
„TERMÉSZETES ÉPÍTMÉNYEK – GYEREKBARÁT
TELEPÜLÉSEK”

MEGHÍVÓ
az Építészet-Biológiai Egyesület és a Levegõ Munkacsoport közös rendezvényére

Idõpont: 2004. június 22.
Helyszín: Általános Vállalkozási Fõiskola elõadóterme, Bp. XI. Villányi út 11-13.

 9.00 Megnyitó (Cserveny Ferenc)
 9.10 Természetes építõanyagok, vegyi adalékok - hazai helyzet
 9.30 Ökologikus építõanyagok – EU szabályozás  (H. Kehlenbeck, a Natureplus nemzetközi
         öko-építõanyag minõsítési rendszer és címke német részlegének ügyvezetõ igazgatója)
10.00 Az osztrák „Építészetbiológiai és Ökologia Intézet” bemutatása (H. Mötzl)
10.30 Kérdések, hozzászólások

11.00 Kávészünet

11.15 Helyi válaszok a globális éghajlatváltozásra – települések, épületek (Beliczay E.)
11.45 Szeged város hõtérképe (Dr Unger János, Szegedi Tudományegyetem)
12.00 Természetközeli épületek, építõanyagok bemutatása

13.15 Büfé, sajtótájékoztató

14.00 Kerekasztalbeszélgetés a természetközeli építésmódról, építõanyagokról,
          szabályozásról és piaci lehetõségekrõl
16.00 Zárszó

17.00 Beszélgetés a természetközeli építõanyagok gyártóival, forgalmazóival,
          oktatókkal, tervezõkkel (a Levegõ Munkacsoport irodájában 1075 Budapest, Károly krt.
          3/a. III. em. 2. volt Filmmúzeum épülete)

A rendezvény magyar nyelvõ, a külföldi elõadásokat és a hozzászólásokat párhuzamosan fordítjuk.

Kérjük, jelezze a levego@levego.hu címen vagy a 266-0150 fax számon részvételi szándékát, és informálja kollegáit a
rendezvényrõl. Szeretnénk, ha minél többen jönnének el, és mondanák el saját tapasztalataikat a tervezéssel és az egészségesebb
építõanyagok, technológiák használatával kapcsolatban.
Háttérinformáció a rendezvényrõl:



2004. Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Akcióterv a Gyermekekért
Az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Akcióterv a Gyermekekért (az angol kifejezésbõl rövidített CEHAPE) áll a
2004. évi budapesti IV. Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia középpontjában (Kongresszusi Központ, június 23-
25.). Az 52 európai ország részvételével ötévente megrendezett esemény átfogó témája az idén a gyermekek jövõje lesz, mivel
világviszonylatban a gyermekbetegségek egyharmadát a környezeti ártalmak okozzák.
4 regionális prioritási célt tartalmaz a miniszterek által aláírandó, a gyermekek környezete és egészsége iránti elkötelezettségrõl
szóló dokumentum. Az alábbi célokat 2015-ig szeretnék elérni Európában:
• Tiszta víz és megfelelõ higiéniai körülmények biztosítása
•  Balesetek megelõzése és megfelelõ fizikai aktivitás (mozgás) biztosítása
•  Tiszta kül- és beltéri levegõ biztosítása
•  Vegyszermentes környezet biztosítása

A „TERMÉSZETES ÉPÍTMÉNYEK – GYEREKBARÁT TELEPÜLÉSEK”
szimpózium egyike a IV. Környezet- és Egészségvédelmi Miniszteriális Konferencia párhuzamos civil rendezvényeinek.
Célunk, hogy gondolkozzunk együtt a túlzott vegyianyag használatra, valamint a klímaváltozásra adható környezetbarát
építési és várostervezési megoldásokon. Ehhez megfelelõ szabályozásra, ipari háttérre, magas színvonalú szakképzésre és az
építtetõk figyelmének felkeltésére is szükség van.

A kapcsolódó sajtótájékoztatón, amelyet a KÖVET-INEM Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesülettel közösen szervez
az Építészet-Biológiai Egyesület és a Levegõ Munkacsoport
„Természetes építmények – Zöld Irodák”
címmel, az alábbi témakörökrõl kaphatnak tájékoztatást:
•  Egészséget nem veszélyeztetõ építõanyagok elterjedésének lehetõségei és gátjai (gyártás, forgalmazás, szabályozás, oktatás);
•  „Nature plus” nemzetközi építõanyag minõsítés és címkézés – hálózat bemutatkozása;
•  A globális éghajlatváltozás kellemetlenségeinek enyhítése a települések és épületek megfelelõ kialakításával.

Szórólapok, kiadványok kiosztására van lehetõség.



Sajtóanyag

az Építészet-Biológiai Egyesület (ÉBE),
a KÖVET-INEM Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

és a Levegõ Munkacsoport (LMCS)
közös sajtótájékoztatójához

Június 22-én 9 és 16 óra között tart az ÉBE és az LMCS szimpóziumot
 „Természetes anyagok – Gyermekbarát települések” címmel

az Általános Vállalkozási Fõiskolán (XI. ker., Villányi út 11-13.)
a IV. Egészség és Környezet Európai Miniszteriális Konferencia

egyik párhuzamos civil rendezvényeként.

Az építés, épületfenntartás a természeti erõforrások nagy mennyiségét igényli, és elkerülhetetlen, hosszú távú
környezeti károkkal jár. A negatív hatások csökkentése érdekében fontos, hogy milyen anyagokat építünk be,
milyen technológiákat alkalmazunk, és hogyan alakítjuk ki a településeinket. Egyre növekvõ veszélyt jelent a
zöldterületek fogyása és a globális klímaváltozás figyelmen kívül hagyása mellett a beépített vegyi anyagok,
berendezések egészségre gyakorolt hatása is.

A szimpózium célja kettõs:
1) A hagyományos helyi építõanyagok illetve korszerõ természeteshez közeli anyagok felhasználásának elõsegítése.
2) A figyelem felkeltése a klímatudatos várostervezésre.

1. Természetes anyagok

A fejlett országokban az emberek napjuk 90 százalékát zárt térben töltik. Az épületekhez, bútorokhoz egyre nagyobb
mennyiségben használnak különféle vegyi anyagokat, amelyek egészségügyi hatását nem ismerjük eléggé. Népbetegségként
terjed az asztma, az allergia. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az elsõszülött gyerek hajlamosabb megkapni ezeket a
betegségeket, mivel ilyenkor költözik a család új lakásba, vagy újítja fel a régit, és a kivitelezés igen sokszor szakszerõtlen.

A természetes anyagok egy csoportja helyben hozzáférhetõ, viszonylag kis mennyiségben, elsõsorban sok kézi munkával
állítható elõ illetve építhetõ be. Ezek az anyagok elvileg jóval olcsóbbak és környezet szempontjából is elõnyösebbek, mint
a nagyüzemi elõállítású anyagok.
A hagyományos anyagok (anyag, fa, len, kender, nád, mész stb.), megfelelõ alkalmazás esetén biztosan nem károsak az
egészségre. Ugyanakkor nincsenek minõsítve, nehezebb beszerezni azokat, kereskedelmi forgalomba ritkán kerülnek.
Bedolgozásuk is sokkal több szakértelmet igényel. Mindezek miatt egyre inkább háttérbe szorulnak a modern anyagokkal
szemben.
Ez ma már súlyos problémát jelent nemcsak a népi építészet számára, de a mõemlékek, sõt a XIX. századból származó
bérházak színvonalas felújításánál is.

A másik csoportba azok az építõanyagok tartoznak, amelyeket nagyüzemi körülmények között, de a környezeti és
egészségügyi szempontokat fokozottan figyelembe véve állítanak elõ, és a kereskedelmi láncokon keresztül hoznak
forgalomba.
Az Európai Unióban már jobban felismerték a természetes anyagok elõnyeit, és az építtetõk igénylik ezeket széles körben.
Rengeteg folyóirat, tájékoztató kiadvány, reklám és nem utolsó sorban különféle szintõ képzések segítik az elterjesztést. A
szimpóziumon a „Nature plus” nemzetközi minõsítõ hálózat német és osztrák képviselõi ismertetik a szervezetüket
(www.natureplus.org), a mõködés során szerzett tapasztalataikat, és azt, hogyan szabályozzák az EU-ban a természetes
anyagok használatát. A hálózat segíti a minõsített termékek értékesítését, a nemzetközi piacon való megjelenését. A hazai
piacon jelenleg fõleg import természetes anyagok vannak forgalomban. Reméljük, hogy magyar termékek is hamarosan
gazdagítják a választékot, és hozzájárulnak ahhoz, hogy



új és felújított épületeink fenntartható módon készüljenek.

A sajtótájékoztató keretében ismertetjük a „Nature plus” hálózat és az ÉBE közötti együttmõködési megállapodást, amely
a kereskedelmi forgalomban levõ környezetbarát építõanyagok elterjesztését segíti elõ Magyarországon.

2) A másik téma a globális klímaváltozással kapcsolatos

Nagy az építészek, tájépítészek, várostervezõk felelõssége a települések élhetõségével kapcsolatban. A nyári extrém
hõmérsékletek minden korosztály számára komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Nem lehet a problémákat pusztán
a klímaberendezések még szélesebb körõ alkalmazásával megoldani. Erre nemcsak pénz nincs elegendõ, de rendkívüli
mértékben megnövekednek a környezeti károk és a kockázatok is. Ráadásul az utcákat nem lehet hõteni...
A klímatudatos építéssel, a megfelelõ átszellõzések biztosításával, helyes anyagválasztással, zöldfelületek növelésével (zöld
tetõk, falak, maradványterületek stb.) jelentõsen javítani lehet a komfortérzetet.
Az éghajlati szempontokat is figyelembe vevõ várostervezés ráadásul akkor is komoly nyereséget jelent a növekvõ számú,
urbanizált területen élõ lakosság számára, ha nem következik be akkora változás az éghajlatunkban, amekkorát a
szakemberek többsége valószínõsít.

„Természetes építmények – Zöld Irodák”
címmel tartjuk közös sajtótájékozatónkat a KÖVET INEM elõadótermében

A 12.15-kor kezdõdõ sajtótájékoztatón a német „Nature plus” hálózat ügyvezetõje H. Kehlenbeck úr
és az osztrák Építészet-Biológiai Egyesület képviselõje H. Mötzl asszony is részt vesz.

További felvilágosítás:
Beliczay Erzsébet ÉBE-LMCS (beli@zpok.hu, 342-8923 vagy 4110510)

Budapest, 2004. június 14.


