetséges 
egy rendszer, (vagy annak valamely komponense) 
jellemzőit úgy meghatározni, hogy a funkció tá-
masztotta követelményeket kielégítse, függetlenül 
a használt eszközöktől. (Eberhardt, 1968). A ha-
tás—igénybevétel—követelmény—teljesítmény 
elemzési módszer meglévő épületek diagnosztizá-
lására (a beépített elemek teljesítményének ösz-
szehasonlítása a mértékadó követelményekkel), 

felújításának megoldására, illetve újak tervezésére 
(a követelmények meghatározott küszöbértékig 
való kielégítése) is alkalmazható. 

A megszokottól való eltérés az egyes tervfázi-
sok tartalmában illetve a felhasznált adatok fajtái-
ban van.  

A feladatmegfogalmazás, illetve a céltervezés 
az eddigiektől eltérő elemeket tartalmaz:  

A feladat ezúttal egy olyan „kommunikatív 
épület” létrehozása, melynek megvalósítása és 
használata annak teljes élettartama alatt megfelel 
a már ismertetett (a fenntarthatóság-, az ökológia- 
és az emberi egészség megőrzése) szempontok-
nak.  

A céltervezés része a helyzetelemzés (hatások). 
A funkcióelemzést és a műszaki paraméterek (te-
herhordó talajra, talajvízre, közmű ellátottságra, 
közlekedésre, stb. vonatkozó adatok) felderítését 
követően, legfontosabb az „ökológiai tárgyfelvé-
tel”, melynek során az „adott élőhely” speciális 
karakterét kell feltérképeznünk. Közelebbről kell 
megismernünk az éghajlati és klíma elemeket (re-
gionális-, lokális- és építési klíma), és az azokat 
befolyásoló tényezőket.  Lényegében a helyi meg-
újuló erőforrásokat és kényszereket (árvíz- és bel-
víz- és földrengés veszély, közeli káros anyag ki-
bocsátással rendelkező források, radon és veszé-
lyes földsugárzások, stb.) kell feltárnunk. De ide 
tartozik a helyben/közelben hozzáférhető építő-
anyag és a helyi munkaerő potenciál felmérése is. 
Ezek ismeretében fogalmazhatók meg a reálisan 
elérhető építési célok, a funkcionális-, műszaki-, 
környezetkímélési- és egészségvédelmi követel-
mények és teljesítményjellemzők kidolgozása és a 
ráfordítás mértéke. 

A regionális és a lokális klímaadatok (leg-
alábbis külföldön) általában a helyi hatóságoknál, 
meteorológiai intézeteknél, Internetes portálokon 
hozzáférhetők, az építési/mikroklíma (ami már az 
építési telekre, házhelyre, növényzetére vonatko-
zik) felderítése során főleg tapasztalati értékekre 
támaszkodhatunk. Klíma elemként: a napsugárzási 
adatok, az átlaghőmérséklet, a szél- és nedvesség-
viszonyok (pára, csapadék, transpiráció és evapo-
ráció), stb. vehetők figyelembe. A klíma adatokat 
befolyásoló tényezőket is tekintetbe kell venni, 
ezek a tájolás, a topográfiai viszonyok, a csatla-
kozó felületek anyagjellemzői (városi klímánál 
különösen fontosak) a szabad vízfelületek mérete, 
mélysége, a vegetáció fajtája, minősége, a beépí-
tettség, a közlekedés intenzitása, stb.). A felsorolt 
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tényezőket részleteiben az előző fejezetek tartal-
mazzák. 

A céltervezés fázisában a már megvalósult pél-
dák elemzése is hasznos lehet. Vidéki beruházá-
soknál feltétlenül érdemes a még meglévő, vagy a 
szakirodalomban fellelhető vernakuláris épületek 
kialakítását tanulmányozni. A itt épült paraszthá-
zak indikátorul szolgálnak úgy a telepítés, alap-
rajzi-, tér- és tömegalakítás, mint az építőanyag-
ok, szerkezetek és épülethasználat területén. 

A koncepciótervezés a következő tervfázis, 
amely az előkészítésből és a kidolgozásból áll.  

Az előkészítés: 
 a helyszín elemzését (terepviszonyok, közműel-

látottság, telepítési szabályozáson kívül a kör-
nyezeti erőforrások-kényszerek és a teljesítő 
képesség felmérése, lásd előbb), 

 a térigény- (alap és kiszolgáló igények, ható-
sági előírások, stb.) és 

 az igényszint meghatározását (megjelenés, mű-
szaki minőség, komfort- és kényelemigény), va-
lamint, 

 a bekerülési- és üzemeltetési költségek becslé-
sét tartalmazza. 
A kidolgozás: 

 a nyert adatok alapján a használati, klimatikus, 
stb. hatások és igénybevételek megfogalmazá-
sára, 

 a funkcionális és műszaki követelmények ki-
munkálására („nem tesszük szükségletté a 
fényűzést”)  

 az összehangolásra (telepítésre, térbeli elren-
dezésre, tömegalakításra), 

 a teljesítmények küszöbértéke alapján a szer-
kezet- és anyagválasztásra,  

 a z építési- és használati technikák rögzítésére, 
 tervváltozatok kidolgozására és elemzésére 

irányul, esetleg kiegészül egy megvalósítható-
sági tanulmánnyal is (költségbecslés, ütemterv, 
stb). A hatás-igénybevétel, követelmény-
teljesítmény lánc számszerűsítése során inkább 
a jól bevált „ökölszabályok” (tapasztalatokon 
alapuló műszaki becslések) alkalmazására ke-
rül sor, de ha módunk és pénzünk van rá, ter-
mészetesen a számítógépes adatbázisok is 
használhatók, de mindenkor az ismertetett 
szemléletmód kontrolljával kiegészítve. 
A kidolgozási fázis része, a döntés előkészítés, 

a megvalósítás és a használat tekintetében is.  
Az előkészítés során felmértük a környezeti 

erőforrások teljesítményeit, meghatároztuk a 

funkcionális és működtetési igénye-
ket/igénybevételeket és megfogalmaztuk, ameny-
nyiben lehetséges számszerűsítettük a tér/és tö-
megalakítással, a tartó-és épületszerkezeti megol-
dásokkal, építőanyagokkal és az „épületgépészeti 
berendezésekkel” kapcsolatos követelményeket. 

Ezek birtokában a már bemutatott energia-, le-
vegő- anyag- és vízháztartás elvi megoldásaiból a 
konkrét helynek és funkciónak megfelelőt tudjuk 
kiválasztani.  

A döntést és az engedélyeztetést követően kerül 
sor a kiviteli tervek készítésére. Ebben a fázisban 
az épület funkciójának, méretének, összetettségé-
nek függvényében társtervezőkre, specialistákra 
van szüksége, bár érdemes véleményüket már a 
koncepciótervezés időszakában kikérni. Kisebb 
épületeknél és az erőforrások passzív hasznosítása 
esetén az építész maga is képes a kiviteli tervek 
elkészítésére, bőséges szakirodalom áll rendelke-
zésére az egyes konkrét megoldások kidolgozásá-
ra, (a tapasztalati és mért adatok 
nomogrammokban is hozzáférhetők) mértezésére 
vonatkozóan. [102] 

7.1.2.5. Megvalósítási módszerek radikális mo-
dellváltást feltételezve 

Amennyiben a globális kapitalizmus lavinasze-
rű összeomlása (újabb energiakrízis, pénzügyi és 
gazdasági válság, radikális klímaváltozás, társa-
dalmi robbanás, járványok kitörése, stb.) követke-
zik be, „a túlélők kicsiny csoportjának, valamelyik 
távoli, még működő élőhelyen, két választása lesz: 
vagy visszalép a technika egy jóval korábbi, a 
bioszféra által még tolerálható, alacsony szintjé-
re, vagy létrehoz egy nagyon fejlett, minden eddi-
ginél környezettudatosabb társadalmat”. „A töké-
letes társadalmat az eddig ismert történelem fo-
lyamán még senkinek sem sikerült létrehoz-
nia…..” állítja, mint már láthattuk, James 
Lovelock. 

Menedékre természetesen akkor is szükség 
lesz, de „tervezéselméletre”, költség – haszon 
elemzésre, adatbázisokra és számítógépes szimu-
lációkra, nem hiszem.  

Az emberi alapszükségletek (élelem, víz, leve-
gő, dominancia, stb.) lényegesen nem változnak. 
A „hajlék” védelmi funkciója is megmarad, de 
biztosan illeszkedni fog a kényszerű önellátáshoz 
(a földterületek termő-funkciója lesz a legfonto-
sabb). Előtérbe kerülnek a természetes építő-
anyagok, illetve a funkciójukat vesztett épületek, 
mint „építőanyag-bányák”.   
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Valószínűnek látszik, hogy a mesterségbeli tu-
dás felértékelődik, az „energiahordozók” ismét 
nagyrészt az állati és az emberi izomerőre és Föld 
felszínén található, megújuló forrásokra korláto-
zódnak, előtérbe kerül a low-tech és a slow tech, 
vagyis a kézi szerszámok és a mechanikus segéd-
eszközök. A „Szelíd energia alapítvány” pl. már 
most is igyekszik az emberi kreativitásra építve, 
„házilag előállítható”, megújuló forrásokkal üze-
melő „gépészeti” berendezéseket (tartály kollekto-
rok, biomasszával üzemelő tűzhelyek, napenergi-
ával működő terményszárítók, stb.) népszerűsíte-
ni. 

Az „aranyon és ezüstön”, vagyis az örök érté-
kek-en kívül, (amik, azóta sem változtak, csak 
minden korban újra kell őket fogalmazni), minden 
civilizáció rajta hagyja kéznyomát a világon, amit 
a következő korok (jó esetben) részben hasznosí-
tanak. A továbbadás, óhatatlanul színvonal csök-
kenéssel, a tudás vulgarizálódásával jár, hiszen a 
„barbárok” számára befogadhatóan, leegyszerű-
sítve kell azt megfogalmazni (klíma- és gazdasági 
menekültek, új népvándorlása). „A művelteknek, 
mondja Szent Ágoston, le kell ereszkedniük az 
egyszerűekhez, mert ők megértik azokat, fordítva 
azonban nem….” (Katus László).  

 A „tudásbázis”, legalábbis részlegesen meg-
marad, remélhetőleg a tudással rendelkező embe-
rekből is néhány, és ha az adathordozók még mű-
ködnek majd, a felhalmozott információ (talán) 
megfejthető lesz. Minden eshetőségre számítva, 
gondolnunk kellene az írott (nyomtatott) tudás-
anyag megőrzésére, mert ma már 15 éves infor-
mációk sem olvashatók az egyre korszerűbb esz-
közökkel) Az ismeretek „lebutítva” beépülhetnek 
majd a „következő civilizációba”. 

7.1.2.6. A fenntarthatósági teljesítmény és a 
használati érték vizsgálati módszerei 

A fenntarthatóságot a környezetterhelés (erő-
forrás felhasználás/hulladékkezelés/toxicitás) 
számszerűsítésére korlátozva, többféle mérőesz-
közt dolgoztak ki, számos intézmény és egyetem 
vett részt az erre vonatkozó nemzetközi kutatási 
projektekben. A vizsgálati módszerekről volt már 
szó. Itt csak emlékeztetőül ismételjük meg. 

- Ezek egyike az Ökológiai Lábnyomszámítás 
(ÖL) . M. Wackernagel és W. E. Ries vezetésével 
a Brit Columbia Egyetem, Egészséges és fenn-
tartható közösségek munkacsoportja dolgozta ki. 
Az ÖL mérőeszköz egy adott népes-
ség/gazdaság/háztartás erőforrás felhasználási és 

hulladékfeldolgozási szükségleteinek becslésére, 
ökológiailag aktív (láthatatlan szolgáltatásokra 
képes) földterületben (ha/fő/év) mérve, kormány-
közi statisztikák adatait véve alapul. Az országok 
lábnyoma 1,6-9,0 ha között változik. Ha a teljes 
aktív területet elosztjuk a földi népességszámmal 
1,75 ha/fő jutna mindenkire, de az É-i országok-
nak ennél jóval több, sőt nekünk is 3,5 ha/fő láb-
nyomunk. Kísérletek történtek épületek lábnyo-
mának számítására is, a beépített és a használati 
energiatartalomhoz tartozó CO2 kibocsátás, illet-
ve annak elnyeléséhez szükséges ökológiailag ak-
tív földterületben mérve, de a módszer nem ter-
jedt még el. 

- Népszerűbb a környezeti teljesítmény értéke-
lése szabványokban (MSZ EN ISO 14040-44) 
rögzített, hatás orientált módszerrel. Az un. élet-
ciklus elemzések, (Life Cycle Assesment-LCA): 
minden lehetséges hatást (pl. energia felhasználás, 
emissziók) számszerűsítenek a vizsgált objektum 
egységnyi mennyiségére vonatkoztatva. Nemzet-
közi kutatócsoportok kidolgozta eredmények 
adatbázisokban szerepelnek (pl. BauBioData 
Bank, Ecoinvent Daten) és a kezelést segítő 
szoftverek (pl. LEGEP) segítségével férhetők 
hozzá, természetesen nem ingyen. Ezúttal a kör-
nyezet terhelésen kívül az emberi egészségre vo-
natkozó adatokkal is találkozunk. A társadalmi 
kérdések ezekben az adatbázisokban nem szere-
pelnek.  

Néhány példa az adatbázisokban szereplő, ér-
tékelési tényezők és dimenzióik közül: nem meg-
újuló kumulatív energiaigény (MJ), klímaváltozás 
(kg CO2eq), savasodás (mg SO2eq), 
sztratoszferikus ózonréteg károsodás (mg CFC-
11-eq), fotokémiai oxidáció, nyári szmog, magas 
NOx (g etilén-eq), eutrofizáció (g PO4-eq), hu-
mán toxicitás (kg 1,4DCB-eq), ökotoxicitás (kg 
1,4DCB-eq) stb.. [85] 

A fenntarthatóság-értékeléshez talán a legkö-
zelebb áll az épületminőség értékelésének egyik 
módszere az un. használati értékelemzés, Post-
Occupancy Evaluation, (POE). Az elemzés a 
megépült és használatba vett épületek szisztemati-
kus értékelési eljárása a használati tapasztalatok, 
a használók által érzékelt épület-teljesítmény (a 
használói elégedettség) alapján. [103] Az épület-
minőségi indikátorrendszerek olyan komplex ér-
tékelést adnak, amely a minőség objektíven mér-
hető, használótól független jellemzőin alapul, míg 
a POE a használó szempontjából értékel, tehát 
szubjektív elemeket is tartalmaz. A vizsgálatok so-
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rán a valós szükségleteket és az indokolatlan elvá-
rásokat egymástól elkülönítve kezelik. A mérő-
rendszer a vizsgált jellemzők fenntarthatóságra 
vonatkozó kiegészítésével alkalmassá tehető az 
épületekkel kapcsolatos emberi szükségletek köz-
érzeti és környezeti vonatkozásainak vizsgálatára 
is.  

7.1.3.  Az építész magatartása 
Vitruviusnál jobban, azóta sem fogalmazta 

meg senki az ökologikus gondolkozású, „nem ka-
pitalista” építők magatartását. 

„Más építészek kérelmeznek és udvarolnak, 
hogy építhessenek, nekem viszont tanítóim azt ta-
nították, hogy annak kell vállalkoznia, akit felkér-
nek…. hiszen, azoknak kedveznek, akik adnak, 
nem azoknak, akik kapnak. A kérelmező…a tenni-
valókat, a maga nyeresége és előnye érdekében 
ítéli meg.” „Őseink az építkezést a nemzetségük 
által igazolt építészekre bízták…, mert úgy ítélték 
meg, hogy inkább a vele született becsületesség-
nek, mint a szemtelen merészségnek kell enged-
ni.” „ …a tanulatlanok és járatlanok helyett, 
akiknek nemhogy az építészetről, de egyáltalán a 
mesterségről sincs fogalmuk, mégis egy ilyen tu-
domány nagyságával dicsekednek, csak dicsérni 
tudom azokat a gazdákat, akik …maguk építkez-
nek, mert mégiscsak illetékesebbek arra, hogy a 
maguk akarata szerint, mint a másoké szerint 
költsék el a pénzüket.” [104] (Vitruvius: Tíz 
könyv az építészetről. Hatodik könyv.) 

7.1.3.1. Építészek és az érvényesülés kényszere 
Az építészek többsége szemében a „nagybetűs 

építészet” kizárólag az esztétikum, illetve az önki-
fejezés eszköze. A produktivitás társadalma, mint 
arról már többször szó esett, az egyéni érvényesü-
lést és a gyors meggazdagodást tekinti az élet cél-
jának.  

A „szabadság –egyenlőség-testvériség” jelsza-
vai jelentésükben ugyan sokat változtak, de mé-
lyen beivódtak gondolkozásmódunkba. Hiába de-
rült ki, hogy együtt nem lehetnek igazak (hiszen 
vagy egyenlők, vagy szabadok vagyunk, a test-
vérháború pedig igencsak ismert a történelemben) 
mégis ragaszkodunk a jól hangzó hazugságukhoz, 
miközben széttagolódott a társadalom. A korlátlan 
szabadság, nagyon vonzó, hiszen nélkülözi a ké-
nyelmetlen kötelezettségeket, lerombolta a bosz-
szantó korlátokat, de ezekkel a kapaszkodókat is, 
fenyeget az anarchia. Érdekes módon senki sem 
akar egyenlő lenni, inkább nagyon is különböző. 
Sok embernek egyetlen célja az ismertség. Nem 

hibáztathatók szakmánk képviselői sem az társa-
dalmilag elfogadott magatartásért. 

7.1.3.2. A fenntartható építészet művelői   
Ám igazán jó építésznek az tekinthető, aki ké-

pes valamennyi paramétert összehangolni (az esz-
tétikai-, a műszaki-, energetikai-, egészségügyi- és 
ökológiai követelményekkel is) és kellő alázattal 
viseltetik a külső- és belső (emberi) természettel 
szemben. Nem az egyéni érvényesülés, hanem kö-
zösségük érdekei a meghatározók, munkájuk so-
rán. 

A fenntartható szempontokat valóban értő és 
méltányoló, hozzáértő építészeket, akik itthon 
egyelőre még kevesen vannak, a megbízók még 
gazdagabb országokban is költségesnek tekintik, 
így többnyire nem ők kapják a „fenntartható” fel-
adatokat. 

A hatalmi-politikai szempontok miatt egyre in-
kább követelményként megfogalmazott energia-
hatékonyság pl. gyakrabban rossz kompromisszu-
mok, mint a különböző lehetőségek optimalizálá-
sának eredménye. Az építészeknek fel kell ké-
szülniük a gazdaságiakon kívül, a környezeti-, 
társadalmi- és az egészségügyi paraméterek uralá-
sára is. Igen, szükségünk van építőművészekre, az 
ilyesfajta „együttlátás művészeiben” szakmánk 
egyelőre szűkölködik. 

Ám nemcsak a tervező építészekről kell be-
szélnünk. Építészmérnökökből túlképzés van, a 
technikumokból főiskolákká, majd egyetemmé 
vált intézményekben évente kb. 600 építészmér-
nök szerez diplomát, a finanszírozási rendszer és 
az egyéni érvényesülés rögeszméje miatt, itt is ki-
alakult a kíméletlen és értelmetlen verseny. 
Ugyanakkor hiányzik a szakmai vertikum jelentős 
része. Míg tervező építészből „Dunát lehetne re-
keszteni”, aranyért sem lehet találni jó szakmun-
kást, művezetőt, építésvezetőt, a szakképzés gya-
korlatilag—megszűnt.
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7.2. AZ ÁTFOGÓ TERVEZÉSI STRATÉGIA RÉSZLETEI 

7—3. ábra Lakófunkció, ember—ház—környezet kapcsolódási pontok [105]

Az ábrák az épület és környezete közötti össze-
függésekre világítanak rá. A 7—3. ábra sz. ábra a 
lakófunkciónak megfelelően az ember fizikai, 
pszichikai, higiénés igényeiből indul ki és talál öt 
kapcsolódási pontot a természettel. Ezek: az épí-
tészeti formálás, az építés helye, az építőanyagok, 
a megvalósítás technikái, valamint az energia és 
anyagáramok. Valamennyi tényező lényegesen be-
folyásolja egymást, és egyik sem függetleníthető a 
házat „működtető” embertől. [105]  

Az összefüggésrendszer, különösen összetett-, 
vagy nem lakó funkcióknál kiegészítésre szorul. 
Az igények és követelmények elsősorban a belső 
terek különböző kondícióira vonatkoznak, de 
„belső tér” a „külsőből” csak különböző helyzetű 
elemekkel való részleges vagy teljes lehatárolás-
sal jöhet létre, melyek segítenek a kívánt kondíci-
ók fenntartásában. A határoló elemekkel szemben 
is követelmények megfogalmazására van szükség. 
A belső terek jellemzőire vonatkozóan nemcsak 
igények támaszthatók, hanem a funkcióból adódó 
hatások pl. erőforrásként is figyelembe vehetők 
(lásd pl. metabolikus, vagy technológiai 
hőhasznosítás). Az öt kapcsolódási pont tehát kie-
gészül egy hatodikkal, a belső téri funkciókból 
származó hatásokkal. (8—1. ábra) 

Az épületek rendeltetése minden esetben kap-
csolatba hozható az emberrel, még pl. anyagraktá-

rak esetében is időnként szükség van a jelenlétére. 
A tervezési stratégia lényege, hogy az ábrákon 
szereplő jellemzőket egyszerre, egyidejűleg és az 
épület teljes élettartamát tekintve kell figyelembe 
venni, mind a létrehozás, mind a használat során. 
A „környezettudatosnak” nevezett, „zöld ruhás” 
épületek tervezésekor a kapcsolódási pontoknak 
gyakran csak az „energia és anyagáramok” ré-
szét veszik figyelembe. 

A következőkben leírt „jelmagyarázatok” a 7—
3. ábra alapján készültek. 

7.2.1. A „hely”, az építés helyszíne (H) 
Az ökológusok az épületeket „kultúrasivata-

gok-nak” tekintik, hiszen újabb és újabb helyet 
foglalnak el a biológiailag aktív területekből, me-
lyek élelemmel, vízzel és „láthatatlan” ökológiai 
szolgáltatásokkal látják el az embert. Megfonto-
landó tehát, hogy olyan helyre építsünk, amit már 
amúgy is „tönkre tettünk”, ilyenek az elhagyott 
ipari létesítmények, az un. rozsda-övezetek hasz-
nálata építési célra, vagy az u.n barna mezős be-
ruházások. De ide tartoznak a lepusztult városré-
szek, a nyersanyag kitermeléssel tönkretett tájré-
szek, felhagyott bányák, stb. is. A történelem fo-
lyamán a falvakban mindig a mezőgazdasági 
szempontból értéktelen földterületeket jelölték ki 
építési célra.  
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Az épület elhelyezés a morfológiai és az éghaj-
lati jellemzők teljes évi ciklusának figyelembevé-
telével kell történjen. A tájba (meglévő épített 
környezetbe) illesztésnek a kulturális értékek 
megőrzése mellett (természeti és örökségvédelem) 
a klimatikus erőforrások és kényszerek, valamint 
az ökológiai szolgáltatások és védelmi funkciók 
(oxigéntermelés, CO2 elnyelés, szennyező kibo-
csátások lebontása, ivóvízbázisok védelme, árvíz-
védelem, stb.) szempontjaira is figyelemmel kell 
lennie, beleértve az őshonos növényzet megőrzé-
sét és „használatát” is. 

7.2.2. Az építészeti kialakítás (É) 
Az alaprajzi- tér- és tömegalakítás során a 

használat (a használók életmódja, a tervezett te-
vékenység) és a használó fizikai, pszichikai és hi-
giéniai igényei a döntők, a funkciók követik a tár-
sadalmi változásokat. A lokalitás, az autonómia 
és az integrált életmód követelményének megfele-
lően a rendeltetés összetettebbé válhat, a méretek 
viszont a kisebb, artikulált közösségek igényeihez 
alkalmazkodva csökkennek. Nem elhanyagolható 
tényező a helyi hagyományok figyelembevétele. A 
vernakuláris építészet formavilága, anyaghaszná-
lata, feltéve, hogy összhangba hozható a vidékfej-
lesztési szándék permakulturális gazdálkodásával 
jó kiindulási alap lehet a vidék helyszínein. [106]  

A várható épületfunkciók az életmódnak meg-
felelőek lehetnek: kis és közepes méretű (pl. szö-
vetkezeti alapon működő) élelmiszer feldolgozó 
üzemek, a kisüzemi állattartás és növénytermesz-
tés (pl. hajtatóházak, gabona és takarmánytárolók, 
és földhővel működő zöldség-gyümölcs raktárak, 
napenergiával „hajtott” gyümölcsaszalók, gabo-
naszárítók, stb.) épületei. A lakóépületekhez tar-
tozó, önellátásra berendezkedő kisgazdaságok ha-
sonló épületeket-épületrészeket igényelnek, lehe-
tőség van a funkciók ésszerű kombinációjára (ta-
karmánytárolás-hőszigetelés, istállók-fűtés, élő-
sövény kerítések-szélvédelem, stb.) és ezeknek 
megfelelő helyiségkapcsolatokra. A napenergiá-
val „fűtött”, fedett-nyitott terek pl. igen kellemes 
tartózkodási- és munkahelyeket eredményezhet. 
Szükség lesz a közösség ünnepeinek, politikai 
gyűléseinek megtartására szolgáló nagyobb terek-
re is, de az iskolák, orvosi rendelők kisebb lépté-
kűek, nagyobb teret szánnak az ambuláns ellátás-
nak, az otthoni ápolásnak.  

Az európai ember idegenül érezné magát egy 
afrikai falut mintázó (törzsfőnöki palotát körbezá-
ró, egymással érintkező kisméretű lakóházak) 

halmaz-épületben (lásd holland és dán energiata-
karékos próbálkozásokat), az építésznek tekintettel 
kell lennie a kulturális adottságokra, azaz indivi-
dualitás még egészséges módjára is. A magyar 
falvak lakóházai egy-egy (nagy)család számára 
épültek, önálló telkekkel, vagy tanyákkal. Kez-
detben, a városokban is egy épületben csak egy 
család lakott, akár palotát, akár polgárházat értet-
tünk ház alatt. A bérházak, sokcellás lakó-telepek 
már a tömegek befogadására készültek.   

A városokban a rehabilitáció lesz jellemző, az 
integrált életmód követelményeit itt is szem előtt 
tartva. Az új épületek léptéke és funkciója is válto-
zik. Jellemzőbbek lesznek a kisüzem-, műhely-
lakóépület kombinációk, a piacok, ahol a város 
ellátó-területeinek öko-gazdaságiból származó 
élelmiszert árusítják a gazdák. Kereskedőkre csak 
luxuscikkek beszerzésénél lesz szükség. Igazgatá-
si, kulturális, oktatási, egészségügyi, stb. létesít-
ményekre továbbra is szükség lesz, de nem óriási 
tömegek számára. Fontos szerep fog jutni a terá-
piás célú közmunkák- és a rekreáció (pl. parkok, 
sportpályák) létesítményeinek is. Az TNC-k igé-
nyelte, gombamód szaporodó irodaépületek, ban-
kok, óriási bevásárló központok feltehetőleg nem 
épülnek, illetve a meglévők, más funkciót kapnak. 
Az integráció következményeként a lakás és mun-
kahely gyakran nem válik el egymástól, a közle-
kedési-szállítási igény is csökken, a hangsúly a 
gyalogos, kerékpáros, tömegközlekedési megol-
dásokra és építményeikre kerül. 

Az éghajlathoz igazodó épülettömegre jó pél-
dák az eszkimó igloo-k (a félgömb felület-térfogat 
aránya és a széllel szembeni ellenállása is a legha-
tékonyabb), vagy az észak-afrikai kasbák (erődí-
tett lakóházak), vagy akár a mór „paloták”, ahol a 
vízmedence párolgása hűtötte, oszlopos udvar 
mögötti árnyékos helyiségeket használták nyáron 
napközben, és a visszasugárzás miatt gyorsan le-
hűlő teraszokon aludtak. Télen, a napos teraszo-
kon, loggiákon tartózkodtak, illetve a nap által 
felmelegített emeleti helyiségekben aludtak. A 
tömegképzést más vidékeken ötvözték a déli hom-
lokzaton elhelyezett, árnyékoló szőlőlugassal, és a 
szellőzést biztosító, célzottan kialakított aknákkal 
és falnyílásokkal. Egyiptomban, Indiában a „szél-
tornyok”-on beáramló forró levegő segítségével 
vizet párologtattak, és így hűtötték a helyiségeket. 
A távozó meleg levegő hidegebbel való pótlására 
földalatti csatornákat használtak. (A stratégiához 
tartozó épületformák a Földközi tenger körül álta-
lánosak voltak, egészen a sivatag határáig talál-
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kozhatunk velük). A forró-nedves éghajlaton, ahol 
a kisugárzás is csekély az égbolt fedettsége miatt, 
nagyméretű nyitott felületeket alkalmaztak, hogy 
a helyi légáramlatokat is felhasználják az intenzív 
szellőztetéshez.  

Az építészeti megfontolások lényege, hogy 
csökkenteni kell a kényelmi igényeket, szem előtt 
tartva a rendeltetés, a (régi-új) kultúra megszabta 
tér- és tömegképzést. Az építészeti kialakítással 
növelni lehet a helyi külső és a belső források 
hasznosításának lehetőségeit is, hogy csak kiegé-
szítő energiaforrásra legyen szükség. A helyi 
kényszerek (szél, téli hideg) ellen való védekezés-
ben a „zónás” alaprajzi elrendezés, a puffer te-
rek, az optimális felület-térfogat arány lehet segít-
ségünkre, a transzparens és az árnyékoló felüle-
tek, tagozatok tájolása és mérete, a napterek in-
tegrálása az épülettömegbe, nyílás nélküli, nagy 
tömegű, tömör szerkezeteknek pedig a nyereségek 
hasznosítása, illetve a túlzott felmelegedés meg-
akadályozása lehet a feladata. A formálás lénye-
ges eleme az anyaghasználat és a megvalósítás- 
használat technikáinak „szelíd”, „köztes” mivol-
ta.  

A régi-új filozófiának megfelelő építészeti for-
málás még nem kristályosodott ki, ez építészet el-
méleti kutatásokat, és a már említett „együttlátás 
művészetének” gyakorlását igényli. Egyelőre az 
esetek többségében a „régi” (pl.„neociki”) domi-
nál, az „anyag és energiáramok” csatlakozási 
pont kiemelésével, a többi figyelmen kívül hagyá-
sával.  

7.2.3. A belső terek használata és hatásai 
Általában a tereket használó ember fizikai-, 

pszichikai- és higiéniai és/vagy a telepített tech-
nológiai-, esetleg az anyagok raktározási igényei 
határozzák meg a belső terekre vonatkozó köve-
telményeket. Az elvárások vonatkoznak a tereket 
el-és lehatároló elemekre el is. 

  Ismernünk kell az élőlények, (esetleg tárolni 
kívánt anyagok, technológiák), közelebbről az 
ember alkalmazkodási lehetőségeit a klimatikus 
változásokhoz. A kettő, mint az előző fejezetek-
ben láttuk, szorosan összefügg, hiszen a 
metabolikus szabályozórendszer (a bőrfelszínhez 
érkező vérmennyiség-változás) hatására energia-
többlettel, vagy energia veszteséggel kell számol-
nunk, amit pl. az izomtevékenység is befolyásol. 
Az élő szervezet tág határok között képes alkal-
mazkodni a külső körülményekhez, de nem mind-
egy, mekkora energiafelhasználás árán. A határok 

átlépése súlyos következményekkel, akár halállal 
is járhat. A belső terek kondícióira vonatkozó kö-
vetelményeket az alkalmazkodás energiaigényé-
nek függvényében határozzák meg.  

A most, meglehetősen magas, követelményér-
tékek a kényelmi szint csökkenésével feltehetőleg 
változni fognak. Az állatok a „nomádsággal” 
(vándorlás melegebb, vagy hidegebb vidékre), il-
letve a zsír- és szőrréteg változásával reagálnak 
az időjárás változásaira. Az ember a múltban az 
éghajlathoz illeszkedő ruházkodással (második 
bőr), menedéképítéssel (harmadik bőr) alkalmaz-
kodott, illetve az épületei „klímatudatos kialakítá-
sával” és/vagy azokon belüli „vándorlással” (té-
len és nyáron más-más helyiségekben folyt az 
élet) reagált és csak jóval később próbálta az al-
kalmazkodáshoz szükséges emberi energiát külső 
eszközökkel csökkenteni. (Az ipari korszakig a tűz 
melege csak alkalmi kiegészítésül szolgált a cél-
zott öltözködés és a metabolikus hőtermelés mel-
lett).  

A metabolikus-, valamint a főzés és a világítás 
hőtermelését egyre többször veszik figyelembe 
hőnyereségként. Különleges esetekben (pl. állat-
tartási épületek, vagy meleg termeléssel járó 
gyártási technológiák) a hőtermelés elegendő le-
het a csatlakozó lakóépület fűtésére is. A követel-
mények mellett tehát, a hatásokkal és a funkcióból 
származó nyereségekkel is számolhatunk. 

7.2.4. Építőanyagok, épületszerkezetek (A) 
A legutóbbi időkig a rendkívül összetett fenn-

tartható gondolatrendszerből, csak a használati 
energia keltett komoly érdeklődést, elsősorban a 
magas fűtésszámlák miatt. Később figyeltek csak 
fel a „beépített”, vagy „szürke” energiára, ami az 
építőanyagok és késztermékek előállításához, 
szállításához és beépítéséhez használtak fel. Még 
később, derült fény egyes építőanyagok egészség-
károsító voltára. (Pl. Franciaországban, a már 
1974-ben több folyóiratban publikált epidemioló-
giai kutatások eredményei dacára, az azbeszt 
anyagú termékeket, csak kb. 100 000 halálesetet 
követően, 1994-ben tiltották be, a gyártók heves 
tiltakozása mellett.) 

A tervezési stratégiának fontos eleme, hogy az 
építőanyagok szürke energiatartalmának és mér-
gező anyagösszetevőinek mennyisége minimális 
legyen (ne haladja meg az előírt határértékeket). A 
részletes kritériumok az anyagháztartás fejezetben 
találhatók. A fenti követelmények a helyben hoz-
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záférhető, természetes állapotú és lehetőleg tartós 
anyagokkal általában kielégíthetők. 

A tartó és épületszerkezetekre vonatkozó szak-
mai szabályok természetesen érvényesek. A szer-
kezetek megalkotása általában a tér- és tömegala-
kítás, az ember (állatok, anyagok, technológia) fi-
zikai-, pszichikai-, egészségügyi és higiéniai igé-
nyeinek függvényeként történik, de az „energia és 
anyagáramok” kedvező befolyásolásának feladata 
(pl. a védelem a kedvezőtlen külső és belső hatá-
soktól) is rájuk hárul. A működéshez szükséges 
környezeti energia gyűjtése, tárolása, elosztása és 
késleltetett leadása is a feladataik között szerepel.  

A hagyományos kultúrák a külső térelhatároló 
szerkezeteket „harmadik bőrként” kezelték. Az 
éghajlathoz igazodó terek térfogata és a határoló 
szerkezetek tömegének tapasztalatokra alapozott 
fizikai megfelelősége, elegendő volt az egyszerű 
igények kielégítésére. Jó példa, a már említett 
sarkvidéki igloo, melynek anyaga a helyben talál-
ható, rendkívül jó hőszigetelő értékű tömörített 
hó, mely ellenáll a szél hatásának is, a világítási 
és metabolikus hőtermelés miatt az időszakosan 
megolvadt belső felületen jégréteg alakult ki, 
amely ellátja a légzárás feladatát is. A falakra 
rögzített állatbőrök, szőrmék, kis tömegük miatt 
gyorsan felveszik a belső léghőmérsékletet (lásd 
későbbi falkárpitokat, fali szőnyegeket is). A 
„magas” felületi hőmérséklet csökkenti a bentla-
kók sugárzásos hőveszteségét. Máshol a kör alakú 
helyiségek közepén égő tűz fölötti a tetőnyíláson 
távozik a füst, az íves falak csak a szél és az eső 
ellen védenek.  

A jelenleg is tartó „energia-hisztéria” miatt, 
mint említettük csak a külső oldali hőszigetelések 
elhelyezését és vastagsága növelését tartották lé-
nyegesnek, nem foglalkoztak azzal, hogy mi tör-
ténik a hőszigetelő anyagokkal a bontást követő-
en, de azzal sem, hogy a helyi erőforrásokat be-
kapcsolják az épület energiaforgalmába, vagy 
energiatakarékos építési technikákat és kis szürke 
energiatartalmú építőanyagokat használjanak. Tí-
pusmegoldások kialakítását tartották szem előtt, 
elsősorban a külső térelhatároló felületek 
hőátbocsátási tényezőjének (k, U) értéke alapján. 
A légzárás, a hőnyereségek- és a hulladékhő 
hasznosítási megoldások után derült csak fény a 
levegőminőségi/egészségügyi problémákra. Mára 
un. szokványos-, alacsony (kis)energiájú és pasz-
szív-ház besorolásokat hoztak létre. A transzpa-
rens felületek optimalizálása céljából teljesít-
ményváltoztató üvegeket fejlesztettek ki, hogy 

azok értékei kövessék, sőt érjék el a fal értékeit. 
Megjelentek az energiagyűjtő, hő- és áramtermelő 
térelhatároló szerkezetek is. (Ezek azonban nem 
tartoznak a komplex szemlélet eszköztárába.)  

Az építészeti feladatok közül a legfontosabb a 
meglévő épületállomány környezet- és energiatu-
datos, fenntartható felújítása, rehabilitációja. A 
különböző korokban alkalmazott szerkezeti meg-
oldások és építőanyagok miatt, minden esetben 
egyedi megoldásokra lenne szükség, de nincs ele-
gendő mérnöki kapacitás, ezért az EU-ban ener-
giatudatos tipizált műszaki megoldásokat javasol-
nak, sőt kötelezően előírnak elsősorban a II. vi-
lágháború után közvetlenül épült épületek eseté-
ben. „Energiaéhes”, vagy „energiafaló”, (1948 és 
1970 között-) „közepes teljesítményű” (1970 és 
1989 között-) „kisenergiájú” (1990-től épült-), 
un. „passzív- és a nulla energia-fogyasztású” épü-
letek (2050) energetikai teljesítmény-kategóriáit 
állították fel. (lásd még később). 

A feladatok nehézsége nem titkolható el, a kül-
ső hőszigetelés utólagos elhelyezése nehézségek-
be ütközik, gyakoriak a hőhidak, a belső párakon-
denzáció és penészedés. 

Össze kell egyeztetni a páratechnikai és az 
energetikai követelményeket, célszerű megnövel-
ni a jó tájolású transzparens felületek nagyságát, 
naptereket, energiagyűjtő szerkezeteket, kiegészí-
tő tömítéseket, hőcserélőket kell beépíteni és el 
kell végezni a fűtési rendszer felújítását is lehető-
leg megújuló energiák felhasználásával. Mind-
ezen megoldásokat összhangba kell hozni a meg-
lévő, műszaki megoldásokkal illetve azok hibái-
nak kijavításával. 

7.2.5. A létrehozás és használat technikái (T) 
A kiegyezés után (1867) épült ki Budapest és 

több magyar város sajátos arculata. A magánpa-
lotákat, bérházakat, ipari épületeket, utakat, vas-
utakat és közműveket szakmunkások és segédmun-
kások (kőművesek, ácsok, asztalosok, tetőfedők és 
bádogosok, festők-mázolók, kubikusok és segítőik) 
tízezrei építették fel, kézi szerszámokkal, fa állvá-
nyokról. A nyílászárók, bútorok kis műhelyekben 
készültek, „építőanyag-iparról” csak a tégla- és 
acélgyártás területén beszélhettünk. A 
vernakuláris épületek kalákában készültek (az 
emberek egymásnak segítettek, szigorú szabályok 
szerint viszonozva azt), csak később alakultak ki a 
kismesterségek (sokszor a föld nélküli emberek 
művelték őket). Ilyenek voltak a faltömők, náda-
zók, vályogvetők, faragómolnárok, később az 
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ácsok és a kőművesek, akik legtöbbször német be-
települők (svábok) voltak. Az előállítás energiáját 
az emberi izomerő, illetve helyzeti és mozgási 
energia szolgáltatta, a mesterségbeli tudás a ta-
pasztalatokra, hagyományokra épült.  

A mai nagy sűrűségű (fosszilis) energiát igény-
lő technikák a II. világháborút követően indultak 
ugrásszerű fejlődésnek, a háborús kapacitások át-
állításával. Az iparosított módszerekkel gyártott, 
egyenletes minőségű szerkezetek ma már szabvá-
nyosított, minősített, a világon bárhol kapható 
„termékek”. Kifejlesztésük, előállításuk, szállítá-
suk, gépesített beépítésük, elhelyezésük tudomá-
nyos kutatások eredményeire épül, telepített üze-
mekben, automata gépsorokon készülnek, renge-
teg pénzt és energiát „fogyasztva”. Gyártásuk és 
beépítésük kevés emberi munkát igényel, szak-
munkásokra nem, legfeljebb „betanított munká-
sokra” van igény. Az épülethasználat az „intelli-
gens” épületekben még csak odafigyelést sem 
igényel, az „épületgép” automatikusan követi a 
külső-belső hatásokat és gépészeti rendszereivel, 
jobb esetben épületszerkezeteinek teljesítmény-
változásával reagálva biztosítja a hőn áhított ké-
nyelmet. Ezek a módszerek nem a „holisztikus 
szemlélethez” tartoznak.  

A stratégiánk az un. szelíd technikákat (soft-
tech, slow tech) igényli, egyfajta köztes megol-
dást, azaz a meglévő technikai tudás újfajta, krea-
tív emberi munkát is igénylő, alacsony energiatar-
talmú felhasználását. Elveti az energiaigényes, 
nagyüzemi termékgyártást. A kisléptékű műhe-
lyekben, jó minőségű szerszámok alkalmazásával 
kis sorozatban előállíthatók azok az épületelemek, 
amelyek a helyszínen nem. A szerkezetépítésben 
a monolit technikákat részesíti előnyben, melyek 
bekapcsolhatják a helyi, esetleg képzetlen munka-
erőt is. A gondos és szakszerű kivitelezés különö-
sen a hő-és vízszigetelések, a hőhidak és páragaz-
dálkodás területén vált fontossá, mert a hanyag 
munka rontja az energetikai és környezeti telje-
sítményt is. Szükség van hatékony minőségellen-
őrzésre. A munka minősége nem lehet megfelelő, 
ha csak a hatékonyságot (kevesebb ember, rövi-
debb idő, alacsonyabb bér) tartjuk szem előtt.  

7.2.6. Anyag és energiaáramok (E) 
„Anyag- és energiaáramok” alatt nemcsak a 

fűtésre-hűtésre kell gondolnunk, hanem a műkö-
déshez szükséges „áramokra” is. „Anyagok” a 
szellőző levegő, a víz, a szennyvíz, az élelmiszer, a 
tisztító és testápoló szerek, de a gyártástechnoló-

giához tartozó alapanyagok, segédanyagok és 
persze a szerves és szervetlen szilárd és légnemű 
hulladékok is. 

A szervezet klímaelemekhez való alkalmazko-
dó képessége nem működik minden határon túl. 
Az épületek menedékként a széltől és esőtől véd-
tek, a hőmérséklet túlzásaitól (téli hideg és nyári 
hőség) azonban gyakran csak külső „anyag és 
energiaáramok” segítségével voltak képesek 
megőrizni az embert, illetve biztosítani az épület-
ben folyó tevékenységet.   

A közép- és észak európai régiókban az alkal-
manként gyújtott, „biomasszát” elégető tűz su-
gárzó melege és a vastag ruházat együtt voltak 
hivatottak a megkívánt téli komfortérzet kielégíté-
sére még a középkor folyamán is. Az ókori görög-
római a „hipocaustum”-okban a külső fűtőhelyi-
ségekből a padlók és falak üregeibe vezették a 
forró levegőt. Később az oromfalak mellé épített, 
nagyméretű- nagytömegű tűzhelyek késleltetett 
módon hőátadással (konvekció) melegítették a le-
vegőt, a fal és az épített kémények is hőleadóként 
szolgáltak. Benjamin Franklin sugárzó hőközlésű 
„tüzet tartalmazó fémdoboza” a faltól független 
kéménnyel, szabályozható légárammal készült. A 
vaskályha a konvekciós hőátadásnál „hatéko-
nyabb” volt, mert a magas terekben a meleg leve-
gő, rétegesen helyezkedik el. A fa és széntüzelésű 
kazánok a XIX. század végén jelentek meg, ke-
ringtetés nem volt, a hőhordozó (gőz, víz) a fűtő-
testekből gravitációs úton tért vissza. Az elektro-
mos keringtető szivattyúk a XX. század elején lép-
tek be az életünkbe, és csak a XX. század közepén 
tértek át az olaj, majd a gázfűtésre, illetve Fran-
ciaországban, az atomerőművek szolgáltatta elekt-
romos fűtésre. A hűtés a már ismertetett természe-
tes eszközökkel történt a XX. század elejéig. Az 
USA-ban, Carrier Willis hideg vizes-levegős hű-
tésével, majd Sadi Carnot speciális anyagú folya-
dékok nyomásának változtatásával összefüggés-
ben hőleadásra, illetve - felvételre késztetett, 
elektromos üzemű szerkezeteivel klimatizálni tud-
ták az amerikai (kb. 100 millió fős) középosztály 
80%-ának háztartásait. Ezt a fosszilis energiahor-
dozók alacsony ára és a hőerőgépek megjelenése 
tette lehetővé.  

A világháborúk után a vegyipar és gépipar há-
borús kapacitásait új építőanyagok gyártására állí-
tották át, az iparosított építés általában vagy csak 
mennyiségi, vagy csak esztétikai szempontokat 
vett figyelembe. A II. háborút követően az építé-
szeti elvek végképp elváltak az energiahasználati 
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megfontolásoktól. Az ipari civilizáció a sorozat-
gyártás igényelte „szabványosítással” az építés te-
rén is „globalizálódott”, az egész Földön hasonló 
épületeket hozott létre. A helyi klímát (és kultúrát) 
figyelembevevő megoldások eltűntek, ettől kezdve 
külön mérnöki szakág foglalkozik a hasonló ki-
alakítású (pl. acél-üveg, vasbeton anyagú 
magasházak) épületek fűtésével, hűtésével, szel-
lőztetésével, világításával, víz- és szennyvíz keze-
lésével, stb. 

 A kényelem lett életmódunk legfontosabb ele-
me, amely rendkívül mennyiségű beépített és 
használati energiát igényel(t). Folyamatosan nőtt 
a lakások alapterületének mérete, a fűtött/hűtött 
helyiségek száma, az átlagos belső hőmérséklet és 
a fűtési/hűtési idény hossza. (Még 1936-ban a 
háztartást oktató könyvek szerint nem ajánlott a 
belső hőmérsékletet 16C° fölé emelni, mert 
egészségtelen.) 

Az igények és igénylők számának növekedése 
az eszközök szűkülését hozta magával. De a ké-
nyelemről az 1973-as kőolajsokkot (mely a 
XVIII-XIX századi folyamatok következménye 
volt) követően sem mondtunk le, az épületek 
hőveszteségének csökkentése és a fűtőberendezé-
sek hatékonyságának növelése volt a válasz. Az 
utóbbi időben egyre gyakoribb a nyári hűtés-
klímatizálás és a feltörekvő új hatalmak, Oroszor-
szág, Kína, India rohamosan növekvő számú kö-
zéposztálya ugrásszerűen gyorsítja a fogyasztást. 
Emlékeztetőül: az energiafogyasztás nem csök-
ken, sőt nő. A kőolaj készletek fogyásával és árá-
nak radikális növekedésével már 2015-2025 kö-
zött számolnunk kell. A szén és uránkészlet 10-20 
évvel tovább tarthat, de ha kőolaj nem lesz, gyor-
sabban fogy. Az éghajlatváltozás elkezdődött, és 
az is bizonyossá vált, hogy nincs módunkban 
megállítani, sem radikálisan befolyásolni. Talán 
végre belátjuk, hogy az emberi közösségek életét, 
nem lehet kizárólag és tartósan a technikára építe-
ni. Mit is választhatunk? A drámai összeomlást, 
ami a kényelem radikális csökkenésével, megszű-
nésével jár, vagy felkészülünk egy „energiasze-
gény” társadalomra és más eszközökkel terem-
tünk, igaz jóval alacsonyabb szintű kényelmet.   

Az épület klimatikus optimalizálását (szellőzés, 
fűtés, hűtés) az anyag (levegő) és energiaáramok 
összerendezésével érjük el. Az elérendő cél, hogy 
az elsősorban helyi erőforrásokat hasznosító mű-
szaki berendezések (energiagyűjtő, tároló, elosztó, 
valamint friss levegő bevezető, előfűtő-hűtő rend-
szerek) ne gépészeti, hanem épületszerkezeti ele-

mekből álljanak (napterek, energiagyűjtő falak, 
födémek, légkollektorok, napkémények, stb.) il-
leszkedve a funkcióhoz és az építészeti kialakí-
táshoz.  

A fenntartható vízhasználat az ivóvízkészletek 
elszennyeződése miatt egyrészt a fogyasztói szo-
kások megváltozására, takarékos berendezések 
beépítésére, másrészt alternatív források (pl. csa-
padékvíz gyűjtés-használat) igénybevételére épít-
het. A szennyvíz „termelésének” csökkentésével 
(komposzt toalettek), összetételének ellenőrzésé-
vel és kis energiafogyasztású „növényi” szenny-
víztisztítók használatával csökkenthető a környe-
zetterhelés. 

A természetes szellőzés, ellenőrzött rásegítéssel 
szinte minden funkció esetén megoldható, akár 
épületszerkezeti (napkémények, szellőző udvarok, 
légaknák) megoldásokkal is. A természetes világí-
tás idejét és a bevilágítás „mélységét” fokozni le-
het reflektív felületek célzott elhelyezésével, eset-
leg speciális szerkezetekkel (fénykutak, fénypár-
kányok). 

A fogyasztói társadalom pazarlása keltette 
visszás érzések hatására, hamarosan megszületett 
a „fenntartható fejlődés” gondolata, amint arról 
már többször szó volt. Az 1992-es Riói csúcstalál-
kozón látszólag már tudomásul vették a források 
kimerülése és a környezetszennyezési problémák 
(pl. a klímaváltozás) kockázatait, de a politikai 
döntések és megvalósulásuk között ma is jelentős 
a szakadék. Jó példa erre, hogy egy 2001-es fel-
mérés szerint az Európai Unió végső energiafel-
használása 930 millió tonna kőolajegyenértéket 
tett ki. Az épületek fűtésére és a melegvíz előállí-
tására ennek mintegy 1/3-a fordítódik (kb. 80 % 
lakás, kb. 20% középület).  

Az elmúlt években az Európai Unió újonnan 
épített lakásainak fűtés és HMV energiafelhaszná-
lása kb. 60%-al csökkent. Ennek ellenére, összes-
ségében az erre fordított energiamennyiség 1970-
es éveket véve bázisul, mégis megduplázódott. 
[107] 

Összefoglalóan megállapítható, hogy "fenn-
tartható" az az építészeti- műszaki megoldás, ahol 
csak kiegészítő, rásegítő „gépészetre" van szük-
ség, az energia és anyagáramok működéséhez.  

7.2.7. Használói igények, használói magatar-
tás 

Az 1960-as évek vége felé, F. L. Wright ko-
rábbi munkássága nyomán új építészeti irányzat 
bontakozott ki. Wright épületei kialakításánál a 
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természettel való szimbiózisra törekedett, ezért 
munkásságát többen „kultúra ellenes építészet-
nek” nevezték. Wright épületei tájolásukkal, helyi, 
természetes, tartós és javítható anyagaikkal és a 
használók bevonásával az építési és karbantartási 
munkákba kitűnő előképei (lennének) a fenntart-
hatóság komplex szemléletét képviselő stratégi-
ákkal készülő épületeknek. Amerika egyes álla-
maiban, de Nyugat-Európában is, korukat meg-
előzve sokan felismerték, hogy az energiaellátó 
rendszerektől való függetlenedés politikai auto-
nómiát is eredményez. Népszerűek lettek az un. 
biolklímatikus rendszerek, passzív napházak, szo-
láris gépészeti berendezésekkel kiegészítve. A 
legtöbb „napházat” az „új falusiak” építették, 
akik a ’70-es években a zsúfolt városokból kiköl-
töztek a kiürült falvakba. De később az olajárak 
csökkenése miatt a radikális megoldások nem 
kaptak támogatást. 

A helyette megjelent, 1974-es hőtechnikai 
szabvány (egy XIX századi szabályozáson ala-
pult, melyet húshűtőházak építésénél használtak), 
új épületek esetében a térelhatároló szerkezetek 
teljesítményét (hőátbocsátási tényezőjét) szabá-
lyozta, szinte egyetlen energetikai követelmény-
ként. A hőszigetelő anyagokat gyártó iparág ter-
mészetesen növekedésnek indult, de a páratechni-
kai kérdéseket, mérgező hatásokat, tartóssá-
gi/újrafelhasználási problémákat még nem vették 
figyelembe.  

A fenntartható épület „működtetése”, bár ke-
vésbé kényelmesen, de emberi munkával is meg-

oldható, kizárva pl. a mozgáshiány okozta súlyos 
egészségügyi elváltozásokat.  

Bár tudjuk, hogy a takarékos életmód nem aka-
dályozhatja meg teljes mértékben a természeti ká-
rokat, mégis kell róla beszélnünk. A „The Rest” 
országainak kifosztása tette lehetővé az északi fél-
teke országai számára a bőséget és a kényelmet. 
Megszoktuk, a középosztály legalábbis, hogy a 
kényelem nekünk jár és mivel leigáztuk a termé-
szetet, nem kell hozzá alkalmazkodnunk. Télen-
nyáron, nappal és éjjel egyenletes hőmérsékletre 
törekszünk, anélkül, hogy figyelnénk házaink 
„működésére”. A központi ellátórendszerektől 
függő automatizált technikára bíztuk/bízzuk a 
számunkra legkényelmesebb körülmények előállí-
tását és fenntartását, hosszú ideig figyelmen kívül 
hagyva az energia pocsékolását és a káros kibo-
csátásokat. A végeredmény ismert. 

Aktívan alkalmazkodó viselkedést kell kialakí-
tanunk, személyesen és nem automatikákkal fi-
gyeli és követni az időjárás változásait. 

A sokszor betegségeket kiváltó kényelem (lásd 
mozgásszegény életmódból kialakuló betegsége-
ket) egyre többe kerül, az egyedi fűtések, a külön-
álló épületekben jóval több fosszilis energiát igé-
nyelnek, mint pl. a központi kazánokkal ellátott 
városi többlakásos házak, vagy a falusi kislépté-
kű, biomasszával üzemelő központi fűtőművek. Ér-
telmes közösségi megoldásokra kellene töreked-
nünk, amelyek persze újfajta kultúrát és alkalmaz-
kodást igényelnek. 
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8. A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET 
ÉPÍTŐKÖVEI 

Az építészeti feladatok a társadalmi és telepü-
léshálózati átalakításokat követően világosan ki-
rajzolódnak. A feladatok vidéken a kisléptékű 
gazdaságok építési igényeinek ellátására, illetve a 
városi, eddig meglehetősen mostohán kezelt épü-
letállomány rehabilitációjára, esetleg a lepusztult 
városrészek új beépítésének megtervezésé-
re/létrehozására koncentrálódnak. 

Mindez az építész oktatás átszervezését is 
igényli, kevesebb felsőfokú, ám annál több közép-
fokú és szakmunkás végzettséggel rendelkező 
szakemberre lesz szükség, aminek új szakmunkás-
képző és felnőtt-képző intézmények létrehozása a 
feltétele. 

A felújítási munkák nem a meglévő állomány 
lerombolását és a megtartott homlokzat mögötti 
új épületek létrehozását jelentik, mit jelenleg, hi-
szen így mérhetetlenül növekszik az építési hulla-
dék mennyisége és nem érvényesülne az „őrizd 
meg” felhívás sem. Ismerni kell a meglévő épüle-
tek konstrukcióit, épületszerkezeteit, emberi 
munkát és konstruktivitást igénylő, környezetkí-
mélő felújítási lehetőségeit. A társadalmi struktú-
ra már vázolt változásaira, szemléletváltásra, új 
jogi és pénzügyi szabályozásra lesz szükség. 

Az „építőkövek” egyaránt elemei az emberi te-
lepülések fejlesztésének, átalakításának és az 
egyes épületek létrehozásának, használatának, 
felújításának, sőt bontásának és újhasznosításá-
nak is. 

Ebben a fejezetben kísérletet teszünk arra, 
hogy bemutassuk, milyen eszközök állnak rendel-
kezésünkre, milyen technikákat célszerű alkal-
maznunk a felsorolt feladatok megoldása során.   

8.1. TÁJHASZNÁLAT, TELEPÜLÉSFEJLESZ-

TÉS, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
„Az, amit földnek nevezünk, az ember intézmé-

nyeivel kibogozhatatlanul összefonódott eleme a 
természetnek. Őseink, talán leghátborzongatóbb 
vállalkozása az volt, hogy a földet a természettől 
elszigetelték és piacot hoztak létre a számára” írja 
Polányi Károly. 

 A táj stabilitást biztosít az ember életének, la-
kásának, munkájának helye, fizikai biztonságának 
feltétele. A föld számos rendeltetése közül gazda-
sági funkció, csupán az egyik. 

A település: térbeli egység, munka és lakóhe-
lyekkel, azaz „élőhely”, kiegészítve átalakított-

igénybevett területekkel (termőterületek, erdők, 
felszíni vizek, ásványlelőhelyek, közlekedési terü-
letek, hulladéklerakók, stb.), melyek a település 
működését (létfenntartás, regenerálódás, kapcso-
latfenntartás) biztosítják.  

A klasszikus környezetvédelmi gondolkozás 
nulla természeti beavatkozást kíván, a fenntartha-
tó szemlélet a környező tájat „zöld gyűrű”-ként ér-
telmezi, komplex eszközként, mely „láthatatlan 
ökológiai” szolgáltatást is nyújt az emberi telepü-
léseknek. A település népesség eltartó képességét 
jellemzi, hogy hány élőlény számára biztosítja 
szükségleteik kielégítését. Ha erőforrásai szűkö-
sek, szükséges más településekkel a termékcsere, 
vagy a munkamegosztás, ma úgy mondjuk, hogy 
térségi erőforrás-gazdálkodás, kooperáció. Min-
den települést csak a környező tájjal együtt lehet 
és kell értelmeznünk, a település és ellátó területe 
a fenntartható szemlélet szerint elválaszthatatlan.  

Tudatosítanunk kell, hogy a beépített terület 
növelésével a létfenntartáshoz szükséges területet 
szűkítjük.  

A terület felhasználás úgy is értelmezhető, 
mint településen belüli és azok közötti munka-
megosztáson alapuló erőforrás gazdálkodás révén 
biztosítani a „jól-lét” külső feltételeit a bolygó el-
tartó és hulladéklebontó képességének fennmara-
dása mellett. 

8.1.1. A táj és települések, kistérségek 
Az Európai Unió fenntarthatósághoz kapcso-

lódó elképzelései között kiemelt szerepet kap a kis 
települések népességmegtartó képességének javí-
tása, területfejlesztési stratégiájában már felfe-
dezhetők törekvések a város és a vidék kapcsola-
tának régi-új alapokra helyezésére.  

A hagyományos paraszti életmód dinamikus 
egyensúlyt alakított ki az emberi hasznosítás és a 
természet eltartó és hulladék eltakarító képessége 
között. A megtermelt javakat helyben elfogyasztot-
ták, a kevés felesleget a közelben értékesítették, a 
hulladékot újrahasznosították, vagy visszaforgat-
ták. A természeti javakkal gazdálkodtak, és nem 
rablógazdálkodást folytattak. [108] 

Mint már említettük a településfajták falusi és 
városi településként értelmezhetők legtöbbször. A 
célkitűzések szintjén pl. az Európai Területfejlesz-
tési Perspektíva (ESDP 1999) és az Európai Terü-
leti Tervezés Programtanulmánya (SPESP 2001) 
anyagaiban módszerváltást javasolnak a metropo-
liszok (a szuburbanizáció) növekedésének megál-
lítására, a város és a táj közötti kapcsolat megújí-
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tására. A megújulás feltételei a dokumentumok 
szerint a megfelelő szervezeti, adminisztrációs 
háttér megteremtése, a helyiekben a célok tuda-
tossá tétele és a versengést felváltó kooperáció. 
[109] 

A gazdaság—társadalom—környezet össz-
hangjának (egyes kutatók szerint) a legkisebb 
földrajzi terei az un. kistérségek, ahol az emberek 
„mindennapi szükségletei kielégítésével kapcsola-
tos gazdasági, piaci-kereskedelmi, infrastrukturá-
lis és ellátási, közigazgatási és társadalmi kapcso-
latok, térfolyamatok zöme lejátszódik” definiálta 
Csatári Bálint (MTA Regionális Kutatások Köz-
pontja). 

A fenntartható kistérség jellemzője, hogy a la-
kossági és a lakosság ellátásával kapcsolatos min-
dennapi mozgások helyi szintre korlátozódjanak 
úgy, hogy az elvárt szükségletek elfogadható szin-
ten kielégíthetők maradjanak. E szükségletek ki-
elégítése a nagymértékben a térség saját, belső 
erőforrásainak felhasználásával, a térségi lakos-
ság termelő-szolgáltató tevékenysége révén való-
suljon meg.  

A városias és vidéki kistérségeket az OECD ál-
tal is alkalmazott szabály szerint Magyarországon 
a népsűrűség alapján különítették el. Az EU-ban 
is alkalmazott urbanitás/ruralitás index szerint az 
a térség városias, ahol a lakosság min, 85%-a 150 
fő/km2 laksűrűségű településen lakik. E szerint 
itthon alig található ténylegesen városias kistér-
ség. A nyolc meglévő azonban a nagy népsűrűség 
miatti extenzív beépítés és az ingázások következ-
tében a Magyarországon számított legmagasabb 
értéket meghaladó ökológiai lábnyommal rendel-
kezik. [59; 6] 

Az Európai Unió országai közötti együttműkö-
dést szabályozó alapelvek a városok és térségük 
kölcsönös egymásrautaltságára épülő működési 
elveinek is alapjául szolgálnak. A szubszidiaritás 
elvét már ismertettük. Az Európai Unió Régiók 
Bizottsága 2001 júniusában tette közzé a 
Salamancai Nyilatkozatot, melyben a 
szubszidiaritás kiterjesztésén túl, rögzíti a helyi és 
térségi beleszólás elvét (reciprocitás) is az Uniót 
érintő döntésekbe. A dokumentum kimondja, 
hogy a globalizáció általános trendjén belül szük-
ség van Európa kulturális sokszínűsége érdekében 
egyfajta „irányadó, kompenzáló, korrigáló” ellen-
pólusra, ami a helyi és térségi érdekképviseletek-
ben testesül meg. [6; 59]  

Úgy tűnik ebben az esetben is szükség van az 
ökológiai gondolkozás már ismert változatainak 
szétválasztására.  

Kindler József szerint a deklarált elvek ugyan 
egyrészt a decentralizációt, másrészt viszont a 
feladatok felfelé delegálását is jelentik. A tapasz-
talható konfliktusok szerinte a döntési szintek, a 
döntési kompetenciával rendelkezők körének 
helytelen megválasztására vezethetők vissza (lásd 
a civilizációs modell változatlanul hagyása). Az 
EU területfejlesztési stratégiája alapvetően globá-
lis piaci pozícióinak megerősítését szolgálja, de 
az SPESP szerint a helyi erőforrásokra építő gaz-
daság garantálja a hosszú távú fenntarthatóságot. 
(Itt újra utalni kell a kifejezés kétértelműségére, 
mert ebben a használatban úgy tűnik, hogy a je-
lenlegi modell fenntarthatóságát feltételezi.) 

8.1.1.1.  Integrált regionális fejlesztés 
Az emberi tevékenységek a bioszférában zajla-

nak, minden szükséglethez rendelhető erőforrás 
alapja a természet és ezen belül a föld. A fenn-
tarthatóság/maradandóság kritériuma, az, hogy 
ez a tevékenység (nyersanyag kitermelés, haszná-
lat, hulladék elhelyezés) ne haladja meg a termé-
szeti környezet teherbíró képességét. A település-
fejlesztés, terület-felhasználás, koncepcionális ve-
zérelve a „változás növekedés nélkül”, stratégiája 
pedig „az integrált regionális fejlesztés”-nek kell 
lennie.  

Ennek elemei: 
 a vízgyűjtő-területi elv alkalmazása a térség le-

határolásában, 
 a fenntarthatóság - központú stratégiai terve-

zés módszerének megismertetése a helyi ön-
kormányzatokkal és szakemberekkel, 
Eszközei:  

 a tájrendezés,  
 a területrendezés a tájépítészet és az építészet 

eszközeivel.   
A környezet központú stratégiai tervezés mód-

szere a „fenntarthatóság lokális programja” lé-
nyegének ismerete, ami a településfejlesztési 
módszerek kiindulásaiként szolgálhat. Az elköte-
lezett önkormányzat vezetésével az emberek aktív 
támogatásával és közreműködésével, a hazai (lo-
kális) viszonyok ismeretében valósítható csak 
meg.  

A fejlesztés algoritmusa a következő: 
 fel kell mérni az adott terület teljesítményét, il-

letve annak lehetőségeit (potenciálok), 
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 fel kell becsülni az ott élő népesség szükségle-
teit és adottságait, 

 meg kell határozni, hogy a táji teljesítmények-
hez és a szükségletek kielégítéséhez mekkora 
földterület (energiatermelés, építési telkek, 
házhelyek, úthálózat, közműellátás, szemét és 
szennyvíztisztító telepek, kertek, szántók, lege-
lők, erdők, stb.) rendelhető. 

 a földterületek egybevetésével megállapítható 
a környezet terhelhetősége, az, hogy a két fajta 
terület egymással összhangba hozható-e úgy, 
hogy az ökológiai egyensúly fennmaradjon. 

 ezek függvényében ki kell dolgozni a fenntart-
hatatlan fejlődés rombolásának helyreállítását 
követő fejlesztési stratégiát. (Ertsey és Szántó)  

8.1.1.2. Településfejlesztési stratégia 
A tervezés elvi lépései: 
- A terület meglévő állapotának felmérése, 

melynek jellemzői: 
 a terepadottságok (sík- nyílt terület, dombvi-

dék, hegyvidék, vegyes) 
 a talajadottságok (erózió érzékenység, termő-

képesség, vastagság, művelhetőség erdőterület, 
faállomány, stb.) 

 a jelenlegi és lehetséges gazdálkodási formák a 
tulajdonviszonyok, a földhasználat és a műve-
lésmód függvényében a mezőgazdaságban 
(szántók intenzív nagyüzemi műveléssel, állat-
tartással, gyepgazdálkodás, kisüzemi extenzív 
gazdálkodás, erdőgazdálkodás, stb.) az ipar, 
kereskedelem, szolgáltatás területén a termék-
struktúra átalakításának lehetőségei (környe-
zetbarát termékek, saját kereskedelem, ezek 
innovációját elősegítő kutatóhelyek, szolgálta-
tó és rekreációs központok, stb.), 

 a lehetséges alternatív energiahordozók (mező- 
és erdőgazdasági hulladék, biogáz, biomassza, 
stb.), 

 a természeti/ökológiai adottságok, ezen belül: 
 az éghajlat, illetve mikroklíma (napsütéses 

órák száma, szélirány, erősség, gyakoriság, jel-
lemző csapadék mennyiség, gyakoriság, inten-
zitás, felszíni víz elvezetési viszonyok stb.), 

 a domborzat (napsugárzás beesési szög, eltérő 
felmelegedési lehetőségek, helyi légáramlatok, 
fagyzugok, stb.), 

 a vízháztartás (vízgyűjtő terület nagysága, - ha-
tárain a vizek be és kilépése jobban ellenőriz-
hető-, vízfolyások, vízfelületek, talajvizek, ré-
tegvizek elhelyezkedése, mozgása, stb.) 

   a felszín alatti képződmények (ivóvíz készle-
tek, geotermikus, geotermális energiák). 
Megjegyezzük, hogy a vízminőséggel kapcso-

latos problémák komplexitásának növekedése 
mind erősebben veti fel a vízkészlet gazdálkodás, 
a vízrendezés és területrendezés, terület- és tele-
pülésfejlesztés közötti kapcsolat kérdését. A kü-
lönböző problémák jó esetben, szinten tarthatók a 
térségi együttműködésekkel, a földrajzi terek és 
vízgyűjtő területek közötti összhang növelésével. 
-  A népesség szükségleteinek felmérése pl. földte-
rületben kifejezve: 
 az épületek területhasználata, (m2/fő) (lakó-, 

közigazgatási-, kulturális-, oktatási-, egészség-
ügyi-, termelési és kereskedelmi létesítmé-
nyek), 

 a közművek területigénye, (m2) (víz, szenny-
víz, gáz, áram, telefon, stb.)  

 a közlekedés, szállítás területigénye, (km2) 
(úthálózatok, vasút, járdák, parkolók, stb.), 

 az élelmiszertermeléshez, feldolgozáshoz, áru-
sításhoz, kapcsolható terület, (ha) (városok 
esetében a szatellit terület nagysága),  

 a zöld terület igény, városi településeken, (ha, 
m2) (oxigéntermelés, párologtatás, pormegkö-
tés, stb.) , 

 a használati energia megtermelésével kapcso-
latos területigény (fűtési, hűtési, főzés és me-
legvíz ellátási, világítási és közlekedési-
szállítási energiaigény),  

 a nyersanyag kitermelés, átalakítás, szállítás, 
tárolás és a keletkezett szennyező anyagok el-
nyeléséhez, közömbösítéséhez szükséges zöld 
terület területigénye.  

 a vízfogyasztás, (ivás, főzés, mosogatás, taka-
rítás, tisztálkodás, WC öblítés, mosás, locsolás, 
stb.), 

 a hulladék és szennyvíz elhelyezés és kezelés 
(kommunális-, ipari-, kereskedelmi-, egész-
ségügyi-, stb. hulladék és építési törmelék, 
kommunális és ipari szennyvíz), 

 a zaj és rezgés elhárítás (közlekedés, ipar és 
építkezések géphasználata, épületgépészeti és 
szórakoztató berendezések zajterhelése, zajvé-
dő létesítmények, stb.).  

- A területen élő társadalmi formáció és gazdaság 
adottságainak felmérésére 
 a társadalmi struktúra (népesség összetétele 

kor, nem, iskolai végzettség, hatalmi viszo-
nyok, stb.) 
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 a gazdálkodási formák (mező- és erdőgazdál-
kodás, ipari és/vagy szolgáltató tevékenysé-
gek) 

 a tulajdonformák (magán, állami, szövetkezeti, 
vegyes, stb.). 

- Az ökológiai deficit kiszámítása 
A rendelkezésre álló potenciálokat hordozó- 

(INPUT) és a szükségleteket reprezentáló (OUT-
PUT) területnagyságok összehasonlíthatók. (Se-
gítségül szolgálhat pl. az „ökológiai lábnyom”- 
számítás földterületben (ha/fő/év) mérve. [50] 

Amennyiben az OUTPUT bizonyul nagyobb-
nak, úgy az ökológiai egyensúly nem biztosítható, 
szükség van a fogyasztás optimalizálására, illetve 
a hiányzó javak importjára. Az INPUT magasabb 
értéke esetén a településnek a kooperáció elve ér-
telmében feleslegéből lehetősége van más telepü-
lések deficitjének pótlására. Ez különösen városi 
kistérségek esetén lényeges, a városok különösen 
az élelmiszer, ivóvíz, energia, szemét- és szenny-
vízelhelyezés területein szorulnak rá szatellit terü-
leteikre. Feleslegük lehet ezzel szemben a kultúra 
és számos szolgáltatás területén ezért a partneri 
viszony alapján a „csere” létrejöhet anélkül, hogy 
az ökológiai egyensúly károsodna. 

- Fejlesztési stratégia és tervek kidolgozása 
Az alapkoncepció, mint minden esetben „a 

kedvező változás, növekedés nélkül”, a stratégia 
viszont az „integrált fejlesztés” (gazdasági, társa-
dalmi, építészeti, célkitűzések egyaránt) legyen, 
magától értetődően az ökológiai egyensúly fenn-
tartása, illetve legtöbb esetben helyreállítása (a 
térség környezetvédelmi rehabilitációja) mellett. 
(Ertsey) 

8.1.1.3. Terület felhasználás   
A funkciók igényelte területek meghatározásá-

hoz, inkább „fenntartható visszavonulást”, mint 
„fejlődést” feltételezve az építészeti, műszaki fel-
adatok kijelöléséhez meghatározó:  

- A gazdaság területén a termékstruktúra át-
alakítása. Az esetek nagy többségében jelenleg 
(elsősorban a „The Rest” országaiban) a termelés 
gyakorlatilag csak export célokat szolgál, alapve-
tő élelmiszerekből szorulnak importra. A gazda-
ságot át kell állítani a részleges önellátás termé-
keinek előállítására. A mezőgazdaságban a ter-
mőterületek adottságainak megfelelő gazdálkodá-
si mód kialakításával (kisüzemek, családi, vagy 
szövetkezeti gazdaságok, organikus gazdálkodási 
formák), az ipar területén előnyben kell részesíte-
ni a környezetbarát termékek, szelíd technikákkal 

való termelését, az emberi munka minél szélesebb 
körű hasznosítását. Érdemes pl. a várost ellátó tér-
ségekben a rekreációs tevékenységek letelepítését 
is szorgalmazni, ügyelve a „méretekre”. 

- Társadalmi oldalról elengedhetetlen az em-
berek bevonása a fejlesztési munkálatokba, ha 
kell a közigazgatás és az adminisztráció jellegé-
nek átalakításával. Létre kell hozni különböző te-
vékenységekre szakosodott egyesületeket, csopor-
tosulásokat, civil szervezeteket. 

Meg kell oldani a már megvalósult fejlesztések 
folyamatos működését, meg kell teremteni a lehe-
tőleg helyi forrásokat, pénzügyi alapokat és szer-
vezeteket. 

- Az építészeti, műszaki feladatok esetében a 
területfejlesztés célja a még meglévő zöld terüle-
tek további beépítésének megakadályozásával 
egyidejűleg, az un. barnamezős beruházások ösz-
tönzése. Fontos a biológiailag inaktív területek 
(felhagyott bányák, meddőhányók, szennyvízta-
vak, gyártelepek, stb.) mérgező anyagoktól való 
megtisztításával, rekultiválásával egyidejűleg tör-
ténő hasznosításának elősegítése. A meglévő épü-
letállomány élettartamának meghosszabbítása le-
gyen a cél, az elmaradt karbantartás pótlásával, 
felújítással, funkcióváltással, rehabilitációval, 
revitalizációval. A kevés számú új épületet kör-
nyezetbarát anyagok szerkezetek, technológiák 
alkalmazásával kell megépíteni. Az épülethaszná-
latban az energiatudatos (intenzív hőszigetelés, 
szoláris energia passzív hasznosítsa tájolással, 
transzparens felületek, árnyékoló növényzet, szél-
védelem, természetes szellőztetés és világítás), a 
víztakarékos megoldások előnyben részesítése, a 
természetes és újrahasznosított építőanyagok al-
kalmazása lehet célravezető.  

- A közművek tekintetében előnyben kell része-
síteni a lokális megoldásokat, a közművek közös-
ségi, vagy helyi magántulajdonát. Az energiater-
melés helyi lehetőségeire kell építeni (megújuló 
források bevonásával, biomassza, nap szél, víz), 
illetve, ha elkerülhetetlen, partneri viszonyt kell 
kiépíteni a szolgáltatókkal. (pl. a termelt áram el-
adása tárolás helyett). Vidéki térségekben a helyi 
„távfűtő művek” használata tőlünk nyugatabbra 
már bevált módszer (mezőgazdasági hulladékkal 
és/vagy faaprítékkal működő kazánok, melegvíz 
előállító napkollektorok, áramtermelő napcellák) 
alkalmazásával. A szennyvíz sok kilométeren való 
utaztatása helyett célszerűbb az energiát nem 
igénylő, kombinált növényei szennyvíztisztítók 
megépítése. 
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- Az integrált fejlesztés elve az épületfunkciók 
átgondoltabb csoportosításával megvalósítható, 
(lakó, közigazgatási, termelő, kereskedelmi funk-
ciók egymás közelében való elhelyezése), így a 
kis távolságok és a helyben való termelés miatt a 
jármű-közlekedési igény jelentősen csökkenthető, 
redukálva a zaj, por és levegőszennyezést is. 

8.1.1.4. Vidék és városfejlesztési politika 
A fenntarthatósági stratégiákban ritkán játszik 

szerepet a társadalmi kérdések rendezése, nem 
foglalkoznak a vidéki térségek kiszolgáltatottsá-
gával sem. A” vidékfejlesztés politikája” erre is 
megoldás lehetne, bár felkészítés nélkül a vidékre 
zúdítani a városi tömegeket kockázatos vállalko-
zás. Vissza kell adni a földnek, mint alapvető ter-
mészeti erőforrásnak az értékét,ugyanis nem csak 
építési területként lehet értékes, mert az a fenn-
tarthatatlan állapotot növeli. Az iparosított mező-
gazdasági termelés (nagybirtokok) sem megoldás, 
mert a munkanélküliség problémáján nem segít.  

Helyre kell állítani a város-vidék kapcsolatot: 
A városi és vidéki ember társadalmi státusza 
egyenrangú (Görög polisz, Alföldi mezőváros) 
kellene, hogy legyen. A várost sok ezer éven át a 
vidéke tartotta el, a külkereskedelem célja nem a 
vagyonszerzés volt, hanem a polgárok ellátása, a 
kereskedelem nem a gazdaság LÉNYEGE, hanem 
csak kiegészítője. A vasút (iparosodás, nagytöme-
gű áruszállítás, kereskedelem) megjelenése után a 
városnak nem volt szüksége a közvetlen vidéki 
térségére, nem biztosított számára jövedelmet, a 
vidék nem jutott hozzá a városi szolgáltatásokhoz 
sem. Következmény: a városok korlátlan terjesz-
kedése, a vidék kiürülése, mialatt kiépültek az inf-
rastrukturális, tömegtermelési, értékesítési, fo-
gyasztási nagyrendszerek. A tömegesedés miatt 
létrejött életminőség-romlás, gazdagok városból 
kimenekülését hozta magával. Termelés híján fel-
vásárolták a termőföldet, kialakultak a lakó és 
üdülőfalvak, az agglomerációk, majd próbálkoz-
tak az ökológiai védelmi célú korlátozásokkal, de 
már későn. A nagyrendszerek és az iparosított 
mezőgazdaság kiépülése miatt a vidék lakóhellyé 
degradálódott, igényt tart a városi szolgáltatások-
ra. Az ipari társadalom válasza erre, a nagyrend-
szerek továbbépítése a falvak felé, óriási kiépítési 
és üzemeltetési költséggel, egyúttal kiszolgálta-
tottsággal. 

Elsődleges politikai feladat a vidék újjáéleszté-
se az óriásvárosok továbbépítése helyett. (Ma-
gyarország összes településének 70%-a 5000 fő-

nél kisebb népességű, vidéki-városi rendszer. Kü-
lön kategória az aprófalvak, természetvédelem 
alatt álló külterülettel, (az ökológiai szolgáltatá-
sokért nem kapnak jövedelmet, jogszabályok kor-
látozzák a mezőgazdasági és erdőhasználati mód-
szereket). A településeink 1/3-a (1074 település 
500 fő alatti népességű, a lakosság kb. 3%-a él itt. 
A 100 000 főnél nagyobb népességű városok 
száma 9 db. a lakosság kb. 30%-a él itt) (Szántó 
K.). A vidéki településeken élők már elvesztették 
képességüket az önfenntartásra.  

Megoldás, az ön- és a városi fenntartás hely-
reállítása, helyi-kistérségi élelmiszer- és energia-
ellátó rendszerekkel. A vidéki népesség megélhe-
tésének alapvető eszközei a mezőgazdaság, csalá-
di gazdaságok, mikro vállalkozások a háztartási, 
mezőgazdasági eszközökre építve.  

Helyi építészek és építők, készítik el az élet ke-
reteit, nincs környezetszennyező, hosszú távú szál-
lítás, napi közlekedés. Helyette a közösségépítés, 
a régi-új technológiák megtanulása és alkalmazá-
sa, a szegénység elleni küzdelem. 

A cél megvalósításának különleges formációi 
az „ökofalvak/élőfalvak”, melyek a fenntartható 
erőforrás gazdálkodásra (minimális életfeltételek 
biztosítása, régi-új technikák kipróbálása) és a 
közösségteremtésre szolgáló társadalmi kísérle-
tek. Lényegében tapasztalatszerzésre szolgálnak a 
„fenntartható életmód” alternatíváira, a kifosztott 
országokban az elsődleges céljuk a mélyszegény-
ség elleni küzdelem, a gazdagoknál az ideális 
életforma keresése.  

A város fenntarthatóságát a városi értelmiségi-
ek gondolatai alapján, ugyanazzal a technikával 
próbálják megoldani, mint amivel tönkretették. 
(Technikai/technológiai/adminisztrációs eszkö-
zökkel próbálják elérni pl. a nem megújuló forrá-
sokkal való takarékosságot). Barcelona, London 
és Melbeurne pl. radikális építési szabályozással, 
Bogota és Sao Paolo a közösségi közlekedésre va-
ló tömeges áttéréssel, mások kerékpárutak építé-
sével (azt még nem lehet tudni, mi lesz a minden 
egyes emberhez rendelhető, milliós nagyságrendű 
és egyre bonyolultabb megoldású kerékpár sorsa 
és mennyi azok gyártási energiatartalma. A ke-
rékpárgyártók egész biztosan jól járnak). Stock-
holm és Malmö komplex erőforrás gazdálkodással 
próbálkozik, de egyik sem foglalkozik a vidéki 
térségek kiszolgáltatottságával. A társadalmi 
egyenlőtlenségek mérséklése ritkán játszik szere-
pet a fenntarthatósági stratégiákban.  
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A „kompakt város elve” az Európai Bizottság 
1990-es „Zöld könyve alapján” a területhasználat 
szabályozásával foglalkozik tiltó és ösztönző 
rendszerek kidolgozásával. Ilyenek pl. a meglévő 
kötöttpályás rendszerekre szervezett alközpontok 
kialakítása, új építési területek korlátozása, lakó-
telepek besűrítése/átstrukturálása, funkcionális 
gazdagítása, „barnamezős” területek intenzívebb 
városi és/vagy ökológiai célú hasznosítása, városi 
szövetbe integrálása, un. zöld folyosós hálózat ki-
alakítása, stb. pilot projektek segítségével.  

A kompakt város elve sem számol az emberi 
természettel. A nagy sűrűség és a szociális prob-
lémák figyelmen kívül hagyása növeli az elidege-
nedést, romlik a közbiztonság, a koncentrált 
szennyezést a zöld területek nehezebben tudják 
semlegesíteni. A leromlott épületállományban élő 
hátrányos helyzetű embercsoportok helyzete és a 
kulturális örökség védelme nehezen egyeztethető 
össze. 

Ehelyett a városnak is hozzá kell járulnia vidé-
ki térsége gazdasági, társadalmi, ökológiai fenn-
tarthatóságához. Mindenképpen indokolt lenne a 
város-vidék kapcsolatra építeni, de ma még gaz-
daságilag a verseny és nem a kooperáció domi-
nál, ebből pedig a térség egésze vesztesként kerül 
ki. Érdemes lenne társégi célokat kitűzni, zöld-
gyűrűkkel, zöldfolyosókkal, tájgazdálkodással, a 
lehetőségek kidolgozásával és felkínálásával von-
zóvá tenni a vidéki életet. 

A sajátos hazai problémák sajátos hazai meg-
oldásokat igényelnek. Az itthoni városok fele ke-
vesebb, mint 150 fő/km2 népsűrűséggel vidékies 
településnek számít, nem is hasonlít azokhoz a 
külföldi nagyvárosokhoz, melyek intézkedéseit 
utánozni igyekszünk. Tipikusan Magyar probléma 
a tanyás települések, a zártkertekkel övezett vá-
rosok és az üdülőterületek kiüresedett struktúrái. 
A tanyák részt vállalhatnának az önfenntartásra 
épülő komplex tájgazdálkodási rendszerek kiala-
kításából, de jó központjai lehetnek az organikus 
gazdaságoknak is. A „zárt kertek” helyszínéül 
szolgálhatnak akár a terápiás célzatú zöldség és 
gyümölcsszolgáltatásnak is. Helyi forrásból be-
szerző „vásárlói klubok” alakulhatnak, heti szállí-
tást vállalva, mindezt akár bűnmegelőzés célzat-
tal. Ez külföldön nem ismert probléma, itt nem 
alkalmazhatók a külföldi példák, egyedi megoldá-
sokra van szükség. Tudomásul kell venni, hogy az 
ökológiai gondolkozásban nincs egyedül üdvözítő 
modell. Sokszor egyszerűbb és kevésbé költséges 

megoldás, a meglévő rendszerek működőképessé 
tétele, tartalommal való megtöltése. 

8.1.1.5.  A fejlesztés mérhetősége, monitoring 
A települések fenntartható fejlesztésének mér-

hetősége, folyamatfigyelő rendszert (monitoring) 
igényelhet. A cél elérése érdekében a mérhetetlen 
dolgokhoz mérhető paraméterek, indikátorok, 
azokhoz kiinduló állapot, illetve elérendő célálla-
pot rendelhetők. (Pl. eredményindikátorok: új bi-
cikliút hossza, erdőtelepítés kiterjedése, stb., a 
célindikátorok a változásokat mérik, pl. zajszint 
változás, vagy hatásindikátorok, pl. kipusztult ál-
latfajok újbóli megjelenése, egészségi állapot ja-
vulása, stb.) De igény van a nem tervezett hatá-
sok, vagy a kockázatok mérhetőségére is. Mindég 
meg kell nevezni a mérendő tényezőkön kívül a 
mértékegységet s meg kell nevezni a forrást is. A 
kész indikátorrendszerek jó kiindulópontul szol-
gálhatnak, de nem vehetők át változatlan formá-
ban. A konkrét feladathoz a mérőrendszert egye-
dileg kell felépíteni, reális célok és reálisan hozzá-
férhető adatok hozzárendelésével. Az egységes 
rendszerek csak összehasonlításokhoz jók (pl. az 
EU tematikus hálózata, CRISP) ezek nem tartal-
maznak pl. város-vidék együttélés-kérdéseket, pe-
dig ez alapprobléma. Az egyedi stratégiákhoz 
kész minták átvétele nem, legfeljebb a módszer 
átvétele lehet megfelelő. 

8.1.1.6. Új elemek a település - területfejlesz-
tésben  
A tájrendezési és tájépítészeti tervezésnek meg 

kell előznie a területrendezési, városrendezési és 
építészeti tervezést. Ez utóbbiaknak kell az elsőbe 
integrálódnia és nem fordítva. 

Összefoglalóan a fejlesztési programok új ele-
mei: 
 a lokalitás és decentralizálás elve,   
 az integrált fejlesztés elve, a természeti és épí-

tett környezet, a társadalom és a gazdaság 
együtt kezelése, 

 a környezet természeti és művi elemeivel való 
fenntartható gazdálkodás elve, 

 a mezőgazdasági és ipari struktúraváltás, öko-
gazdálkodás, a környezetvédelmi „ipar”-ban a 
szelíd technikák és technológiák preferálása és 
mindenekelőtt 

 a természeti erőforrások igénybevételének mi-
nimalizálása és  

 az építészeti kialakításban a szennyező kibo-
csátások csökkentésével is összefüggésben a 
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helyi energia- és erőforrások, valamint a loká-
lis klímaelemek hasznosítása. 

8.1.1.7. Környezetkímélő megoldások és helyi 
klímaelemek hasznosítása a településfejlesz-
tésben 
 A településszintű épített környezeti koncepció 

alkotás része a regionális-lokális klímához való 
alkalmazkodás, illetve a klímaalakítás az építé-
szet, a tájépítészet, kertészet eszközeivel. 

A klímaelemek ismeretében a településfejlesz-
tési koncepciónak legalább a következőket célsze-
rű figyelembe vennie, sok egyéb, már ismertetett 
mellett: 
 Az élővilág szennyezésének csökkentését (ká-

ros kibocsátások korlátozását), 
 a beépített területekre jutó sugárzási energia 

célzott felhasználásának lehetőségeit, 
 a települések zöld hálózatának és a vízfelüle-

teknek a kialakítását, megőrzését, 
 a helyi légáramlatok megfelelő hasznosítását, 

illetve megteremtését. 
- A szennyezés csökkentése 
A gyártásból eredő szennyezés a már említett 

gazdasági intézkedéseken kívül szűrő és meg-
semmisítő berendezésekkel csökkenthető, zárt 
gyártási folyamatok és szelíd technikák esetén az 
anyagok jó esetben többször is felhasználhatók, a 
természetbe visszaforgathatók. 

A közlekedés szennyezése is mérsékelhető az 
integrált életmód- és településformákkal, a gyalo-
gos, kerékpáros közlekedés nem okoz szennye-
zést. Az energiatakarékos, főleg zártpályás tö-
megközlekedés porterhelése is kisebb. 

- A sugárzási energia célzott felhasználása 
A sugárzási energia un. aktív és passzív mó-

don hasznosítható. Az aktív rendszereknek (gépé-
szeti berendezések) az épületek belső tereinek fű-
tése, hűtése, világítása, stb. szempontjából van je-
lentősége. A passzív hasznosítás, bár a belsőben is 
működőképes, elsősorban az épületek környezeté-
ben (verandák, teraszok) érvényesülhet, de tér-
burkolatok, fedett-nyitott teraszok, pavilonok, sőt 
városi terek, árkádok, utcák hőérzete is kedvezően 
befolyásolható általa. A megfelelő tájolással és 
építészeti megformálással hőcsapdaként kialakí-
tott, a visszasugárzás elleni árnyékolással és nagy 
hőtároló tömeggel rendelkező építmények kör-
nyezetében, még késő este is kellemes léghőmér-
séklet alakítható ki. Az aktív hasznosítással a be-
sugárzott felületekről elvezethető a hő, így a túl-
melegedés elkerülhető. 

- Növényzettel telepített- és vízfelületek 
A beépítési sűrűségre vonatkozó adatok még 

nem elegendőek a vegetáció jellemzésére, ugyanis 
a közlekedésre szolgáló térrészek (főleg városi te-
lepülések esetében) általában a teljes település, 
több mint 40%-át (utcák, járdák, parkolók) teszik 
ki. Az alternatív közlekedési koncepciók alkalma-
zásával (pl. gyalogos forgalom) a burkolt felüle-
tek aránya csökkenthető és a fennmaradó részek 
betelepíthetők, sőt az épületek felületei is növé-
nyisíthetők (zöld tetők és homlokzatok). A klima-
tikus hatás azonban a növényzet minőségétől is 
függ, a mi éghajlatunkon elsősorban lombos fákat 
is magába foglaló növénytársulások képesek befo-
lyásolni. A vízfelületek (medencék, természetes 
tavak, szökőkutak, vízfolyások) kialakítása, meg-
őrzése, helyreállítása) egyrészt a reflexiót növelik, 
másrészt a hőelvonással járó párolgási folyamat 
levegőhűtő hatása kétségtelen. 

Mind a növények, mind a vízfelületek pormeg-
kötése is jelentős (a városi erdők felett 200-800-
szor, a parkok felet 5-ször, az utcai fasorok felett 
3-szor kevesebb pormennyiséget regisztráltak, 
mint egy növény nélküli utcában, E. Franke). Egy 
100 és 200 m2 közötti kiterjedésű, vegyes összeté-
telű zöld felület hőmérséklete 3-4 °C-al, portar-
talma kb. 20%-al alacsonyabb, mint növénymen-
tes környezetének vonatkozó értékei. 

- Helyi légáramlatok 
A klíma szempontjából kedvező, meleg és hű-

vösebb felületek (növénnyel fedett, víz, világos 
színű, porózus, reflektív, jó hőtároló képességű, 
stb.) tudatos kombinálásával működésbe hozhatók 
a városrész, utca, tér, épületkörnyezet léptékű hű-
tő és szellőztető légáramlatok. A vegetáció meg-
köti a port, lehűti a levegőt és oxigénnel tölti fel. 
A nagyléptékű beavatkozások (szél-utcák) gyak-
ran nem érik el céljukat, a széles utcákat átszel-
lőztetik (ha már nem emelkednek fel előbb a túl-
melegedett részek felett), de a mellékutcákba már 
alig, az udvarokba pedig már egyáltalán nem jut-
nak el. Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a hő 
és légcsere minden esetben a peremzónákban zaj-
lik le, ezért hatékonyabbak a viszonylag kis kiter-
jedésű, de összefüggő hálót képező zöld- és vízfe-
lületek. Az erős szelek a mikro-klimatikus eleme-
ket elmossák, az épületekben kialakuló huzathatá-
sok miatt az épületek hőveszteségét, sőt állékony-
ságát is befolyásolják, célszerű hatékony szélvé-
delemről gondoskodni, ahol ez szükséges.  
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8.2. A „FENNTARTHATÓ” ÉPÜLETEK TER-

VEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA, HASZNÁLATA 
Az épületeket „akkor rendezzük el helyesen, ha 

először arra figyelünk, hogy milyen vidéken, mi-
lyen éghajlaton épülnek….Másképpen kell építe-
nünk Egyiptomban, másképpen Hispániában…A 
különböző földek, vidékek (és lakóik életmódja) 
sajátosságainak megfelelően kell meghatározni az 
épületfajtákat” mondta Vitruvius.  

Természetesen az építészeti kialakítás, beleért-
ve az épületek elhelyezését is a rendelkezésre álló 
területen, még sok mindentől függ: a hétköznapi 
kultúra, a társadalmi igények, a rendelkezésre álló 
technika, a telekalakítás, a talajadottságok és még 
számos egyéb tényező befolyásolja.  
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Itt az épületek tervezésével-megvalósításával 
és használatával kapcsolatos problémákat kísérel-
jük meg rendszerbe foglalni és az ismertetett el-
vek/követelmények segítségével a „fenntarthatat-
lan” megoldásoktól eltérő, lehetőleg „fenntartha-
tó” megoldásváltozatokkal szolgálni.  

Belátható, hogy civilizációs modellváltás (las-
sú, vagy radikális) nélkül épületeink lényegében 
nem változnak. Funkcióik továbbra is kiszolgálják 
a produktivitást (hatalmas gyártócsarnokok, 
TNC—irodaházak, bankok, bevásárlóközpontok, 
lakóparkok, stb. épülnek) a létrehozás és működ-
tetés technikái továbbra is csak korlátozottan 

igénylik az emberi részvételt és a „kényelem min-
denáron való fenntartása” a követendő cél. Leg-
feljebb, a változatlanul nagyipari módszerekkel 
előállított „környezettudatos termékek” váltják fel 
a hagyományosokat, növekvő beépített energiatar-
talommal, mérgező anyagösszetevőkkel, rövid 
élettartammal, a javíthatóság, újrahasználat, visz-
szaforgatás lehetőségének szűkülésével. A „kapi-
talizmus természetétől” elválaszthatatlan a növe-
kedés, a versenytől az állandó innováció ezért 
struktúraváltás nélkül legfeljebb „termékválasz-
ték-váltásra” számíthatunk. 

A természet része a társadalom, melynek szel-
lemisége határozza meg a létfenntartáshoz szük-
séges javak előteremtésének módját, amit gazda-
ságnak nevezünk. Az életben maradásunkhoz a 
természet látható (termőföld, ásványkincsek, nap-
energia, víz, stb.) és láthatatlan (oxigéntermelés, 
CO2 elnyelés, biodiverzitás, stb.) szolgáltatásaira 
egyaránt szükség van. Belátható (lenne), hogy a 
„szabadon engedett” gazdaság, nem maradhat 
életben, sem a természet, sem a társadalom nél-
kül. A társadalmi és gazdasági funkciók keretéül 
szolgál a mesterséges-, azon belül az épített kör-
nyezet, melynek létrehozása és fenntartása szintén 
elképzelhetetlen a társadalmi formáció és a ter-
mészet kizárásával.  

 

I-E-K

8—1. ábra Összetett funkció, használó, használat—ház—környezet kapcsolódási pontok (Lányi E.) 

Az élet keretéül szolgáló épületek megalkotá-
sának harmóniája a vázlatosan bemutatott hat 
„kapcsolódási pont” egyik összetevőjét sem nél-
külözheti. (8—1. ábra) Nem korlátozódhat sem a 

művészi önkifejezésre, sem a csupasz funkcionali-
tásra, vagy a műszaki kérdések kizárólagossá té-
telére, de a megszokott komfort és kényelemérzet 
megújuló energiaforrásokkal és korszerű (passzív 
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és aktív) technikákkal való kielégítése sem lehet a 
kizárólagos cél. A már ismertetett tervezési mód-
szerek a társadalmi változások függvényei. A 
„harmadik út” tervezés-elmélete és a fenntartha-
tóság teljes spektrumát figyelembevevő stratégia 
alapján követjük nyomon az épülettervezés fo-
lyamatát, néhány elkerülhetetlen kitérővel a 
low/slow-, illetve a high-tech irányába.  

Összefoglalva: 
Ha komolyan gondoljuk, hogy, az időközben 

megszerzett tudásunkat is felhasználva, de hely-
reállítjuk a kozmosz, a természet és a társadalom 
működésének harmóniáját (melybe a gazdaság is 
beletartozik), akkor helyénvaló volt, az épületek-
nek, az élet feltételeként megjelölt „ősi elemek-
kel”, a levegővel, a tűzzel, az anyaggal és a vízzel 
való kapcsolatát feltárni. Természetesen a termé-

szetfilozófiát ki kellett egészíteni a természettu-
domány, elsősorban a biológiából alakult ökoló-
gia tudomány fogalomkészletével, hogy a magya-
rázat a ma embere számára se legyen idegen. Az 
ökológia tudomány kutatási eredményeinek fel-
használásával beszéltünk: „levegő-, energia (tűz)- 
anyag- és vízháztartásról”. [62] Számos más tu-
dományterület eredményeit is fel kellett használ-
ni, hiszen a közgazdaságtan, társadalomtudo-
mányok, filozófia, stb. nélkül, a „problémahal-
maz” be sem mutatható, megoldására pedig még 
kevesebb esélyünk van. 

Konkrét épületeink magalkotásához azonban 
jól definiálható eszközökre van szükségünk, va-
lamint módszerekre, amelyek segítségével hasz-
náljuk azokat.

 
 

8—2. ábra Épület benapozása az évszakok függvényében [105]

Az eszközök a már bemutatott, a ház és külső-
belső környezete hat „kapcsolódási pontjával” 
(1. építészeti funkció és formálás-társadalom és 
kultúra, 2. építőanyagok és szerkezetek, 3. a meg-
valósítás és használat technikái,4. az építési hely 
környezeti erőforrásai és kényszerei, 5. a belső tér 
igényei, erőforrásai és kényszerei és 6. az energia 
és anyagáramok) definiálhatók. A kapcsolódási 
pontok maguk is kapcsolatban vannak egymással 
és a használóval (emlékszünk az ökológia az élő-
lények és környezetük kapcsolatrendszerének tu-
dománya) és csak valamennyi egyidejű figyelembe 
vételétel valósulhat meg az áhított harmónia. 

A tervezés/megvalósítás módszereként jól al-
kalmazható a hatás – igénybevétel - követelmény-
teljesítmény elv. Nincs is más dolgunk, mint ki-

dolgozni a funkcionális-építészeti, tartó és épület-
szerkezeti, építőanyagokra, használatra, felújításra 
stb. vonatkozó műszaki és „fenntarthatósági” kö-
vetelményeket, kiválasztani/megalkotni a megfe-
lelő teljesítménnyel bíró elemeket, majd végrehaj-
tani a szintetizálást. A műszaki követelmények 
hatósági előírásokban, szabványokban szerepel-
nek, a környezeti teljesítmény értékelése szintén 
érvényes szabványokban (MSZ EN ISO 14040-
44) rögzített, hatás orientált módszerrel történik. 
Egyes követelmények, pl. emissziós határértékek, 
energetikai teljesítmény, stb. a vonatkozó szabvá-
nyokból, környezetvédelmi előírásokból, gyártás-
technológiai leírásokból kigyűjthetők. A „fenn-
tarthatóságra” azonban sok területen nincsenek 
egyértelmű, számszerűsíthető követelményértékek, 
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így marad a szemléletmód (R.C.R.) következetes 
érvényesítése.    

A projekt-ötlet és a céltervezés utáni döntésig 
kell eljutni a tervezés első fázisában. Ezt a kon-
cepciótervezés követi, majd a vázlatterv, ami 
többszöri egyeztetés után engedélyezési tervként 
kerül a hatóságok elé. Az engedélyezési eljárás 
sokszor nem egyszerű, mert a javasolt megoldá-
sok még nem kellően ismertek, és néhány rende-
let/jogszabály sem kedvez, pl. a bontásból szár-
mazó, vagy természetes anyagok használatának. 
A kiviteli tervek alapján történik a megvalósítás. 
A használatbavételi eljárás után kezdődik meg az 
„épület élete”, vagyis a használat, aminek 
„monitoringozásával” értékes tapasztalatok birto-
kába juthatunk.  

8.2.1. Építészeti funkció és formálás, társada-
lom és kultúra (É—T) 

A helyiségeket „a használati célnak, az égtá-
jaknak és a nap pályájának megfelelően kell irá-
nyítani… A téli étkező és fürdőhelyiségek a téli 
nyugatra nézzenek, mert azokban alkonyati fényre 
van szükség…a lemenő napnak is van fénye és 
alacsonyan járva is felmelegíti azt az épület-
részt…A nyári étkező helyiségek északra nézze-
nek, nem lesznek a hőség miatt fülledtek. Ugyan-
így a könyvtárak, szövőműhelyek és festők műhe-
lyei is, hogy színeik a változatlan világítás követ-
keztében megtartsák minőségüket”. (Vitruvius) 

Három jól elkülöníthető építészeti feladattal 
számolhatunk: 
 a „vidékfejlesztéshez” kapcsolható új mező-

gazdasági munkahelyekhez (állattartó, kisüze-
mi, tárolási, stb.) és lakóépületekhez,  

 a város-„kisebb egységekre tagolásához” ren-
delhető új „barnamezős” beruházásokhoz és 

 mindkét esetben, igen nagyszámú rehabilitáci-
ós –bővítési - felújítási munkához tartozó ter-
vezési-kivitelezési munkával. 
Mindhárom esetben szükség van az ember 

(élőlények) és környezete kapcsolatának ismereté-
re, méghozzá az ember valódi természetére tekin-
tettel. A már sokszor említett „utópisztikus lé-
nyek” számára megalkotott „mesterséges” társa-
dalmak és környezetük, mint láttuk, nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket, sőt komoly vál-
ságokat idéztek elő. Az emberi természet, a 
tradicionalitás világában, némi élettapasztalattal 
megismerhető volt, mindenféle tudomány nélkül 
is. Mára eljutottunk odáig, hogy csak a tudomá-

nyos kutatások „objektív” eredményeit fogadjuk 
el, azaz „nem hiszünk a saját szemünknek”. 

8.2.1.1. A társadalom „akarata” és térbeli meg-
jelenése 
A „globális falu” társadalmainak jelentős ré-

sze még a kényelmi-fogyasztói és technikai szem-
lélet bűvöletében él, de tudjuk, hogy növekvő szá-
mú embernek kezd elege lenni a TMC és TMI rá-
zúduló virtuális és valóságos kényszeréből. Füg-
getlenedni szeretnének a diktatórikusan viselkedő 
és lassan megfizethetetlen ellátó rendszerektől, 
kihátrálni a rájuk kényszerített életmódból (ami 
bizonyos mértékű politikai függetlenedést is je-
lent). Értelmes munkára, önellátásra, kisebb lép-
tékre, otthonosságra, közösségre, vagyis termé-
szet-közeli, „élhető”, „szerethető” „valóságos” 
életmódra, autonómiára és ennek „engedelmes-
kedő” épített környezetre vágynak. Mies van der 
Rohe-val egyetértésben, aki szerint „Az építészet a 
társadalom akaratának térbeli megjelenítése” a 
ma építészeinek is tudomásul kell venni ezt az 
„akaratot”. 

A változó épületfunkciók és az építészeti for-
málás a (remélhetőleg) lassan átalakuló társadal-
mi elvárásoknak megfelelően a megszokottól 
gyökeresen eltérő feladat lesz.  

Többször szó volt már arról, hogy az életben 
maradás feltételeként szükség van a jelenlegi arti-
kulálatlan tömeg helyett, a decentralizált, jól arti-
kulált, kisméretű közösségekre (tudjuk, hogy kö-
zösségek már régen nincsenek, legfeljebb alkalmi 
társulások, amelyek valamilyen üzleti-politikai 
céllal szerveződnek).  

A „térbeli megjelenés”-nek is hasonló módon 
kell változnia, azaz várhatóan:  
 Zsugorodnak a méretek, átfogalmazva, de elő-

térbe kerülnek a tájra és helyi tradicionális kul-
túrára jellemző tömegképzések. 

 A kisebb léptékhez jobban illenek a helyben 
előforduló anyagok a gyártott termékek he-
lyett.  

 A tér- és tömegalakításnál is figyelembe fogják 
venni a tervezők a helyi adottságokat, és kény-
szereket, nem csak a nagy energiaigényű „épü-
letgépészetre” hagyatkoznak. Megújuló erő és 
energiaforrásokat fognak használni, (lehet, 
hogy nem is lesz más), passzív/hibrid módon 
és/vagy (kis)közösségi formában, azt is takaré-
kosan. Ez feltétlenül hatással lesz az alaprajzi 
elrendezésre is. 
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 A használókat is belevonják a tervezésbe, épí-
tésbe, karbantartásba így képesek lesznek épü-
leteik „működtetésére”, kevesebb lesz a „intel-
ligencia”, ezért egyszerűsödniük kell a for-
máknak is. 

 Felértékelődik a mesterségbeli tudásra épülő 
emberi munka (munka most is van/lenne, de 
nekünk munkahelyek kellenek) ami nem ked-
vez az öncélú formáknak és az értelmetlen 
„technikai bravúroknak”. 

 Valamennyiünknek újra kell tanulnunk a tradi-
cionális építés mesterségeit. Különösen a váro-
si épületállomány, változatlan homlokzati 
megjelenésű, környezetkímélő/fenntartható 
felújításához lesz szükség jó képességű, jól 
képzett szakmunkásokra (felnőtt- és átképzés). 
De nem lesznek feleslegesek a mostani „vesz-
tesek” sem, az alacsonyabb képzettségű embe-
reknek is lesz feladatuk. A soft-, low-, slow-
tech alkalmazása esetén foglalkoztatásuk elke-
rülhetetlen lesz. 
Egy új társadalomban az épített környezet nem 

lesz „építészetileg értékelhetetlen”, csak másmi-
lyen. Az építészeti formálás most még nem tér el a 
„produktivitás társadalmának” main - stream 
irányzataitól, ami ritkán hozható összhangba a 
változó társadalmi és természeti elvárásokkal. 
Nagy szükség van régi/új, zseniális alkotókra, 
akik képesek gyakorolni az „együttlátás” művé-
szetét. A növénynek azonban gyökere is van nem 
csak virága, a kiemelkedő alkotók csak az elmúlt 
évtizedek hihetetlen mennyiségű és minőségű „ap-
rómunkájára” támaszkodhatnak. Összesűrítik, 
személyiségükön átszűrik mindezt és megfogal-
mazzák, alkotásaikban kifejezésre juttatják a for-
rongó, nagyrészt még összerendezetlen gondola-
tokat, vágyakat és elvárásokat.      

8.2.1.2. Környezetpszichológia, épületpszicho-
lógia és térformálás 
Az „épület tartalom” az adott kor kultúrájának 

része. A hagyományos európai vidéki- és városi 
lakókultúrához általában egy-egy „háznép” befo-
gadására szolgáló önálló telek-ház, a jó értelem-
ben vett individuum tiszteletben tartása tartozik. 
Az európai kultúrában élő embernek szüksége van 
az időszakonkénti magányra, önmagába fordulás-
ra. A „tömegszállások”, több lakásos bérházak, 
sorházak, „ökologikus csoportházak” már a mo-
dern kor termékei. 

Például az ázsiai, afrikai tradícionális 
(vernakuláris) építészet „főnöki palota” köré ren-

dezett, egymással érintkező „kunyhóhalmazai” 
fantasztikusan bájos látványt nyújtanak, ám egy 
európai ember nem biztos, hogy jól érezné magát 
bennük. 

Az előző fejezetekben ismertetett pszichológiai 
megfontolásoknak érvényesülniük kell az építési 
gyakorlatban is. Az emberi természet sok tízezer 
éve változatlan, csak felvilágosodás kori rögesz-
méink alapján gondoltuk gyökeresen átalakítható-
nak. A pszichológia tudományt, józan önismere-
tünkkel, empátiánkkal és tapasztalatainkkal kiegé-
szíthetjük (vagy fordítva?). Már többször jeleztük, 
hogy a környezeti válság lényegében csak tünete 
civilizációs modellünk válságának. A válság fel-
oldása csak modellváltással lehetséges, ami a tár-
sadalmi struktúrák átalakításával és az ember va-
lóságos természetének figyelembevételével is jár. 
Ezek épített keretének megteremtése az építészek 
feladata. A sokszor elfelejtett tapasztalatok és a 
pszichológiai kutatások eredményei egyaránt az 
alábbiakat igazolják: 

Az alaprajzi- és téralakításnak, az épített te-
reknek 
 természetkontaktussal kell rendelkezniük, az 

átmeneti, fedett, részben nyitott tereket előny-
ben kell részesíteni. Ez elérhető a mezőgazda-
sági munkahelyekkel rendelkező vidékfejlesz-
tés támogatásával, illetve a városokban a ter-
mészetes zöldterületek (parkok, utcai fásítás, 
zöld udvarok, - tetők, - homlokzatok) bővíté-
sével, épületek közé integrálásával. 

 a lakóépületek, legalább vidéken, csak egy csa-
lád számára nyújtsanak életteret, a zsúfoltság 
megszüntetése segít a bűnözés korlátozásában 
is (lásd E. Hall „személyes távolságra” vonat-
kozó kutatásait az európai-amerikai kultúrkör-
ben), [110] 

 a belső térarányokat (alapterület, belmagas-
ság) a helyi kultúrának és a kívánt funkciónak 
megfelelően célszerű meghatározni.  [111]  

 Az alapterületek minimalizálásának feladása, 
differenciálása, a terek zárható leválasztható-
sága, mind a társas együttlétek, mind az időn-
ként szükséges elkülönülés lehetőségét teremt-
se meg, 

 legyen tere az otthoni munkavégzésnek az 
egészség károsítása nélkül, [112; 113] 

 vegye figyelembe a helyi adottságokat és a tér-
képzéssel (is) integrálja a rendelkezésre álló 
környezeti erőforrásokat, illetve adjon védel-
met a negatív kényszerekkel szemben (dombor-
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zat, tájolás, sugárzás-intenzitás, légáramlatok, 
vízfelületek, szélirány, növényzet, stb.) pl. puf-
fer- és napterekkel. 

8.2.1.3. Kultúra 
Esetünkben nem csak a művészetek (irodalom, 

zene, színház, képzőművészetek, stb.) által képvi-
selt magas kultúra a meghatározó. A hétköznapi 
élet formációi sokkal inkább ide tartoznak. A köz-
lekedési-, érkezési-, rekreációs-, öltözködési-, 
egészség-, munka- és nem utolsó sorban a lakó-
kultúra épületeink kialakítása szempontjából 
meghatározó. Természetesen nem választható el 
egymástól a kettő. Az ókor templomai, színházai, 
fürdői, a fórumok, a kereskedelmi csarnokok, a 
cirkusz, stb. kijelölték a települések centrumait. A 
korai kapitalizmus a munka-, a pénz- és az áru 
„templomai” mellett még a tudás a művészetek és 
az egészség „templomaira” is gondot fordított 
(színházak, múzeumok, egyetemek és a kórházak, 
stb.). A ma városaiban és közvetlen környékükön, 
a TNC irodaházak, a bankok, a bevásárló- és lo-
gisztikai központok kerültek túlsúlyba. Ipari léte-
sítmény kevés, a befektetési célú lakásépítés (la-
kóparkok) valamivel több, a multifunkcionális 
kulturális létesítmények a bevásárlás részei lettek. 
Kórházak, iskolák alig, „wellness központok” és 
„élményfürdők” azonban gyakrabban épülnek.  

Az építőművészeti teljesítményt gyakran az 
„ötletek” váltják fel.  

Kevés gondot fordítunk épített kulturális örök-
ségünk védelmére is. Divatos létesítményink in-
kább fizikai szükségleteinkre, kényelmünkre, jól-
létünkre és érzékeinkre, semmint szellemünkre, 
lelkünkre kívánnak hatni. 

Sokan vetették már fel, hogy köznapi „kultú-
ránkat” a technikai civilizáció váltotta fel. A fut-
ball meccseken a közönség agressziója jellemző 
(a tömegeknek ma is „kenyér és cirkusz” kell), a 
fogyatkozó számú középosztály az „élmény-
idióták” számát szaporítja. A jobb módú fiatalok 
többsége a diszkókban „partydrogokat” használ, 
extrém sportokat űz, az értelmiségiek „romkocs-

mákba” járnak, ennek megfelelő „épített háttér-
rel”, ami szintén utalhat valamire. 

Kultúrát nem lehet kitalálni, esetleg elindítani 
és csak „alakulhat”. Hogy milyen lesz a „kapita-
lizmus utáni” kultúránk, csak találgatni lehet. Ta-
lán nem fogunk minden ostoba amerikai ötletet 
gondolkozás nélkül átvenni, esetleg élményt je-
lent majd az is, ha csak kirándulunk a természet-
ben, úszunk egy tiszta tóban, nem unaloműző, ad-
renalin-fokozó vakmerő tetteket hajtunk végre, 
videóra vesszük és feltehetjük az internetre…. Pl. 
beszélgetünk, énekelünk, vagy együtt zenélünk a 
barátainkkal, vásárokat, táncmulatságokat és ama-
tőr sportversenyeket rendezünk és egyiket sem 
„tömegek”, hanem kisméretű közösségek és ven-
dégeik számára, az ennek megfelelő léptékű épü-
letekkel. Elismerem, hogy ódivatúan hangzik…..  

8.2.1.4. A helyi klímaviszonyok, beépítés és a 
tömegalakítás 
„Északon az a helyes, ha az épületek boltoza-

tosak, a lehető legzártabbak…és forduljanak a 
meleg égtájak felé. Ezzel szemben a nap heves 
támadásainak kitett déli tájak alatt, mivel ezeket 
nyomasztja a hőség, nyitottabb és észak, észak-
kelet felé forduló épületek kell emelni. Így ami 
kárt a természet okoz, azt mesterségesen kell kija-
vítani.” (Vitruvius) 

Kitűnő példák a már többször emlegetett, sark-
vidékeken használt félgömb alakú igloo, ahol a 
hőveszteség a legkisebb, (a lehűlő felület-térfogat 
arány a legjobb) és a legnagyobb ellenállást fejti 
ki a széllel szemben is. (8—3. ábra) De ide tar-
toznak a vastag falú, lapos tetős kasbák, vagy a 
forró nedves éghajlat, „kéthéjú” fűkunyhói.   

Összefoglalásul az építészeti formálás során ne 
essünk abba a hibába, hogy az épülettömeget 
csak a helyi klímának vagy az erőltetett energia-
takarékosságnak engedelmeskedve kell megfor-
málnunk, de abba sem, hogy kizárólag az „építé-
szeti divatot”, vagy az önkifejezés minél extré-
mebb formáit válasszuk. 
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8—3. ábra Igloo. Alkalmazkodás tömeg és térképzéssel [105] 
1. Bejárat; 2. Fedett előtér; 3. Folyosó; 4. Állatbőrök; 5. Tartózkodó pódium; 6. Belső jégréteg; 7. 

Légtér; 8. Tömörített hó 

A helyi hagyományokat melyek az építészeti 
formálásban is megjelennek érdemes megismerni, 
különösen a vernakuláris építészet formavilágát, 
mert abban jelen vannak mind a magas kultúra 
gyökerei, mind a klímához való alkalmazkodás, 
mind az „ökologikus” anyag- és épülethasználat. 

Ezek megvalósítása során természetesen kényte-
lenek leszünk vissza/vagy előre (?) lépni a techni-
ka a bioszféra által még tolerálható szintjére. 

A már többször emlegetett, együttlátás művé-
szete, mint látjuk, nem nélkülözhető. (8—4. ábra) 

 
8—4. ábra Részben földdel takart lakóház, klímazónás elrendezése, metszet és alaprajz [105] 
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8.2.2. Építőanyagok és szerkezetek (SZ—Á) 
Az építészeti megjelenés egyik eszközeként szo-

kás említeni a tartó és épületszerkezeteket, illetve 
azokat alkotó építőanyagokat.  

8.2.2.1. A HABITAT agenda és az építőanyagok 
Az ENSZ Emberi Települések Központja, 

HABITAT II. Isztambuli konferenciáján (1996) 
fogalmazta meg először „A települések fenntart-
ható fejlődését segítő cselekvési program” 
(HABITAT agenda) kérdésköreit. A legriasztóbb 
problémáknak az épületek növekvő energia fo-
gyasztását, a kommunális és az építési szilárd hul-
ladék- és a szennyvíz mennyiségének növekedését, 
a történelmi – kulturális örökség pusztulását és az 
azóta is megállíthatatlan urbanizálódást tartották. 

HABITAT feladataként a felsorolt problémák 
megoldását, de legalábbis kezelését jelölték meg, 
a fenntartható fejlődés kulcsszavaihoz (Reduce, 
Conserve, Recycling) kapcsolódva. Az építési 
gyakorlatban a terheléscsökkentés ® a földhasz-
nálathoz, az anyag, víz és energia használathoz, a 
szilárd hulladék és szennyvízképződéshez, a meg-
őrzés © az élőlények, a kultúrák és az épített kör-
nyezet sokféleségéhez és különbözőségéhez, a 
visszaforgatás ® pedig az építőanyagokhoz és az 
épülethasználathoz köthető.  

Az építőanyagok témánk szempontjából épü-
letszerkezetként összeépítve értékelhetők átlátha-
tóbban, de érdemes az alap-, az ötvöző, a társító 
és a segédanyagokkal is foglalkozni, mielőtt szer-
kezetet készítünk belőlük. „Alapanyag” változat-
lan formában ritkán nevezhető építőanyagnak, va-
lamilyen mértékű emberi beavatkozást biztosan 
igényel.   

Az építőanyagokra vonatkozó tudnivalókat a 
6.4 fejezetben ismertettük, itt csak utalni kell rá, 
hogy a fenntartható gondolat a „természetes”, a 
mesterséges, de környezetkímélő, azaz a funkció-
tól függően a tartós és/vagy újrahasználható, új-
rahasznosítható, visszaforgatható építőanyagokat 
részesíti előnyben.   

8.2.2.2. Természetes építőanyagok 
Kérdés, meddig tekinthető egy építőanyag 

„természetesnek”? A megújuló forrásokkal (pl. 
trópusi fafajták) is lehet rablógazdálkodást foly-
tatni…  

„Természetes építőanyagnak” az tekinthető, 
amely a természetből, annak nagymértékű bolyga-
tása nélkül, az építkezés közelében kinyerhető, 
kicsi a „szürke energiatartalma”, (a feldolgozás, 
beavatkozás, szállítás mértéke csekély) és gépesí-

tés nélkül, csupán mechanikus eszközökkel, em-
beri erővel, szerszámokkal is beépíthető. A termé-
szetes, esetleg megújuló forrásból származó (or-
ganikus) anyagok visszaforgathatók (agyagos 
föld, kő, mész, stb.) vagy komposztálhatók (fa, 
nád, sás, fű, szalma, méhviasz, lenolaj, enyv, fe-
nyőgyanta, természetes anyagú, „gyár-
tott”hőszigetelések, stb.). 

8.2.2.3. Mesterséges, de környezetkímélő építő-
anyagok 
    Mesterséges anyagok használata a mai épí-

tési gyakorlatban nem kerülhető el, de előnyben 
kell részesíteni az elfogadható energiatartalmú, a 
közelben hozzáférhető, az élőlényekre az anyagok 
egész életciklusa folyamán (kitermeléskor, gyár-
táskor, bontáskor, felújításkor és hulladékba kerü-
léskor) kevésbé veszélyes (károsanyag tartalmuk 
határérték alatt marad) anyagokat. Esetükben 
legalább részben érvényesíthető legyen a 
recycling elv. Ez esetben a tartóssághoz is köthe-
tő újra-használat, vagyis a bontást követően vál-
tozatlan formában való beépíthetőség egy másik 
épületbe pl. tömör tégla, fa- vagy acélgerenda, vb. 
födém elemek, nyílászárók. Az egyszerű felújítha-
tóság is követelmény lehet, így a hulladékfázishoz 
tartozó anyagmennyiség lecsökkenhet. Az újra 
hasznosítás már őrlési (beton, kerámia, papír), ol-
vasztásos (acél, alumínium, üveg), pirolízises 
(műanyagok) technikák használatát igényli. Ötvö-
zött, társított termékek esetében ez nehézkes, 
energiaigényes, a minősítési eljárás nincs minden 
anyagra kidolgozva. 

Még a valóban természetes anyagokból (fa, vá-
lyog, szalma, bentonit, stb.) is sikerül mestersége-
seket előállítani (lásd csomagolt vályoghabarcs, 
vályogpanel, bentonit töltetű vízszigetelő zsákok, 
stb.) a rengeteg őrlés, „modifikálás”, liofilizálás, 
zsákkészítés és betöltés, szállítás, stb. következté-
ben már nem tekinthetők természetesnek. 

8.2.2.4. Nem környezetkímélő, mesterséges 
anyagok  
 Az első világháborúig gyakorlatilag csak 

„ökoházak” épültek. A sokszínű kultúra hagyo-
mányaira és tapasztalataira épülő, mesterségbeli 
tudás felhasználásával készültek, régóta ismert, 
természetes és/vagy tartós anyagokat használtak. 
A már említett, a világválságot és a II. világhábo-
rút követő megállíthatatlan innováció új és újabb 
termékeket hoz létre, a szakmai szabályok emiatt 
gyakran változnak, vagy megkerülhetők, az építés 
csaknem primitívvé egyszerűsödik. Az anyagok 
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nagy része ugyan természetes alapú, de társított, 
ötvözött, átalakított termékké vált. 
Újrahasználatuk gyakorlatilag lehetetlen, újra-
hasznosításuk a sokféle anyagösszetevő miatt na-
gyon sok energiát igényel, a bontásba kerülő vég-
termékek és a gyártástechnológiához szükséges 
segédanyagok a lebontó szervezetek (mikroorga-
nizmusok) számára nem ismerhetők fel, így kom-
posztálásuk sem oldható meg. 

A jó minőségű kerámiák (a tetőfedés, a fal és 
padlóburkolatok anyagai), a kötőanyagok (beton, 
habarcs), oldószerek (festékek, bevonatok, ragasz-
tók) rengeteg vegyi anyagot tartalmaznak, még az 
un. vízbázisú oldószerek is. A fémek (épületvázak, 
nyílászárók, burkolatok és tetőfedések) gyakorla-
tilag kizárólag ötvözetek, védő- és színezőanyaga-
ik műanyag bázisúak. Az üveggyártás is jelentős 
változásokon esett át, a legtöbb termék a külön-
böző nehézfémeken kívül, nemesgázokat, fázis-
váltó anyagokat, stb. tartalmaz, lényegében a ne-
hézvegyipar termékei, nyílászárók, falak, födé-
mek, padlók, lépcsők stb. készülnek belőle). A 
vízszigetelő anyagok is messze kerültek már a 
természetes bitumentől, a kőolajgyártás mellék-
termékeiből készült „alapanyagok”-ból un. modi-
fikált (speciális gyártási eljárásokkal és vegyi 
anyagokkal kiegészített) félkész és késztermékek 
kerülnek a piacra, különböző műanyagokból ké-
szült lemezekkel, bevonat szigetelésekkel és hő-
szigetelő anyagokkal együtt. A környezetkímélő-
nek tartott faszármazékok (építőlemezek) ragasz-
tóanyaga még ma is legtöbbször, az egészségre 
bizonyíthatóan káros hatású, formaldehid gyanta. 

8.2.2.5. Az épületszerkezetek  
Az épületek a természeti környezettől különbö-

ző helyzetű felületekkel elválasztott térrendszer-
nek is tekinthetők. A belső terekben a külsőtől 
sokszor gyökeresen eltérő, a funkciónak megfelelő 
(lég)állapotokat kell létrehozni és fenntartani. A 
térelhatároló síkok, a különböző rendeltetésű épü-
letszerkezetek, teherhordó és öltöztető elemekből, 
gyártott termékekből és építőanyagokból állnak, a 
terek jellemzőihez igazodnak. A fenntarthatósági 
alapelvek (R.C.R.) alapján újra értelmezett, ki-
egészített szakmai szabályok az épületszerkezetek 
esetében is  érvényesek.  

A szerkezetek és működésük megtervezésénél 
elsősorban a fizika (épületfizika), de az építésöko-
lógia és építésbiológia törvényszerűségeit is szem 
előtt kell tartani. A térelhatároló szerkezeteknek 
pl. a „harmadik bőr” funkcióit: (mechanikai-, bio-

lógiai védelem, hő-és hangszigetelés, párologta-
tás, elnyelés, megkötés, kapcsolatteremtés) kell 
ellátniuk, de az építőanyagaiknak és a konstrukci-
óknak a felsoroltakon kívül az épületfunkciónak, 
a szakmai és építésökológiai elveknek megfelelő 
jellemzőkkel is rendelkezniük kell. 

8.2.2.6. A fenntartható építés épületszerkezetei, 
definíció 
„A fenntartható építészet épületszerkezetei a 

fenntarthatóság elvrendszerét (R.C.R.) követve 
készülnek el, épülnek be és segítik elő az épület 
építésökológialag és építésbiológiailag igazolt 
működését annak teljes életciklusa alatt.” (Lányi 
E.) 

A definíció teljesíthetősége érdekében helyben 
hozzáférhető, tartós, felújítható, újrahasználha-
tó/komposztálható, nem mérgező anyagokból ké-
szülnek, zárt „termékutakat” és „szelíd” kivitele-
zési technikákat igényelnek. Gazdálkodnak az 
energiával és a levegő nedvességtartalmával és a 
szerkezeti rendszer felerősíti és hasznosítja a kör-
nyezeti erőforrásokat. 

8.2.2.7. Épületszerkezetek csoportosítása, köve-
telmények 
Az építőanyagok szerkezetekké összeépítve, 

sokszor eredeti állapotuktól eltérően viselkednek. 
(A laboratóriumokban mért értékek gyakran je-
lentősen eltérnek a helyszíni mérések eredményei-
től.) A felsorolt követelményeket legtöbbször a 
többfunkciós szerkezetek képesek kielégíteni, me-
lyek meghatározott hierarchia szerint kapcsolód-
nak egymáshoz és az épület egészéhez. 

A fenntartható szemléletnek megfelelő csopor-
tosítás némileg eltér a megszokottól. Beszélnünk 
kell:  
 Teherhordó- (falas, vázas, vegyes rendszerek), 
 Külső térelhatároló- (külső falak, tetők, talajon 

fekvő padlók), 
 Belső térosztó,- elválasztó- (közbenső födé-

mek, válaszfalak), 
 Térkapcsoló- (lépcső, függőfolyosó, nyílászá-

rók) 
 Védő-szabályozó- (hő-, hang- és víz és ned-

vesség szigetelések), 
 Használatot biztosító, (külső, belső felületkép-

zések) és 
 Komfortszabályozó szerkezetekről. 

A felsoroltakból témánk szempontjából a külső 
térelhatároló, a védő-szabályozó, a használatot 
biztosító és a komfortszabályozó szerkezetek bír-
nak kiemelt jelentőséggel.   
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A szerkezetekkel szemben első ránézésre két 
különféle elvárás fogalmazható meg:  
 A szakmai követelmények (állékonysági, épü-

letszerkezetei, épületfizikai, megvalósítási, fi-
nanszírozhatósági, környezetvédelmi és egész-
ségügyi-higiéniai) általában ismertek.  

 A szakmai elvárásokon kívül építésökológiai 
(az épület és a természet kapcsolata) és építés-
biológiai (az épület és az ember kapcsolata) 
követelményeknek kell teljesülniük, melyek 
részben átfedésben vannak a már ismertekkel. 
Építésökológiai követelmények: 

 A legismertebb, a már évek óta érvényben lévő 
követelmény/előírás a környezetszennyezés el-
kerülése (lásd a Környezetvédelmi Hatóság 
előírásait). Az épülethasználaton kívül a szer-
kezetválasztás is kihatással van a természeti 
környezetre, elsősorban a káros anyag tartalom 
környezetbe kerülésekor a különböző életcik-
lus-fázisokban.  

 Az építésökológiai követelmények azonban az 
épületek szerkezeteinek elő- és elkészítésekor, 
beépítésekor, fontosnak tartják azt is, hogy mi-
lyen mértékben avatkozunk be a természetes 
környezetbe. A károkozás ugyanis nemcsak a 
hulladékok lerakásával lehet kapcsolatban. Pl. 
az építési alapanyagok kitermelése, a szállítás, 
gyártás, a beépítés kori energiafelhasználás, a 
keletkezett építési hulladék, a talajmozgatás 
mennyisége, az őshonos növényzet elpusztítá-
sa, rétegvizek helyzetének megzavarása, a 
recycling lehetősége vizsgálatának elmulasztá-
sa, stb. sokszor a szennyezésnél is nagyobb 
környezeti károkat okozhat. A beavatkozás 
mértékének korlátozásán kívül jelenleg még 
csak ajánlásként, de várhatóan, hamarosan kö-
vetelményként fogalmazódik meg a környezeti 
erőforrások és kényszerek figyelembevétele, 
azaz használatuk vagy az ellenük való védeke-
zés fenntartható módja. 
Építésbiológiai követelmények: 
A városi ember számára nyilvánvaló, ha nem 

is tudatos, hogy élete legnagyobb részét mestersé-
ges környezetben (épületben, járműben, egyéb lé-
tesítményekben) tölti.  

Az épület előállítással – felújítással - bontással 
és használattal kapcsolatos betegségekről (S.B.S., 
B.R.I.) a levegőminőségre vonatkozó fejezetek-
ben már beszámoltunk.  

Az építésbiológia a használói-, legtöbbször az 
emberi egészség védelmét tartja szem előtt. A jó 
közérzet összetevői a komfortérzet: (hőmérséklet, 

páratartalom, légsebesség, zaj- és fényhatások) és 
a kényelemérzet, ami a pszichológiai és az egész-
séget befolyásoló tényezők összessége, vagyis a 
tájékozódás, biztonság, térarányok, színek, zsú-
foltság, szeparáltság, a levegő minősége, ionizá-
ció, szaghatások, stb.) 

A „Levegőháztartás” c. fejezetben részletesen 
tárgyaltuk, milyen komfort körülményekre van 
szükség ahhoz, hogy a szervezet alkalmazkodóké-
pességét, ne terheljük túl. De szó volt arról is, 
hogy milyen veszélynek vannak kitéve azok az élő-
lények, akik életük jelentős részét (kb. 85-90%) 
mesterséges környezetben töltik el. Az egészségre 
káros/mérgező (fizikai, kémiai, biológiai szennye-
zőanyagok, az elektromágneses sugárzás, ionkon-
centráció, UV sugárzás, stb.) anyagok expozíciós 
útjai általában inhalációsak, dermálisak és táplál-
kozásiak lehetnek, azaz a káros anyagok légzés-
sel, tapintással és nyeléssel kerülhetnek az élő 
szervezetbe. 

Követelmény tehát, hogy a felsorolt veszélyes 
anyagok (szerkezetekké összeépítve) és jelensé-
gek ne kerülhessenek az épületet használókkal 
ilyen kontaktusba. 

8.2.2.8. „Beteg épületek”épületszerkezetei  
Sajnos modern épületeink mind anyaghaszná-

lat-szerkezetkialakítás, mind épülethasználat te-
kintetében „beteg épületnek” számítanak, a már 
jelzett szindrómák (S.B.S., B.R.I.) gyakran jelent-
keznek.  

Elég itt csak az energiatakarékosság és a leve-
gőminőség ellentmondásaira utalnunk. Az egyre 
jobb hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező, kitűnő 
légzárású nyílászáró szerkezetek a spontán szellő-
zést nem teszik lehetővé, a romlott levegővel 
egyébként is jelentős mennyiségű hőenergia távo-
zik az épületből. A romlott levegő csupán 13%-
ban tartalmaz emberi kibocsátásokat (Bánhidi-
Kajtár 2000), a maradék összetevők a már emlí-
tett, fizikai, kémiai, biológiai, mechanikai káros 
anyagok. A megoldás mesterséges, vagy un. kont-
rollált szellőzés, hőcserélő berendezésekkel, vagy 
a káros anyagok kiküszöbölése az építés gyakor-
latából.) 

Nem szerencsés pl. a „készházak” és a nehéz-
vegyiparra épített „hihg-tech” termékek választá-
sa, mert számos kiváló tulajdonságuk mellett élet-
tartamuk rövid (max. 25-30 év), gyakran káros 
anyagokat tartalmaznak és a megállíthatatlan in-
nováció miatt, jóval olcsóbb és hatékonyabb vál-
tozatok kerülnek piacra. Cseréjük és hulladékba 
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kerülésük felgyorsulhat, mert javításukra sem 
mód sem igény nincs. 

Egy korszerű szerkezeteket használó épület, ha 
környezeti energiaforrásokkal „működik” is, nem 
tekinthető sem ökologikusnak se, egészségesnek. 
(Pl. a fototermikus, vagy fotovillamos napenergia 
hasznosító rendszerek épületszerkezetekbe integ-
rált változatai akár kiváló hatékonysággal működ-
tetők, azonban rövid idő múlva erkölcsileg el-
avulnak (innováció), nem javíthatók és nem hasz-
nálhatók újra, nem komposztálhatók és újrahasz-
nosítások is komoly technikai hátteret és energia-
felhasználást igényel). A villamos energia termelő 
homlokzati elemek egészségre káros hatásainak 
vizsgálata még gyerekcipőben jár. 

8.2.2.9. Egészséges épületek szerkezetei 
Az emberi egész - ség nemcsak a betegség hiá-

nyát jelenti, hanem testi- és „szellemi-lelki” jól 
létet, harmóniát, a jókedvvel végzett munka és az 
egészséges pihenés körforgását, de elég erőt a ba-
jok elviselésére is. Az életmód megváltozása nél-
kül (stressz, mozgáshiány, „junk-food”, gyógy-
szerarzenál, vegyi anyagok használata a testápo-
láshoz, takarításhoz, mosáshoz, stb.) a kívánt 
egészségi állapot „egészséges épületekkel” sem 
lesz elérhető. Az előzőekben felsorolt követelmé-
nyeknek megfelelő (természetes- és mérgező ösz-
szetevőt nem tartalmazó) építőanyagok és szerke-
zetek alkalmazása esetén az épülethasználattal 
összefüggő egészségkárosításnak számos formája 
azonban megszűnne. 

 A tevékenységfüggő komfortjellemzők (lég-
hőmérséklet, páratartalom, légmozgás sebessége) 
létrehozása energia-bevitellel jár, fenntartásában 
azonban a jól megtervezett térelhatároló szerkeze-
teknek nagy szerepe van. A szervezet a komplex 
hatásokra reagál, alkalmazkodóképességének ha-
tára a betegség kialakulása, ezért a komfortjel-
lemzők csak bizonyos intervallumban változhat-
nak. (Emlékeztetőül a lakó és középületekre a 
WHO ajánlások:18- 20 °C léghőmérséklet, 50% 
relatív páratartalom, 0,1 – 0,15 m/sec légmozgás 
(télen), 0,3,- 0,5 m/sec légmozgás (nyáron). Az 
emberi szervezet általában: 16 °C – 25 °C-os lég-
hőmérséklet határok között, 2 – 3 °C függőleges 
és 2 °C vízszintes irányú hőmérséklet eloszlás, il-
letve 1°C lég- és felületi hőmérséklet különbség 
mellett, viszonylag kevés energiát fogyaszt az al-
kalmazkodásra, komfortérzete megfelelő). Ezeken 
kívül túlhevülés, túlhűlés, vagy túlzott verejtéke-

zés következhet be, ami légúti és reumás megbe-
tegedésekhez és szívproblémákhoz vezet.  

A szerkezetkialakítás tehát itt is funkciófüggő, 
a térelhatároló szerkezeteknek jó hőszigetelő ér-
tékkel kell rendelkezniük, állandó emberi tartóz-
kodást feltételezve, de pl. szakaszos fizikai mun-
kavégzés esetén, inkább a kevésbé jó hőszigetelés 
és az időszakos sugárzó fűtés a megoldás. A zaj 
egészségkárosító hatása az előbbi esetekben haté-
kony hanggátlással, utóbbiban helyi zajcsillapítás-
sal célszerű. (Még hatékonyabb azonban, ha nem 
használunk zajkeltő eszközöket, hanem gépek és 
elektromos szerszámok helyett, mechanikusan 
működő szerszámokat, ahol lehet.) 

Egészséges szerkezetnek számít pl. a kézi mű-
ködésű nyílászáró és árnyékoló szerkezet, vagy a 
néhány évente egyszerű felújítást (tapasztás, me-
szelés) igénylő vályogfal is. Ha az épületműköd-
tetés, karbantartás fizikai munkával, mozgással jár 
a kényelemhajszolással járó civilizációs betegsé-
gektől megszabadulhatunk.  

8.2.2.10.  A természeti környezetet kímélő épü-
letszerkezetek  
 A szennyezés csökkentésének a szerkezetvá-

lasztás szempontjából három lehetősége van: 
 Nem építünk be olyan termékeket, amelyek a 

környezetre káros anyagösszetevőket tartal-
maznak. Rosszabb esetben (ezt nem áll mó-
dunkban ellenőrizni) nem engedjük meg, hogy 
a káros összetevők a szerkezet bármelyik „élet-
fázisában” a természeti környezetbe jussanak. 

 Alternatív építési módokat (lásd később) java-
solunk, melyek anyagai valamelyik formában 
recirkuláltathatók. 

 A funkció függvényeként, lehetőleg hosszú 
élettartamú, többször- és egyszerű eszközökkel 
felújítható szerkezeteket választunk. 

8.2.2.11. A környezeti a kényszerekkel számoló 
épületszerkezetek 

A környezeti kényszerek általában domborzat-
talajszerkezet- és klímafüggők, éghajlati övek 
szerint változnak. Bizonyos mértékig ide sorolha-
tó az építés helyszínének megválasztása is. Jó 
lenne, ahogy a múltban, úgy a jövőben is elkerül-
ni a hullám- és árterekben való telekosztást. 
Amennyiben erre nincs mód, (Pl. Velence), elő 
kell írni, pl. víz- és fagyálló lábazati fal készíté-
sét, vagy az épület „lábakra állítását”. Ez utóbbi 
a nagytömegű talajmozgatásnak is jó „ellenszere” 
lehet adott esetben. 
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A forró száraz éghajlaton a magas hőmérsék-
let, a növényzet/árnyékolás hiánya, az erős szolá-
ris be- és az éjszaki kisugárzás ellen kell védekez-
ni. A forró nedves éghajlaton a magas léghőmér-
séklet mellett a magas páratartalom és a rendsze-
res, nagy mennyiségű csapadék okozhat szerkeze-
ti gondokat. 

A kontinentális klímát a kemény telek és forró 
nyarak jellemzik, de szerencsére léteznek átmene-
ti évszakok (tavasz, ősz) is. 

- Az első esetben a tradicionális építésben 
nagy szerepet játszottak a nagytömegű falak, az 
árnyékos-vízmedencés belső udvarok, a 
lapostetők-tetőteraszok. A szélsőséges alkalmaz-
kodás elkerülését házon belüli költözéssel, (az élet 
terének/tevékenységeknek más és más helyiségbe 
terelésével) oldották meg, nyári- és téli nappali és 
éjszaki fázisokban. A hőmérséklet csökkentésében 
(hűtésben) komoly jelentősége volt a szélbefogás-
sal támogatott, természetes eszközökkel irányított 
légmozgásnak, amit víz párologtatásával is kiegé-
szítettek. 

- Az enyhébb mediterrán éghajlaton a tájolás-
nak, a mozgatható- és növényi árnyékoló szerke-
zeteknek és a fedett nyitott tereknek volt nagyobb 
szerepe, bár a költözés és szellőztetés itt sem volt 
ismeretlen. 

- A forró-nedves éghajlaton a gyors lehűlésre 
képes könnyű szerkezetekből „kéthéjú-
átszellőztetett” rendszereket alakítottak ki, lábak-
ra állítással, nagyméretű nyílásokkal is segítették 
az intenzív légmozgást és a víz gyors elvezetését. 
Az áradások okozta károkat az épülethely gondos 
megválasztásával igyekeztek elkerülni és/vagy 
hasznosítani. 

- A kontinentális éghajlaton a kényszerek sok-
rétűbbek. Megtalálható a nyári hőség, a téli hideg, 
a jelentős mennyiségű és időnként intenzíven ér-
kező csapadék (nemcsak víz, hanem hó és jég 
formájában is), a viharos szelek, a tavaszi áradá-
sok, és az egyre gyakrabban jelentkező ökológiai 
katasztrófák (a fabányászat és a nagyléptékű ter-
mészet átalakítás előidézte erózióból származó 

földcsuszamlások, sárlavinák) vulkánkitörések és 
az iparosítás „balesetei”. 

A védekezés módszerei a múltban sokfélék vol-
tak. A víz ellen pl. a helymegválasztással (árterek 
elkerülése, magas pontok, stb.) felszíni és csapa-
dékvíz elvezető rendszerek kialakításával és kar-
bantartásával, sőt pl. itthon favázas vályogházak 
építésével védekeztek. (A vályogot a víz kimosta 
ugyan, de az ingóságok a padláson megmaradtak 
és az ár elvonulása után a vesszőfonást 
újratapasztották). A lábazati falak a csapadékos 
vidékeken elengedhetetlenek voltak, csakúgy, 
mint a magas tető (amiről hamar lecsúszik a hó), 
a csapóeső ellen védő, de nyáron árnyékot is adó 
széles ereszkinyúlás, és az esőcsatorna (a tetőn 
vagy a talajon). 

A vastag vályog, kő, vagy téglafalak a hideg és 
meleg elleni védelemül is szolgáltak, de ellenáll-
tak a szélnek is. A szélvédelemre egyes vidékeken 
különös gondot fordítottak, földből és növényzet-
ből szélterelőket, védősáncokat építettek, amelyek 
a hófúvások ellen is jó szolgálatot tettek. Az euró-
pai vernakuláris építészetben a középkor nagy ré-
szében az épületek csak a csapadék és a szél ellen 
védtek. A szélvédelem természetesen a rögzítő 
szerkezetek kialakításában is megnyilvánult. Az 
alacsony téli hőmérséklet ellen a speciális ruháza-
ton kívül az emberek (lásd eszkimó igloo), illetve 
az állatok (fedett szárnyékokkal, istállókkal köz-
vetlenül szomszédos lakóhelyek) metabolikus hő-
je szolgált. Csak időszakosan és kiegészítésképpen 
került sor a tűzgyújtásra.  

A nyári meleg elleni védekezés itt is mozgat-
ható és/vagy növényi árnyékolókkal, nagytömegű 
falakkal és természetes szellőztetéssel történt.(8—
5. ábra) 

Az újkor és később az iparosítás elsöpörte a 
hagyományos módszereket, a modernitás itt is az 
„egyen házaknak” kedvezett, elvesztek a vidékek-
re, kultúrákra jellemző szerkezeti megoldások. A 
kényszerek elleni védekezésre ettől kezdve az ol-
csó, nagysűrűségű energiára épített technika és az 
„épületgépészet” szolgált. 
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8—5. ábra Árnyékolás nyáron, lombos fák telepítésével [105] 

8.2.2.12. Környezeti erőforrások felhasználási 
lehetőségeinek koncepciói 
A környezeti erőforrások közül a megújuló 

energiaforrásokra helyezik a legfőbb hangsúlyt, 
mert kényelmünk főleg az energiahasználat függ-
vénye és egyelőre nem látjuk be, miért kellene ró-
la, (legalább részben), lemondanunk.  

Az itthon legáltalánosabban előforduló meg-
újuló energiaforrások a napsugárzás, a szél, a nö-
vényzet (biomassza), a földhő (geotermikus) és a 
termálvíz (geptermális). A vízfelületek/folyóvizek 
csak, mint klímaelemek (pormegkötő, hűtő, ref-
lektáló) jönnek szóba, energiatermelésre kevés a 
helyzeti energiájuk. 

A környezeti, többnyire megújuló energiafor-
rásokat alapvetően un. aktív-, vagy passzív- mó-
don hasznosítják.  

A hasznosítás „aktív”, ha valamilyen, külön 
erre célra kifejlesztett eszköz segítségével történik 
az energia begyűjtése/sűrítése, átalakítása, kiegé-
szítő berendezésekkel a tárolása, elosztó hálóza-
tokkal és leadókkal a célba juttatása. A „végső 
energia” legtöbbször hő/hideg vagy elektromos 
energia formájában kerül hasznosításra, gyakori 
mechanikai munkává alakítása is.  

A hasznosítás „passzív”, ha külön „gépészeti 
berendezések” nélkül az épületek és szerkezeteik 
célszerű kialakításával gyűjtjük, tároljuk és oszt-
juk el a (többnyire hő/hideg vagy fény energiát). 
Ez esetben az „épületgépészeti berendezések” 

szerepét az épületszerkezetek veszik át, pontosab-
ban vissza. 

Közép-Európa éghajlata és kényelemszerete-
tünk sajnos alkalmatlan arra, hogy pusztán pasz-
szív módon állítsuk elő jelenkor igényelte belső 
téri, elsősorban a hőmérsékletre (fűtés-hűtés) vo-
natkozó kondíciókat. Célul tűzhetjük ki azonban, 
hogy az átmeneti évszakokban és nyáron, csak 
passzív módszereket használunk, télen csak kiegé-
szítő, aktív berendezésekkel "segítünk rá” a pasz-
szív működésre. Ez az un. "hibrid hasznosítás" lé-
nyege. 

Meg kell jegyeznünk, hogy eddig (és még jó 
ideig) nem sikerült kikapcsolni a nem megújuló 
energiaforrásokat ugyanis sem az épületszerkeze-
tek, sem az aktív eszközök előállításánál ezek nem 
nélkülözhetők. 

8.2.2.13. Passzív környezeti energiahasznosítás 
 A passzív energiahasznosítás alatt elsősorban 

a téli időszak fűtésre- és a nyári időszak hűtésre 
fordított energiaszükségletének kielégítését értik. 
Már említettük, hogy a környezeti energiák, pl. a 
napsugárzás, sokszor nem akkor állnak rendelke-
zésre és nem olyan „sűrűségben” mikor szükség 
van rájuk. A hasznosítás módszere tehát többlép-
csős: a begyűjtés, tárolás és elosztás (felhaszná-
lás) fázisaira egyaránt szükség van.Ebben a feje-
zetben a passzív energiahasznosítás épületszerke-
zeteinek elvi kialakítását mutatjuk be. „Passzív 
energiahasznosító rendszerek”-nek általában az 
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üvegházhatás elvén alapuló, a nap sugárzási 
energiáját hőenergiává átalakító épületelemek 
összességét nevezzük. Megfelelően összeépített 
rendszerként az átmeneti évszakokban képesek 
lehetnek az épületfűtés feladatának ellátására. 

 
8—6. ábra Napsugárzás "hasznosulása", direkt 

rendszer, "hőmérleg" [105] 

A kontinentális éghajlaton a passzív fűtésre (az 
átmeneti évszakokban) a napenergia látszik leg-
megfelelőbbnek. Az energiagyűjtés „napcsapdák-
kal”, vagyis transzparens felületek megfelelő tájo-
lású, dőlésszögű és homlokzati arányú elhelyezé-
sével történik. Az energia tárolásához a transzpa-
rens felületek mögötti tömegre, azaz megfelelő 
fajhőjű, sűrűségű, kiterjedésű (vastagság és felü-
let) hőtároló anyagra van szükség. (8—6. ábra; 
8—7. ábra) A hőtárolásra alkalmas szerkezetek 
hatékonyságát, vagyis az energianyereséget fajhő-
jük, felületük színe, textúrája és nedvességtartal-
ma, a transzparens felületek minősége (fény és 
hőáteresztő képessége) is befolyásolja. Megje-
gyezzük, hogy felületekre érkező direkt sugárzás 
a látható fény tartományban, a leghatékonyabb, de 
minimális nyereséget a diffúz sugárzás is adhat. 

Az üvegezés típusát és a transzparens felület 
nagyságát a sugárzási nyereség és a transzmisz-
sziós veszteség mérlegével kell megválasztani, az 
üveg hőátbocsátási tényezője és sugárzásáteresztő 
képessége között összefüggés van. (Szokványos 
kétrétegű - U= 3 W/m2K) - üvegezésen a sugárzás 
80-85%-a is átjut).   

A szerkezetbe lépő és onnan távozó energia-
áramok különbsége a tárolt hőenergia és (a hő-
mérséklet) változásával jár. A tárolt hő mennyi-
ségének változása a Δq = m.c.Δt  képlettel írható 
le. Az építőiparban használatos anyagok fajhője 
c= 0,84-0,95 kJ/kgK között változik, ezért lénye-
ges szerepet inkább a tároló anyag tömege és a 
hőmérsékletkülönbség játszik. Kivételt képeznek 

a szerves anyagok. Pl. a fa fajhője c= 1,7-3,00 
kJ/kg/K, ezért 1 kg fa hőtárolása 2-3 kg betonnal 
egyenértékű. (csekély tömege miatt viszont rend-
szerint túl nagy méretekkel kellene számolnunk. 
(Zöld, 1999) [75; 64] 

 
8—7. ábra Napállás—benapozás árnyékolás a 

helyiségelrendezés és ereszkinyúlás függvényében 
[105] 

A hőtároló tömeg méretezésénél az anyagjel-
lemzők közül a fajhő, a sűrűség és a felület játszik 
szerepet, így nem csak szilikát bázisú anyagok jö-
hetnek szóba, hanem pl. a víz, a vályog, sőt a fa 
is. (lásd vízfalak, illetve fázisváltó anyagok). Az 
építészeti/szerkezeti kialakítás szempontjából 
azonban ezek a szerkezetek sokszor nehézséget 
okoznak.  

Az épületfűtés céljára „direkt” és „indirekt” 
rendszerek hozhatók létre (Zöld; 1999, és Farkas; 
2004).[64; 75] Ha a napenergia gyűjtés, tárolás, 
elosztás feladatrendszerének ellátására közvetle-
nül a fűtendő épület szerkezeteit használjuk fel, 
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direkt megoldást, ha elkülönített energiagyűj-
tő/tároló elemeket és célorientált tereket hozunk 

létre az épületen belül, indirekt megoldást alkal-
mazunk. (8—8. ábra) 

 
8—8. ábra Passzív szoláris rendszerek csoportosítása [] 
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A direkt rendszerek ismérvei 
A hőháztartás optimalizáláshoz tudatos építé-

szeti és épületszerkezeti megoldásokra van szük-
ség. A legnagyobb fűtési igényű helyiségeket a 
maximális szoláris nyereség érdekében K-DK- D-
DNY-NY-i irányban célszerű tájolni és kisebb hő-
igényű helyiségekkel „hőszigetelni” (zónás terve-
zés). A filtrációs hőveszteség korlátozására zsili-
peket, puffertereket érdemes tervezni. Épületszer-
kezeti szempontból a térelhatároló és belső ener-
giagyűjtő-átalakító szerkezetek tudatos felépítése 
pl. energiagyűjtő, a nappályának megfelelő ferde-
síkú üvegfelületek, hőelnyelő/tároló tömegű falak 
és padlók és a hőáramlás irányításhoz tartozó hő-
szigetelő réteg célzott elhelyezése lényeges. A de-
fenzív energiatudatos szemlélettel szemben (télen 
a fűtési hőveszteség, nyáron a szoláris hőnyereség 
korlátozása) itt a nyereségelvű tervezési módszer 
kerül előtérbe, amely télen a szoláris hőnyereség, 
nyáron pedig a hőveszteség természetes szellőzés-
sel segített fokozását tartja szem előtt. 

Eszközei a:  
- Számítható méretű, kedvező tájolású, jó fény-

áteresztésű tulajdonságú transzparens (üvegezett) 
homlokzati felület. 

- Elegendően nagytömegű sugárzáselnyelő/hő-
tároló közeg elhelyezése (szakmai „ökölszabály” 
szerint 1 m2,  85-90%-os áteresztőképességű, üve-
gezett felület mögött, min. 2000 kg aktív tároló 
tömegre van szükség). A hőtároló tömeg energia-
szintje jelentős eltérést mutathat attól függően, 
hogy közvetlen besugárzást kap, vagy a besugár-
zottakkal csak sugárzásos hőcserével kerül kap-
csolatba. A hőelosztást a spontán, hőmérsékletkü-
lönbségen alapuló levegőmozgások végzik. A su-
gárzási nyereségek maximalizálására az átmeneti 
és a téli időszakban van szükség, az alacsonyabb 
napállásnak megfelelő szerkezeti megoldások és 
üvegezési minőség megválasztásával. Működés 
feltétele a felsorolt elemek rendszerbe állítása és 
tudatos működtetése. 

Nyáron a felesleges hőmennyiség távoltartá-
sa/eltávolítása megfelelően elhelyezett, állítható-
árnyékoló szerkezet kialakításával és természetes 
szellőztetéssel. A rendszer nehezen szabályozha-
tó, ezért tervezésénél gondos méretezésre van 
szükség. (Méretezési módszerek, forrás pl. Dr. 
Zöld András, Energiatudatos építészet.) [114] 

Az indirekt rendszerek megoldásai: 

Energiagyűjtési és tárolási célokra speciális 
szerkezeteket építenek be, amelyek működése 
ugyancsak az üvegházhatás elvén alapul.  

Az alábbiakban felsorolunk néhány közismert 
megoldást.  

- A napterek (télikertek) ugyan részei lehetnek 
az épületnek, az energiagazdálkodás szempontjá-
ból mégis „elkülönített”, önálló elemnek tekinthe-
tők. Előnye, hogy térbővületként szolgálhatnak, 
kellemes tartózkodási helyként, de puffertérként 
és fűtőhelyiségként is. A homlokzathoz toldat-
ként-kiegészítésként kapcsolódhatnak, de integ-
rálhatók is az épület tömegébe. Mivel lényegében 
itt is a sugárzási energia gyűjtéséről és tárolásáról 
van szó (transzparens térelhatárolás, hőelnyelő és 
tároló tömeg), az elosztási - célbajuttatási funkci-
ók csak az épületterekkel való, szabályozható 
kapcsolattal elégíthetők ki. A nyári túlhevülést, 
árnyékolással és átszellőztetéssel oldják meg. A 
napterek az „üvegházhatás” elvén működnek, a 
mi éghajlatunkon négy fázisban. 

 
Télen nappal a látható fény sugárzástartomá-

nya az üvegfelületeken áthatol, a mögöttes nagy 
tömegű (méretezett) felületeken elnyelődik, veze-
téssel a tömeg belsejébe jutva tárolódik. Az ener-
gia elosztása, a hőleadás a csatlakozó szerkeze-
tekben és a helységek levegőjében lejátszódó 
spontán folyamatok (hővezetés, hőátadás) ered-
ménye. A hosszú hullámú visszasugárzással 
szemben az üveg „átlátszatlan”, a napenergia 
„csapdába esik”.   

A napsütés megszűntével azonban (télen éjsza-
ka) a hőenergiát átadással és vezetéssel az üveg 
„átengedi”, ezért, ha az üveg belső felületének 
„árnyékolásával” nem akadályozzuk meg, a helyi-
ség gyorsan kihűl. 

Nyáron nappal külső (kivételesen belső) mobil 
árnyékoló szerkezet beépítésével a sugárzási 
energia egy részét érdemes távol tartani és a nap-
teret intenzíven szellőztetni. Ebben az időszakban 
a mögöttes helyiségkapcsolatok lehetőleg ne mű-
ködjenek. 

Nyári éjszakákon az árnyékoló szerkezeteket 
célszerű eltávolítani, hogy a hosszú hullámú visz-
szasugárzással felmelegített levegőt transzmisszi-
óval és intenzív szellőztetéssel eltávolíthassuk, 
ezáltal a felmelegített tároló felületek hőmérsékle-
te is csökken. (8—9. ábra) 

. 
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8—9. ábra Naptér négyfázisú működése, hasznosítás és védelem [forrás: Internet] 

A napterek lehetek önálló épületrészek, de 
naptérként működnek a beüvegezett loggiák és 
erkélyek (ily módon a felújításnál a hőhidak is 
megszüntethetők), valamint az un. virágablakok 
(külső harmadik ablakréteg) is. 

- Az üvegház hatás elvén működnek a Trombe 
falak és a tömegfalak, de itt a hőelnyelő/tároló 
tömeg és az üvegezés között nincs elegendő tér a 
tartózkodásra. A külső felület elnyelést segítő be-
vonattal ellátott, a tárolt hőmennyiséget a belső 
síkján késleltetve adja le a mögöttes helyiségnek. 
A szabályozás a két felület között elhelyezett ár-
nyékoló szerkezettel, illetve az üvegfelületben és 
a falszerkezetben elhelyezett szabályozó nyitható 
és zárható nyílásokkal történhet. A tömegfal nyí-
lás nélkül, a trombe fal azokkal együtt készül. 

- A transzparens (sérülékeny, átlátszó elemek-
ből) hőszigetelések a külső falak külső síkján 
gyűjtik a napenergiát és a hőáram (mivel a hőszi-
getelésen kifelé nem távozhat) a tömör falszerke-
zetet melegíti fel, majd a belső térbe jut. Itt is 
szükség van árnyékolásra, sőt mechanika véde-
lemre. 

Megjegyezzük, hogy az árnyékolásra használ-
hatunk lombhullató növényzetet is, olcsóbb és va-
lóban ökologikus megoldás. 

- Levegő hőhordozóval működő passzív rend-
szerek működhetnek légfűtésként, vagy „kéthéjú 
szerkezetek” járataiban keringetjük a napenergiá-
val felmelegített levegőt, a hőtároló felületek fal-, 
mennyezet-, padlófűtésként működnek. Ilyenek a 
falkollektor, mely a tömegfalhoz hasonló szerke-
zet, de az energiagyűjtő felület mögött nincs hőtá-
roló tömeg, a hőenergia természetes légkörzés ré-
vén továbbítódik (légfűtés). A Barra-Constantini 
rendszerben az energiagyűjtés falkollektorral tör-
ténik, amely egy zárt áramkörben jut a szerkeze-
tek légjárataiba, amik hőtárolásra is szolgálnak, 
illetve részben padló- és mennyezetfűtésként mű-
ködnek, részben a felmelegített levegő a légjára-
tokból a helyiségekbe jut. A „kihelyezett kollekto-
ros rendszer”-ben az energiagyűjtés (pl. 
légkollektorral) az épületen kívül történik, (hőtá-
roló tömegre itt is szükség van), a légkörzést pe-
dig a kürtőhatás biztosítja. 

- A passzív rendszerek légtechnikai elemekkel 
bővíthetők (ez már bizonyos mértékben gépészeti 
eszközökkel, ventillátorral történik). Itt említhe-
tők a napterekhez kapcsolt rendszerek, vagy a fe-
kete padlás, amely üvegezett felülettel ellátott te-
tőszerkezet gyűjti és nagytömegű szelektív bevo-
natú födém tárolja, illetve adja át a belső térnek. 
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Árnyékolásra-kürtős szellőztetésre és hőszigete-
lésre itt is szükség van. (Zöld 1999. Farkas 2004) 

  Az aktív és hibrid környezeti energiahaszno-
sító rendszerek részben vagy egészen gépészeti 
eszközökkel gyűjtik be, tárolják és hasznosítják a 
nap, föld, levegő, talajvíz, vagy a biomassza 
(hő)energiáját. Ezért ezeket az „Energia és anyag-
áramok” fejezetben mutatjuk be. 

8.2.2.14. Klímahomlokzatok, intelligens házak 
A klímahomlokzatok és az intelligens házak 

esetében az energia „formaalkotó tényezővé” vá-
lik, lényege a mesterséges kapcsolatteremtés a 

környezettel, a külső-belső változásokra dinami-
kusan reagáló szabályozható áteresztő képességű 
(üveg)szerkezetekkel. Besorolásuk a leírt kategó-
riákba nehéz, mert működésüket tekintve a kör-
nyezeti energiákat „kvázi passzív" módon is hasz-
nosítják. (8—10. ábra) 

A működésük az információgyűjtés – tárolás - 
feldolgozás fázisait követi napenergiával táplált 
érzékelőkkel. A reagálás az energiaáramok össze-
rendezésével, a szerkezetek teljesítőképességének 
megváltoztatásával (félig áteresztő hártyák) törté-
nik.

 
8—10. ábra Klímahomlokzat, Delft Műszaki Egyetem, idézi Dr. Széll Mária [101] 
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Igaz, hogy túlnyomórészt környezeti energiá-
kat hasznosítanak, de eszközeiket tekintve, a leg-
jobb esetben is a „hibrid hasznosítás”-sal jelle-
mezhetők. Hatalmas mennyiségű szürke energia-
tartalmuk és a felújítás - reciklálás nehézkessége 
(lehetetlensége) miatt megoldásaik a „zöldruhás” 
elvet szemléltetik. 

A környezeti erőforrásokhoz minden történel-
mi korban alkalmazkodtak, csak az olcsó és kime-
ríthetetlennek tűnő fosszilis energiahordozók fel-
fedezését követően hagyták őket az építészek fi-
gyelmen kívül. Az „energiaválságok” döbbenetét 
követően kezdetben a „defenzív tervezési elv” 
(környezeti kényszerek elleni intenzív védekezés), 
napjainkban a „nyereségelvű szemlélet”, (passzív, 
aktív- és hibrid módon) illetve a kettő ötvözete 
kerültek előtérbe.  

Összefoglalásként: környezetkímélőnek tekint-
hetők az építőanyagok és szerkezetek, ha: 
• teljes életciklusuk alatt kevés az energiafel-

használásuk, 
• nem mérgezik sem a természetet, sem az em-

bert, 
• nem lesz belőlük használhatatlan hulladék, 
• a felhasználásukkal készült házakban jól érez-

zük magunkat. 

8.2.2.15. A szerkezettervezés, számszerűsíthető 
paraméterek 
  A belső tér igényeit, a szerkezetek paraméte-

reit befolyásoló tényezők nagy része számszerű-
síthető és dimenzionálható (pl. a hőmérséklet, a 
nedvességviszonyok, a légmozgás, a zaj, a megvi-
lágítás, az építőanyagok, bútorok, lakástextilek, 
tisztító és testápolók, stb. emissziói). Egy részük 
mérhető is (káros vegyi anyagok, zaj, por, VOC, 
elektromágneses sugárzás, atkák, gombák, bakté-
riumok, stb.) vagy adatbázisokból, internetes por-
tálokról beszerezhető (időjárási adatok, környezeti 
erőforrások, szürke- és kumulatív energiatarta-
lom, eutrofizáció, ökológiai toxicitás, stb.). 

Az épületszerkezetek tervezése és/vagy elemzé-
se, mint már szó volt róla, a hatás - követelmény - 
teljesítmény elv alapján elvégezhető. Környezeti 
teljesítmény értékelése elvégezhető pl. szabvá-
nyokban (MSZ EN ISO 14040-44) rögzített, hatás 
orientált módszerrel. Az életciklus elemzések, 
(Life Cycle Assesment-LCA) mint már említet-
tük, minden lehetséges hatást (pl. energia felhasz-
nálás, emissziók) számszerűsítenek a vizsgált ob-
jektum egységnyi mennyiségére vonatkoztatva.  

Gondot jelent azonban a fenntarthatóság érté-
kelési tényezőinek, indikátorainak (építésökológi-
ai és építésbiológiai jellemzők) hozzáférése. 
Nemzetközi kutatások eredményeiként létrejött 
adatbázisok csak komoly pénzekért állnak rendel-
kezésre (pl. BauBioDataBank, Ecoinvent Daten, 
és a kezelést segítő szoftverek pl. LEGEP).  

Az értékelés algoritmusa (definiálás, teljesít-
ményjellemzők meghatározása, követelmények 
számszerűsítése, osztályba sorolás a teljesítmény 
alapján, szerkezetválasztás) rendelkezésünkre áll. 
A szerkezetekre-anyagokra vonatkozó értékelési 
kategóriák lehetnek: fenntarthatósági szempontból 
kiemelten jó-, jó-, átlagos-, gyenge teljesítményű, 
nem ajánlott, vagy nem minősíthető. 

Példaként néhány értékelési tényező 
• Szerkezeti rétegvastagság (mm) 
• Felülettömeg (kg/m2) 
• Hőátbocsátási tényező (U/k W/m2K) 
• Fajhő (J/kgK) 
• Fáziseltolódás (h), hőfokvezetési tényező 

(cm2/h) 
• Hőcsillapítás, 
• Szorpciós nedvességfelvétel (%) 
• Páradiffúziós ellenállás (m2sPa/g) 
• Károsanyag emisszió (μg/légm3) 

 
Az adatbázisokban szereplő értékelési ténye-

zőkre példák: 
• Nem megújuló kumulatív energiaigény (MJ) 
• Klímaváltozás (kg CO2eq) 
• Savasodás (mg SO2eq) 
• Sztratoszferikus ózonréteg károsodás (mg 

CFC-11-eq) 
• Fotokémiai oxidáció, nyári szmog, magas NOx 

(g etilén-eq) 
• Eutrofizáció (g PO4-eq) 
• Humán toxicitás (kg 1,4DCB-eq) 
• Ökotoxicitás (kg 1,4DCB-eq) 

Kiemelten javasolható szerkezetek néhány  jel-
lemzője: 
• Hőátbocsátási tényező 0,2-0,45 W/m2K 
• Átlagos tömeg 150-700 kg/m2 
• Páradiffúziós ellenállás 5-50 m2sPa/gr 
• Fáziseltolódás mértéke kb. 12h 
• Hőcsillapítás mértéke 10-15 
• Hőfokvezetési tényezője 3-15 cm/h (kis hőve-

zetési tényező, nagy sűrűség, magas hőtároló 
képesség) 

• Primer energiatartalma 3-10 kWh/m2 
• Használati energiatartalma 800-1500 kWh/m2 
• Gyártási CO2eq 1000-1500 g/m2a 
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• Gyártási SO2 g/m2a 
• Ökológiai lábnyoma 30-50 m2/m2a 

8.2.2.16. Alternatív építési módok 
A fenntarthatóság kritériumainak gyakorlati-

lag minden szempontból megfelelő épületszerke-
zetek az un. alternatív építési módok (vályog-, 
szalma-, és a faépítés) építőelemei. Bizonyos 
szempontból ide sorolható még a „hulladékból 
való építés” is, de ez építésbiológiai szempontból 
időnként megkérdőjelezhető.  

Az első három építési mód gyakorlatilag ter-
mészetes anyagok felhasználásával valósítható 
meg, kivitelezésük „szelíd” és legtöbbször „mo-
nolit”technikákkal, jelentős mennyiségű, helyszí-
ni emberi munkával, az üzemi előregyártás legfel-
jebb a szakipari szerkezetek esetén jöhet szóba. 
Nagyteljesítményű munkagépekkel és szállítóesz-
közökkel és építési hulladékkal ritkán találkozunk 
az építés helyszínén. (Az építési hulladék újra-
használható – hasznosítható – visszaforgatha-
tó/komposztálható.) 

Mindhárom módszer teherhordó szerkezete vá-
zas és falas rendszerű is lehet, legtöbbször a ha-
gyományos módszerek korszerűsített változatairól 
van szó, de a „korszerűsítés mértéke” a lehető 
legkisebb. A fosszilis energiafelhasználást tudato-
san a minimumra csökkentik, ami az épület szer-
kezeteinek és anyagainak energiatartalmát és 
használati energiamennyiségét egyaránt érinti. A 
párazáró, vegyi anyagokkal való kombinálás nem 
szerencsés, sok esetben rontja az eredeti anyagok 
teljesítményét. (A természetes, gyakran organikus 
anyagok gazdálkodnak a levegő nedvességtartal-
mával, az alternatív „nedvességszigetelő szerke-
zetek” pl. gyakran a kapillaritás megszakításával, 
a nedves föld távoltartásával fejtik ki hatásukat.) 

Vályogtalaj az ország csaknem egész területén 
található (nem kell nagy távolságokra szállítani), 
építési vályoggá tehető természetes/organikus 
adalékokkal is. [115, 116]  

A szalma, mint mezőgazdasági melléktermék, 
a gabonatermő vidékeken olcsón hozzáférhető, 
hőszigetelő képessége kiváló, a jól megfogalma-
zott építési technológia és szerkezet-összeépítési 
szabályok betartásával mind a szakma, mind az 
építésökológia, mind az építésbiológia kívánalmai 
betarthatók. A szalma kétségtelenül organikus 
anyag, de mezőgazdasági melléktermékként az 
iparosított mezőgazdaságból származik és ener-
giaigényes mezőgazdasági gépekkel készítik el a 
falak építéshez szükséges bálákat. [117]  

A faépítés kicsit több problémát vet fel. Ma-
gyarország kevés építésre alkalmas fával rendel-
kezik, a fahulladékból készült termékek pedig 
gyakran tartalmaznak káros anyagokat (ragasztók, 
tűzvédő és biológiai kártevők elleni bevonatok, 
stb.) és az összeépítéshez szükség van „korszerű” 
anyagokra is.   

Valamennyi építési mód inkább a vidékfejlesz-
tés épített környezetének eszközeként ajánlható. 
Ha nem is tekinthetők évszázadokig „tartósnak”, a 
funkcióhoz jól illeszthetők és „életük végén”, ha 
betartják az anyaghasználati ajánlásokat, gyakor-
latilag teljes egészében visszaforgathatók. Megje-
gyezzük, hogy a ma kívánt „civilizált életkörül-
ményeket” is képesek biztosítani és ismerünk 
több száz éves vályog- és faházakat, és 100 év kö-
rüli szalmabála épülettel is találkoztunk már. Igaz 
viszont, hogy karbantartásukra gyakrabban és 
több energiát kell fordítani, de tudjuk, hogy a túl-
zott kényelem civilizációs betegségekhez vezet. 

Az építési módok minősítése különböző orszá-
gokban eltérő követelmények teljesítését kívánja 
meg. Itthon létezik már minősített szalmabála épí-
tési rendszer, a „készházként” építhető faházak 
természetesen rendelkeznek minősítéssel és a vá-
lyog épületekre vonatkozó eljárások is folyamat-
ban vannak.  

Az módszerekről részletesebben, példákkal il-
lusztrálva a könyv második kötetében (példatár) is 
olvashatnak. 

8.2.3. A megvalósítás és a használat technikái 
T[É—H] 

James Lovelock neves ökológus és jövőkutató, 
az „Gaia elmélet” (a Föld egy önszabályozó 
rendszerrel működő bolygó méretű élőlény) meg-
alkotója a közelmúltban a Rolling Stone magazin-
ban úgy nyilatkozott, hogy a világ az összeomlás 
útjára lépett és ez már emberi eszközökkel nem ál-
lítható meg. Lovelock (más független kutatókkal 
egyetértésben) úgy véli, hogy már nem technikai 
civilizációnk „fenntartható fejlődéséről”, hanem 
„fenntartható visszavonulásról"” a zsugorodó 
élőhelyek gyökeres megváltozása miatt a puszta 
élet „folytathatóságáról" kellene beszélnünk. Sze-
rinte a Föld ilyen civilizációs elvárások mellett, 
képtelen eltartani közel hét milliárd embert. Az 
elkerülhetetlen összeomlást követő túlélők kicsiny 
csoportjának két választása lesz: vagy visszalép a 
technika egy a Földi bioszféra által még tolerál-
ható szintjére, vagy pedig, egy minden eddiginél 
(környezet)tudatosabb társadalmat hoz létre. Ez 
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azonban az utópiák birodalmához tartozik, a tör-
ténelem folyamán még egyik, ilyen irányú kísérlet 
sem sikerült. 

8.2.3.1. A korszerű technikai szemléletmód 
Az euro-amerikai kapitalista civilizáció világ-

szerte vitathatatlan hódításokat tett a tudomány 
területén. A humanizmus, a korlátlan öntisztelet, a 
felvilágosodás, az ész, a haladás és tudomány 
századai magukkal hozták a korlátlan technikai 
fejlődés mítoszát is. A technika sok területen meg-
könnyítette életünket, de sokszor meg is nehezítet-
te, felfoghatatlanul bonyolulttá tette. A működő és 
tönkrement „műbolygók” révén az imperializmus 
kiterjedt a világűrre is. A másik irányban az em-
ber a végtelen kicsiség felé haladt, felfedezte a 
„negatív anyagot”, a semmit.  Mindez gyors el-
pusztulással fenyegeti, valószínűleg ez lesz a 
csúcsteljesítménye. („Az önmaga elpusztításához 
szükséges „anyagmennyiség” valószínűleg elfér 
egy dobozban. Ez képezi számunkra a tudomány 
diadalát és járjuk körülötte az eszeveszettek tán-
cát”. Várkonyi Nándor). 

A jelenlegi építési-műszaki gondolkozásmód 
minden követelményt külön-külön szerkezettel 
(szerkezetrésszel) próbál kielégíteni, pl, állékony-
sági, merevítési követelmény). A kiegészítő funk-
ciókra külön elemeket építenek be (pl. hő- és víz-
szigetelés, burkolatok, épületgépészet) amit más 
és más szakemberek terveznek, legtöbbször az 
előzőt korrigáló, additív megközelítéssel. 

8.2.3.2. Az építés fenntartható technikái    
A fenntartható szemlélet szerint az összetett 

funkciókat egyszerű/egyrétegű, többfunkciós szer-
kezetekkel lenne jó kielégíteni. A józan megfonto-
lásból leckét kaphatunk a tradicionális népi lakó-
épületek névtelen „alkotóitól”, akik minimális 
eszközökkel alkalmazkodtak a helyi kényszerekhez 
és a lényegre figyeltek. A még megmaradt, har-
monikus faluképek magas-szintű közösségi kultú-
ráról tanúskodnak, szemben a mai racionalista-
individuális „településtörmelékekkel”. 

Az épületek megvalósításának technikáira is 
jellemző a már említett hármasság (high-tech, 
soft-tech, low-tech). A low –tech mostanában egé-
szült ki a slow-twch fogalmával. (A technika ala-
csony szintjének betartása lassan is elvégezhető 
módon). A konkrét technikákhoz, konkrét munka 
és vállalatszervezési módszerek is tartoznak. Job-
ban kell építeni a gépek fosszilis energiaigénye 
helyett az emberi energia használatára, a „vesz-
tesek” foglalkoztatásának problémáját is szem 

előtt tartva (munkahely helyett értelmes munkát 
kellene számukra ajánlani, ami a megélhetésen 
kívül az élet értelmére is választ adhat, hiszen 
minden emberben egy ezermester veszett el, így 
hozzájárulhat a közösség boldogulásához). 

 Az alternatív építési rendszerek alkalmasak 
lehetnek a low- és slow-tech alkalmazására, a ba-
ráti „kalákákra”, az építés élményszerűvé tételére. 
„Az idő pénz” őrülete, a gyors megtérülés, a pénz 
egyre gyorsabb forgási sebességének hajszolása 
közben a slow-tech szóba sem jöhet. De ha „nem 
csak kapitalista választ” kell adnunk minden-
re……?  

Az új építés esetében is egyelőre a „köztes 
technikák” alkalmazhatók reálisan, meg kell ta-
lálni azokat a munkaszervezési, építéstechnikai 
megoldásokat, amik még elfogadhatóak a fenn-
tartható gondolkozás számára. A legfontosabb 
építési feladat mégis a meglévő épületállomány 
revitalizációja, itt azonban a tradicionális techni-
kák felélesztésére, a korabeli (ökologikusnak is 
tekinthető) szerkezetek kivitelezésénél alkalma-
zott építési módszerek korszerűsített újraéleszté-
sére van szükség. 

Európa nyugati felén az építésben a termé-
szet elveihez és anyagaihoz, különösen a nö-
vényvilághoz való visszatérés a „valódi innová-
ció” alapja. Ebben úttörő munkát végeztek az 
építésökológiával foglalkozó kisvállalatok. 
Több mint 20 évig tartó kételkedés után, ma a 
hagyományos építőanyagokat gyártó óriás cé-
gek is készek arra, hogy beszálljanak ebbe a pi-
acba, legalábbis PR szinten. A kisebb vállalatok 
részéről a „fenntartható fejlődés” jövőorientált 
koncepcióinak való megfelelés gyakran még 
csak nem is teljesen tudatos. Néha egyáltalán 
nem tudják, hogy mennyire megegyezik saját 
napi gyakorlatuk az emberiség jövőjére vonat-
kozó kérdésekkel. Talán ezek a „gazdasági tör-
pék” a csírái a mindenfelől esküvel megerősí-
tett, ám a mai napig fájdalmas módon hiányolt 
változásoknak, 

8.2.3.3. Az építés szervezés egy köztes techniká-
ja 
Németországban a 1990-es évek közepén kí-

sérletképpen létrejött az „Ökológiai irányultságú 
építőipari vállalkozása szövetsége”. Hét, külön-
böző ágazatokat képviselők kisvállalkozó lépett 
szövetségre, maguk közül választva egy „fővál-
lalkozót”, ami az építtető számára – akármilyen 
nagyságrendről is van szó a megvalósítandó pro-
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jekt esetén – roppant nagy idő, költség és bosszú-
ság megtakarítást jelent. Elképzeléseit csak egy 
tárgyalópartnerrel kell megvitatnia, és kiadhatja a 
munkák összehangolását a kezéből. Az elvégzen-
dő munkák összehangolása „egy kézben”, az 
együttműködő cégek egyikénél van.  

A hét építőipari kisvállalkozó első lépésként 
felülvizsgálta cégét a fenntarthatóság szempontjá-
ból lényeges „erősségek” és „gyengeségek” tekin-
tetében, és a jellemző feladatoknak és az egyes 
cégek munkamódszereinek megfelelően közgaz-
dasági és ökológiai szempontból közös struktúrá-
kat és ésszerűsítési lehetőségeket próbáltak kiala-

kítani. Az európai ökológiai auditálási rendelet 
(EWG Nr. 1836/93) szerinti környezetirányítási 
rendszer felé az első lépés, egy ”környezet vizsgá-
latból” („öko-check”) állt. Ennek alapján kellett a 
környezetirányítási rendszer kiépítésének, vala-
mint a jövőbeni „öko-auditoknak” a környezetvé-
delmi jogi alapjait megteremteni, erre az 
„UMWELTBERATUNG Fulda” készítette fel. A 
kisvállalkozások környezet-orientált bemeneti-
kimeneti elemzését a tanácsadó vállalat által ki-
dolgozott vezérfonal segítségével a következő 
séma szerint végezték el (Alijah algoritmusát 
használva, 1995): 

 
BEMENET VÁLLALAT KIMENET 
 
 
 Energia 1 Energia 2 
 Nyersanyag 1 Nyersanyag 2 Termékek 
Energia Segédanyagok 1 Segédanyagok 2 Hulladékhő 
Nyersanyagok Kibocsátások 
Segédanyagok Szennyvíz 
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 Folyamat 1 Folyamat 2 
 
Üzemeltetési anyagok Visszaváltható 
Vásárolt alkatrészek alkatrészek 
Alapanyagok Üzemeltetési anyagok 1 Üzemeltetési anyagok 2 Melléktermékek 
 Vásárolt alkatrészek 1 Vásárolt alkatrészek 2 Hulladék 
 Alapanyagok 1 Alapanyagok 2 
 

A kritériumrendszer szerint, ahogy az az öko-
lógiai auditálás rendelet I C függelékében szere-
pel, az eredményeket az ökológiai hatásokra vo-
natkozó értékelésnek kellett alávetni, és a SWOT 
elemzés részként un. „gyengeség-elemzést” kel-
lett végezni. Ennek során a legfontosabb kritériu-
mok az alábbiak voltak (Diel és társai 1995): 
• környezetvédelem-jogi / politikai követelmé-

nyek, 
• társadalmi igények, 
• veszélyeztetési- és üzemzavar-lehetőségek, 
• internált környezetvédelmi költségek, 
• negatív külső hatások (kibocsátások), 
• nem regenerálható források kimerítése. 

Az elvégzett „öko-check” alapján fel lehetett 
tárni, pontosan meg lehetett nevezni a környezet- 
és munkavédelem szempontjából lényeges gyenge 
pontokat az egyes kisvállalkozásnál és törekedni 
kellett arra, hogy a megállapított hiányosságokat 
a következő felülvizsgálatig (auditálásig) kiküsz-
öböljék. Az első környezetvédelmi vizsgálat el-
végzése után elindítottak egy képzési és tovább-
képzési programot a környezetvédelem és mun-

kabiztonság tárgyában az üzletvezetés, valamint 
az építőipari üzemek munkatársai részére. 

A Szövetség létrehozott egy „környezetvédelmi 
kézikönyvet”, melyben szerepeltek a legfontosabb 
jogszabályok, a beépített anyagok un. biztonsági 
adatlapjai és termékinformációi, valamint az el-
lenőrzés lehetőségei. A kisvállalkozásoknál min-
denekelőtt a kézi munkára fektetik a hangsúlyt (pl. 
a festékeket mázolással és nem szórással hordják 
fel), természetes anyagokat használnak (fagyanta, 
mész, linóleum, vizes oldószerek, stb.) és ezzel 
külön hangsúlyt fektetnek a munkavédelemre is. 
A fosszilis alapú energia és az ivóvíz felhasználá-
suk minimális, viszont nagy hangsúlyt helyeznek 
az „ügyfél tanácsadásra” az ökológiai építés és 
életmódváltás terén. A kibocsátások tekintetében 
különbséget kellett tenni a saját gyártás-
ból/feldolgozásból származó és a vásárolt termé-
kek között (járműpark, hulladék-, terület felhasz-
nálás, káros kibocsátások, stb.). 

   Az német Építőipari vállalkozások szövetsé-
ge  a Rhön/Kelet-Hessen régióban ezt a cégcso-
port ajánlja a „kedvező árú” lakásépítési munkák 
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elvégzésére. A cél az, hogy egy lehetőleg széles 
rétegnek (fiatal-, sokgyermekes- és kis jövedelmű 
családok) megfizethető saját tulajdonú lakást te-
remtsenek. Ennek során döntő, hogy a lakhatás 
minőségéből és fenntarthatóságból a költségek 
minimalizálása okán ne kelljen engedni. Minden, 
az építésben érintett partner korai időszakban való 
együttműködése, valamint a közöttük levő állandó 
kommunikáció ugyanúgy segíti a költségeket 
csökkenteni, mint a konstruktív lehetőségek ki-
használása és optimalizálása. További segítség 
várható a munkafolyamatok és feltételek optimali-
zálásától. Éppúgy arra is figyelni kell, hogy a ké-
sőbbi üzemeltetési költségek, mint például az épü-
leten belüli hőigényé, ne semmisítsék meg a ked-
vező építési költségeket, mert a hosszú távú hatá-
sokat alábecsülték. A hét építőipari vállalkozó 
számára ezért állandó feladat ennek a koncepció-
nak az optimalizálása. [118] 

8.2.3.4. A használat fenntartható technikái  
   Egy egységes szemléletmódról van szó, 

amelynek során az előzőekből sok összetevőt kell 
figyelembe venni: a tervezést, létesítést, használa-
tot, kötődést a közvetett és közvetlen szomszéd-
sághoz, csatlakozást a helyi és regionális infrast-
ruktúrához, az erőforrásokkal és emberi munka-
erővel való felelős bánásmódot. Végül is nemcsak 
a lakásteremtés költségeinek van jelentősége, ha-
nem magának a lakhatás költségeinek is. 

Egy épület ökológiai értékére mindig döntő be-
folyással bír az építőanyagok és építőanyag kap-
csolatok élettartama is. Itt arra kell figyelni, hogy 
az alkalmazott anyagok a visszaépítés esetén újra 
felhasználhatók vagy nagy műszaki ráfordítás 
nélkül és nagy környezetkárosítás nélkül ártalmat-
laníthatók legyenek. Az épület teljes életciklusá-
nál az is jelentőséget kap, hogy már a létesítésnél, 
például az építőanyagok szállításánál lehetőleg 
rövid szállítási utakat tegyenek meg. 

A használat során is követni kell a „technika 
alacsonyabb szintjének” koncepcióját. Érdemes 
végiggondolni, a munkafolyamatok, vagy a ház-
tartási/higiéniai/karbantartási teendők mely terü-
letén nélkülözhető a gépek használata. Előnyben 
kell részesíteni nemcsak az energia- és víztakaré-
kos berendezésék, hanem a mechanikus szerszá-
mok használatát is. A takarítás-testápolás anyaga-
it is érdemes megválogatni, kaphatók (esetleg há-
zilag előállíthatók) egészséges, vegyszermentes 
anyagok is.  

Ide tartozik még a gyártási és/vagy kommuná-
lis hulladék kezelése (pl. szelektív gyűjtés, hulla-
dék-szigetek, komposztálás) de a legfontosabb a 
megváltozott életmódból adódó „nem szemete-
lés”. 

8.2.4. Az építési hely környezeti erőforrásai 
és kényszerei H[E—K] 

A tradicionális vernakuláris építészet alkotásai 
a világ minden táján „ökologikusnak” tekinthe-
tők, mert a sokszínű kultúra hagyományaira és 
tapasztalataira épülő, mesterségbeli tudás fel-
használásával épültek, régóta ismert, természetes 
és/vagy tartós anyagokat használtak és mindig fi-
gyelembe vették a környezeti (nap, szél, csapadék, 
légáramlatok, növényzet, égtájak, vízfelületek, 
stb,) hatásokat és alkalmazkodtak hozzájuk. 

Jelen esetben a problémakört leszűkítjük az 
épülettervezésre/megvalósításra és ebből a szem-
pontból vizsgáljuk a megvalósítandó épület köz-
vetlen környezetének erőforrásait és kényszereit. 
Hozzá kell tennünk, hogy az erőforrások sok 
esetben kényszert, a kényszerek viszont erőforrást 
jelenthetnek a földrajzi helyhez tartozó jellemzők 
és az épületfunkció függvényében. (8—11. ábra) 
Az építésztervező számára a céltervezés munka-
szakaszát követő következő lépés a lokális (első-
sorban megújuló) erőforrások/kényszerek felmé-
rése, felbecslése. 

 
8—11. ábra Városi "hősziget", "szurdok", 

reflektív hatás [62] 
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8.2.4.1. Környezeti erőforrások és felmérésük 
A környezeti, vagy inkább „megújuló” erőfor-

rásokat az építés szempontjából lényegében há-
rom kategóriába sorolhatjuk:  

- Ezek legfontosabbika a bolygón kívülről ér-
kező, napsugárzás energiája, mely azon kívül, 
hogy épületeink energetikai működéséhez hozzá-
járulhat, a bioszféra létrejöttének és működtetésé-
nek is alapfeltétele.  

- A másik alapkategória a Föld nyújtotta, el-
sősorban a felszínen, illetve annak közelében elő-
forduló erőforráskészlet (pl. a földkéreg természe-
tes állapotú anyagai, a növényzet, a vízbázis kü-
lönböző előfordulási módozatai, a sugárzási ener-
giát „felfogó” természetes felületek (domborzati 
viszonyok) jellegzetességei, melyek befolyásolják 

a helyi és a nagyobb léptékű légáramlatokat (szél-
hatás) és sokszor a csapadék lokális mennyiségét 
és intenzitását is. A Föld mélyének energiaforrásai 
közül a fossziliák és a hasadóanyagok nem, de a 
geotermikus és geotermális hordozók megújuló-
nak számítanak. 

- A harmadik kategória mi magunk vagyunk, 
vagyis az ember szellemi és fizikai „energiája”, a 
társadalmi/hatalmi/termelési/elosztási struktúrák-
kal. 

A rendelkezésre álló erőforrások hasznosítá-
sához rendszerint szükség van valamilyen szintű 
„sűrítésükhöz”, ami az épületformálással is meg-
oldható, sőt a beavatkozásokkal a források inten-
zitása, áramlási iránya is befolyásolható.(8—12. 
ábra) 

 
8—12. ábra Helyi erőforrások passzív hasznosítása, és helyi kényszerek elleni védelem [105] 

 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 281 



 8. A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTŐKÖVEI 

8.2.4.2. Megújuló energiapotenciál 
Napenergia, közvetlen besugárzás (8—13. áb-

ra) 
A földfelszínre érkező napsugárzás-

spektrumban három intervallumot szokás megje-
lölni az energiagyűjtés szempontjából: a kb. 200-
400 nm közötti ultraibolya sugárzás élettani (és 
építőanyagokra is pl.fa) kifejtett szerepe jelentős, 
energiatartalma azonban elhanyagolható. A kb. 
400 és 800 nm hullámhosszak közötti intervallum 

a látható fényé, ebben a tartományban érkezik a 
sugárzási energiának nem egészen a fele. A har-
madik tartomány, 800 és 2000 nm között, az inf-
ravörös sugárzásé, a nap energiájának több mint a 
fele érvényesülhet itt. A közvetlen és a diffúz 
formában érkező sugárzási energiát hő- melegvíz- 
és áram előállításra használják legtöbbször, bár 
gyakran van szerepe a szellőzési/hűtési funkciók-
ban is. 

 

 
8—13. ábra A Napsugárzás és a Földre jutó sugárzás [5] 

A hasznosítás lehetőségeinek felméréséhez 
számos adatra van szükség, (8—14. ábra) első-
sorban az adott felszínre érkező sugárzási energia 
mennyiségére (KJ/m2h, W/m2) ami a földrajzi 
szélesség és hosszúság, az energia eloszlása, táro-
lási lehetőségei, a kisugárzás mennyisége és hatá-
sai, a napsütéses órák száma, a nappálya adatai, 
stb. függvénye. (Dr. Farkas, 2004) [75]. 

 
8—14. ábra A szoláris teljesítmény (kWh) válto-

zása a déli és nyugati felületeken, télen és nyáron 
[105] 
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A bolygónk nyújtotta energiaforrások 

A napsugárzás „másodlagos” hatásai, mint 
energiaforrások: 

A levegő és víz-körfolyamatokat a nap energiá-
ja „indítja be”, tehát nem tekinthetők elsődleges 
forrásnak. Az épület kiszolgálás szempontjából az 
elektromos áram termelésére képes szélenergia 
tekinthető a mai ember számára a legfontosabb-
nak (az energia és anyagáramok fejezetben fog-
lalkozunk vele), szerepe van az épületek légcseré-
jében, sőt a hűtési folyamatokban is felhasználha-
tó. Meg kell ismerni a régióra vonatkozó uralkodó 
szélirányt, a lehetséges minimális és maximális 
szélsebességet, a hatékony magasságot, stb.  

Hazánkban a vízfolyásokban rejlő vízerőkész-
letnek csak egy kis része hasznosítható (elméleti-, 
műszaki- és gazdasági lehetőségek) hatékonyan, 
nagyméretű vízi- vagy akár ár-apály erőművek lé-
tesítése (tenger hiányában) szóba sem jöhet. 
Egyes nagyobb vízhozamú patakok működtethet-
nek kisléptékű (faluközösség) áramtermelő turbi-
nákat, hiszen a régi vízimalmok is képesek voltak 
megtermelni a gabonaőrléshez vagy a fafűrésze-
léshez szükséges energiát. Elméleti vízerőkészlet 
alatt egy vízfolyás adott szakaszának egy évre vo-
natkozó teljesítményét értjük. (Dr Szlívka, 2004)  

Az égetéssel előállítható hő- és elektromos 
energia megújuló alapanyagának, a biomasszá-
nak a létrejötte is napenergia függő. Magyaror-
szág biomassza energiapotenciálja nem elhanya-
golható mértékű, azonban itt is a kisléptékű, gaz-
dálkodó típusú hasznosítások a kívánatosak. A fa-
fűtésű erőművek, az energiaerdő, energiafű, és a 
biodízel-alapanyagaként szolgáló növényültetvé-
nyek a „zöld ruhás” megoldások közé tartoznak. 
Itt kell említenünk még az állati és növényi szer-
ves hulladékból származó biogáz potenciált is. A 
föld felszíni organikus erőforrások mennyiségé-
nek felmérésére az erdő- és mezőgazdaságban 
használatos módszerek jól alkalmazhatók. A 
mennyiség és energetikai jellemzőik (égéshő) 
alapján az energiamennyiség felbecsülhető. 

A Föld mélyének megújuló energiaforrásai 
A fosszilis források (szén, olaj, földgáz) és a 

hasadóanyagok nem, de a földhő (geotermikus, 
geotermális energia), amelyet a földkéreg, a kö-
peny és a mag tárolnak, megújulónak számít. A 
hőenergia folyamatosan áramlik a felszín felé 
(földi hőáram), a talaj hőmérséklete a mélységgel 
növekszik. A geotermikus energia hasznosítása 
annál egyszerűbben végezhető, minél közelebb 

van a felszínhez, az energiát hordozó, nagyhő-
mérsékletű közeg. A földdel takart házak ezt pasz-
szívan is hasznosíthatják. (8—15. ábra) 

Az energetikai fenntarthatóság egyik lehetsé-
ges hazai számszerűsíthetősége az ország terüle-
tén évente termelődött biomassza mennyisége 
(biomassza alapú hőellátást feltételezve) és a 
meglévő lakásállomány területének hányadosa 
alapján meghatározható az átlagos energiaigény. 
Az ily módon számított 55 kWh/m2/év fenntartha-
tónak tekinthető. A küszöbérték változhat, ha a 
biomassza mennyisége nő, vagy a kiváltják szolá-
ris és/vagy föld-, levegő-, vízhő hasznosítással, 
fokozott mértékű hőszigeteléssel. A keletkezett 
„felesleg” más épületekben hasznosulhat. 

 
8—15. ábra Földdel takart épületek elhelyezési 

lehetőségei [119] 

8.2.4.3. Megújuló erőforrás potenciál 
Megújuló/visszaforgatható építőanyagok 
Az újratermelődés/megújulás esetünkben az 

organikus anyagokra vonatkoztatható (fa, nád, 
gabonaszalma, len, kender, fűfajták, bambusz, fa-
gyanták, gyapjú, természetes kazein, stb.), melyek 
felhasználható mennyiségének becslése az erdő- 
és mezőgazdaságban használt módszerekkel le-
hetséges. Valamennyi, természetes adalékokkal 
kiegészített organikus anyag komposztálható. 

A földkéreg anyagainak „megújulásáról” ne-
héz beszélni, itt inkább a természetbe való vissza-
forgatás, újra a földkéreg részeként való előfordu-
lás lehet elvárható (Vályogtalaj, természetes kö-
vek, egyes fémoxidok, stb.) A folyamat csak ak-
kor jöhet létre, ha építőanyagként/termékként való 
felhasználásuk ez esetben is, csak minimális be-
avatkozást igényel. Mennyiségük meghatározása 
geológiai módszereket igényel.   

Vízfelületek és más felületek víztartalma 
Az összefüggő, értékelhető térfogattal rendel-

kező (min. 1 m vastagságú) vízfelületek (folyók, 
patakok, tavak, réteg- és talajvíz) elsősorban erő-
forrásként (ivóvíz, gyártási és kommunális víz-
használat, stb.) de „harmadlagos” energiaforrás-

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 283 



 8. A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET ÉPÍTŐKÖVEI 

ként (segítségükkel hő-, fény- vagy elektromos 
energia takarítható meg) is felhasználhatók.  

A levegő és a víztömeg felmelegedése eltérő 
fázisban történik, aminek a következményei a 
légáramok elindítása, hőmérséklet kiegyenlítés, a 
párolgással járó hőelvonás, a felületi kisugárzás 
csökkentése, fagyvédelem, reflektív hatások, (de 
porlekötés is). A természetes és mesterséges felü-
letek (pl. növényzettel borított talaj, tető-vagy fal-
felület) víztartalma, klímatizáló hatású lehet, a be-
sugárzás keltette párolgás (hőelvonás) vagy a ki-
sugárzás okozta kondenzáció (hőleadás) jelensé-
gei befolyással lehetnek pl. fedett-nyitott tereink 
hőérzetére.   

Topográfiai viszonyok 
A domborzati viszonyok (egyes épületek ese-

tében) mikroklíma-befolyásoló szerepük miatt, 
szintén harmadlagos energiaforrásnak tekinthetők: 
a felületeken zajló energiafolyamatok hasznosulá-
sa (pl. a léghőmérséklet alakítása, helyi fel- és le-
szálló légáramlatok, kisugárzások és reflexióik 
hőmérsékletbefolyásoló hatásai, stb.) energiát ta-
karíthat meg. 

Szélviszonyok 
A szelet, mint megújuló másodlagos energia-

forrást (elektromos áramtermelés) már említettük. 
Itt inkább, csupán a teljesség kedvéért, energia 
megtakarítási funkciói kerülnek előtérbe. Előfor-
dul ugyanis, hogy a szélerősség mértéke áramter-
melésre alkalmatlan, azonban épületünk természe-
tes szellőzésénél, esetleg hűtésénél, vagy a pára-
tartalom szabályozásánál, esetleg a település lég-
tisztításánál, vagy a csapadékszállításnál jó szol-
gálatot tehet. 

A vegetáció 
Biomasszaként, a növényzet túlnyomó többsé-

ge, mint említettük, égetéssel hasznosítható má-
sodlagos energiaforrás, de harmadlagos, ener-
giamegtakarítói- és erőforrás funkciói is vannak. 
Az őshonos növényzet (különösen az erdőtársulá-
sok) jól alkalmazkodik a lokalitás kényszereihez 
és nem elhanyagolható sem mikroklimatikus hatá-
sa (pl. árnyékolás, párologtatás), sem, az itt még 
eddig nem említett, de nélkülözhetetlen erőforrás-
ként, a „láthatatlan ökológiai szolgáltatások”-ban 
betöltött szerepe (oxigéntermelés, CO2 elnyelés, 
csapadék talajba juttatása, helyben tartása, erózió 
megakadályozása, stb.).  

8.2.4.4. Megújuló humán erőforrás és energia 
potenciál 
A társadalmi struktúraváltás szükségességéről 

és lehetőségeiről már többször beszéltünk. 
Itt most a lokális erőforrások rendelkezésre ál-

lása és felmérési lehetőségeinek bemutatása a cél. 
Humán erőforrásként a szellemi- és a fizikai 
adottságokra számíthatunk. Sajnos úgy tűnik, 
szemléletmód-változás nélkül ezek az erőforrások 
nehezen mozgósíthatók. Az emberek nagy részé-
nek elege van a „meggyőzésből”, a „tudatosítás-
ból”, sokuknak az erőltetett technikai fejlődés dik-
tálta embertelen tempóból és stresszből is. 
Ugyanakkor a „fogyasztói szemlélet”, a sokszor 
teljesíthetetlen egzisztenciális és kényelmi igé-
nyek is jelen vannak gondolkozásunkban. Mégis 
minden ember rendelkezik valamilyenfajta tehet-
séggel, és ha rávehető a megélhetését biztosító, ér-
telmes munkára (még akkor is, ha az átképzést 
igényel és fizikai munka), mindenki megtalálhatja 
a valódi közösségek, értelmes hierarchiájában a 
maga helyét.  

Ebben sokat segíthetne a média (nem a kon-
zum- és élményidióta-, celeb-létet reklámozná 
természetesen), az „emberi jogok” mellé „emberi 
kötelességeket” is társítana és segítene a „szabad-
ság” fogalmának újraértelmezésében.  

8.2.4.5. A lokális kényszerek/veszélyek felméré-
se 
 A „kényszerek”, veszélyesnek/károsnak ítélhe-

tő hatások mértéke földrajzi értelemben helyfüg-
gő. Előfordul, az is, hogy egy természeti jelenség 
erőforrásként és veszélyként egyidejűleg jelentke-
zik. 

A „hajlék”-építés módozatait kezdetben a 
kényszerek (csapadék-, szélvédelem, áradások) 
határozták meg, de elődeink is hamar rájöttek, 
hogy a védekezésen kívül nyereségekre is szert te-
hetnek, ha építményeik kialakításánál a helyi 
adottságokhoz úgy alkalmazkodnak, hogy az el-
fogadhatóbbá tegye életüket. (A kulturális össze-
függésekről most nem beszélünk.) 

A fenntartható építés szemléletmódja szerint, 
az elmélet ma is érvényes. Épületeink kialakításá-
nál a nyereségek integrálása a meghatározó, de a 
védekezés elhanyagolása sem megengedhető, ha a 
tervezés során másodlagossá válik is. 

Napsugárzás-hőmérséklet 
Mint már utaltunk rá, a bioszférát (mi magunk 

is részei vagyunk) a napenergia működteti, és ez 
az energiaáramlás egyirányú. A besugárzás ener-
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giamennyisége is földrajzi hely, évszak, napszak 
függő. A levegőt a földi felületekről induló, hosz-
szú hullámhosszon végbemenő visszasugárzás 
(kisugárzás) melegíti fel. Tudjuk, hogy kisugárzás 
gátolt is lehet (üvegházhatás), a sugárzás-
intenzitás és a léghőmérséklet összefüggése sok-
tényezős. 

A forró-száraz éghajlaton pl. a napsugárzás 
kényszer (túlmelegedés, leégés, stb.), ami ellen 
védekezni kell (árnyékolás, szellőzés), de intenzív 
energiaforrásként jól hasznosítható pl. áramter-
melésre. 

Külön említést érdemelnek az ultraibolya su-
gárzástartomány egyes egészségkárosító (pl. az 
UV B) formái, illetve a spektrális eloszlás ember 
számára nélkülözhetetlen tartományai.  

Hőmérséklet-páratartalom 
A forró-nedves éghajlaton a levegő magas pá-

ratartalma az emberek és építményeik számára 
egyértelműen kényszer, védekezést (intezív szel-
lőztetést) igényel. De vannak olyan épületfunkci-
ók (pl. élelmiszer termelés, gyümölcstárolás) ahol 
szükség van a levegő szabályozott páratartalmára, 
ez esetben erőforrásként is szóba kerülhet. 

A tartósan alacsony hőmérséklet is kényszer, 
de pl. élelmiszerek hosszú távú tárolására (húshű-
tés) kiválóan alkalmas. 

Szélviszonyok 
A szél energiatartalma aktív módon (áramter-

melésre) hasznosítható, de a levegőt hűtő hatása 
és a filtráció miatt az épületek esetében növeli a 
fűtési energiaigényt. Épületszerkezeti szempont-
ból az épületek és elemeik rögzítésénél (tartószer-
kezeti szempontok) is kényszerként lép fel. 
Ugyanakkor a forró égövön hűtésre és szellőzte-
tésre is jól hasznosítható (széltornyok). (8—16. 
ábra)  

 Csapadék-áradások 
A csapadék mennyisége és intenzitása, vala-

mint a felszíni vizek és az áradások elsősorban 
kényszerként számon tartottak. Ugyanakkor, ha a 
csapadékot tárolhatjuk a szárazság idejére, az épü-
let helyét meggondolt módon választjuk meg, a 
víz (és az általa szállított hordalék), az élet forrása 
is lehet, csapadékínséges időkben. 

A viharok (viharos szél, forgószél, intenzív 
esőzés, villámlás, stb.), földrengés, vulkánkitöré-
sek, vagy a radongáz jelenléte (a hazai radonszint 
országos átlaga 55 – 120 Bq/m3. A WHO ajánlás 
100 Bq/m3. A kiáramlás mértékét a szemcsés és 
repedezett talajok növelik, de építőanyagokban is 
előfordulhat) egyértelműen veszélyt jelentenek, 

ellenük speciális tartó-és épületszerkezeti megol-
dásokkal védekezni kell. Érdemes meggondolni, 
hogy vihar-, földrengésveszélyes-, vagy radon 
szivárgásos zónába, hullámtérbe érdemes-e építe-
ni, bár túlnépesedett Földünkön előfordulhat, 
hogy nincs más választásunk.    

 

 
8—16. ábra Szél elleni védelem passzív eszkö-

zei [105] 

Összefoglalásként:  
Az építésznek kevés lehetősége van az építési 

terület megválasztásában, általában adottságként 
kell kezelnie a telekosztást. A fenntartható épüle-
tek tervezéséhez/felújításához szükséges „ökoló-
giai állapotfelvétel” valójában a településfejlesz-
tési, rendezési tervek készítőinek a feladata lenne, 
ahogy azt a nálunk gazdagabb országokban meg 
is teszik. Számos, ingyenesen letölthető, a fenti 
szempontokra vonatkozó adatbázis áll a tervezők 
rendelkezésére az állapotfelvétel elkészítéséhez, 
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vagy a már elkészült használatának megkönnyíté-
séhez. 

Hozzá kell tenni, hogy az adatbázisokat és 
számítógépes rendszereket kiválthatják a helyi la-
kosok tapasztalatai, a vernakuláris építészet még 
meglévő példáinak tanulmányozása és a józan 
észre épített megfigyeléseink. 

8.2.5. A belső terek igényei, erőforrásai és 
kényszerei BT[I—É—K] 

A belső térre vonatkozó igények és ezek szám-
szerűsíthető követelményei a helyiség (épület) 
funkció függvénye. A legtöbb, ökologikus építé-
szettel foglalkozó irodalom a humán funkciókat 
tárgyalja, pedig (különösen a vidékfejlesztés kon-
cepciók esetében) az állattartás, az élelmiszer (és 
más termékek) raktározása, a feldolgozás (és más 
gyártási és munkafolyamatok) igényelhetnek a 
humántól eltérő körülményeket. A legtöbb eset-
ben jelen van az ember is, de előfordul, hogy csak 
kevesen és csak rövid időt töltenek ott. Ezért a 
belső terek esetében igényeket (követelményeket), 
de erőforrásokat és kényszereket is megfogalmaz-
hatunk 

8.2.5.1. A belső terek erőforrásai 
Az igényekkel a „levegőháztartás” fejezetben 

részletesen foglalkoztunk. Humán használat ese-
tén, a közérzet összetevői a meghatározók: részei-
ként a komfortérzet 

(hőmérséklet, páratartalom, légsebesség, zaj- 
és fényhatások) és a kényelemérzet (levegő minő-
sége, ionizáció, szaghatások, stb.) melynek pszi-
chológiai összetevői is vannak (tájékozódás, biz-
tonság, térarányok, színek, zsúfoltság, szeparált-
ság, stb.). Mindkettő tevékenységfüggő és jelentő-
sen befolyásolja az energia- és az anyagháztartást 
is, ezért erre ott még visszatérünk. 

A belső terek legfontosabb erőforrása a hasz-
nálók hőátszármaztatása, ami lehet metabolikus 
hő, de (bárcsak másodlagos forrás) a géphasználat 
és világítás hulladékhője is. 

Az emberi- állati s növényi szervezet működé-
séhez és a munkavégzéshez szükséges energiát a 
táplálék szolgáltatja. Az energia átalakító anyag-
csere folyamatok (metabolizmus) során hőterme-
lés zajlik, ami a környezetbe kerül. 

A kellemes hőérzet feltétele, hogy a felesleges 
hőmennyiség az egészséget nem károsító test- és 
bőrfelület hőmérséklet mellett jusson az élőlények 
szervezetéből a közvetlen környezetbe. A 
hőátszármaztatás, mint tudjuk, több formában 
megy végbe (hőátadással –konvekció- 32-35 %, 

sugárzással (radiáció 42-44 %), légzéssel és páro-
logtatással (transpiráció kb. 30%), verejtékezés-
sel, valamint hővezetéssel (kb. 2-4 %). 

A biológiai hőtermelés nagysága emberek ese-
tében legalábbis mérhető, mértékegysége: a 
metabolikus hőtermelést szimbolizáló „met”, (vi-
szonyítási alap a szellemi munkát végző ember át-
lagos hőtermelése (kb.100 W). A „met” értéke 
0,7-7 között változik a végzett tevékenység inten-
zitásától függően. A hőtermelés az emberi, (és te-
gyük hozzá), az állati tevékenységek jellegével, a 
szükséges erőkifejtéssel és a hozzá tartozó oxigén-
fogyasztással is összefüggésben van. Az organi-
kus anyagok termesztése, feldolgozása, tárolása 
(növényházak, szárítók, zöldség és gyümölcstáro-
lók, stb.) ugyancsak hőleadással jár, de gyakran a 
levegő minőségét is befolyásolja. 

A belső terekben folyó tevékenységekből 
származó erőforrásként a hulladék is definiálható. 
A szerves trágya pl. a biogáz alapanyag lehet, a 
szerves/konyhai hulladék komposztálható, majd 
talajerő pótlásként hasznosítható, a szennyvíz és 
elhasznált levegő hőtartalma is visszanyerhető, a 
hulladékégetéssel hő- és elektromos energia is 
előállítható.  

8.2.5.2. A belső terek kényszerei 
A belső terek kényszerei-veszélyei elsősorban a 

levegő minőségét, annak az emberi és más élőlé-
nyek egészségére vonatkozó kockázati elemeit ta-
karja, mert az épületből és használatából szárma-
zó káros források legfontosabb hordozóközege. 
Ezen kívül a zaj és különféle káros sugárzások is 
lehetnek kényszerek, de az eddig még fel nem de-
rített veszélyek is, amik a tudtunkon kívül hatnak 
akár a használókra, akár a külső környezetre. 

A tervezés előkészítésekor mindenképpen fi-
gyelembe kell vennünk következő (funkciófüg-
gő), káros forrásokat: 
• az élőlények (ember, állatok, növények) 

anyagcsere folyamatainak következményeit 
(nedvesség, oxigénfelvétel, széndioxid leadás, 
hőleadás/felvétel baktériumok, gombák, szőr, 
atkák, pollenek, rovarok, növényvédő szerek, 
stb.),  

• az építőanyagokból származó, levegőbe kerülő 
(kipárolgások, kiporzások, illékony szerves 
vegyületek -VOC-, elemi szálak, stb.) káros 
anyagokat, 

• a bent folyó tevékenységekből származó veszé-
lyes forrásokat. 
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A tevékenységek származó veszélyekről pl. la-
kóépületek esetén már volt szó. Itt csak néhányat 
említünk, emlékeztetőül:  
• a barkácsolás (káros vegyi anyagok, zaj, por),  
• a dohányzás (nikotin, kátrány, széndioxid, 

szénmonoxid, nitrogénoxidok, formaldehid, 
por, VOC, stb),  

• a főzés (nedvesség, zsír, szerves maradványok, 
mikroorganizmusok, füst),  

• a testápolás (nedvesség, illékony szerves ve-
gyületek, mikroorganizmusok),  

• a karbantartás (por, vegyszerek, illékony szer-
ves vegyületek, zaj),  

• a ruházat karbantartása (nedvesség, por, elemi 
szálak, vegyszerek), stb. 
Életmódunk, berendezési trágyaink, háztartási 

gépeink, elektronikus kommunikációs, szórakoz-
tató- és munkaeszközeink szintén veszélyforrás-
ként tarthatók számon (pl. szilárd hulladék- és 
szennyvíztermelés és tárolás, a zaj, elektromágne-
ses sugárzások, ionkoncentráció, stb.). 

De a feldolgozási-gyártási folyamatok is szá-
mos káros anyagot juttatnak a belső-külső légtér-
be. A rostkoncentráció, ragasztóanyagok oldósze-
reinek kipárolgásai, az ionkoncentráció (elektro-
mosan töltött anyagrészecskék mennyisége a 
nap,- kozmikus- vagy radon sugárzás hatására). A 
felméréseket megkönnyíti, hogy a levegőben lévő, 
egészségre káros anyagok koncentrációja (leg-
alábbis elkülönítetten) mérhető, a külső-belső te-
rekben és a munkahelyeken is. Erre vonatkozóan 
határértékeket, megengedett maximális koncent-
rációs értékeket, állapítottak meg, melyek betartá-
sa esetén egészségkárosodásra (elvileg) nem kerül 
sor. Sajnos, mint már említettük, az általános 
komfortterekre (lakás, középület) nincs hazai 
egészségügyi előírás, általában csak az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaira hivatkoz-
nak.  

 A zajterhelés és szigetelő érték műszerrel 
mérhető, a tevékenységekre, épületszerkezetekre 
és helyiségekre vonatkozó lég és testhang gátlási 
követelményeket (határértékeket) szabványok tar-
talmazzák.   

8.2.6.  Az energia és anyagáramok (E—A) 
Amennyiben az elhatárolt belső tér jellemzői-

nek a használat függvényében jelentősen el kell 
térnie a külsőétől, az energia valamilyen formája 
nem nélkülözhető és különböző anyagokra (leve-
gő, víz, építő- és karbantartó anyagok) van szük-
ség, hogy az eltérő állapotokat megvalósíthassuk, 

fenntarthassuk, illetve, hogy a tervezett használa-
tot lehetővé tegyük. Az „energia és anyagára-
mok” kapcsolódási pont ezt a célt szolgálja.  

Mint már említettük, mind a hat „kapcsolódási 
pont” szoros összefüggésben van az épülettel, a 
használóval és egymással. A kívánt légállapot pl. 
az energia-, levegő- és nedvességáramok célszerű 
szervezésével (csökkentésével vagy mesterséges 
forrásból való kiegészítésével) alakítható ki, illet-
ve tartható fenn. A helyiség klíma fenntartásához 
szükséges kiegészítő energia mennyiségét a tér-
csoportot határoló „síkokat” alkotó épületszerke-
zetek jellemzői is befolyásolják. A klíma-
jellemzőkhöz tartozó műszaki szabályozás köve-
telményei, meghatározzák a szerkezetek teljesít-
ményét.  

Amennyiben az épület humán célokat szolgál, a 
benne tartózkodók közérzete a döntő követel-
mény. A közérzet  mint tudjuk, az épített és termé-
szetes környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás 
mértéke. A hatások egy része (pl. hő-, nedvesség-, 
elektromágneses sugárzások-, toxikus hatások-, 
zaj-, rezgés-, fény-, szín-, térarányok-, szag- és 
huzat-hatás) mérhető (lásd konkrét fizikai, vagy 
biológiai paraméterek), más részük, pl. a komfort-
érzet, szubjektív kategória, de a befolyásoló té-
nyezők számszerűsíthetők: pl. a lég- és felületi 
hőmérséklet, a nedvességviszonyok, a légmozgás, 
a zaj és a megvilágítás. A termikus komfortot – 
hőérzet- pl. az emberi test és környezete közötti 
hő- és anyagtranszport folyamatok határozzák 
meg. 

   Az összefoglaló fogalompár lényegében az 
épületek fűtését-hűtését, világítását, szellőzését, a 
vízhasználatot és a szennyvíz és szilárdhulladék 
kezelést jelenti. Korunkban mindez külön mérnöki 
team (összefoglalóan épületgépészet) feladata. Az 
építész csak az igényeket/követelményeket hatá-
rozza meg, illetve igyekszik a műszaki és hatósági 
szabályozásokban meghatározott hőtechnikai jel-
lemzőket és összeépítési szabályokat érvényesíte-
ni az épületszerkezetek tervezése során. A fenn-
tartható gondolkozásban azonban az „energia és 
anyagáramok” nem képeznek külön rendszert a 
világ minden táján hasonló megjelenésű épülete-
ken belül, hanem tájolás függő alaprajzi kialakí-
tásukban, térrendszeri és tömegformálásukban, 
anyaghasználatukban és épületszerkezeti megol-
dásaikban integrálják a korábbi épületgépészeti 
megoldásokat. 
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Az energia és anyagáramok szempontjai az 
épületműködést illusztráló ábráról (7.1.1. fejezet, 
7—2 ábra) jól leolvashatók. 

A „lineáris modell” jellemzői, a pazarló bevi-
tel (anyagok-ivóvíz, friss levegő, fosszilis ener-
gia), a rossz hatásfokú elhasználás és a szennyező 
kibocsátások: (szilárd hulladék, szennyvíz, rom-
lott levegő, füst, hulladékhő, zaj). 

A „fenntartható modellt” ezzel szemben a mi-
nimális bevitel (helyi, természetes anyagok, nem 
szennyezett levegő, csapadékvíz-szürkevíz, meg-
újuló energiák), jó hatásfokú hasznosítás és korlá-
tozott (nem mérgező, visszaforgatható) kibocsátás 
jellemzi. 

 
8—17. ábra Passzív szolár fűtés elve [105] 

 
8—18. ábra Passzív hűtés elve [105] 

8.2.6.1. Energiaáramok 
Az 1970-es évek olajárrobbanása a XIX száza-

di folyamatok következménye volt. Az alacsony 
energiaárak (szén, olaj, gáz), a hőerőgépek meg-
jelenése magával hozta az un. iparosított építést 
is. Az építési módok és a belső terek légállapotára 
vonatkozó követelmények „szabványosítása” és 
az egész bolygón való elterjedése elavultnak nyil-
vánította, eltüntette a helyi megoldásokat. Gya-

korlatilag csak mennyiségi és/vagy csak esztétikai 
szempontok érvényesültek az építészetben. 

 

 
8—19. ábra Fűtési rendszerek. Fent: 

hagyományos. Középen: aktív szoláris. Lent: 
passzív szoláris [105] 

Az első világháborút követően a háborús vegy-
ipari és gépipari kapacitásokat új építőanyagok 
létrehozására állították rá, a második háború 
után az építészeti elvek végképp elválnak az ener-
gia problémától.A már megtervezett épület hűté-
sével, fűtésével és mesterséges szellőztetésével 
külön mérnöki szakág foglalkozik. Életmódunk 
energiafüggővé vált, épületeinkben nő a fű-
tött/hűtött helyiségek száma, a fűtési idény hosz-
sza, és a hőmérséklet is emelkedik. Az 1973-as 
„kőolajsokk”-ot a megnövekedett igények miatti 
erőforrás szűkülésen kívül politikai megfontolá-
sok váltották ki. A kényelemről azonban az embe-
rek nem hajlandók lemondani, a pazarlás meg-
szüntetésével kísérelték meg a megőrzését. Az in-
tézkedések egyike az 1974-es „hőtechnikai szab-
vány” megjelenése és kötelezővé tétele volt, mely 
új épületek esetében egyetlen követelményként a 
külső térelhatároló szerkezetek teljesítményét 
szabta meg. (A hőszigetelő anyaggyártás megnőtt, 
de a hőhidak okozta kondenzáció kiküszöbölése, a 
légzárás, a mérgező anyagok káros egészségügyi 
hatásai csak később kerültek a figyelembevételre). 
Néhány éve került sor előírásszerűen a 
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hőnyereségek (napenergia, hulladékhő, stb.) hasz-
nosítási lehetőségeinek figyelembevételére is. 

8.2.6.2. A hőtechnikai szabályok szigorodása 
A klímaváltozás kiváltotta pánik, a fosszilis 

források kimerülése, illetve a kitermelés megdrá-
gulása és politikai célokra való felhasználása ha-
tására újra előtérbe került az energiatakarékos-
ság igénye, természetesen a kényelemről való le-
mondás nélkül. 

A szabályok megszigorodtak, új technikai 
megoldások születtek. (Passzív házak). Az Euró-
pai Unióban az újonnan épített lakások kb. 60%-
al kevesebb energiát fogyasztanak. Ennek ellenére 
1970 óta a fűtésre és a használati melegvíz előál-
lítására fordított energiamennyiség megduplázó-
dott. Nőtt ugyanis az épületek, főleg a lakások 
száma, alapterülete, az átlagos fűtési hőmérséklet, 
a nyári hűtési energia, romlott a fűtött térfo-
gat/felület arány. A nagy népességű újonnan ipa-
rosodó országok energiaigénye ugrásszerűen nő. 

Az egész földön elterjedt nyugati típusú civili-
záció a gazdaság túlsúlyán és az energiaigényes 
technikán alapul. Úgy tűnik azonban, hogy kö-
zösségek életét nem lehet tartósan pusztán a tech-
nikára építeni. Fel kell készülnünk az energiasze-
gény társadalomra és más eszközök után kell 
néznünk, már nem a kényelmünk, hanem puszta 
életben maradásunk érdekében. 

  Az energiaháztartás fejezetben ismertettük 
már az energiafajtákat és a feldolgozottságtól 
függő energiatartalmukat. A fenntartható építé-
szet elsősorban megújuló energiafajtákkal dolgo-
zik, csak szükség esetén és kiegészítésként kerül 
fosszilis energia a rendszerbe. 

A megújuló energiaforrások, mint tudjuk, kis 
sűrűségűek, nem akkor állnak rendelkezésünkre, 
amikor szükségünk van rájuk, ezért felfogó, 
(gyűjtő) és elosztó rendszereik különböznek a ha-
gyományos megoldásoktól. 

8.2.6.3. Épületek energiahasználata  
Az energiahasználatként épületek esetében, a 

mi éghajlatunkon elsősorban a fűtésre gondolunk. 
De energiára van szükségünk a hűtés, a világítás, 
a főzés, sok esetben a szellőzés, a páratartalom 
növelése, vagy csökkentése, a háztartási munkák 
elvégzése, kommunikációs, adatfeldolgozó és szó-
rakoztató eszközeink, sőt még a víz használata 
esetén is. Az energiahasználat is funkciófüggő és 
legtöbbször csak a humán funkciók kerülnek szó-
ba (a lakóépületeken kívül legtöbbször az iroda-
épületek energiatakarékos használatáról van szó. 

A közlekedés, szállítás, a gyártási eljárások, a 
nyersanyag kitermelés, az épületek és az infrast-
ruktúra létrehozása és karbantartása, a szenny-
víztisztítás, az egészségügy műszerezettsége, szó-
rakoztatóipar, a kereskedelem és (hűtött/fűtött) 
raktározás, stb. rengeteg, nagy sűrűségű energiát, 
elsősorban üzemanyagot igényel (szürke energia).  

 A lokális energiaforrások fajtájának és meny-
nyiségének ismeretében passzív-, aktív- és hibrid 
rendszerek állnak rendelkezésünkre, illetve kerül-
nek általunk kidolgozásra, hiszen, már többször 
említettük, hogy minden feladat más, itt csak rit-
kán alkalmazhatók „kész” megoldások. (8—19. 
ábra) 

A passzív energiahasznosításról az épületszer-
kezetek esetében már volt szó. Itt elsősorban a 
nap sugárzási- és a geotermikus energia építészeti 
és szerkezeti „befogásáról” beszélhetünk. (8—17. 
ábra) 

A környező levegő hőmérsékletét a besugár-
zott felületek hővezetése, hőelnyelő- és tároló ké-
pessége, nedvességtartalma és a párolgás intenzi-
tása határozza meg, a felület jellemzőinek ismere-
tében tudatosan befolyásolhatók az épületklíma 
egyes elemei. (8—18. ábra) Hőcsapdákkal, hő- és 
fényvisszaverő felületekkel a természetes világí-
tás, növényzettelepítéssel és párologtatással, szel-
lőzéssel a hőérzet, stb. Fontos a besugárzott felü-
letek sugárzási hőmérlege is (energia érkezés, 
visszaverés, elnyelése, elvezetés, tárolás, átenge-
dés, párologtatásra fordítás, stb.), ami szín, textúra 
és anyagfüggő. A felületek minőségének és elhe-
lyezésének átgondolt megválasztásával, a reflexió 
segítségével nemcsak a helyiség- és épület közeli 
klíma befolyásolható, hanem a természetes világí-
tás ideje és „mélysége” is megnövelhető. Megje-
gyezzük, hogy nemcsak a padló, a homlokzati és 
tetőfelületek minősége lényeges, hanem az épüle-
tet körülvevő burkolatoké (mesterséges, vagy nö-
vénytakaró) is. (8—20. ábra) 

Az aktív rendszerek valamilyen gyártmányt, 
terméket, „berendezést” igényelnek. Méretezé-
sükhöz, rendszerbe állításukhoz továbbra is spe-
cialistára (épület- vagy hőerőgépész) van szüksé-
günk. Ez esetben a nap sugárzási energiáján kívül 
a szél-, a víz- a geotermikus és geotermális ener-
giaforrásokat igyekeznek hasznosítani.  
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8—20. ábra Természetes világítás, reflektív felü-

letekkel [105] 

A hibrid rendszerekben passzív és aktív ele-
mek kombinációjáról, az integrált rendszerekben 
az aktív elemek épületszerkezetekbe történő be-
építéséről, a gépészeti berendezés (pl. nap- és 
légkollektor, napcella) tetőfedésként, vagy hom-
lokzatburkolatként való alkalmazásáról van szó.  

Az utóbbi két esetben a megoldások „fenntart-
hatósága” megkérdőjelezhető. Igaz, hogy műkö-

désük megújuló forrásokhoz köthető, de előállítá-
suk (anyaguk kitermelése, szállítása, gyártása) 
nagymennyiségű fosszilis energiát igényel, ötvö-
zött, társított, sokszor káros anyagokat tartalmaz-
nak, felújításuk, újhasználatuk, visszaforgatásuk 
nem, vagy csak újabb fosszilis eredetű energia-
használattal oldható meg.  

A decentralizáció az épületek energiahasznála-
tában is a túlcentralizált világ emberi léptékű egy-
ségekre osztását jelenti, a mezőgazdasági és az 
ipari tömegtermelés helyi jellegűvé válását (az 
otthondolgozást, a távmunkát), a közvetlen keres-
kedelmi hálózatok kiépítésével a logisztikai ke-
reskedelem visszaszorítását. A decentralizált 
energiaellátással tenni kíván a központosított 
fosszilis tüzelőanyagokra, illetve az atomenergiá-
ra épített energiarendszerek környezetterhelése és 
a nekik való kiszolgáltatottság ellen. A megújuló 
forrásokból nyerhető energia tárolása viszont 
komplikált és drága megoldásokat igényel, ezért 
az „önellátás”, a nagy ellátórendszerektől való 
függetlenedés ezen a téren szükségszerűen csor-
bul. Kereskedelmi kapcsolat jön létre a helyi egy-
ségek és a nagyrendszerek között. (pl. a felesleges 
áramot az ellátó hálózatok megvásárolják)  

8.2.6.4. Anyagáramok   
Az „anyagáramok” gyűjtőfogalom; a szüksé-

ges légcserét, a vízhasználatot, a szennyvíz- és 
szilárd hulladékkezelést, azaz az épülethasznála-
tot, hagyományosan a fűtésen és a hűtésen kívüli 
épületgépészetet értjük alatta. 

Ha azonban passzív rendszerekben gondolko-
zunk, méretezésre az építésztervezők számára: a 
klasszikus Olgyay-féle bioklimatikus diagram áll 
rendelkezésre, amely a léghőmérséklet, a relatív 
nedvességtartalom, a légsebesség és a sugárzásin-
tenzitás összefüggéseire épít és szabad terek érté-
kelésére is alkalmas.   

Levegőhasználat, helyiségszellőzés 
A humán hőkomforton kívül a jó közérzetet is 

befolyásolják, pl. az oxigén utánpótlás, a páratar-
talom és légsebesség értékei, amik a szellőzés-
sel/légcserével vannak összefüggésben. 
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Néhány példát láthatunk erre az alábbi táblázatban [105]:  
Megnevezés Dimenzió Alvás Pihenés Szellemi 

munka 
Fizikai 
munka 

Energia felhasználás KJ/h 200-400 400-800 4-8000 1-24000
Oxigén igény L/h 18 40 70 180 
Vízleadás L/h 0,4 0,5 1,2 3,0 
Hőleadás W/h Elh. 120 250 580 
Elviselhető légmozgás m/sec 0,01-05 0,05-0,1 0,3 1,0 
Megfelelő léghőmérséklet Cº 12-18 18-23 12-18 10-16 
Megfelelő rel. páratartalom % 30-40 30-40 30 20 

Hozzátesszük, hogy az energiatakarékossági 
kényszer miatt pl. csökkentették a légcsere szá-
mot, azóta gyakoribbak az épülethasználathoz 
kapcsolható megbetegedések (S.B.S., B.R.I.). Tud-
juk, hogy a légszennyezésnek csupán 13%-a 
származik az emberi légzésből, a többi a már az 
előzőkben ismertetett egyéb tényezők következ-
ménye (Fanger vizsgálatai).  

Ha a szellőzés igényt valamennyi szennyező-
anyag figyelembevételével számolnák, irreálisan 
magas levegő mennyiség mozgatására lenne szük-
ség. Kompromisszumként a WHO ajánlotta 60-90 
m3/h,fő mennyiséggel számolnak humán funkció-
jú helyiségekben. 

A gyártási eljárások (még az ökologikus élel-
miszer feldolgozási/szárítási eljárások is) nagy-
mennyiségű szellőző levegőt igényelnek, hiszen 
pl. a keletkezett párát el kell szállítani. 

A fenntartható szemléletmód a természetes 
módszereket részesíti előnyben, legfeljebb kiegé-
szítésként alkalmaz alacsony energiafelhasználá-
sú, un. ellenőrzött szellőzést (1-1 ventillátor).    

Fenntartható vízhasználat 
A kisebb léptékű, természet-közeli víz és 

szennyvízkezelés a regionális monopóliumokkal 
szemben lehet alternatíva. Fontos feltétele a de-
centralizáció megvalósulásának az épített környe-
zet szempontjából a vegyes területhasználatot le-
hetővé tévő építési szabályozás megszületése. A 
fenntartható vízellátás a vizsgált terület talajvíz 
(elérhető vízbázis) és csapadékvíz potenciálja, va-
lamint a fogyasztási minimum alapján becsülhető 
(számítható). Ezek ismeretében megállapítható a 
laksűrűség küszöbértéke (pl. városi környezetben 
kb. 300 fő/ha) is. Az elvek itt is ugyanazok: taka-
rékosság, helyi vízbázisok használata, csapadék-
víz gyűjtése, helyi szennyvíztisztítás, 
újrahasználat, visszaforgatás, vagy vízhiányos te-
rületre juttatás. Az ivóvíz minőségű vizet csak ott 
használni, ahol feltétlenül indokolt, egyéb célokra 

a fenti vízforrások is jók. Egy városi ember átla-
gos vízfogyasztása most 140-200 l/fő/nap. 

Fenntarthatónak tekinthető a vízfogyasztás ak-
kor, ha ivóvízből (étkezésre, mosogatásra, tisztál-
kodásra) kb. 60 l/fő/nap, nem ivóvíz minőségű 
vízből (esővíz: mosásra, locsolásra kb. 30l/fő/nap, 
szürkevíz: ivó és csapadékvízből visszaforgatva 
WC öblítés, takarítás, stb. kb. 60 l/fő/nap) kb. 90 
l/fő/nap mennyiséget fogyasztanánk. A nettó víz-
fogyasztás (visszaforgatott mennyiség nélkül) 90 
l/fő/napra korlátozható abban az esetben, ha a víz-
források (pl. csapadékvíz) helyben állnak rendel-
kezésre. Pl. Budapesten az átlagos csapadékmeny-
nyiséget (600 mm/m2/ év) figyelembe véve, a 
zöldterületek maximumára törekvő beépítés mel-
lett pl., városi körülmények között, 300 fő/ha lak-
sűrűség esetén a terület a rajta lakók esővíz igé-
nyét ki tudná elégíteni. (Ertsey—Medgyasszay 
2004) [120] 

Fenntartható szennyvízkezelés  
Fenntartható a szennyvízkezelés, amennyiben a 

szennyvíz mennyisége fenntartható vízfogyasz-
táshoz rendelhető. Az emisszió csökkentése (max. 
90 l/fő/nap) és a természet-közeli (növényi) tech-
nológiákkal való tisztítás megfelel a kívánalmak-
nak. A szennyvíz összetételének ellenőrzésével, 
alternatív fogyasztási szokásokkal és termékvá-
laszték használatával megakadályozható a káros 
anyagok környezetbe kerülése. A növényi 
szennyvíztisztítók alacsonyabb létesítési és üze-
meltetési energiaigényűek és költségűek, decent-
ralizáltan elhelyezhetők és megszüntethető a cent-
ralizált rendszerektől való függőség. A szennyvíz 
összetételénél fontos szempont a funkció. A 
kommunális szennyvizeknél jó lenne (pl. kom-
poszt WC-k használatával) a fekália szennyvízbe 
kerülését megakadályozni és olyan gyártási eljá-
rásokra áttérni, ahol nem keletkeznek ká-
ros/veszélyes anyagok. 
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Közműellátás autonómiája 
Az autonómia megvalósítása a közműellátás-

ban is kívánatos lenne. A kooperatív közműrend-
szerek a saját településük megújuló forrásait ak-
názzák ki, hogy feleslegükkel kapcsolódhassanak 
a környező települések rendszereihez. Szükség 
esetén az országos hálózatok egy részét is teher-
mentesíthetnék. A szükséges létesítmények helyi 
közösségi tulajdonban lehetnének.  

A vízellátás a vízbázisok elhelyezkedésének 
függvényében autonomizálható, de szóba jöhet, 
fúrt kút létesítése is korlátozott lehetőségként. A 
víztakarékos berendezések, csaptelepek, kom-
poszt toalett, esővíz és szürkevíz hasznosítás kitű-
nő lehetőségek. 

A szennyvíz mennyisége a víztakarékossági in-
tézkedéseknek megfelelő mértékben jelentősen 
csökkenthető, a szürke s fekete víz szétválasztása, 
helyben való tisztítás-visszaforgatás jó megoldás 
lehet. A kisebb léptékű, természet-közeli víz és 
szennyvízkezelés a regionális monopóliumokkal 
szemben lehet alternatíva.  

Fenntartható hulladékkezelés 
A hulladékgazdálkodás autonóm elemei a szelek-
tív gyűjtés, újrahasználat, energiatermelés kislép-
tékű égetéssel, a komposztálás, biogáz fejlesztés, 
a hulladék mennyiségének redukálása (csomago-
lóanyagok kiküszöbölése, helyi vásárlás), stb. 

8.2.6.5. Természetes épületgépészet 
Az épületgépészeti eszközök részletes bemuta-

tása nem ennek a könyvnek a feladata. Felsorolá-
sukra mégis szükség van, kiegészítő berendezés-
ként való alkalmazási-, vagy szerkezetbe-
integrálási lehetőségük miatt.  

Fűtés  
A fosszilis energiahordozók munkába állításá-

ig, az épületek külső és belső kialakítása a kultu-
rális meghatározottságon túlmenően, a helyi klíma 
függvénye volt.  

Érdemes tanulmányozni a régiek megoldásait, 
sok esetben ma is használhatók lehetnek. A me-
nedék funkciót túlhaladó épületeknél a kívánatos 
belső légállapotokat tapasztalataikra támaszkod-
va „természetes hőcserélőkkel” (pl. a tájolás, 
belmagasság, térelhatároló szerkezetek anyaga és 
tömege) alakították ki. Az állatok hőszabályozása 
(a zsír és szőrréteg mennyiségének, vastagságá-
nak, minőségének) mintájára a ruházat szerepe je-
lentős volt. A szoros bőr és szőrme viselet meg-
tartja a hőt és a párát is, mintegy szubtrópusi „ég-
hajlatot” hoz létre az emberi test körül a hideg ég-

hajlatú vidékeken. A meleg övezetekben a bő, 
hosszú, szellős ruházat a napvédelmen kívül, le-
hetővé teszi az emberi test körül a levegő áramlá-
sával és párolgással való „hűtést”. 

A belső téri légállapotokkal szemben megfo-
galmazott követelmények jelentősen változtak a 
történelem folyamán. Az igények több ezer éven 
át jóval szerényebbek voltak és csak mintegy 200 
éve áll rendelkezésre nagy sűrűségű (fosszilis) 
energia, amit, legalábbis a gazdagabb országok-
ban erre a célra lehet fordítani. Faluhelyen, az 
északi országokban az ipari korszakig a tűz mele-
ge csak alkalmi kiegészítésül szolgált az un. 
hulladékhő (pl. állatok metabolikus hőtermelése) 
mellett. Az épületeik alkalmazkodtak a klimatikus 
viszonyokhoz és sokoldalúan hasznosították a he-
lyi erőforrásokat. 

A ház felület-térfogat arányának mindig 
komoly szerepe volt a belső klíma alakításában. 
Az épületet mintegy „harmadik bőrként” kezel-
ték, a zárt cellákban tartózkodó egyedek 
metabolikus (anyagcsere) „hőtermelését” (a 
bőrfelszínhez érkező vérmennyiség változásból 
eredő hőveszteségét hasznosították).  

 (Mai példa egy 50 férőhelyes tehénistálló 
metabolikus hőjének és az erjedő trágya melegé-
nek hasznosításával, egy 150 m2 alapterületű épü-
letet 21 C°-ra fel lehet fűteni.) 

Más vidékeken a kör alakú menedékek fala és 
teteje, csak a szél és eső ellen védett. A középen 
lévő tűzhely füstje az energia jelentős részével 
együtt a tetőben készített lyukon távozott- A tűz 
mellett, vastag ruházatban a sugárzó meleg elfo-
gadható hőérzetet hozott létre. A középkori kan-
dallók is hasonló célt szolgáltak, de a vastag kőfa-
lak képesek voltak a hő tárolására is. A görög-
római „hipocaustum” is jó példa lehet, a külső fű-
tőhelyiségből a meleg levegő a padló és a fal üre-
geiben keringve előképe volt a korszerű padló és 
falfűtéseknek. Az 1300-as évekből geotermális 
fűtés-emlék is fennmaradt, a 80C°-os vizet, kivájt 
fatörzseken jutatták a városokba és padlófűtésként 
hasznosították. Az i.e. VII. századtól ismertek a 
többnyire az oromfal mellé épített tűzhelyek, me-
lyek a külső falba épített kémények miatt a falat is 
melegítették, így az energia nagy része elveszett. 
A középkor végén a tűzhelyek a ház közepére ke-
rültek, a kémények elhagyták az oromfalat. A 
nagyméretű, zárt tűzhelyek a meleget 
konvekcióval adták át a környező levegőnek. Az 
ipari korszak kezdetén a többlakásos épületekben 
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jelent meg B. Franklin „tüzet tartalmazó fémdo-
boza”, a vaskályha őse, a faltól független ké-
ménnyel, szabályozható légárammal. A hőközlés 
sugárzással történt, ami kellemesebb hőérzetet te-
remtett, mert a konvekcióval melegített levegő, a 
magas helyiségekben rétegesen helyezkedett el, az 
alsó rétegekben a hőmérséklet alacsonyabb a 
mennyezet alatt magasabb volt. A többlakásos 
épületekben az egyedi fűtést felváltó központi ka-
zánok kezdetben gravitációval működtek, csak a 
XX. század elején jelentek meg az elektromos mű-
ködésű keringtető szivattyúk. Az egyedi fa és 
széntárolás is nehézségeket okozott, a század kö-
zepétől áttértek a központi tárolásra, majd az olaj 
és a gázfűtésre, illetve pl. Franciaországban, az 
elektromos fűtésre.  

Az épületek kialakítása nem koncentrálhat ki-
zárólag a fűtésre (esetleg a hűtésre) fordítandó 
energiahasználatra. Minden mással (környezet, 
funkció, esztétika, egészség, kultúra együtt kell 
kezelni, különben egyensúlyhiány lép fel. Télen, a 
mi éghajlatunkon fűteni kell, de nyáron nem kell 
feltétlenül hűteni. Csökkenteni kell igényeinket, 
törekedni a helyi klimatikus források használatá-
ra, hogy kiegészítő fűtésre legyen szükségünk.  

Az „épületburok” becsült hőveszteségeit a 
szerkezetcsoportonként érdemes figyelembe ven-
ni: pl. egy családi ház esetében a legtöbb 
hulladékhő a kéményen távozik (kb. 32%), ezt 
követik a külső nyílászárók kb.(28%), a falak (kb. 
18%), a tető (kb. 16%) és a padló (kb. 6%) a hő-
szigetelő réteg tervezésénél.  

A fűtőberendezések beszerzéséhez érdemes 
épületgépész mérnök tanácsát kérni. Itt csak né-
hány példát említünk, segítségül a „nem üzleti 
szempontú” választáshoz. 

A sugárzó fűtést tartják a legegészségesebb-
nek, mert legközelebb áll a napsugárzáshoz. A 
nagy felületű, alacsony hőmérsékletű sugárzó fű-
tések (mennyezet, fal, padlófűtés) épületbiológiai 
szempontból elfogadhatók (különösen a mennye-
zet közeli falfűtés), de nehezen szabályozhatók és 
a bútorozás, porkeveredés, inverzió, stb. miatt, 
nem elég hatékonyak (bár napkollektorokhoz is 
csatlakoztathatók, kis hatásfokú működéssel. A 
radiátorfűtés konvekciós hőleadású, a sugárzási 
hányad csak 30%, légáramlást indukál. Az épített, 
nagy tömegű kályhák előnyösek (pl. cserépkályha 
sugárzással történő hőleadása 70%), de nehezen 
szabályozhatók és „etetésük” munkaigényes (ami 
lehet kifejezetten hasznos, de életmód függvé-
nye). Különösen vidéken jól használható a kettős 

rostélyú, u.n sparhelt-kályha, ami nappal főzésre, 
vízmelegítésre szolgál, a hulladékhő melegíti a 
helyiséget (lásd konyha-nappalik), majd a felső 
rostély eltávolításával nagy tűzterű kályhává vál-
toztatható.  

Központi fűtés nélkül, ma már „nem is élhe-
tünk”, bár sok esetben használaton kívüli helyisé-
geket melegítünk csupán presztízs okokból. A ka-
zánválasztás függ attól, hogy lakásonként, épüle-
tenként, vagy településrészenként kívánjuk hő-
energiával ellátni épületeinket. A távfűtés fogal-
mához ellenérzések társulnak, de kisléptékben 
(lásd osztrák falusi „hőközpontok”: faaprítékkal 
működő kazánok, napkollektorokból kialakított 
tetőfelületek, indirekt fűtésű boylerekkel kiegé-
szítve) szinte minden szempontból ökologikus-
nak/fenntarthatónak tekinthetők. A jól működő 
kazán kis teljesítménnyel, hosszan dolgozik, 
fagypont alatt le sem áll, kevés energiát fogyaszt. 
Energiaforrásuk lehet fa (faelgázosító kazánok), 
vegyes (fa, szén, hulladék, ez nem automatizálha-
tó), de (amíg van), lehet gázzal működő, kistöme-
gű falikazán is. A kazánok hulladékhőjét érdemes 
a helyiségek fűtésére is felhasználni. Fűtésszabá-
lyozásra elvileg szükség van, ami automatizált 
rendszereknél megoldható (kazánba épített szabá-
lyozó, radiátorszelepek, szoba termosztát, stb.), de 
az épített berendezéseknél nincs rá mód, vagy ne-
hézkes. 

 Melegvíz készítés 
Meleg víz készítésre nyáron a napkollektoros 

rendszerek a legalkalmasabbak, bár a már említett 
szürke energia- és károsanyag tartalom miatt nem 
tekinthetők valóban környezetkímélőnek. (8—21. 
ábra) Tartály kollektor azonban házilag is építhe-
tő, olcsóbb és kíméletesebb megoldás. (8—22. áb-
ra) Az épített kályhák legtöbbször tartalmaznak 
vízmelegítő tartályt is. 

Amennyiben hiszünk abban, hogy jó hatásfokú 
berendezésekben a fosszilis energiahordozók las-
sabban fogynak el, a kazánra köthető, indirekt fű-
tésű bojlerek (60-300 literes hőcserélős tartályok), 
általában két nyílással, hogy napkollektorral is 
üzemeltethető legyen.  

Meg kell említenünk a föld—víz—levegőhőt 
hasznosító hőszivattyúkat (működtetésükhöz 
áramra van szükség) és geotermális energiát 
hasznosító rendszereket, amelyek berendezései és 
működtetésük szintén fosszilis energiát igényel és 
inkább nagyobb településegységek esetében lehet 
gazdaságos. 
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8—21. ábra Síkkollektor működési elve [75] 

 
8—22. ábra Tartály kollektor [77] 

 

Hűtés 
Elsősorban a forró éghajlaton a levegő nedves-

ségtartalmától függően különböző hűtőrendszerek 
kerültek kialakításra. A napsugárzás kizárása ár-
nyékolással, a forró levegő távoltartása a helyisé-
gektől nagy tömegű szerkezetekkel, illetve eltávo-
lítása szellőztetéssel, éppen úgy szóba került, mint 
a hűtése víz párologtatásával, vagy a föld alá épí-
téssel. (8—23. ábra) De megoldás lehetett az un. 
„belső nomádság”, vagyis a tevékenységek átköl-
töztetése az épületek olyan helyiségeibe, ahol az 
év és napszakoknak megfelelően elviselhetőbbek 
voltak a hőmérsékleti viszonyok.  

Az észak afrikai „kasbák” (erődített lakóházak) 
pl. nyitott folyosóval határolt belső udvar köré 
szervezett alaprajzzal, nagy tömegű szerkezettel, 
lapos tetőkkel készültek. Nyáron az élet nappal az 
árnyékolt, udvarszinti helyiségekben zajlott, me-
lyeket a súlyos falak védtek a felmelegedéstől. Éj-
jel a nyitott, felső teraszokon aludtak, a felületek 
gyorsan visszasugározták a meleget a tiszta égbolt 
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felé. Télen a nappali tevékenységeket a napos te-
raszokon, loggiákon folytatták, amiket a téli nap 
felmelegített. Az éjszakát az emeleti szobákban 
töltötték, ahol a felmelegedett falak visszasugá-
rozták a helyiségekbe a napsugárzásból származó 
hőt.  

 
8—23. ábra Természetes szellőzés—evaporatív 

hűtés, forró száraz éghajlaton [121] 

Ismertek az éjszakai szellőzést segítő berende-
zések is, mint pl. az egyiptomi és az iráni széltor-
nyok, melyekben a bevezetett forró levegővel 
edények falán gyöngyöző vizet párologtatnak, (ez 
hőelvonással jár), így pótolják a távozó meleg le-
vegőt. A déli oldalon árnyékolókat, sokszor növé-
nyi lugasokat telepítenek, melyek a napsugárzás 
távoltartásán kívül párolgással is csökkentik a 
hőmérsékletet.  Ez a stratégia a Földközi tengertől 
a sivatag határáig ismert. 

A forró nedves éghajlaton ezek a stratégiák 
nem alkalmazhatók. A párolgással történő hőel-
vonás itt nem működik a levegő magas nedves-
ségtartalma miatt, a gyakori felhőtakaró a kisu-
gárzást is akadályozza. Ebben az esetben a kéthé-
jú, könnyű szerkezetek, a nagy nyitott felületek és 
a helyi légáramlatok kihasználásával a gyakori, 
nagy légcserével járó szellőzés távolíthatja el a 
meleg levegőt. 

A kontinentális éghajlaton a hideg teleket sok-
szor forró nyarak követik, itt a nehéz szerkezetek, 
az árnyékolás és az éjszakai szellőztetés volt hi-
vatva a kellemesebb hőérzet biztosítására. (8—24. 
ábra8—25. ábra) 

A kényelem iránti igény tömegessé válásával 
az alacsony energia árak lehetővé tették a klíma-
berendezésekkel való nyári hűtést is. A XX. szá-
zad elején a levegő hűtése és páramentesítése cél-
jából csőkígyókban hideg vizet áramoltattak és 

ezeken a levegőben lévő pára kondenzálódott. Az 
elektromos áram munkába állításával egyidejűleg 
rájöttek arra is, hogy bizonyos folyadékok hőt ad-
nak le, vagy vesznek fel, nyomásuk megváltozta-
tásával. A klímaberendezések gyorsan terjedtek, 
az amerikai középosztály (kb. 100 millió fő) laká-
sainak 80%-a már klímatizált volt a század köze-
pére, ami hamarosan átterjedt Európára is. 

 

 
8—24. ábra Árnyékolás, passzív védelem, külső 

oldali árnyékolás [105] 

 
8—25. ábra Árnyékolás, passzív védelem, belső 

oldali árnyékolás [105] 

 „Fenntartható megoldás” pl. a gravitációs klí-
maberendezés. Légkollektorral, föld alatti vezeté-
ken „beszívott” előhűtött levegő kerül a belső tér-
be (a por és a nedvesség lecsapódik a padlócsa-
tornákban), az épületben felmelegszik, ezzel pá-
rátlanít, tehát hűt és csökkenti a páratartalmat. A 
légkollektor forró levegője a külső térbe távozik, 
a berendezés csak „szivattyúként” működik). 

Természetes szellőzés 
A természetes szellőzés a termikus áramlást (a 

felmelegedett/szennyezett, könnyű levegő függőle-
gesen áramlik), illetve a szél okozta nyomáskü-
lönbségeket (vízszintes áramlás) használja ki. Pl. 
a lokális rendszeres légáramlás növényzettel, 
vagy épületelemekkel irányítható, túlnyomás vagy 
depresszió is előidézhető. (8—26. ábra) 
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8—26. ábra Természetes szellőzés szél keltette 

nyomáskülönbség segítségével [105] 

A függőleges légáramlás a helyiség magassá-
gával és a nyílások célzott elhelyezésével elindít-
ható, sőt szabályozható. A hőmérséklet szerint ré-
tegződött levegő felső, meleg rétege a kéményha-
tás miatt eltávozik, helyére az padló közeli nyílá-
sokon a nyomáscsökkenés miatt, nehezebb, hide-
gebb levegő áramlik be. A nyílásokat zárhatóan 
kell kialakítani.(8—27. ábra) 

Az épület külső térelhatároló falára helyezett, 
optimalizált méretű nyílászárók a vízszintes lég-
mozgást teszik lehetővé. Célszerűen a beszellő-
zésre szolgálókat a szélnyomás, a kiszellőzésre a 
szélszívás felöli oldalon érdemes elhelyezni és a 
helyiségek közötti szellőzésről is gondoskodni 
kell. (8—28. ábra) A természetes szellőzéssel té-
len jelentős hőveszteségeket okozhatunk, ezért a 
rövid idejű, gyors légmozgást előidéző (huzat) 
szellőztetés célravezető, a hőtároló szerkezetek 
hőmennyiségének minimális csökkentésével. 
Nyáron fordított a helyzet, az éjszakai hűvös le-
vegő „lemoshatja” a hőtároló szerkezetek 
hőtartalékait. 

 

 
8—27. ábra Természetes gravitációs szellőzés 

[121] 

 
8—28. ábra Természetes vízszintes szellőzés 

[121] 

Ha a külső és belső hőmérséklet gyakorlatilag 
azonos (meleg nyári nap) a légáramlás nehezen 
indul meg. Hibrid megoldás az un. ellenőrzött 
természetes szellőzés, „rásegítésre” elektromos 
árammal működő ventillátorokra/érzékelőkre van 
szükség, és inkább a romlott/meleg levegő elszí-
vása a cél. Alkalmazása esetén nem légcsatornák, 
inkább az épület kiszolgáló/kiegészítő helyiségei 
(folyosók, lépcsőházak, légudvarok, átriumok, 
napterek) szolgálnak a levegő áramoltatására. 
Kedvező klímaviszonyok esetén előfordulhat, 
hogy a gépi berendezések kikapcsolásával, csu-
pán, pl. napkémények alkalmazásával (a kémény-
hatást a kiszellőző fej üvegházhatást alkalmazó 
melegítésével) kialakítható a szükséges légcsere. 
(8—29. ábra) A természetes szellőzés méretezésé-
re (ki- és beszellőző nyílások mérete, helye, stb.) 
is van lehetőség nomogramok, vagy számítógépes 
programok használatával. (8—30. ábra) 
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8—29. ábra Napkémény elvi kialakítása [105] 

8—30. ábra Példa természetes szellőzésre (szél, 
nap, stb.) [121] 

Elektromos energia ellátás 
Elektromos áramot mai tudásunk szerint még 

megújuló forrásokból is csak aktív módon állítha-
tunk elő. Kis léptékben (családi ház, társasház, 
kisüzem, stb.) elsősorban a napelemek (PV cellák 
jöhetnek szóba). Mivel jó hatékonyságot csak di-
rekt sugárzással lehet elérni, fontos, hogy az épü-
let mely felületén kerülnek beépítésre. (Közép-
Európában optimális a déli tájolás és a kb. 60°os 
dőlésszög). Magas tetők esetén a déli tájolású te-
tősíkok, de néhány esetben a homlokzati felületek 
is alkalmasak erre a célra. A szélenergia kis lép-
tékben is hasznosítható, vízszintes és függőleges 
tengelyű szélkerekek is hozzáférhetők. Valameny-
nyi berendezés szürkeenergia- és károsanyag tar-
talma jelentős, az áram „leszedése”, megfelelő fe-
szültségre átalakítására (inverter) és tárolására is 
„gépészeti berendezésekre” van szükség. 

A „napelemek” néhány típusa épületszerkeze-
tekbe is integrálható (tetőfedések, árnyékoló szer-
kezetek, sőt homlokzati üvegezések). A már emlí-
tett okok miatt „zöldruhás” megoldásnak számíta-
nak. Az épületbiológián belül az elektromágneses 
sugárzások hatásának vizsgálata már elkezdődött 
(lásd aktív eszközökkel energiát termelő épüle-
tek).  

Vízellátás 
Az egyedi megoldásokon kívül (pl. fúrt-ásott 

kutak) a decentralizált, lehetőleg helyi közösségi 
tulajdonban lévő vízellátó rendszerek számítanak 
fenntarthatónak. Épületen belül a víztakarékos 
csaptelepek, a csapadékvíz-esetleg a szürkevíz 
hasznosítása jöhet szóba. (8—31. ábra) Felhívjuk 
a figyelmet, hogy amennyiben a csapadék-vagy 
szürkevizet háztartási célokra (mosás, mosogatás, 
takarítás, stb.) is használni kívánjuk, elválasztott 
vezetékhálózatra és berendezésekre van szükség. 
A csapadékvíz gyűjtése egyszerűbb eszközökkel 
is megoldható, ha csak locsolásra, vagy takarítás-
ra használjuk. (8—32. ábra) 
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8—31. ábra Csapadékvíz gyűjtő-felhasználó rendszer elvi felépítése [96] 

 
8—32. ábra Csapadékvíz felhasználás "szelíd technikával" kerti öntözésre [96] 
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Szennyvízkezelés 

 
8—33. ábra Komposzt WC (Clivus Multrum) [91] 

 
8—34. ábra Ületpítő medence keresztmetszete 

[91] 
Komposzt-toalett (8—33. ábra) alkalmazása és 

környezetkímélő tisztító és kozmetikai szerek ese-
tén az ellenőrzött összetételű szennyvíz házi-, il-
letve kisléptékű közösségi növényi tisztítókat igé-
nyel. A tisztított szennyvíz a természetbe vissza-
vezethető. (8—34. ábra) 
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9. FENNTARTHATÓ ÉPÜ-
LET/TELEPÜLÉS REHABILITÁ-
CIÓ 

Az építészek a „fenntartható fejlődést” környe-
zettudatos épületek tervezésével és építésével 
igyekeznek szolgálni. Új épületek esetében ez töb-
bé-kevésbé meg is valósítható, de gyakran elfelej-
tődik a meglévő épületállomány „fenntarthatóvá 
tétele”, pedig épített környezetünk megőrzése és 
védelme a „fenntartható építészet” egyik kulcste-
rülete.  

Épületek, lakótömbök, településrészek funkcio-
nális, műszaki szempontú rehabilitációja (felújítá-
sa, korszerűsítése, rekonstrukciója) jól definiálha-
tó fogalom, a tervezés, megvalósítás folyamata, 
módszerei kidolgozottnak tekinthetők. A műszaki, 
befektetői, építészeti, városrendezői megfontolá-
sok között a fenntarthatóság szempontjai azonban 
nem, vagy csak korlátozottan (energia- takarékos-
ság) szerepelnek. A továbbiakban e szempontok 
érvényesítési lehetőségeit kiemelve (külön fejeze-
tekben tárgyalva) mutatjuk be a rehabilitációs 
(revitalizációs) folyamatot. 

A rehabilitációs feladatok fenntarthatósági as-
pektusai azonban önmagukban akkor is kevésnek 
bizonyulhatnak, ha az építészeti/műszaki szem-
pontokat elhanyagoljuk. Az említett megfontolá-
soknak a cél érdekében csak együttesen van létjo-
gosultsága. 

9.1. AZ ÉPÜLETEK ÉLETE 
Az épületrekonstrukció építészeti és műszaki 

kérdései csak fakultatív tárgyként és a posztgra-
duális képzésben jelennek meg az építészmérnöki 
tanulmányokban. Pedig az „épületek élete” akkor 
kezdődik, mikor a kivitelezők „levonulnak” és 
használatba vesszük őket. Ezért itt sem lehet ér-
dektelen. A „fenntarthatóság”számos területén az 
épülethasználat dominál (energia- és vízfogyasz-
tás, egészség megőrzés, szennyező kibocsátások, 
égéstermékek, romlott levegő, hulladék és 
szennyvíz, stb.). Házaink életük folyamán a 
„szemmel-tartástól” a bontásig sokszor igényelnek 
kisebb, nagyobb beavatkozást a használat színvo-
nalának megőrzése érdekében.  

9.1.1. Építési patológia-épületdiagnosztika 
Az épületfenntartás területével foglalkozók ve-

zették be az építési patológia fogalmát. A bonyo-
lult emberi szervezet kórtana keretében, a szüle-
téstől a halálig terjedő vizsgálatrendszer összeha-
sonlítható az ugyancsak bonyolult épületek, éle-

tük végéig tartó felügyeletével, szemmel tartásá-
val. Az épület összetettségében, teljes élettartama 
alatt vizsgálja a káros elváltozásokat, azok kiala-
kulásának okait és lefolyását, valamint a helyreál-
lítás lehetséges módszereit és eszközeit. A tapasz-
talható hibák összegyűjtésével rendszerezésével és 
közreadásával hozzájárul a problémák megelőzé-
séhez is. 

Az építési patológia eszköze, a fenntartási, 
helyreállítási folyamat alapeleme, az ugyancsak 
az orvosi gyakorlatból ismert épületdiagnosztika, 
azaz állapotfelmérés. A műszaki állagfelmérés 
célja az elhasználódás mértéke megítéléséhez 
szükséges, tételes adatszerű információk beszer-
zése, rendszerezése, értékelése és dokumentálása, 
ezzel a szükséges beruházói és műszaki döntések 
előkészítése. A különböző épületdiagnosztikai 
rendszerek közül a legismertebb a Nemzetközi 
Építéskutatási Tanács (C.I.B.) kertében 1980-ban 
alakult a W086 sz. Építési Patológiai Munkabi-
zottság, amely 2-3 évenként adja ki jelentéseit 
(BPWC). Érdekességként említhető, hogy a meg-
hibásodások több mint 50%-a nedvességhatásokra 
(talajnedvesség, talaj- és csapadékvíz), 17-20%-a 
épületfizikai- és csak kb. 17 %- a vezethető vissza 
tartószerkezeti, statikai problémákra (1993, 
Trotman jelentés). Az „energiaválságot” követő-
en, EU együttműködés keretében létrejött az un. 
EPIQR rendszer (Energy Performance Indoor 
Environment Quality Retrofit), mely az energia-
háztartás ellenőrzésére szolgáló gyorsteszt, a javí-
tások költségeinek becslésével kiegészítve. 

9.2. AZ ÉPÜLET-REHABILITÁCIÓ MŰSZAKI 

SZEMPONTÚ ALGORITMUSA  
Az épület rehabilitáció algoritmusában az új 

épületek tervezési folyamatához hasonlóan a pro-
jektötlet illetve a céltervezés (helyszín kiválasztá-
sa, hasznosítás lehetőségei) szolgál kiindulásul. 
Ezt követi az ingatlan/településrész adottságainak 
felderítése, majd az épület funkcionális és műszaki 
állapotának felmérése (épületdiagnosztika). Ezt 
követi az alternatívák kidolgozása a hasznosítás 
módjáról, a gazdasági szempontok mérlegelése, 
végül a döntés az épület/településrész hasznosítá-
sának módjáról. 

A döntést követően a vázlat-, engedélyezési- és 
kiviteli-szintű tervek készítésére, majd a megva-
lósításra kerül sor. 

Az állagvizsgálat a folyamat egyik legfonto-
sabb eleme. Az építésre és fenntartásra vonatkozó 
adat és információgyűjtést követően, be kell azo-
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nosítani a beépített szerkezeteket, regisztrálni a 
káros elváltozásokat és kiváltó okaikat, majd ezek 
különböző vizsgálatok elvégzését követően történő 
kiértékelésével a teljesítménycsökkenés mértékét.  

A céltervezéskor meghatározott követelmények 
és a tényleges teljesítmények egybevetésével kije-
lölhetők az állapothatárok és a beavatkozások 
mértékének (javítás, kiegészítés, átalakítás, rész-
leges, vagy teljes bontás) megállapítása.  

A rehabilitációs tervezés vázlattervi szakaszá-
ban ki kell dolgozni a teljesítmények növelésének 
változatait is, az egyes szerkezetek élettartamának 
ismeretében, költségelemzést kell végezni, majd 
mindezek dokumentálást követően hozható meg a 
végleges döntés az épület sorsáról.  

9.2.1. Az építési gyakorlat a beavatkozás 
mértékétől függően 

A beavatkozás mélységétől függően a az aláb-
bi megnevezésekkel látták el, és jogszabályban  
rögzítették a munkálatok elnevezését, definiálták 
a fogalmakat. 

Eszerint a munkálatok alábbi kategóriáit tart-
ják számon. 
 épületfenntartás- (állagmegóvás, karbantartás, 

működtetés),  
 felújítás-helyreállítás (eredeti műszaki állapot 

helyreállítása), korszerűsítés (műszaki teljesí-
tőképesség növelése),  

 rehabilitáció (tömb, városrész, felújítása, kor-
szerűsítése),  

 rekonstrukció (elavult városrész korszerűsíté-
se, sok bontással, úthálózat, tömbosztás módo-
sítással, bővítéssel),   

 revitalizáció (elavult, de értékes, műemléki vá-
rosrészben a történeti érték megőrzésével való 
korszerűsítés, újraélesztés) és  

 bontás. (forrás OTÉK). 

9.2.2. Élettartam kategóriák 
Az élettartam adatok közül esetünkben a mű-

szakilag becsült élettartam (átlagos konstrukciójú, 
minőségű, használatú szerkezetek tapasztalati 
adatai) fontos. A szavatossági idő jogi, az amorti-
záció pénzügyi kategória. 

9.3. A FENNTARTHATÓSÁG SZEMPONTJAI  
A felújítás gyakorlatában a fenntarthatóság 

szempontjai egyelőre kizárólag az energiafo-
gyasztás tekintetében érvényesülnek. A fosszilis 
energiahordozók hozzáférésének nehézségei és 
drágulása miatt lényeges kérdés a lakossá-
gi/lakáshasználati energiafogyasztás mérséklése, 

sőt a megújuló energiaforrások bevonása, termé-
szetesen a megszokott centralizált módon, erőműi 
léptékben.  

(A gyártás, szállítás, közlekedés és közművek 
energiafogyasztásáról kevesebb szó esik.) 

A környezettudatos rekonstrukció/rehabilitáció 
azonban ennél sokkal többet jelent, inkább a 
„Föld sebeinek gyógyítása” kissé fellengzős krité-
riuma illik rá, kiegészítve a társadalmi struktúra 
változásaival.  

9.3.1. Táj és település rehabilitáció 
Példaként a Németországi Emscher-régió víz-

gyűjtő területi alapú fejlesztését megelőző rehabi-
litációs program szolgálhat, mert valamennyi, is-
mert szempont érvényesült a munkálatok során.  

Ez Európa egyik legjelentősebb szénbányászati 
és ipari fellegvára volt, ami az 1960-évektől le-
épült és kezdett elnéptelenedni. A 10 éves prog-
ram 1989-ben indult, célja a fenntartható társa-
dalmi - gazdasági – környezeti rehabilitációja, 
majd ezt követő, erre épülő fejlesztése volt. A fo-
lyó teljes vízgyűjtő területét „helyreállítot-
ták”/”revitalizálták”, ami a degradálódott táj re-
kultivációját, a hatalmas kiterjedésű szennyezett 
területek megtisztítását, újra használatra alkal-
massá tételét, a felszíni vízfolyások természet-
közeli állapotának visszaállítását, az esővízgyűjtő 
rendszerek decentralizálását, illetve víz után pótló 
rendszerbe való integrálását, természetes szenny-
víztisztítók kiépítését foglalta magába. A helyre-
állítást követően az integrált regionális fejlesztés 
során alkalmazott építészeti környezeti stratégia, a 
„változás növekedés nélkül” koncepció alapján a 
„barnamezős beruházások” ösztönzése (a rozs-
daövezetek rekultivációját követő, új beépítéssel 
történő újrahasznosítása) és a meglévő épületál-
lomány életének meghosszabbítása volt úgy, hogy 
a fenntarthatóság (R.C.R.) követelményét kielé-
gítsék. Természetesen a társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság és „integrált fejlesztés elvei” is 
érvényesültek, a decentralizált közigazgatás és a 
környezetbarát termékstruktúra kialakításával. 
(Egy ilyen projekt természetesen hihetetlenül 
költséges. Sajnos egyelőre csak a „gazdag” orszá-
gok engedhetik meg maguknak.) 

A rehabilitációnak valójában nem kevesebbre 
kell vállalkoznia, mint a vidék és a város, a termé-
szetes és a mesterséges környezet (és a benne élő 
emberek) egymásra utaltsága  tudatosítására. Az 
építési patológia mintájára a települések patológi-
áját kell megalkotni, és a diagnózis felállítása 
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után a terápiát is ki lehet alakítani. Az orvostu-
domány a megelőzést tartja a legfontosabbnak, a 
decentralizált településstruktúra és a város – falu 
- természet összefüggése tudatának megőrzésével, 
(vagy felelevenítésével) ez a szemlélet a mi „szak-
területünkön” is alkalmazható lett volna (lenne).  

Utóbbi esetben ugyanis, a modernizáció állan-
dóan vadonatújat akarásával ellentétben re-
konstrukcióról, valaminek az újraépítéséről, hely-
reállításról van szó, természetesen nem „változá-
sok nélkül”. Ha a település már megbetegedett, 
gyógyíthatóvá kell tenni, de csak falu-, kisváros-, 
kertváros léptékekben. A nagyváros gyógyíthatat-
lan, de kezelni azért lehet39.  

A legnehezebb feladat a valódi ökologi-
kus/fenntartható szemléletmód beemelése a tele-
pülésfejlesztési, várostervezési gyakorlatba. 

9.3.2. Fenntartható épület-rehabilitáció  
Az egyes épületek hagyományos rehabilitáció-

jának módszere kiindulásul szolgálhat a környe-
zettudatos rehabilitáció esetében is, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az nehezen értelmezhető egyet-
len épületre. A projektötlet illetve a céltervezés 
fázisra itt is szükség van (helyszín kiválasztása, 
hasznosítás lehetőségei). Az ingatlan adottságai-
nak felmérése is elengedhetetlen, de ki kell ter-
jeszteni a települést ellátó természetes térségre is.  

Az épület(ek) funkcionális és műszaki állapo-
tának felmérése (épületdiagnosztika), sem kerül-
hető el, de ez a vizsgálat is szélesebb körű, foglal-
koznia kell az ellátórendszereken és a társadalmi, 
gazdasági szférán kívül az építésbiológiai prob-
lémákkal is. Ezek egyaránt érintik a beépített- és 
beépíteni szándékozott egészségre káros építő-
anyagokat, de az életmódunkból eredő egyéb 
használati (pl. tisztító- és testápoló, stb.) anyago-
kat is. Megoldási alternatívákat kell kidolgozni a 
környezeti, társadalmi, gazdasági hasznosítás 
módjáról és természetesen mérlegelni kell a 
pénzügyi szempontokat is. 

A tényleges újrahasznosításról ezek után lehet 
dönteni és elkezdeni a tervezést és megvalósítást. 
Ami a pusztán műszaki/energetikai megoldások-
ban nem szerepel, a fenntarthatósági, ökológiai 
szempontok mérlegelése és az elkészült állapot 
fenntartásának anyagi és szervezeti biztosítása. 

9.4. A FENNTARTHATÓ REHABILITÁCIÓ 

ALGORITMUSA  
A folyamat módszerének pontosítása a „Local 

Agenda 21” –ban (Helyi tennivalók a XXI. szá-
zadra) foglaltak szerint történt. 

 A folyamat tényleges lépései a következők: 
 a rehabilitációra kijelölt terület lehatárolása, 
 a terület adottságainak becsléssel történő fel-

mérése (természeti erőforrás és humán poten-
ciálok), 

 alternatív jövőképek forgatókönyveinek kidol-
gozása, választás a tendenciák közül, 

 a lehetséges trendnek megfelelő alternatív 
megoldási javaslatok, modellek kidolgozása,  

 a modellek részletes vizsgálata, elemzése, érté-
kelése, döntés, 

 a projekt megvalósítása első lépéseinek megha-
tározása, 

 a megvalósítás részletes programjának kidol-
gozása, 

 projekt -menedzselő szervezet felállítása a 
program folytatására és gondozására a megva-
lósítást követően. 

9.4.1. A rehabilitációra kijelölt terület leha-
tárolása 

Első lépésként ki kell jelölni a „fenntartható-
ság szigetét” (Island of Sustainability) ezen belül 
kell vizsgálni a „fenntarthatóság” jelenlegi állapo-
tát, illetve a terület tágabb környezettel való köl-
csönhatását. A sziget lehet egy földrajzi régió, 
egy kistérség (néhány település és környezete), 
egy kistelepülés (falu, kisváros), nagyváros, vá-
rosrész, lakótömb vagy önálló épület. A szigeten 
belül a fenntarthatóság részlegesen megvalósítha-
tó, de csak a környezete „fenntarthatatlan” folya-
matainak ismeretében.   

9.4.2. A terület adottságainak felmerése  
A felmérés a terület adottságainak, (erőforrá-

sainak és kényszereinek) és az ott élők képessége-
inek (potenciálok) nyers elemzését végzi el, kitér-
ve a természeti-, gazdasági-, társadalmi- és kultu-
rális összefüggések fényében a mesterséges kör-
nyezet (épületállomány, infrastruktúra) vizsgála-
tára is.  

Ez két lépésben végezhető el: 
- a környezeti terhelés vizsgálatával, vagyis a 

fogyasztások (energia, élelmiszer, víz, iparcikkek, 
stb.) és az emissziók (hulladék, szennyvíz, levegő-
szennyezés fűtéssel, közlekedéssel) becslésével, 
és ennek számszerűsítési kísérletével, pl. az „öko-
lógia lábnyom” kiszámításával,  

- a terület adottságainak (megújuló energiafor-
rások és mennyiségük, vízkészletek, zöldfelüle-
tek, beépítési- és laksűrűség, humán erőforrások, 
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meteorológiai és geológia adottságok, stb.) felmé-
résével.   

9.4.3. Rehabilitáció alternatívák (forgató-
könyvek) kidolgozása 

A „jövőképeknek” a realitásokra kell épülniük, 
de az ember és a természet összhangjának elve a 
meghatározó. A kidolgozás során tekintettel kell 
lenni, a „sziget” állapotának (pl. termőföldek, 
zöld területek, épületállomány, közlekedés, köz-
műhálózat, stb.) erkölcsi és fizikai avultságára, 
így a szükséges felújítások/átalakítások mélysége 
és minősége szerint készülhetnek az alternatívák. 
Ez egybevethető az épület rehabilitációk alkalma-
zott fajtáival (üzemeltetés, felújítás, korszerűsítés, 
stb.).  

A konkrét épületek esetében is érdemes külön-
böző szinteket meghatározni: 
 Lehetséges a beavatkozás elhalasztása, ami 

további leromlással jár. 
 A feladatok szűkíthetők hagyományos/műszaki 

szempontú épület felújításra. Ez az elgondolás 
település szerkezettel, az épületek környezeté-
vel, a megújuló erőforrásokkal nem számol.  

 A „zöldruhás” rehabilitáció már felhasználja 
az ökologikus gondolkozás egyes elemeit (pl. 
az energiafogyasztás csökkentése, víztakaré-
kosság, lakosságszám emelés, kerékpárutak ki-
alakítása, belső gépkocsi közlekedés csökken-
tése, stb.). Az épületek korszerűsítésé-
vel/rehabilitációjával, hatékonyan működő 
épület-gépészettel utólagos hőszigeteléssel a 
lakások rezsiköltsége is radikálisan csökkent-
hető, a zöld területek növelésével az életminő-
ség növelhető. Ez a „jövőkép”inkább városi 
környezetben célravezető.  

 A legmagasabb szint a „fenntartható, telepü-
lés/régió szintű revitalizáció”. A „sziget” (a 
természeti-, mezőgazdasági- és épített környe-
zet) akkor működik valóban fenntarthatóan, ha 
a már ismertetett trofikus szintek analógiájára 
a jellemzően „fogyasztó” területek (mestersé-
ges környezet elemei) minimalizálása mellett a 
jellemzően „termelő” területek nagysága és 
produktivitása maximalizálható, beleértve az 
„eltakarító és lebontó” funkciókat is. Ennek 
eléréshez minden esetben csökkenteni kell a 
települések környezetterhelését, az épített kör-
nyezet történelmi, kulturális értékeinek meg-
tartásával. (Pl. a falu lényegéhez tartozó, tájhoz 
illeszkedő településszerkezet, a még meglévő 
tradícionális épületállomány megtartá-

sa/felújítása, vagy a város és ellátó övezete 
egészséges kapcsolatának helyreállítása). 
A „fenntartható módon” rehabilitált épület 

csak a környező folyamatok részeként értelmez-
hető. Településekkel, lakótömbökkel, szomszéd-
sági egységekkel, városrészekkel kellene fogla-
kozni, legalább a vizsgálat és a „jövőkép alakí-
tás” szintjén. A „fenntartható jövőkép” alapkon-
cepciója és stratégiai elemei az integrált életmód, 
az autonómia, a decentralizáció, valamint a kör-
nyezeti/ökológiai fenntarthatóság. 

A környezeti fenntarthatóság követelményei 
meglévő, történelmileg kialakult településszerke-
zetek esetén maradéktalanul nem valósulhatnak 
meg, de törekedni kell elérhetőségükre, (pl. ön-
korlátozással). A fenntarthatóság részterületeinek 
vizsgálatát, majd összesített értékelését követően 
megállapítható a „fenntarthatósági deficit”, azaz 
a környezeti egyensúly helyreállításához szüksé-
ges tényezők összessége. De természetesen léte-
zik felesleg is. Mindkettőt a környező térségben 
(„szatellit terület”) érdemes kiegyenlíteni. A „ki-
egyenlítés” nem képzelhető el a társadalmi fo-
lyamatok befolyásolása nélkül. 

A szóba jöhető alternatív megoldási javasla-
tok kidolgozása: 

A reális célok az előzetes vizsgálatok eredmé-
nyei ismeretében kitűzhetők. A beépítés sűrűségét 
a társadalmi változások függvényeként, a beavat-
kozások mélységét, a terület erőforrásait, a jog-
szabályi és pénzügyi lehetőségeket és korlátokat 
(pl.védett település-szerkezet, klímatikus és geo-
lógiai adottságok), stb. figyelembe véve a „fenn-
tarthatóság szigetének” struktúrája megalkotható. 
Lényeges a meglévő/megőrzendő építészeti arcu-
lat, a meglévő műszaki megoldások ismerete, a 
szerkezetválasztás, a bontási hulladék mennyisége 
és elhelyezhetősége, a zöldterületek nagyságának 
növelhetősége, stb.   

A modellek részletes elemzése, értékelése, 
döntés: 

Valamennyi változatot értékelni kell a már em-
lített társadalmi- (integrált életmód, decentralizá-
ció, autonómia, stb.) és környezeti fenntartható-
ság speciális, a településekre vonatkozó részterü-
letei (a klimatikus-, az energetikai-, a vízellátási-
szennyvízkezelési, hulladék-gazdálkozási- és köz-
lekedési) alapján. A számszerűsíthető értékelés 
„interdiszciplináris szakértői csoportok” feladata 
lehet, akik a háttérkutatások eredményeinek kö-
szönhetően, birtokában vannak az egyes részterü-
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letek értékelési tényezői „küszöbértékeinek”, ami-
vel a vizsgálatok eredményei összevethetők. 

Az alternatívák a pénzügyi lehetőségeket is fi-
gyelembe véve rangsorolhatók, az optimális meg-
oldásra vonatkozó végleges döntés meghozható. 

A projekt megvalósítása első lépéseinek meg-
határozása: 

A döntést követően lényeges szempont a pro-
jekt kezdeti szakaszának, induló tevékenységköré-
nek kijelölése, mert a használók életmódját sok-
szor komolyan befolyásolja, beleegyezésük, sőt 
részvételük nélkül, a feladatok nem valósíthatók 
meg maradéktalanul. Konkrét projektekhez ese-
tén, konkrét lépéseket kell tenni.  

A megvalósítás részletes programjának kidol-
gozása: 
 A munkálatok sorrendjének eldöntéséhez, 

megvalósítási tanulmányt kell készíteni. Előző-
leg természetesen, valamennyi alternatívát 
vizsgálni kell a megvalósítás/költségek szem-
pontjából, hiszen ez is a döntési folyamat ré-
sze.  

  A megvalósíthatósági tanulmány a finanszí-
rozhatóságot és annak módozatait vizsgálja a 
tulajdonosi konstrukciók figyelembe vételével. 
A cél egy olyan megvalósítás és későbbi mű-
ködés pénzügyi feltételeinek megteremtése (pl. 
hitelek, támogatások, alacsony rezsiköltségek, 
leendő bérleti díjak kalkulációi) amely a mi-
nimumra csökkenti, esetleg kiküszöbölheti a 
befektetői beavatkozások szükségességét, azaz 
megteremti a gazdasági autonómiát. 

 A tanulmánynak a feladat nagyságától függő-
en, (pl. lakóépület tömbök esetében), a műsza-
ki megoldások ismeretében elemeznie kell a 
bontások, bővítések, a megszűnő, de másutt 
visszanyerhető lakások költségeit, egybevetni 
az üzletileg hasznosítható területek bevételei-
vel. A beruházási költségeket érdemes szem-
beállítani a majdani alacsonyabb rezsiköltsé-
gekkel, így a megtérülés ideje mérsékelhető. 
A projekt menedzselő szervezet felállítása: 
A program lefolytatására (ezek általában hosz-

szú távú programok, a megvalósítási idő több év), 
majd elkészülte után, annak gondozására az 
„Local Agenda 21” –ben megfogalmazott „helyi 
részvételi folyamat” részeként létrehozott önigaz-
gató szervezetek (önkormányzati  és civilszerve-
zetek, tulajdonosi közösség, vállalkozások, ban-
kok együttműködésével) már rendelkezésre kell 
álljanak a jövőbeli feladatok ellátására is. Ennek 
nincsenek hazai előzményei, ezért a folyamatot, 

pl. az önkormányzatoknak kell kezdeményezniük, 
a felvázolt modellek legalkalmasabbjának kivá-
lasztásával (pl. lakásszövetkezet, faluközösség, 
kht-ék, non-profit szervezetek, stb.). 

A környezettudatos rekonstrukcióval elkészült 
térség, település, városrész, lakótömb, épület te-
hát, mind társadalmilag, mind gazdaságilag auto-
nóm és felépítése, helyreállítása, használat, sőt 
majdani bontása is egyensúlyban tartható termé-
szeti ellátó területével. (Forrás: Ertsey-
Medgyasszay, 2004)  

9.4.4. Példa káros vegyi anyagokkal szennye-
zett épület „méregtelenítésére”  

A többszörösen klórozott bifenileket (PCB) 
tartalmazó építőanyagok a helyiségek levegőjé-
nek jelentős terhelését okozzák, egészségügyi 
szempontból veszélyesek. 

Elsődleges forrásai azok az építőipari ter-
mékek, amelyek előállításánál a PCP-t tulaj-
donságmódosító célból adták az anyagokhoz. 
Az ilyen termékek, pl. az egyes tartósan elaszti-
kus fugatömítő masszák, felületi bevonatok, me-
lyek rendszerint több mint 0,1 tömegszázalék 
(1000 mg/kg) PCB-t tartalmaznak. De különbö-
ző műgyanta alapú lakkok és festékek lágyító-
szere, kábelköpenyek, gépészeti vezetékek, felü-
letkiegyenlítő és simítómasszák, kittek és ra-
gasztók valamint tűzvédő bevonatok adalék-
anyagai.  

Másodlagos források a kondenzátorok és 
transzformátorok hűtő és szigetelő folyadékai, 
hidraulikus készülékek olajai, vb. elemek sab-
lonolajai. 

A helyiség levegőjének minőségéhez mind az 
elsődleges, mind a másodlagos források hozzájá-
rulnak. Az egészségügyi kockázat, amely a PCB-
vel terhelt építőanyagokból és szerkezeti részek-
ből ered, a helyiség levegőjének PCB koncentrá-
ciójával, a használat formájával, és a helyiségben 
való tartózkodás idejével emelkedik. Ez esetben a 
már ismertetett expozíciós utak (inhalációs, 
dermális, nyelés) mindegyike „működik”, különös 
kockázatot jelentenek a nagy felületű „elsődleges 
források”, mint pl. a felületi bevonatok, mert 
mérhetően nagy mérgező potenciállal rendelkező, 
nagymértékben klórozott kipárolgások jelenlété-
vel kell számolni a helyiségek levegőjében, ami 
különösen gyermek intézmények esetében rend-
kívül kockázatos. 
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A káros anyagok szerkezetekben elfoglalt he-
lyének és mennyiségének felmérése volt az első 
lépés. Mint már említettük jelenléte a levegőben 
kimutatható, az anyagok „felderítésére” szakér-
tőkre volt szükség, akik a méréseket elvégezték. 
Az anyagok eltávolítása (felületi bevonatok) vagy 
a belső tértől való elzárása (fugamasszák) volt a 
megoldás. Természetesen a szakértői vélemény, 
helyettesítő anyagok beépítését is javasolta. 

A „levegőháztartás” fejezetben részletesen ki-
fejtettük a káros anyagok hatását és ismert válto-
zataikat. Itt most csak egy különösen mérgező 
anyag jelenlétének lehetőségeit mutattuk be. A cél 
az volt, hogy az épület rehabilitációs folyamatban 
kiemelt figyelmet kell fordítanunk a veszélyes 
anyagok eltávolítására, illetve „egészségesekkel” 
való helyettesítésére. 

Ez esetben a rehabilitáció egy részterületének 
bemutatására vállalkoztunk, rámutatva, hogy a ki-
sebb lépték is biológiai/egészségügyi haszonnal 
járhat.  
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

10. ÖSSZEFOGLALÁS 

„A (modern civilizáció) összeomlását csak 
olyan közösségek képesek túlélni/elkerülni, akik 
ismerik a hibás utat, de rendelkeznek az élet (és 
épített kereteinek) újraszövéséhez szükséges tu-
dással is… Képesek az életmód- és gondolkodás-
mód váltásra, a túlzott igények leépítésére, a rea-
litásokhoz való visszatérésre…” (Fenntartható Fej-
lődés és Erőforrások Kutatócsoport. Egy élhetőbb 
világért. URL: http://ffek.hu) 

Építész- és környezetmérnök hallgatók konzul-
tációkon feltett kérdései, sokszor a „miértre” és 
nem a „hogyan”-ra vonatkoznak. Bár a téma szak-
irodalma széleskörű, ám legtöbbször egy-egy 
részterületre koncentráló. A téma teljes lefedését 
vállaló, a kutatási részeredményeket szintetizáló 
írás Magyarországon (tudomásom szerint) nem áll 
rendelkezésre. A munka nehézségét egyrészt az 
okozta, hogy nagyszámú építészeti/műszaki kér-
désre adott válaszok csak a „környezet védelmét”, 
még inkább „a fosszilis energiaforrások kímélé-
sét” tartják szem előtt. Ritkán lépnek tovább a 
környezetvédelmi ipar új és még újabb termékei-
nek piacra erőltetésénél, indoklásul a nem kellően 
megalapozottan az emberi tevékenységek számlá-
jára írt klímaváltozás, környezetpusztulás megállí-
tását hozva fel. A könyv megkísérli a „hibás út”-
ról  és „az élet újraszövéséről”, illetve mindkettő 
épített kereteiről szóló tudást is átadni olvasónak. 

10.1.  EGY NAGY KORSZAK VÉGÉRE ÉR-

TÜNK 
A történelmi korok nem mindig végződnek lát-

ványos összeomlással, sokkal jellemzőbb a meta-
morfózis, mikor egy másfajta kor eszmeisége érle-
lődik az időkben és arra vár, hogy megszülessen 
az új ember, aki ezt megvalósítja.  

Az általános veszélyérzetet a fosszilis energia-
hordozók és a nyersanyag-tartalékok kimerülésé-
től, az éghajlatváltozás, a bioszféra elszennyező-
dése, pusztulása és a veszélyes anyagok emberi 
szervezetbe kerülése keltette félelem váltotta ki 
csaknem 40 évvel ezelőtt. A „környezetvédő 
mozgalmak” voltaképpen az ezekre reagáló pá-
nikreakciókként indultak. A legutóbbi két év a 
gazdasági- pénzügyi- és szociális válságok jegyé-
ben telt, de régóta tudunk a társadalom mély mo-
rális válságáról is. Nem többről van szó, mint a 
fosszilis energiákra, a gátlástalanságra és a kénye-
lemre, épített technikai civilizációs modellünk 

hanyatlásáról, amelynek a felsorolt jelenségek 
csak megnyilvánulásai, következményei. 

  Sokan állítják, hogy a már „elkezdődött jövő” 
az „előremenekülők” (az oly sokat hangoztatott 
verseny nyertesei) és a „hazatérők” (vesztesek, 
egyet nem értők) közötti „csatatér” lesz. A politi-
kai törésvonalak a produktivitás és az anti-
produktivitás hívei között húzódnak, a 
globalizáció/lokalizáció, globális fa-
lu/regionalizmus, kis léptékű közösségek, a sza-
bad kereskedelem/patriotizmus jelszavaival. 
Mindez jobb esetben fokozatos átmenetet jelent 
egy „civil” társadalomba, rosszabb esetben óriási 
társadalmi robbanást, ami egybeeshet egy új jég-
korszak beköszöntésével. 

De, mint Richard Watson-tól is tudjuk, a jövő 
sohasem előre eldöntött, nem feledkezhetünk meg 
a kapott „szabad akaratról”. Tudnunk kell azt is, 
hogy a borúlátás kényelmes dolog. A pesszimiz-
mus kevésbé fárasztó az optimizmusnál, ami min-
dig munkaigényes, mert új gondolatok és cselek-
vés kell hozzá. „Az élet újraszövéséhez” az opti-
misták tenni akarására, a kapitalizmus által életre 
keltett, világméretű „gordiuszi csomó” türelmes 
szétbontására van szükség. 

10.2. AZ „ÉLET ÚJRASZÖVÉSÉNEK” LEHE-

TŐSÉGEI 
Természeti-, épített környezetünk és emberi 

minőségünk romlását meg kell állítanunk, mert 
életben maradásunk feltételei és a társadalom arti-
kulációja megszűnhetnek és többé nem lesz mó-
dunk új életformán törni a fejünket. A tényleges 
feladat, a fenntarthatóság-folytathatóság alapgon-
dolataként visszahelyezni a gazdaságot a társada-
lom ellenőrzése alá, helyre kell állítani a termé-
szet – társadalom – gazdaság integrációját, ami 
nem jelent mást, mint a meglévő civilizációs mo-
dellből való kihátrálást.  

10.3. A KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK AKADÁ-

LYAI 
Több gondolkodó, pl. Susan George szerint is, 

a változások útjában valójában „a modern kor 
embere” áll, mert „a liberális, piaci alapú világ-
gazdasági és politikai rendszerrel egyetlen másik 
sem tud versenyezni, mert még most is milliók 
hisznek abban, hogy ők is gyarapíthatják vagyo-
nukat, és/vagy fontossá és híressé válhatnak, mert 
a kapitalizmus nemcsak közgazdaságtan és szel-
lemi teljesítmény, hanem remény is. Az azonnali 
anyagi előnyökre való törekvés, amely – elvileg – 
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az igazságosság talaján áll, sokkal hatásosabb a 
vallás, vagy a kommunizmus távoli jövőben be-
következhető ígéreteinél”. A konszolidált polgár-
ság helyét gátlástalan kalandorok vették át, akik 
felelősség nélkül és kizárólag saját érdekükben 
kívánják gyakorolni a hatalmat. 

Gondolatrendszereink érvényességi határait 
sokan vitatják. Azok és a társadalmi-hatalmi 
struktúrák változása nélkül az „élet és keretei új-
raszövésére” kevés a lehetőségünk, legfeljebb 
késleltethető az összeomlás. Az azonos tudatú, 
hatalmas méretű embertömeg kiszámíthatatlanul 
viselkedik, a „mosott agyú” emberek képtelenek 
az ismeretlen változásokhoz alkalmazkodni, a tár-
sadalom előbb bénulttá, majd agresszívvá válik. A 
legnagyobb feladat, az emberek felkészítése a vál-
tozásokra (erdei iskolák, átképzések, mezőgazda-
sági ismeretek, stb.), annak felismerésére, hogy a 
„fényűzés” nem azonos a szükségletekkel.   

10.4. AZ ÚJ TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTETT KE-

RETEI 
A természet, a „fenntartható” társadalom, a 

mesterséges/épített környezet és a gazdaság har-
móniájának, (amelyből, sajnálatos módon, hosszú 
ideje kimaradt a természet), a „környezettudatos” 
építészet ad keretet, de a természeti környezet kí-
mélése nem lehet az egyedüli cél. A „fenntartható 
fejlődés” (amiről már többen kijelentették, hogy 
fenntarthatatlan teória), vagy inkább a folytatható 
élet alapkoncepciói és legfontosabb stratégiai 
elemei ugyanis a környezeti fenntarthatóság mel-
lett, vagy annak előfeltételeként a társadalmi-
hatalmi, gazdasági decentralizáció, az integrált 
életmód/életvitel és az autonómia. Ezért csak 
egyik alapfeltétele annak, hogy épített környeze-
tünk fenntartható módon működjön az, hogy ter-
mészeti környezetét (ellátó területét) nem terheli 
meg annyira, hogy felboruljon az ökológiai 
egyensúly. Elengedhetetlen ugyan, hogy a dina-
mikus egyensúly helyreálljon az emberi hasznosí-
tás és a természet eltartó és hulladékeltakarító ké-
pessége között, de az építészeti megoldások nem 
választhatók el a természeti- és épített környezet - 
társadalom – gazdaság újraegyesítésétől, de egy 
kisebb, vagy nagyobb közösséget összekötő, ha-
gyományokra alapozott kultúrától sem. A politi-
kai törésvonalak mentén rajzolódik ki az a két, jól 
megkülönböztethető „válságkezelési módszer”, 
amely meghatározó épített környeze-
tünk/épületeink formálásában, funkcionális és 
szerkezetei megoldásaiban is. 

   Az egyik a jelenlegi civilizációs modell 
„fenn-, illetve megtartásával”, változatlan társa-
dalmi-hatalmi struktúrával, mechanikus világkép-
pel és technikai szemlélettel, de „környezetkímé-
lő” termékszerkezet váltással látja a problémákat 
megoldhatónak. Ez sokak véleménye szerint csak 
tüneti kezelés. A másik elgondolás, a modell át-
alakításával, a mechanikus világkép kiegészítésé-
vel, a technika alacsonyabb szintjén folyó cselek-
vési programokkal, a lokalitások autonómiájának 
erősítésével, hierarchikusan felépített, kis közös-
ségek létrehozásával, de erős állammal számol. 
Az új társadalomban az anyagi haszonra törekvés 
nem helyettesítheti sem az erkölcsöt, sem egy 
magasabb rendű szellemiséget. Szüksége lesz az 
ész mellett egy jó adag bölcsességre, és a mindent 
elsöprő önzés helyett másokra figyelésre is.  Em-
lékszünk, az ember mindig a rosszat cselekedte, 
de a jót méltányolta.  

 Az épületek kialakításakor (a modell fenntart-
hatósága érdekében), az első módszer a main-
stream építészeti formálással egyidejűleg, főleg a 
fosszilis energiahasználat minimalizálására törek-
szik. Az igények és a természet terhelésének 
csökkentését, az értékőrzést, a „visszaforgatást” 
másodlagosnak tekinti, esetleg a „vesztesekre” 
korlátozza. Az „energia- és klímadesign” divatos 
építészeti áramlatok, az energia és anyagáramok 
kérdését tartják meghatározónak. Kihasználják a 
környezeti erőforrásokat, de műszaki eszközeik-
ben és az alkalmazatott technikák használatában 
nincsenek, vagy csak korlátozottan vannak tekin-
tettel az építésökológia és az építésbiológia köve-
telményeire.  

  A második változat építészeti megoldásainál a 
lokális, autonóm, kooperatív kis közösségek „em-
beri léptékű” épületekkel, helyi-, lehetőleg termé-
szetes építőanyagokkal számolnak. Olyan épület-
szerkezeteket javasolnak, melyek az év legna-
gyobb részében képesek az épületgépészet szere-
pének ellátására is, a helyi megújuló erőforrások 
felerősítésével és bekapcsolásával. Nem hagyják 
figyelmen kívül a köztes technikák, az emberi 
erőforrások, az újrahasználat - visszaforgatás sze-
repét sem. Az építészeti formálás, jelenleg még 
ritkán tér el a „produktivitás társadalmának” főbb 
irányzataitól, ami nem mindig hozható összhang-
ba a kívánatos irányba változó társadalmi és ter-
mészeti elvárásokkal. Nagy szükségünk van zse-
niális alkotókra, akik képesek gyakorolni az 
„együttlátás művészetét”. Kitűnő például szolgál-
hat minden földrajzi hely tradicionális népi építé-
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10.5. ÉPÍTÉSZETI FELADATOK 
Ha a modellváltási koncepció stratégiáját tart-

juk szem előtt az épülettervezés folyamatában, há-
rom jól elkülöníthető építészeti feladattal számol-
hatunk: 
 a vidékfejlesztéshez kapcsolható, új mező-

gazdasági munkahelyekhez- (állattartó, kis-
üzemi, tárolási, stb.) és lakóépületekhez,  

 a város kisebb egységekre tagolásához ren-
delhető új, „barnamezős” beruházásokhoz, és 

 mindkét esetben igen nagyszámú rehabilitá-
ciós-bővítési, felújítási munkához tartozó ter-
vezési-kivitelezési munkával. 

Mindhárom esetben helyre kell állítani a tele-
pülés és ellátó/hulladékelnyelő övezete szerves 
kapcsolatát. Az un. barnamezős beruházások előtt 
szükség van a szóban forgó „rozsdaövezetek” ká-
ros anyagoktól való megtisztítására, ami környe-
zetmérnöki hozzájárulást is feltételez. A rehabili-
tációs építés speciális építészeti és szerkezeti tu-
dást igényel, az energiafogyasztás csökkentésén 
kívül a fenntarthatóság elvárásai teljességének is 
érvényesülnie kell az építés és a használat folya-
mán. 

Mindennek az építészoktatás átszervezésével 
kell járnia: kevesebb felsőfokú, ám annál több kö-
zépfokú- és szakmunkás végzettséggel rendelkező 
szakemberre lesz szükség, aminek új szak-, át- és 
felnőtt-képző intézmények létrehozása a feltétele. 
Szerencsére még élnek közöttünk idős, de kitűnő 
mesterek, akik készséggel átadják tudásukat a va-
lóban érdeklődő fiatalabb nemzedéknek. 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 309 



10. ÖSSZEFOGLALÁS 

Lányi Erzsébet Környezettudatos épített környezet - a modellváltás elvei és építészeti eszközei 310 

 
 



11. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

11. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

11.1. A KUTATÁSI TÉMA ISMERTETÉSE 
Az építészmérnöki tudás jelenlegi tartalma és szemlélete kiegészítésre, az építész szerepe a tervezés-

megvalósítás folyamatában is változtatásra szorul. A természeti-, a mesterséges- és a társadalmi környe-
zettel kapcsolatos problémák általában a tudományterületek határmezsgyéjén fogalmazhatók meg. Ér-
telmezésükhöz egyszerre van szükség kis- és nagyléptékű megfigyelésekre, azaz mély, de korlátozott 
hatókörű vizsgálódásokra és a különböző szakterületek közötti integrációra. Ez teszi lehetővé, hogy a je-
lenségek megközelítése elegendő konkrét tartalommal bírjon ahhoz, hogy a felszínesség elkerülhető-, 
ugyanakkor elég tág összefüggéseket tartalmazzon, hogy a valóságos problémák kezelhetők legyenek. 

Interdiszciplináris kutatócsoportok munkájára van szükség ahhoz, hogy a felmerülő kérdések ponto-
san megfogalmazhatók-, illetve a válaszok kidolgozhatók legyenek. A dolgozat a jelenleg rendelkezésre 
álló gondolati felvetések, kutatási eredmények és a megvalósult példák alapján a társadalmi-gazdasági 
összefüggések kutatására/bemutatására, a természeti környezet részeként tételezett építészet alapelvei-
nek összegyűjtésére/megismertetésére és/vagy megfogalmazására törekszik. 

11.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 
Kutatásaim kezdeti időszakában, 1996-ban a világ már túl volt több olajválságon is, számos közgaz-

dász felismerte a „növekedés határait” a jóléti társadalmakban. Az első döbbenet után, a ’70-es években 
elindultak az alternatív energiák használatával kapcsolatos kutatások. Amerikában, majd később Európa 
nyugati felén sorra épültek a „napházak”, az építtetők ezzel összefüggésben felismerték a politikai füg-
getlenedés lehetőségét is. A válság elmúltával a fosszilis energiák ismét olcsóbbak lettek, a középosztály 
tagjai visszatérhettek megszokott, kényelmes életmódjukhoz, a politikusok pedig fellégezhettek. A világ 
egypólusúvá vált, és Kelet-Európa országaiban is megjelent az újabb metamorfózison átesett kapitaliz-
mus. Az információn kívül a pénz, a munkaerő és a „környezetszennyezés” szabad áramlása is elindult, 
kezdtük felismerni a változások hátrányait is. A klímaváltozás réme és a jóléti intézkedések lassú lebon-
tása hatására az addig fényesnek hitt jövő a gazdagabb országokban is lassan fenyegetővé változott. 

Sokan gondoljuk úgy, hogy valahol eltévedtünk. Valahol a „mérték”, a kozmikus rend, az „egész” 
az, amit elveszítettünk, vagy szánt- szándékkal eldobtunk, „a rész” és a pénz kedvéért.  

Egyre többen vagyunk meggyőződve arról, hogy valami mást kellene tenni, többek között az építé-
szeknek is. De mit?  Mit és hogyan kellene építenünk, hiszen mai felfogásunk szerint az építészek fel-
adata térben megjeleníteni a társadalom igényeit, de nem feladata, hogy megszabják őket. Az építész-
mérnököket sokirányú képzettségük alkalmassá teheti arra, hogy rálátásuk legyen az épített környezet 
egészének létrehozására és fenntartására. Azonban ehhez szükség van az építészmérnöki tudás kiegészí-
tésére az építést és a használatot körülvevő természeti-, az épített- és a társadalmi környezeti összefüg-
gések ismereteivel. Az építészmérnök tervezői szerepének olyan felértékelődésére van szükség, mely az 
épületek/építmények tervezési, megvalósítási folyamatának koordinálására, illetve az építtető igényei-
nek valamennyi szakterületen való megfogalmazására hivatott. Ezirányú képzettségének, integráló ké-
pességének, „holisztikus” szemléletének fejlesztése rendkívül fontos, e nélkül a különböző szakágak 
képviselői sem tudják megoldani az építéssel kapcsolatos „fenntarthatósági” feladataikat. Emiatt van 
szükség egy szintetizáló jellegű, a rendelkezésre álló nagyszámú információ, tudományos eredmény 
összefüggéseit feltáró és közreadó mű megírására. 

11.3. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS CÉLJA 
Különböző felmérések eredményei és saját megfigyeléseink azt igazolják, hogy a városi ember életé-

nek kb. 90-95%-át valamilyen építményben-épületben tölti. A túlnyomórészt városlakóvá vált ember ki-
szakadt a természeti környezetből és maga alkotta dimenziók közé került. A „falakon” kívüli világot is 
átalakította, létrehozta mesterséges környezetét. Az építő/építtető koronként és kultúránként eltérő gon-
dolkodására jellemző, hogy miként szabályozza a belső és a külső terek kapcsolatát, hogy a természettel 
kommunikáló, vagy tőle elzárkózó épületeket emel. A gyökeresen újnak gondolt „környezettudatos ház” 
az ókor óta létezik és nem más, mint generációk őrizte hagyományokon (nemegyszer „kozmikus tudá-
son”) alapuló mesterségbeli jártasság felhasználásával létrehozott épület, amely az évszázadok során 
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szervesen, a nem megfelelő megoldásokat kiszelektálva fejlődött. Megvalósításánál tudatosan vagy „tu-
dattalanul” kihasználták a terepviszonyok, a szél, a nap, a növényzet, a helyi légáramlatok, a vízfelüle-
tek és a természetes fény adta lehetőségeket, vagyis az épület a kulturális megfontolásokat figyelembe 
véve, de szerves kapcsolatban állt a természeti környezettel. Régóta ismert és természetes anyagokat 
használtak, melyeket a tapasztalatokra támaszkodva építettek össze. A történelmi korok épületeinek kö-
zös jellemzője, hogy a létrehozásukhoz és fenntartásukhoz szükséges energia emberi-állati izomerő, 
esetleg kisléptékű víz-, szél-, vagy mechanikai energia formájában állt rendelkezésre, az olcsó, fosszilis 
energiahordozók hasznosítását még nem ismerték. 

A cél hangot és formát adni azoknak a törekvéseknek, amelyek visszaállíthatnák a természetes és 
mesterséges környezet harmóniáját, és a „fenntarthatatlan kitérők” után a „hazatérők” elképzeléseit tá-
mogatni. Ez a cél nem jelent „múltba merülést”, inkább más irányt szab a „fejlődésnek” a közben meg-
szerzett tudás felhasználásával, a „növekedés nélküli változásnak”. A cél tehát: 
 A meglévő ismeretek és a különböző szakterületek kutatási eredményei és saját felismeréseim alap-

ján rendszerezni a „fenntartható építészet”-tel kapcsolatos fogalmakat és csoportosítani a szakterület 
különböző irányzatait.  

 Megkeresni és közreadni a teljes kérdéskört lefedő tudásanyag és az épített környezet (építészet) kö-
zötti összefüggéseket.  

 Elvi ismertetést adni a fenntartható épületek létrehozásához szükséges építészeti/műszaki eszközök-
ről, a település- és épülettervezési stratégiákról, módszerekről. 
Az értekezés kísérletet tesz arra, hogy a vonatkozó ismerethalmazt kiegészítse a felfogásában válto-

zóban lévő történelmi, közgazdasági, eszmetörténeti, filozófiai, társadalomtudományi „háttértudással”, 
mert egy valóban új építészet csak a civilizációs modell változásainak ismeretében alakítható ki.     

11.4. A KUTATÁS MÓDSZERE 
1. A témához és a „háttértudáshoz” tartozó hazai és nemzetközi szakirodalom részletes tanulmányozá-

sa és feldolgozása.  
2. Folyóiratokban és az elektronikus sajtóban publikált, valamint hazai megvalósult, felújított „ökolo-

gikus” épületek elemzése, tervezése, használatának követése, a tapasztalatok feldolgozása. 
3. Földépítő táborok szervezése, a különböző alternatív építési technikák megismerése. Részvétel hazai 

és nemzetközi kutatási projektekben, a Független Ökológiai Központ és a Magyar Passzívház Szö-
vetség Egyesület munkájában. Konzultációk a témával foglalkozók - és a társtudományok képvise-
lőivel. 

4. A 14 év oktatási tevékenysége során felmerült kérdések megválaszolása, az ismeretek ehhez szük-
séges mélységű összefoglalása, szintetizálása. 

11.5. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK KÖZREADÁSÁNAK MÓDSZERE 
1. Két kötelező (Épületszerkezettan 7, „Fenntartható építészet szerkezetei”, építészmérnök hallgatók 

részére, „Ökologikus építészet környezetmérnök hallgatók részére) és egy két féléves fakultatív tan-
tárgy (Környezetbarát építés szerkezetei) tematikáját dolgoztam ki, előadásainak jó részét én tartom, 
gyakorlati órákkal és konzultációs tevékenységgel. .  

2. A témához kapcsolódóan aktív publikációs tevékenységet folytattam. 
3. Az anyag terjedelmére, és arra tekintettel, hogy a nemzetközi háttérkutatások részeredményei és a 

számítási módszerek rendelkezésre állnak (adatbázisokban, szoftverekben, szakkönyvekben stb.) a 
könyvben csak az elméleti megoldásokat foglaltam össze. A jelenleg használt és a „környezetkímé-
lő/fenntartható” építészeti/műszaki megoldásokat hasonlítottam össze, ami segíti a konkrét célnak 
megfelelők kiválasztását.  

Szándékom szerint a könyv az építész- és környezetmérnökök képzésén és továbbképzésén kívül más 
szakterületek képviselői, sőt laikus építtetők érdeklődésére is számot tarthat, ezért nyelvezetében és elő-
adásmódjában közérthetőségre törekedtem.  

11.6.  AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA - TÉZISEK 
A dolgozat újszerűsége az összetett szemléletmód kifejtésében, a különféle tudomány- és szakterüle-

tek témához tartozó eredményeinek összegyűjtésében, az épülettervezés folyamatához, az építész integ-
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ráló szerepéhez igazodó rendszerezésében és a környezetkímélő műszaki, ezen belül épületszerkezeti 
megoldások továbbfejlesztéséhez szükséges kutatási irányok kijelölésében rejlik, miközben önálló tu-
dományos megállapításokat tartalmaz.  

A tudományos eredmények a téma szerteágazó volta miatt az építéstudomány mellett számos más tu-
domány határterületén foglalnak helyet. 

  
Az építészettel/építőiparral kapcsolatos környezeti válságjelenségeket és azok kiváltó okait ele-
mezve megállapítottam, hogy valójában csak egyetlen válság van: civilizációs modellünk válsága, 
amelynek az összes többi csak következménye. A válság elsősorban az egész bolygóra kiterjedő ci-
vilizációs- és csak másodsorban „környezeti” jelenség, tehát a környezeti problémák csak követ-
kezmények. A két kérdést csak együtt lehet és kell kezelni. [1. TÉZIS] 

A válságérzetet a fosszilis energiahordozók és a nyersanyag-tartalékok kimerülése, a 
fosszíliák elégetéséből származó „széndioxid” okozta üvegházhatásnak tulajdonított éghajlat-
változás, a Földi bioszféra pusztulása keltette félelem váltotta ki. [122] A történelem során a 
termelési módszerek fejlődése tapasztalati alapon folyt, alá volt rendelve a közösség érdekei-
nek és az uralkodó szellemiségnek. Így a természet számára csak lokálisan jelentett terhelést. 
Az ipari forradalom idején ugrásszerűen megnőtt az emberi beavatkozások mértéke és ható-
sugara. Jelenlegi modellünk az olcsó fosszilis energiákra, a technikára, az egyéni anyagi ha-
szonra és az önzésre épül, melyet a „haladás”, az egyenes vonalú (anyagi) fejlődés eszméi 
inspiráltak, és a létrehozott óriási technikai arzenál segítségével valósulhatott meg. [123; 124] 
A klímaváltozással kapcsolatos jelenségek, és élőhelyünk elszennyezése, veszélyeztetése a 
legszembetűnőbb. Ezért indultak ki innen a kutatások és kerültek mára szinte minden tudo-
mány- és szakterület, köztük az építészet- és építéstudományok érdeklődésének középpontjá-
ba is.  

 
Megállapítottam, hogy bár az ökológia, különösen a rendszerökológia, mint az „élőlények és 
környezetük kapcsolatrendszerének tudománya” alkalmas a természetes- és a mestersé-
ges/épített környezet, a gazdasági, valamint a társadalmi összefüggések tárgyalására. De 
ugyanakkor önmagában nem alkalmas az emberre jellemző gondolatrendszerek megnyugta-
tó kezelésére, ezért a kutatásoknak ki kellett terjedniük a meghatározó eszmerendszerek és 
gondolkodásmódok vizsgálatára is. [1.1. Altézis] 

Az ökológia egységes elmélete a rendszerökológia, amely az ökoszisztémák felépítését és 
működését kutatja. Az ökoszisztéma egy adott terület környezeti tényezői és élőlényei közötti 
kölcsönhatásokat tartalmazó funkcionális egység, ami magába foglalja mindazokat az élette-
len (abiotikus) és élő (biotikus) komponenseket, amelyeken át a tápanyag körforgalom és az 
energiaáramlás megvalósul. E folyamatok csak akkor működnek jól, ha megfelelően struktu-
rált kölcsönhatások léteznek egyfelől a talaj, a víz és a tápanyagok, másfelől a termelő, fo-
gyasztó, eltakarító és lebontó szervezetek között. A környezeti feltételek és a megköthető 
energia mennyisége végesek. Ha egy populáció eléri ezt a határt, létszáma stabilizálódik, vagy 
ha erre nem képes, rendellenes viselkedési- és élettani reakciók következnek be. Belátható, 
hogy mindez az antropogén ökoszisztémákra bontható, antropo-bioszférára is vonatkoztatha-
tó, hiszen ezek egymással energetikai, anyag- és információcsere kapcsolatban álló „élőlé-
nyek”, élettelen környezeti tényezők és technikai elemek működési rendszereként definiálha-
tók. A szakirodalom szerint agrár- és erdészeti-, vízi-, valamint techno-ökoszisztémákat lehet 
megkülönböztetni, ez utóbbiakat városi (urbán) és ipari (indusztriális) ökoszisztémáknak ne-
vezik. [3;120]  
A kapitalizmus a rejtett (földfelszín alatti) erőforrások kiaknázásának kora. A természetet hosszú 
ideig csak nyersanyagforrásnak és hulladéklerakó helynek tekintette. Az egész bolygóra kiterjedő 
sikerességét az európai gondolkodás utóbbi kb. 300 évének elméleti alapjai adják, melyek a 
szakmagyakorláson keresztül az építészet területén is érvényesülnek. Ezek a racionalizmus, a ma-
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terializmus, a kartezianizmus, a relativizmus, a pozitivizmus, a természettudományok és a 
deszakralizáció. Az egzakt tudományok, a természetben fellépő problémákat mennyiségek meg-
határozására redukálják, számokon végezhető műveletek segítségével. A gondolatrendszerek ösz-
szegzését a bölcsészettudományok és az esszéirodalom képviselőinek művei segítségével végez-
tem el, és integráltam könyvembe. [14; 20; 30; 21] 

 
Felismertem, hogy a produktivitás korszakának, annak építészetét is meghatározó elve, va-
gyis az élet teljességének a gazdaság alá való rendelése, képezi a „hibás út” lényegét. A tény-
leges feladat a fenntarthatóság-folytathatóság alapgondolataként visszahelyezni a gazdasá-
got a társadalom ellenőrzése alá, helyreállítani a természet - társadalom - gazdaság integrá-
cióját. Az új formáció épített keretei gyökeresen mások lesznek, mint a jelenlegiek. [1.2. 
Altézis] 

A feladat elvégzése nélkül, az „élet és kereteinek újraszövésére” kevés az esélyünk. A politikai 
törésvonalak világszerte a produktivitás és az anti-produktivitás hívei között húzódnak, ami foko-
zatos átmenetet jelenthet egy „civil” társadalomba, vagy társadalmi robbanáshoz vezet. [124; 12; 
10] 
A XVII. században a tudományos gondolkodás megjelenésével indult, a fogyasztói társada-
lomba, majd a neoliberális önzésbe torkolló folyamat hanyatlóban van. A világ fellázadni lát-
szik saját eddigi céljai, a materiális érdekek, a progresszív optimizmus eszménye, a haladás és 
az egyenes vonalú, töretlen fejlődés ellen. [10] 
A különböző erő- és energiaforrások gyakran nem a felhasználó országok területén találhatók. A 
megszerzésüket célzó „háború” hol fegyverekkel, hol egyre elvontabb pénz- és hitelügyletekkel 
folyik, a nagy szolgáltató rendszerek, az élelmiszerek és az ivóvíz feletti kontroll megszerzése és 
kézben tartása stratégiai jelentőségű. [14] A cél és az eszköz felcserélődött, önjáróvá vált a tőke, 
már a technikai eszközök fejlődése diktálja a célok kitűzését (lásd: „befektetői várostervezés”) 

 
Felismertem, hogy a „válságkezelést” illetően két markáns megoldás rajzolódik ki, melyeknek az 
építészeti vetületei is eltérőek. Az egyik a civilizációs modell „fenntartásával”, „környezetkímélő” 
termékszerkezetre váltással, de változatlan társadalmi struktúrával, mechanikus-technikai szem-
lélettel látja a problémákat megoldhatónak. Ez véleményem szerint csak tüneti kezelés. A másik, a 
modell lassú átalakításával, a mechanikus világkép kiegészítésével, a lokalitások autonómiájának 
erősítésével: hierarchikusan felépített, kis közösségek létrehozásával, fenntartható cselekvési 
programokkal, de erős állammal számol. [2. TÉZIS] 
  

Az épületek kialakításakor az első esetben főleg az energiahasználat minimalizálására törek-
szenek, a fenntarthatóság egyéb követelményeit (igény- és terheléscsökkentés, értékőrzés, 
recycling) másodlagosnak tekintik. A második változat építészeti megoldásainál a kis lépték, 
a helyi- természetes anyagok és környezeti erő- és energiaforrások, az alacsonyabb technikai 
szint és a helyi munkaerő bekapcsolása dominálnak. [2.1. Altézis] 

Mies Van der Rohe megállapítása, miszerint „az épített környezet a társadalom akaratának térbeli 
kifejeződése”, evidencia. Mivel a második programban a jelenlegi civilizációs modell, (ami ener-
giaigényes, innovatív, fogyasztáscentrikus és a rövidtávú, maximális haszonra törekszik) lassú 
változásáról van szó, építészeti kereteinek követnie kell a „társadalmi akaratot”. A folytatható élet 
alapkoncepciói és stratégiai elemei: a környezeti fenntarthatóság mellett, vagy annak előfeltétele-
ként a társadalmi-, gazdasági decentralizáció, az integrált életmód/életvitel és az autonómia. Ezért 
annak, hogy épített környezetünk fenntartható módon működjön, csak egyik alapfeltétele, hogy 
természeti környezetét (ellátó területét) nem terheli meg annyira, hogy felboruljon az ökológiai 
egyensúly. [44] 
Az építészeti megformálás nem választható el a természeti- és épített környezet - társadalom - 
gazdaság „fenntartható fejlődésétől”, de egy kisebb, vagy nagyobb közösséget összekötő, hagyo-
mányokra alapozott kultúrától sem. 
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Az „energia- és klímadesign” divatos építészeti áramlatok, melyek az épület, annak használója és 
környezete ökologikus szemléletű, hat kapcsolódási pontjából (lásd később) az energia- és anyag-
áramok kérdését tartják meghatározónak. Kihasználják a környezeti erőforrásokat, de műszaki 
eszközeikben és az alkalmazatott technikák használatában nincsenek, vagy csak korlátozottan 
vannak tekintettel az építésökológia és az építésbiológia követelményeire. (Építésökológia az épü-
let és a természet, az építésbiológia az épület és az ember kapcsolatát vizsgáló tudományterület.) 
[66] 
A lokális, autonóm, kooperatív kis közösségek „emberi léptékű” épületekkel számolnak, és mind-
két fent leírt tudományterület megfogalmazta „követelménycsomag” figyelembevételét fontosnak 
tartják. Helyi, nem mérgező anyagokat és olyan épületszerkezeteket javasolnak, melyek az év 
legnagyobb részében képesek az épületgépészet szerepének kiváltására is, a lokális, megújuló erő-
források felerősítésével és bekapcsolásával. Nem hagyják azonban figyelmen kívül a köztes tech-
nikák, az emberi erőforrások, az újrahasználat - visszaforgatás szerepét sem. [59] 

 
Felismertem, hogy a fenntartható építészet ma közkeletű definíciója néhány kitételében idejét-
múlt, kiegészítésre, módosításra szorul. A „fenntartható” építészet definícióját az alábbiak szerint 
fogalmaztam át, egészítettem ki:  
„A fenntartható építészet új szemléletmódot jelent: a fenntarthatóság elvrendszerének érvényesí-
tését az építésben az építésökológia, az építésbiológia, és a humánökológia tudományterületek ku-
tatási eredményeinek és fogalomkészletének felhasználásával”. [3. TÉZIS] 

A Nemzetközi Építéskutatási Tanács (CIB) a „Fenntartható építés első nemzetközi konferenciá-
ján”, 1994-ben a Floridai Tampában, Charles Kibert építész munkahipotézisként megfogalmazott 
definícióját fogadták el, ami sok tekintetben helytálló, de véleményem szerint az azóta összegyűlt 
tapasztalatok alapján átértelmezésre szorul. A 16 évvel ezelőtti megfogalmazás szerint a fenntart-
ható építészet: „Egészséges épített környezet létrehozása és felelős fenntartása az erőforrások ha-
tékony kihasználásával, ökológiai elvek alapján”. 
Az eltelt 16 évben történtek bebizonyították, hogy az erőforrások hatékony használata következ-
tében ezek felhasználása összességében nőtt (az olcsóbban üzemelő eszközökből többet és több-
ször használnak). A felelősségvállalást - bár nagy szükség lenne rá - az emberek többsége kerüli, 
és az építésbiológiai kutatásoknak az egészséges környezet fogalmát még nem sikerült egyértel-
műen tisztázniuk.  
A fenntarthatóság elvrendszerének szempontjai az építésben (R.C.R.) [125]: a természet terhelé-
sének és a társadalom igényeinek csökkentése (Reduce) az építési terület-, az anyag-, a víz- és az 
energiahasználathoz, a szilárd hulladék és szennyvízképződéshez: a megőrzés (Conserve) az élő-
lények-, az emberi kultúrák- és az épített környezet sokféleségéhez és különbözőségéhez: a visz-
szaforgatás (Recycling) az építőanyagokhoz és az épülethasználathoz köthető.  
 „Ökologikus” épületek az első világháborúig nagy számban léteztek. A sokszínű kultúra hagyo-
mányaira és tapasztalataira épülő mesterségbeli tudás felhasználásával épültek, régóta ismert, ter-
mészetes és/vagy tartós anyagokat használtak, és figyelembe vették a helyi környezeti (nap, szél, 
csapadék, légáramlatok, növényzet, égtájak, vízfelületek, stb.) hatásokat. Kitűnő például szolgál 
minden földrajzi hely tradicionális népi építészete 

  
Megállapítottam, hogy a fenntartható épületek létrehozásához szükséges eszközök, az „épület -  
használója - környezet” kapcsolódási pontjai is kiegészítésre szorulnak. A fenntartható építéssel 
foglalkozó szakirodalom jelentős része csak emberi épülethasználattal számol. Az integrált élet-
mód feladataiból következően az épületek megvalósításakor a tervezőnek a funkciót követő, nem 
emberi igényeket és a külső-belső kényszereket is egyszerre és egyidejűleg kell figyelembe vennie. 
[4. TÉZIS] 

A ház - ember - környezet kapcsolódási pontok a szakirodalom nagy része szerint: az építészeti 
formálás, a hely, az anyagok, a kivitelezési technikák, az energia és anyagáramok. Ezek egyen-
ként és számukat tekintve is kiegészítésre szorulnak.[105] 
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Az építészeti funkcióhoz tartozó formálás a társadalmi elvárásokkal, az anyagok az épületszerke-
zetekkel, a megvalósítás technikái a használat technikáival, az építési hely erőforrásai, annak 
kényszereivel, kell kiegészüljenek. Az energia- és anyagáramokon kívül meglátásom szerint figye-
lembe kell venni, a belső terek igényeit, erőforrásait és kényszereit is. (Az integrált életmód az 
életvitelt, funkciókat egymáshoz közeli, néha azonos terekben látja megvalósíthatónak. Az élelmi-
szer feldolgozás, raktározás, állattartás, az ezekhez szükséges műhelyek, de a közintézmények: a 
sport, egészségügyi és kulturális létesítmények sincsenek határozott körzetekhez kapcsolva, vala-
mennyi a lakóhelyek közvetlen közelében helyezkedik el). [120] A Folytatható élet keretéül szol-
gáló épületek megalkotásának harmóniája a vázlatosan bemutatott hat „kapcsolódási pont” egyik 
összetevőjét sem nélkülözheti. Nem korlátozódhat sem a művészi önkifejezésre, sem a csupasz 
funkcionalitásra, vagy a műszaki kérdések kizárólagossá tételére, de a megszokott komfort és ké-
nyelemérzet megújuló energiaforrásokkal és korszerű (akár passzív, akár aktív) technikákkal való 
kielégítése sem lehet kizárólagos cél, csak együttes figyelembevételükkel lehet harmonikus épüle-
teket létrehozni. 
 
Megállapítottam, hogy a fenntartható építészet szerkezeteit eddig még nem definiálták. A 
hiányzó definíciót az alábbiak szerint fogalmaztam meg: 
„A fenntartható építészet épületszerkezetei a fenntarthatóság elvrendszerét követve készül-
nek el, épülnek be és segítik elő az épület építésökológialag és építésbiológiailag igazolt mű-
ködését annak teljes életciklusa alatt.” [4.1. Altézis] 

Az épületszerkezetek akkor illeszthetők a folyatható élet épített kereteihez, ha: 
 helyben hozzáférhető, felújítható, újrahasználható, visszaforgatható, nem mérgező anyagokból 

készülnek, 
 „zárt” körfolyamatokra épülő előállítási technológiákat és „szelíd”-, emberi erőforrásokat is 

bekapcsoló kivitelezési és karbantartási technikákat igényelnek, 
 „gazdálkodnak” a használati energiával és a levegő nedvességtartalmával, 
képesek a környezeti erőforrások felerősítésére és hasznosítására. 

 
Megállapítottam, ha a modellváltási koncepció stratégiáját követjük nyomon az épülettervezés fo-
lyamatában, három jól elkülöníthető építészeti feladattal kell számolnunk: 
 a vidékfejlesztéshez kapcsolható, új mezőgazdasági munkahelyekhez (állattartó, kisüzemi, tá-

rolási, stb.) és lakóépületekhez,  
 a város kisebb egységekre tagolásához rendelhető új, barnamezős beruházásokhoz, és 
 mindkét esetben igen nagyszámú rehabilitációs-bővítési, felújítási munkához tartozó tervezési-

kivitelezési munkával. [5. TÉZIS] 

A változó épületfunkciók és az építészeti formálás a (remélhetőleg) lassan átalakuló társadalmi 
elvárásoknak megfelelően a megszokottól gyökeresen eltérő feladat lesz.  
Egy régi/új társadalomban az épített környezet nem lesz „építészetileg értékelhetetlen”, csak 
másmilyen. Az építészeti formálás, most még nem tér el a „produktivitás társadalmának” main- 
stream irányzataitól, ami ritkán hozható összhangba a kívánatos irányba változó társadalmi és 
természeti elvárásokkal. Nagy szükség van zseniális alkotókra, akik képesek gyakorolni az 
„együttlátás művészetét”.  

 
Megállapítottam, hogy a felújítási gyakorlatban a fenntarthatóság szempontjai egyelőre kizárólag 
az energiafogyasztás csökkentése tekintetében, és gyakran alapvetően hibás műszaki megoldások-
kal érvényesülnek. A rehabilitációs feladatok elvégzésénél a műszaki és a fenntarthatósági elvárá-
sok teljessége csak egyidejűleg vehető figyelembe. Az épületek „szelíd rehabilitációjánál”olyan 
műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek az eredeti szerkezeti megoldásokhoz és építés-
technikákhoz közel állnak, a legkevesebb bontást igénylik valamint érvényesíthetők az építésbio-
lógia, az építés- és humánökológia szempontjai is. [6. TÉZIS] [66] 
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A meglévő épületállomány fenntarthatóvá tétele, épített környezetünk megőrzése és védelme a 
fenntartható építészet egyik kulcsterülete. A rehabilitációs feladatok fenntarthatósági aspektusai 
azonban önmagukban kevésnek bizonyulhatnak, ha az építészeti/műszaki szempontokat elhanya-
goljuk. Az említett megfontolásoknak a cél érdekében csak együttesen van létjogosultságuk. 
A mai kor igényeit kielégítő felújítás nem végezhető el a meglévő épület építészeti, tartó- és épü-
letszerkezeti kialakításának, valamint műszaki, építésbiológiai és ökológiai állapotának, a funkció 
és a szerkezetek teljesítményének, a használók fogyasztási szokásainak alapos ismerete nélkül. A 
káros elváltozásokat kiváltó okok megszüntetése és kijavításuk alapkövetelmény, különben többet 
ártunk, mint használunk, az épület életét megrövidítjük meghosszabbítás helyett. (A feladat nem 
egyszerű, mert terhelés alatti szerkezetekkel kell dolgozni, sokszor funkcionáló épületekben) 

    
Létrehoztam a fenntartható rehabilitáció tervezéséhez használható, a teljesítmény koncepcióra 
épített algoritmust, ami kis módosítással új épületek esetében is alkalmazható. A „fenntarthatóság 
teljes spektrumát szem előtt tartó” tervezési stratégia használata esetén a rehabilitációs tervezési 
folyamat elemei a következők: [7. TÉZIS] 

ELŐKÉSZÍTÉS 

Diagnosztika, meglévő állapot felmérés, 

„a fenntarthatóság szigetének lehatárolása” 
   

1. Funkcionális, kulturális, műszaki tel-
jesítmények megállapítása (összevetése a 

mértékadó követelményekkel, az élettartam 
adatokkal) 

2. Az erőforrás - felhasználás és a hulla-
dék kibocsátás felmérése 

   

Építészeti adottságok és a hozzáférhető erőforrások felmérése a rehabilitáció  

céljainak reális meghatározásához 
   

1. Építészeti és műszaki lehetőségek fel-
mérése 

2. A szatellit területek ellátó és elnyelő 
kapacitása, megújuló erőforrások és befo-

lyásoló tényezőinek (domborzat, felületmi-
nőségek, növényzet stb.) felmérése. 

   

„Fenntarthatósági deficit-szufficit” becslése  

(pl. ökológiai lábnyom-számítással) 
   

Céltervezés:  
   

1. Építészeti, 
műszaki elvárások 
tisztázása: tartó- 

és épületszerkezeti 
beavatkozások 

 

2. Fenntarthatósági elvárások tisztázása: 
követelmények kidolgozása, küszöbértékek 
felderítése (építésbiológiai, pl. levegőminő-
ség, káros anyagok, és építésökológiai, pl. 
energetikai teljesítmény növelése, kibocsá-

tások csökkentése, részleges autonómia 
megteremtésének lehetősége) 

3. A lebonyolítást 
és a későbbi működ-

tetést menedzselő 
szervezet összeállítá-

sa (DÖNTÉS, irá-
nyok kijelölése) 
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KONCEPCIONÁLÁS 

Koncepciótervezés: 
   

A szerkezetek teljesítményeinek javítási 
lehetőségei, alternatívák kidolgozása, kü-

szöbértékekkel való összehasonlítása, költ-
ségelemzések 

A fenntarthatóság szempontjainak be-
kapcsolására szolgáló alternatívák kidolgo-
zása, küszöbértékekkel egybevetése, költ-

ségei (DÖNTÉS az „újrahasznosí-
tás”jóváhagyásáról)  

MEGTERVEZÉS 

Engedélyezési terv készítés (hatósági DÖNTÉS)  
   

Kiviteli terv készítés ( kivitelező választás, bonyolítás)  
   

Építtetői és hatósági döntés a műszaki átadásról, használatbavételi eljárás   

HASZNÁLAT 

Működés (használói magtartás)   

 
[105; 120; 99; 126] 

A ”környezettudatos” rekonstrukció/rehabilitáció a „hagyományosnál” sokkal többet jelent. Az 
egyes épületek hagyományos rehabilitációjának módszere kiindulásul szolgálhat a környezettuda-
tos rehabilitáció esetében is, de az nem értelmezhető egyetlen épületre. Az ingatlan adottságainak 
felmérését ki kell terjeszteni a települést ellátó természetes térségre is. Az épület(ek) funkcionális 
és műszaki állapotának vizsgálata is szélesebb körű, foglalkoznia kell az ellátórendszereken és a 
társadalmi, gazdasági szférán kívül az építésbiológiai problémákkal is. A műszaki/energetikai 
megoldásokon felül szükség van a fenntarthatósági, ökológiai szempontok mérlegelésére, és a 
kész állapot fenntartásának anyagi és szervezeti biztosítására. A jelenlegi állapot/terhelés felméré-
se és a környék erőforrásai ismeretében számítható/becsülhető az „ökológiai deficit, vagy 
szufficit”. Ennek eredményeként dönthetők el az alkalmazni kívánt funkcionális újrahasznosítási, 
műszaki, energetikai, káros anyagokkal kapcsolatos, stb. problémák. Amennyiben lehetséges, leg-
alább részleges autonómiára érdemes törekedni.  
A tervezési módszer a bemutatott folyamatrendszerre, a teljesítménykoncepcióra és a hatás-
követelmény - teljesítmény elemzési módszerre épül, melynek szerves része a „környezeti” köve-
telmények-teljesítmények elemzése is. 
A tervezési folyamat véghezviteléhez szükséges adatokat műszaki és hatósági előírások, környe-
zeti teljesítményeket, küszöbértékeket tartalmazó kutatási jelentések, nemzetközi adatbázisok (Pl. 
ECOINVEST, Bau Bio Data Bank, az Interneten hozzáférhető, számításokat segítő szoftverek, 
stb.) tartalmazzák. 

11.7. AZ ÉRTEKEZÉS/KÖNYV TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉ-

GEI A GYAKORLATBAN 
A világ nagy részét sújtó gazdasági - pénzügyi - társadalmi válságból kivezető út lehet az óriási erő-

forrás, pénz és hatalomkoncentrációk türelmes visszabontása. A produktívizmus kevés nyertesével 
szemben az óriási mennyiségű, sokszor mélyszegénységben élő, iskolázatlan „vesztes” számára az önel-
látásra berendezkedett, (kis)közösségi életforma  munkát ad, a verseny helyetti kooperáció embersége-
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sebb körülményeket teremt, segítségével remélhetőleg elkerülhető az újabb népvándorlás és a társa-
dalmi robbanás.  

A kiürült vidék benépesítésével, az óriásvárosok szétdarabolásával élhetőbb körülmények hozhatók 
létre. A világ sok részén működik már sikerrel ez a gyakorlat.  Mindezek épített kereteinek létrehozása, a 
leromlott városi épületállomány felújítása igazi építészeti és műszaki kreativitást igényel, és nagyon sok 
embernek adna munkát. A javasolt műszaki megoldások átültetése a gyakorlatba, a technika alacso-
nyabb szintjén mind az embernek, mind a természetnek hasznára válhat. 

A dolgozat/könyv továbbfejlesztett változatában hasznosítható: 
 az építész- és környezetmérnök oktatásban, 
 az épület- és épületszerkezeti tervezésben, kivitelezésben, 
 a megbízók szemléletváltásának elősegítésében. 
Viszont egyetlen módszer szolgai másolása sem lehet sikeres, hiszen minden ország/népesség más 

helyzetben van, más kultúrával rendelkezik. Más az éghajlata, a településszerkezete, az építészeti ha-
gyományai stb. Itthon például a kitűnő termőföldi adottságainkra támaszkodva előtérbe helyezhetnénk 
az organikus családi gazdálkodást a tanyák, elnéptelenedett kistelepülések, zártkertek, kiürült nyaraló-
övezetek meglévő struktúráinak hasznosításával.  

11.8. JAVASOLT, ILLETVE TERVEZETT TOVÁBBI KUTATÁSI FELADATOK 
1. A doktori eljárás lezárulása és a könyv megjelenése után az ismeretek a későbbiekben folyamatosan 

bővíthetők, a különböző tudomány- és szakterületek közötti együttműködésnek kialakulhat egy új-
fajta változata is, ami a feltevések igazolását tűzi ki célul. Új összefüggések fedezhetők fel, és meg-
válaszolhatók lesznek jelenleg még nyitott kérdések. 

2. Az életmódváltás politikai szándékot is igényel. A gondolkodás megváltozásához, az elvi megoldá-
sok gyakorlatba való átültetéséhez társadalom- és gazdaságtudományi kutatásokra van szükség, ezek 
eredményeinek széleskörű publikálására, a politikai döntéshozók tájékoztatására. 

3. A ökologikus szemléletmód, meglátásom szerint, pillanatnyilag nem rendelkezik kiforrott kultúrá-
val, egységes szellemiséggel. Könyvem a szerteágazó, egymásnak ellentmondó források között szin-
tetizáló jellegű, ezért kiindulásul szolgálhat a területen folytatandó, a szellemiség tudományos hátte-
rét biztosító további kutatásokhoz. 

4. Az építészeti formálás területén komoly építészettudományi kutatási munkára van szükség (együtt-
látás művészete), hiszen az új gondolatok a régi építészeti köntösben ellentmondásos megoldásokat 
eredményeznek. 

5. A már ismert vályog és szalma építészeten túl, újra fel kell fedezni a helyben található építőanyago-
kat, meglévő épületállományunk tartó- és épületszerkezeti megoldásait, kivitelezési technikáit, ame-
lyek újrafogalmazva jól alkalmazhatók úgy az új épületek létrehozása, mint a meglévő épületek fel-
újítása, „fenntartható” szemléletű rekonstrukciója során. 
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