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akasepitesunk
fenntarthatosaga
A hazai lakasrendszer elemzesenel szamos szakerto
hangsulyozza, hogy lakasproblemank dontoen minosegi
jellegii. Baj van tehat a lakasallomany-minoseggel.
A helyzetet sulyosbitja, hogy a megallapitas nemcsak
a hasznalt allomanyra vonatkozik; de az uj epitesu lakasok
jelentos resze sem felel meg a korszerii epiteszeti, muszaki,
okologiai es egeszsegi kovetelmenyeknek, illetve az epitok
es az erintett szakemberek nagy resze nem is ismeri ezeket
a kovetelmenyeket. Lakasepitesiink gyakorlata nem kotodik
atfogo minosegi kovetelmenyrendszerhez, aminek hianya
a lakasfinanszirozas es tamogatas teriileten is sulyos
problemakat vet fel. A banki szakemberek nem tudjak,
hogy mire adjak a hitelt, illetve az allam sem latja, hogy mikent hasznosulnak
a lakastamogatasok. Az epitesi eloirasoknak valo megfeleles
a gyakorlatban messze nem garantalja, hogy epiteszetileg egyseges, a kornyezettel
harmonizalo, megfelelo minosegu es fenntarthato lakasok epiiljenek. Pedig korantsem
mindegy, hogy a jovo generacio milyen lakaskeszletet orokol.
A ,,fenntarthatosag" korunk egyik alapkovetelmenyeve valt. De mit is jelent ez a sokat
vitatott, nehezen megfoghato fogalom? A fenntarthato fejlodes legismertebb fogalma
szerint ,,olyan fejlodes, amely kielegiti a jelen szuksegleteit, anelkiil, hogy veszelyeztetne
a jovo generaciok kepesseget a sajat szuksegleteik kielegiteseben" (Bruntland Commission
Report, 1987). Egy ujabb keletii fogalom ugyanakkor mar az ember szuksegletein
tulmenoen kiemelten hangsulyozza az ember es kornyezet kolcsonos egyiittmukodesi
igenyet es egyseget: ,,a fenntarthato fejlodes az a fajta emberi tevekenyseg, amely taplalja •
es fenntartja a foldi eletformak osszesseget" (Mendocino Environmental Center 1999).
A fenntarthato epites egyik legismertebb meghatarozasa pedig a kb'vetkezo: ,,egeszseges
epitett kornyezet letesitese es felelos fenntartasa az eroforrasok hatekony kihasznalasaval,
okologiai elvek alapjan" (C. Kibert, CIB szimpozium, 1994).
Vajon milyen kovetelmenyek hatarozzak meg a jovo generaciok szamara is megfelelo,
fenntarthato lakasallomany kialakitasat? A problema rendkiviil osszetett es szamos
kovetelmeny (pi. energiatakarekossag; kbrnyezetbarat es egeszseges anyagok stb.) egyre
ismertebbe valik. Az alabbiakban nehany kevesbe ismert, am rendkiviil fontos szempontot
szeretnek kiemelni:
• A lakasok megfelelo hasznalati, es bizonyos merteku fizikai flexibilitasa kepes csak
biztositani, hogy az eptiletek a jovo valtozo igenyeihez illeszthetok, azoknak megfeleloen
atalakithatok legyenek. Ez a szempont ktilonosen fontos nagyobb lakasberuhazasok,
korlatozott alapteriilettel epiilo, elerhetobb lakastipusok eseten.
• A hazai lakasepites donto reszet jelento sajat epitesu csaladi hazak gyakran alacsony
epiteszeti szinvonaluak, a kornyezethez nem illeszkednek, es inkabb kepviselnek egyeni
igenyeket es izlesvilagot, mint altalanos ertekrendet. Az ilyen epiileteknek piaci
ertekallosaguk sines, megis hosszu idore meghatarozzak a lakaskeszletet es kedvezotleniil
formaljak teleptileskepeinket. Ezaltal a jovo generaciok szamara olyan lakaskeszletet
hagynak hatra, mely nem alakithato a jovo igenyeinek megfeleloen. Fontos szempont tehat
az epiteszeti, illetve vizualis szennyezes megfekezese.
• Az elozohoz kapcsolodo problema, hogy eddig teljesen elhanyagolhato volt az
a szempont, hogy az elavult epiiletek eletciklusuk vegen konnyen bonthatok legyenek.
A jelenlegi gyakorlat mellett erre a nagypaneles epites ismert problemaja is felhivja
a figyelmet. A jovo igenyeinek nem megfelelo, nehezen bonthato epiiletek problemaja
. a jovo nemzedekeit sujtja. Az epites fenntarthatosaganak tehat donto feltetele,
hogy a jovoben olyan technologiakat alkalmazzunk, melyek lehetove teszik, hogy
az epiiletek eletciklusuk vegen konnyen bonthatok es elemei ujrahasznosithatok legyenek.
Osszessegeben hangsulyozni kell, hogy csak a megfelelo - altalanos ertekrendet is
kielegito - es a jovo igenyeihez alakithato minoseg lehet fenntarthato. Csak a fenntarthato,
minosegi lakas valhat a mi otthonunkka es utodaink otthonava.
Tiderenczl Gabor epitesz, az EMI Kht. tudomdnyos munkatdrsa
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