Boros Anita – Torma András
(szerk.)

Trendek és megoldások
a zöld építésgazdaság
területén
II. rész

A moduláris építészet

Szerkesztők:
Prof. Dr. Boros Anita
Dr. Torma András
Szerzők:
Budai-Fekete Anna
Dr. Horváth Jessica
Márkus Ferenc
Dr. Rencsik Imola
Dr. Terjék Anita
Dr. Torma András
Huszár Barbara Eszter (alprojektvezető)
Lekics Gábor
Madaras Botond
Prof. Dr. Boros Anita
Prof. Dr. Kistelegdi István
Prof. Dr. Tóthné Szita Klára
Sasvári-Mihály Márta Mercédesz
Szalai Dóra
Az egyes fejezetek, alfejezetek konkrét szerzőinek neve az adott fejezet, alfejezet címéhez kapcsolódó
lábjegyzetben került feltüntetésre.
Közreműködő szakmai szervezetek: Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, Magyar Közút
Nonprofit Zrt., Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége,
Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület, Magyar Bányászati Szövetség , Magyar Cement-, Beton- és
Mészipari Szövetség, Magyar Építész Kamara, Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség,
Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Projektmenedzsment Szövetség, Szilikátipari
Tudományos Egyesület, Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, Magyar Bankszövetség, Magyar
Kerámia Szövetség
A borítón látható fotót Koji Melinda készítette a Horizont Global Kft. közreműködésével. A fotón a
Horizont csarnok tető című videó egy képkockája látható.
Szakmai lektor: Koji László
Technikai szerkesztő: Szólik Eszter
Kiadja: Universitas-Győr Nonprofit Kft.
A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga
fenntartva. A mű a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus
rendszerek felhasználásával sem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható
és nem terjeszthető.
A kötetben megjelenő írások az egyes szerzők saját álláspontját tükrözik. Annak tartalmáért és az ott
megjelenített a szerzői jogról szóló törvény hatálya alá eső alkotások felhasználásának jogszerűségéért
kizárólag a szerzőket terheli a felelősség.
ISBN 978-615-5776-92-2 Ö; ISBN 978-615-5776-94-6
A kötet létrejöttét az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta.
(https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium)
A kézirat lezárva: 2022. március 12.

–2–

TARTALOM

A moduláris építészet jelentősége bevezető gondolatok „A moduláris építészet”
című kötethez (Boros Anita, Torma András) ................................................................................................. 5
1. A moduláris építészet szabályozási karakterisztikája ............................................................. 13
1.1. A moduláris építészet a nemzetközi szabályozók rendszerében (Horváth Jessica) .. 13
1.2. A moduláris építészet a hazai szabályozók rendszerében (Horváth Jessica).............. 18
2. A moduláris építészet műszaki és építészeti elemzése ............................................................ 20
2.1. A moduláris építészet jelentősége, az alkalmazott alapanyagok
és technológiák (Márkus Ferenc)........................................................................................ 20
2.2. A Building Information Modeling és az innovatív tervezőszoftverek
lehetőségei a moduláris építészet terén (Szalai Dóra) .................................................... 28
2.3. Tartószerkezet-tervezési kihívások a moduláris építészet során
(Madaras Botond) ................................................................................................................. 43
2.4. Minőségbiztosítás és teljesítmény-jellemzés a moduláris építészetben
(Lekics Gábor) ...................................................................................................................... 49
2.5. A moduláris építészet tűzvédelmi, energetikai és hangszigetelési
kérdéseinek vizsgálata (Lekics Gábor) ............................................................................... 58
3. A moduláris építészet szerepe a körforgásos gazdaságban .................................................... 65
3.1. A moduláris építészet és a körforgásos gazdaság egyes szegmenseinek kapcsolata
(Terjék Anita) ....................................................................................................................... 65
3.2. A moduláris építészet és a fenntarthatóság kapcsolata (Tóthné Dr. Szita Klára) .... 70
3.3. A moduláris építészet tanúsítási rendszere (Terjék Anita) ........................................... 75
3.4. A hazai moduláris piac elemző bemutatása (Terjék Anita) ......................................... 83
3.5. A moduláris építészet gazdasági modellje (Tóthné Dr. Szita Klára) ........................... 86
3.6. A moduláris építészet körforgásos gazdasági szerepéhez kapcsolódó javaslatok
(Tóthné Dr. Szita Klára) ..................................................................................................... 94
4. A moduláris építészet finanszírozási helyzetképe ..................................................................101
4.1. A műszaki értékelés szerepe a hazai finanszírozási gyakorlatban
(Huszár Barbara Eszter) ....................................................................................................101
4.2. A hazai bankok hitelezési gyakorlata a moduláris ingatlanok kapcsán
(Huszár Barbara Eszter) ....................................................................................................102
4.3. Nemzetközi finanszírozási gyakorlatok a moduláris ingatlanok kapcsán
(Huszár Barbara Eszter) ...................................................................................................104
4.4. Finanszírozási, támogatási javaslatok a moduláris építészet kapcsán
(Huszár Barbara Eszter) ...................................................................................................106

–3–

5. Best Practices a moduláris építészet területén ........................................................................108
5.1. Moduláris építészeti megoldások az Európai Unió tagállamaiban
(Budai-Fekete Anna) ..........................................................................................................108
5.2. A hazai moduláris építészeti megoldások (Sasvári-Mihály Márta Mercédesz) ......139
5.3 Hazai moduláris innovatív technológiák (Kistelegdi István) .....................................163
6. A moduláris technológiák széleskörű hazai implementációjának lehetőségei .............173
6.1. A moduláris építészet hazai lehetőségei oktatási, egészségügyi
és szolgáltató intézmények és lakó- és szállásépületek, valamint
irodaházak esetében (Márkus Ferenc) .............................................................................173
6.2. A moduláris építészet társadalmi kontextusai (Rencsik Imola) .................................179
A moduláris építési piac továbbfejlesztésének lehetséges irányai összegző gondolatok
„A moduláris építészet” című kötethez (Boros Anita, Torma András, Huszár Barbara Eszter) ............... 189

Felhasznált irodalom .......................................................................................................................................199
Rövidítések jegyzéke ........................................................................................................................................219
Tárgymutató .......................................................................................................................................................221
Függelékek ..........................................................................................................................................................227

–4–

II. RÉSZ
A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET, A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET JELENTŐSÉGE.
BEVEZETŐ GONDOLATOK „A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET” CÍMŰ
KÖTETHEZ1
Sokan nem is gondolnák, de a globális üvegházgáz-kibocsátások egy jelentős része az építési szektorhoz
és az épületekhez kapcsolódik. Az épületek üzemeltetése és az építési szektor 2020-ban a világ teljes
energiahasználatának 36%-ért és az energiához köthető CO2-kibocsátások 37%-áért felelt, mely 11,7
Gt szén-dioxid kibocsátást jelentett.2 Összevetve más szektorokkal látható, hogy az épületek
energiahasználatából származó emissziók összességében meghaladták a közúti közlekedési szektor
kibocsátásait 2018-ban (lakóépületek: az összes kibocsátás 11,4%-a, középületek: az összes kibocsátás
6,7%-a, közlekedés: az összes kibocsátás 12,5%-a).3

1. AZ ÉPÍTÉSGAZDASÁG ÉS A KLÍMAVÉDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI
Bár a 2020-as kibocsátások jelentős csökkenést mutattak a megelőző évhez képest és a 2007-es értéknek
feleltek meg az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a Global Alliance for Buildings and
Construction szervezettel közös tanulmánya szerint, ez a változás azonban zömmel nem az iparág
gyors zöld átállásának, sokkal inkább a COVID-19 pandémia és a vele járó lezárások, gazdasági lassulás
hatásának volt köszönhető.4 A 2015-ben a COP-21 keretében 196 fél által aláírt Éghajlatváltozási
Keretegyezmény (Párizsi Klímaegyezmény5) az energiaintenzív iparágak számára is jelentős
dekarbonizációs célkitűzések megtételét javasolta az elkövetkező évtizedekre6. Az ilyen iparágak
sorába tartozik többek között az építőipar is. Az építőipari szektor felismerve ezzel kapcsolatos
feladatait és felelősségét az ENSZ 2021-es glasgow-i Éghajlatváltozási konferenciáján (COP26) a
World Green Building Council égisze alatt vállalás született arra vonatkozólag, hogy a Párizsi
Klímaegyezményben foglaltak teljesítése érdekében az épületekből származó üvegházgáz emissziókat
2030-ig meg kell felezni, 2050-ig pedig cél az épületek teljes dekarbonizációja (Net Zero Carbon
Buildings Commitment)7. Ennek az ambiciózus célnak az elérése óriási kihívást jelent az iparág és az
üzemeltetők számára, ám egyben a globális szén-dioxid emissziók jelentős csökkenésével is kecsegtet.
Az épületek üvegházgáz (a továbbiakban: GHG, vagy greenhouse gases) kibocsátásainak csökkentéséhez
figyelembe kell vennünk azt is, hogy a keletkező emissziók nem csak az épületek használati,
üzemeltetési fázisához kötődik, hanem az életciklusuk más szakaszainak is jelentős mérvű a
hozzájárulása a teljes GHG kibocsátáshoz. Mindennek pontos feltárása teljes életciklus elemzés (a
továbbiakban: LCA, vagy Life Cycle Assessment) segítségével lehetséges. Zhao et. al. (2019) ezeket a
hatásokat vizsgálták három fő életciklus szakaszra (építkezési fázis – beleértve ebbe az építőanyagok
1

A fejezet Boros Anita egyetemi tanár és Torma András tanszékvezető, egyetemi docens írása.
Global Status Report for Buildings and Construction 2021 https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-andconstruction (A letöltés dátuma: 2022.02.08.).
3
Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors, World Resource Institute, https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gasemissions-countries-and-sectors (A letöltés dátuma: 2022.02.08.)
4
Global Status Report for Buildings and Construction 2021 https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-andconstruction (A letöltés dátuma: 2022.02.08.).
5
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement (A letöltés dátuma: 2022.02.08.).
6
Sebastian OBERTHÜR − Gauri KHANDEKAR − Tomas WYNS (2021): Global governance for the decarbonization of energy-intensive industries:
Great potential underexploited. Earth System Governance, Vol. 8., https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100072
7
https://www.climateaction.org/news/wgbc-sets-new-requirements-for-the-construction-sector-to-achieve-total-dec (letöltés dátuma: 2022.02.08.).
2
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gyártását és szállítását, a szükséges berendezések előállítását, valamint a tényleges építési
tevékenységeket; használati szakasz – elsősorban az energiafelhasználás oldaláról megközelítve; illetve
az – bontási, szállítási és hulladékkezelési tevékenységek hatásai) bontva. Számításaik alapján az
épületek esetében az üzemeltetési fázis jelenti a legnagyobb emissziós forrást 65,75%-kal, míg az
építkezési fázis 33,72%-ért felelős. A nettó kibocsátásokkal szemben az életciklus végi szakasz (a
továbbiakban: EoL, vagy End of Life) az építési és bontási hulladékok hasznosítása révén pozitív hatás
gyakorol a teljes karbonlábnyomra.8 Ezek az adatok egyértelműsítik azt a tényt is, hogy az építési szektor
karbonlábnyomának jelentős mértékű csökkentéséhez nem csak az üzemeltetési fázis
energiahasználatának csökkentése (lásd: energiahatékony épületek, épületenergetikai fejlesztések) a
kulcs, hanem hasonló mértékű figyelmet kell fordítani az épületek életciklusának további fázisaira is és
aktívan keresni szükséges a GHG-csökkentési lehetőségeket azokon belül is. A teljes életciklus során
felhalmozódó GHG-emissziókat az épületek esetében szokás „” (embodied) üvegházgáz emisszió knak
is nevezni.9
Bár a jelenlegi kibocsátásokat és az építőipar bonyolultságából, technológiai rugalmasságából eredő
relatív rugalmatlanságát tekintve a 2050-ig megcélzott nulla karbonlábnyom nagy kihívásnak tűnik,
mégsem lehetetlen ennek elérése. Karlsson et. al. (2020) Svédország példáján keresztül vizsgálták, hogy
lehetséges-e a svéd kormány által 2030-ra vállalt 50%-os és 2045-re vállalt teljes karbonsemlegesség
elérése az építőipar számára. Többféle kvantitatív elemzési módszer és különféle forgatókönyvek
feldolgozása révén megállapították, hogy különböző körforgásos megoldások, az anyaghatékonyság
növelése, bioüzemanyag alkalmazása, építőanyagok természetes anyagokkal való helyettesítése,
megújuló erőforrások hasznosítása, valamint (a továbbiakban: CCS, vagy Carbon Capture and
Storage) alkalmazása révén létezik olyan forgatókönyv, mellyel a 2030-as vállalások teljes mértékben,
a 2045-ös karbonsemlegesség pedig több, mint 90%-ig elérhetővé válik.10

2. A KÖRNYEZETI LÁBNYOM ÖSSZETEVŐI ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az építési szektor környezeti hatásai természetesen nem csak az üvegházgázok kibocsátásával függenek
össze, környezeti lábnyoma attól sokkal összetettebb. Jelen fejezetnek nem célja, hogy teljes mértékű
áttekintést adjon az épületek és az építési szektor összes környezeti hatásáról, ezért itt csak a
legfontosabbakat említjük meg. A környezeti hatások egyik legfontosabb területe az épületek
építéséhez szükséges nagy mennyiségű nyers- és alapanyag kérdése. Az Európai Unióban az épített
környezet felel a nyersanyag kitermelés közel 50%-áért.11 Különös érdekességét adja ennek a
tématerületnek, hogy az épületekbe beépítésre kerülő nyersanyagok, az épületek élettartamából
kifolyólag jellemzően hosszú ideig is bent maradnak az anyagi rendszerben. Ennek a globális
(anyag)készletnek a mennyisége kutatások szerint a 20. században a 23-szorosára emelkedett, ami jelzi
a folyamatosan növekvő épületállományt is. Plank et. al. a nemzetgazdasági szintű anyagáram számlák
8

Shujie ZHAO, et al. (2019): Uncovering the lifecycle GHG emissions and its reduction opportunities from the urban buildings: A case study of Macau,
Resources, Conservation and Recycling, Vol. 147, 214-226, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.04.030
9
Martin RÖCK et al. (2020): Embodied GHG emissions of buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation, Applied Energy,
Vol. 258, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114107
10
Ida KARLSSON et al. (2020): Roadmap for Decarbonization of the Building and Construction Industry − A Supply Chain Analysis Including
Primary Production of Steel and Cement, Energies. Vol. 13, Special issue: Enhancement of Industrial Energy Efficiency and Sustainability,
https://doi.org/10.3390/en13164136
11
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/buildings-and-construction_en (A letöltés dátuma: 2022.02.09.).
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módszerét használta ehhez a kutatáshoz, melynek segítségével 177 ország adatainak bevonásával
kimutatták, hogy a lekötött anyagkészletek éves növekedése 1900 és 2016 viszonylatában közel 43szor nagyobb (1900: 0,7 ± 0,3 Gt/év; 2016: 30,7 ± 5,7 Gt/év). A készletbővülés növekedése az 50-es
évekig moderált volt utána kezdett rohamosan emelkedni, feltételezhetően elsődlegesen a háború
utáni újjáépítéseknek köszönhetően. Az emelkedés ütemére jellemző, hogy 2000 és 2016 között az
érték megduplázódott.12
A tapasztalt jelentős mérvű emelkedés mellett az utóbbi időkben láthatóak már pozitív fejlemények is,
köszönhetően az építésgazdaság területén is egyre inkább megjelenő zöld szemléletnek, illetve
stratégiai célkitűzéseknek, valamint a hozzájuk kapcsolódó intézkedéseknek. Lederer et. al. Bécs
példáján kimutatták, hogy 2050-ig tekintve az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó
nyersanyagfogyasztás mérséklődni fog. A szerzők három különböző forgatókönyv vizsgálata révén (1:
nem változik semmi – Business as usual, 2: jelentősebb mértékű bontási és új építési tevékenység,
valamint 3: nulla bontás, a meglévő épületállomány extenzív renoválása) számították a 2050-ig várható
nyersanyag felhasználást. A modellezés azt mutatta, hogy eltérő mértékben, de mind a három esetben
csökkenéssel lehet számolni a 2015-ös bázisévhez képest (1: -26%; 2: -17%; 3: -35%).13
A nagy mennyiségű beépített anyag egyben nagy mennyiségű potenciális hulladékot is jelez előre az
épületek bontási szakaszában. Az Európai Unióban az építési iparág felel az összes keletkezett hulladék
több, mint 35%-áért.14 Az építésgazdaság kapcsán továbbra is leginkább az építéskori, illetve a bontás
során jelentkező hulladékok vannak szem előtt, de egyre több publikáció foglalkozik a teljes életciklus
során jelentkező hulladéktermeléssel, vagy éppen az anyagáram-elemzés használatával ennek a
problémának a megértése kapcsán.15 A teljes építésgazdasági folyamatot figyelembe véve a
hulladékkeletkezés a teljes életciklus minden eleménél, eltérő módon, de megjelenik. Plank et. al.
kimutatták, hogy 2016-ban az építőiparhoz kötődő hulladékok legnagyobb része a nyersanyagok,
alapanyagok előkészítése során keletkezett, ezt követte maga az építkezés folyamata, majd pedig az
építőanyag gyártás fázisa. Az összes keletkezett hulladék a teljes nyersanyag kitermelés közel 22%-át
tette ki.16 A kutatók nem vizsgálták viszont az épületek bontáskori helyzetét, ami hulladékkeletkezés
szempontjából egyértelműen a legintenzívebb és legnagyobb mennyiséget termelő ciklus.
Az előbb bemutatott kutatás eredményeiből is egyértelműen látható, hogy az építési tevékenység teljes
életciklusát kell vizsgálat alá venni, ha javítani szeretnénk annak környezeti hatásait. Fontos és
szükséges is az egyes szakaszokkal külön is foglalkozni, de a legnagyobb mérvű eredmény akkor érhető
el, ha teljes komplexitásában feltárjuk az építési folyamat környezeti lábnyomát és az összefüggéseket,
egymásra hatásokat megértve tudatosan avatkozunk be. A teljes életciklust lefedő megközelítés mellett
ugyanolyan fontos, hogy a vizsgálatok és az intézkedések ne csak egy-egy környezeti hatásra
fókuszáljanak, hanem lehetőség szerint a terhelések teljes vertikumát tárják fel.

12

Barbara PLANK et al. (2022): From resource extraction to manufacturing and construction: flows of stock-building materials in 177 countries from
1900 to 2016, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 179, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106122
13
Jakob LEDERER et al. (2021): Raw materials consumption and demolition waste generation of the urban building sector 2016–2050: A scenariobased material flow analysis of Vienna, Journal of Cleaner Production, Vol. 288, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125566
14
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/buildings-and-construction_en (letöltés dátuma: 2022.02.09.).
15
Yuanyuan Li, Min LI, Peidong SANG (2022): A bibliometric review of studies on construction and demolition waste management by using CiteSpace,
Energy and Buildings, Vol. 258, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111822
16
Barbara PLANK et al.(2022): From resource extraction to manufacturing and construction: flows of stock-building materials in 177 countries from
1900 to 2016, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 179, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106122
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Számos lehetőség adódik a célzott beavatkozásra, melyek irányulhatnak a felhasznált anyagokra, a
tervezési előírásokra és ezáltal befolyásolva az adott építmény későbbi műszaki jellemzőit, a tényleges
építési folyamatokat, vagy éppen a körforgásos megoldások tudatos bevezetését az építésgazdaság
területére. E lehetőségek között méltán van helye a moduláris építészet-nek, mivel alkalmazása
alapvetően képes pozitív hatást gyakorolni a környezeti jellemzőkre, ráadásul mindezt komplex, több
életciklus szakaszt érintő módon is.

3. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET HELYE AZ ÉPÍTÉSGAZDASÁGBAN
Az első moduláris építmény Henry Manning londoni asztalos nevéhez fűződik, aki 1837-ben a fia
Ausztráliába való kivándorlásához készített egy olyan előregyártott épületet, amelyet részletekben el
lehetett szállítani a rendeltetési helyére, majd újra össze lehet szerelni (ez az ún. Manning-ház).17 A
könnyű mobilizálhatóság mellé hamarosan felsorakozott a növekvő igények gyors kielégítésének
tulajdonsága is, így a kaliforniai aranyláz idején már vasúton szállítottak készletházakat a telepesek
számára. A modulok alapanyagának és az előállítás, majd összeszerelés technológiai fejlődésének
köszönhetően az 1800-as évek második felétől az egyre ismertebbé vált technológiát ipari,
kereskedelmi és középítkezésekhez is igénybe vették. Olyannyira, hogy például 1889-ben előregyártott
vaselemekből állították össze Gustav Eiffel tornyát, majd Liverpoolban megépült az első előregyártott
betonburkolatú lakótömb is. Az első világháború utáni Európa lakáshiányának kezelésében szintén
jelentős szerepet játszottak a moduláris építmények, majd azok az 1929-es gazdasági válság után
rendkívül gyorsan elterjedtek az Egyesült Államokban is, legfőképpen a kedvező költségeikre
figyelemmel. Ezt követően a moduláris építészet és formatervezés is szárnyra kapott és egyre többféle
moduláris építészeti megoldás született (például a Buckminster Fuller féle Dymaxion,18 Wally Byam
Airstream Clipper19, a William Levitt által tervezett ún. Levittown20 épületei, vagy éppen az 1967-es
montreali világkiállításon bemutatott Moshe Safdie Habitat 67 elnevezésű épületegyüttese21).
A 20. század végére Európában is egyre elterjedtebb lett a moduláris technológia és számos olyan
vállalat jelent meg az építési piacon, amelynek a profiljába a moduláris építészet is helyet kapott. Így
például 1996-ban az IKEA és a svéd Skanska építőipari vállalat létrehozta a BoKlok – elsősorban fából
készülő – építészeti megoldást, és azóta több mint tizenháromezer otthont fejlesztett Svédországban,
Finnországban, Norvégiában és az Egyesült Királyságban. A moduláris jellegű projektek között a
2010-es évektől kezdve megjelentek a fenntartható és földrengésálló beruházások is (így például a
Broad Sustainable Building vállalat tizenöt nap alatt épített fel egy olyan harminc emeletes szállodást,22
amely ellenáll a Richter-skála szerinti kilences erősségű földrengésnek, energiafogyasztása nyolcvan
százalékkal kedvezőbb, építése 10-30%-kal olcsóbb volt a hagyományos szállodaépületekhez
viszonyítva és az építési hulladék kevesebb, mint 1%-át nem hasznosították újra).
Összességében a moduláris építészet számos felívelést élt meg, jellemzően akkor tudott a múltban
gyorsan elterjedni, amikor az ingatlanok számának gyors növelésére, vagy éppenséggel a háború után
az ingatlanállomány gyors megújítására volt szükség.23

17

https://elemental.green/how-modular-construction-works/ (A letöltés dátuma: 2022. 02.18.).
https://www.bfi.org/about-fuller/big-ideas/dymaxion-world/dymaxion-house (A letöltés dátuma: 2022. 02.18.).
19
https://www.airstream.com/blog/worth-remembering-the-airstream-clipper/ (A letöltés dátuma: 2022. 02.18.).
20
https://ushistoryscene.com/article/levittown/(A letöltés dátuma: 2022. 02.18.).
21
https://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie (A letöltés dátuma: 2022. 02.18.).
22
https://broadusa.com/broad/sustainability-in-action/ (A letöltés dátuma: 2022. 02.18.).
23
Nick BERTRAM et al. (2019): Modular construction: From projects to products, McKinsey Report, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/operations/our-insights/modular-construction-from-projects-to-products (A letöltés dátuma: 2022.02.09.).
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A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a moduláris építészet fogalomrendszere is formálódott az
elmúlt időszakban: ennek megfelelően a moduláris építészet fogalmának többféle értelmezése is van,
az egyik leggyakoribb megközelítés szerint a moduláris építészet nem más, mint amikor az épületet az
építési helyszíntől független helyen, ellenőrzött gyártási körülmények között hozzák létre, ugyanazokat az
anyagokat és eljárásokat használva, mint a normál építés során. Az elkészült modulokat aztán kiszállítás
után az építkezés helyszínén állítják össze.24 25 De természetesen a moduláris építészet nem csak előre
legyártott, nagy elemekkel (mint például előre legyártott komplett helyiségek) operálhat, hanem a
fogalomkörbe beleértendők a kisebb méretű 3D elemek előregyártása és azok építési helyszínen történő
beépítése is26. De egyébként ebbe a körbe tartozik a 60-as, 70-es, 80-as években hazánkban is olyan széles
körben alkalmazott síkpanelos építési technológia is.
A moduláris építészet alatt számos megoldást értünk, a McKinsey témát felölelő jelentése egy
lehetséges (leegyszerűsített) kategorizálást ad két fajta szempontrendszer (modulok mérete, illetve a
modulok komplexitása) alapján. A jelentés kategorizálása szerint a modulok mérete alapján a
megoldások az egyedi, különálló elemektől, a paneleken és a térbeli modulokon keresztül egész a
komplett megoldásokig, struktúrákig terjed. A másik lehetséges dimenzió az adott moduláris elem
komplexitásával függ össze. Ebből a szemszögből a „legegyszerűbb” megoldások a jellemzően
strukturális elemek, ezeket követik azok a megoldások, amikor az elemekre már bizonyos tartozék,
részelemek is felszerelésre kerülnek, a legkomplexebb megoldások pedig az olyan elemek, amelyek
önmagukba is teljes funkcionalitással (felszereltséggel) rendelkeznek. Természetesen a moduláris
építészetben e két kategória szerinti tetszőleges kombinációk előállíthatók és alkalmazhatók.27
A moduláris építészet előnyei megkérdőjelezhetetlenek. Ez a fajta építési mód jóval kedvezőbb
mutatókkal tud rendelkezni, mint a hagyományos építés. Gyorsabb és biztonságosabb a kivitelezés
folyamata, magasabb minőség garantálható az elemek építési helyszínen kívüli, erre szakosodott
üzemekben való előállítása során, a kész elemek összeszerelése révén javíthatók a kivitelezés során a
munkakörülmények, csökkenthetők a munkavédelmi kockázatok. Szintén nem elhanyagolhatóak a
technológia pozitív környezeti hatásai sem, melyek az építmény életciklusának összes fázisát érintik.
Megvalósult projektek elemzése alapján kimutatták, hogy a moduláris megközelítéssel közel 50%-kal
csökkenthető a kivitelezési idő és közel 20%-kal alacsonyabb költségek várhatóak.28
Mindezek az előnyök egyértelműen indokolják, hogy miért terjed egyre jobban ez a fajta építési mód
napjainkban. A Reports and Data tanácsadó cég elemzése és előrejelzése alapján a moduláris építészet
terén évi közel 6,4%-os növekedéssel lehet számolni 2027-ig, mely eredményeképpen a 2019. évi
119.96 milliárd USD értékről 2027-re eléri a 191,62 milliárd USD értéket. A moduláris építészet
válfajai közül 2019-ben 61,6%-kal az ún. állandó moduláris építmények (a továbbiakban: PMC, vagy
Permanent Modular Construction) voltak piacvezetők, míg a moduláris építészet másik válfaja az ún.
áthelyezhető moduláris építmények (a továbbiakban: RMC, vagy Relocatable Modular
Constructions) 38,4%-os piaci részesedéssel bírtak. Mind az állandó, mind pedig az áthelyezhető
24

https://www.modular.org/why-modular/ (A letöltés dátuma: 2022.02.09.).
Won-Kee HONG (2020): Application to the modular construction, In: Hybrid Composite Precast Systems Numerical Investigation to
Construction, Chapter 8, Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering, 331-346, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-1027219.00008-X
26
Elena M. GENERALOV − Viktor P. GENERALOV− Anna A. KUZNETSOVA (2016): Modular Buildings in Modern Construction, Procedia
Engineering, Vol. 153, 167-172, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.098
27
Nick BERTRAM et al. (2019): Modular construction: From projects to products, McKinsey Report, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/operations/our-insights/modular-construction-from-projects-to-products (A letöltés dátuma: 2022.02.09.).
28
Huu-TAI THAI − Tuan NGO, Brian UY (2020): A review on modular construction for high-rise buildings, Structures, Vol. 28., 1265-1290,
https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.09.070
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építmények esetében jelentős piaci bővüléssel számolnak a szakértők. A moduláris építmények
legnagyobb piaca továbbra is az Észak-Amerikai kontinens, míg a második legnagyobb részesedéssel
Európa bír. Ezen belül is a Finnországban, Németországban, Svédországban és az Egyesült
Királyságban a leginkább elterjedt ez az építési mód. 2018-ban az új házak 85%-a moduláris módon
épült Svédországban. A modulárisan épített építmények között meghatározó a lakóingatlanok köre,
amely 2019-ben az összes modulárisan épült ingatlan 53,2%-át tette ki. Szintén jelentős részt tesznek
ki a kereskedelmi, illetve az egészségügyi létesítmények, míg az ipari, valamint oktatási ingatlanok
részesedése némiképp kisebb.29
A fenti adatok is egyértelműen mutatják ennek az innovatív építésmódnak az intenzív elterjedését,
mely a gazdasági és építésszervezési előnyökön túlmenően számos környezetvédelmi és társadalmi
előnyt is hordoz magában összevetve a hagyományos módon épült épületekkel. Ezek a
környezetvédelmi előnyök tevékenyen hozzájárulhatnak az építési szektor ambiciózus
környezetvédelmi vállalásainak eléréséhez.

4. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI
A moduláris építészet előnyei – mint ahogy korábban is bemutatásra került – rendkívül szerteágazóak.
A gazdasági és folyamatbéli előnyök mellett a moduláris építészet alapvetően pozitív környezetvédelmi
hatással is bír az épületek életciklusának mindegyik fázisa vonatkozásában. A komplex hatások pontos
megértése érdekében célszerű a teljes életciklus értékelés módszerét segítségül hívni és annak révén
elemezni ezeket a hatásokat. Az épületek teljes életciklusa alapvetően négy, kiterjesztett értelmezés
szerint öt szakaszra bontható. Ha a „bölcsőtől a sírig” (a továbbiakban: Cradle to Grave) megközelítést
követjük, akkor ez a négy szakasz a következő: alapanyagok, építőanyagok előállítási szakasza
(beleértve az ehhez szükséges nyersanyagok kitermelését is), az építkezés szakasza, a használati szakasz,
valamint az életciklus vége (a továbbiakban: EoL, vagy End of Life) beleértve a megfelelő
hulladékkezelést is. Környezetvédelmileg kiemelt cél kell, hogy legyen, hogy a keletkező bontási
hulladék a lehető legnagyobb mértékben kerüljön újrahasználatra, vagy hasznosításra. Ezzel a lépéssel
kibővítve az értékelést a „bölcsőtől a bölcsőig” (Cradle to Cradle megközelítéshez jutunk, mely a
legrészletesebb feltárását adja az épületek környezeti lábnyomának.30 Ez a strukturált megközelítés és
a rendelkezésre álló, egyrészt az LCA módszerére, másrészt annak az építőiparban való alkalmazására
vonatkozó számos szabvány és előírás ellenére az elvégzett életciklus elemzések eredményei sok esetben
jelentős bizonytalanságot hordoznak magukban, részben az elemzés tárgyául választott funkcionális
egység definíciója, részben az elemzésbe bevont anyag- és energiaáramok miatt. Ennek az elemzési
bizonytalanságok megszüntetésére számos kutatás indult, illetve különféle módszerek
alkalmazhatók.31
A moduláris építészet pozitív környezeti hatásai mindegyik életciklus szakaszban érvényesülnek.
Általánosságban véve a következő pozitív hatásokról beszélhetünk: mivel a kivitelezés ellenőrzött,
üzemi körülmények között zajlik, ezért a kivitelezés során keletkező hulladék mennyisége
29

Reports and Data (2020): Modular Construction Market By Type (Permanent, Relocatable), By Material (Steel, Precast Concrete, Wood, Plastic),
By End-User (Housing, Commercial, Healthcare, Education), Forecasts to 2027, https://www.reportsanddata.com/report-detail/modularconstruction-market (A letöltés dátuma: 2022.02.09.)
30
Thais SARTORI et al. (2021): A schematic framework for Life Cycle Assessment (LCA) and Green Building Rating System (GBRS), Journal of
Building Engineering, Vol. 38, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102180
31
Haibo FENG et al. (2022): Uncertainties in whole-building life cycle assessment: A systematic review, Journal of Building Engineering (in press),
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104191
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minimalizálható, továbbá annak elkülönített gyűjtése is könnyen megoldható. Mindennek szintén
pozitív hatása van az építési helyszínen történő kivitelezési munkálatokra, ahol szintén hozzájárul a
keletkező hulladék csökkentéséhez. Mivel az előre gyártott elemek üzemben készülnek az elfogadott
tervek alapján, ezért biztosak lehetünk benne, hogy csak azok az anyagok kerülnek felhasználásra,
amelyek felhasználását előre betervezték. A felhasznált anyagok pontos ismerete nagyban támogatja az
életciklus végi bontás során az esetleges újrahasználatot, vagy hasznosítást. Itt fontos kiemelni, hogy a
moduláris építmények egyik legnagyobb, részben környezetvédelmi előnye, hogy funkcióváltás, vagy
éppen a használat végén szétszerelhetőek, szállíthatóak és más helyszínen ismét összeszerelhetőek, ezáltal
jelentősen lehet csökkenteni egy új épület építésével szemben a nyersanyag felhasználást, valamint az
energiaigényt.32
Mindezeket az általánosságban felsorolt előnyöket az elvégzett életciklus értékelések eredményei is
alátámasztják. Kamali et. al. szerint a moduláris és a hagyományos módon felépített építmények
életciklus szakaszai közötti legfontosabb eltérés, hogy míg a hagyományos építés esetében az
építőanyagok termelését a helyszíni kivitelezés majd a használat és az életciklus végi fázis követi, addig
a moduláris építészet esetében az építőanyag-gyártást a modulok gyártóüzemben való előállítása, majd
azok építési helyszínre való szállítása és ott az összeszerelésük követi.33
Ez természetesen kihatással van az építmények teljes életciklus alatt jelentkező környezeti lábnyomára
is. Számos LCA foglalkozott a moduláris és hagyományos építmények környezeti hatásainak
összevetésével. Kim (2008) megállapította, hogy a vizsgált lakóépületek esetén a moduláris építmény
4,6%-kal kevesebb energiát fogyasztott és 3%-kal kevesebb üvegházgázt emittált a teljes életciklusa
során.34 Aye et. al. ausztrál példán keresztül vizsgálták a moduláris építmények környezetre gyakorolt
hatását. Elemzésükben egy többszintes építmény esetében hasonlították össze a hagyományos módon,
betonból épített változatot egy modulárisan felépített, acélszerkezetű építménnyel. A moduláris
építmény 78%-kal kevesebb nyersanyagot igényelt, viszont a beépített energia mennyisége 50%-kal
meghaladta a betonból készült variánsét. Ennek egyértelműen az acélgyártás magasabb energiaigénye
volt az oka, viszont mivel a moduláris épület könnyen szétbontható és újra felépíthető, akár
megváltozott funkcióval, ezért az élettartamának meghosszabbítása révén ez a többlet kiegyenlítődik.35
A moduláris építészet pozitív hatást gyakorol a keletkező hulladékokra is. Jaillon és szerzőtársai (2009)
számos moduláris projektet elemezve kimutatták, hogy az építés ilyen módja átlagosan 52%-kal tudja
csökkenteni a teljes életciklus során keletkező hulladék mennyiségét. A kevesebb hulladék a környezeti
előny mellett többek között hozzájárul ahhoz is, hogy az építési területen rendezettebbek és
biztonságosabbak legyenek a munkakörülmények.36 A moduláris építmények szétszerelhetőségük és
új funkciót kiszolgáló újraépíthetőségük (vö. designed for assembly) révén jelentősen
hozzájárulhatnak a körforgásos megoldások építőiparon belüli elterjedéséhez és ezáltal az erőforrás- és
energiahatékonyság növeléséhez. A körforgásos elvek moduláris építészetben való tudatos
felhasználása akár az épület teljes életciklusához kötődő üvegházgáz potenciál és eutrofizációs
32
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potenciál 88%-ának, továbbá a savasodási potenciál és fosszilis erőforrások fogyásának 87%-ának
megtakarítását is eredményezheti, mely egyértelműen jelentős hozzájárulás a környezeti lábnyom
csökkenéséhez.37
A környezetvédelmi előnyökön túlmenően a moduláris építészet egyértelmű előnyöket hordoz a
folyamatok hatékonysága, az átfutási idő, a költségek és a biztonságos, tervezhető munkavégzés
szempontjából is. Ezeket az előnyöket számos kutatás vizsgálta és szerző bizonyította, így itt csak
röviden említjük meg a legfontosabb pontokat. Mivel ez a fajta építési mód esetén a modulok
előkészítése és a tereprendezés párhuzamosan tud zajlani, ezért jelentős időbeli megtakarítások állhatnak
elő, továbbá például az időjárási helyzetre visszavezethető csúszások is minimalizálhatóak. Ennek
eredményeképpen a kivitelezési idő, akár 40%-kal is csökkenthető a hagyományos építéshez képest.
Ezzel párhuzamosan csökkenthetők a munkaerőköltségek is a kivitelezési munka relatív
leegyszerűsítése révén.38 A költségcsökkentés mértéke a teljes költségeket tekintve akár 10%, míg a
munkaerőköltségek esetén akár 25% is lehet.39 40 A moduláris építészet szintén jelentős mértékben
hozzájárulhat a munkahelyi balesetek számának csökkenéséhez. A jelentésköteles balesetek száma akár
80%-kal is alacsonyabb lehet, mint a hagyományos építésmódnál.41

5. ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK
A moduláris építészet egy komoly múlttal rendelkező, napjainkban egyre jobban terjedő innovatív
építési módszer, mely az építési tevékenységek egy részét az építési helyszíntől függetlenül bonyolítja
le. Kétségtelen előnyei is ezzel a megközelítéssel függnek össze, mely révén mind az átfutási idő, mind
a költségek, mind a munkahelyi balesetek kockázata csökkenthető. Az építési folyamatok a helyszínen
egyszerűbbé és gyorsabbá válnak, mindenkor a terveknek megfelelő stabil minőség garantálható. A
módszer környezetvédelmi előnyei is vitathatatlanok, a gyártóhelyi előállítás révén csökkenthető a
gyártáskori és a kivitelezési hulladék mennyisége, a teljes energiafogyasztás és a hozzá kapcsolódó
üvegházgáz-kibocsátás redukálható. Egyik legfontosabb ezirányú előnye azonban pont a moduláris
összeállításból fakad, mely lehetővé teszi az épület használati ciklusának végén, vagy funkcióvesztése
esetén annak szétszerelését és más helyszínen, más funkcióra való újbóli összeállítását. Ezáltal pedig
jelentősen meghosszabbítható az épületek élettartama és csökkenthető az építésgazdaság erőforrás- és
energiaigénye.

Roberto MINUNNO − Timothy O'Grady− Gregory M. Morrison − Richard L. Gruner (2020): Exploring environmental benefits of reuse and recycle
practices: A circular economy case study of a modular building, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 160.,
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104855
38
Mohammad KAMALI − Kasun HEWAGE (2016): Life cycle performance of modular buildings: A critical review, Renewable and Sustainable Energy
Reviews, Vol. 62., 1171-1183, https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.05.031
39
Na LU (2007): Investigation of Designers' and General Contractors' Perceptions of Offsite Construction Techniques in the United States
Construction Industry, PhD Thesis, All Dissertations. 81., https://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/81/ (A letöltés dátuma: 2022.02.10.).
40
Carl T. HAAS − Walter R. FAGERLUND (2002): Preliminary research on prefabrication, pre-assembly, modularization and off-site fabrication in
construction. Report, Austin, Texas: The Construction Industry Institute, The University of Texas at Austin, https://smartech.gatech.edu (A letöltés
dátuma: 2022.02.10.).
41
LAWSON R. M., OGDEN R. G., BERGIN R. (2012): Application of modular construction in high-rise building. Journal of Architectural Engineering,
Vol. 18., https://doi.org/10.1061/(ASCE)AE.1943-5568.0000057
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1. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET SZABÁLYOZÁSI KARAKTERISZTIKÁJA
1.1. A moduláris építészet a nemzetközi szabályozók rendszerében42
A népességszám növekedése, a nemzetközi gazdasági kihívások, az energiaválság és a világméretű
környezeti problémák valamennyi ágazat vonatkozásában innovatív, gyorsan megvalósítható és
fenntartható megoldásokat követel. Az építőipari ágazat innovációinak egyik irányát a moduláris
kivitelezések jelentik. A hagyományos építési módokkal épített épületekkel ellentétben a moduláris
építészetet a gyors építési folyamat és összeszerelés, az ellenőrzött gyári minőségirányítás, az építési
hulladékok csökkentése, a rugalmasság, a költségcsökkentés, az energiahatékonyság javítása és a
környezetvédelem jellemzik. A moduláris építészet számos előnye ellenére gyakorlati alkalmazása még
mindig korlátozott.43 Egy összehasonlító tanulmányból kiderült, hogy világviszonylatban az
előregyártott építés számos megközelítése ismert, amelyek szinte ugyanazokat a koncepciókat és
elveket követik, azonban a terminológia nem egységes.44 Jelen tanulmány által körülhatárolt
meghatározás szerint a moduláris építészet egy olyan építési rendszer, amely során az előregyártott,
tömeggyártású, részben előre összeszerelt szakaszokat vagy modulokat később állítják össze az építési
területen.45
A moduláris építészet tágabb értelmezése szerint a modularitás megjelenhet az előregyártott elemek,
egész modulok vagy akár a teljes épület szintjén is.46 A moduláris építészet során a projekttől függően
különböző, vagy csak egy típusú modulokat használhatnak. A teljes egységek, más néven volumetrikus
vagy 3D-s modulok összekapcsolhatók egymással, például szállodai projektek kivitelezése során, míg a
panelszerű vagy 2D-s modulokat egyre gyakrabban használják irodák vagy ipari terek kialakítására.47
A 2020. évben az előregyártott lakóépületek piaca a teljes európai ingatlanpiac több mint 44 %-át tette
ki, az ez irányba történő elmozdulást a kulcsrakész megoldások iránti kereslet és a városok „helyszűke”
tovább gyorsítják. Az előregyártott anyagok iránti kereslet várhatóan a lakóházak felújítása során is
egyre nagyobb teret nyer, tovább lendítve a moduláris piac növekedését.48
Uniós szinten az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket az építési termékek
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet (a
továbbiakban: CPR rendelet) határozza meg. A CPR rendelet a harmonizált európai szabvánnyal49
lefedett építési termékeket50 kötelező jelleggel szabályozza. Abban az esetben, ha a termékre
42

Az 1.1. alfejezet Horváth Jessica kutató írása.
HAMDY, A. – ABDELKADER, M. – STAIT, M. – & SAMY, S. (2018): Defining the Characteristics of Prefabricated Architecture as an Alternative
Sustainable Construction Approach. International Conference for Sustainable Design of the Built Environment-SDBE London. 635.
44
HAMDY, A. – ABDELKADER, M. – STAIT, M. – & SAMY, S. (2018): Defining the Characteristics of Prefabricated Architecture as an Alternative
Sustainable Construction Approach. International Conference for Sustainable Design of the Built Environment-SDBE London. 635.
45
Cyril M. HARRIS (1975): Dictionary of Architecture and Construction. Fourth EditionMcGraw – Hill, 639.
46
C. MAO – Q. SHEN – L. SHEN – L. TANG (2013): Comparative study of greenhouse gas emissions between off-site prefabrication and conventional
construction methods: two case studies of residential projects. Energy Build. 66. 165-176.
47
BONGOLAN, H. (2019): Modular Construction: The Pros and Cons. https://blog.stacksource.com/modular-construction-the-pros-and-cons2e78b73a8c6c (A letöltés dátuma: 2022.01.26.).
48
ReportLinker (2021): Prefabricated Building Market in Europe - Industry Outlook and Forecast 2021-2026. Arizon.
https://www.researchandmarkets.com/reports/5313412/prefabricated-building-market-in-europe (A letöltés dátuma: 2022.01.03.).
49
A harmonizált szabvány a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének
megfelelően a Bizottság kérelme alapján elfogadott szabvány. (305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 11. pont).
50
Építési termék bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe
állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében
nyújtott teljesítményét. (305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pont).
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vonatkozik egy harmonizált európai szabvány, a gyártó köteles a 2013. július 1. napját követően
forgalomba hozott termékeihez teljesítménynyilatkozatot adni. A CPR rendelet a korábbi
gyakorlathoz képest módosította a tervező feladatkörét és kiterjesztette felelősségét, ugyanis az
építménybe bekerülő építési termékek elvárt műszaki teljesítményét is a tervezőnek kell megterveznie.
Az építési termék teljesítményének igazolására a teljesítménynyilatkozat szolgál, amely a gyártó által
kibocsátott dokumentumként az építési termék teljesítményét hitelesen igazolja a termékre
vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően.51 A többi termék esetén a gyártó európai műszaki
értékelést52 (a továbbiakban: ETA) készíttethet valamely műszak értékelő szervezettel, azonban az
ETA elkészültét követően a teljesítménynyilatkozat kiállítása már kötelező. A CPR rendelet szerint
az építményeknek mind egészükben, mind különálló részeikben meg kell felelniük a rendeltetés szerinti
használhatóság kritériumainak, kiemelten figyelembe véve az építmények teljes életciklusa során
érintett személyek egészségét és biztonságát. Az építmények szokásos karbantartás mellett
gazdaságilag ésszerű élettartamon át teljesítik ezeket az építményekre vonatkozó alapvető
követelményeket. A CPR rendelet a mechanikai szilárdság és állékonyság vonatkozásában kimondja
továbbá, hogy az építményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a megvalósítás és a használat
során várhatóan fellépő terhek ne eredményezzék az egész építménynek vagy az építmény egy részének
összeomlását, megengedhetetlen mértékű, jelentős deformációját, az építmény más részeinek, illetve
szerelvényeinek vagy beépített berendezéseinek károsodását, az épület teherhordó szerkezetének
jelentős deformációja miatt vagy a kiváltó okhoz képest túlzott mértékű károsodást.
Az Európai Bizottság 2003-ban hozott határozata szerint az előre megtervezett és előregyártott
alkotóelemekből álló fémvázas,53 betonvázas54 épületszerkezeti rendszerek, valamint az előregyártott
épületelemek55 megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren
túlmenően egy olyan eljárással is igazolni szükséges, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a
gyártásellenőrzésben vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében. A határozat kimondja
továbbá, hogy a fémvázas és a betonvázas épületszerkezeti rendszerek, valamint az előregyártott
épületelemek magasépítési munkáknál való felhasználása esetén a Műszaki Értékelést Végző Szervek
Európai Szervezete56 (a továbbiakban: EOTA) felkérést kap az érintett európai műszaki engedélyre
vonatkozó iránymutatásban a megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására. A határozat kimondja,
hogy a rendszer előírásának olyannak kell lennie, hogy ott is alkalmazható legyen, ahol a teljesítményt
nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni.57
A CPR rendelet alapján a tagállamok saját területükön belül a rendelet mellékletében meghatározott
egy vagy több termékkör tekintetében műszaki értékelést végző szerveket jelölhetnek ki, így az
51
TÓTH Balázs (2014): Jogszabályi háttér. 2014.01.13. https://cpr.hu/frontend/web/site/page?slug=jogszabalyi-hatter (A letöltés dátuma:
2022.01.28.).
52
Az európai műszaki értékelés az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal
összhangban végzett dokumentált értékelése. (305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 13. pont).
53
A Bizottság határozatának hatálya alá azon épületként forgalmazott, iparilag előállított rendszerek tartoznak, amelyek sorozatgyártásra szánt, előre
megtervezett és előregyártott alkotóelemekből állnak.
54
A Bizottság határozatának hatálya alá azon épületként forgalmazott, iparilag előállított rendszerek tartoznak, amelyek sorozatgyártásra szánt, előre
megtervezett és előregyártott alkotóelemekből állnak.
55
A Bizottság határozatának hatálya alá olyan előregyártott épületelemek tartoznak, amelyek szétszedve vagy készre szerelve a helyszínre szállíthatók, és
rövid időn belül időálló burkolatot biztosítanak, esetleg a tartós időállóság kialakításának, a hézagolásnak, a közművekhez és az alapozáshoz való
bármilyen csatlakoztatás szükségessége mellett. Néhány alkotóelem ugyan készülhet különböző üzemekben, de a Bizottság határozata csak a szállításra
kész, teljes rendszert, és nem a különböző alkotóelemeket veszi figyelembe.
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European Organisation for Technical Approvals.
57
A Bizottság határozata (2003. október 3.) az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a
fémvázas épületszerkezeti rendszerekre, a betonvázas épületszerkezeti rendszerekre, az előregyártott épületelemekre, a hűtőkamra-rendszerekre és a
kőomlás elleni védelemre szolgáló rendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról (az értesítés a C (2003) 3452. számú dokumentummal történt) EGT
vonatkozású szöveg. HL L 262., 2003.10.14.
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épületszerkezetekkel, épületelemekkel, előregyártott elemekkel összefüggésben is.58 Az olyan
tagállamok, amelyek kijelöltek műszaki értékelést végző szervet, közlik a többi tagállammal és a
Bizottsággal a kijelölt szerv nevét, címét, valamint azon termékköröket, amelyek tekintetében a szervet
kijelölték. Magyarországon ilyen szerv például a Cemkut Cementipari Kutató-Fejlesztő Kft. Műszaki
Értékelő Irodája, amely olyan építési célú termék esetén jogosult eljárni, amelyre nem, vagy csak
részben vonatkozik európai harmonizált vagy – Nemzeti Műszaki Értékelések (a továbbiakban:
NMÉ) esetén – magyar szabvány vagy műszaki előírás.59 Úgyszintén hazai műszaki értékelést végző
szerv az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., amely az építési termékekre
vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelések kiadását a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
kijelölése, valamint az Európai Bizottság jóváhagyása alapján végzi.60 A CPR rendelet szerint annak
érdekében, hogy a műszaki értékelést végző szervek rendelkezzenek a feladatok elvégzéséhez szükséges
hatáskörrel, kijelölésük kritériumait uniós szinten kell megállapítani.
Az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: EBB) álláspontja szerint szükséges a jelenlegi lineáris
termelési és fogyasztási megközelítés körforgásos gazdaság irányába való elmozdulása. Az EBB
értelmezésében a körforgásos város megőrzi és újrahasznosítja az erőforrásokat és termékeket,
megosztja és növeli az eszközök használatát és hasznosságát, valamint minimalizálja az erőforrásfogyasztást és a pazarlást. Az EBB hangsúlyozza továbbá, hogy a körforgásos városok olyan moduláris
és rugalmas épületekből állnak, amelyeket újrahasználatra, -felhasználásra terveztek, lehetővé téve a
hatékony felhasználást, valamint bontás helyett a szétszerelést. A mobilitási rendszereket a
hatékonyság növelésének és a kibocsátások csökkentésének szem előtt tartásával kell megtervezni.61
A moduláris építészet a demográfiai növekedés és a lakáshiány következtében egyre nagyobb
népszerűségnek örvend az egész európai régióban. A kulcsrakész megoldások terjedésével az
előregyártás folyamatos növekedésének lehetünk tanúi. Az előregyártásban kiemelkedő uniós
országok közé tartozik Ausztria, Svájc, Lengyelország és a skandináv régió. Világviszonylatban
Svédországban található az előregyártott építkezések egyik legfejlettebb piaca, az ország vezető a
paneles építési rendszerek bevezetésében. A lakásépítési ágazat mintegy 80%-ban a gyárakban
előregyártott szerkezeteket és elemeket használ. Svédországban az új lakások legalább 45%-a és az új
építésű többlakásos épületek legalább 30%-a a helyszínen kívüli gyártási folyamaton alapul.62
Összességében megállapítható, hogy az Európai Unióban az építményekre vonatkozó alapvető
követelményértékek, valamint az előregyártás, moduláris építészet tekintetében nincs harmonizációs
törekvés, hanem azok meghatározását az egyes tagországokra bízzák.63
A zöld-építési világszervezet, a World Green Building Council (a továbbiakban: WorldGBC)
Advancing Net Zero (a továbbiakban: ANZ) projektje az ágazat 2050-ig történő teljes szén-dioxid58
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. V. fejezet, 29. cikk, (1) bekezdése.
59
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&body_type=TAB&refe_cd=EPOS_54767 (A letöltés
dátuma: 2022.02.15.), valamint www.cemkut.hu (A letöltés dátuma: 2022.02.15.)
60
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&body_type=TAB&refe_cd=NANDO_INPUT_215523
(A letöltés dátuma: 2022.02.15.).
https://www.emi.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.02.15.)
61
European Investment Bank (2021): The 15 circular steps for cities. Second edition. 2021. április. Elérhető:
https://www.eib.org/attachments/thematic/circular_economy_15_steps_for_cities_second_edition_en.pdf (A letöltés dátuma: 2022.02.15.).
62
Mordor Intelligence (2021): European Prefabricated Buildings Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027).
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/european-prefabricated-buildings-industry-study (A letöltés dátuma: 2022.01.25.).
63
TÓTH Balázs Tamás: Az építési termékek szabályozásának változása. ÉMI Nonprofit Kft.
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/RBMFBI/$FILE/06-CPR_TothB-EMI-szakmai-nap131113.pdf (A letöltés dátuma: 2022.01.28.).
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mentesítésére törekszik. Az ANZ projekt éghajlatvédelmi intézkedésekre irányuló 6. alapelve az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású tervezési megoldásokról, így a moduláris és előregyártott elemekből
történő építkezésről is szót ejt. A 6. alapelv hangsúlyozza az épülettervezésből származó hulladék
megelőzése érdekében a moduláris rendszerek és elemek alkalmazásának, valamint a körforgásos
gazdaságban és a termékek hulladékmentes tervezési céljaiban részt vevő gyártók támogatásának
szükségességét.64
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Programja (angolul: United Nations
Environment Programme, a továbbiakban: UNEP) által közzétett, az épületekre és építésre vonatkozó
globális státuszjelentés szerint többek között az iparosított, előregyártott moduláris rendszerek
használata lehetőséget kínál a körforgásos koncepciók építőipari ágazatba való beágyazására.65 A
UNEP státuszjelentése hangsúlyozza, hogy a jövőre nézve a vállalkozások és a kormányok számos
intézkedést tehetnek az építőipari ágazat fenntarthatóságának javítása érdekében, így például
szabványokat dolgozhatnak ki azon moduláris szerkezetekre, amelyeket a helyszínen állítanak össze a
helyszínen kívül gyártott alkatrészekből, annak érdekében, hogy támogassák a biztonságos és gyors
lebontást és az anyagok újrafelhasználását.66
Az előregyártás az elmúlt évtizedben az ázsiai régióban is egyre nagyobb figyelmet kapott.67 Kínában a
kormány meghatározta azokat az építőiparra vonatkozó politikákat és szabályokat, amelyek az
előregyártott építkezés kezdeti szakaszában fontos szerepet játszanak. Az elmúlt két évtizedben
Hongkong és Szingapúr is kiadta a moduláris építészeti gyakorlatra vonatkozó politikáját, hogy erősítse
a moduláris építészeti technológia alkalmazását a köz- és a magánszektorban egyaránt. Hongkongban
az 1980-as évek végétől a szabványosított háztervezés bevezetése okán az építkezések felgyorsítása, az
ellenőrzött gyári minőségirányítás biztosítása és a környezetvédelem érdekében a hongkongi lakásügyi
hatóság és a lakásügyi minisztérium az előregyártás alkalmazását javasolta, és elkezdte az előregyártott
betonelemek használatát. A külső falak előregyártásának sikerét követően a hongkongi lakásügyi
hatóság és lakásügyi minisztérium tovább támogatta az előregyártást, a területen elért legmagasabb
előregyártott arány 40 %. 1998 után a magánlakásépítésben is elkezdték alkalmazni az előregyártott
külső fal technológiáját, magas költségei miatt azonban 2002 előtt csupán négy projekt valósult meg a
technológia alkalmazásával. Az előregyártás szélesebb körű alkalmazása 2002-től vette kezdetét,
jelenleg a legtöbb magánházban már előregyártott külső falakat használnak.68 Szingapúrban a
Lakásfejlesztési Tanács az 1980-as évek elejétől kezdte el fokozatosan bevezetni az előregyártott építés
koncepcióját. A szingapúri építésügyi hatóság már 1992-ben javasolta és összeállította a beépíthető
tervezés értékelésére szolgáló rendszert69 (a továbbiakban: BDAS), amelynek célja, hogy mérsékelje az
építkezésen dolgozók számát, valamint javítsa az építés és az építési módszerek hatékonyságát. A
szingapúri építésügyi hatóság által 2000-ben kihirdetett, a beépíthető tervezésről szóló gyakorlati
64
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kódexben javasolták először a minimális beépíthetőségre vonatkozó pontozási rendszert. Az
előregyártott elemek hivatalosan is bekerültek a gyakorlati kódexbe, amelyek használata javíthatja az
épületek beépíthetőségi pontszámát. Szingapúr kormánya a beépíthetőségi rendelkezésekkel közvetve
irányítja az előregyártott építőipart.70
Kína az előregyártott építési gyakorlat bevezetésének kezdeti szakaszában van, még nincs kiforrott
piaca az építési módszernek. Napjainkban Kínában nincs elég olyan progresszív törvény, szabályozás,
kódex vagy szabvány, amely az előregyártott építési gyakorlatra vonatkozna.71
A megfizethető és jó minőségű lakások iránti kereslet az Egyesült Államokban és Kanadában is egyre
növekszik, amely igény kielégítésére az előregyártás megfelelő módszert jelenthet. Észak-Amerikában
a házak többsége fából készül, amely kifejezetten alkalmas a gyárilag épített rendszerekhez, az elmúlt
évtizedekben a szakképzett építőipari munkaerőhiány következtében egyre inkább elterjedtek a
gyárilag épített rendszerek az észak-amerikai régióban.72 Az Egyesült Államokban és Kanadában az
építésügyi szabályozás kiemelt szerepet játszik a gyárilag épített rendszerek jellemzésében. A moduláris
házakat azon állam helyi vagy regionális előírásainak megfelelően építik fel, ahol a ház elhelyezésre
kerül, míg a mobil- vagy miniházak a szövetségi vagy nemzeti építési szabályzat alapján kerülnek
megépítésre, amely felülírhatja az egyéb helyi vagy regionális előírásokat. A moduláris és gyártott házak
forgalmazása és szállítása jó közlekedési infrastruktúrát, különösen megfelelő útminőséget igényel.
Észak-Amerikában a legtöbb főútvonal elég szélesnek bizonyult ahhoz, hogy elférjenek a több méter
széles moduláris vagy gyártott házrészek, amely szintén azt erősíti, hogy az észak-amerikaiak számára a
moduláris és gyártott lakások az egyik legkedvezőbb lakástípus.73
A moduláris építészet nemzetközi szabályozása kapcsán ki kell térnünk a nemzetközi és európai
szabványokra is, amelyek az alapfogalmakat, előírásokat, alkalmazható megoldásokat határozzák meg.
Az európai vagy világszinten elfogadott szabványok lehetőséget nyújtanak az adott termék, eljárás,
szolgáltatás határon átívelő, azonos minőségű és színvonalú biztosítására, ezáltal növelve a szabványt
alkalmazó versenyképességét. A szabványok jelentős szerepet játszanak az Európai Unió egységes
piacának működésében, mivel hozzájárulnak az áruk és a szolgáltatások szabad mozgásához. A
nemzetközi szabványok jelentős része a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet74 (a továbbiakban: ISO)
irányításával készül, míg az európai szabványok főként az Európai Szabványügyi Bizottság75 (a
továbbiakban: CEN) felügyelete alatt születnek.76 A moduláris építészet kapcsán is különféle
szabványok állnak rendelkezésre, így például a nagyméretű előregyártott panelekkel történő építéshez
az IS 11447 szabványra lehet hivatkozni.
A moduláris építészet kapcsán megjegyzendő, hogy a kedvező szabályozási keretek nagymértékben
hozzájárulhatnak a technológia elterjedésének előmozdításához.77 A közszféra az építési szabályzatok
korszerűsítésével támogathatná a moduláris rendszerek elterjedését, amely összhangban állna a
megfizethetőbb lakhatás előtt álló akadályok felszámolásának céljával. Az építési szabályzatok
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ésszerűsítése elősegítheti a gyártás hatékonyságát a különböző földrajzi területeken. Az engedélyezési
folyamatok gyorsabbá és hatékonyabbá abban az esetben válhatnak, ha a termékterveket és a gyártási
folyamatokat nem az egyes projektek helyszínein, hanem már a gyárakban jóváhagyják, a helyszínen
csupán az összeszerelés ellenőrzésére szorítkozva.78
1.2. A moduláris építészet a hazai szabályozók rendszerében79
A moduláris rendszerek világviszonylatban elsőként a XVII. században jelentek meg, majd a XIX.
században váltak egyre elterjedtebb építési móddá. Magyarországon az előregyártott, moduláris családi
házak kevésbé ismertek, az ugyanezen elv alapján épített lakások viszont annál inkább.80 Hazánkban a
háború utáni újjáépítés során elterjedt volt az ipari épületek vasbeton szerkezeteinek helyszíni
előregyártása. Az 1970-es években az építés iparosításában előrelépés következett be, a házgyári
lakásépítés, a rendszerelvű építés, a könnyűszerkezetes építés, valamint a vasbeton szerkezeti elemek
üzemi előregyártása nyomán számos nagyszerű épület született.81 Manapság hazánkban is egyre
kedveltebbek a hagyományos, téglából épített lakóépületek mellett a könnyűszerkezetes, előregyártott,
moduláris megoldások az építtetők körében.
A hazai szabályozást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a moduláris építészeti technológia nem jelenik
meg a hagyományos építési módoktól eltérő kategóriaként a hazai jogszabályi rendszerben. Az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) az épület
fogalmát a betöltött funkciója alapján állapítja meg, az emberi tartózkodás céljára szolgáló
rendeltetését hangsúlyozva: épület az a „jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény,
amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül
meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres
munkavégzés, illetve tárolás céljából.”82 2013. január 1. napjától kezdődően az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján két kategóriát különíthetünk el: az építési engedélyhez
kötött és az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek körét, azzal, hogy a jogszabály felsorolja az
engedély nélküli tevékenységeket.83 Főszabály szerint építési tevékenység végzésére – a 312/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsoroltak és az Étv. alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenység kivételével – jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell
kérni.84 Az Étv. alapján meghatározott definícióra tekintettel fogalmilag nem zárható ki, hogy a
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moduláris lakóépület vonatkozásában a hatóság építési engedélyt követeljen meg – amely az építési
engedély tervek, statika megkövetelését is magában foglalja.
A Kormány bürokráciacsökkentő intézkedésként bevezette az egyszerű bejelentés intézményét. Az
Étv. szerint egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek minősül a 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése – műemlék kivételével –, a meglévő
lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése,
valamint az ezekhez szükséges tereprendezés, támfalépítés.85 Egyszerű bejelentéssel folytatott építési
tevékenység esetén az építtető az építési tevékenységet – a hivatkozott kormányrendeletben
meghatározott módon – a kormányrendeletben kijelölt szervnek jelenti be, a tervező pedig a tervezés
során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató
hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri. A bejelentéshez a kormányrendeletben meghatározott tartalmú
dokumentációt szükséges mellékelni, attól a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet
eltérni.86 A moduláris, mobil- és könnyűszerkezetes házak normál vagy egyszerű bejelentéssel
építhetők fel az építési telken, engedély vagy bejelentés nélkül nem lehet őket megvalósítani.
Úgyszintén téves az az elgondolás, amely szerint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott rendelkezést lehetne alkalmazni a telken elhelyezett mobilházra, ugyanis a kivétel a
nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építésére, bővítésére vonatkozik. Tehát, amennyiben a
telken elhelyezett mobilház emberi tartózkodásra is szolgál, úgy a vonatkozó rendelkezés nem
alkalmazható, a tevékenység nem tartozik az engedély nélkül is végezhető építési tevékenységek
körébe.
A moduláris építészet hazai szabályozásával összefüggésben ki kell térnünk a szabványosításra.
Magyarországon egyedül a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) hivatott nemzeti
szabvány (MSZ) kiadására. Tekintettel arra, hogy a magyar szabványok nagy része átvett szabvány, az
MSZT elsősorban szakszerű fordítási feladatot lát el. A szabványkészítés folyamata során széles körben
elfogadott tudományos-technikai eredményeket vesznek figyelembe, törekednek a más szabványokkal
és a jogszabályokkal való ellentmondás-mentességre, tárgyszerűségre és egyértelműségre, a folyamat
teljes átláthatóságának biztosítására, valamint a minél szélesebb szakmai konszenzusra. A
szabványosítási munkát főként a nemzetközi vagy az európai szervezet műszaki bizottságaiban végzik.
A szabványok alkalmazása alapvetően önkéntes jellegű.87 A moduláris építmények szabvány alapján
történő megvalósítása biztosítja az egyes modulok egymással való kompatibilitását, pontos
méretezését, ezáltal garantálva a technológiával épített építmények minőségét és megbízhatóságát.
A téglaház helyett az ún. készház jó alternatívának tűnhet, főleg azok számára, akik olyan helyen
építkeznek, ahol az építési szabályok alacsony beépíthetőséget engedélyeznek. A moduláris építési
technológia a hazai jogszabályi rendszerben ugyan nem jelenik meg külön kategóriaként, a jelenleg
hatályos építési szabályozás azonban ugyanúgy vonatkozik a tégla-, fa-, vagy acélszerkezetű
építményekre is. Következésképpen moduláris lakóépületek esetén az építtetőt úgyszintén – a helyi
szabályozás függvényében – bejelentési kötelezettség vagy építési engedély iránti kérelem terheli. A
beépíthetőség szempontjából enyhítő feltétel általában az olyan mobilépítményekre vonatkozik,
amelyek a telekről bármikor könnyedén elbonthatók, elvihetők, így például a földhöz nem rögzített
mobilházakra vagy lakókocsikra.88
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2. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET MŰSZAKI ÉS ÉPÍTÉSZETI ELEMZÉSE
2.1. A moduláris építészet jelentősége, az alkalmazott alapanyagok és technológiák89
2.1.1. Bevezetés
A moduláris építészet számtalan épülettípus és különösen bizonyos építési körülmények esetén sok
mérlegelési szempont alapján a legkedvezőbb döntés lehet. Magyarországon ez a módszer azonban
jelenleg még nem terjedt el olyan mértékben, mint azt technológiai, gazdasági, környezetvédelmi és
társadalmi előnyei indokolnák.
Noha „Az Európai Unióban (EU27_2020) és az eurózónában az építőipar súlya – a hozzáadott érték
arányában – 2011 óta 5,0–5,6, a visegrádi országokban pedig 5,5–8,0% között mozog,”90 annak
termelékenysége, iparosítása, automatizáltsága, digitalizációja évtizedekig jelentős elmaradásban volt
a többi iparághoz képest. Az utóbbi években indult látványos változás ezen a területen, amikor is az
építőipar számos megoldást kezdett el alkalmazni elsősorban az autóiparból átemelve. A Building
Information Modeling (a továbbiakban: BIM) megjelenésével szintet ugrott az építőipari
folyamatszabályozás digitalizációja is, ezzel szimbiózisban fejlődik a gyártásautomatizálás és a
modularizáció is.
A modularizáció bizonyos értelemben ott kezdődött, mikor az építőanyagok helyett (mellett)
megjelentek az építési termékek. Ezek az építési termékek (például nyílászárók) katalógusból
kiválasztható, meghatározott paraméterek szerint specifikálható „modulok”, melyeket az épület
terveibe, majd az épületbe lehet illeszteni. Az összetartozó termékek sokaságának összekapcsolásával,
az előre összeállított modulok méreteinek és komplexitásának növekedésével jutottunk el a
helyiségszintű egységek, térvázas modulok alkalmazásáig.
Ebben az alfejezetben hazai szakértői interjúk (lásd a Szakértői interjúalanyok listáját a függelékben)
és nemzetközi irodalomkutatás alapján a technológia legfontosabb sajátosságait mérlegeljük.
Az alábbi példa kiválóan szemlélteti a moduláris rendszerek célszerű felhasználását: A 25 emeletes, 96
m magas AC Hotel by Marriott 168 szobáját modulelemekként szállította Lengyelországból New
Yorkba 2019-ben a DMD modular. Az épület alsó lobby szintjei hagyományos technológiával
készültek, közben az üzemben már megkezdődött a szobamodulok gyártása. A beruházói számítások
szerint, míg hagyományos szerkezettel 100 millió USD körül alakult volna az építési költség, addig a
részben moduláris módon kialakított épület mintegy 70 millió USD költséggel megvalósítható volt.
Bár az előkészítő és tervezési időszak a szokásosnál több időt vett igénybe, a helyszíni munka átfutási
ideje 70%-ra csökkent. A túlméretes modulokat éjszakánként szállították be New York utcáin. A már
(ágyneművel és piperecikkekkel is) berendezett szobákat a kamionokról rögtön a helyükre emelték.
Az idő és költségmegtakarítás mellett egyenletesen magasabb minőséget is sikerült elérni, illetve
csökkent az építési hulladék mennyisége is. A moduláris építészetből adódó falkettőzések kedvezőek a
szobák közti hangszigetelés biztosítása szempontjából is.91 92

89

A 2.1. alfejezet Márkus Ferenc okleveles építőmérnök, a TSPC külkapcsolati csoportvezetője írása.
A fejezet megírásában való közreműködéséért köszönet illeti Szalai Dórát.
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Központi Statisztikai Hivatal: Helyzetkép az építőiparról, 2020. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/2020/index.html (A letöltés
dátuma: 2021.11.08.).
91
Dan CORTESE (2019): The World’s Tallest Modular Hotel in: The B1M https://www.theb1m.com/video/the-worlds-tallest-modular-hotel (A
letöltés dátuma: 2021.11.25.).
92
AC Nomad Hotel by Marriott – referencialeírás. https://dmdmodular.com/projects/tallest-modular-hotel-ac-hotel-by-marriott (A letöltés dátuma:
2021.11.25).
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Forrás: DMDmodular, a képtulajdonos engedélyével.

AC Hotel by Marriott, New York, USA Tervező: Danny Forster & Architecture

2.1.2. Az előregyártás, a házgyárak és a moduláris építészet történeti áttekintése
Általánosságban elmondható, hogy az építés folyamatának hatékonysága fokozható az építőelemek
méretének növelésével. A történelem során az alkalmazott építőelemek maximális méreteit és súlyát a
mindenkori gyártási, szállítási és anyagmozgatási (emelési, daruzási) technikai lehetőségek és ezek
gazdaságossági körülményei határozták meg, ezért az egységméretek és súlyok gyakran a kézzel
mozgathatóság feltételének kellett megfeleljenek, így a munka túlnyomó része a helyszínen zajlott.
Míg az építőanyagok választásánál évezredekig döntő szempont volt a „közelben” elérhető anyagok
alkalmazása, mára a szállítás költsége még nagy súlyú anyagok esetén is általában kisebb mértékű, mint
az előállításhoz vagy a beépítéshez szükséges élő munkaerő költsége. Az, hogy az utóbbi években ismét
nagyobb hangsúly kerül a szállítási távolságok csökkentésére, ma már sokkal inkább
környezettudatossági megfontolásokon nyugszik, mintsem gazdasági kérdésként merül fel.
Az iparosított építési módok komoly térnyerése jellemzően a háborúkat követő újjáépítési időszakokban
volt jelentős, hogy rövid idő alatt lehessen az elpusztult épületeket pótolni. Bár a célkitűzés mindig egy
új, korszerűbb élet- és lakásszínvonal megalkotása volt, ezek a tömeges építkezések a gyakorlatban
olykor minőségi kompromisszumokkal jártak. A tömegesen kialakított házgyári lakótelepek közül
nem egy alacsony építészeti, műszaki minőségű volt, helyenként a társadalmi összetételük miatt is
negatív megítélést kaptak.93
„A leggyakoribb értelmezés szerint a paneles építkezés a modern államok válasza volt a
népességnövekedésre és az urbanizációra, és elterjedését leginkább a második világháború utáni jóléti
programokhoz szokás kapcsolni. A technológiát megalapozó elvek és gyakorlatok, mint a tipizálás és
az előregyártás, persze már jóval korábban bevettek voltak, közös alkalmazásuk pedig legkomolyabban
93

MÉSZÁROS Ábel (2017): Útkeresés a 70-es évek lakásépítésében. Lechner Tudásközpont. https://lechnerkozpont.hu/cikk/utkereses-a-70-es-eveklakasepiteseben-i (A letöltés dátuma: 2021.11.02.)
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a 19. században futott fel, és jellemzően nem építészek, hanem ácsok, vasöntők és mérnökök játszottak
ebben fontos szerepet. Kísérletezéseik elsődleges célja a kivitelezés leegyszerűsítése és a tömeggyártás
volt, az építőelemeket többnyire fából vagy fémből állítottak elő. A házak előregyártására
specializálódó vállalkozásokat nem más hívta életre, mint a gyarmatosítás és a gyarmatokra való
tömeges kivándorlás. Az első ismert szériában gyártott modellt, a „szállítható gyarmati házikót” is
Henry Manning londoni ács az 1830-as évek elején azután dobta piacra, hogy nagyon bevált az
Ausztráliába kivándorolt fiának készített prototípus. Angliából aztán a század folyamán tonnaszámra
sok ezer standard komponenst szállítottak a gyarmatokra, amelyekből nemcsak lakóházakat, hanem
templomokat, iskolákat, kórházakat, kaszárnyákat és raktárakat is építettek.”94
Figyelemre méltó, hogy a hulladékgazdálkodás kérdése, az újrahasznosítási lehetőségek vizsgálata
megjelent már az 1950-es években is: „a korai panelgyártás egyúttal a tervgazdaság
hulladékpolitikájához – vagy, ahogy Gille Zsuzsa nevezi, hulladék-kultuszához – is szorosan
kapcsolódott, amely az ipari hulladékra, sőt a hétköznapi szemét egy részére is mint szabadon
felhasználható nyersanyagra tekintett.” 95
Míg a magyarországi tömeges lakásépítés jellemzője a XX. században a síkpaneles építés volt, a magasabb
technológiai igényű helyiségek (jellemzően konyhák és fürdőszobák) esetében már megjelentek a mai
elvek szerint is értelmezett térvázas modulok.

Forrás: MTI Fotó: Szilágyi Pál, MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

Dunaújváros, 1965. június 17.96
94

NÉMETH Ádám (2020): Társadalmi kísérlet kétmillió résztvevővel: ma 60 éves a magyar panel. https://qubit.hu/2020/01/03/tarsadalmi-kiserletketmillio-resztvevovel-ma-60-eves-a-magyar-panel (A letöltés dátuma: 2021.10.19.).
95
NÉMETH Ádám (2020): Társadalmi kísérlet kétmillió résztvevővel: ma 60 éves a magyar panel. https://qubit.hu/2020/01/03/tarsadalmi-kiserletketmillio-resztvevovel-ma-60-eves-a-magyar-panel (A letöltés dátuma: 2021.10.19.).
96
A panelházakhoz készülő térelemekbe fürdőkádat, mosdót, azok külső falára pedig gáztűzhelyet és konyhabútort építenek be a Betonelemgyártó
Vállalat Dunaújvárosi Házgyárában, ahol megkezdték az eddigieknél nagyobb lakások építéséhez szükséges nagypanelek és térelemek gyártását. A
panelekből és térelemekből a tervek szerint ebben az évben Székesfehérvárott 120, Dunaújvárosban pedig 210 lakást építenek fel.
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Forrás: MTI Fotó: Balassa Ferenc, MTVA Sajtó- és Fotóarchívum

Dunaújváros, 1965. október 4.97

2.1.3. A moduláris építészet jelentősége
A moduláris építészet lényege, hogy az építési tevékenység túlnyomó része üzemi körülmények,
kontrollálható környezeti viszonyok között megvalósítható, az építési helyszínen már csupán
(jellemzően száraz) szerelési munka zajlik. Ezzel nem csupán a hatékonyság, de a minőségi, pénzügyi,
ütemezési kiszámíthatóság is jelentősen nő.
Moduláris technológiával a lehető legrövidebbre csökkenthető az idő, ami az igény megszületésétől a
kulcsrakész épület használatbavételéig eltelik. Amikor azonnali megoldásra van szükség, akkor akár
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„Stipkovits Kálmán kőműves brigádjának tagjai dolgoznak egy négyszintes 30 lakásos panelház építésén. A brigád tagjai a helyi 5. számú
Épületelemgyárban gyártott nagypanelekkel és térelemekkel 3x8 órás műszakban, 10 nap alatt építik fel a lakóépületet.”
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raktáron lévő kész modulokat lehet a helyszínre szállítani és a konkrét igényeknek megfelelő
kombinációban és elrendezésben összeszerelni.
A hatékonyság növekedése elérhető a tervezés, a gyártás és a kivitelezés terén is és realizálható a
rövidebb megvalósítási időben, kisebb környezetterhelésben és gazdasági előnyökben is.98
2.1.4. Tervezési, gyártási és kivitelezési sajátosságok moduláris építészet esetén
Költségcsökkenés realizálható már a tervezési fázisban is, mivel egy jól kidolgozott modulrendszernél
a tervezési munka egy jelentős része is megtakarítható, bejáratott megoldásokat kell csupán „méretre
igazítani”. A moduláris épület blokkokból áll össze – csakúgy, mint a BIM. Említésre méltó előnye a
moduláris technológiának, hogy kiválóan kompatibilis a tervezési, gyártási, kivitelezési, üzemeltetési,
bontási, újrahasznosítási életciklusszakaszokban hatékonyan alkalmazható BIM módszertannal. Ezt a
kérdéskört részletesebben tárgyalja a következő alfejezet.
Az (akár részben) automatizált üzemi gyártás is rövidebb időt igényel, mint az időjárási
körülményektől is függő helyszíni kivitelezés. Amíg a helyszínen a közművek előkészítése és az
alapozási munkák zajlanak, az üzemben már készülhetnek az épület moduljai, amiket azután akár csak
néhány nap alatt össze lehet szerelni a helyszínen.
Az építőiparban egyre nagyobb kihívást jelent a szakképzett munkaerő hiánya, így kritikus
optimalizációs szempont lett a hatékonyság növelése szempontjából a minél alacsonyabb élőmunkaerőszükséglet elérése is. Az alacsonyabb emberi munkaerő igény, a nagyrészt üzemi körülmények közt
végzett munka következtében drasztikusan nő a biztonság, csökken a munkahelyi balesetek száma és
súlyossága is.
2.1.5. Környezeti szempontok a gyártásban és a kivitelezésben
Az üzemi automatizálás növelésével tovább fokozható a munkabiztonság és jelentősen csökkenthető
az építőanyagok hulladék mennyisége is. Gyártói szakértői interjúk alapján ez akár a felhasznált
mennyiség 1%-a alá is csökkenthető, de még az így keletkezett anyagot is általában vissza tudják
forgatni, végső soron pedig szakszerűen kezelni. A nagy tételben beszerzett alapanyagok esetében
csökken a csomagolási hulladék mennyisége is.
Az építési helyszínen lényegesen kisebb az anyagmozgatási igény, a munka gyakorlatilag zaj- és
pormentesen végezhető száraz szerelési tevékenységre redukálódik, ami jelentős terheléstől szabadítja
meg a közvetlen környezetet is. A környezetterhelés nem csak mértékében, de időben is kedvezően
csökken.
A magasabb (és mindenekelőtt kiszámíthatóbb) minőség az épület teljes életciklusára vetítve
alacsonyabb fenntartási erőforrást igényel, ami ismét nem csupán gazdasági, de környezeti
fenntarthatósági szempontból is kedvező.
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Nick BERTRAM et al. (2019): Modular construction: From projects to products by McKinsey and Company
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/modular-construction-from-projects-to-products
2021.10.25.)
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2.1.6. Moduláris épületek újrahasznosítása
Fontos előnye a moduláris épületeknek, hogy az elsődleges felhasználást követően, amennyiben az
adott funkciójú, elrendezésű épületre a továbbiakban az adott helyszínen nincsen szükség, a modulok
szétszedhetők és más helyszínen újrafelhasználhatók. Ez a lehetőség − annak fényében, hogy
épületeink elbontására nagyon sok esetben nem műszaki, hanem funkcionális elévülés miatt kerül sor
− hatalmas potenciált jelent a környezeti fenntarthatóság szempontjából.
2.1.7. A moduláris építészet logisztikai vonatkozásai
A moduláris építészet organizációjának meghatározó része a logisztika, a szállítás és daruzás
kérdéskörének tisztázása. A szállíthatóság biztosítása érdekében figyelemmel kell lenni a gyártóhely és
a beépítés helyszíne közötti útszakaszon az összes űrszelvényre mind műszaki, mind szabályozási
szempontból. A nagyméretű elemek szállítása esetleg külön útvonalengedélyhez kötött, kísérő
járművek biztosítása válhat szükségessé, ami megnöveli a szállítási költségeket.
Magyarországon a közúti szállítási méret- és súlykorlátokat a meghatározott össztömeget,
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló
36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet határozza meg. Tekintettel a logisztikai szempontból felmerülő
számtalan méret és súlybéli, szabályozási és gazdasági szempontra érdemes egy-egy projektnél a konkrét
körülmények ismeretében logisztikai szakemberrel egyeztetni. Iránymutatásként érdemes figyelembe
venni, hogy 2,6 m szélesség és 3,5 m szerkezeti magasság alkalmazása esetén még speciális (például
mélybölcsős) jármű és útvonalengedély nélkül bonyolítható a szállítás. A modulok hosszúsági mérete
ritkábban haladja meg a szállítás szempontjából kritikus méretet.
Fontos odafigyelni a logisztika tervezésekor a „last mile” kérdésre, azaz, hogy a leginkább problémás
szállítási, beemelési kihívások jellemzően az utolsó szakaszon, akár már telken belül adódnak.
Jellemző, hogy míg a kis hazai üzemek körülbelül 150 km-es szállítási távolságra (tehát gyakorlatilag a
hazai piac kiszolgálására) látják versenyképesnek magukat, addig például a lengyelországi Polcom és
DMDmodular több száz szobás komplett szállodaépületeket szállít az Egyesült Királyságba, Kanadába
és az USA-ba. 99 100
Nehezen megközelíthető helyeken indokolt lehet a modulokat akár helikopterrel beemelni, ilyen
esetekben a szerkezeti súly értelemszerűen meghatározó szempont lesz a modulok tervezésénél.
2.1.8. Gazdasági megfontolások moduláris épületek kapcsán
Összességében a gazdaságosság kérdésének vizsgálatakor számtalan szempontot kell figyelembe
vennünk. A rövidebb és kiszámíthatóbb átfutási idő alacsonyabb finanszírozási költségeket jelent.
A moduláris épületek esetében jellemzően a szállításkor és beemeléskor jelentkező teheresetek a
meghatározóak, ezekre szükséges erőtanilag méretezni. Ez a beépített anyagok mennyisége
szempontjából általában kedvezőtlenebb a hagyományos szerkezetekhez képest. További
többletköltséget jelent anyag oldalon a modulok határoló- vagy sarokszerkezeteinél adódó
szerkezetkettőzése.
Az üzemi körülmények közt végzett gyártás azonban általában még csekély automatizáltság mellett is
alacsonyabb költséget eredményez a helyszíni munkánál. Noha a helyiség méretű térelemes modulok
szállításával sok levegőt is szállítunk, megtakarítjuk a helyszíni építés esetén szükséges építőgépek,
99

Polcom (2021): Portfolio. https://polcomgroup.com/portfolio/ (A letöltés dátuma: 2021.11.24.).
DMDmodular (2021): https://dmdmodular.com/projects/ (A letöltés dátuma: 2021.11.24.).
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ideiglenes szerkezetek (például zsaluzóelemek) helyszínre szállítását, majd elszállítását. Egy moduláris
épület jellemzően lényegesen rövidebb idő alatt készül el, így a darubérlés költségén is jelentős
megtakarítások érhetők el. Célszerű a modulokat minél teljesebb felszereltséggel, lehetőség szerint
bebútorozva szállítani, így megtakaríthatjuk a bútorszállítás és bútorrakodás költségeit is. A
gazdaságosság vizsgálata természetesen nem érhet véget a megvalósítás költségeinek elemzésével,
hanem életciklus költségelemzéssel szükséges vizsgálni az üzemeltetés során jelentkező energetikai és
egyéb költségtényezőket is, illetve hatalmas gazdasági előnyt jelent, hogy a modulok új lokációra
áthelyezve új életet tudnak kezdeni.
A jelenlegi szabályozási viszonyok közt nehezen árazható, illetve elsősorban nem a beruházónál
csapódik le a környezetterhelés költsége, mely alacsonyabb a moduláris építésnél. A törekvések abba az
irányba mutatnak azonban, hogy a döntéshozókat gazdaságilag is érdekeltté tegyék ennek a
szempontnak a figyelembevételében.
2.1.9. A moduláris építészet főbb típusai, technológiái
A különböző moduláris megoldások technológiai eltérései leginkább az épület funkciójából, méretéből
és szerkezeti anyagából adódnak és főként az alapozási és az egyéb csatlakozó szerkezetekben
mutatkoznak meg. Míg egy nyaraló vagy családi ház fogadására például elegendő csupán
talajcsavarokat elhelyezni, egy nagyobb kórházépület elhelyezése már komoly alapozási előkészítést
igényel és általában – a nagyobb fesztávú központi terek kialakítása végett – hagyományos (például
monolit vagy előregyártott vasbeton) épületrészek is csatlakoznak.
Meghatározó még a kiépítettség mértéke is. Alapesetben a modul csupán egy teherbíró szerkezet, egy
doboz, míg máskor − mint a korábban ismertetett hotel példában (New York) példában is −
berendezett, felszerelt modulokat használunk. Elterjedt a vizesblokk modulok, szaniterblokkok
alkalmazása is, amikor akár hagyományos szerkezetbe helyezzük el ezeket, ezzel csupán a leginkább
élőmunka-igényes helyiségek gyártását iparosítva.
Említésre méltók még a „széthajtogatható” modulok, melyeknél a szállítási méret csökken ugyan, de a
szerelvények költségnövekedést eredményeznek, illetve kritikus az illesztések szigetelése és geometriai
kompromisszumokat is eredményezhet.
2.1.10. Moduláris építési elemek alkalmazott alapanyagai
A moduláris épületek esetén túlnyomórészt ugyanazokat az építőanyagokat alkalmazzuk, mint
hagyományos építési módoknál, egyedül a falazott szerkezetek alkalmazása nem jellemző. Tekintettel
arra, hogy modulok esetén nagyobb kiterjedésű egységeket kell kezelni, az alkalmazott építőanyagok
súlya nagyobb hangsúllyal kerül figyelembe. Moduláris épületek esetében a teherhordó szerkezetnek
elég erősnek és merevnek kell lenniük a szállítás és bedaruzás közben adódó erőhatások hordására is, a
csatlakozó szerkezeteknek, külső és belső burkolatoknak, nyílászáróknak, illetve ezek rögzítésének
pedig elég rugalmasnak, hogy a szállítás és beépítés közben jelentkező mozgásokat, deformációkat
károsodás nélkül viseljék.
Tartószerkezeti anyaguk szerint leggyakoribbak az acél vagy előregyártott vasbeton vázszerkezetű
modulok, kisebb szintszámú épületek esetén a fa- és fa alapanyagú például rétegelt-ragasztott (a
továbbiakban: CLT, cross laminated timber) alkalmazása. Fa alapanyagú szerkezetek általában
egyszintes lakáscélú épületek esetén jellemzőek, magas esztétikai és környezeti komfortszint jellemzi
ezeket, mely egy viszonylag magasabb árszinttel párosul. Többszintes épületeknél inkább acél
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vázszerkezetű, vagy vasbeton térelem modulokat használnak. Az alapanyag választás szempontjai
között fontos szerepe van a szintszámnak, a tűzállósági követelményeknek, a szállítási és daruzási
körülményeknek. Hőtechnikai szempontból a vasbeton nagyobb hőtároló képessége olykor előnyösen
kihasználható, míg egy időszakosan használt hétvégi háznál kifejezetten hátrány lehet a nagyobb
hőtehetetlenség. Elsősorban szaniterblokkoknál, de szabadon álló egyszerűbb szerkezeteknél is
előfordulnak a hajógyártásban is használt szálerősítésű műanyagok, amelyek egyszerre funkcionálnak
tartószerkezetként, határolószerkezetként és vízszigetelésként. A tartószerkezetek kérdésével a
későbbiekben részletesen foglalkozunk.
A CLT és vasbeton szerkezetek esetén általában a tartószerkezeti anyagok egyszersmind a
határolószerkezeti funkciót is betöltik. Acél vagy más vázszerkezetes kialakítás esetén jellemzően a
belső felületet gipszkarton vagy fa alapanyagú szerelt szerkezet biztosítja, majd a hőszigetelésen kívül
acél trapézlemez, cementbázisú lapok, HPL (high pressure laminate) lemez, üveg, fa vagy fa alapanyagú
burkolat jelenik meg, illetve gyakori a már helyszínen felhordott vakolat is. Itt említhetők még az
üvegfalak, függönyfalak.
Az üzemben beszerelt, felhelyezett építőanyagokkal és csatlakozó szerkezetekkel, gépészeti,
elektromos szerelvényekkel szemben követelmény, hogy a szállítás során ne repedjenek el. Vagy
viszonylag rugalmas építőanyagok, flexibilis szerelvények választásával biztosítható ez, vagy rugalmas
rögzítési pontok alkalmazásával.
A moduláris rendszerek kritikus kérdése a modulok helyes szerkezeti, hőszigetelési, vízszigetelési,
hangszigetelési, gépészeti és elektromos szerelvények csatlakozásainak épületszerkezeti kialakítása, a
modulgyártók ezekre kidolgozott megoldásokkal rendelkeznek.
2.1.11. Moduláris épületek tartóssága
A moduláris épületekben ugyanazokat a kipróbált, bevizsgált építőanyagokat alkalmazzuk, mint
amelyeket „hagyományos” épületekben is, ennek megfelelően az így készült épületek tervezési
élettartama is megegyezik ezekkel. A moduláris épületek általában mégis hosszabb életre számíthatnak.
Mivel épületeink túlnyomó részét nem műszaki elévülés miatt bontjuk el, hanem azért, mert az adott
helyen már nem arra a funkcióra van szükség. A modulokból álló épület ilyen esetben áttelepíthető a
kívánt helyre, igazítható az ott szükséges funkcióhoz, így továbbra is betöltheti szerepét. A moduláris
épületek nem (feltétlenül) ideiglenes, és semmiképpen sem „egyszer használatos” épületek.
2.1.12. Összegzés
Moduláris építési mód választása egy gyorsabb, gazdaságosabb, a közvetlen és tágabb környezetére
egyaránt kedvezőbb megoldást jelenthet számos esetben. Különösen indokolt ilyen rendszer
alkalmazása olyan épülettípusoknál, melyekben sok ismétlődő, azonos vagy hasonló rész szerepel.
Nagy előnye a moduláris technológiának, hogy az ily módon készült épületek akár évtizedekkel később
is moduljaira bonthatók és új helyeken újrahasználhatók. Míg értelemszerűen ez a technológia is jelent
korlátokat akár a funkciók terén, akár formavilágát illetően, a gyártók képesek korszerű igényeknek
megfelelő építészeti kialakításokat is megvalósítani. Gyakran érdemes a moduláris technológiát egy
épületen belül is akár monolit, akár más előregyártott elemekkel kombinálva alkalmazni.
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Bár a technológiát talán egyelőre társadalmi előítéletek is sújtják és sokan ideiglenes megoldásként
tekintenek rá, megfelelő kialakítással a moduláris épületek elérik vagy könnyedén meg is haladhatják
a „hagyományos” technológiákkal készült épületek műszaki és esztétikai színvonalát, tartósságát.
Összességében elmondható, hogy a moduláris rendszerek alkalmazása sok szempontból kedvező és
gazdaságos megoldás tud lenni számos beruházás esetén. Fontos látni, hogy ezek az előnyök tovább
fokozhatóak a technológia terjedésével, illetve a mérethatékonyság elérésével.

2.2. A Building Information Modeling és az innovatív tervezőszoftverek lehetőségei a
moduláris építészet terén 101
Számos iparághoz képest az építőiparban jelentős késéssel jelent meg és kezdett elterjedni a
digitalizáció és az automatizáció. Ennek egyik meghatározó oka, hogy a hagyományos technológiákkal
a termékek (az épületek) szinte minden esetben egyediek és eltérő helyszíneken, jellemzően nem üzemi
körülmények között, nagyon sokféle gyártási (építési) technológiával készülnek. A moduláris építési
rendszer alkalmazása és az iparág digitalizációja kéz a kézben járnak, egymást támogatják, egymást
generálják. Míg a 20. századi előregyártás vezérelve a tömeggyártás volt, amikor a gazdaságosságot és
hatékonyságot az tette lehetővé, hogy teljesen egyforma elemekből, minél nagyobb mennyiséget lehessen
gyártani, addig a számítógép-vezérelt gyártásnak (az ún. CAD/CAM) köszönhetően napjainkban már
− bizonyos keretek között − egyedileg is változhatnak az egyes termékek különböző paraméterei.
Az épületeink életciklusából ebben az alfejezetben a BIM megközelítés szerint az alábbi négy szakasszal
foglalkozunk: tervezés, kivitelezés, üzemeltetés, bontás. A BIM és a létrehozandó épület digitális
ikertestvére a teljes folyamat során értékes támogatást jelenthet a projekt résztvevői számára. Az épület
főbb életciklusszakaszai sokféle logika szerint alábonthatók, moduláris épület esetén a következő
részletezés lehet egy célszerű megközelítés.
A tervezés szétválik a modulok terméktervezésére és rendszerfejlesztésére, ami jellemzően a
modulgyártó hatáskörébe tartozik, valamint az (moduláris rendszerben megvalósítandó) épület
tervezésére, amit egy generáltervező végez. Kettőjük között szoros együttműködés, folyamatos
kommunikáció szükséges, ami az adott épülethez gyártandó modulok konfigurálásához vezet. A
különböző tervezői fázisokat többféle szofisztikált szoftver is támogatja, mely lehetőségeket ebben az
alfejezetben részletezünk. Bár teljesen egyedi modulok is tervezhetőek és gyárthatóak, a moduláris
rendszerek alkalmazása ott igazán gazdaságos és célszerű, ahol sok azonos vagy nagyon hasonló modul
szerepeltethető. Ily módon moduláris rendszerrel nem csupán az építés és a gyártás, de a tervezés
hatékonysága is nagyban növelhető. Virágzik a családi ház léptékű épületek moduláris építése is,
ezekben az esetekben az egy helyszínen ismétlődő elemek száma csekély, azonban összességében magas
a repetitív elemek alkalmazása különböző helyszíneken. A hasonló modulok tervezéséhez,
konfiguráláshoz a parametrikus szoftverek kiválóan alkalmazhatók.
Jelen tanulmány készítése során kollégáimmal gyártói szakértői interjúkat készítettünk néhány hazai
cégnél, valamint nemzetközi kitekintést tettünk gyártói honlapok elemzésével is.102103 Ezek az
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adatgyűjtések nem tekinthetők ugyan reprezentatív, statisztikaként feldolgozható forrásoknak,
azonban jellemző képet adnak a technológiában meghatározó trendekről, irányokról, kihívásokról.
A kivitelezés a modulok üzemi gyártásával kezdődik (valamint a helyszínen az alapozási munkákkal),
meghatározó része a szállítási, logisztikai kérdések megoldása, végül a helyszínen a szerelési munkákkal
fejeződik be. A BIM környezet támogatja a modulokhoz szükséges építőanyagok és szerelvények
beszerzési ütemezését, a gyártás, szállítás és építés folyamatainak teljes optimalizálását. Megfelelő
automatizáltsági szint mellett kiaknázhatók a CAD/CAM-vezérelt gyártás nyújtotta lehetőségek.
A moduláris rendszerek jellemző tulajdonsága, hogy sok egyforma elemből állnak, ez nagyban
hozzájárul a gazdaságos üzemeltetés lehetőségéhez is. BIM alapú ingatlan üzemeltetés (a továbbiakban
FM, vagy facility management) szoftverek támogatásával a moduláris épület üzemeltetési, tervszerű
megelőző karbantartási, javítási, felújítási munkái még hatékonyabbá tehetők.
Moduláris épületek esetén a bontás nem a folyamat végét jelenti, hanem a modulok áttelepítésével egy
újabb ciklus kezdetét. A rendszer egy nagyon fontos előnye, hogy bontást követően a modulok − akár
más elrendezésben − egy (vagy több) új helyszínen újra összeszerelhetők és használatba vehetők. Ennek
a mozzanatnak a műszaki, gazdasági, logisztikai tervezését és lebonyolítását is jelentősen támogatja a
BIM modell.
Az építőipar digitalizációjának jelentős része integrálódik a BIM módszertanba és sok más
számítástechnikai program is rendelkezésre áll a hatékonyabb, jobb, gazdaságosabb, kreatívabb
feladatmegoldásra. Ez az alfejezet áttekintést ad e szoftverek alkalmazásában rejlő lehetőségekről
moduláris épületekkel való fejlesztések esetén, a fent felsorolt négy nagy szakaszra vetítve.
2.2.1. A BIM elterjedésének helyzete a moduláris gyártók körében
A moduláris épületeket gyártó cégek gyártási volumene, kapacitása nagyon nagy szórást mutat
világszerte az évi néhány épületet előállító családi vállalkozásoktól, kisvállalkozásoktól kezdve a szinte
teljesen automatizált hatalmas üzemekig. A McKinsey and Company által 2019-ben készített
tanulmány104 megállapítása szerint egy moduláris gyártó körülbelül 1000 modul éves gyártási mennyiség
esetén tudja elérni a mérethatékonyságot, méretgazdaságosságot.105 A gyártási volumen növekedésével
arányosan növekszik akár a gyártás, akár a tervezés terén bevezetett automatizált folyamatok,
digitalizáció költségcsökkentő hatása is.
A BIM módszertan előnyei akkor aknázhatók ki hatékonyan, ha a teljes tervezési, gyártási, építési,
üzemeltetési folyamat minél átfogóbban, minél nagyobb mértékben követi ezt a rendszert. Ez azokban
az esetekben éri el a legmagasabb szintet, amikor egy gazdasági csoportban tömörülnek ezek a
szerepkörök. Bizonyos méretek, mennyiségek, beruházási érték alatt a BIM alkalmazása még nem tud
megtérülő lenni, ahogyan a moduláris gyártás is kellő volumen esetén válik rentábilissá.
A hazai moduláris gyártók körében végeztünk egy mintavételezést szakértői interjúk keretében,106
valamint a gyártók honlapjait vizsgáló piackutatással.107 Egyebek mellett azokra a kérdésekre is
kerestük a választ, hogy a moduláris gyártók milyen mértékben alkalmazzák a BIM-et, innovatív
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tervezési szoftvereket, számítógép-vezérelt gyártást azaz, a már említett CAD/CAM módszert, milyen
mértékben automatizáltak. Az interjúalanyok közt volt olyan, aki nem is hallott még a BIM-ről. A
többség ismerte a módszertant, de folyamataikban nem, vagy csak nagyon alapszinten alkalmazzák. A
megkérdezett hat moduláris cégek közül egyetlen volt, ahol magas szinten, komplexen alkalmazzák a
BIM-et, gyárukban (ami nem Magyarországon van) magas szintű az automatizáció. Ez egy olyan 1950es években alapított, ma már 25 országban jelen lévő nemzetközi cég, amely konténerépületek gyártása,
forgalmazása és bérbeadása mellett terjesztette ki tevékenységét moduláris épületekre is. Jellemző,
hogy a fizikai munkások létszáma itt csupán fele az irodai alkalmazottaknak. Ennél a cégnél BIM
alapokon készül a gyártás, szállítás, építés teljes költségvetése is, erre saját rendszert fejlesztettek ki,
amelyben a szerződött beszállítópartnerek árukészletét tartalmazó adatbázisból a program
automatikusan képes a költségelemzést generálni. A kisebb gyártási kapacitású cégek esetében
jellemzően nincs anyagi fedezet, gyakran hiányzik a szaktudás is komoly informatikai hátterű
rendszerek alkalmazására, itt jellemzően Excel táblázatokban készülnek a költségvetések és az
ütemezések is. Tizenhat moduláris gyártó honlapja került megvizsgálásra és a BIM, illetve az innovatív
tervezőszoftverek alkalmazásáról jellemzően nem esett szó.
„A BIM az építőipari együttműködés kiváló eszköze. A digitális modellnek köszönhetően lehetővé
teszi a projekt tervezési, gyártási, kivitelezései, üzemeltetési, bontási életciklusszakaszok nyomon
követését. Ez egy központi adatcsere platformként szolgál, amely minden résztvevő számára
egyidejűleg és közvetlenül teszi elérhetővé a naprakész a projektre vonatkozó információkat. Ezáltal
egyszerűsödik és hatékonyabbá válik a párbeszéd a projekt valamennyi érdekeltje között.”108
Az építészeti termékek és azok tervezésének módja forradalmi változásokon megy keresztül és
folyamatosan fejlődő technológia a számítógépes szoftverek fejlődése révén.
2.2.2. A Building Information Model
Számos építési projektet jelenleg épületinformációs modellezési, BIM szoftverplatformok segítségével
terveznek és valósítanak meg. Rengeteg előrelépés történt a BIM technológiában, és számos kutatási
tanulmány értékelte a BIM használatának előnyeit a projekt teljes életciklusa során a tervezéstől a
kivitelezésen át az üzemeltetésig és az épület bontásáig.109 Ezen a területen végzett kutatások
bebizonyították, hogy a BIM használata előnyt jelent a tervezés során.110
A BIM-alapú munkavégzés segítségével könnyen megvalósítható az automatizált költségbecslés,
optimálisan tervezhető a kivitelezési ütemezés, ütközésvizsgálatokkal biztosítható a hibamentes
tervszállítás. A módszer alkalmazásával hatékonyan elemezhetőek az épületenergetikai jellemzők és
különböző szimulációk futtathatók például a tűzterjedés vizsgálatára, a füstelvezetés kialakítására, de
akár az épületen belüli embertömeg áramlásának elemzésére vagy az akusztikai tulajdonságok
meghatározására is.
A BIM tehát az épületinformációs modellezés egy olyan technológiai rendszere, amely lehetővé teszi az
épület (építmény) megvalósítása során az összes érintett szereplő előre definiált szintű hozzáférését a
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központilag tárolt modellhez és annak folyamatosan változó információtartalmához. Az összes tervezői
szakág, a kivitelezésben résztvevő szakcégek, a lebonyolító, a műszaki ellenőr, az épületüzemeltető
mind a maga számára releváns információkhoz férhet hozzá, miközben lehetősége van arra is, hogy a
rendszerben tárolt érzékeny, bizalmas adatokat az avatatlan felhasználók elől elrejtsük. Jellemző példa
lehet, hogy a kivitelezés előrehaladás követése a BIM rendszerben szabályozza a finanszírozás
ellenőrzését és ütemezését.
Amennyiben az építészeti tervek BIM alapokon készülnek, melyeket így van lehetőség tovább küldeni
a szakmérnökök számára, és az alapján tovább dolgozva fejlődik a terv, akkor a tervezés egy iteratív
folyamat, ahol az információk modellelem tartalommal kerülnek átadásra a szakágak között.
A moduláris épületnek négy fő életfázisa van: tervezés, kivitelezés, üzemeltetés és átalakítás/bontás. Az
első, azaz a tervezési fázisban formálódik az épület és a részletek, műszaki megoldások is kialakulnak,
mely során sok variáció és lehetséges alternatívák kerülnek megvizsgálásra. Az építészeti tervezés során
a részfeladatok elvégzéséhez sokszor különböző szoftverek biztosítják a legjobb megoldást.
Az alábbiakban a jellemző feladatokra legjobban használható szoftverlista került összegyűjtésre a
teljesség igénye nélkül:
− 2D vázlatok, tervek, elvi rajzok – Autodesk AutoCAD,
− 3D (térbeli) koncepció modellezés – SketchUp,
− építészeti tervezés, 2D és 3D integráció és BIM – ArchiCAD, Revit, Allplan, Bentley,
Vectorworks,
− költségvetéskészítés – TERC, Bexel,
− tartószerkezeti tervezés – Allplan, Axis, Consteel, Navisworks,
− épületgépészeti tervezés – Revit, AutoCAD, ArchiCAD,
− 3D építészeti animáció – Lumion,
− építészeti látványtervezés – 3ds Max, Corona Render, Cinema 4D, V-ray,
− képszerkesztés és grafikai munkák - Illustrator, InDesign, Photoshop.
Egy moduláris építmény esetében a kivitelezési munka jelentős része üzemben történik, majd a
legyártott egységek kiszállításukat követően a helyszínen kerülnek összeszerelésre. Köszönhetően
annak, hogy a termelés és a helyszíni munkaidőben párhuzamosan zajlanak, a projekt átfutási ideje
jelentősen csökkenthető.111 Az épület kialakítási jellegéből adódóan a tervezési részleteket, például az
egység beépítését és a csatlakozási módokat már a tervezési fázisban meg kell határozni. Ezzel
nagymértékben csökken a helyszíni hibák, kihagyások és konfliktusok száma is.112
A kivitelezés során az ütemezés egy kardinális kérdés, melyre sok szoftveres megoldás áll rendelkezésre,
úgy, mint például
− Bexel,
− SYNCHRO Construction,
− MS Project,
− Plannerly stb.
Ezekben a programokban a munkafolyamatokat hatékonyan össze lehet hangolni, kapcsolatokat lehet
rögzíteni és optimalizálni különböző szempontoknak megfelelően. Továbbá lehetőség van a BIM
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modell elemeihez is gyártási, kivitelezési időt rendelni, így vizuálisan is jobban átláthatóvá,
értelmezhetővé válik a folyamat és egy 4D (azaz az időbeliséget is tartalmazó) modell jön létre.
Az organizáció szintén fontos, összehangolást igénylő feladat, melyet szintén meg lehet oldani a
korábban említett szoftverek segítségével. A munkaterület működése gépek és területigények
összehangolásából áll, melyet az épület BIM modelljével összekötve, illetve az ütemterveket is
figyelembe véve lehet tervezni. Lehetőség van a teljes építési folyamat minden meghatározó
mozzanatát térben és időben lemodellezni, az adott fázisban részt vevő élő munkaerő igényt és gépigényt
összehangolni, elemezni, optimalizálni. Az előbbiekben említett BIM szoftverek alkalmasak ezekre a
feladatokra is. A BIM szemléletű építési organizáció nagyban hozzá tud járulni a biztonságosabb
munkavégzés körülményeinek megteremtéséhez is.
A kivitelezés befejezését követően az átadás-átvételi dokumentáció részeként elkészül a megvalósulási
terv, melyet a BIM modellbe szükséges visszavezetni. Amennyiben a meglévő BIM modellt az
üzemeltetéshez is kívánják használni, akkor az információtartalmat ennek megfelelően érdemes
optimalizálni.
Míg a tervezés és kivitelezés során számos olyan adat van a rendszerben, amely az üzemeltetés számára
fölösleges, addig rengeteg olyan információt pedig ekkor kell rögzíteni, amely az üzemeltetés számára lesz
releváns. Ilyenek például a különböző takarítási igényű burkolatok területi adatai, a rendszeres
karbantartást vagy ellenőrzést igénylő gépészeti és elektromos berendezések karbantartási ciklusai,
jótállási dokumentumai, a rendszeresen szükséges alkatrészek típusai stb. Az üzemeltetéshez tartozik
a beléptetési rendszer is, valamint a tárgyalók és egyéb helyiségek foglalási rendszere is, így az ezekhez
szükséges adatokat is rögzíteni kell a rendszerben.
A felújítási, illetve bontási szakaszban szintén az átalakítandó, elbontandó elemek tervezése kerül
előtérbe. A bontás műszaki tervezése mellett a költségvetés készítése is jelentős feladat. A BIM modell
alkalmazásával, az elemekhez rendelt információtartalommal viszonylag könnyen kinyerhetők a
mennyiségek, amelyekhez anyagár és normaadatok rendelésével elkészíthető a költségvetés. A bontás
tervezésekor rendelkezésre álló részletes BIM modell nagyban hozzájárulhat az elbontott
építőanyagok újrahasználatához, újrahasznosításához, környezetbarát elhelyezéséhez.
A hibák csökkentése érdekében olyan információáramlást kell kialakítani, amely megmutatja, hogy
mely információt mikor, kivel, hogyan kell megosztani.
Az alábbiakban olyan innovatív megoldások kerülnek bemutatásra, melyek támogatják a tervezési,
kivitelezési, üzemeltetési folyamatokat, ezeket elsősorban moduláris rendszerek alkalmazása
szempontjából vizsgáljuk.
2.2.3. Parametrikus tervezés
A parametrikus tervezés113 jellemzője, hogy matematikai összefüggésekkel leírható szabályrendszert
használ. Ez a szabályrendszer, vagy algoritmus készíti el végső soron a tervezés tárgyát, ez általában nem
az egész épület megtervezését, hanem csak annak valamely részét jelenti például: homlokzat, alaprajz,
113
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burkolat stb. Tehát az építészmérnök nem a hagyományos értelemben vett tervezéssel készíti el az
épület formáját geometriáját stb., hanem egy programozott összefüggésrendszert állít fel, ami
generálhatja a tervezés tárgyát. Ezért ezt a fajta megközelítést „algoritmikus” vagy „generatív”
tervezésnek is szokták még hívni. Árnyalatnyi különbségek vannak a megnevezések között.
Parametrikusnak azt az eljárást nevezzük, mikor paraméterek használatával készül el a kívánt
geometria. A változó paramétereket figyelembe véve variációk is készíthetők a különböző
eshetőségeknek megfelelően, akár különböző szempontokra optimalizált alaprajzi elrendezés (például
minimális közlekedőterület, kilátás, benapozás stb.). A generatív tervezés a természetben előforduló
szabályrendszereken, formákon, összefüggéseken alapulva hozza létre a tervezés tárgyát. Nem csak
építészeti elemformáláshoz használható, hanem bonyolult geometriájú tartószerkezetek esetén is.114
Például Herzog és de Meuron által tervezett pekingi „Madárfészek”, PTW Architects által tervezett
pekingi Úszóstadion „Vízikocka”, Zaha Hadid organikus épületei stb.
A parametrikus tervezőszoftverek egy-egy speciális feladat optimalizációját teszik lehetővé. Pár ilyen
alkalmazás, mely a tervezést segíti, melyek a Rhinoceros/Grasshopper interfészen keresztül érhetők el:
115

Grasshopper – grafikai parametrikus formageneráló eszköz. Az algoritmusban csúszkák segítségével
lehet különböző 3D-s grafikai elemeket létrehozni.
Ladybug - környezeti elemzés támogatására szolgál. Van lehetőség szabványos „Energy Plus Weather”
fájlok (.EPW) importálására, melyek segítségével az épületformálást pontos környezeti vizsgálatok
függvényében lehet alakítani.
Honeybee – épületenergetikai és megvilágítás elemzés támogatására szolgál „EnergyPlus”, „Radiance”,
„Daysim” és „OpenStudio” programokkal is összekapcsolható, hogy a szimulációkon alapuló
optimális épület kerüljön megtervezésre.
Kangaroo Physics – szerkezetelemzés támogatására szolgál. Tartószerkezeti formák generálásához,
optimalizálásához és a szerkezeti összetevők elemzéséhez, valamint a kényszerek vizsgálatához lehet
alkalmazni.
Karanba - szerkezetelemzés támogatására szolgál. Paraméterezett összetett geometriai formák,
terhelésszámítások, végeselem-elemzés stb. kombinálását teszi lehetővé. Pontos elemzést biztosít a
térbeli rácsok, keretek és héjszerkezetek korai tervezési szakaszában.
A moduláris tervezés során két ponton is realizálható a fenti innovatív lehetőségek nyeresége. Egyfelől
a gyártók termékeik kialakításánál tudják alkalmazni a fenti lehetőségeket, másfelől a tervezők a gyártói
paletta elemeit vizsgálva tudják kiválasztani az adott feladathoz megfelelő megoldást.
A moduláris rendszer alkalmazása esetén a parametrikus megközelítés kifejezetten alkalmas az
alaprajzi elrendezés optimalizálására akár modul szinten, akár a modulok összekapcsolásának szintjén,
hiszen jól behatárolható paraméterek függvénye a kialakítás. Ilyen paraméterek lehetnek a szobaszám,
az épület szintszáma, a menekülési útvonal maximális hossza, a közösségi terek kívánt minimum
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mérete stb. A parametrikus program több, ezeknek a peremfeltételeknek megfelelő alternatív
kialakítást tud felajánlani, melyekből a tervező további mérlegelés alapján tud választani.
2.2.4. A digitális ikertestvér
A digitális iker (az ún. digital twin)116 117 egy virtuális modell, amely a modellezett fizikai objektum
vagy folyamat teljes értékű, valós idejű digitális megfelelője. A koncepció már a 2000-es évek elején
létrejött, mely Michael Grieves nevéhez köthető. Elsősorban a termékfejlesztések során terjedt el az
alkalmazása, később ez bővült és az autóipar, szerszámgyártás terén népszerű módszerré vált. Az
építőipar is elkezdte használni, elsősorban az üzemeltetési rendszerek tesztelésére. 2010-ben a NASA
is alkalmazta az űrhajóik szimulációihoz.118
A digitális ikertestvér egyik nagy jelentősége a megvalósult épület vagy épületelem és a modell közti
kapcsolatnál van, mikor a dolgok internetén (a továbbiakban: Internet of Things, IoT) keresztül
folyamatos kapcsolattartás mellett információt gyűjt a fizikai párról és a digitális egyedben rögzíti.119
Ezek az adatok mesterséges intelligencia, analízisek, szimulációk segítségével elemezhetők és
hibamegelőzésre, karbantartásra, teljesítmény optimalizálásra, használat tanulmányozására, újabb
modellek, verziók tervezésére, tesztelésére, fejlesztésre használhatók.
A digitális ikertestvér kiválóan alkalmas a tervezés során különböző szimulációk futtatására, a
kivitelezési folyamat optimalizálására és később követésére. Segíti továbbá az üzemeltetés alatt a
tervszerű vagy ad-hoc karbantartási, javítási feladatok előrejelzését, ütemezését, költségeinek tervezését
is. Ezek a szimuláción alapuló elemzések lehetőséget biztosítanak az épület energetikai modellezésére
és optimalizálására különböző szempontok szerint, így az létesítmény életciklusa során jelentős
környezetvédelmi, energiahatékonysági megtakarítás realizálható.
A moduláris építészeti rendszerekben a digitális ikerből nyert adatok nagyban hozzájárulhatnak a
sikeres termékfejlesztéshez is. Jelentős támogatás lehet, a kivitelezési 4D-s organizáció elkészítésére,
hiszen pontosan meghatározható a daru célszerű elhelyezése, a modulok kiszállításának és
beemelésének folyamata.
Az előrehaladás monitorozásában szintén segítség lehet egy folyamatosan frissülő modell az aktuális
állapotról.
2.2.5. A földrajzi információs rendszerek
A földrajzi információs rendszer (a továbbiakban: GIS120) olyan rendszer, amely adatot hoz létre, kezel,
elemez és feltérképez. A GIS összekapcsolja az adatokat egy térképpel, integrálva a helyadatokat
(koordinátákat) minden leíró típusú információval (leíró attribútumokkal). Ez alapot biztosít a
tudományban és szinte minden iparágban használt feltérképezéshez és elemzéshez. A GIS segít a
felhasználóknak a minták, a kapcsolatok és a földrajzi kontextus megértésében. Az előnyök közé
tartozik a jobb kommunikáció és hatékonyság, valamint a jobb irányítás és döntéshozatal.
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A földrajzi információs rendszerek fogalma az 1960-as években kezdődött el kialakulni, amikor
megjelentek a számítógépek és a kvantitatív számítógépes földrajz korai alkalmazásai. A National
Center for Geographic Information and Analysis, Michael Goodchild vezetésével formalizálta ezt a
kutatási területet olyan kulcsfontosságú földrajzi információtudományi témákban, mint a térelemzés
és a vizualizáció. Ezek az erőfeszítések kvantitatív forradalomhoz vezettek a földrajzi tudomány
világában, és megalapozták a GIS-t.
Roger Tomlinson 1963-ban elindította a Kanadai Földrajzi Információs Rendszert, mely az első
számítógépes GIS volt. A kanadai kormány kérésére Tomlinson elkészítette az ország természeti
erőforrásainak leltárát. Ennek eredményeként megalkotta az automatizált számítástechnikai tervezést
nagy mennyiségű adat tárolására és feldolgozására. Ez lehetővé tette Kanada számára, hogy elindítsa
nemzeti földhasználati programját. Ő adta a GIS nevét is.121
A GIS az adatmegosztás és együttműködés eszközévé is vált. Napjainkban szervezetek százezrei osztják
meg munkájukat, és naponta több milliárd térképet hoznak létre, hogy különböző adatokkal
kapcsolatos mintákat, trendeket és kapcsolatokat tárjanak fel.
A BIM és a GIS elsősorban abban tér el egymástól, hogy különböző felhasználási területeteket fednek
le, ugyanakkor mindkettő profitálhat a másikból hatékony adatcsere esetén. Friss kutatások a BIMGIS együttműködésében általában a BIM adatok integrálásának új módjainak kifejlesztésére
összpontosítanak a térinformatikai környezetbe és fordítva. Az IFC122 és a
CityGML123szabványosított fájlformátumok teszik lehetővé a két módszer adatainak cseréjét. Az
egyre fejlődő formátumok lehetővé teszik a BIM-el való sokkal jobb integrációt, a beltéri terek
különböző részletszintű (LOD124) ábrázolását, az érzékelők és szimulációk által szolgáltatott
dinamikus adatok támogatását, valamint az információs modell alkalmazási tartománybővítményekre
való kiterjesztését.125
A moduláris épületek esetén a szállíthatóság és a daruzási logisztikai kérdések jelenthetnek korlátot. A
megfelelő GIS adatok rendelkezésre állása esetén hatékonyan megállapítható az egy-egy építési
területre beszállítható legnagyobb modulméret és daruzási súly. A moduláris épületeknek egy
meghatározó alcsoportja a mobil épületek, melyek rendszeresen áthelyezésre kerülnek például
szaniterblokkok rendezvényhelyszínekre, mobilkórházmodulok járvány idején, ezekben elhelyezett
GPS-es nyomkövetés lehetővé teszi a flotta felügyeletét. A GIS alkalmazása várostervezési szinten is
hozzájárulhat a fenntartható megoldások tervezéséhez.
2.2.6. Szkennelés BIM-be
A Szkennelés BIM-be folyamatban egy lézerszkennert használnak a projekt fizikai megvalósulásának
pontos 3D-s szkennelésére. A szkennelt adatokat van lehetőség 3D-s modellezési környezetbe
importálni, majd a pontokhoz igazítva lehet a modellt elkészíteni.
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A szkennelés BIM-be fogalma az alábbi: egy fizikai tér vagy helyszín 3D lézeres szkennelésének
folyamata annak pontos digitális ábrázolása érdekében. Ez az ábrázolás ezután felhasználható
tervezésre, előrehaladás értékelésére vagy ellenőrzésre.
A 3D lézerszkenner állványra van helyezve, és nagy sebességgel forgó, szembiztos lézert tartalmaz.
Amikor a lézersugár szilárd felületet ér, a szkennerhez viszonyított helyzet X,Y,Z koordinátaként (más
néven „pont”) kerül rögzítésre. E pontok milliói együtt alkotnak egy rendkívül pontos digitális képet,
amelyet pontfelhőnek neveznek.
A moduláris épületek, építmények esetében több lehetőség is van a scan to BIM-et alkalmazni, így
különösen a tervezés, a minőség-ellenőrzés, a gyártásoptimalizálás, a költségoptimalizálás terén. E két
utóbbi például úgy, hogy a digitalizált termékeket lehetőség van vizsgálni és az esetleges beavatkozási
pontokat így lehetséges valós működésnek megfelelően vizsgálni. A technológia kiválóan támogatja a
minőségellenőrzést, amennyiben a mért modell és a tervezett modell összevetéséből automatikusan
kimutatja a tűréshatárt meghaladó geometriai eltéréseket.
A hagyományos, kézi módszerekkel való ellenőrzés időigényes és nem feltétlen elégségesen pontos, ezzel
szemben a lézerszkennelés gyors és hatékony adatgyűjtés segítségével pontos képet alkothat a
megvalósult elemekről, ami könnyedén összevethető a tervekkel.126 Ez kiegészíthető színhelyes optikai
adatfelvétellel, melynek a meglévő épületfelmérés esetében van igazán nagy jelentősége. A gyártó soron
szinte magától értetődő, hogy a készülő terméket digitálisan szkennelik, hogy az elemek jó helyen
vannak-e, úgy, hogy folyamatosan összehasonlítják a modellel.
2.2.7. A virtuális tervezés és kivitelezés
A VDC127 betűszót először a CIFE – a Kaliforniai Stanford Egyetem Integrált Létesítménymérnöki
Központja – fogalmazta meg és vezette be fogalomként 2001-ben, miközben a BIM még
gyerekcipőben járt. A módszertan fő kezdeményezője Martin Fischer professzor, a CIFE igazgatója.128
A virtuális tervezés és kivitelezés (VDC) egy olyan technológia, amely épületek és projektterületek
digitális modelljeit hozza létre. Az építészek, mérnökök és vállalkozók VDC-modelleket használnak az
épülettervek, folyamatok, ütemezések, költségvetések és egyebek megjelenítésére és megtervezésére. A
VDC technológia lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy az elejétől a végéig elemezzék a
folyamatokat. A VDC új technológiák (BIM) és megfelelő munka- és irányítási rendszer
kombinációja, amely integrált módon támogatja a projekten együtt dolgozó embereket. A rendszer a
projekt céljainak elérésére összpontosít, aminek segítenie kell az ügyfelet céljai elérésében, miközben
adatokat gyűjt és követi a munkafolyamatok előrehaladását.129
A VDC és az épületinformációs modellezési BIM technológia rokon, de céljuk különbözik. A BIM
technológia egy fizikai épület digitális ábrázolását és ahhoz tartozó információhalmazát hozza létre. A
VDC technológia 3D BIM modelleket és további egyéb információkat használ az építési projekt
126
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minden aspektusának digitális megtervezéséhez – a költségek becslésétől az ütemezésig és a
kockázatkezelésig.
A lean egy vállalatszervezési, vállalatirányítási módszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél
gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait. Ezt folyamatirányítási módszerré fejlesztve
tovább elsősorban az autóipar kezdte használni, később vette át az építőipar is.130
Khanzode et al. (2006)131 továbbfejlesztették a VDC fogalmát és a már kialakult BIM és Lean Project
Delivery Process (LPDS) rendszert kötötték össze. Sacks et al. (2009)132 a BIM és a lean közötti
szinergiákat vizsgálták és 56 interakciót azonosítottak kidolgozott mátrixukban. A munkájuk
bebizonyította, hogy a lean eredmények elérésében nagy előnye van a BIM használatának. Több
kutatás is rámutatott, hogy a BIM használata segíti a lean eredmények elérését, elsősorban az építési
hulladék csökkentésén és a megtakarításon keresztül.133
A VDC alkalmazását a moduláris épületek esetében sokan vizsgálták már. Kezdetben csak a
gyártmánytervek elkészítésére, azaz a moduláris elemek gyártási folyamataira (a továbbiakban:
MCM,134 majd ezt a kört kibővítették az épületelem generálásra, ütemezésre és javaslatadásra adott
követelményeknek megfelelően.135 Így nemcsak a gyártást, de a terméket is lehetőség van akár
környezetvédelmi szempontból is elemezni és a sokféle szempontnak leginkább megfelelőt
kiválasztani. Ez pedig nagyban hozzájárul környezetünk védelméhez, hiszem a moduláris
rendszerekből jellemzően sok példány készül el.
2.2.8. A számítógép által támogatott tervezés és a számítógép által támogatott előállítás
A CAD/CAM rövidítés egy angol szóösszetétel első betűinek összeolvasásából adódik: Computer
Aided Design and Computer Aided Manufacturing, ami tükörfordításban nagyjából annyit tesz:
számítógép által támogatott tervezés/számítógép által támogatott előállítás.
Magyarországi viszonylatban jelenleg nincs olyan gyártási kapacitású moduláris gyártó, ahol komoly
automatizáltsági szint alkalmazása már gazdaságos volna. A hazai gyártók többsége jelenleg inkább
kisüzemi szinten működik, azonban többen is folyamatos fejlesztésekkel, bővítésekkel növekednek. A
szigorúan vett moduláris piacról kicsit kitekintve nagyobb acélszerkezet-gyártó cégek esetében
találhatóak élvonalbeli ipari technológiák országhatáron belül is; számítógép-vezérelt vágást követően
az optikailag beazonosított elemeket robotkar emeli és mozgatja a kívánt pozícióba, ahol az
automatikus hegesztés következik. Hasonló technológia alkalmazásával a moduláris gyártás is
rendkívül hatékony, megbízható és magas minőségű tud lenni. Ahhoz, hogy ilyen szintű
gyártástechnológiába legyen érdemes invesztálni, stabil felvevő piac is szükséges. A nemzetközi
moduláris piacot megvizsgálva már a Közép-Kelet-Európai régióban is találhatók olyan nagy gyártók,
amelyek komoly automatizáltsági és digitalizációs szinten üzemelnek.
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A CAD/CAM rendszerek esetén a vezérlőszoftverek rendszerint fel vannak készítve az alapanyag
felhasználás optimalizálására, például a vágási geometriák olyan kialakítására, hogy a hulladékképződés
minimálisra csökkenjen.
Míg azokban az esetekben, amikor a tervek alapján a szakember kétkezi munkával alkot, az esetleges
tervezői hibák ilyen módon még egy ellenőrzésen mennek keresztül. A számítógép-vezérelt gyártási
folyamat ezt már nélkülözi, így a tévedésekre már csak később derül fény. Viszont az
automatizáltságból kiindulva várhatóan jóval kevesebb is a hiba, így jóval kevesebb a selejt is, azaz
egyértelműen előnyös erőforrás hatékonysági szempontból.
2.2.9. A moduláris egység tervezése BIM alapokon
A moduláris termékek tervezési módszereivel gazdag szakirodalom foglalkozik. Egy kínai tanulmány136
kidolgozott egy BIM módszert a moduláris házak részletes geometriai tervezésének és digitális
gyártásának támogatására. BIM-es interfészt fejlesztettek, ami a 3D-nyomtatott modulok geometriai
részleteinek kidolgozását támogatja. Ezen kívül a 3D nyomtatás robotikus szimulációját is képes
elvégezni. A lenti kép mutatja a fejlesztés logikáját. Először alapvető építészeti modelleket hoznak létre
előregyártott elemcsoportokból (például homlokzati panelek, mosdó vagy konyha), a helyi
szabályozások és gyártói követelmények figyelembevételével. A megtervezett komponensek alap BIM
modell biztosítja a geometriát, beleértve a lehetséges hosszát, szélességét, mélységét, nyílásszámát,
ablaktípusát stb. Ezen kívül a BIM modell olyan szemantikai információkat is biztosít, mint az
anyagok (például vasbeton, vakolat/fa falak, tulajdonságaik) és az alkatrészek funkcionalitása
(szerkezeti vagy válaszfalelemek). Később, amikor konkrét épülettervezésre kerül sor az elkészített
alap, egységeket tartalmazó BIM modelleket használva különböző méretű modulegységekké
kombinálják azokat, amelyek akár kisebb méretű egy- vagy kétszemélyes, illetve nagyobb családok
számára nagyobb méretű modul lakásokká állnak. Az így előállt modulok tovább kombinálhatók a
moduláris ház alaprajzának kialakításához, figyelembe véve a beltéri levegő szellőzésének és a
környezeti fenntarthatósági szempontokat. A kialakult épület BIM modelljének segítségével elkészítik
a részletes geometriai terveket, majd azok alapján a 3D nyomtatáshoz szükséges prototípusok is
elkészülnek. Több ellenőrző és teszt fázist követően a CAM rendszerrel összekapcsolhatók az így
létrehozott tervek, így végül elkészíthetők a 3D nyomtatott épületelemek.
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Forrás: Jun Ma et al. (2021) 137

A BIM alapú modultervezés elvi váza: az alapvető előregyártott elemek létrehozása, az előregyártott
elemek modulokba való rendezése és a részletkidolgozása / prototipizálása és 3D nyomtatott
modulok tervezése.
138
Egy dél-koreai tanulmány megvizsgálta a moduláris tervezés fő feladatait és ezek közül a
legfontosabbakat kiválasztva a BIM feladatokkal való szinergiákat kutatta. Az eredmény szerint a
könnyen hozzárendelhetőek a BIM lehetőségek a moduláris épülettervezés és kivitelezés során
felmerülő feladatokhoz:
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Kapcsolati mátrix a fő moduláris feladatok és a BIM lehetőségek között

Forrás: Myungdo LEE et al. (2020)139

Építési helyszínen kívüli fő feladatok:
C1
telephelyi gyártás ütemezése,
C2
a modul gyártási folyamatának tervezése és irányítása,
C3
modul tartószerkezet gyártásának ütemezése,
C4 nyílászárók/burkolatok/tetőfedés/szigetelés/ befejező munkák ütemezése
minőségirányítása,
C5
gépészeti/villamos/vízszerelési munkák ütemezése és minőségirányítása,
C6
összeszerelés minőségellenőrzése.

és

Építési helyszíni fő feladatok:
C7
helyszíni építkezés ütemezése,
C8
emelési munkák tervezése és irányítása,
C9
modulelemek összekapcsolásának minőségirányítása,
C10 nyílászárók/burkolatok/tetőfedés/szigetelés/ befejező munkák minőségirányítása,
C11 gépészeti/villamos/vízszerelési munkák minőségirányítása,
A moduláris feladatok azonosítását követően a releváns BIM feladatokat is azonosította:
T1
Részletes 3D modellezés kritikus kapcsolatokhoz,
T2
3D gyártmánytervek,
T3
3D-s modell készítése a helyszíni organizációhoz,
T4
4D szimulációs modell készítése,
T5
4D ütemterv modell készítése kritikus kapcsolatokhoz,
T6
4D modell készítése az emelési tervhez,
T7
4D modell mennyiségeléssel.
139
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A fenti ábra szerinti mátrix formában vizsgálta a kapcsolódási lehetőségeket, illetve azok erősségét is
számszerűsítette. Az eredményeik alapján a 3D-s és 4D-s modellek használata a kritikus
kapcsolatokhoz és az ütemterv készítéséhez voltak a legtöbbször használt megoldások a moduláris
épületek készítése során.
Nagyon sok hasonló kutatási eredmény azt mutatja, hogy a moduláris épülettervezést a BIM rendszer
alkalmazása hatékonyan tudja segíteni.140 A moduláris elemek sztenderdizációja lehetővé teszi az egyes
elemek adatbázisszerű összegyűjtését, amely így elemkészletként tud működni egy tervezési feladat
esetében. A teljes digitalizáció további lehetőséget ad egyéb innovatív technológiákkal való
összekapcsolásra is, mint például a CAD/CAM gyártás, a 3D nyomtatás stb.
2.2.10. Ki készíti a moduláris épület BIM modelljét?
A moduláris elemekből álló épületek, épületrészek lényege, hogy egy előre kialakított, csak helyszíni
összeszerelést igénylő gyártói elemkészletből készülnek. Ennek a rendszernek a tervei a cégeknél
elérhetők, így ezeket az elemkészleteket előre el lehet készíteni BIM alapokon. A gyártó és tervezőiroda
méretének, kapacitásának, projekttípusainak stb. függvénye, hogy hol éri meg ezeket elkészíteni.
Amennyiben a gyártó vállalja a termékeinek BIM modellben való feldolgozását és a tervező részére
átadja egy tervezési projekt során, akkor a legfontosabb szempont, hogy az elkészült modellrendszer
platformfüggetlen legyen, és felesleges attribútumokat ne tartalmazzon. Amennyiben a tervező készíti
el a moduláris elemek BIM modelljét, úgy lehetősége van a saját sztenderdjeihez igazítani és
maximálisan kompatibilis lesz a BIM modell-el. Ugyanakkor ez a hátránya is, hiszen a gyártók
termékeinek módosulásait lekövetni nincs lehetőségük. Ahogy egyre jobban elterjed a BIM és a
moduláris gyártás, ki fog alakulni ennek is módszertana, hogy a tervezés és a gyártás mehet-e egy
modellből, ki tervez, ki, meddig tervez. Ha mindenki a BIM modellt használja az oda vezet, hogy újabb
csapatokat kell betanítani az alkalmazott modellezési szabályokra… közben egyik cég és a másik cég is
saját szabályai szerint modellezne…
2.2.11. Összefoglaló
A BIM módszer és a moduláris technológiák szorosan eredményesen kapcsolható rendszerek, melyek
együttes alkalmazásával az építőipar kiemelkedő hatékonyságot tud elérni.
Moduláris építési rendszerek ideálisan alkalmasak olyan épületek esetén, melyek sok ismétlődő azonos
vagy kis mértékben eltérő elemet tartalmaznak. A BIM munkamódszer alkalmazása az ilyen
épületeknél nagymértékben növeli a projekt hatékonyságát, gazdaságosságát mind a tervezés, mind a
gyártás és a hozzá kötődő beszerzések, mind a raktározási, szállítási és daruzási feladatok végzése során.
Mivel a moduláris rendszerek kifejezetten alkalmasak arra, hogy életciklusuk során akár több ízben is
áthelyezésre kerüljenek, ilyen esetekre felbecsülhetetlen értéket jelent, ha rendelkezésre áll az épület
BIM modellje, digitális iker modellje.
Egy épületen belül jellemzően néhány modultípus van, melyek nagy számban ismétlődnek teljesen
azonos formában vagy kisebb eltérésekkel. Ezek a modulok, illetve a köztük lévő kisebb szükséges
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eltérések jól leírhatók alfanumerikus paraméterekkel, ez kiválóan kedvez a parametrikus
tervezőszoftverek alkalmazásának.
A BIM rendszerben nyilvántartott modulméretek és modulsúlyok, valamint a beépítési sorrend
alapján optimálisan tervezhető a modulok tárolása, a szállítási útvonalak megállapítása, szállítási
ütemezése „just in time” elvek szerint, valamint a daruzási kérdések is hatékonyan kezelhetők. Mindez
a nyilvánvaló szervezésbeli és gazdasági előnyökön túlmenően komoly környezetvédelmi potenciált is
jelent a felesleges szállítások, hulladékkeletkezés, energiafelhasználás és a jövőbeni újbóli
hasznosításnál az erőforrásigény csökkentése révén.
„A BIM az építőipari együttműködés leghatékonyabb eszköze. A digitális modellnek köszönhetően
lehetővé teszi a tervezés-megvalósítás-gyártás-üzemeltetés-életciklus-végig tartó fázisok követését. Ez
azután egyedülálló információcsere platformként szolgál, amely egyidejűleg és közvetlenül frissül
minden résztvevőnél. Egyszerűsödik a párbeszéd a projekt valamennyi érdekeltje között, akik az
eszközt a saját adataikkal táplálják.” 141 142 143 144
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2.3. Tartószerkezet-tervezési kihívások a moduláris építészet során145

Forrás: a szerző saját készítése.

Moduláris felépítésű vázszerkezet

2.3.1. A tartószerkezetek modularitásáról
Épületek vázszerkezetének tervezése és építése során a modularitás, a modulokban való gondolkodás
velünk van épített történelmünk kezdete óta – még akkor is, ha nem feltétlenül a mai értelemben vett
modulokról beszélünk. Magától értetődő módon az épületek tartószerkezetei viszonylag egyszerű
geometriai logika mentén készülnek, ezek a rendezőelvek szükségesek ahhoz, hogy tervezhető, logikus
és – mindenekelőtt – egyszerűen, gazdaságosan építhető rendszereket kapjunk. Épületeink általában
szabályosan ismétlődő elemek sokaságából, azok megfelelő rendszeréből alakíthatók ki. Modulokban
kell gondolkodni, ha szabályos falazatot akarunk készíteni, de szintén a moduláris rendbe illeszkedően
kell például födémgerendákat, dúcoszlopokat, szarufákat, cserépléceket és héjalást is kialakítani. Ez a
gondolkodás teszi lehetővé azt, hogy az alapelemeket előre – akár a felhasználás helyétől nagyobb
távolságra − elkészítve építhessünk. Annyira egyértelmű a logika, hogy nem is kellett soha azon
gondolkodni, hogy érdemes-e például változó méretű falazóelemekkel építeni egy épületet.
Nyilvánvalóan nem a válasz – és látjuk, hogy nem is tudunk olyan példát mondani, ahol ez a fajta
modularitás gátolta volna a kreatív alkotást.
A széles körben elfogadott és elterjedt mértékegységek bevezetésével lehetőség nyílt az alapelemek
méreteinek helyi, nemzeti, esetenként pedig nemzetközi egységesítésére is – jó példa erre, ha a XIX.
században már gyakran, utána pedig általánosan szabályozott méretű téglákra, vagy éppen a hengerelt
acéltermékekre gondolunk. Az építőiparban az alapanyagok (egy részének) méretrögzítése mellett is
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elmondható, hogy a XX. század közepéig „egyedi” szerkezetek épültek, magasabb szintű modularitásra
nem volt igény (és lehetőség).
Az 1950-es évektől világszerte rohamosan terjedő üzemi előregyártás nem csupán termelékenységében,
de szemléletmódjában is gyökeres változást hozott. Alapvető elvárássá vált a szabályos méretrendhez
való igazodás – legyen szó akár egyszerű födémgerendákról, akár összetett épületelemekről. A
gyakorlat egyértelműen igazolta, hogy a hatékonyság a megfelelő tervezéssel, üzemi előregyártással,
logisztikával és építéstechnológiával jelentősen növelhető. Ekkor jelentek meg azok a modulok is,
melyek nem csupán tartószerkezetet, de komplett, felhasználásra gyakorlatilag kész egységeket adtak
– például ilyen, ún. térelemeket használtak a házgyári épületek építésekor is, fürdőszobai blokként,
egyben beemelve. Az – akár magasabb fokú – előregyártás tartószerkezetileg is bizonyította
megfelelőségét. (A hazai közéletben a „panel” kifejezés gyakran negatív kontextusban szerepel, ennek
oka azonban sokkal inkább társadalmi – szociológiai, esetleg gépészeti, mintsem tartószerkezeti
eredetű.)
Az elmúlt évtizedekben az ipar és benne az építőanyag-ipar fejlődésével nagy számban jelentek meg
olyan új, immár nagy tételben is elérhető anyagok és anyagrendszerek, melyek a helyszíni építés nagyfokú
előkészítését segítették. Ilyen anyagok például a szinte tisztán organikus eredetű fatermékek: rétegelt
lemezek, préselt-ragasztott lemezek, rétegelt ragasztott tartók, rétegragasztott Cross Laminated
Timber (a továbbiakban: CLT) lemezek, vagy a mára már jól ismert üveg-, szén-, vagy aramidszálas
kompozitok, de ide sorolhatók a szintén elterjedt szálcement lemezek és egyes műanyagok is. Az új –
vagy újszerű – anyagok, anyagrendszerek mellett a gyártástechnológia fejlődése is gyökeres változást
hozott – a Computer Numerical Control (CNC) berendezésekkel végzett (előre)gyártás új kapukat
nyitott.
Az épített történelmünk korszakait áttekintve egyértelműen látható, hogy évezredeken át – egészen a
XIX. századig – az élőmunka érdemi „megtakarítására” kevés valós eszköz állt rendelkezésre. Az építés
mindig lassú, magas munkaigényű folyamat volt. A népesség robbanásszerű növekedése, a
komfortigények változása, a gépek és új technológiák megjelenése új műszaki-gazdaságossági
szempontokat és lehetőségeket hozott az építőiparba is.
Az elmúlt évtizedekben az élőmunka meredeken emelkedő költsége, a digitalizáció, automatizáció
valamint robotizáció jelentette lehetőségek és az újonnan megjelenő társadalmi – gazdasági igények
miatt kellett sok folyamatot átalakítani, újragondolni, mint minden iparágban, az építőiparban is.
Számos – korábban csak speciális esetekben előforduló – esetet ismerünk, amikor a gyors építés
alapvető szemponttá vált (időszakos egészségügyi és szociális infrastruktúra, energetikai létesítmények
stb.).
A leírtak fényében nem meglepő, hogy a nagyfokú üzemi előkészítést feltételező moduláris építési
módok jelentős fejlődésnek indultak, ami természetszerűleg igaz a tartószerkezetekre is. A
tartószerkezetekben – mint az épületek vázszerkezetében – megjelenő modularitás ugyanakkor nem
csak önmagában vázról szól, de alapot teremt ahhoz is, hogy a szerkezetre épülő egyéb szakágak is
moduláris szemlélettel készülhessenek. Nem túlzás tehát, ha azt állítjuk, hogy a szerkezeti megoldás
alapvetően befolyásolja az egész épületet – fontos, hogy a vázszerkezeti (is) megfelelő legyen!
2.3.2.Moduláris szerkezetek általános tartószerkezeti jellemzői
Tartószerkezeti szempontból vizsgálva a moduláris épületszerkezeteket, több olyan jellemző kiemelése
indokolt, melyek akár tervezési, akár gyártási – építési szempontból fontos (jelen alfejezetben
funkcionalitási, gazdaságossági, fenntarthatósági kérdéseket nem vizsgálunk, a szerkezeti
szempontokra korlátozzuk a vizsgálatot). Jellemzőkről beszélünk, nem kifejezetten előnyökről és
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hátrányokról, mert egy adott szempontból előnyös tulajdonság más szempontból akár hátrányos is
lehet:
− A méretpontos, időjárástól függetlenül készíthető szerkezetek, szerkezeti elemek.
− A sorozatgyártással együtt járó szerkezeti előnyök: átgondolt, több fejlesztési ciklusban
finomított elemek és megoldások, minimalizált anyagmennyiség. További előnyök a nagy
számban alkalmazott, tipizált csomópontok, kapcsolatok, melyek szerkezeti előnye, hogy az
egyedileg és esetileg méretezett kapcsolatok helyett optimalizált, akár fejlett kísérleti
módszerekkel igazolt megoldások készíthetők.
− Szintén előny a hagyományos építési módoknál általában könnyebb szerkezetek. Szerkezeti
szempontból a súlycsökkenés ugyan nem minden esetben egyértelmű előny, de
általánosságban igen. A kis(ebb) önsúly általában kedvezőbb alapozási megoldást és
jellemzően kisebb szeizmikus hatást jelent. Az egyéb esetleges terhelések (hasznos födémteher,
hó – és szélteher stb.) szempontjából a teher-önsúly arány növekedése ugyanakkor nem
feltétlenül kedvező, hiszen az érzékelhető – utólagos – deformációk aránya jóval magasabb
lehet a könnyű szerkezet miatt.
− Az üzemi előregyártás általában precíz és anyagtakarékos korrózióvédelmi megoldásokat tesz
lehetővé.
− A jellemzően vékony elemek miatt a passzív tűzvédelem (szerkezeti tűzállóság) kérdésköre
viszont különös figyelmet igényel.
− Bár nem egyértelműen „nyers” tartószerkezeti szempont, érdemes megemlíteni a gyors
helyszíni építésből adódó következményeket is. A csökkenő építési idő egyfelől kedvező, mert a
hagyományos építési eljárással szemben a szerkezet nincsen kitéve több évszakon keresztül a
meteorológiai hatásoknak (temperálatlan szerkezetek esetén a szélsőséges hőmérsékleti
hatások szerkezetileg is jelentősek lehetnek). Ugyanakkor az állandó terhelés gyors felhordása
a talaj konszolidációját nem (illetve kevésbé) teszi lehetővé, amely egyes esetekben az építést
követő talajmozgások arányát növel(het)i.146
2.3.2. A moduláris szerkezetek és a szabványkörnyezet
A moduláris épületekről nemcsak a közvélekedés, de sok esetben a gyártók állítása is az, hogy az üzemi
gyártást követőn az épület bárhol, gyakorlatilag azonos módon telepíthető és használatba vehető. Nem is
meglepő ez a – téves − vélekedés, hiszen − akár csak saját kontinensünkre gondolva −, az EU
tagországaiban (illetve kiegészítve azt EGT tagállamaival és Svájccal is) megszoktuk a termékek szabad
áramlásának és az egységes, vagy legalábbis sok elemében egységes szabályozásnak a vitathatatlan
előnyeit. Az egységes műszaki és jogi feltételrendszer szerint értékelt és tanúsított mindennapi
eszközeink esetében ez egyértelműen kedvező, mint ahogyan az építőipar egyes termékei esetében is
hasonló a helyzet. Az építőipar számos egyéb terméke esetén – különös tekintettel a végtermékekre –
a harmonizáció azonban messze nem teljes és ennek fontos szerepe van a moduláris építészetben is.
A tartószerkezeti tervezést az Európai Unióban és több, a globális gazdaság szempontjából is fontos
országban (Törökország, Szingapúr stb.) az Eurocode (EN 1990 – 1999) szabványsorozat alapján
végzik. A szabványokat az egyes országok a saját szabványkörnyezetükbe illesztve használják
(Magyarországon az „MSZ” előtaggal ellátva, például: MSZ EN 1990). Fontos tudni, hogy ezek a nem
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harmonizált szabványok (nem teljesen egységesek minden tagállamban), minden ország elvégzi a helyi
viszonyok szerinti „finomhangolást”, melynek fő területei az alábbiak:
− meteorológiai jellemzők: hó – és szélhatás, hőmérsékleti hatások;
− szeizmikus jellemzők;
− az Eurocode-ban csak ajánlott tényezők megadása, pontosítása;
− egyéb országspecifikus előírások.
Könnyen belátható, hogy pusztán a meteorológiai és a szeizmikus terhelések tekintetében milyen
alapvető (értsd: akár nagyságrendi) eltérések fordulhatnak elő, tájegységtől, földrajzi területtől függően.
A fenti hatások nem csupán országok között, de országhatárokon belül is változhatnak. Még a kisebb
méretű országok határai között is jelentősen eltérő előírásokat kell figyelembe venni, erre a közvetlen
példa, Magyarország, ahol például
− a felszíni hóteher karakterisztikus értéke a tengerszint feletti magasság függvényében jelentősen
változhat (1,25 – 2,75 kN/m2 értékek között) − még magashegységek nélkül is igaz ez,
egyértelmű, hogy az alpesi országokban még nagyobb a variancia;
− a szeizmikus alapgyorsulás értéke 0,08g – 0,15g között változik (5 zónára osztva), azaz
országhatáron belül is mintegy 100% eltérés veendő figyelembe a méretezéskor.147
A tartószerkezeti tervezés során a terhek és hatások felvétele még a fenti tényezők együttes
figyelembevételét követően sem egységes, hiszen azok meghatározásánál további tényezőket kell
figyelembe venni, mint például:
− környezet (terepadottságok, beépítettség) hatása a szél torlónyomásának meghatározásakor;
− beépítési jellemzők figyelembevétele a hóteher számításakor (hófelhalmozódás, hózugteher
stb.);
− talajkörnyezet hatása a szeizmikus terhek kialakulására, intenzitására.
A rövid és kivonatos áttekintésből is jól látható, hogy az „Eurocode szerinti” tervezés egyáltalán nem
jelent minden szempontból azonos követelményeket. A moduláris építészet szempontjából ez azért
különösen fontos, mert a termékfejlesztés és gyártás folyamán figyelembe kell venni az adaptálás
szükségességét.148
A moduláris szerkezetek teljesen „helyfüggetlen” építése a fentiek miatt nem alapértelmezett,
ugyanakkor a célterület (ország, régió) megfelelő meghatározásával lehetőség van nagyobb földrajzi
területen az alkalmasság biztosítására.
2.3.3. A moduláris szerkezeteket érő hatások
Modulárisan felépülő szerkezetek esetén – a tervezett végállapotot tekintve – a szerkezetet érő terhek
és hatások számításának tekintetében érdemi eltérés nincsen a hagyományos technológiával épített
épületekhez képest. A vonatkozó jogszabályok és szabványok által megkövetelt biztonsági szinteket az
építés módjától függetlenül teljesíteni kell.149
A moduláris épületeknél – hasonlóan például a hagyományos előregyártott (vas)beton szerkezetekhez
– külön vizsgálati szempont az üzemben készített elemek emelési, szállítási, szerelési állapotainak
147
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vizsgálata, kiemelt figyelemmel az ún. volumetrikus (teljes méretben előregyártott) elemekre. Ilyen
modulok esetében a gyártási manipulációval kapcsolatos mozgatás, de különösen a szállítás, beemelés
során fellépő hatások gyakran a tervezett végállapotnál is kedvezőtlenebbek lehetnek, így az állapot
vizsgálata nem mellőzhető. A tervezési folyamatban figyelembe kell venni, hogy a nagyfokú
előregyártás általában azt (is) jelenti, hogy az épületelemekben már az üzemben elhelyezik azokat a
nem tartószerkezeti elemeket, melyek kifejezetten érzékenyek lehetnek a szállítási, emelési hatásokra.
Míg például egy előszerelt acél váz jelentős rugalmas – de akár lokálisan képlékeny – alakváltozásokat
is elszenvedhet érdemi károsodás nélkül, a szerkezetbe, szerkezetre épített, érdemi deformációs
képességgel nem rendelkező elemek (nyílászárók, burkolatok stb.) jóval hamarabb károsodhatnak. Ez
általánosan szükségessé teszi a körültekintő szilárdsági és alakváltozási vizsgálatokat az ideiglenes
állapotokra vonatkozóan is.
2.3.4. Talajkörnyezet szerepe, alapozás
A moduláris épületekre általában könnyű, egyszintes épületként gondolunk, melyeknél az alapozás
érdemi nehézségek nélkül kialakítható. Bár ez sem feltétlenül igaz, de a nagyobb alaprajzi méretű,
illetve szintszámú épületek esetén az alapozás a hagyományos építésű épületek alapozásához hasonló
tervezést igényel.
Minden olyan esetben, ahol az egyszerű, egyben elhelyezett, könnyű modulnál összetettebb struktúrát
készítünk, számolni kell a szerkezet belső és külső statikai határozatlansági fokának nagymértékű
növekedésével, amit a szintszám növelésével növekvő alapterhelések is bonyolítanak. Többszintes
épületek, vázak esetén az alapozás erőjátéka nem függetleníthető a vázszerkezet erőjátékától, olyan
interakcióról van szó, melynek vizsgálata mindenképpen szükséges. A többszintes moduláris vázak
esetében az alapozási kérdésekkel összhangban szükséges vizsgálni a szeizmikus hatásokat is −amíg egy
terepre helyezett egyszerű „konténer” esetén a szeizmikus hatások vizsgálata nem érdemi szempont,
hiszen a szerkezet merevtest-szerűen elcsúszik az alátámasztáson, „kimozogva” a hatást, a többszintes
vázaknál ez a feltételezés nem elfogadható.
Egyszerű, kis alapterületű, egy-két szintes moduláris épületek esetén gyakran felmerülő szempont a
későbbi áthelyezés, áttelepítés igénye. Ilyen esetekben a hagyományos alapozási szerkezet reálisan
kiváltható a technológiához jól illeszkedő, egyszerűen telepíthető alapokra (előregyártott pontalapok,
talajcsavar), amely a teljes építési folyamatot egyszerűsítheti, gyorsíthatja. Fontos szempont, hogy még
ilyen egyszerű esetekben is az alapozási rendszer megfelelő megválasztása és kiépítése szükséges a
telepítést megelőzően.
Az áttelepítéshez hasonló előny lehet a későbbi alaprajzi – esetlegesen magassági – bővítés lehetősége
is, természetesen ilyen esetekben is mindenképpen indokolt az alapozási rendszer megelőző vizsgálata.
A gyártók, forgalmazók általában nem adnak „helyspecifikus” alapozási megoldást, ez a korábban már
tárgyaltak szerint nem is lenne általánosan lehetséges. Elsősorban nagyobb, többszintes moduláris
épületek esetén jellemző, hogy a gyártó a teljes tervezési munkát egyben végzi, a helyi adaptációt is
beleértve. Az alapozás tervezése, előkészítése minden esetben az építési hely és a talajadottságok
függvényében lehetséges és szükséges. Azokban az esetekben, amikor a moduláris vázszerkezetet
hagyományos technológiával épített alépítményi szerkezetre (például pinceszint) elhelyezve építik, az
alapozás és az alépítmény tervezése, építése is szokványos módon történhet.
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2.3.5. Erőtani jellemzők
A korábban leírtak szerint a moduláris épületek tervezése, gyártása, építése során az elvárt biztonság
szintje nem különbözik – nem különbözhet − a hagyományos módon megépített épületek
biztonságosságától. Nincsen tehát alapvető eltérés a szerkezetet érő hatások felvételekor, illetve a
szerkezetek ellenállásának számításakor, magától értetődő elvárás, hogy a felhasználók az elvárt
biztonságban legyenek az épületekben.
Az alábbiakban azokat a speciális sajátosságokat foglaljuk össze, melyek más szemléletet, megközelítést
igényelnek moduláris épületek tervezése során.
Az alacsony önsúlyból adódóan a legtöbb esetleges teher az állandó terhekhez viszonyított aránya jóval
magasabb, mint hagyományos szerkezetek esetén. Ahogyan már említettük, ez nem jelent elvi
különbséget, de bizonyos esetekben növelheti a szerkezet érzékenységét. Egy jelentős önsúlyú, robosztus
hagyományos épület önsúlya szinte minden esetben meghaladja – általában jelentősen meghaladja – a
hasznos terhelést, ami nem csupán a felhasználók komfortérzete szempontjából lehet kedvező (például
kevésbé érezhető alakváltozások, lengések), de nagyobb lehetőséget ad utólagos (akár ideiglenes)
terhek elhelyezésére. A csekély önsúly indokolttá teszi a szél – és hóhatás pontos elemzését is.150
Az alacsony önsúly másik – egyértelműen előnyös – következménye a szeizmikus hatásokból származó
erők és igénybevételek csökkenése. A szeizmikus teher – ellentétben például a hó – és szélteherrel –
erősen függ az épület ún. válaszától, azaz a vázszerkezet dinamikai és anyagjellemzőitől, csomóponti
kialakításától. Nagy általánosságban elmondható, hogy „lágy” – nagyobb sajátlengés-időkkel
rendelkező –, illetve „könnyű” szerkezetekben kevésbé jelentős a földrengés hatása. Emiatt könnyű,
moduláris épületekben – különösen a gyakori acél vázelemek esetén – bizonyosan jóval kisebb
igénybevételek ébrednek a szeizmikus hatásokból, mint egy hagyományos módon épített „nehéz”
szerkezetben. Ugyan nem közvetlenül a moduláris jelleggel köthető össze, de a nagyobb duktilitású acél
vázszerkezetek szintén kedvezőek ilyen szempontból. A képlékeny deformációra nem, vagy csak
korlátozottan képes hagyományos építőanyagokban (falazóelemek, beton) már kisebb mozgások
hatására repedések alakulhatnak ki, ezeket a mozgásokat az acél vázak jellemzően jobban elviselik.
A több modul összeépítésével kialakított szerkezetek esetében a csomóponti kapcsolati erők számítása,
igazolása tervezői feladat. Bár ez természetesen nem kerülhető el hagyományos szerkezetek esetében
sem, azért fontos kiemelni, mint szempontot, mert számos esetben külön tervező végzi a modul
tervezését és méretezését, illetve a kapcsolatok ellenőrzését. Ez a kétlépcsős vizsgálat a moduláris
épületek tervezésének szükséges velejárója. A kapcsolati erők számítása mind volumetrikus modulok
esetén, mind lapraszerelt szerkezetek esetén kiemelt figyelemmel kezelendő.
2.3.6. A tartószerkezeti összkép
A moduláris szerkezetek építése iránti igény érzékelhetően nőtt az elmúlt évtizedben, mind a lakossági,
mind az üzleti és közszolgáltatási szektorban. A kialakítás műszaki és gazdaságossági jellemzőivel
kapcsolatban leginkább a gyártók (marketing)anyagai érhetőek el, melyek a tényleges szerkezeti
kialakításra vonatkozóan meglehetősen kevés információt tartalmaznak – az egyre erősödő piaci
versenyben érthető módon védik a saját fejlesztéseket, megoldásokat.
Jelen kiadványnak nem célja, nem is lehet célja, hogy a modulok tervezésével, fejlesztésével kapcsolatos
műszaki eljárásokat, méretezéselméleti elveket részletesen bemutassa – ezek a módszerek a
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tartószerkezet tervezési gyakorlatban ismert módszerek. Sokkal fontosabb, hogy a moduláris épületet
(generál)tervezője, vagy éppen a moduláris épületet építtetője, végfelhasználója megismerje a
legfontosabb tartószerkezeti sajátosságokat és követelményeket a döntést megelőzően, az alábbi kérdések
feltevésével:
− alkalmas-e az építési helyszín a tervezett épület megépítéséhez, rendelkezésre állnak-e a
telepítéshez szükséges helyi alapadatok (talajkörnyezet és egyéb jellemzők),
− egyértelműek-e a modulok műszaki jellemzői (terhelhetőség, tűzállóság stb.),
− ismertek-e méretezéskor figyelembe vett egyéb terhelések (meteorológiai terhek stb.),
− egyértelmű-e, hogy az adaptáció során mi a gyártó által vállalt tartalom és mi az, amit külön
bevont tervezőnek és kivitelezőnek kell elkészítenie (alapozás, összeépítés), egyértelmű-e a
gyártó előírása az alépítménnyel, alapozással kapcsolatban,
− van-e szükség olyan további helyszíni műszaki intézkedésre, ami az épület teljesítménye
szempontjából elengedhetetlen? ha igen, kinek a feladata ez,
− van-e egyértelmű gyártói előírás a szállítási, rakatolási, emelési és szerelési követelményekre
vonatkozóan.
A fenti kérdések előzetes tisztázása nagyban segítheti a moduláris épületek szakszerű, erőtani
szempontból is megfelelő telepítését, építését.

2.4. Minőségbiztosítás és teljesítmény-jellemzés a moduláris építészetben 151
A moduláris építészetben alkalmazott szerkezetek építési készletnek, azaz építési terméknek
minősülnek. Az építési termékek tervezési és beépítési követelményeit nálunk a 275/2013
Kormányrendelet,152 Európai Uniós forgalomba hozatal ukat pedig a 305/2011/EU rendelet153
szabályozza.
A moduláris építészetben alkalmazott építési termékek és készletek , hogy bizonyítani, és biztosítani
lehessen az európai és nemzeti szintű követelményeknek való megfelelőséget.
A teljesítményjellemzés nem csak az előírásoknak való megfelelőséget hivatott biztosítani, a gyártó
számára ezek jelentik a legfontosabb információkat a termék forgalomba hozatalához kiállítandó
Teljesítménynyilatkozat tartalmi felépítésében. A gyártónak ugyanis nyilatkozni kell, hogy a később
forgalomba hozott tételek egyaránt megfelelnek azon követelményeknek, melyekre a termékminősítés
során meghatározták az egyes teljesítményértékeket. Ennek dokumentuma a Teljesítménynyilatkozat,
melynek tartalmi és felépítési elemeit a 305/2011/EU rendelet2 III. melléklete tartalmazza. Európai
szabályozási szinten minden tagországban egyaránt kötelező ennek csatolása az eladott tételek mellé,
az adott tagország hivatalos nyelvén szövegezve azt.
A dokumentum fontos feladata, hogy harmonizált szabványkörnyezet vagy európai műszaki értékelés
esetén, a CE jel elhelyezhető a terméken, vagy annak csomagolásán, mely jellel a gyártó felelősséget
vállal, hogy a termék valós teljesítménye megegyezik a Teljesítménynyilatkozatban foglaltakkal.
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2.4.1. A harmonizált szabványok
Az európai szintű előírásokat harmonizált szabványok előírásainak megfelelő építési termékek
minősítésével lehet teljesíteni. A széles körben alkalmazott termékek esetén, mint például
falazóelemek, nyílászárók, faszerkezeti elemek, beton termékek megalkotásra kerültek azokat az
alapvető műszaki követelményszinteket tartalmazó szabványok, amelyeknek megfelelő termékek
szabadon forgalomba hozhatók az Európai Unió bármely tagországában. A harmonizált szabványok a
termékek felhasználási területeik alapján releváns követelményszinteket határozzák meg. Igaz
azonban, hogy tagországi szinten egyes felhasználási területekre vonatkozhatnak szigorúbb jogszabályi
előírások, ilyenek lehetnek például a termékek tűzvédelmi tulajdonságai.
Ahogy arról a korábbiakban már szó esett, a moduláris építőelemekre vonatkozóan nincs egységes
európai szabályozás, azok tartószerkezeti kialakítására vonatkozóan. Alapvetően az Eurocode
előírásainak kell megfelelni, valamint az egyes tagországi kiegészítő követelményeknek, de ezen felül
egyfajta szabadsága van az építési készletek gyártóinak.
2.4.2. Műszaki értékelések
A moduláris építészetben azonban jellemzően egyedi termékek vagy készletek jelentik az építési
terméket, így a legtöbb esetben nem, vagy csak nagyon korlátozottan lehet harmonizált szabvány alá
besorolni ezeket. Ebben az esetben két lehetőséggel élhet a termék gyártója, vagy forgalmazója.
Dönthet Nemzeti Műszaki Értékelés (továbbiakban NMÉ), vagy szélesebb körben felhasználható
Európai Műszaki Értékelés (továbbiakban ETA154) elkészíttetése mellett. A műszaki értékelések közös
jellemzője, hogy a termék felhasználási területe szempontjából releváns követelményekre adják meg a
teljesítményértékeket. Ezek természetesen igazodnak az egyes jogszabályi, vagy törvényi
követelményszintekhez egyaránt.
A különbség a két dokumentáció között, hogy míg az NMÉ csak egy adott tagországon belüli
forgalomba hozatalra jogosítja fel a gyártót, addig az ETA, a harmonizált szabványokhoz hasonló,
európai szintű forgalmazást biztosít. Tehát még az NMÉ csak az adott tagország követelményeinek
való megfelelést, addig az ETA az európai környezetben való felhasználhatóságot biztosít. Ez magával
hozza azt is, hogy ETA esetén feltüntethető CE jel, azonban csupán NMÉ birtokában tilos ennek
elhelyezése a terméken.
Az építési termékek teljesítménye kapcsán általánosan meghatározandó alapvető követelményeket
szintén a 305/2011/EU rendelet tartalmazza. Annak I. mellékletében pontokba szedve sorolja fel az
építmények és egyes alkotóelemeikre vonatkozó minimum előírásokat. Alapkövetelmény, hogy az
épületeknek a használhatóság mellett teljes élettartamuk alatt a használók egészségének és
biztonságának biztosítása is megkerülhetetlen feladata. Ugyanez igaz az egyes építési készletekre vagy
termékekre (moduláris építészet) is.
2.4.3. Alapvető követelmények
A szerkezetek tervezése során alapul kell venni, hogy az építés és használat során fellépő várható terhek
ne okozzanak károsodásokat, túlzott deformációkat vagy esetleg tönkremenetelt. Emellett az
építmények és alkotóelemeik tűzzel szembeni viselkedése szempontjából kiemelendő, hogy a
teherhordó szerkezetek megadott időtartamig képesek legyenek viselni terheiket, a tűz és füst terjedése
korlátozott legyen, a tűz szomszédos építményekre való átterjedése a lehető legmagasabb fokig
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akadályozott legyen, valamint a mentőegységek biztonsága mellett az építményben lévőket evakuálni
lehessen.
Ugyancsak fontos szempont a higiénia, egészség- és környezetvédelem, melynek kapcsán törekedni kell,
hogy az építési termékek összetevői teljes életciklusuk során megadott határérték alatt bocsássanak ki
magukból mérgező gázokat, illékony szerves vegyületeket, veszélyes részecskéket, és sugárzást mind a
belső- külső légtérbe, mind pedig a talaj- vagy tengervízbe, felszíni vizekbe, talajba. Ide tartozik például
a belső felületeken megjelenő nedvességhatások elkerülése.
A szerkezetek biztonságos használata magában foglalja a megcsúszás, elesés, lezuhanás, égés, áramütés,
robbanás ellen a lehető legnagyobb védelem kialakítását és a lehetséges kockázatok minimalizálását.
Fontos feladat az egyes építményrészek akadálymentes kialakítása azon helyeken, ahol fogyatékkal élő
felhasználókra kell számítani.
A zajvédelem, energetikai takarékosság, illetve életút-végi hasznosíthatóság további fontos szempontjai
a moduláris építési rendszerek tervezésének.
Az alapvető követelmények szempontjából a moduláris építészet releváns teljesítmény-jellemzői terén
jó iránymutatást ad az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 Kormányrendelet155 1. melléklet 34.
pontja, ahol felsorolásra kerülnek az építési készletek címszó alá sorolt szerkezetek, előre gyártott elemek.
Ezek a következők:
− Favázas épületek készletei /Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek);
− Előregyártott lépcső készletek/Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek);
− Gerendaház építési rendszerek/Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek);
− Összetett könnyű panelek/Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek);
− Előregyártott épület egységek/Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek);
− Betonváz építő készletek/Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek);
− Fémváz építő készletek/Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek);
− Nem teherhordó végleges burkolati készletek/rendszerek üreges hőszigetelő elemekből, vagy
panelekből, betonból / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak);
− Előregyártott fa alapú teherhordó, feszített héjú panelek / Különböző főbb szerkezetek
(tetőkben, külső falakban, szerkezeti válaszfalakban és födémekben);
− Hűtött raktár építési készletek / Különböző főbb szerkezetek (falak, födémek, padlók).
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2.4.4. A teljesítményjellemzők meghatározása
Az előző pontban felsorolt termékkategóriák általános terméktulajdonsága, az alapvető
követelményekkel és a felhasználási területtel összhangban a mechanikai szilárdság, az akusztikai a
teljesítőképesség, a hővezetési ellenállás, a tűzállósági teljesítmény, a tűzvédelmi osztály, illetve a veszélyes
anyagok.
A teljesítményjellemzők meghatározása a fent említett elvek mentén, azonban jellemzően a
termékszabványokban megadott vizsgálati szabványok alapján elvégzett vizsgálatok szerint történik.
Harmonizált szabványok esetén megadásra kerülnek az egyes paraméterek megállapításához
használható vizsgálati módszerek. Az így összeállított vizsgálati sorok szerint elvégzett vizsgálatokat
összefoglalóan első típusvizsgálatnak nevezzük, hiszen ekkor kerülnek meghatározásra a termékek vagy
készletek alapvető jellemzői.
Egyedi, tehát harmonizált szabványok hatálya alá nem tartozó termékek esetén két út áll rendelkezésre.
Egyrészt, amennyiben nem termékszabvány alapján forgalomba hozott, de ahhoz közel azonos
kialakításban és felhasználási körülmények közé szánt termékről beszélünk, akkor figyelembe vehetjük
a vizsgálati sor összeállításánál a releváns termékszabványok előírásait. Szabványokhoz nehezen vagy
egyáltalán nem köthető termékek esetén az European Organisation for Technical Approvals, azaz
Jóváhagyó Szervezetek Európai Intézménye (továbbiakban: EOTA) által kiadott European
Assessment Documents, azaz Európai Értékelési Dokumentumok (továbbiakban: EAD) lehetnek
segítségünkre. Az EAD-ok szintén harmonizált műszaki specifikációnak minősülnek, azaz minden
uniós tagország által elfogadottak. Az ETA-val kombinálva az EAD lehetőséget biztosít a gyártóknak
a CE-jelölés elhelyezésére azon építési termékek esetében is, amelyekre nem, vagy nem teljes
mértékben vonatkozik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek
megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai
Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerinti harmonizált európai szabvány (a
továbbiakban: hEN). A CE-jelölés lehetővé teszi a gyártó számára, hogy termékét szabadon
forgalmazza a teljes Európai Gazdasági Térségben, valamint Svájcban és Törökországban.
2.4.5. EAD tartalmi felépítése
Az EAD-ok a termékek általános leírása mellett részletesen foglalkoznak az alapvető igazolandó
teljesítmény-jellemzőkkel, valamint megadják az azok meghatározásához szükséges vizsgálati
szabványt vagy vizsgálati módszer leírását. A termék egyes tulajdonságainak kifejezési típusait is
megadják, úgy, mint osztály, szint, érték, leírás, egyebek.
Az EAD-ok hatályba lépése az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététellel történik. Az
idézést követően a végleges európai értékelési dokumentumok teljes szövege elérhető A EOTA
hivatalos honlapján.156 Az EAD új verziója felülírja a korábbit, azaz az ETA-kat mindig a legfrissebb
EAD-verzió alapján adják ki. Az összes idézett EAD elérhető marad ezen a weboldalon.
A moduláris építészet elemeihez kötődő, hatályos EAD-ok a következők:
− 340002-00-0204 – Acélbetétekkel erősített, beépített hőszigeteléssel rendelkező építési
elemek;
− 340006-00-0506 – Előregyártott lépcső szerkezetek;
− 340020-00-0106 – Rugalmas készletek rézsűk megtámasztására;
− 340025-00-0403 – Fűtött épületek alapozási és alépítményi szerkezetkészletei;
− 340037-00-0204 – Könnyű súlyú acél vagy fa erősítésű tetőfedő elemek;
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− 340059-00-0106 – Kőomlás elleni védelmi készletek;
− 340179-00-0203 – Szerkezeti panelek építési készletei;
− 340275-00-0104 – Külső kötésű kompozit rendszerek szervetlen mátrixszal beton- és falazott
szerkezetek megerősítésére;
− 340308-00-0203 – Fűrészáruból készült építési készletek;
− 340309-00-0305 – Nem teherhordó bennmaradó üreges tömbökön alapuló vagy
szigetelőanyagból és esetenként betonból készült panelek zsalukészletek/rendszerek;
− 340383-00-0203 – Előregyártott elemes sírkészítő készlet;
− 340392-00-0104 – CRM Kompozit erősítésű habarcs rendszerek beton és falazott
szerkezetek megerősítésére;
− 140015-00-0304 – Falak, tetők és mennyezetek OSB lapokból, amelyek felületükön össze
vannak ragasztva;
− 140022-00-0304 – Előre gyártott fa alapú teherbíró vékony köpenyes panelek.
A fent sorolt EAD-ok termékköreiből az látszik, hogy a moduláris építészet egyes területei nem kellően
reprezentáltak a rendelkezésre álló értékelési dokumentációk terén. Ez betudható annak is, hogy a
moduláris építészet az egyik legdinamikusabban fejlődő építőipari termékgyártási terület, így egy-egy
megoldás széleskörű elterjedése után nyílik lehetőség EAD-ok megjelenésére.
2.4.6. Típusvizsgálat
A típusvizsgálatok során a műszaki előírásokban megkövetelt alapvető jellemzők meghatározása, és az
esetleges követelményszinteknek való megfeleltetése zajlik. A már hivatkozott 275/2013.
Kormányrendelet157 I. melléklete rögzíti a vizsgálattal vagy számítással meghatározandó lényeges
terméktulajdonságokat, melyek a moduláris építési termékek területén a következők:

Favázas épületek készletei releváns termékjellemzői158
Favázas épületek készletei / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel mechanikai
Mechanikai szilárdság
szilárdság).
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.
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Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet. (A letöltés dátuma: 2022.02.15.).
Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 1. táblázat (A letöltés dátuma: 2022.02.15.).
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A favázas építéskészleteket széles körben alkalmazzák egy- vagy kétszintes lakóépületek építéséhez,
ahol minden említett lényeges termékjellemzők terén meg kell felelni a tervezési jogszabályi
előírásoknak.

Előregyártott lépcső készletek releváns termékjellemzői159
Előregyártott lépcső készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Mechanikai szilárdság
Teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

Az előregyártott lépcsőszerkezetek vasbeton, acél, gipszbeton, fa, kompozit és egyéb anyagokból
előállítva egyaránt megtalálhatók a piacon. Felhasználási portfóliójuk folyamatosan bővül, mind lakómind középületek esetén lényeges a termékjellemzők mindegyike.

Gerendaház építési rendszerek releváns termékjellemzői160
Gerendaház építési rendszerek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső
födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Mechanikai szilárdság
Teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.
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Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 2. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 3. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
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A gerendaházak gazdasági- és lakófunkciót is betölthetnek, ezek viszont eltérő követelményeket
támasztanak a termékjellemzők terén. Ennek jó példája a hővezetési ellenállás, mely lakó funkció
esetén alapvető követelmény, de egyes gazdasági funkciók esetén a technológia szükséglethez igazított.

Összetett könnyű panelek releváns termékjellemzői161
Összetett könnyű panelek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Mechanikai szilárdság
Teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

Összetett könnyű panelek készülhetnek fa- vagy fémvázzal egyaránt, fegyverzetük építőlemezek,
burkolatok alkotják, valamint a vázelemek között maghőszigeteléssel rendelkeznek. Fűtött terek
határolása esetén külső- vagy belsőoldali kiegészítő hőszigetelés elhelyezése is szükséges lehet.

Előregyártott épület egységek releváns termékjellemzői162
Előregyártott épület egységek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Mechanikai szilárdság
Teherhordó szerkezet mechanikai jellemzői.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

A konténeres vagy térelemes építésmód helyiségek vagy helyiségcsoportok, valamint kisebb lakóegységek
egyben történő legyártásával, majd beépítésével gyorsítja a helyszíni kivitelezést.
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Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 4. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 5. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).

– 55 –

Betonváz építő készletek releváns termékjellemzői163
Betonváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel
Mechanikai szilárdság
mechanikai szilárdság).
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

A betonváz építőelemek elsősorban mechanikai szerepet töltenek be, akusztikai és energetikai
teljesítőképességüket jellemzően kiegészítő szerkezetekkel javítják.

Fémváz építő készletek releváns termékjellemzői164
Fémváz építő készletek / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak, közbenső födémek)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel
Mechanikai szilárdság
mechanikai szilárdság).
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

Fémvázas építési készletek alkalmazása nagy múltra tekint vissza, alkalmazásuk is széleskörű az egyes
építménytípusok területén.

163
164

Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 6. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 7. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
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Nem teherhordó végleges burkolati készletek releváns termékjellemzői165
Nem teherhordó végleges burkolati készletek/rendszerek üreges hőszigetelő elemekből, vagy
panelekből, betonból / Különböző főbb szerkezetek (külső, belső falak)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Mechanikai szilárdság
Szerkezet mechanikai jellemzői.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

Külső és belső padló- fal- és mennyezetburkolatoknak a felhasználási területekre jellemző
termékjellemzőkkel kell rendelkezniük.

Előregyártott fa alapú teherhordó, feszített héjú panelek releváns termékjellemzői166
Előregyártott fa alapú teherhordó, feszített héjú panelek / Különböző főbb szerkezetek (tetőkben,
külső falakban, szerkezeti válaszfalakban és födémekben)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Teherhordó szerkezetenként (teherhordó váz/panel
Mechanikai szilárdság
mechanikai szilárdság).
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Akusztikai teljesítőképesség
szerkezettel szemben akusztikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a
Hővezetési ellenállás
szerkezettel szemben energetikai követelmények lépnek fel.
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és
Veszélyes anyagok
tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni.

A lakó-, kereskedelmi- és egyéb építményfunkciók során alkalmazott termékek.
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Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 8. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 9. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
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Hűtött raktár építési készletek releváns termékjellemzői167
Hűtött raktár építési készletek / Különböző főbb szerkezetek (falak, födémek, padlók)
Lényeges termékjellemző
Releváns vizsgálati esetek
Hővédelem (hővezetési ellenállás,
Minden felhasználási területre.
légáteresztés, páraáteresztés)
Tartósság (fizikai, kémiai és biológiai
Minden felhasználási területre.
tényezők, kórokozók)
Olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol
Tűzállósági teljesítmény
tűzállósági határérték követelmények lépnek fel.
Tűzvédelmi osztály
Minden felhasználási területre.
Veszélyes anyag kibocsátás
Minden felhasználási területre.
Páraáteresztés
Minden felhasználási területre.
Nedvességgel szembeni ellenállás
Minden felhasználási területre.
Ütésállóság
Minden felhasználási területre.
Mechanikai ellenállás
Minden felhasználási területre.

A hűtés technológiai igényei egyedi méretezés alapján alkotnak követelményeket.
Az egyes moduláris építési termékek a felhasználási területük szempontjából releváns
követelményeket kell, hogy teljesítsék. Jellemzően több építési termék összeépítésével készülnek, így az
egyes alkotók eltérő feladatok ellátására hivatottak. Például a fa- vagy fémvázak a statikai merevségért, a
közéjük helyezett szigetelés az energetikai és akusztikai minőségért, a belső és külső burkolatok a
tartósságért, tűzzel szembeni védelemért felelnek.

2.5. A moduláris építészet tűzvédelmi, energetikai és hangszigetelési kérdéseinek vizsgálata168
Ahogyan arra az előző fejezetben is utaltunk, a moduláris építési készletek jellemzően több építési
termék összeépítésével jönnek létre. Ritkább esetben homogén építőanyagok alkalmazásával hozzák
létre az épületeket. A hagyományos építési termékek kiegészítésére, vagy helyettesítésére egyaránt
alkalmazzuk ezeket, így vonatkozó tűzvédelmi, energetikai és hangszigetelési követelményeket
egyaránt teljesíteniük kell.
2.5.1. Tűzvédelem
Az épületek tűzvédelmi tervdokumentációját a 2020. 01. 22-től hatályos Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet169 (továbbiakban: OTSZ) előírásainak megfelelően
kell összeállítani. A tűzvédelmi műszaki leírás a tárgyi épület vázlattervének elkészítéshez szolgál,
azonban a kiviteli tervet nem helyettesíti. A terv a tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét
törvény biztosítja. A tűzvédelmi dokumentáció összeállítását a 1996. évi XXXI. törvény170 írja elő.
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Lásd a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletet 1. melléklet 34. pont 10. táblázat (letöltés ideje: 2022.02.15.).
A 2.5. alfejezet Lekics Gábor építészmérnök, épületszerkezeti konstruktőr, okleveles létesítménymérnök, épületenergetikai szakmérnök írása.
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54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm (A letöltés dátuma:
2021.12.14.).
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1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.tv (A
letöltés dátuma: 2021.12.14.).
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A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján
keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével állapítják meg az építmény tűzvédelmi
megoldásait. Ennek értelmezési területe akkor érvényes, amennyiben az építményt a tűz
keletkezésekor rendeltetésszerűén használják, a veszélyeztetett személyek létszáma, menekülési
képessége a rendeltetésnek megfelelő. A modellezés során a tűz egyetlen, a keletkezés helyét magába
foglaló tűzszakaszra terjed ki és a tűzzel egyidejűleg más veszély, kár, a tűzvédelmi megoldások
működésképtelenségét okozó esemény nem következik be.
A tervezés során az OTSZ követelményértékeit kell teljesíteni, azonban ezek igazolásához a
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (továbbiakban: TvMI) adnak számítási módszereket. Ezek
tartalmazzák az egyes esetek bemutatását, valamint segítséget adnak a tervezőknek, a megfelelő tűzzel
szembeni védelem kialakítására. Alapvetően megkülönböztetünk passzív és aktív eszközöket. Az
épületszerkezetekkel jellemzően a passzív tűzvédelem terén tehetünk a megelőzés, vagy késleltetés,
esetleg tűzfékezés területén. Ennek legcélszerűbb példája, ha tűznek ellenálló szerkezeti elemekből
épületnek fel a fal-, födém-, tető-, és padlószerkezetek.
Az aktuálisan érvényben lévő TvMI-k mellett a korábbi kiadások is megtalálhatóak a
Katasztrófavédelem honlapján.171
A tűzvédelmi követelmények megállapításához első lépésként az épület kockázati osztályát kell
megállapítani, ebben nyújt segítséget a TvMI 14.0:2020.01.22. irányelv.172 Az egyes funkciókhoz
rendelt kockázati osztályokat a dokumentum 2. táblázata tartalmazza. Itt négy szintet definiál a
szabályozás: NAK – nagyon alacsony kockázat, AK – alacsony kockázat, KK – közepes kockázat, MK
– magas kockázat. A funkció mellett a kockázati egység kijárati szintje és a kijárati szint feletti legfelső,
illetve legalsó, építményszintje közötti szintkülönbség (méterben megadva), valamint a kilátó és az
állvány jellegű építmény esetében a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület magassága.
Több kijárati szinttel rendelkező kockázati egység esetén azt a kijárati szintet kell figyelembe venni,
amely a legnagyobb szintkülönbséget eredményezi az egyes építményszintek és az azokhoz tartozó
kijárati szintek szintkülönbségei között.
Emellett a kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének befogadó-képessége, valamint
a kilátó, a ponyvaszerkezetű építmény, az állvány jellegű építmény és szín esetében az építmény
befogadóképessége létszámban megadva is hatással van a kockázati besorolásra.
Az épületben alkalmazott épületszerkezetek előírt tűzvédelmi osztályai és tűzállósági határértékei az
OTSZ 2. melléklet 1. táblázatában foglaltak szerint kerülnek értékelésre. Ebben az épület kockázati
osztálya, és szintszáma alapján határozták meg az egyes épületszerkezetek elvárt tűzállósági
teljesítményét és tűzvédelmi osztályát. A tűzállósági osztályok (15, 30, 60, 90, 120) percben megadott
értékek, melyek az egyes építőipari termékek számára megkötik, hogy ezen időtartamon belül nem
következhet be gyulladásuk, roskadásuk, tönkremenetelük. A tűzvédelmi osztály (A1, A2, B, C, D,
(E)) vizsgálattal, vagy szabványok által történő besorolással mutatják egy anyag tűzzel szembeni
viselkedését. Ezen határértékek a legfontosabb követelmények a moduláris építési készletek
alkalmazott építőanyagaival szemben.

171
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https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek (letöltve: 2022.02.15.).
TvMI 14.0:2020.01.22. Kockázati osztályba sorolás.
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Építőanyagként nem használhatók fel a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálattal
meghatározott, 150 °C-nál alacsonyabb gyulladási hőmérsékletű anyagok, kivétel a kátrány, a bitumen,
továbbá a kiszáradt festék- és ragasztóanyagok.
Az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőt a TvMI 11.2:2020.01.22. irányelv mutatja be.173
− Az A1 tűzvédelmi osztályba sorolható termékek az adott tűzállósági követelményeknek
önmagukban is megfelelnek.
− A2 osztályba tartoznak jellemzően a tűzálló burkolattal ellátott szerelt szerkezetek,
burkolatuk A2 osztályba sorolható, és önmagában is megfelel az előírásoknak.
− B, C, D tűzvédelmi osztályú rendszerek tűzzel szembeni védelmi megegyező osztályú réteg
látja el.
− Az E osztályú termék külön védelemmel nem rendelkezik a tűzzel szemben.
A tűzállósági osztályok percértékei előtt alkalmazott R, EI, REI jelöléseket az EN 13501-2174 5.2
fejezete tárgyalja, az alábbi tartalommal:
E – Integritás: Azon percben kifejezett időtartam, amíg a vizsgálati minta megtartja elválasztó
funkcióját.
I – Szigetelés: A próbatest tűznek nem kitett felületén mérhető 140 °C átlag- vagy 180 °C
ponthőmérséklet elérésének időpillanata.
R – Teherhordó képesség: Tartószerkezeti elemek stabilitásvesztéséig eltelt időtartam.
Az előbbiekben megismert követelményrendszer általánosan érvényes a hagyományos és a moduláris
építési technológiákra egyaránt. A következő fejezetben bemutatásra kerül, hogy a moduláris építési
készletek esetén milyen specifikumok jellemzőek.
Moduláris építési termékek tűzvédelmi minősége
A moduláris szerkezeteknél, amennyiben szerelt jellegű építéstechnológiával kerülnek megvalósításra,
úgy fokozott figyelmet kell fordítani a tűzálló burkolatok felületfolytonosságára. Az elektromos
szerelvények, aljzatok rendre süllyesztésre kerülnek a falburkolatba. A tűzvédelmi gátfelület
folytonosságának biztosítása érdekében alkalmazhatunk előtét falszerkezetet, így elkerüljük a védelmi
szerepet betöltő réteg károsodását, illetve alkalmazhatunk tűzvédelmi elektromos
szerelvénydobozokat is.
Az ilyen építmény egyes alkotói más-más, egyszerre akár több feladat betöltésére is hivatottak. A
tűzvédelem feladata első sorban az épület mielőbbi kiürítésének biztosítása, valamint a
tartószerkezetek állékonyságának lehető leghosszabb ideig való biztosítása. A tartószerkezetek
jellemzően fa- vagy fém anyagúak, melyek tűzzel szembeni ellenálló képességét vagy felületi-, vagy
burkolati védelemmel biztosítják. Felületi védelem esetén faanyagvédő szerek, fémanyagú vázelemek
esetén hőre habosodó tűzvédő bevonatok a széles körben hasznosított megoldások.
Burkolati védelem esetén a közéjük kerülő hőszigetelés tűzvédelmi osztálya A1 vagy A2 besorolású,
továbbá a két oldalról rákerülő fegyverzet is lehet például tűzgátló gipszkarton, vagy magnézium oxid
lap.
173

TvMI 11.2:2020.01.22. Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői.
MSZ EN 13501-2:2016 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok
eredményeinek felhasználásával, a szellőzőrendszerek kivételével.
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A fenti említett megoldásoktól eltérő felépítésű készletek is ismertek a piacon, illetve termékfejlesztés
során is elsődleges szempont, hogy az elemkészlet úgy álljon össze, hogy az alkotók együttesen legyenek
képesek a követelmények kielégítésére. A moduláris építési készletek első típusvizsgálata során emiatt
általános előírás, a tűzállósági paraméterek valós vizsgálati eredményeken alapuló meghatározása.
Ennek során tényleges tűzhatásnak kitéve határozzák meg azt az időtartamot, ameddig állékonyságát
megőrizni képes az adott szerkezet.
2.5.2. Épületenergetika
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról a 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet175(továbbiakban: TNM rendelet) fogalmaz meg követelményeket. Az egyes
épületszerkezetek szempontjából legjelentősebb követelmény a határoló- és nyílászáró szerkezetekre
vonatkozó hőátbocsátási tényező szintje.

Egyes szerkezettípusok hőátbocsátási tényező követelményértékei176

Fűtött teret határoló szerkezet megnevezése
Homlokzati fal
Lapostető
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek
Padlás és búvótér alatti födém
Árkád és áthajtó feletti födém
Alsó zárófödém fűtetlen terek felett
Üvegezés
Különleges üvegezés (Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű
üvegezés esetén érvényes követelményértékek.)
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2)
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró
Homlokzati üvegfal, függönyfal
Üvegtető
Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola
Tetősík ablak
Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására)
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal
Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal
175

Hőátbocsátási tényező
követelményértéke
(Jele: U)
[Mértékegység: W/m 2K]
0,24
0,17
0,17
0,17
0,17
0,26
1,00
1,20
1,15
1,4
1,4
1,45
1,7
1,25
2,00
1,45
1,80
0,26
1,50

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600007.tnm (A
letöltés dátuma: 2021.12.14.).
176
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600007.tnm (A
letöltés dátuma: 2021.12.14.).
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Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig
(a terepszint alatti rész csak új épületeknél)
Új épületeknél a talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban
(a lábazaton elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető)
Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, Trombe fal)

0,30
0,30
1,00

Az egyes szerkezetek hőátbocsátási tényezői nem csak önállóan igazolandó értékek, hiszen az épület
egész épület határoló szerkezetei együttesen is értékelésre kerülnek. A fűtött térfogatot határoló
szerkezetek összfelületének (A) és a fűtött térfogatának (V) arányában is meg kell felelnie a fajlagos
hőveszteség tényező követelményértékének. Ez az érték, az épület építészeti kialakításától és az A/V
arány függvényében 0,16 W/m3K-től 0,43 W/m3K-ig terjedő határgörbe alatt kell legyen.
Az épületgépészeti rendszerekkel együttesen, pedig az összesített energetikai jellemző formájában is
ellenőrzésre kerül az épület energetikai minősége, ezt kWh/m2év értékben fejezzük ki. Az összesített
energetikai jellemző számított értékét a követelményértékhez viszonyító százalékos arány adja meg az
épület dupla betűjellel jelölt energetikai besorolását AA++-tól JJ-ig terjedő skálán. AA++ besorolást,
egyéb követelmények kielégítése esetén a 40%-ot el nem érő épületek kaphatják. 2022. július 1-jével
előre láthatóan bevezetésre kerül új építésű épületek esetén a BB, vagy annál jobb szintnek való kötelező
megfelelés.
A moduláris építészet keretében jellemzően szerelt építésmóddal készülnek a szerkezetek, melynek
keretében fa- vagy fémváz közé szigetelő anyag, két oldalára fegyverzet, azaz burkolat, és gyakran
kiegészítő hőszigetelés kerül. Az ilyen jellegű szerkezetből épülő házak esetében azonban a nettó fűtött
alapterületre vetített fajlagos hőtároló tömeg 400 kg/m2 alatt van, azaz könnyű besorolású. Ez azt
hozza magával, hogy a fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam hasznosítási foka csak 0,50,
szemben a nehéz szerkezetek 0,75 értékével. Ennek folyományaként a határoló szerkezetek magasabb
szintű hőszigetelő képességgel képesek ellensúlyozni az energiahozam hasznosításból eredő hátrányt,
tehát a moduláris építési technológiában megalkotott szerelt jellegű szerkezetek esetén semmiképpen
nem szabad csupán a hőátbocsátási tényező követelményének éppen megfelelő szerkezeteket tervezni.
A fűtött tereket határoló szerkezetek rétegrendjeibe beépítendő hőszigetelések megválasztása során
több fontos szempontot is figyelembe kell venni. Elsődlegesen az elérni kívánt energetikai minőség
határozza meg az alkalmazandó hőszigetelésekkel szembeni követelményeket. Másfelől az adott
rétegrend épületben betöltött szerepe, mint külső falazat, ferde- és lapostető, lábazati fal stb. is további
elvárásokat támaszt a beépíthető szigetelő anyagok felé. A szerkezeti csomópontok pedig további egyedi
megoldásokat igényelnek.
A külső oldali vékonyvakolatos hőszigetelő rendszerek páratechnikai viselkedése az alkotóelemek
páradiffúziós ellenállásától függ. A modern hőszigetelő rendszerekben jellemzően polimer-diszperziós
kötőanyagokat alkalmaznak, melyek nagy diffúziós ellenállással bírnak. A polisztirol alapú szigetelő
anyagok lassabban engedik át az építési nedvességből és a belső térből származó párát, míg a
kőzetgyapot anyagú termékek esetén gyorsan végbemegy a páravándorlás a rétegben. Ezen jelenség
egyenlőtlen eloszlású párakicsapódáshoz vezethet a homlokzati felületeken, a kötelezően
alkalmazandó nem éghető tűzvédelmi sávok és a polisztirol hőszigetelés vegyes használata esetén.
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Éppen ezért a szerelt építésmódú szerkezeteknél kiemelt fontossága van a megfelelő párazárásnak,
mely jellemzően fólia réteg beépítésével érhető el. Figyelni kell azonban a fóliaréteg megfelelő
toldására, illetve felületfolytonosságának biztosítására.
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) számú
Kormányrendelet177 (továbbiakban: 176/2008 rendelet) hatályos verziójának első paragrafusa kifejti,
hogy a rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben − egyes kivételektől eltekintve −
épületek és az épület önálló rendeltetési egységei energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell
alkalmazni.
2.5.3 Az akusztika
Az épületek akusztikai követelményeivel kapcsolatban több rendelet fogalmaz meg követelményeket.
Az ezekben foglalt kötelező előírásokat kell mindenekelőtt teljesíteni a tervezés és kivitelezés során.
Természetesen a tervezési feladatok és megbízói igények ennél szigorúbb, akár különleges
követelményeket is támaszthatnak, ezeket akár mérnöki módszerekkel, akár tapasztalati úton, mérések
elvégzésével szerzett eredmények birtokában igazolhatjuk.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KVVMEÜM együttes rendelet szól. Az egyes határértékek naponként két idősávra bontva kerültek
meghatározásra. A nappali időszak 6.00-22.00 között értendő, ezen 16 óra alatt megengedőbb a
zajszintek terén a rendelet. Ugyanakkor a pihenési időszaknak számító éjszakai időszakban (22.006.00) alacsonyabb az a zajszint határ, ami még megengedett lehet.
A zajtól védendő területek alatt négy területtípust definiál az előírás. A legalacsonyabb megengedett
zajszint az üdülőterületek, különleges területek közül az egészségügyi területek esetén áll fenn, nappal
45 dB, éjjel csupán 35 dB.
A lakóterületek, oktatási létesítmények, temetők, zöldfelületek alkotják a következő szinten, ezeknél
nappal 50 dB-es, éjjel 40 dB-es zajforrás működhet. A lakóterületek közt kivételt jelent a nagyvárosias
beépítésű, valamint a vegyes területek halmaza. Itt már 6.00-22.00 között 55 dB, 22.00-6.00 45 dB
zajszennyezés fordulhat elő. A legmegengedőbb természetesen a gazdasági tevékenységek területe,
azonban itt is adott egy-egy felső határ, 60 dB napközben, 50 dB éjszakai időszakban. Természetesen
amennyiben azt a zaj immissziós helyzet indokolja a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság a
jogszabályban rögzített határértékekhez képest szigorúbb zajvédelmi határértéket is megállapíthat.
Abban az esetben, amennyiben nemzetközi szintű versenyrendezvény érinti a fenti övezeteket,
megenged a rendelet, meghatározott időszakokra ezeknél magasabb határértéket is, ezeket szintén a
hivatkozott rendelet tárgyalja.
Építési kivitelezési tevékenységek esetén további határérték emeléssel él a rendelet, ám ezeket a
kivitelezés várható hosszához köti. Nem mindegy, hogy egy hónapon belül elkészül a tervezett építési
projekt, esetleg egy hónap és egy év közé tehető az átfutás ideje, vagy már előre tudjuk, hogy egy évnél
is tovább fog húzódni. Értelemszerűen a leghosszabb várható időszakhoz rendeli a legszigorúbb
követelményértéket, hiszen folyamatos magas zajhatás mellett csakhamar türelmüket vesztik a
környező lakók, épülethasználók.
177

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról .https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800176.kor (A
letöltés dátuma: 2021.12.14.).
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A moduláris építési készletek kivitelezési folyamata jellemzően szerelési feladatokból áll, melyek
kevesebb zajterheléssel járnak. Ebből fakadóan, a szigorúbb határértékű övezetekben létesített
épületek gyorsabban, a környezet kisebb zavarásával építhetők fel. Az előre gyártott épületelemek
helyszíni tárolása helyett jellemzően az éppen beépítésre kerülő tételeket szállítják az építéshelyszínre,
így kisebb felvonulási és anyagtárolási területet kell elkeríteni. A forgalom korlátozottsága is rövidebb
ideig áll fenn, az esetleges daruzási folyamatok idejére, amennyiben telken nem oldható meg a daru
telepítése.
A közlekedési területekről származó zajokat forrásaik szerint különbözteti meg a rendelet. A kiszolgáló
utak és lakóutcák esetén a legkevesebb a megengedett szint. Az országos közúthálózatba tartozó
mellékutaktól, a települési önkormányzat tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és külterületi közutaktól, a
vasúti mellékvonaltól és pályaudvarától, a repülőtértől, illetve a nem nyilvános kisebb méretű fel- és
leszállóhelyektől származó zaj közepes követelményeket támaszt.
A moduláris építészeti megoldások jellemzően önálló akusztikai szigetelő rétegek alkalmazásával
elégítik ki a támasztott követelményeket. Ennek egyik oka, hogy általában szerelt építésmódú
készletekről beszélünk, melyek négyzetmétersúlya a hagyományos szerkezetekhez képest alacsony.
Ebből kifolyólag a saját tömegből adódó akusztikai tehetetlenség nem elegendő teljesítménnyel bírnak,
valamint a szerkezetekben alkalmazott vázelemek, és összekötő elemek akusztikai hídként viselkednek
a fegyverzetek között. Emiatt általában nagy hangelnyelő képességű anyagokból készült burkolatok,
valamint akusztikai dilatációk beépítésével érik el ezen szerkezetek megfelelő minőségét.
Az épületek létesítési szabályait a bemutatott követelményeken túlmenően az OTÉK tartalmazza.
Amennyiben munkahelyként funkcionáló létesítményt kívánunk létrehozni a moduláris
elemkészletből, úgy vonatkoznak ránk a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről szóló együttes rendelet178 előírásai is.
További segédletet jelent az ÉMI Nonprofit Kft. által kiadott 5/2019 (IX.16.) építésügyi műszaki
irányelv,179 mely kifejezetten az egyes helyiségek akusztikai komfortjainak követelményeivel foglalkozik.
Ebben az eltérő funkcióhoz rendelt teremakusztikai követelmények is kifejtésre kerülnek, illetve ezek
számítási módja is megadott.

178
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200003.scm (A letöltés dátuma: 2021.12.14.).
179
5/2019 (IX.16.) ÉPMI Építésügyi Műszaki Irányelv: Akusztika. Helyiségek akusztikai komfortja.
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követelményeinek

minimális

szintjéről.

3. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET SZEREPE A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGBAN
3.1. A moduláris építészet és a körforgásos gazdaság egyes szegmenseinek kapcsolata180
3.1.1. Bevezetés, körforgásos gazdaság az épített környezetben
A körforgásos gazdaság gyökerei a múlt század 70-es évek elejéig nyúlnak vissza, amikor megjelent
MEADOWS et al. (1972) Növekedés határai koncepciója,181 vagy BRAUNGART MCDONOUGH bölcsőtől a bölcsőig koncepciója.182 A fogalom módszertani tisztázásában az Ellen
MACARTHUR Alapítvány tevékenysége segített, de reneszánszát a szűkülő erőforrások és egyéb
környezetvédelmi problémák miatt éli. Az alapítvány a körforgásos megoldások globális elterjesztésére
törekedve korábbi munkákra támaszkodva kidolgozta a rendszer- vagy „pillangó" diagramot.183 Ebben
az anyagáramlások két egymásra ható körre oszthatók: a technikai és a biológiai erőforrás-körforgás.
A biológiai körforgásban megújuló és növényi alapú erőforrásokat használnak fel, amelyek
regenerálódnak és biztonságosan visszajutnak a bioszférába − mint például a komposztálás vagy az
anaerob bomlás során. A technikai cikluson belül az ember által előállított termékeket úgy tervezik,
hogy élettartamuk végén − amikor is már nem javíthatók és nem használhatók fel újra eredeti céljukra,
az alkotóelemeiket kivonják és újrahasznosítják, vagy új termékekké állítják át. Így elkerülhető a
hulladék deponálása, és egy zárt körforgást hoz létre.
A természeti erőforrások fogyasztása és felhasználása általában lineáris megközelítést követett és
jellemzően követ még napjainkban is. Az anyagokat beszerzik, felhasználják és végül hulladékként
kezelik, ártalmatlanítják. Ez a „vesz-készít-használ-eldob” modellként ismert megoldás negatív
externáliákat idéz elő, beleértve a növekvő szén-dioxid-kibocsátást, a hulladéklerakókra nehezedő
fokozott nyomást, a vízfogyasztás nem fenntartható szintjét, az egyre emelkedő
nyersanyagszükségletet és az ökoszisztémák széles körű szennyezését.
Ahogy a világ népessége növekszik, és az erőforrásokhoz egyre nehezebben és drágábban lehet
hozzáférni, egyre fontosabbá válik az anyagok beszerzésének és felhasználásának alternatív módjainak
megtalálása.
Az épített környezet, mint a természeti erőforrások jelentős fogyasztója, nem nélkülözheti az általa
használt folyamatok, összetevők és rendszerek fejlesztését a pazarlás elkerülése és a hatékonyság
növelése érdekében. Ez több lehetőséget is teremt a teljes ellátási láncban.184
Mivel a körforgásos gazdasági modellben az anyagcsere-folyamatok zárt körben történnek, ezért a
hulladék szinte 100%-ban hasznosul, az egyes alkotórészek pedig visszakerülnek a körfolyamatokba
minőségi veszteség nélkül.185
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A termékeket és eszközöket többnyire már úgy tervezik és gyártják, hogy tartósabbak legyenek,
emellett javíthatók, felújíthatók, újrafelhasználhatók és szétszerelhetők. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az
erőforrás-pazarlás minimálisra csökkenthető. A körkörösség növelésére vonatkozó stratégiák
összefoglalását a 2. ábra mutatja.

A körkörösség növelése – a 9R keretei186
Körkörös gazdaság

Stratégiák
R0 Refuse
/visszautasít

körkörösség növelése

okosabb termékhasználat és
gyártás

R1 Rethink
/újragondol
R2 Reduce
/csökkent

R3 Reuse
/újrahasznál
R4 Repair
/megjavít
termék és
alkatrészek
élettartamának
meghosszabbítása

R5 Refurbish
/felújít
R6 Remanufacture
/újragyárt
R7 Repurpose
/újracéloz

anyagok hasznos
alkalmazása

R8 Recycle
/újrahasznosít
R9 Recover
/visszanyer

feleslegessé válik a termék azáltal, hogy
feladja funkcióját, vagy ugyanazt a
funkciót betölti egy gyökeresen eltérő
termék
termékhasználat intenzívebbé tétele
(például a termék megosztásával)
termékgyártás vagy -felhasználás
hatékonyságának növelése kevesebb
természeti erőforrás és anyag
felhasználásával
még jó állapotú és eredeti funkcióját
betöltő kiselejtezett terméket egy
másik fogyasztó újra felhasználja
hibás termék javítása és karbantartása,
hogy az eredeti rendeltetésének
megfelelően használható legyen
régi termék megőrzése és felújítása
kiselejtezett termék részeinek
használata egy ugyanolyan funkciójú
új termékben
kiselejtezett termék vagy annak
alkatrészei használata más funkciójú
új termékben
anyagok feldolgozása azonos (kiváló
minőségű) vagy gyengébb (alacsony
minőségű) minőség elérése érdekében
anyag elégetése energia-visszanyeréssel

Lineáris gazdaság
Forrás: a szerző saját szerkesztése.
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A tervezés és a kivitelezés is jelentős hatással van az épített környezet minőségére, befolyásolva ezáltal az
emberi egészséget, a jólétet és a termelékenységet. A negatív externáliák minimalizálása a körforgásos
gazdaság alapvető célja. Az épített környezetben ezek közé tartozik a klímaváltozás, a víz, a talaj, a zaj
és a légszennyezés, valamint az erőforrások nem fenntartható fogyasztása. Ezek enyhítése miatt egyre
nagyobb nyomás nehezedik az ágazatra, amiben a körkörös megközelítés segítséget jelenthet.
A szakpolitikák világszerte elismerik, hogy az építőiparnak azonnali mérséklő intézkedésekre van
szüksége az üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának és az erőforrások
kimerülésének csökkentése érdekében, különös tekintettel a körforgásos gazdaság megközelítésére az
építőanyagok fenntartható használatának biztosítása érdekében.
A körforgásos gazdaság olyan üzleti modelleken alapuló gazdasági rendszer, amely az „életút vége”
koncepciót a termelési, elosztási és fogyasztási folyamatokban az anyagok csökkentésével, vagy
újrafelhasználásával, újrahasznosításával és visszanyerésével váltja fel.187 A körkörös gazdaság modellje
hatékony és intelligens újrahasználati stratégiákkal igyekszik „áramlásban” tartani a termékeket és
anyagokat, ezzel csökkentve a szűz anyagok felhasználását és a negatív környezeti hatásokat.188
Bár továbbra is kihívást jelent az épített környezet minden aspektusának összekapcsolása egy teljesen
átfogó körforgásos gazdaság alapú megoldáson keresztül, számos jó gyakorlat létezik már az iparág
egyes szintjein. Több lehetőség kínálkozik ezek további integrálására is, ami minden érintett fél
számára előnyös. Jelenleg a körkörös gyakorlatok általában az egyes komponensek vagy eszközök
szintjén fordulnak elő. Ezek magukban foglalják a moduláris, előregyártott és a helyszínen kívüli
építést, a szétszereléshez szükséges tervezést, az anyagok újrafelhasználását és újrahasznosítását,
valamint a hulladékok keletkezésének tervezését.
3.1.2. A körforgásos gazdaság egyes elemeinek integrálódása a moduláris építészetbe, fő konklúziók
A körforgásos gazdaság épített környezetben való megvalósítása holisztikus megközelítést igényel,
amely magában foglalja a kormányzati politikákat, a technológiai és infrastruktúra elérhetőségét, a
társadalmi felfogást és az üzleti innovációt.189
Egyértelművé vált, hogy olyan együttműködési útvonaltervre van szükség, amely a körforgásos
gazdaság magas szintű alapelveit iparág-specifikus mérőszámokká, folyamatokká és dinamikákká tudja
lefordítani. A technológiai fejlődés és más innovációk már most az új tervezési megközelítéseket,
valamint a körforgásos gazdaság modelljét támogató szervezeti, szabályozási és kereskedelmi
mechanizmusokat táplálják. Annak biztosítása, hogy az előnyök mindenkihez eljuthassanak az
értékláncban, rendszerszintű változtatásokat is igényel: az irányítás, a beszerzés, a pénzügyi és szállítási
folyamatok és ösztönzők terén.190
A moduláris építészet vagy modularizáció a térfogati épületmodulok tervezésének és gyártásának
folyamatát jelenti ellenőrzött külső körülmények között, valamint magában foglalja az összeszerelésre
váró nagy egységek helyszínre szállítását. A moduláris építészetet az építőipar jövőjének tekintik. Noha
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az ágazat egyes területeken gyorsan növekszik, még mindig vannak leküzdendő akadályok. A
hagyományos és moduláris építkezés folyamata közötti különbözőség az alábbi ábrán látható.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

A hagyományos és moduláris építkezés folyamata191

A fellelhető aktuális szakirodalmak elemzése feltárta, hogy a moduláris építészet környezeti hatásai
átlagosan alacsonyabbak, mint a helyszíni építésé, valamint az üvegházhatást okozó gázok teljes
kibocsátása körülbelül 30 %-kal kisebb. A moduláris épületek sokkal gyorsabban felépíthetők, mint a
hagyományosan kialakított épületek. Számos esettanulmány is alátámasztja, hogy a moduláris
épületek esetén 25-50 %-kal csökken az építés időtartama192.
A hosszú élettartamra való tervezés biztosítja a készletek hosszú távú tartósságát, hasznosítását és
értékét. A tartós anyagok és a szigorú építési szabványok csökkenthetik a karbantartási költségeket és
növelhetik az épület vagy szerkezet gazdasági életképességét. A magasabb minőségellenőrzési
szabványok szerinti előregyártott, szabványosított egységek minimalizálhatják a szerkezeti hibák
kockázatát és csökkenthetik a hosszú távú karbantartási igényeket. A hosszabb élettartamra való
tervezés emellett csökkenti a pazarlást, és segíti az eszközök optimális felhasználását életciklusuk során.
Egy projekt körkörössége függ az építőanyagok beszerzésétől – vagyis attól, hogy milyen nyersanyag
forrásból nyerik ki, vagy újrahasznosítják – és attól, hogy mi történik ezekkel az építőanyagokkal a
szerkezet életútja végén. Az épített környezet olyan anyagkészletet testesít meg, ami az élettartam után
erőforrásokkal járulhat hozzá új projektekhez (vö. anyagbankok kérdése).
Az épített környezetben az újrahasznált, újrahasznosított anyagok, alkatrészek és szerkezetek
felhasználásának maximalizálása támogatja azok ipari körforgását, és minimálisra csökkenti a
nyersanyagok iránti igényt. Ami az anyagfelhasználást és a hulladékot illeti, a moduláris eljárással
épített otthonok összességében körülbelül 17 %-kal kevesebb anyagot használnak fel.193 Az
építményből visszanyert hulladék természete és mennyisége a hulladékok gazdasági keresletétől, a
szétszerelés egyszerűségétől és a tartósságtól függ.194 Az újra gyártással hosszabb ideig használhatók az
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anyagok, alkatrészek és még a szerkezetek is, ami segít csökkenteni vagy minimalizálni a hulladék
mennyiségét egyben az újból szükséges erőforrások mennyiségét is. A modularitás mellett a szétszerelés
lehetővé teszi a szerkezet könnyű cseréjét, más funkcióban a továbbhasználatát és csökkenti az építési
hulladékot.
Az épített környezetben az olyan elvek, mint az előregyártás és a moduláris komponensek csökkentik
az erőforrás-felhasználást és a helyszínen keletkező hulladék mennyiségét, valamint lehetővé teszik az
újrafelhasználást és újrahasznosítást, bevételt jelentve az épített környezetben érdekelt felek számára.
A hulladék is megtervezhető a kezdetektől, és lehetőség van a hulladékgazdálkodási stratégia
kialakítására. A tervezés, az építés, a bontás és a hulladékkezelés összehangolása lehetővé teszi a
körkörös erőforrás- és anyagáramlást az iparágak, telephelyek és eszközök között.
A tervezési szakaszban a szétszerelésre való összpontosítás növeli az alkatrészek és anyagok hatékony
további felhasználásának esélyét. Lehetővé teszi a más iparágakból származó újrahasznosított anyagok
és alkatrészek nagyobb integrálását is.
Az épületek és szerkezetek úgy tervezhetők, hogy az alkatrészek könnyen szétválaszthatók és
újrahasznosíthatók legyenek. Az alkatrészek szabványosítása is megkönnyíti ezt a folyamatot, és növeli
az újra feldolgozhatóságot.
A körkörös építőanyagok csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását is, és így jelentős széndioxid-megtakarítási potenciállal rendelkeznek.195 Emellett az újrafelhasználásra való tervezés
mérsékelheti az anyagárak ingadozását is.
Az épület funkcióját tekintve már nemcsak tér és menedék. Az épület ugyanis egyúttal alkalmazkodik
a jövőbeli változásokhoz, például az átalakításhoz, bővítéshez vagy szétszereléshez. A tervezői
szemléletmód megváltozik, és a szerkezeteket, illetve az épületeket lehetőség szerint újra felhasználják
és utólag beépítik, mielőtt új szerkezetben gondolkodnának. A moduláris épületek rugalmas, tartós,
újrafelhasznált és újrahasznosítható alkatrészekből épülnek fel.
A körforgásos gazdaság koncepciója az elmúlt években felkeltette a figyelmet. A jövőben a design több
lesz, mint pusztán forma, szerkezet és tér. Az üzemeltetés és a teljesítmény beépül a tervezési
folyamatokba, hogy megjelenjenek az energiahatékony elvek, például a passzív tervezés és a
minimálisra csökkentett külső hatások.
A modularitás és az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú elemei a körkörös épített környezetben
történő tervezésnek. A moduláris építészet ezért hozzájárulhat a körkörös gazdasághoz és eszköze lehet
a jelenlegi és a jövő nemzedék jólétének biztosításához.
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3.2. A moduláris építészet és a fenntarthatóság kapcsolata196
3.2.1. A fenntarthatóság fogalma
A fenntarthatóságot technikai értelemben általában három dimenzión keresztül vizsgálják: egy
jelenség vagy rendszer hatása a társadalomra (társadalmi fenntarthatóság), a környezetre gyakorolt
hatása (környezeti fenntarthatóság) és gazdasági következményei (gazdasági fenntarthatóság). Az
alábbi ábra szerinti hármas ábrázolást197 először ELKINGTON vezette be 1994-ben, és a mai napig
használják.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

A fenntarthatóság hármas alappillére − Triple bottom line (TBL)

A társadalmi fenntarthatóság az a képesség, hogy jó életminőséget biztosítsunk azáltal, hogy
méltányosságon, sokszínűségen, összekapcsolhatóságon és demokrácián alapuló egészséges és élhető
közösségeket hozunk létre. Ez az erkölcsi tőke megköveteli a közös értékek és egyenlő jogok
fenntartását és kiegészítését. A humán erőforrást ma a gazdasági fejlődés részeként fogadják el. E
tekintetben a gazdasági fenntarthatóságot a meglévő erőforrások optimális kihasználásaként kell
meghatározni, hogy hosszú távon egy felelősségteljes és előnyös egyensúly legyen elérhető a tőke
megőrzése érdekében. A gazdasági fenntarthatóság a társadalom gazdasági környezetére gyakorolt
valós gazdasági hatását jelenti. A végső meghatározás a három pillér teljessé tételéhez a környezeti
fenntarthatóság. Úgy definiálják, mint a természeti erőforrások regenerációs képességének túllépése
196
197

A 3.2. alfejezet Dr. Tóthné Dr. Szita Klára egyetemi tanár írása.
John ELKINGTON (1997): Cannibals with Forks: Triple Bottom Line of 21st Century Business. Capstone Publishing, Oxford, United Kingdom.

– 70 –

nélküli felhasználási képességet, valamint azok védelmét az emberek és a környezet károsodásának
megelőzése érdekében. Ez azt jelenti, hogy az emberi gazdasági rendszer méretét a teljes ökoszisztéma
biofizikai határain belül kell korlátozni, amelytől függ. Ebből kifolyólag a környezeti fenntarthatóság
szorosan összefügg a fenntartható termelés és a fenntartható fogyasztás fogalmával.198
3.2.2. A fenntarthatóság megjelenése a moduláris építészetben
Az épített környezetben a hatékony és körkörös épületteljesítmény elérhető a negatív externáliák
csökkentésével, az elsődleges erőforrások és hulladék felhasználásával. Ezáltal megóvható,
helyreállítható és növelhető az ökoszisztémák ellenálló képessége. A nettó nulla stratégiák szerinti
tervezés és üzemeltetés révén az épített környezet negatív társadalmi, környezeti és gazdasági hatásai,
beleértve a kibocsátás, a levegőszennyezés, a hulladék és a kapcsolódó költségek mérsékelhetők. Azok
a megoldások, amelyek előnyben részesítik az anyagok és erőforrások fenntartható használatát,
elkerülik a pazarlást és helyreállítják a természetes rendszereket, tervezésüknél fogva regeneratívak.
A fenntartható építés teljesítménye elengedhetetlen a fenntartható fejlődés eléréséhez.199 A hármas
pillér, ideértve a társadalmi, környezeti és gazdasági dimenziókat, széles körben elfogadott a
fenntarthatósági teljesítmény értékelésére.200 A cégek olyan módszereket keresnek, amelyekkel
javíthatják az építés hatékonyságát, fenntarthatóságát és testreszabhatóságát oly módon, hogy az ne
növelje a projekt kockázatait, bonyolultságát és építési költségeit. Az ágazat egyre nagyobb érdeklődést
mutat a termékmodularitáson alapuló modern ipari építési módszerek alkalmazása iránt.201 202 203
„Mivel a moduláris felépítés előregyártott helyiség méretű térfogategységekből áll, amelyeket általában
a gyártás során teljesen felszerelvényeznek, és a helyszínen teherhordó „építőelemként” helyeznek el,
ezért elsődleges gazdasági előnyei egyértelműen megnevezhetők: méretgazdaságosság a gyártás során, a
helyszíni telepítés gyorsasága, valamint jobb minőség és pontosság a gyártás során. A moduláris
épületek szétszerelhetők és újrahasznosíthatók is, így hatékonyan megőrizhető eszközértékük.”204
A körforgásos szemléletet követve megváltozik a tervezői gondolkodásmód, hiszen a cél a szerkezetek és
az épületek újrafelhasználása és ahol lehetséges, utólagos bővítése, átalakítása, mielőtt újat terveznének
és építenének. Ebben a személetben a tervezés több mint puszta forma, szerkezet és tér. Az üzemeltetés
és a teljesítmény kérdése már a tervezési folyamatokban megjelenik az energiahatékonyság érdekében,
valamint ezzel párhuzamosan az építmény teljes környezeti teljesítménye kapcsán. A modularitás és az
alkalmazkodóképesség a körforgásos tervezés kulcsfontosságú elemei az épített környezetben.
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A moduláris építési technológia a termelés nagy részét elviszi az építési területről, és lényegében a lassú
improduktív építőterületi tevékenységeket felváltják a hatékonyabb, gyorsabb és mindezek miatt
környezetileg hatékonyabb gyártóhelyi folyamatok. A moduláris épületek gyártása ellenőrzött
környezetben történik, ami az egyik legfontosabb előnye ennek az építési módnak. Így viszont a
termelés infrastruktúrája igényel nagyobb beruházást, főként a termelés méretgazdaságosságának
elérése érdekében. Miközben a helyszíni földmunkák befejeződnek, az épületmodulokat ellenőrzött,
gyári környezetben gyártják. Ez azt jelenti, hogy a munkák nagy része egyszerre készül el, ami eleve
csökkenti az építési programot. Miután a modulokat a helyszínre szállították – elektromos és
vízvezetékkel, fűtéssel, ajtókkal, ablakokkal felszerelve és burkolatokkal ellátva –, gondosan beemelik
az előkészített alapra.
A moduláris épületek újrahasznosíthatók, így a hagyományos építési módokhoz képest akár 90%-kal
is csökkenthető a keletkező hulladék mennyisége. Néhány moduláris épületet más projektekből származó
újrahasznosítható anyagok felhasználásával készítenek. Mivel a változó igényekhez alkalmazkodik és
rugalmas, az épületek könnyen mozgathatók anélkül, hogy megzavarnák a környezetet. A moduláris
építés a BIM (épületinformációs modellezés, mint ahogy erről bővebben a 2. fejezetben írtunk)
bevezetésével lehetővé teszi jövőbeni változtatásokat az épület teljes életciklusa során – a koncepciótól
a bontásig.205
Egy hasonló, hagyományosan épített épülethez képest akár 67 %-kal kevesebb energia szükséges egy
moduláris épület elkészítéséhez.206 Nemcsak a tényleges felépítés „zöldebb”, de az épület
energiahatékony is az élettartama során. A moduláris épületekbe jelenleg energiahatékony
rendszereket telepítenek, például energiahatékony üveget, geotermikus rendszereket és napelemeket.
Az építési mód hatással van az épület szénlábnyomára is, mivel lehetővé teszi a helyszínre történő
szállítások teljes számának 90 %-os csökkentését.207 Az épület élettartama során az elsődleges
energiafelhasználás a fűtésből (és bizonyos esetekben a hűtésből) származó üzemeltetési energia. A
moduláris épületek jól szigetelhetők és nagyon légtömörek.
A moduláris építés során a helyszíni hulladék nagymértékben csökken, és az összes levágott anyagot
teljesen újrahasznosítják a gyárban. A modulok időre való leszállítása jelentősen javítja a helyszíni
organizációt, és ezáltal minimális anyagtárolásra van szükség. A zaj és egyéb zavaró források szintén
csökkennek.
A hagyományos építkezéstől eltérően a moduláris épületekkel számos költségmegtakarítás érhető el,
amelyek a projektek időkeretének csökkentéséből és a teljes költségek csökkenéséhez vezetnek. Bár a
moduláris építésről kialakult nézetek folyamatosan növelik népszerűségét, a hagyományos módszerek
továbbra is a legnagyobb piaci részesedést képviselik az építőiparban. Ahogy az építőipar fejlődik és
alkalmazkodik a változó kormányzati stratégiákhoz, a moduláris rendszert egyre inkább alkalmazni
fogják az ágazatban. A helyszínen kívüli építés akár 50 %-kal gyorsabb, mint a hagyományos – az
épületek akár négy hét alatt összeszerelhetők.
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3.2.3. Életciklus szemlélet megjelenése a moduláris építészet fenntarthatósági teljesítményének
értékelésére, és az SD17 fenntarthatósági célokhoz való kapcsolódás
A moduláris építészet által az anyagok kitermelése drasztikusan visszaszorítható a jövőben az épületek
élettartamának meghosszabbítása és esetleges bontás esetén a jól tervezhető hulladékkezelés révén. Az
innovációknak köszönhetően az épületek rugalmas, tartós, újrahasznosított és újrafelhasználható
részekből épülnek fel. A körkörös megközelítésben az építést az összeszerelés váltja fel, egyfajta
rugalmasságot jelentve az iparban. Emellett természetesen előnyei révén a 3D nyomtatás is egy új
irányt képvisel. Mindazonáltal az alapanyag felhasználás optimalizálására fókuszáló tervezés és
hulladék csökkentését szem előtt tartó építés elősegíti az épített környezetben a rezíliencia
megjelenését. Ez az ellenálló képesség fokozható az alkalmazott anyagok megválasztásával és
kialakításával, emellett a jövőbeni újrafelhasználás és szétszerelés lehetőségei is figyelembe vehetők.
Minden épületet és szerkezetet úgy kell megtervezni, hogy magas hatékonysági előírásoknak
megfelelően minimalizálja a környezeti hatásokat. Itt említhető meg például a vízgyűjtés és szűrés, vagy
a LED-es lámpák és a pazarlást kiküszöbölő energia és anyaghasználó stratégiák tudatos alkalmazása.
Ezeket támogatja a szenzoros adatgyűjtés, ami a meghibásodás gyors észlelése révén a költségek
csökkentését segíti, valamint hozzájárul az épület és a hozzá tartozó berendezések hasznos
élettartamának növeléséhez.208
Az épület életciklusának minden szakaszában anyag- és energiafelhasználásra kerül sor, így a
nyersanyag-kitermelés és feldolgozás, a termék- és alkotórészgyártás, a termékek és alkotórészek
szállítása, valamint az épület fűtésére, hűtésére és világítására felhasznált energia. A hagyományos és a
moduláris épületek életciklusából eredő eltérés lehetőséget biztosít az energia- és anyagfelhasználás
csökkentésére. Az épület életciklusát tekintve a használati szakasz jelentős mértékben hozzájárul az
általános környezeti hatásokhoz. Az épület tervezésétől és típusától függően a használathoz köthető
energiafogyasztás 70-98 %-ot tesz ki az anyaggyártási és építési fázishoz képest (2-26 %). A
hatékonyabb technológiáknak, beleértve a tervezési stratégiákat és anyagokat, valamint a
környezetbarát energiaforrásoknak (például szél- és napenergia) köszönhetően azonban az épületek
energiahatékonyabbá válnak.209
Több életciklus-értékelés (a továbbiakban: LCA) készült a hagyományos épületek környezeti
hatásairól, de csak korlátozott számú tanulmány elemezte összehasonlítóan a két különböző építési
módot különösen a családi házak példáján keresztül. Egy bölcsőtől a sírig tartó értékelés kiterjedt a
teljes energiafogyasztás, az erőforrás-felhasználás és a hulladékkezelés összehasonlítására, de
megtalálható a bölcsőtől a kapuig tartó elemzés is, valamint tanulmányoztak többlakásos
lakóépületeket, kereskedelmi, oktatási épületeket is például CO2 kibocsátás és szénlábnyom
szempontjából. KAMALI et al. (2019) egy tradicionális (T) és két moduláris (M1, M2) építésű családi
ház életciklus elemzését készítette el az A1-A4 szakaszokra. A funkció egység 1 m2 alapterület volt. A
lakások eltérő alapterületűek voltak, de azonos funkciójú tulajdonságokkal rendelkeztek.210
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Tradicionális és két moduláris lakóépület üvegházhatásának összehasonlítása211
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3.3. A moduláris építészet tanúsítási rendszere212
3.3.1. Az épületminősítési rendszerek általános ismertetése
A minőségi épületek maximalizálják a felhasználók előnyeit és minimalizálják a környezetre gyakorolt
hatást. Az épületek minőségére vonatkozó mérhető kritériumok szerinti értékelés következetes
megközelítése lehetővé teszi a bizonyítékokon alapuló referenciaértékek és célok meghatározását, a
szabályozási követelmények teljesítését vagy túllépését, valamint az épületek közötti
összehasonlításokat. Az épületek környezeti értékelési sémáinak tervezésénél használt két fő
megközelítés az LCA és az épületértékelési módszerek vagy minősítési rendszerek.213
Világszerte több száz épületértékelési eszköz létezik, amelyek a fenntartható fejlődés különböző
területeire összpontosítanak, és különböző típusú projektekhez készültek. Csak néhány rendszer
ismert széles körben, és valóban felismerhető mércét állít fel a fenntartható fejlődés számára.214 A
rendszerek által leginkább értékelt kategóriák az energiateljesítmény és a szilárdhulladék-kezelés.
Továbbá fontos az anyagok, a víz- és szennyvízgazdálkodás, valamint az ökológiai szempontok és a
környezetminőség, amelyeket a rendszerek nagy többsége értékel.
Az értékelési módszerek kezdetben lassan terjedtek el a nagyobb, fejlett országok között, mára azonban
számos épület rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal. Az utóbbi években új, regionálisan adaptált
módszerek gyors fejlődése is megfigyelhető. Az általános tendencia az volt, hogy objektív és átfogó
módszertant hoznak létre egy épület vagy akár épületcsoport által okozott környezeti hatások széles
körének felmérésére. E rendszerek célja az épített környezet környezeti fenntarthatóságának
konzisztens és összehasonlítható mérése az előre meghatározott szabványok, irányelvek, tényezők vagy
kritériumok alapján.215
Az épületek fenntarthatóságára jelentős hatást gyakorló hét kritérium a következő: helyszín, szállítás,
energiahatékonyság, vízfelhasználás, anyagok és hulladék, beltéri környezet minősége és
épületüzemeltetés. Minden egyes kritérium olyan tényezőket és indikátorokat tartalmaz, amelyeket a
különböző területek teljesítményének meghatározására használnak, és amelyek befolyásolják a
meglévő épületek fenntarthatóságát, amint az alábbi ábrán látható.
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Fenntarthatósági értékelési jellemzők (Kritériumok és tényezők)216
Fenntarthatósági értékelési jellemzők
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A zöld épületminősítési rendszerek tanúsítása önkéntesen vállalt, jogszabályokban nem előírt
tevékenység, a törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményrendszernek való megfelelést jelent.
Azon felelősen gondolkodó befektetők, kivitelezők és üzemeltetők döntenek a zöld épületminősítési
tanúsítások bevezetéséről, akik értékelik a szabályozott tervezés, kivitelezés és üzemeltetésben rejlő
megtakarítási potenciált és annak marketing, esetleges adózási előnyeit.
A pontozási módszereket a legtöbbször az épületek környezeti fenntarthatóságának értékelésére
szolgáló minősítési rendszerek létrehozására használták,217 és négy fő összetevőn alapulnak:
− kategóriák: az értékelés során figyelembe vett környezeti teljesítménnyel kapcsolatos tételek
meghatározott csoportja;
− pontozási rendszer: olyan teljesítménymérési rendszer, amely több elemzett szempont szerint
összesíti az adott teljesítményszint elérésével megszerezhető pontok vagy kreditek számát;
− súlyozási rendszer: az egyes kategóriákhoz rendelt relevanciát jelenti a teljes pontozási
rendszeren belül;
− eredmény: célja a pontozási szakaszban elért környezeti teljesítmény eredményeinek közvetlen
és átfogó bemutatása.
ASCONE et al. (2022) kutatása218 több mint 100, a zöld épületek minősítési eszközeivel kapcsolatos
publikáció naprakész áttekintését mutatja be. Az aktuális szakirodalmakat négy csoportba rendezik:
minősítési rendszerek összehasonlító tanulmányai, esettanulmányok, új minősítési rendszerek
javaslata, minősítési rendszerek lehetséges integrálása más épülettervezési eszközökbe. Az
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Valentinas PODVEZKO (2011): The Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS. Engineering Economics, 22, 134–146. DOI:
10.5755/j01.ee.22.2.310
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Fabrizio ASCIONE − Rosa Francesca DE MASI − Margherita MASTELLONE − Giuseppe Peter VANOLI (2022): Building rating systems: A
novel review about capabilities, current limits and open issues, Sustainable Cities and Society, 76, 103498, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103498.
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összehasonlított minősítő rendszerek közül a legismertebb és leggyakrabban alkalmazott rendszerek
bemutatását a 3.3.2. fejezet tartalmazza.
3.3.2. Egyes épületminősítési rendszerek rövid áttekintése és a kategóriák összehasonlítása
a) LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
A LEED219 egy olyan minősítési rendszer, amely zöld-épületek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése
során értékeli az adott épület vagy létesítmény fenntarthatóságát. Az épületek környezeti hatásának
minimalizálása mellett a cél a lakók egészségének és közérzetének javítása, valamint a gazdaságos és
hatékony építés. Az értékelési modulokat egyaránt lehet használni magán és közcélú (állami) épületek
esetében. Speciális alkalmazások és változatok használhatók a különböző rendeltetésű épületek
értékeléséhez (például iskolák, kereskedelmi épületek, egészségügyi épületek, tömegközlekedés
területén). Lehet külön minősíteni az épület tartószerkezetét és a külső határoló szerkezeteket is vagy
kereskedelmi egységek esetében a belső kialakítást.
b) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
A BREEAM220 jelenleg az Egyesült Királyságban a legszéleskörűbben használt épület fenntarthatósági
értékelési és tanúsítási folyamat, amely az épületek fenntarthatósági jellemzőit környezeti, gazdasági és
társadalmi teljesítmény alapján értékeli. A BREEAM a világ egyik legismertebb zöld épület értékelési
módszere. Alkalmazzák projektek, infrastruktúra és épületek alaptervezése során. A minősítési
rendszert eleinte új irodaépület projektek környezettudatos értékelésére, minősítésére szánták. A
későbbiekben az igényekhez igazodva kifejlesztettek számos változatot oktatási, ipari, üzletekre és
kereskedelmi és egészségügyi épületekre, bíróságokra és börtönökre is (funkciók). A gyakorlatban öt
különböző minősítési modul van, amelyekben funkció szerinti specializáltság alapján történik az
értékelés.
c) DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
A DGNB221 azzal a céllal indult, hogy elősegítse az épületek fenntarthatóságát Németországban, és
német tanúsítványt dolgozzon ki a fenntartható épületekre. A tanúsítási folyamat során
következetesen figyelembe veszik a projekt teljes életciklusát, és az egyes intézkedések helyett a projekt
teljes teljesítményét értékelik. A minősítési rendszer rugalmas és alkalmazható nemzetközi környezeti
értékelésekre, 13 különböző épülettípusra, 2011 óta pedig teljes városrészekre. A DGNB rendszer
egyforma jelentőséget tulajdonít egy beavatkozás gazdasági, ökológiai, szociológiai és technikai
szempontjainak.
d) CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)
A CASBEE222-t Japánban fejlesztették ki. Négy alapváltozata létezik, amelyek részben megfelelnek az
épület életciklus egyes szakaszainak (tervezés előtti, új építés, meglévő épületek és felújítás). A
CASBEE kétféle pontozást alkalmaz: Q (a környezeti teljesítmény minősége) és LR (épület környezeti
terhelése). A Q és LR értéke 0 és 100 között van, és három alkategória alapján számítják ki. A BEE
érték alapján egy teljesítményszint (azaz S, A, B+, B− és C) hozzárendelődik egy adott projekthez. Az
értékelési eredményeket tartalmazó lap elemzi a kapott értékeket, valamint súlyokat alkalmaz, az egyes
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https://www.usgbc.org/leed (A letöltés dátuma: 2021.08.29.).
https://www.breeam.com/ (A letöltés dátuma:2021.08.25.).
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https://www.dgnb-system.de/en/system/index.php (A letöltés dátuma:2021.08.29.).
222
https://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/ (A letöltés dátuma: 2021.08.29.).
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tételekhez tartozó együtthatókat, valamint a Q és LR értékeket használva, és utolsó lépésként a BEE
indexen keresztül közvetített összpontszámot állít elő.
Az alábbi táblázat foglalja össze a zöld minősítési rendszer kategóriáit:
A zöld minősítési rendszer kategóriáinak listája
Minősítési rendszer
DGNB

CASBEE

LEED

BREEAM

Kategóriacsoportok
Hatások a globális és helyi környezetre
Erőforrás felhasználás és hulladéktermelés
Életciklus költsége
Gazdasági fejlődés
Egészség, kényelem és felhasználói elégedettség
Funkcionalitás
Tervezési minőség
Műszaki minőség
Tervezési minőség
Építési minőség
Beltéri környezet
Szolgáltatás minősége
Kültéri környezet
Energia
Erőforrások és anyagok
Telephelyen kívüli környezet
Integrációs folyamat
Helyszín és közlekedés
Fenntartható helyek
Vízhatékonyság
Energia és légkör
Anyagok és erőforrások
Beltéri környezet minősége
Innováció
Regionális prioritás
Menedzsment
Egészség és jólét
Energia
Szállítás
Víz
Anyag
Pazarlás
Földhasználat és ökológia
Környezetszennyezés
Innováció

Forrás: a szerző saját szerkesztése.
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3.3.3. A gazdasági, műszaki, környezeti teljesítmények összehasonlítása
A minősítési rendszerek a súlyozási struktúrát tekintve nagymértékben eltérnek. Habár vannak közös
kategóriák, például az energia és a víz, az ezekhez a kategóriákhoz rendelt súlyok a rendszerek között
jelentősek a különbségek.

Indikátorok és prioritások a zöld épület minősítésekben223
Minősítési
rendszer

A legmagasabb prioritású mutató

Súly

Kategória

16,4%

Energia
Energia

LEED

Az energiateljesítmény optimalizálása.

BREEAM

Az energiafelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése.

10%

DGNB

Életciklus költség.
Rugalmasság és alkalmazkodóképesség.

9,6%
9,6%

CASBEE

[EQ rész] Hőkomfort.
[EL rész] Hatékonyság az épületgépészetben.

14%
20%

Költség
Gazdasági
fejlődés
Beltéri
környezet
Energia

Vannak különböző területek, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az épületek életciklusfenntarthatóságához, mint például az energia, az anyagok, a költségek és így tovább. Egy épület
fenntarthatóságának értékeléséhez minden területet több értékelési kritériumra, nevezetesen a
fenntarthatósági teljesítménykritériumokra (FTK) lehet lebontani. Általában ezeket egy termék vagy
folyamat fenntarthatóságának értékelésére használják. Az épületek esetében a
teljesítménykritériumok különböző célokra használhatók fel, mint például a hasonló épületek közötti
fenntarthatósági összehasonlítás, teljesítményértékelés, döntéshozatal stb. Minden FTK önmagában
is bemutatható számos mérhető alkritériummal, nevezetesen a fenntarthatósági
teljesítményindikátorokkal (FTI).
A lakóépületek életciklus-fenntarthatóságának értékeléséhez a legmegfelelőbb kritériumokat a
fenntarthatóság hármas pillére alapján is csoportosíthatjuk, így megkülönböztethetők a környezeti,
gazdasági és társadalmi teljesítménykritériumok.
A hagyományos építési mód esetén a fenntarthatósági teljesítménykritériumok a fő fenntarthatósági
kategóriákba sorolható. Az alábbi táblázat tartalmazza a környezeti, gazdasági és társadalmi kategóriák
szerinti csoportosítást, amit a moduláris építészetre alkalmazni lehet.224

C.R. Subhash VARMA − Sivakumar PALANIAPPAN (2019): Comparision of green building rating schemes used in North America, Europe and
Asia, Habitat International, 89, 101989, https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.05.008.
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Mohammad KAMALI − Kasun HEWAGE (2016): Development of performance criteria for sustainability evaluation of modular versus
conventional construction methods, Journal of Cleaner Production. 142. 3592-3606, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.108.
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A környezeti, gazdasági és társadalmi kategóriák szerinti csoportosítás
Környezeti
teljesítménykritériumok
Helyszín megválasztása

Gazdasági
teljesítménykritériumok
Tervezési és kivitelezési idő

Alternatív közlekedés

Tervezési és kivitelezési költségek

Helyszíni zavarok és megfelelő
stratégiák
Megújuló energiafelhasználás

Üzemeltetési költségek
Karbantartási költségek

Energiahatékonysági stratégiák

Életút végi költségek

Megtestesült energia
Víz- és szennyvízhatékonysági
stratégiák
Regionális (helyi) anyagok
Megújuló és környezetbarát
termékek
Hulladékgazdálkodás
Üvegházhatású gázok kibocsátása

Az épület tartóssága
Beruházás és kapcsolódó
kockázatok
Építési rugalmasság
Integrált menedzsment

Társadalmi
teljesítménykritériumok
Az épülethasználók egészsége,
kényelme és jóléte.
A helyi gazdaságra gyakorolt
hatás.
A fizikai tér funkcionalitása és
használhatósága.
Az esztétika lehetőségei és az
épület szépsége.
Munkaerő egészsége és
biztonsága.
Közösség megzavarása.
Hatás a helyi társadalmi
fejlődésre.
Kulturális és Örökségvédelem.
Megfizethetőség.
Épületbiztonság.
Felhasználó elfogadása és
elégedettsége.
A környező területek elérhetősége
és szolgáltatásai.

Anyagfelhasználás az
építőiparban
Forrás: a szerző saját szerkesztése.

3.3.4. Moduláris épületek tanúsítása
A vonatkozó szakirodalmak áttekintése alapján megállapítható, hogy nehéz összehasonlítani a
különböző építési módok környezeti profiljait, ha ez az értékelés egyetlen (bár széles körben használt)
környezeti mutatón alapul. KIM (2008)225 életciklus-megközelítést használt a moduláris és
hagyományos otthonok teljes energiafogyasztása (beleértve a megtestesült és működési energiákat), az
erőforrás-felhasználás, az ÜHG-kibocsátás és a hulladékkeletkezés összehasonlítására. AL-HUSSEIN
et al. (2009)226 a moduláris és hagyományos épületek építési fázisára összpontosított, és összehasonlította
ezek CO2-ekvivalens kibocsátását. KAWECKI (2010)227 egy moduláris épület gyártása során értékelte
a szénlábnyomot egy moduláris gyártóközpont különböző termelési kapacitásainál, és vizsgálta a CO2
kibocsátási forrásokat a gyártási időszakban. MONAHAN − POWELL 2011-es tanulmányában228
részleges LCA-t végzett a bölcsőtől az építkezésig, amelyben a megtestesült energiákhoz kapcsolódó
szénlábnyomokat vetették össze a moduláris és a hagyományos konstrukció között. Ezenkívül AYE et

225

KIM, Doyoon (2008) Preliminary Life Cycle Analysis of Modular and Conventional Housing in Benton Harbor, MI. PhD értekezés.
AL-HUSSEIN, Mohamed − MANRIQUE, Juan D. − MAH, Don (2009): North Ridge CO2 Analysis Report: Comparison between Modular and
On-site Construction. University of Alberta, Edmonton.
227
KAWECKI, Leonard Robert (2010): Environmental Performance of Modular Fabrication: Calculating the Carbon Footprint of Energy Used in the
Construction of a Modular Home, Arizona State University, Phoenix. Ph.D. értekezés.
228
Jennifer MONAHAN − James C. POWELL (2011): An embodied carbon and energy analysis of modern methods of construction in housing: a case
study using a lifecycle assessment framework, Energy and buildings, 2011, 43.1: 179-188. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.09.005
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al. (2012)229 a teljes életciklus során az LCA alapján számszerűsítette és elemezte a különböző
(moduláris és hagyományos) esettanulmányokban bemutatott épület energiáját. QUALE et al.
(2012)230 a moduláris és hagyományos épületek építési fázisára összpontosított, vizsgálta az
energiafogyasztást a bölcsőtől az építés végéig, és az ebből eredő környezeti hatásokat hasonlította
össze a két építési mód között. Egy másik esetben FALUDI et al. (2012)231 különböző szintű
energiahatékonysági technológiákkal rendelkező, csak moduláris épületek teljes életciklus-környezeti
teljesítményét értékelték. Hasonlóképpen PAYA-MARIN et al. 2013-ban kiadott tanulmányában232
két moduláris épület energiafogyasztását és környezeti hatásait elemezték.
A KAMALI et al. (2016) 233 által összeállított környezeti, gazdasági és társadalmi kritériumokat a
kanadai építőipari szakértők kérdőíves kutatás és mélyinterjúk által értékelték, és aszerint
rangsorolták, hogy alkalmasak-e a moduláris épületek fenntarthatóságának értékelésére. A
résztvevőket arra kérték, hogy saját megítélésük szerint pontozzák az értékelési szempontokat.

Teljesítményindikátorok és súlyozás234
Fenntarthatósági teljesítményindikátorok
1- Energiahatékonysági stratégiák (ES)
ES1- Épületburok szigetelése
ES2- Légszűrés
ES3- Nyílászárók
ES4- Térfűtési és -hűtési berendezések
ES5- Fűtés és hűtés elosztó rendszer
ES6- Hatékony használati melegvíz berendezés
ES7- Hatékony világítás
ES8- Hatékony készülékek
ES9- Lakossági hűtőközeg-kezelés
2- Építési hulladék kezelése (ÉHK)
ÉHK1- Anyaghatékony fogyasztás
ÉHK2- Hulladék elterítése a hulladéklerakóból
ÉHK3- Újrahasznosított adalékanyagok
3- Életút végi hulladékkezelés (ÉVH)
ÉVH1- Homlokzat újrahasználata
ÉVH2- Szerkezeti rendszer újrahasználata
ÉVH3- Nem szerkezetei elemek újrahasználata

Súlyozás

Forrás

0,077
0,107
0,107
0,107
0,143
0,214
0,107
0,107
0,036

LEED
LEED
Szakértői vélemény
LEED
LEED
LEED
LEED
LEED
LEED

0,46
0,27
0,27

LEED
LEED, BREEAM
BREEAM

0,374
0,313
0,313

Szakértői vélemény
Szakértői vélemény
Szakértői vélemény

229
AYE, Lu − NGO, Tuan − CRAWFORD, Richard H. − GAMMAMPILA, Ranjith − MENDIS, Priyan (2012): Life cycle greenhouse gas emissions
and energy analysis of prefabricated reusable building modules, Energy and buildings, 47: 159-168. ISSN 0378-7788,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.049.
230
John QUALE − Matthew J. ECKELMAN − K. W. Williams – Greg SLODITSKIE − Julie B. ZIMMERMAN (2012): Construction matters:
Comparing environmental impacts of building modular and conventional homes in the United States, Journal of industrial ecology, 16.2: 243-253.
231
Jeremy FALUDI – Michael D. LEPECH − George LOISOS (2012): Using life cycle assessment methods to guide architectural decision-making for
sustainable prefabricated modular buildings, Journal of green building, 7.3: 151-170. https://doi.org/10.3992/jgb.7.3.151
232
PAYA-MARIN, Miguel A. − LIM, James − SENGUPTA, Bhaskar (2013): Life cycle energy analysis of a modular/off-site building school, American
Journal of Civil Engineering and Architecture, 1.3: 59-63. DOI: 10.12691/ajcea-1-3-2
233
Mohammad KAMALI − Kasun HEWAGE (2016): Development of performance criteria for sustainability evaluation of modular versus
conventional construction methods, Journal of Cleaner Production. 142. 3592-3606, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.108.
234
Mohammad KAMALI − Kasun HEWAGE − Abbas S. MILANI (2018): Life cycle sustainability performance assessment framework for residential
modular buildings: Aggregated sustainability indices, Building and Environment, 138. 21-41. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.019
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4- Helyszín zavarása (HZ)
HZ1- Építési tevékenység környezetszennyezés megelőzése
HZ2- Tájrendezés
HZ3- Hősziget hatás
HZ4- Esővízgazdálkodás
HZ5- Nem mérgező kártevőirtás
5- Megújuló és környezetbarát termékek (MKT)
MKT1- Külső falazati anyagok
MKT2- Padozat anyagai
MKT3- Alapozás anyagai
MKT4- Beltéri fal- és mennyezetburkoló anyagok
MKT5- Tájképi elemek anyagai
MKT6- Fedélszék anyagai
MKT7- Tetőfedés, homlokzat és járda anyagai
MKT8- Egyéb anyagok
6- Megújuló energia (ME)
ME1- Megújuló villamosenergia termelő rendszer
ME2- Napenergia fűtésre és vízmelegítésre
7- Regionális anyagok (RA)
RA1- Külső falazati anyagok
RA2- Padozat anyagai
RA3- Alapozás anyagai
RA4- Beltéri fal- és mennyezetburkoló anyagok
RA5- Tájképi elemek anyagai
RA6- Fedélszék anyagai
RA7- Tetőfedés, homlokzat és járda anyagai
RA8- Egyéb anyagok

0,056
0,389
0,056
0,389
0,111

LEED
LEED
LEED
LEED
LEED

0,133
0,133
0,067
0,133
0,067
0,133
0,133
0,200

BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED

0,769
0,231

LEED
LEED

0,133
0,133
0,067
0,133
0,067
0,133
0,133
0,200

BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED
BREEAM, LEED

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

A javasolt fenntarthatósági értékelési keretrendszer megvalósításával kidolgozott összesített
fenntarthatósági mutatók leírják a moduláris épületek teljesítményét az egyes FTK-k tekintetében a
hozzá tartozó fenntarthatósági kategórián belül. Továbbá feltérképezhető az egyes életciklus-fázisok
hozzájárulása az épület fenntarthatóságához. Ezért a fenntarthatósági értékelés eredményei
felhasználhatók az épület életciklus-fenntarthatósági teljesítményének javítására az alacsony
teljesítményű FTK-k azonosításával és a megfelelő FTI-k további vizsgálatával. Ezen túlmenően, az
eredmények segíthetik az építési szakembereket, mint például az épülettervezőket, építészeket,
döntéshozókat és fejlesztőket, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a legjobb építési módszerek
kiválasztásában. Az így kialakított irányelvek kiindulási alapként szolgálnak a lakóépületek
benchmarking folyamatának elindításához, de bizonytalanságokkal járnak, ezért csak
iránymutatásként szolgálnak.
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3.4. A hazai moduláris piac elemző bemutatása235
A moduláris rendszerek rendkívül régi múltra tekintenek vissza az építészetben, de csak később a 19.
században terjedtek el. Elsősorban Amerikában vált jellemző építési móddá, amikor nagy tömegben
kellett lakást biztosítani, amit az előre felépített épületek rövid időn belüli helyszínre szállításával
oldottak meg. Magyarországon az ehhez hasonló családi házaknak nincs nagy hagyománya, ezzel
szemben a moduláris előregyártott lakásoknak annál inkább.236
A moduláris építési piac évről évre erősödik. Népszerűsége annak köszönhető, hogy a hagyományos
építkezéssel szemben számos előnnyel rendelkezik, csökken a hulladék, gyorsabb az építkezés,
költséghatékony, környezetbarát, rugalmas megoldást kínál. A gyors urbanizáció miatt mintegy hidat
képez a kereslet és kínálati szakadék között.
Előrejelzések szerint a 2021-es becsült 75,89 milliárd dollárról 2028-ra 114,78 milliárd dollárra nő a
teljesítmény ezen a területen, 6,1%-os összesített éves növekedési rátával, annak ellenére, hogy a piacot
2020-ban negatívan érintette a COVID-19 pandémia.237 A moduláris építési piac erősen
széttöredezett, egyetlen szereplő sem rendelkezik jelentős részesedéssel, amely befolyásolná a piacot.
3.4.1. A hazai moduláris piac rövid áttekintése, jelenlegi helyzete
A zöld építészeti megoldások iránti igény ma már hazánkban is elért egy méretgazdaságossági szintet, és
a jogszabályi változások miatt, várhatóan tovább fog nőni az igény a moduláris, energiahatékony,
fenntartható, lényegesen kisebb ökológiai lábnyommal rendelkező épületek iránt.
Az iparosított építési mód a rendszerelvű építés alappillére. Akkor célravezető egy építési rendszer
kidolgozása, ha alkalmazásának összes előnyét, a komplexitást és a magas minőséget állandóan és
folyamatosan biztosítani lehet. Ez fejlett műszaki-technológia hátteret igényel. Az iparosított építési
mód jellemzője a nagyfokú gépesítettség, illetve a kész elemek összeállítása, a szerelés jellegű helyszíni
tevékenység, amely a helyszíni munka során adódó pontatlanságok minimalizálásának egyik eszköze.
Magyarországon a vasbeton anyagú vázszerkezetek előregyártása a 60-as évektől kezdve hatalmas
fejlődésen ment keresztül. Az UNIVÁZ, mint az első „univerzális” vázrendszer, nagy
elemválasztékával közösségi és ipari épületekhez volt ideális rendszer, bár a 60 cm többszöröséhez
igazodó méretrendje kötöttségeket jelentett. Később a vasbeton előregyártott vázszerkezetetek építési
volumene csökkent az acél szerkezetek térnyerése miatt (amely méretpontossága és variabilitása miatt
volt kedvelt). A 90-es években megjelentek hazánkban is az elsősorban ipari, logisztikai vagy
mezőgazdasági célokat szolgáló, hatalmas méretű csarnokok. Kínálati oldalról főként a Lindab Kft.
szolgálta ki a piacot, a nagy volumenben lemezekből előállított, csúcs minőségű vázszerkezeteivel.238 A
Lindab Kft. a moduláris épületek kutatás-fejlesztésében is élen járt. A szerkezeti csomópontok esetén
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) munkatársainak bevonásával kidolgozott
speciális méretezési eljárás eredménye a Small Building System, vagy SBS kis épület (50–250 m2),
illetve az SBS Maxi csarnokrendszer, amely az eddigieknél sokkal gazdaságosabban és gyorsabban teszi
lehetővé a közepes méretű, egy légterű csarnokok építését. A számítógépes alkalmazások új távlatokat
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nyitottak meg a parametrikus tervezés irányába, amely lehetővé tette az építész képzeletének és a
vízióinak létrehozására alkalmas kommunikációt a gépi eszközök között. A digitális technológiákkal az
adatok közvetlenül a CAD-szoftverekből a gyártáshoz továbbíthatók, így lényegesen csökken a
kivitelezés időtartama és jelentősen nő a hatékonyság.
Parametrikus tervezési módszerrel jött létre, magyar építész közreműködésével az energiatakarékos
Glóries moduláris Pavilon,239 egy bioklimatikus dóm, ami 20 darab háromszög alakú modulból épült
fel. Az épület programozása 2 hónapot vett igénybe, az előregyártási folyamat 5 napig tartott, az
összeszerelés 8 órán át zajlott. Az épületben minden felhasznált anyag organikus eredetű (fa és vászon)
és helyi forrásból származik. Az összeszerelési folyamat teljes egészében visszafordítható, a pavilon 1
nap alatt szétszedhető és minden eleme egyszerű eszközökkel újrahasznosítható.
Magyarországon a családi ház kategóriát tekintve az elmúlt 20-22 évben összesen körülbelül 16 ezer
készházat vásároltak és építettek fel, ami évente 200-500 házat jelent. Az utóbbi 5 évben viszont a szám
dinamikusan nőtt, de még mindig jelentősen elmarad a nyugati országok átlagától. A
könnyűszerkezetes technológiával szembeni korábbi bizalmatlanság egyre inkább csökken a kérdőívek
válaszai szerint.
Míg 2010 előtt a 120 m2-es lakásokra szólt a megrendelések többsége, idén a 80-120 m2-es kategória jelenti
a tömegpiacot. A pandémiát követően megélénkült a 40–60 m2-es házak iránti kereslet. Jelenleg az
épületenergetikai követelményeknek is megfelelő könnyűszerkezetes épületek négyzetméter ára
nagyjából 400 ezer forintnál kezdődik, de felszereltségtől függően jóval magasabb is lehet. Tavaly az
áfaemelés, valamint az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt 6-8 millió forinttal drágult a
beruházás. Egy könnyűszerkezetes családi ház fő értéke a rendkívül jó hőszigetelés és a gyors
munkavégzés. 2020-ban a készházpiacon jellemzően a 30-40 millió forintos kategória vezetett, majd a
bekövetkezett áremelést követően módosult a vásárlók igénye is. Amíg 2019-ben a kereslet 90 %-át a
kulcsrakészre kivitelezett épületek adták, 1 évvel később már csak minden harmadik-negyedik vevő
igényelte a csaknem teljesen kész állapotú házat. 2020-ban feleannyi szerződést kötöttek készházakra,
mint korábban.
2021 első három negyedévében 12 642 új lakás épült, 1,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A
kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 22 430 volt, 30%-kal
több mint 2020. év azonos időszakában. Az új lakóépületekben használatba vett lakások 38%-a családi
házban, 57%-a többlakásos épületben, 2,5%-a lakóparkban található. Az új családi házak körülbelül
1/6-a könnyűszerkezetes, illetve készház-technológiával készült.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése.

A lakásépítések alakulása 2015-2021 között240

A Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetsége, MAKÉSZ241 tömöríti a
hazai moduláris piac fő szereplőit. Az építési szakszövetség tagozatába tartozó cégek a piac
egyharmadát fedik le. A szövetség feladata a könnyűszerkezetes épületeket szerelő, gyártó, forgalmazó
vállalkozások összefogása és képviselete. A MAKÉSZ védjegy elnyeréséhez, a termékeik minőségének
biztosítása érdekében a folyamatos minőségi felügyeletnek jelenleg 11 vállalkozás vetette alá magát. A
védjegy elbírálásánál a döntést hozó szakértők vizsgálták az adott vállalkozással kapcsolatban a
gyártóhelyet, a minősített szerkezetből történő építést, több építési helyszínen végzett munka
megfelelősségét és az ügyfélkezelést. A védjegy ezen kívül arra is utal, hogy az azzal rendelkező cégek
különös figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, így az összes általuk épített, szerelt családi ház
kiemelten energiatakarékos szerkezetből valósul meg és minden beépített anyag megfelel a hatályos
jogszabályoknak.
Magyarországon saját kutatásunk szerint kevés cég foglalkozik előregyártott házak gyártásával, a
MAKÉSZ tagsága éves szinten 4-500 épületet épít. Mindegyik cég előregyártott épületet gyárt, ezen
belül lehet készház, falpanelek vagy szigetelőelemek. A gyártók között van mikró vállalkozás,
kisvállalat és 51-500 főt foglalkoztató vállalat is.
A hazai gyártók bemutatását a 3. számú függelék tartalmazza.
A hazai piacon a könnyűszerkezetes családi házak dominálnak. Emellett vannak ipari létesítmények,
irodaépületek, óvodák, iskolák, egészségügyi célokat szolgálók, de léteznek külön funkcionális
tulajdonságokkal rendelkező moduláris konyha és fürdőszoba blokkok, sőt gépészeti rendszerek, és
konténer építmények is.
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3.4.2. Összefoglaló értékelés
A hazai moduláris piacra dinamikus fejlődés jellemző:
− a termelékenység fokozódik, az építési idő csökkent, átveszi a zöld épületmodelleket,;
− emelkedik a telephelyen kívüli gyártás, és a moduláris építésbe való befektetés;
− jellemző a Lean gyártás és korszerű technikák átvétele, és a moduláris rendszerek fokozottabb
alkalmazása;
− főként a nem lakossági szektorban nő a modularizáció.
A piac nagyságára nincs teljes rálátás. Az internetes honlapokon csak néhány esetben található utalás
nettó árbevételre, illetve m2/árra, így ezekből az adatokból a moduláris piac mérete nem becsülhető
meg. Eddigi ismereteink szerint a hazai keresletnek a rendelkezésre álló kapacitás megfelel, probléma
az általánosan jelentkező építőanyag hiány. A szerző kérdőíves felmérése alapján a válaszadók szerint
a moduláris építészet előnye a jó ár/érték arány és a költséghatékonyság, meglátásuk szerint pedig a 21.
század feltörekvő megoldása lesz a KKV szektorban. A visszajelzések azt mutatják, hogy a hazai piacon
előregyártott házakra és raktárakra van nagyobb kereslet, de ipari és egészségügyi épületek is
megjelennek igényként. A beérkezett vélemények alapján a moduláris építészet az építésgazdaságban
jelenleg 0-5 %-ot képvisel. A jövőbeni növekedést segíti elő az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. szentendrei telephelyén épülő Nemzeti mintaházpark.242 Első ütemben 12
modern, energiatakarékos családi ház mellett egy kiállítóközpont is megvalósul, de a későbbiekben
több ház építésére is lesz majd mód. Minden esetben a klímavédelem, a fenntartható fejlődés, az
ökológiai lábnyom minimalizálása az elsődleges cél.

3.5. A moduláris építészet gazdasági modellje243
3.5.1. A moduláris és hagyományos építészet gazdasági modelljének összehasonlítása
A moduláris építészet legnagyobb előnye, hogy a rendelésre gyártható egységek beépítése sokkal
kevesebb időt és munkaerőt igényel, mint egy hagyományos építkezés. A hagyományos építkezés
gazdasági modellje lineáris: tervezés − földmunkák − alapozás − függőleges- és vízszintes
teherhordószerkezetek kialakítása − tetőkészítés – nyílászárók beépítése – közművek kiépítése –
tereprendezés, ezzel szemben a moduláris építkezés modelljében az első lépés a tervezés, azt követi az
ipari gyártás, majd a helyszínre szállítás, az összeszerelés és végül a közműre kapcsolás. Ha viszont a
moduláris modell még a körforgásos elveket is integrálja, a modellben számos ponton találkozhatunk
az újrafelhasználás, felújítás, javítás, újratervezés, karbantartás, újragyártás, kinyerés folyamataival,
amely az anyag körforgásának valamelyik megtestesítője.244
A két gazdasági modell − hagyományos és moduláris − összehasonításával viszonylag kevés irodalom
foglalkozik annak ellenére, hogy a moduláris építészettel összefüggő tudományos publikációk száma
évről-évre nőtt.
A moduláris gazdasági modellek több lépcsős fejlődésen mentek át. A környezeti és gazdasági előnyök
elemzésére leginkább olyan keretrendszert használtak, amelyben a komponenseket is a körforgásos
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gazdaság elvei szerint vizsgálták.245 MINUNNO et al. (2018, 2020) az előregyártott építkezések
körforgásos gazdasági modelljének javítására több javaslatot adott:246
− a karcsú építés biztosítása,
− az újrahasznosított anyagok felhasználása, vagy újragyártott termékek használata,
− cserealkatrészek használata,
− újrahasznosított termékek adaptálása,
− a szétszerelésre való tervezés a BIM alkalmazásával,
− az újrahasznosítható anyagokra való odafigyelés és
− a nyomon követési technológiák alkalmazása a termék teljes életciklusára.
A környezeti fenntarthatóságról szóló viták ellenére az építőipar fogyasztja a legnagyobb mennyiségű
természeti erőforrást, ezért a hulladék csökkentésére különösen oda kell figyelni. Minél tartósabb egy
épület, és minél jobban alkalmazkodik a változásokhoz, és kevesebb hulladékot termel, akkor annál
fenntarthatóbb. Ezért már a tervezésnél az épületek ellenállóképességre, tartósságra, könnyű
helyreállíthatóságra kiemelten kell figyelni.247 A rugalmasság a BIM alkalmazásával valósulhat meg. Bár
az építőipar az iparszerű gyártás felé halad, azonban, a körforgásos megoldások alkalmazásával járó
költségeket a jelenlegi gyakorlatban nem mindig támogatják.
YUAN et al. (2020) szerint, ha a BIM-en és az értékszempontú mérnöki tervezésen alapuló építészeti
modellben életciklus költségeket is számítanak, a termékek energiatakarékosabbá tehetők.248 Ezt be is
bizonyították egy moduláris projekt szimulációjával. BIM segítségével sokféle pénzügyi számítást lehet
végezni, ha abba energiatakarékossági modellt, életciklus költséget és értékelemzést is integrálnak.
A moduláris technológiáknál fontos szerepe van az automatizálásnak és robotikának, sőt a 3D
nyomtatásnak is.249 A robotokat többnyire akkor alkalmazzák, amikor komplex, nem szabványos
fejlesztésre kerül sor, például erősen testreszabott és változó morfológiájú szerkezetekre van szükség,
amelyeket hagyományos építési megoldásokkal kevésbé lehet költséghatékonyan megvalósítani.
Ennek ellenére a robotika még a szélesebb körű elfogadás korai szakaszában van,250 251, mert ezt
akadályozzák:
− gazdasági tényezők, mind a vállalkozó, mind a megrendelő oldaláról,
− technikai és munkakultúrával összefüggő tényezők, vagy
− a gyenge üzleti vállalkozói hajlandóság.
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PAN et al. (2019) az értékeléseknél, a környezeti és gazdasági mutatók mellett, olyan fenntarthatósági
mutatók252 bevezetését is fontosnak tartják az építőipari automatizálás és robottechnika (construction
automation and robotics, CAR) alkalmazásában, amely a munkakultúrát is figyelembe veszi, az
alkalmazottak teljesítményét is értékeli. ZAIRUL (2021) hangsúlyozza, hogy olyan új kutatási
irányokra van szükség, amelyek megalapozzák a szakpolitikai döntéseket és stratégiai irányokat, illetve
hozzájárulnak a moduláris építészet üzleti fejlesztéséhez.253 Ezek lehetnek technológiai fejlesztések,
zöld építőanyag fejlesztések, teljesítmény értékelések, vagy üzleti modellekre, körforgásos megoldások
integrálására vonatkozó fejlesztések. A hagyományos és moduláris építészet gazdasági kérdései
részleteiben a 3.5.2. fejezetben vannak kifejtve.
3.5.2. Az életciklus költségelemzés és az EN 15804 szabvány alapján történő értékelés
KAMALI et al. (2018) felállított egy üzleti modellt254 a hagyományos és moduláris építészet életciklus
alapú összehasonlítására, amely környezeti és költségalapú összehasonlításra is alkalmas az EN
15804255 szabvány alapján. A környezeti szempontú összehasonlításra alkalmazott modell jól mutatja,
hogy a moduláris építés a hagyományossal szemben két műveleti lépéssel többet tartalmaz. Itt a
tervezést követően ipari modulgyártás következik, amit elkészültük után helyszínre szállítanak és
azután összeszerelnek.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Üzleti modell az életciklus (LCA) szempontú összehasonlításra256
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Wei PAN – Yang Yifan − ZHANG Zhiqian − CHEN Siwei (2019) Modularisation for Modernisation: A Strategy Paper Rethinking Hong Kong
Construction. The University of Hong Kong, Hong Kong. https:// www.miclab.hk/mfm
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Mohd ZAIRUL (2021): The recent trends on prefabricated buildings with circular economy (CE) approach, Cleaner Engineering and Technology. 4.
100239 https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100239.
254
Mohammad KAMALI − Kasun HEWAGE − Rehan SADIQ (2019): Conventional versus modular construction methods: A comparative cradleto-gate LCA for residential buildings, Energy and Buildings. 204. 109479 https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109479.
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Az anyagok és épületek környezeti teljesítményének életciklus szakaszok szerinti vizsgálatára az alábbi
ábrán látható EN 15804 szabvány ad útmutatást.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Az EN 15804 szabvány moduljai a rendszerhatárok meghatározásához257

Kifejezetten épületek életciklusának környezeti hatásvizsgálatára és költségelemzésére fejlesztette ki a
finn BIONOVA Ltd. a One Click LCA szoftvert.258 A szoftver az egyes anyagok életciklus-fázisait a
gyártástól az életciklus végéig (a bölcsőtől a bölcsőig), az összes szakaszra elemzi, többek között az
építési, szerelési, az üzemeltetési és az életút végi szakaszokat is. A környezeti hatások vizsgálata mellett,
funkcióegységre vetítve életciklus költségelemzést is végez (diszkontált és nominális áron), az infláció,
diszkontráta, élettartam, átlagos európai bérek, építési költségek és építőanyag árak figyelembevétele
mellett. A szoftver adatbázisa több mint 10 000 különböző építőanyagot tartalmaz.
Erre jó példa az IS-SusCon259 projektben kifejlesztett U= 0,24 W/m2K hőátbocsátási tényezőnek
megfelelő falszerkezetek 1 m2-re eső életciklus költségelemzése. Változik a téglafal vastagsága, a téglák
anyaga, mérete a és szigetelőanyag, de a vakolat és a festék megegyezik. A legdrágább: A 30 cm
mészhomok téglából épült fal (Sandlime30 CaSi) ; a legolcsóbb: vályog fal. A csere-karbantartás
költsége a festékek és paszták költségeit jelentik, ami a teljes LCC-re vetítve 14% és 28% közötti
értéket jelent.

257

EN 15804: Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó alapvető szabályok.
www.oneclicklca.fi (A letöltés dátuma: 2021. 12. 12.).
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IS-SusCon projekt: Spreed of Innovation Solution for Sustainable Construction, ERASMUS+ project: 2019-1-HU01-KA204-061230,
howtobuildgreen.eu (A letöltés dátuma: 2021.10.11)
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Külső falak anyagminőségtől függő életciklus költsége, életciklus szakaszonként
(HUF)
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C1-C4 Életút vége

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Falmodulok életciklus költségvizsgálata260

3.5.3. Zöld moduláris építészet esettanulmányok
Annak ellenére, hogy a politikák kényszerítő nyomást gyakorolnak a házépítés környezeti hatásainak
csökkentésére, az építőipar még mindig nem alkalmaz széles körben zöld, moduláris alapú
innovációkat.261 CILLO et al. (2019) szerint ennek oka, hogy nincsenek empirikus bizonyítékok az
előnyökről és a fenntartható építési gyakorlatokat akadályozó tényezőkről.262 OORSCHOT et al.
(2021) a zöld moduláris innovációval kapcsolatos cikkeket vizsgálva azt keresték, hogy a fenntartható
építést milyen megoldásokkal támogatják.263
Az egyes szerzők szerint, a moduláris innovációk elfogadását az alábbi tényezők befolyásolják:
− relatív előnyök (építési idő; reprodukálhatóság; integráló funkciók) és az előnyöket csökkentő
(észlelt) tényezők (kipróbálhatóság; látens szükséglet; időeltolódás),
− beruházási költségek és alacsony költségű beszerzési gyakorlatok,
− az ellátási lánc integrációja,
− tervezési szabályok és szabványok,
− felelősségek megosztása az ellátási láncon belül,
260

TÓTHNÉ SZITA Klára (2021): Az életciklus-költségszámítás (LCC) szerepe és dilemmái, XVII LCA Konferencia, IS-SusCon szekció.
Filipe BARBOSA − Jonathan WOETZEL − Jan MISCHKE − Maria João RIBEIRINHO − Mukund SRIDHAR − Matthew PARSONS -− Nick
BERTRAM − Stephanie BROWN (2017): Reinventing Construction: A Route to High Productivity, McKinsey Global Institute, Mckinsey’s Capital
Projects & Infrastructure Practice. valamint Nick BERTRAM − Steffen FUCHS − Jan MISCHKE − Robert PALTER − Gernot STRUBE − Jonathan
WOETZEL (2019): Modular Construction: from Projects to Products, 34. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/ourinsights/modular-construction-from-projects-to-products (A letöltés dátuma: 2021.10.10.)
261

Valentina CILLO − Antonio MESSENI PETRUZZELLI − Lorenzo ARDITO − Manlio DEL GIUDICE (2019): Understanding sustainable
innovation: a systematic literature review, Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 26. 1012-1025
https://doi.org/10.1002/csr.1783.
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Johannes A.W.H. van OORSCHOT − Johannes I.M. HALMAN – Erwin HOFMAN (2021): The adoption of green modular innovations in the
Dutch housebuilding sector, Journal of Cleaner Production, 319. 128524 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128524.
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−
−
−
−
−

megfelelő készségek és ismeretek rendelkezésre állása,
innovációs érettség: garanciák és kötelezettségek,
a piac érettsége,
szállítói jellemzők: vállalati márkaépítés,
energiahatékonysági és építési előírások.

A tanulmányukban három moduláris innovációt mutattak be: egy moduláris megújuló
energiarendszert, egy moduláris fürdőszobai fülkét és egy moduláris fotovoltaikus tetőt.
Az első esetben az energiahatékonysági politikák voltak a fő hajtóerők, a megújuló energiarendszer
(RES) fejlesztésében, de az egészséges és kényelmes beltéri klíma elérésével kapcsolatos kérdések is
szerepet játszottak.
A második eset fő hajtóereje az életminőséggel összefüggő ismétlődő problémák és az alacsony
termelési hatékonyság volt.
A harmadik eset fejlesztéseit a házépítési szektorban bevezetett energiahatékonysági politikák
motiválták. Javaslatokat fogalmaztak meg arra, hogyan lehet elfogadottabbá tenni a zöld moduláris
innovációkat. Ha a zöld moduláris innovációba különböző funkciókat integrálnak, az előnyt jelent a
hagyományos építési móddal szemben (például javul a termékminőség, fenntarthatóbb lesz, rövidebb
építési idő és kisebb költség), ami hatással lehet az ellátási lánc partnerei közötti feladat- és
felelősségmegosztásra.
3.5.4. A költség-haszon elemzések tapasztalatai
A moduláris építészet az elmúlt években kezdett dinamikusan fejlődni, a modulok iparszerű
gyártásához kapcsolódó előnyök miatt. A mesterséges intelligenciát is használó fejlett technika és
technológia növeli a termelési hatékonyságot, a termékminőség javul, miközben lerövidül az építés
időtartama, mert a modulok alkatrészeinek gyártása a helyszíni és az alapozási munkálatokkal
párhuzamosan zajlik. Viszont folyamatosan szükség van a gyártási, szállítási, készletgazdálkodási és
összeszerelési folyamatok szoros összehangolására, mert a kölcsönös függőségek miatt a működési
zavarok az egész ellátási láncra visszahatnak, ami befolyásolja az építési ütemterveket és költségeket.264
Esetenként, az alkotórészek mérete és az építési helyszínek távolsága miatt, indokolt a raktár
igénybevétele, ami költségnövelő. A helyszín hatással lehet az üzemeltetési kapacitásokra, a működési
költségekre és a szállítási pontosságra, különösen a just-in-time jellegű szállításnál.
A hagyományos építéssel összehasonlítva, a moduláris létesítményeknél az anyagigények
kiszámíthatóbbak, de a kivitelezés során az időzítés kritikus tényező, mert az összeszerelési folyamatot
befolyásolják a szélsőséges időjárási körülmények, az emberi hibák és a berendezések meghibásodásai.
A gyártás, szállítás és a következő időszakok készletezési terveinél mindezeket figyelembe kell venni, és
fontos az ütemtervek szoros összehangolása, mert az összeszerelésnél további költségekkel jár, ha az
ellátás akadozik, vagy ha amiatt szankciókkal is számolni kell.
A moduláris építészet költség-haszon elemzését segíti, ha minél pontosabb modellek állnak
rendelkezésre. Alkalmazható kétlépcsős sztochasztikus programozási (2SP) modell,265 ha optimális
termelési ütemterveket igyekeznek létrehozni. Az építőipari ellátási lánc ütemezésére és erőforrás
Mark LAWSON − Ray OGDEN (2010): Sustainability and Process Benefits of Modular Construction In: Proceedings of 18th CIB World Building
Congress, TG57-Industrialization in Construction. 38-51. (A letöltés dátuma: 2021.10.06.).
265
Pei-Yuan HSU – Panagiotis ANGELOUDIS – Marco AURISICCHIO (2018): Optimal logistics planning for modular construction using twostage stochastic programming, Automation in Construction. 94. 47–61 https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.05.029.
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elosztásra jól használható a diszkrét eseményszimulációs (DES) modell,266 ami a bizonytalanságokat
(munkások és építőipari berendezések hatékonyság változása) is figyelembe veszi. A BIM a geometriai
méreteket, az előregyártott épületmodulok emelési sorrendjét is modellezi, majd DES alkalmazásával
a helyszíni készletgazdálkodás leggazdaságosabb stratégiájára költséghatékonyabb megoldást kínál.267
A robusztus optimalizálás (RO)268 képes a bizonytalan igényekhez igazodó, akár több telephelyes
termeléstervezési problémákat is megoldani, a költségek minimalizálása mellett. A robosztus
modellekkel a hatékonyság és a költségminimalizálás közötti kompromisszumos megoldás is
megvalósítható.269 A RO modell heurisztikus megközelítéssel közel optimális megoldásokat kínál.
Emellett megkönnyíti, hogy a projektet a lehető legkisebb működési költség, valamint bármilyen
kedvezőtlen helyszín és összeszerelési zavarok mellett is meg lehessen valósítani.270
A HSU et al. (2019) által készített tanulmányban271 a gyári körülmények között előállított modulok
költséghaszon elemzéséhez meghatározták mindazokat a paramétereket és indexeket, amit figyelembe
kell venni, ezek pedig:
− a gyártási fix költség,
− a termelés volumene,
− a gyártási idő,
− egyéb költségek (logisztikai és környezetvédelmi),
− az összeszerelési problémák,
− rossz időjárási körülmények,
− késedelmes modulgyártás,
− a munkások hatékonysága és
− a daruk megbízhatósága.
Ezek egyidejű figyelembevétele után keresleti forgatókönyvek állíthatók fel, azokra vonatkozó
előfordulási valószínűséggel.
A fővállalkozó szemszögéből vizsgálva a moduláris építkezést, a fő kérdés az, vajon a beruházásból
származó haszon meghaladja-e a beruházás költségeit. Egy ilyen beruházás mérésére az előregyártás
esetében a haszon/költség aránya (B/C) használható.
B/C = az előregyártás teljes haszna / az előregyártás teljes költsége
Ha a B/C arány nagyobb vagy egyenlő egynél, akkor az előgyártásba történő beruházás gazdaságilag
elfogadhatónak tekinthető, és ha az arány kisebb, mint egy, akkor nem az.

Osama M. MOHSEN − Paul J. KNYTL − Basel ABDULAAL − Jacek OLEARCZYK − Mohamed AL-HUSSEIN (2008): Simulation of modular
building construction, Winter Simulation Conference 2008, Miami, USA, December 7–10, 2471–2478. DOI: 10.1109/WSC.2008.4736356.
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inventory management, in panelized construction. Proceedings, International Symposium on Automation and Robotics in conStruction and Mining. DOI:
https://doi.org/10. 22260/ISARC2015/0092.
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LOPEZ - FROESEA (2016) a moduláris építési módok előnyeinek bemutatására területalapú építési
költségek és minőségi paraméterek összehasonlítását javasolta.272 Költségelemzést végeztek két valós
építményre, egy SIP (Structured Insulated Panel) technológiával készített 2 szintes és egy előregyártott
modulokból összeépített földszintes családi házra. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a
kvantitatív eredmények alapján a modulokból építési ház valamivel alacsonyabb költséggel jár, mint a
SIP paneles megoldás, de a különbség nem elég nagy ahhoz, hogy minden más szempontot felülmúljon.
Mindemellett a minőségi tényezőket is figyelembe kell venni, valamint megállapították, hogy a
négyzetméterre eső költségeket nem lehet végső költségnek tekinteni.
SALAMA et al. (2017) a modulok csatlakoztatásának költségbefolyásoló hatását vizsgálta.273
Költséghatékony megoldás a modulok számának csökkentése. A modulcsatlakozások számának
növelése növeli az építési és karbantartási költségeket, mert a több modul több daruval történő
emelést, több szállításhoz szükséges teherautót igényel, és nem hagyható figyelmen kívül a szállító
jármű típusa, a szállítási távolság, az útvonal lezárás költsége, a daru típusa. Több vizsgálat
alátámasztotta, ha nem tökéletes az optimalizálás, a moduláris építészet költségesebb, mint a
hagyományos építés.
A moduláris építészet előnyeinek és esetleges hátrányainak bemutatásához számos tényezőt meg kell
vizsgálni, a kvantitatív és kvalitatív elemzések alapján többféle módszer bevethető a reális megítélés
megalapozásához.
A modularitás előnyei a körforgásos gazdaság szemszögéből:
− csökkenti a hulladékot a gyártási és az építési folyamat során;
− csökkenti a CO2 kibocsátást;
− csökkenti a végtermék összeszerelési/szétszerelési idejét;
− minimalizálja az energiaveszteséget;
− csökkenti a költségeket;
− megkönnyíti a szétszerelést;
− megkönnyíti az innovációt és az új termékek újratervezését;
− elősegíti a frissítést (update);
− megkönnyíti a karbantartást,
− nagyobb termék tartósságot biztosít;
− lehetővé teszi a termék rugalmasságát;
− megkönnyíti az újrafelhasználást;
− megkönnyíti az újrahasznosítást;
− megkönnyíti az újragyártást;
− bevételt generál az újragyártásból és az újrahasznosításból.
Becslések szerint a telephelyen kívüli gyártás legalább 15 %-os anyag- és hulladékmegtakarítást
eredményez. Tekintettel arra, hogy az anyagköltség a teljes építési költség körülbelül 30 %-át teszi ki,
ez körülbelül 4 %-os teljes építési költségmegtakarításnak felel meg. A teljes építkezési idő 30-50 %kal csökken a moduláris építési megoldással, aminek pénzügyi előnyei is vannak. A hagyományos
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építéshez képest a helyszíni előkészületek 7-10 %-os megtakarítást jelentenek. A teljes költségegyenleg
a következő megtakarítások figyelembevételével összegezhető, azonos építési költséget feltételezve, az
építési költség %-ában: ügyfél pénzügyi megtakarítása 3-6 %, 2-3 %-os a tervezési díjcsökkentés, 1–2
%-os „elakadási” csökkentés, a helyszín előkészítés 5-7%, azaz összesen 11-20 % is lehet a
megtakarítás.274

3.6. A moduláris építészet körforgásos gazdasági szerepéhez kapcsolódó javaslatok275
A moduláris építészet megvalósítása számos kihívással néz szembe, a tervezéstől a szállításon át az
összeszerelésig. A technológia alkalmazásakor előfordulnak hibák, fékek, amelyek gátló tényezőkként
jelennek meg, de egyben kihívásokat is jelentenek a fejlesztés területén. Ilyenek az alábbiak:
− a tervezés és a telepítés módjára vonatkozó tapasztalat hiánya;
− kiterjedt koordináció és szervezés a tervezéstől az építésig (pl. összetett beszerzési és
szerződéskötési kérdések);
− további szállítási és logisztikai megfontolások;
− körülményektől függő magasabb építési költségek;
− összetett szabályzatoknak való megfelelés;
− hatalmas tervezési munka és minimális változtatások; valamint
− a moduláris építészet előnyeinek megértésének hiánya a fejlesztők körében.
ZAIRUL (2021) szerint egyes országokban az előregyártott vagy iparosított építési rendszereket
gyakran a fenntartható építési folyamat lehetséges megoldásaként írják le, ráadásul a körforgásos
gazdaságba való integrációval.276 Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a moduláris építészet és körforgásos
gazdaság kapcsolat-rendszeréhez, érdemes áttekinteni milyen hajtóerők határozzák meg az
elkövetkező évek építészetét, benne a moduláris építészetét is.
3.6.1. Hajtóerők azonosítása
A hajtóerők azonosításában nagy segítséget jelent ENCORD (2019) előrejelzéssel kapcsolatos
tanulmánya.277 A szervezet mintegy 250 építőipari szakértő bevonásával végzett foresight kutatást,
jövőkutatási módszerek alkalmazásával. Összesen 27 csoportban 22 hajtóerőt értékeltek,
meghatározva az elkövetkező 10 év fő hajtóerőit és azok fontosságát, bizonyosságát, valamint
relevanciáját. A kutatás eredményeként meghatározott fő hajtóerőket az alábbiak szerint
csoportosították.
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Az ENCORD-féle kutatás hajtóerő pozicionálása278
Technológiai
adatok és intelligens
rendszerek
automatizáció és
autonómia
üzleti platform

Környezeti
megújuló energia

Társadalmi
mesterséges intelligencia

korlátozott erőforrások

tehetségekért folyó harc

körforgásos gazdaság

testreszabhatóság és
rugalmasság
etikus fogyasztók

kibertámadások veszélye

Gazdasági
elidegenítés

A pozicionálást befolyásolhatta az egyéni elfogultság vagy a témával kapcsolatos ismerethiány, de
ennek ellenére megállapítható volt, a legfontosabb és legbiztosabb hajtóerő, olyan mozgatórugó,
amelyekkel legtöbb résztvevő egyetértett:
− adatok és intelligens rendszerek;
− mesterséges intelligencia;
− megújuló energia;
− tehetségekért folytatott harc;
− testreszabhatóság és rugalmasság.
Az előrejelzés szerint 2020 és 2025 között a moduláris építési piac legnagyobb részesedése az európai
régióra esik majd mind értékben, mind mennyiségben. (Várhatóan ez hazánkban is érzékelhető lesz.) Az
ágazat piaci szereplői a növekvő kereslet és a verseny fenntartása érdekében különböző technológiákat,
modern építési módszereket vezetnek be, ellensúlyozva a magas szintű inflációt, a munkaerőhiányt,
szállítási és megrendelési késedelmeket, ami közvetlen hatással van a moduláris építészet iránti
megnövekedett keresletre. A moduláris technológia alkalmazásának azonban az egyik fő oka a szállítási
idő felgyorsítása a hagyományos helyszíni építkezéshez képest.279
WUNI és SHEN (2019) a moduláris építkezés melletti döntés motivációit vizsgálta.280 Azt
tapasztalták, ahol a körülmények indokolják és kedvezőek a feltételek − számos épülettípus esetében
− a moduláris integrált építés (MiC) a hagyományossal szemben előnyösebb építési módszer lesz. A
MiC alkalmazásáról szóló döntéshez azonban számos kulcsfontosságú tényezőnek és feltételnek egybe
kell esnie, hogy az gazdaságos és megvalósítható legyen. Az elemzés során legtöbbször említett döntési
tényező a következő volt:
− a szakképzett és tapasztalt gyári munkaerő rendelkezésre állása,
− a szakképzett menedzsment és a felügyelő csoport rendelkezésre állása,
− a nagy igényeket támasztó és feszes projekt ütemterv,
− a közlekedési infrastruktúra, a méretkorlátozások és a berendezések rendelkezésre állása,
valamint
− a biztonságos munkavégzés szükségessége.
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A döntésmotiváló tényezők az alábbiak:
− munkaerő,
− projektjellemzők,
− helyszín és terep jellemzők, és
− szervezeti tényezők.
A döntéshozatali folyamatra javasolt modelljük hozzájárul a moduláris építészet jobb megértéséhez, és
segíti az előnyök maximalizálását és a kockázatok minimalizálását.
3.6.2. Stratégiák és gazdasági eszközök
A körforgásos gazdaság az építőiparban egy innovatív üzleti modell, és a koncepció elsődleges célja az
épületek és alkotóelemeik értékének megőrzése és az építési bontási hulladék lehető legnagyobb
mértékű kiküszöbölése és a modell profitabilitása. Az építés teljes életciklusát magába foglalja, kezdve
az épülettervezéstől, az építőanyagok és építőelemek gyártásán, az épület használatán át a használat
végi bontásig. A "bölcsőtől a bölcsőig" elveket támogató körforgásos gazdaság a hagyományos lineáris
gazdasággal szemben az épületek javításra és újrahasznosításra való tervezése révén már a tervezés
kezdeti szakaszában megjelenik. Így a körforgásos gazdaság a CO2-kibocsátás csökkentését, valamint
az erőforrások és az energiafelhasználás hatékonyabbá tételét ígéri. Tehát alapelvei között szerepel az
anyagok újrafelhasználása, az ellátási lánc és a szükséges anyagok számának optimalizálása, a tervezési
szakasz javítása, új környezetbarát technológiák alkalmazása. Így potenciálisan hozzájárul az építőipar
CO2-kibocsátásának és teljes hulladékának csökkentéséhez. Például, könnyebb építési anyagokkal
(könnyű beton, hamu és kohósalak használat cement helyettesítésre) csökkenteni lehet a megtestesült
CO2-kibocsátást, csökkenteni lehet a hulladékot a régebbi épületekből származó faanyagok és
homlokzati elemek felhasználásával, moduláris építési elv alkalmazásával a régi épületekből származó
acél felhasználásával. A fosszilis energia csökkenthető napelemek használatával. Erőforrás takarítható
meg a helyi bioanyagok felhasználásával; a 100 %-ban újrahasznosított és újrahasznosítható
anyagokkal, szennyezett földeken történő építéssel, szürkevíz hasznosítással; olyan blokkok
felhasználásával, amelyek könnyen szétszerelhetők és az épület élettartama után újraépíthetők.
A körforgásos gazdaság sikeres integrálása az építőipari ellátási láncba megköveteli, hogy világosan
kirajzolódjon a körforgásos tevékenységek helye és kapcsolódása az energiaforrásokhoz, az ellátási
láncokhoz, az üzleti modellekhez, valamint a kreatív és kommunikációs technológiákhoz. A jövőbeli
üzleti modellekbe építve biztosítani kell, hogy az új moduláris üzleti tevékenységben megvalósuljon az
anyagok zárt körforgásban tartása.281
A fenntarthatósági stratégiák egyik kritikus eleme az építési és bontási hulladék kezelésének módja. A
hulladék integrált és optimalizált kezelése az "Útiterv az erőforrás-hatékony Európa felé"282 című
2020-as stratégiának az egyik pillére, amelynek célja a hulladékok csökkentése, újrafelhasználása és
újrahasznosítása.283 A szakpolitikák világszerte elismerik, hogy az építőipari ágazatnak azonnali
enyhítő intézkedésekre van szüksége az üvegházhatású gázok kibocsátásának, az éghajlatváltozásnak és
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az erőforrások kimerülésének csökkentése érdekében, és az építőanyagok fenntartható
felhasználásának biztosítására a körforgásos gazdasági megközelítés elfogadására összpontosítanak.284
A körforgásos gazdaság olyan gazdasági rendszer, amely olyan üzleti modelleken alapul, amelyek az
életút végi koncepcióját a termelési, forgalmazási és fogyasztási folyamatokban az anyagok
csökkentésével, alternatív újrafelhasználásával, újrahasznosításával és visszanyerésével helyettesítik.285
A körforgásos gazdasági modell a termékeket és anyagokat hatékony és intelligens újrafelhasználási
stratégiák révén igyekszik "áramlásban" tartani, ezáltal csökkentve az új anyagok felhasználását és a
negatív környezeti hatásokat.286

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Javasolt modell a körforgásos építésre287
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Mobil robotizált válogató és újrafeldolgozó gépek innovatív technológiákkal, például mesterséges
intelligenciával és a dolgok internetével, áttörést jelenthetnek a körkörös építési koncepció
megvalósításában.
MINUNNO et al. (2018) hét stratégiát vázolt fel, amelyek mindegyike feltárta az épületek
körforgásos gazdaságának javítási lehetőségeit.288 Ezek a következők:
− a hulladék csökkentése a karcsú termelési lánc révén, a hulladék újrafelhasználásával;
− a melléktermékek felhasználása új alkatrészek előállítása során;
− a cserealkatrészek és alkatrészek újrafelhasználása;
− az alkalmazkodóképességre irányuló tervezés, az alkatrészek újrafelhasználhatósága, illetve az
alkotórészek más célú második felhasználásra történő adaptálása;
− az épületinformációs modellezéssel történő szétszerelésre való tervezés, hogy javítsák az életút
végi lebontási fázist;
− a használt anyagok újrahasznosíthatóságát szem előtt tartó tervezés;
− komponensek geometriai és mechanikai jellemzőire, valamint helyére vonatkozó beágyazott
információkkal rendelkező nyomkövető technológiák alkalmazása.

Stratégiák, alkalmazhatóság és korlátok289
Stratégia

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

A hulladék csökkentése és a
lean termelési lánc
A melléktermékek
felhasználása új alkatrészek
előállítása során
A cserealkatrészek és
alkatrészek újrafelhasználása
Az alkalmazkodóképességre
irányuló tervezés

A stratégia alkalmazása az
előregyártott és a
hagyományos épületekre
A lean termelési lánc
elfogadása az építési hulladék
csökkentése érdekében.
Melléktermékek felhasználása
betonban
A másodnyersanyag
használata
Alkalmazkodóképesség az
üzemeltetési fázisban

Az épületinformációs
modellezéssel történő
szétszerelésre való tervezés
A használt anyagok
újrahasznosíthatóságát szem
előtt tartó tervezés

Újrafelhasználhatóság az
életút végén

Anyagok és komponensek
nyomonkövetési rendszere az
ellátási láncban

A komponensek nyomon
követése

Újrahasznosíthatóság az
életút végén

Hagyományos épületek korlátai
A komplexitás mértéke és a változó
intézkedések akadályozzák a lean termelés
bevezetését.
-

Technikailag összetett, megnövekedett időés költségigény
Az alkatrészeknek alacsony az
alkalmazkodóképessége a monolit jelleg
miatt; a térbeli alkalmazkodóképességgel
kapcsolatos tudásbeli hiányosságok.
Monolit szerkezetek kémiailag kötött
kötésekkel.
A beton intenzív használata az
újrahasznosítási folyamat során azonban a
CO2-kibocsátás csökkentésével a beton
jellemzői romlanak
Csak akkor megvalósítható, ha az alkatrész
szétszerelhető és újrafelhasználható.
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Megállapítható, hogy az épületelemek előregyártásával a szétszereléshez kapcsolódó tervezési
akadályok is leküzdhetők, elősegítve az alkatrészek alkalmazkodóképességét és újrafelhasználhatóságát.
A szerzők kísérletet tettek az akadályok leküzdésére vonatkozó megoldások felvázolására az alábbiak
szerint.
Megoldási javaslatok290
Stratégia
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Megoldási javaslatok
Az előre gyártott elemek használatának növelése.
Melléktermékek beépítése a beton gyártásába. Nagy potenciál a hagyományos épületekben, ahol
jellemzően több betont használnak fel.
Az újrahasznosított alkatrészek ellátási lánca még kialakításra vár az építőiparban.
A szétszerelésre való tervezés megkönnyíti az újrafelhasználást. A látható illesztések, az acél
keretek és a szabványos méretek, az alkatrészek szétszerelhetők és újrafelhasználhatók, elősegítve
ezzel az újrahasznosított alkatrészek piacát.
Az alkalmazkodóképesség mértéke arányos az épület mobilitási fokával. A helyszínen épült
hagyományos épületeket állandónak tervezik, így nem alkalmazkodóképesek. Az előre gyártott
épületelemeket tervezhetik mozgathatóra, növelve ezzel az alkalmazkodóképességét mind a
hagyományos, mind a moduláris épületeknél.
A BIM használata az előregyártásban lehetővé teszi az anyagok nyomon követését, azonosítását,
és katalogizálást. A költséghatékonysági szempontok viszont a szétszerelési technológia
gyakorlati alkalmazását akadályozhatják, de a BIM tárolja az alkatrészekre és azok a szerkezethez
való viszonyára vonatkozó információt, és később is lehetővé teszi a módszeres szétszerelést.
Az újrahasznosított alkatrészek szállítása és maguk az újrahasznosítási folyamatok - mind a
beton, mind az acél esetében – CO2-intenzívek ugyan, de jelentős emisszió-megtakarítást
eredményeznek. Ezért, amikor csak lehetséges, az újrahasznosított beton- és acél felhasználását
előnyben kell részesíteni. Különösen az acél esetében szembetűnő a környezeti nyereség.
BIM segítségével tervezett előregyártott épületek lehetővé teszik az információk megosztását a
bontásnál.

3.6.3. Javaslatok megfogalmazása a nemzetközi szakirodalom és a hazai helyzet elemzése alapján
Mivel a hazai gyakorlatban a körforgásos gazdaság és a moduláris építészet elterjedtsége is alacsony
szintű, számos olyan, nemzetközi gyakorlatban bevált stratégia és javasolt intézkedés adaptálható, ami
elősegíti a moduláris építészetben a körforgásos elvek megvalósulásával a fenntartható építési
megoldásokat. MINNUNO et al. (2018)291, MACKENBACH (2020)292, ZAIRUL (2021)293 és
RAHLA et al. (2021)294 munkái irányadóak e tekintetben. A körforgásos gazdaság koncepciója egy új
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gazdasági modell, amely segíti a gazdasági növekedést, a vállalatok gazdasági hozzáadott értékének
növelését, a globális versenyképesség fokozását, valamint a fenntartható fejlődési célok elérését.
A moduláris építészet potenciális megtestesítője lehet a körforgásos, fenntartható építésre való
áttérésnek. Más szóval, életciklus szemléletben az ésszerű erőforrás gazdálkodás, a tudatos tervezés és a
digitalizáció forradalmasíthatja a 21. század építészetét, ami egészségesebb, hatékonyabb és
fenntarthatóbb városokat eredményezhet. Ehhez az szükséges, hogy a körforgásos gazdaság
valamennyi eleme életciklus szakaszokhoz rendelve, a jövőbeli üzleti modellek része legyen, tartós
bevételi forrást teremtsen és a körforgásos gazdaság célját szolgálja. A tervezés a körkörösség alfája és
ómegája, amely hozzájárul az ésszerű erőforrás gazdálkodáshoz, a gyakorlati megvalósítás viszont
innováció és digitalizáció és összehangolt ütemezési terv nélkül elképzelhetetlen. Amire kiemelten
figyelni kell:
− hogy a tervezés a pazarlás elkerülését szolgálja, amely során az anyagok újrahasználatára, és
kinyerhetőségére, a helyszínen kívüli építésre, az optimális anyag használatra, és a termelés
karcsúsítására figyeljenek;
− fontos az alkalmazkodóképesség megtervezése: fejleszthető alkatrészek, rendszer független
komponensek alkalmazásával, épületelemekre vonatkozó részletes információ segítségével, a
megfelelő élettartamú komponensek és rendszerek használatával, moduláris épületelemekkel
és a több felhasználást is lehetővé tevő szerkezetek, homlokzatok, burkolatok alkalmazásával;
− hogy a körforgásos építészet fontos eleme az anyag kiválasztás, a kiválasztott anyagok legyenek
alacsony megtestesült energia- és széntartalmúak. Legyenek átlátható, ismert összetételűek,
előnyt élvezzenek az újrahasznosítható, visszaforgatható anyagok, a szétszerelhető, és
alkalmazkodóképes anyagok, azok az anyagok, amelyek veszélyeztetés nélkül
visszakerülhetnek a biológiai vagy technikai körforgásba;
− meg kell tervezni az életút végét, a szétszerelhetőséget is. Biztonságosan megvalósítható
szétszerelhetőségre, bontási útmutatóra, szabványosított szétszerelési folyamatokra,
csatlakozások és rögzítések többszöri használatára van szükség, minimális vegyi anyag
használata mellett,
− a felhasznált építőanyagokra és azok összetételére vonatkozó adatok támogatják a hatékony
hulladékkezelési megoldásokat az EoL fázisban,
− a digitális és MI-alapú megoldásokkal az épület állapota mérhető, a karbantartások
tervezhetők és így az élettartam jelentősen meghosszabbítható.
A fentiek megtervezése esetén realizálódik a körforgásos gazdaság előnye, ha az életút megfelelő
szakaszaiban az anyagáramok visszavezetésével újragyártás, újrahasználat, kinyerés, rekonstrukció,
felújítás, javítás történik. Hogy az előnyök valóban felszínre kerüljenek, érdemes megfontolni néhány
korábban említett útmutatást, amely az akadályok leküzdéséhez is hozzájárul. K+F tevékenységek is
szükségesek, mind a technológia, mind a zöld anyag- és gazdaságfejlesztés területén, mert ezek a
döntéshozók számára megalapozó eredményeket adnak.
Szükséges az értéklánc működésének újragondolása, beleértve az üzleti modelleket, a pénzügyi
ösztönzőket, a technológia használatát és a pazarlás csökkentéséért járó jutalmakat. Lépésváltást
igényel a rendszerszintű gondolkodás, a tervezés, a technológia és a gazdasági megközelítés. Az
összekapcsolhatóság és a digitalizáció elősegíti az innovációt, amely a hatékonyság maximalizálása, a
rugalmasság ösztönzése és a hulladék csökkentése révén a körkörösség felé való elmozdulást hajtja
végre.
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4. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET FINANSZÍROZÁSI HELYZETKÉPE295

Hazánkban a hagyományostól eltérő házszerkezet önmagában nem kizáró ok hitelfelvételnél, de
bizonyos feltételeknek meg kell felelnie ezeknek az épületnek az igénylés során. Első lépésként fontos
tisztázni, hogy a készház nem tévesztendő össze a mobilházzal, ez utóbbi esetében ugyanis nem
nyújtanak kölcsönt, a magyar hitelintézetek nem fogadják el a mobilházat jelzáloghitel fedezeteként. A
bank az ügyfél által hiánytalanul benyújtott dokumentumok segítségével elvégzi a hitelbírálatot, majd
kedvező döntés esetén meghatározza a hitelszerződés és a kapcsolódó szerződések megkötésének, a
hitel folyósításának és kifizetésének feltételeit. Jelen fejezet elkészítése során szakmai egyeztetést
folytattunk a Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetségével (röviden:
MAKÉSZ), hogy tagszervezeteik moduláris ingatlan finanszírozással kapcsolatos naprakész
tapasztalatait beépíthessük a kutatásunkba.
4.1. A műszaki értékelés szerepe a hazai finanszírozási gyakorlatban
A készházak hitelezése jellemzően „kulcsrakészen296” történik. Az általános banki gyakorlat szerint a
könnyűszerkezetes lakóház (tehát nem mobilház) abban az esetben fogadható el fedezetként a
hiteligénylés során, ha az ingatlan a hatályos jogszabályi előírások alapján kerül(t) felépítésre, azaz
rendelkezik az éppen aktuális építésügyi előírásoknak megfelelő értékeléssel.
2013-ig ez az Építőipari Műszaki Engedély volt (röviden: ÉME), ami azt az információt tartalmazta,
hogy a termék épületbe beépíthető-e. A jogszabályi változások miatt 2018-ban az utolsó ÉME is
elvesztette érvényességét, így napjainkban már csak a 2013 óta használatos értékelések (Nemzeti
Műszaki Értékelés - NMÉ és az Európai Műszaki Értékelés - ETA) használhatóak fel. Tekintettel arra,
hogy az említett értékelések bemutatása jelen kötet egy másik alfejezetében megtörténik, itt most nem
térünk ki a részletes leírásukra, csak a finanszírozás során betöltött szerepükre és a tapasztalatokra.
Az építés alatt álló új könnyűszerkezetes ingatlanok finanszírozása esetén tehát a legtöbb banknál be
kell mutatni az építésügyi előírásoknak megfelelő műszaki értékelést, mely az építési engedélyezési
dokumentáció részét képezi.297 A hitelfelvétel kapcsán végzett kutatásunk során a MAKÉSZ felhívta
a figyelmet arra, hogy bár az ezekben a dokumentációkban szereplő adatok hiába bizonyítják
esetenként, hogy az adott épület a bemutatott tervekkel nem fog tudni a követelményeknek
megfelelni, ennek ellenére gyakori tapasztalat, hogy a hatóság - és különösen a finanszírozók – csak az
értékelés meglétét ellenőrzik és a tartalmát, illetve magát a kivitelezést nem. Ennek okán számos
esetben a megrendelő költségcsökkentési okokból a követelményeknek nem megfelelő épületet építtet
könnyűszerkezetes technológiával, ez pedig ronthatja a környezetvédelmi és fenntarthatósági
szempontok megjelenését is az adott beruházás során.
A hitelfelvétel szabályainak megfelelően a könnyűszerkezetes lakóépületnek − a hagyományos építési
móddal készülő ingatlanokhoz hasonlóan − át kell esnie egy értékbecslésen is. Itt érdemes megjegyezni,
295

A 4. fejezet Huszár Barbara Eszter alprojektvezető, doktorandusz írása.
A kulcsrakész állapot azt jelenti, hogy az épület szerkezetileg elkészült, az épületgépészet is működik, emellett a belső falak ki vannak festve, megvan a
szigetelés, a külső festés és a közművek is üzemképesek.
297
Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.
(VII. 16.) Kormányrendelet értelmében – a Kormányrendelet 7.§-ában felsoroltak kivételével – egy építési termék egy építménybe akkor építhető be, ha
a termék teljesítményét teljesítménynyilatkozat igazolja. A Kormányrendelet 5.§-a szerint a teljesítménynyilatkozat kiállítható: a) harmonizált európai
szabvány (hEN); b) kiadott Európai Műszaki Értékelés (ETA); c) nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány vagy magyar szabvány, amely
alapján a tervezett felhasználás szempontjából lényeges alapvető termékjellemzők, azok vizsgálatának és értékelésének módszerei, valamint a
teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere
meghatározható; vagy d) kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) alapján.
296
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hogy tapasztalataink alapján Magyarországon egyelőre magasabb forgalmi értéket képvisel a
téglaépítésű ingatlan, még ha jóval rosszabb épületenergetikai mutatókkal is rendelkezik, mint egy
könnyűszerkezetes, készház, szerelt ház vagy modulház. Ezzel szemben Európa számos országában az
ingatlanhirdetésekben már kötelező megadni az épület energetikai besorolását, és a valóságos vagy
tervezett energiafogyasztást és költséget is. Ezáltal ezekben az országokban az épület forgalmi értéke is
más szempontok alapján alakul, jobban figyelembe veszik a rezsiköltséget, ezzel pedig a klímavédelmet,
és környezettudatosságot is jobban előtérbe helyezik.
4.2. A hazai bankok hitelezési gyakorlata a moduláris ingatlanok kapcsán
A kutatás részeként összegyűjtöttük a Magyarországon működő, lakossági hitelnyújtással is foglalkozó
nagyobb bankok aktuálisan interneten elérhető hiteligénylési dokumentumlistáját, hogy össze
lehessen vetni és elemezni őket. Az alábbi táblázatban a különböző bankok által támasztott
követelmények, előírások összegzése látható a könnyűszerkezetes ingatlanok hitelfelvétele kapcsán.
Látható, hogy míg a könnyűszerkezetes ingatlanok építéséhez nem minden hitelintézet kér kötelezően
NMÉ/ETA értékelést, a könnyűszerkezetes ház vételárának hitelből történő finanszírozása esetében,
már minden pénzintézetnél szükség van az értékelés meglétére:

A Magyarországon működő bankok hiteligénylési feltételei könnyűszerkezetes ingatlan építés és
vásárlás finanszírozása kapcsán
Építés esetében teljes
szerkezetre
vonatkozó kivitelezői
szerződés, a
kivitelező nevére
(mint gyártóhely)

NMÉ/ETA
dokumentum
szükségessége
ingatlan
építéshez

NMÉ/ETA
dokumentum
szükségessége
ingatlan
vásárláshoz

Budapest
Bank Zrt.

nem kötelező

ajánlott

kötelező

CIB Bank
Zrt.

kötelező

kötelező

kötelező

nem kötelező

ajánlott

kötelező

nem kötelező

kötelező

kötelező

nem kötelező

kötelező

kötelező

−

nem kötelező

kötelező

kötelező

-−

Takarékbank
Zrt.

nem kötelező

kötelező

kötelező

minden esetben az értékbecslés során
dől el, hogy bevonható-e az ingatlan
fedezetként a hitelszerződésbe

UniCredit
Bank
Hungary Zrt.

nem kötelező

kötelező

kötelező

az ingatlan nem lehet 10 évnél
régebbi

Bank neve

Erste Bank
Hungary Zrt.

K&H Bank
Zrt.
MKB Bank
Nyrt.
OTP Bank
Nyrt.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.
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Egyéb

NMÉ/ETA helyett beadható a
teljesítmény nyilatkozat is
a maximális finanszírozási arány
kisebb a normál szerkezetű ingatlan
finanszírozási arányához képest
NMÉ/ETA engedély hiányában
szükséges a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről és
szerkezetkész állapot elérése esetén
be kell mutatni a felelős műszaki
vezető nyilatkozatát is a
megfelelőségről
az ingatlan nem lehet 10 évnél
régebbi
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Fontos megjegyezni, hogy a könnyűszerkezetes ingatlanok építésére igényelt hitelt is jellemzően
szakaszosan folyósítják a bankok a hagyományos építési módhoz hasonlóan, pedig az ilyen ingatlanok
igen gyorsan elkészülnek a könnyűszerkezet jellegéből adódóan. Ebből kifolyólag általános tapasztalat,
hogy sok esetben a bankok számára a szakaszolás problémát jelent, és ez nehézséget okozhat a
hitelfelvétel során is. A legtöbb pénzintézet azonban ezzel együtt nem zárkózik el a könnyűszerkezetes
ingatlanok építésének finanszírozásától. Az első szakasz jellemzően akkor válik folyósíthatóvá, amikor
a generálkivitelezés megkezdődik és a bank által megkövetelt önerő beépítésre kerül. A következő rész
azt követően kerül folyósításra, amikor a banki értékbecslő hivatalosan megállapította a következő
építési szakasz megtörténtét, ez minden további hitelrész folyósításánál kötelező. Az utolsó hitelrész
utalásának feltétele a felépítményre vonatkozó használatba vételi engedély megszerzése, valamint a
lakóépület feltüntetése a helyszínrajzon. A MAKÉSZ tagszervezeteinek visszajelzése alapján a banki
finanszírozás egyik különleges problémája a jelenlegi gyakorlat során, hogy a hitel folyósítása az
építkezés kezdéséhez igazodhat. Ez a gyakorlatban viszont rengeteg problémás és vitás esetet szül, az
alábbi okok miatt: az ügyfél (építtető) szerződést köt a gyártó-kivitelezővel, aki legyártja az épületet,
amihez az építtetőnek már előleget kell fizetnie. Azonban amikor a banki értékbecslő kimegy a
helyszínre, és a gyártó-kivitelező addigra már kiszállítja az épületet-modulokat az építési helyszínre, az
már egy megkezdett építkezésnek számít, így az értékbecslő megtagadja a hitel folyósítását, mert ő
ebben az esetben még csak egy „üres” telket szeretne látni ahhoz, hogy javasolja a hitelfolyósítást. Ebből
kifolyólag van, aki a házat kifizeti, de raktároztatja a gyárban, hogy nehogy megkezdett építkezésnek
számítson, és így megkaphassa a hitelt. Azonban azok az építtetők, akiknek adott esetben nincs elég
előzetes pénzügyi forrása az építkezéshez, a gyártó pedig bizalmi alapon legyártja a házat, mert bízik
abban, hogy az ügyfél megkapja majd a hitelt, és ki is szállítja a helyszínre, számos esetben csak ekkor
szembesül azzal, hogy ez már megkezdett építkezésnek számít így, és nem finanszírozható a bank
részéről.
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.)
MNB rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy hitel a vásárolni kívánt, egyben fedezetül szolgáló
ingatlan forgalmi értékének maximum 80%-áig nyújtható.298 A hazai gyakorlat alapján azonban a
bankok tényleges finanszírozási aránya ennél a mértéknél általában kisebb, ugyanis a maximálisan
nyújtható hitel összegét az ingatlan területi elhelyezkedésétől, állapotától és az igénylő jövedelmi
helyzetétől függően, jellemzően az ingatlan forgalmi értékének 50-75%-a között állapítják meg.
Emellett meghatározó elem a hitelbírálat során az ingatlan területi elhelyezkedése is, ugyanis a vidéki,
kisebb települések esetében a hitelintézetek által meghatározott finanszírozási arány kisebb szokott
lenni, mint egy nagyobb településen, vagyis más-más hitelösszeg hagyható jóvá ugyanarra az ingatlanra
attól függően, hogy az például egy községben vagy egy városban található.
4.2.1. A lakáshitelen túl igénybe vehető támogatások
Az elmúlt években Magyarország kormánya számos, magánszemélyek lakáshoz jutását segítő és
lakhatási körülmények javítását szolgáló vissza nem térítendő állami támogatási programot indított
(melyek moduláris ingatlanokra is igénybe vehetők), mint például299 utólagos lakásépítési, valamintvásárlási kedvezmény, a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), jelzáloghitel elengedés, illetve
a preferált településeken adó-visszatérítési támogatás.

298
299

A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdése.
Kormányhivatal.hu: Lakástámogatások. https://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas (A letöltés dátuma: 2021. november 15.).
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Ezen felül léteznek állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök is, így például otthonteremtési
kamattámogatás, fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatása, többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, vagy az otthonfelújítási
kölcsön kamattámogatása.
2021 októberében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elindította az NHP Zöld Otthon Programot,300
mely egy olyan kedvező kamatozású lakáshitel program, melynek során a jegybanktól kapott, nulla
százalékos kamattal biztosított refinanszírozási forrást a pénzintézetek maximum 2,5 százalékos
kamat mellett hitelezhetik tovább a lakossági ügyfelek részére energiahatékony új otthonok
vásárlására, építésére. Ezzel összefüggésben kiemelnénk, hogy a hitelt legalább BB energetikai
besorolású ingatlanok vásárlásához, építéséhez lehet csak igénybe venni. A BB osztály eléréséhez az
energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni.
Az állami támogatási programok közül többek között a CSOK, a Babaváró hitel és az NHP Zöld
Otthon Program is igényelhető készházak esetében, a banki hitel mellett.

4.3. Nemzetközi finanszírozási gyakorlatok a moduláris ingatlanok kapcsán
Az európai ingatlanpiac elemzése kapcsán fontos kiemelni, hogy az Eurostat 2021 nyarán publikált
elemzése301 szerint az EU országaiban a népesség 70%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Ebben a
viszonylatban Magyarországot csak Románia előzi meg, ahol a lakosok 96%-a saját tulajdonú
ingatlanban lakik (hazánkban ez az arány 92%). A harmadik legmagasabb a rangsorban Szlovákia
(91%), a lista végén pedig Németország (51%) és Ausztria (55%) szerepel. Az MNB 2018-as
Növekedési Jelentése302 arról számol be, hogy a hitelből vett vagy épített saját lakásban élők aránya az
EU országai közül Hollandiában, Svédországban és Dániában a legmagasabb, ugyanakkor egészen
magas a hitel nélküli saját lakásban élők aránya Romániában, de a régió többi országában, így például
Magyarországon is. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon és a régió legtöbb államában 20% alatti a
hitelből vett vagy épített lakásban élők aránya. Ez a tendencia hatással van a moduláris ingatlanokra
kínált lakossági hitelekre is a kontinensen.
A francia ReportLinker piackutató cég 2021 tavaszán készített egy átfogó elemzést az európai
moduláris ingatlanpiac gazdasági helyzetképéről 2026-ig tartó előrejelzéssel.303 Az európai moduláris
piac értéke 2020-ban 24 milliárd USD volt, amely 2026-ra várhatóan eléri a 32 milliárd USD-t, ezzel
több, mint 4%-os CAGR-növekedést (Compounded Annual Growth Rate - összetett éves növekedési
ráta) generálva 4 év alatt. Az elemzés adatai alapján jelenleg Európa uralja a moduláris építési piacot,
miután 2020-ban a legnagyobb, 45,7%-os bevételi részesedést érte el a szegmens a teljes volumenen
belül. Ez a régió kormányainak a moduláris építési konstrukciók bevezetésére irányuló növekvő
erőfeszítéseinek volt köszönhető. Emellett várhatóan az ipar növekedésének egyik kulcsfontosságú
tényezője a bevándorlók növekvő beáramlása lesz, ami mind ideiglenes, mind állandó lakóingatlanok
építését teszi szükségessé a kontinensen.
300

MNB: Zöld Otthon Program. https://www.mnb.hu/zold-otthon-program (A letöltés dátuma: 2021. november 15.).
Eurostat: House or flat – owning or renting. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html?lang=en (A letöltés dátuma: 2021.
november 15.).
302
MNB: Növekedési Jelentés 2018. Elérhető: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/novekedesi-jelentes/2018-11-08-novekedesi-jelentes2018-november (A letöltés dátuma: 2021. november 18.).
303
ReportLinker (2021): Prefabricated Building Market in Europe - Industry Outlook and Forecast 2021-2026. Elérhető:
https://www.researchandmarkets.com/reports/5313412/prefabricated-building-market-in-europe (A letöltés dátuma: 2021. november 12.).
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Ahogy a jobb minőségű, fenntartható otthonok iránti kereslet egyre növekedik a régióban, azzal
arányosan figyelhető meg a moduláris ingatlanpiacon Skandinávia mellett, az Egyesült Királyság és
Németország részesedésének növekedése is. Az elemzés kitér arra is, hogy az additív gyártási
technológia európai alkalmazása várhatóan óriási lendületet fog adni az építőipar előregyártási
szegmensének. A vállalatok egyre inkább kedvezőbb környezeti lábnyommal rendelkező anyagokat és
gyártási technikákat alkalmaznak, hogy a környezetvédelem támogatása mellett megkülönböztessék
kínálatukat versenytársaiktól. Az egyik fontos trend az energiahatékonyságra való összpontosítás,
amely az energiaelnyelő anyagok és elemek, például a mikroházak egyre szélesebb körű elterjedéséhez
vezetett az elmúlt időszakban Európában. A kulcsrakész megoldások megjelenése a másik fontos
tényező, amely a régió piacának növekedését mozgatja jelenleg.
A COVID-19 világjárvány kitörése komoly bizonytalansághoz vezetett az építőipar szereplői számára
Európa-szerte. Számos építőipari cég leállította projektjét a lezárások és a korlátozások miatt, azonban
a kórházak és az egyéb egészségügyi-szolgáltató intézmények kapcsán megjelent új mennyiségi igények
az előregyártás iránti kereslet növekedését generálták az ágazatban. Mivel a hagyományos építkezéshez
nagy mennyiségű élő munkaerőre és időre van szükség, a pandémia idején az előregyártott épületek
(lásd mobilkórházak) optimális és gyorsan kivitelezhető megoldást jelentenek az építtetők számára.
Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy az európai moduláris lakóépületek piaca 2020-ban több mint
44%-ot tett ki a teljes európai ingatlanpiacon belül a ReportLinker statisztikái alapján.
A moduláris építészet finanszírozása kapcsán előremutató modellként tekinthetünk a spanyol és a
német moduláris hitelezési-finanszírozási megoldásokra: az önpromóciós jelzáloghitel több spanyol
bank kínálatában is megtalálható, rendelkezésre bocsátja többek között a Banco BBVA és a Banco
Santander.304 Ezt a hiteltípust azokban az esetekben használják leginkább, amikor az ügyfélnek van egy
telke és arra házat szeretne építeni. Az ügyfél így – bár kis léptékben – ingatlanfejlesztő lesz. Ebben az
értelemben a hitelkonstrukció közvetlenül az egyénekhez és a saját ház építéséhez igazodik, lehetőséget
kínálva az ingatlan tetszés szerinti létrehozására, de mindig szem előtt tartva, hogy a pénzforrás a
munka befejezése előtt elfogyhat, ha nem igazítják ki helyesen időről-időre a költségvetést. A saját
ingatlan építése ebben a konstrukcióban azért lehet előnyös, mert az ingatlanfejlesztői költségeket ily
módon nem kell megfizetni, ezzel együtt mivel a moduláris építménynél előre gyártott elemekből
történik az építkezés és ezáltal kisebb a projekt élőmunkaigénye, így feltételezhetően bizonyos
kockázati tényezők is csökkennek a normál építményekhez képest.
Az önpromóciós jelzáloghitel jó választás a moduláris házak építéséhez is. A kölcsön igénybevételéhez
a moduláris felépítmények esetében az is szükséges, hogy az építmény földhöz rögzített legyen (tehát
ne mobilházként funkcionáljon), valamint a tulajdonosnak az építészszövetség által jóváhagyott
kiviteli tervvel és építési engedéllyel kell rendelkeznie.
A hagyományos jelzáloghitelektől eltérően ilyenkor a hitelintézet nem folyósítja egyszerre a teljes
hitelösszeget, hanem a magyarországi gyakorlathoz hasonlóan a munka előrehaladtával fizet,
szakaszosan.
A BBVA által kínált önpromóciós jelzáloghitel esetében a bank legfeljebb 36 hónapos türelmi időt
biztosít, amely idő alatt csak a már folyósított források után szükséges kamatot fizetni. Általában a
hitel 10%-a az elkészült ház ingatlan-nyilvántartásba vételére van elkülönítve.
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Banco BBVA: Casas prefabricadas: ¿Puedo pedir una hipoteca para adquirir una? Elérhető: https://www.bbva.com/es/casas-prefabricadas-puedopedir-hipoteca-adquirir/ (A letöltés dátuma: 2021. november 10.)
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A Német Előregyártott Épületek Szövetség tapasztalatai azt mutatják,305 hogy a moduláris házak
alacsonyabb viszonteladási értéket vagy nagyobb értékvesztést jeleznek, mint a hagyományos építési
móddal készült házak. Az építkezés finanszírozása moduláris házak esetén úgy működik, mint bármely
más új építkezési projekt esetében. A németországi gyakorlat szerint a lakástakarékpénztárakon
keresztül megvalósuló klasszikus ingatlanfinanszírozás általában az optimális megoldás. Ház vagy lakás
építése, illetve vásárlása ingatlanhitel formájában finanszírozható, amelyet havi részletekben szükséges
visszafizetni. Ezen felül az építkezés finanszírozása után kamat kerül felszámításra. A kezdeti fix
kamatozási szakaszt követően általában utófinanszírozásra van szükség, amely még az első szakasz vége
előtt kezdeményezhető, például határidős hitellel vagy megtakarítási szerződéssel. Ez lehetővé teszi a
hosszú távú tervezést és a növekvő kamatlábak elleni védekezést.
A moduláris házakon belül, Németországban egyre inkább megfigyelhető az ún. mikroház projektek
térnyerése. A mikroház építkezési forma az USA-ból származik, ahol különösen vidéki területeken az
infrastruktúra részét képezik: ezek a létesítmények kisméretű, gyakran mozgatható mobilházak,
amelyek helye gyorsan változtatható. A mikroház esetében az építési engedélyezési eljárásokat és az
építési finanszírozást bizonyos ingatlanméretekre és finanszírozási összegekre vonatkozó alsó
határértékek határozzák meg. Néhány bank már reagált a mikroház lakástrendre, és módosította
hitelajánlatait, ezek között elsősorban az etikus vagy környezettudatos bankok kínálnak
finanszírozást.306

4.4. Finanszírozási, támogatási javaslatok a moduláris építészet kapcsán
Bár az OECD 2018-as jelentése307 alapján 2008 óta Magyarország jelentős előrelépést ért el abban,
hogy erőteljes gazdasági növekedését elválassza a fő környezeti problémáitól, hazánkban jelenleg a
lakóingatlanoknál a zöld minőség főként energiahatékonyságban merül ki, az átfogó zöldszemlélet sok
esetben még hiányzik mind a hitelintézetek, mind az építtetők részéről. Ennek nyomán a zöld hitelezés
és finanszírozási lehetőségek kapcsán célszerű lenne ismeretterjesztő programokat, eseményeket
indítani a lakosság és akár a bankszektor számára is, hogy szélesebb körben elterjedjen a zöld építés
potenciálja.
Ez megmutatkozik abban is, hogy nincs egységesen kidolgozott hitelkonstrukció a moduláris házak
kapcsán, így célszerű lenne akár egyes csoportokra, akár általános fő irányként is a hitelezési
indikátorokat az alábbi lehetőségekkel kiegészíteni:
− Alacsonyabb karbonlábnyommal rendelkező anyagok használata;
− Könnyűszerkezetes épületek építése: készházak, gyorsházak, moduláris házak vagy
előregyártott házak formájában.
Fontos ugyanakkor megemlíteni azt is, hogy ez a Magyarországon elfogadott szabványok és
információk hiánya miatt egyelőre még korlátokba ütközhet, így ennek kapcsán további kutatásokra,
módszertanokra lenne szükség. Erre a problémára megoldást jelenthet, ha az EU-ban és így
Magyarországon is kidolgozásra és bevezetésre kerülne az építőipar zöldítését támogató előírások és
305

Modulhaus: Die Immobilie, die mitwächst. Elérhető: https://www.schwaebisch-hall.de/wohnen-und-leben/wohntrends/modulhaus.html (A letöltés
dátuma: 2021. november 13.).
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Tiny-House oder Modulhaus – aber wie finanzieren? Elérhető: https://hypokontor.com/tiny-house-aber-wie-finanzieren/ (A letöltés dátuma: 2021.
november 13.).
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OECD Környezetvédelmi teljesítményértékelések: Magyarország 2018. Elérhető: https://www.oecd.org/mwginternal/de5fs23hu73ds/progress?id=H906QEaeKJ3Y5TCH-mRHZVjC9J3ZuQslwN4hX89396M (A letöltés dátuma: 2021. november 17.).
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stratégiák az EU Taxonómia Rendelete308 vagy éppen az Unió Zöld Cselekvési Terve kapcsán. Az EU
Taxonómiai Rendeletével az Európai Unió a világon elsőként egy olyan környezeti RSG osztályozási
keretrendszert fogadott el, amelynek elsődleges rendeltetése annak biztosítása, hogy a környezeti
szempontból fenntartható beruházási projektek kerüljenek elsődlegesen pénzügyileg finanszírozásra.
A rendelet egységes rendszerbe foglalja össze, mely gazdasági tevékenység tekinthető fenntarthatónak,
támogatva ezzel a befektetők projektelőkészítő tevékenységét is. A kritériumok összehangolása a
határokon átnyúló fenntartható befektetéseket is támogatja, hiszen a gazdasági szereplők könnyebben
tudnának forrásokat szerezni határokon átnyúlóan is a környezeti szempontból fenntartható
beruházásaikhoz, mivel a gazdasági tevékenységeiket egységes kritériumok alapján lehetne
összehasonlítani a környezeti szempontból fenntartható befektetések alapjául szolgáló eszközként
történő kiválasztásuk céljából.309 2021 áprilisában az MNB közzétette a rendelet végrehajtását is
támogató, a hitelintézeteknek szóló új zöld ajánlását.310
Az OECD 2018-as jelentése alapján311 a környezetvédelmi adókból származó bevételek aránya
nemzetközi összehasonlításban viszonylag magas hazánkban, ugyanis a teljes adóbevétel mintegy 7%át, a GDP közel 3%-át teszik ki. Álláspontunk szerint fontos lépés lenne a zöld technológiákba történő
beruházások élénkítése érdekében csökkenteni a tranzakciós és adminisztratív költségeket, és növelni a
környezetvédelemmel összefüggő innovációt támogató kutatások és fejlesztések közfinanszírozását. Ezek
mellett megfontolandó lehet különböző adókedvezmények biztosítása a moduláris, környezetbarát
épületek építése esetén.
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Az Európai Parlament és Tanácsi (EU) 2020/852 rendelet a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU)
2019/2088 rendelet módosításáról, HL L 198/13, 2020.06.22.
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Lásd a hivatkozott rendelet 12. preambulum bekezdését.
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Lásd https://www.mnb.hu/letoltes/5-2021-zold-ajanlas-2.pdf. (A letöltés dátuma: 2022. február 16.).
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5. BEST PRACTICES A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET TERÜLETÉN
5.1. Moduláris építészeti megoldások az Európai Unió tagállamaiban312
A moduláris építészeti hagyományok Európa-szerte eltérőek, a különböző országok szabályozási- és
engedélyezési eljárásaiban rejlő különbségek segíthetik, vagy épp megnehezíthetik a moduláris
építészeti megoldások elterjedését. Azonban nem csak a szabályozás, hanem az ott élők szemlélete is
nagymértékben befolyásolja, hogy a modulszerkezetek felhasználása milyen mértékben terjedt el.
A beton panelek esetében az emberek nagy része a hagyományos házgyári lakótelepekre gondol, pedig
ma már számos olyan példát találhatunk, amely bizonyítja, hogy az innováció segítségével ezzel a
technológiával is a mai kor igényeinek megfelelő épületeket lehet létrehozni.
A könnyűszerkezetes, fa- vagy alumínium vázas szerkezetekkel szemben is sok az előítélet, pedig ezek
a szerkezetek éppúgy, mint a hagyományos falazott vagy betonozott épületek a jelenleg érvényben lévő
állékonysági és statikai, akusztikai, energetikai követelményeknek megfelelnek, továbbá
fenntarthatósági szempontból sokkal kedvezőbbek, bontásuk egyszerűbb, kisebb az ökológiai
lábnyomuk.
Ha félretesszük az előítéleteket és körülnézünk a világban, számos tervező foglalkozik olyan épületek
létrehozásával, aminek az ökológiai lábnyoma kisebb, azonban a felhasználói igényeket teljes
mértékben ki tudja szolgálni. Kieran Timberlake, Resolution 4 Architecture, EcoMOD projekt,
Michelle Kaufmann, Jennifer Siegal, Hybrid Architects, Bensonwood csak néhány példa a világból,
akik szemléletükkel és a faszerkezetek innovatív felhasználásával követendő például szolgálhatnak.313
Az acél vagy alumínium vázas épületek esetében pedig Rocio Romero Prefab, Marmol Radziner
Prefab, Project Frog, Anderson Anderson Architecture.
Természetesen nem csak ebben a két csoportban, de nagyobb projektek esetében is találkozhatunk
moduláris építészeti elemek és szerkezetek felhasználásával, melyben a teljesség igénye nélkül, az MJSA
Architects, Moshie Safdie Architects, Neil M. Denari Architects, Diller Scofi dio, Renfro, SHoP
Architects is élen járnak.
A mai trendek azt mutatják, hogy a CAD programok, 3D tervezés és BIM elterjedése pozitív hatással
volt e terület fejlődésére. Általánosságban elmondható, hogy az ökologikus és fenntartható építészeti
szemlélet népszerűsége magával húzta a moduláris építészetet, mivel ezen építési móddal jelentős idő, költségmegtakarítás érhető el, továbbá az üzemi előregyártásnak köszönhetően a keletkezett hulladék
mértéke is csökkenthető, a minőség javítható és ellenőrizhetőbb.
Míg a hagyományosnak tekinthető épületek esetén mindössze 25-35% az előregyártás mértéke, az ipari
épületek esetében 20-30%. a standardizált rendszerekben (fa, fém, beton) 40-60%, ezzel szemben a
falpaneles épületek 50-80%, míg a moduláris, blokkos épületekben elérheti a 90-95%-ot is, amely által
a helyszíni kivitelezés kockázatait minimalizálni lehet.314
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Az 5.1. alfejezet Budai-Fekete Anna okleveles építész írása.
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Egyes országokban jelentős hagyományai vannak a moduláris építészetnek, például Svédországban a
lakóházak 84% készül előregyártásban, összehasonlításképpen Japánban ez az érték 15%, az Egyesült
Államokban, Ausztráliában vagy az Egyesült Királyságban 5% körül mozog.315
A moduláris építészet segítségével számos építészetileg kiváló, a fenntarthatóság jegyében készült
épület valósult meg. Jelen alfejezetben az Európai Unió tagállamaiban – ideértve a ma már kilépett
Egyesült Királyságot is –található épületek és a moduláris építészettel foglalkozó, innovatív és
iránymutató tervező- és kivitelező vállalatok kerülnek bemutatásra. Azok a tagállamok kerülnek
bemutatásra, ahol vagy építészetileg kiemelkedő példák találhatóak vagy a moduláris építészet neves
képviselői képviseltetik magukat. A hazai moduláris építészeti megoldásokat egy későbbi alfejezet
tárgyalja.
5.1.1. Ausztria
Európán belül Ausztria élen jár a faszerkezetek felhasználásában. A moduláris építészet kiváló
példáival találkozhatunk, számos gyártó foglalkozik üzemi előregyártással és számos tervező
alkalmazza tervezés során ezeket a megoldásokat.
A HoHo Wien – Bécs316
A modernitás, fenntarthatóság és innováció jegyében készült a HoHo Wien fa-beton kompozit
szerkezetű, Woschitz Group által kivitelezett, 24 emeletes irodaépület. Az építési rendszer tudatosan
egyszerű, négy lépéses építési rendszerrel készült, a támasztékok, gerendák, mennyezeti panelek,
homlokzati elemek magasfokúan előregyártottak, az építéshelyen csak ezek a panelek egymás utáni
elhelyezését kellett elvégezni. Belső kialakítása egyszerű, a falpanelek látszó faszerkezettel készültek,
melyek a meghitt belső hangulatot biztosítják.
Az X-Lam Concrete nevű paneleket alkalmaztak, melynek elnevezése a felhasznált CLT (Cross
Laminated Timber) és beton anyagokra utal. A fa-beton kompozit elemekből készült épületmaghoz,
úgymond a vázra rögzítették a kapcsolódó teherhordó elemeket, amelyek tömör fából előre gyártott
külső falmodulokból állnak.
A rétegragasztott falpanelek falaihoz és támasztékaihoz felhasznált faanyagok teljes mértékben
fenntarthatóan kezelt erdőségekből származnak. A szerkezethez használt lucfenyőt a sachsenburgi
központban vágták, szárították és válogatták, majd fűrészáruként a Hasslcher Holzbausysteme GmbH
hermagori és a Noritec Holzindustrie GmbH Stall mölltali telephelyére szállították az összeállításra.
A gondos tervezésnek és a tervezés során követett ökologikus szemléletnek köszönhetően a nemzetközi
értékelési rendszer szerinti LEED arany fokozatot kapott. 2021 óta az épület tulajdonosa az AVV felsőausztriai befektetőcsoport.
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A Casa Invisible – DMAA317
A Casa Invisible egy rugalmasan variálható fa tartószerkezetű készház, melyet kulcsrakész kivitelezésre
terveztek. A fejlesztési koncepciójának kulcseleme a maximális rugalmasság és a minőségi élettér
megteremtése. A nyitott elrendezést egy kémény és egy vizesblokk strukturálja, három térbeli egységet
alkotva, amelyek egyedi felhasználást és kialakítást biztosítanak. A szobák szerkezetét és hangulatát a
helyi faanyagok, látszó faszerkezetek, fahasználat jellemezi. A modulház tartószerkezetét és gépészeti,
elektromos szerelvényeit kizárólag előre gyártott elemekből állítják össze a gyárban.
A teljes mérete mindösszesen 14,50 x 3,50 méter, ami lehetővé teszi a közúti szállítást. A belső
kialakítást a megrendelői igények szerint alakítják ki. A homlokzat nyíláskiosztását, felületét és
textúráját a megrendelő határozhatja meg, ehhez a gyártó tervezési katalógusában felsorolt változatok
állnak rendelkezésre.
A Casa Invisible tervezése a bútoráruházak konyhaszekrény tervezőjéhez hasonlatos, kiválaszthatjuk
a típust, a belső burkolatokat, felületeket, opcionálisan a bútorokat, berendezéseket, külső terasz
részeket, az építési területnek lejtésének megfelelő lábazati elemeket, alapozást. A kész házat
kiszállítják a területre és ott csak az előkészített területen a szükséges csatlakozások bekötését kell
elvégezni.
A személyre szabhatóságnak köszönhetően a belső terek az egyéni igényeknek megfelelően tervezhetők
és az árképzés is kifejezetten rugalmasnak mondható a megrendelői igényeknek és lehetőségeknek
megfelelően. A moduláris felépítésnek és a fa szerkezetek használatnak köszönhetően a modulház
esetleges bontása is minimális környezeti lábnyomot hagy maga után.
A Kallinger Projekte, ház a parknál– Bécs318
A Helmut-Zilk Park mellett, a központi pályaudvar közvetlen közelében egy tizenegy házból álló
lakótömböt, városrészt hoztak létre, amely szolgáltató- és lakó funkciót tartalmaz egy modern városi
környezetben. Az itt lakók közösségi életét a földszinteken található közösségi terekkel igyekeztek
élénkíteni, ennek érdekében már tervezési fázisban bevonták a leendő lakókat az egyeztetésekbe.
A projekt legjellegzetesebb épülte a Helmut-Zilk Park sarkánál található épület, melyben a
megrendelő Kallinger Projekte és a fejlesztő Kallco számára is kialakítottak egy-egy irodarészt. Az
épületmagasság lépcsőzetes kialakítása karakteres megjelenést kölcsönöz az épületnek, ugyanakkor
optimalizálja a szomszédos épületek és a saját belső átrium természetes megvilágítását. A felhasznált
vasbeton falmoduloknak köszönhetően az építkezés ütemezése is rendkívül kedvező volt.
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Casa Invisible. http://casa-invisibile.at/#gestalten (A letöltés dátuma: 2021. 11. 28.)., Delugan Meissl Associated Architects.
https://www.dmaa.at/work/casa-invisibile (A letöltés dátuma: 2021. 11. 28.). Építészet: Delugan Meissl Associated Architects; Alapterület: 50 m2;
Építési idő: 2013; Gyártó: Alucobond.
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Kallinger Projekte. (A letöltés dátuma: 2021.12.07.). Forrás: https://www.kallingerprojekte.at/projekte/das-haus-am-park-aktuell/ (A letöltés
dátuma: 2021.12.07.). Építészet: feld72 Architekten; Megrendelő: Kallinger Projekte; Gyártó: Baumit, Lamberts; Építési idő: 2018.
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5.1.2. Belgium
Az Enjoy Concrete gyárépülete – Veurne319

Forrás: a szerző saját készítése.

A belga előregyártott panelek gyártásával foglalkozó Enjoy Concrete bebizonyította, hogy egy ipari
épület is lehet esztétikus, mennyi lehetőség van az előregyártásban. Mikor a vállalatnak új
üzemépületre volt szüksége a Govaert & Vanhoutte Architects csapatával együttműködve álmodták
meg az új gyárépületet, melynek homlokzati elemeit saját maga, az Enjoy Concrete gyártotta.
A homlokzat 6 x 3 m-es raszterét mind az előregyártott panelek, mind a nyílászárók is követik. Az épület
nagy részét a gyártórészleg és a hozzá tartozó raktárhelyiség foglalja el, de négy szinten irodai funkció
is elhelyezésre került. Építészetileg a legjelentősebb részlet, a kompakt gyárépületből konzolosan
kinyúló, üveg falazatú tárgyalóterem. Az épület tájképbe illeszkedését a homlokzaton alkalmazott
grafikus technikával oldották meg, a paneleket a közelben futó csatornát határoló fasor stilizált képével
díszítették.

319
Archinect.. https://archinect.com/news/article/150044598/this-belgian-concrete-factory-shows-how-industrial-buildings-can-be-functional-andbeautiful (A letöltés dátuma: 2021.11.12.). Építészet: Govaert & Vanhoutte Architects; Megrendelő és gyártó: Enjoy Concrete; Bruttó szintterület:
6974 m2.
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5.1.3. Bulgária
A Koleliba – Sofia320
Kis alapterületű, faszerkezetes épületek gyártásával foglalkozó cég, mely a hagyományos asztalos iparból
merítkezik. A cég első prototípusa is a Koleliba nevet kapta, ebből nőtt ki a családi vállalkozás. A
mindig nagyobb és ragyogóbb otthon életstílustól elhatárolódva, kis alapterületű, kompakt egyszerű,
túlzásoktól és sallangtól mentes házakat terveznek. A kis alapterület miatt az apró részletek
kidolgozása még fontosabb szerepet kapott.
A házak modulmérete megfelelő a közúti szállításhoz, szélességük mindösszesen 2,5-3 m, hosszuk 4,510m között változik. Habár a rendelkezésre álló hely kicsi, a praktikus, variálható belső elrendezéssel
mégis otthonos, kényelmes lakóteret hoznak létre. A belső terekben a látszó fa felületek dominálnak,
amely tovább növeli a természetközeli érzést és otthonos légkört biztosít. A belső terek úgy lettek
megtervezve, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a külső terekkel. Az általuk készített modulház,
mobilház formájában is elérhető.
A Green Cube House – Plovdiv321
A Green Cube House cég az előregyártott termékek széles palettáját kínálja a kapszula épületektől
kezdve az emeletes családi házakig 7,5 m2 alapterülettől. Több rétegű fa panelekből készült
szerkezetekkel készülnek. A gyártó szemléletében a környezettudatos építés, természetközeli életérzés,
a funkcionalitás és rugalmasság, gyors és minőségi kivitelezés, illetve a fölösleges költségek csökkentése
a meghatározó.
5.1.4. Ciprus
Az Ecotek Green Living – Paramytha322
Az Ecotek Green Living az épületeihez a The Kingspan TEK Building System hőszigetelt, strukturált
falpaneljét alkalmazza. Az Ecotek nevéhez fűződik, hogy elsőként tervezett és kivitelezett egy 4 emelet
magas épületet Cipruson a Kingspan TEK rendszer segítségével, azaz fa falpanelekkel. A Nicosia
központjában található épületben 13 önálló lakóegység található, amely nemcsak A+ energetikai
besorolással, hanem a lakások mindegyike a szabványok és előírások tekintetében mind akusztikailag, tűzvédelmileg- és energetikailag is remek teljesítménnyel bír.
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Koleliba. https://koleliba.com/ (A letöltés dátuma:2021.11.28.).
Green Cube House. https://greencubehouse.com/ (A letöltés dátuma: 2021.11.28.).
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Ecotek. https://www.ecotek.com.cy/technology/achievements/ (A letöltés dátuma: 2021. 11. 28.).
321
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5.1.5. Csehország
A Borky Sportközpont – Kolín323

Forrás: a szerző saját készítése.

Kolín városának önkormányzata egy lelátóval rendelkező sportcsarnok és annak kiszolgáló
egységeinek tervezésére hirdetett tervpályázatot, amit az cseh ov-a stúdió nyert el.
A telek Kolín városának északi részén helyezkedik el, erdős területen, meglévő sportlétesítmények és
az Elba folyó mentén haladó kerékpárút közelében. A végleges tervet a környezet inspirálta, a terv alsó
tömegén egy konzolosan kinyúló előtető található, a felső tömeg függőleges fa elemekkel burkolt, ami
a környező erdőket szimbolizálja. Az új csarnok nagy ablakaival a két világháború között épült cseh
sportlétesítmények hagyományát idézi.
Az épület függőleges tartószerkezetét 5 méteres rasztertávolságú előregyártott beton pillérek alkotják,
a tetőszerkezetet pedig rétegelt ragasztott fatartók. A raszterközökben elhelyezett előregyártott
modulok alkotják az épület külső térlehatárolását.
5.1.6. Dánia
Dániában számtalan remek példával találkozhatunk mind a beton, mind a faszerkezetű előregyártás
területéről. Tudatosan kihasználva az előregyártásból származó előnyöket a dán építőiparban remek
módon menedzselik az egyes projektek építését, mely annak is köszönhető, hogy már az egyetemi
oktatás során is nagy hangsúlyt fektetnek a projekt menedzsment készségek fejlesztésére.
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OV-A Studio. https://www.ov-a.cz/en/sports-hall-in-borky/ Octogon. (A letöltés dátuma: 2021. 12. 08.). https://www.octogon.hu/epiteszet/fabola-fak-kozott/ (A letöltés dátuma: 2021. 12. 08.). Építészet: Štěpán Valouch, Jiří Opočenský; Bruttó beépített terület: 2300 m2; Építési idő: 2021;
Építtető: Kolín városának önkormányzata.
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Az Iceberg –Aarhus324

Forrás: a szerző saját készítése.

A PansionDenmark megbízásából készült 22.000 m2 alapterületű épület az aarhusi Mariane
Thomsens Gade-n található, melyet a Cebra, JDS, Search és Luis Paillard álmodott meg.
Az épületegyüttes közvetlenül az öböl partján található, L alaprajzú épületekkel, melyek között széles
passzázsok kerültek kialakításra, a megfelelő megvilágítás és kilátás biztosítására, tömegformálása
pedig egy úszó jéghegy formáját idézi. Az épület a beton előregyártás egyik kiemelkedő példája, az
épület változatos formájához igazodó homlokzati modulok alkalmazásával, jelentősen lerövidült a
helyszíni építés ideje, továbbá a gondos tervezés és előkészítésnek köszönhetően a költségek is
csökkentek.
A MARS Satellite Radiology Clinic – Koppenhága325
A Rispebjerg kórház a régió négy sürgősségi ellátást biztosító kórházainak egyike, melynek bővítését
előregyártott épületmodulokkal oldották meg. A projekt 2019-ben készült el.
A felhasznált modulokat a Forta Pro tukumsi gyárában készítették, a dán előírásoknak és
szabványoknak megfelelően. Az üzemi előregyártás során a könnyű acélszerkezetű modulokat úgy
alakították, ki, hogy a hagyományos gépészeti elemeken túl, a kórházi ellátáshoz szükséges
berendezések fogadására is alkalmasak legyenek. A modulok extra röntgensugárzás elleni védelmet is
kaptak, a modulokban a legmodernebb CT, MRI és röntgen berendezések kerültek elhelyezésre.
A helyszíni kivitelezés mindösszesen két hetet vett igénybe, anélkül, hogy a területen kívül bármilyen
lezárást kellett volna igénybe venni. Mindeközben a kórház épületegyüttesében zavartalanul történt a
betegellátás.

324
Archdaily. https://www.archdaily.com/483415/the-iceberg-cebra-jds-search-louis-paillard-architects (A letöltés dátuma: 2021. 11. 08.). Építészet:
CEBRA, JDS, Louis Paillard Architects, SeARCH; Bruttó szintterület: 22,000 m2; Építési idő: 2013.
325
Forta Pro. https://fortapro.com/projects/modular-mri-center (A letöltés dátuma: 2021. 11. 09.), BDC Network.
https://www.bdcnetwork.com/danish-hospital-constructed-24-steel-frame-modules (A letöltés dátuma: 2021. 11. 09.). Gyártó: Forta Pro; Építési idő:
2019.
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5.1.7. Egyesült Királyság
A Ten Degree Croydon – London326
Az épületegyüttes két összekapcsolt toronyból áll, melyek 38 és 44 emeletes, a teljes magasságuk eléri
a 135 métert, összesen 546 lakás, abból 109 mint megfizethető lakás található az épületekben. A
megrendelő a built-to-rent profilú Greystar szolgáltató. A Tide Construction vállalat volt a fejlesztőés kivitelező testvércégével, a Vision Modular Systems-szel, amely a moduláris konstrukciót
biztosította.
Egy ilyen léptékű épület megvalósításához a tervezés és kivitelezés minden szakaszában innovációra
volt szükség, a BIM használatával, a 3D-s nyomtatástól a gyors prototípuskészítésen keresztül, a
tervezés során a ferde moduláris homlokzatig és a nagyméretű, üvegezett terrakotta gyémántokig,
amelyek megfelelnek méretpontossága és illeszthetősége kiemelt szempont volt a jellegzetes
architektúra létrehozásához.
Az AC Hotel Cable Street – Manchester327
A szállodaépület kilenc emeletén összesen 172 szoba található, amelyek különböző igényű vendégeket
is tudnak fogadni, bárral, étteremmel, tárgyalótermekkel.
A külső téglaburkolatos homlokzat és a szerkezeti falak előregyártott beton panelekből készültek. Az
előregyártásnak köszönhetően az épület nagy része, miközben a helyszíni előkészítések és alapozások
zajlottak, elkészülhettek a gyártóüzemben, csökkentve ezzel a projekt időtartamát. Az előregyártott
paneleken túl a fürdőszobák is előregyártottak, úgynevezett POD-ként kerültek beépítésre, ezzel is
csökkentve a helyszíni szerelés időtartamát és munkaigényét.
A KOTO House328
A KOTO House moduláris házak, kabinok, szoborszerű kis épületek tervezésével és gyártásával
foglalkozik, melyek a skandináv kultúra és design inspirál, de merít a keleti kultúra minimalista
szemléletéből is. Theo Dales, Jonathon és Zoë Little által alapított vállalat nagy hangsúlyt fektet az
apró, tiszta részletekre és a környezetvédelemre. Az általuk tervezett házak többnyire CO2 semlegesek,
energiatudatos szemléletet követve tervezték őket a környezet, a természet tiszteletben tartása mellett.
A Viktoria Hall – Wolverhampton329
A Wolverhamptoni Egyetem közelében épült a világ legmagasabb, és legtöbb épületmodulból
összeállított épülete, mely a növekvő számú egyetemi hallgató elszállásolási problémáit hivatott
megoldani. A 25 emeletes épület a földszint kivételével üzemi előregyártásban készült, a felhasznált
383 különálló modult Írországban szerelték össze és onnan szállították az építés helyszínére.
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BERGIN, S. B.-R. (2020). The modular Housing Handbook. 12-19. 22-26. London: Riba Publishing. Építészet: HTA Design; Megrendelő: Greystar
– Henderson Park; Kivitelező: Tide Construction; Építési idő: 2021.
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Simsonhaugh. Forrás: https://www.simpsonhaugh.com/projects/cable-street - 14. (A letöltés dátuma: 2021.12.09.). Építészet: Simsonhaugh; Építési
idő: 2016-2018; Elhelyezkedés: Manchester; Gyártó: FP McCan.
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KOTO HOUSE. https://kotodesign.co.uk/blog/how-koto-homes-are-carbon-neutral (A letöltés dátuma: 2021.11.22.).
329
Design Curial Published:8 SEPTEMBER 2009. https://www.designcurial.com/news/world-s-tallest-modular-residential-building-unveiled-in-uk
(A letöltés dátuma: 2021. 12. 09.). Építészet: O'Connell East Architects; Építési idő: 2009; Elhelyezkedés: Wolverhampton.
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Minden épületmodul saját acél vázszerkezettel készült, amely az emelés közbeni terhekre lettek
méretezve. A modult a beton födémek, szárazépített falak és mennyezet elemek, külső, tűzgátló
homlokzati elemek és belső felületképzések alkotják. A modulok nem csak a gépészeti elemeket, de a
végleges burkolatokat és bútorzatot is tartalmazták.
A Berkeley Homes Building 11, Block B – Woolwich, London330
A megrendelő igen komoly igényeket támasztott, ezért a tervezés során nem csak 3D tervezés, de a
belső és homlokzati vizualizáció is nagy hangsúlyt kapott és minden részlet kidolgozásra került a
számítógépes modellben. A tervezők egy helyi csapattal együttműködve alakították ki a 6 emeletes
épület végleges kinézetét.
A Forta Pro által tervezett és kivitelezett modulok a brit szabványoknak és előírásoknak megfelelően
készültek, az elektromos-és gépészeti rendszerek üzempróbája már a gyártás során megtörtént. Az
épületben 19 lakást alakítottak ki az üzemben teljes mértékben előregyártott 48 darab épületmodulból.
A ventsplilsi gyárból egy nap alatt szállították az modulokat a helyszínre.
Mivel az épület London egy kiemelkedő, történelmi negyedében fekszik, a környezeti illeszkedés és
elegancia kiemelt figyelmet kapott már a tervezés során is, a történelmi épületek védelmét a kivitelezés
során is biztosítani kellett. Az épület téglahomlokzata illeszkedik a történelmi környezetbe,
ugyanakkor egy modern vetülete a szomszédos épületeknek. A belső kialakítás során magas
követelményeknek kellett megfelelni, kizárólag jó minőségű, elegáns anyagok kerültek beépítésre.
Private Housing Project of the Year 2020 verseny győztes épülete.
A Millenium Village – Greenwich331
A XX. század végén az Egyesült Királyságban ráébredtek, hogy az addigi építőipari gyakorlat elavult és
új megoldásokra van szükség, ezért a probléma kivizsgálására és lehetséges alternatívák létrehozására
bizottságokat hoztak létre.
Sir Michael Latham a szerződések és beszerzésekkel kapcsolatban vázolt fel új lehetőségeket, Sir John
Egan pedig a kivitelezések hatékonyságának és minőségi javítására tett javaslatot. 1997-ben pályázatot
hirdettet a Millenium Village tervezésére, melyet a Countryside and L&Q to designs és HTA, azaz
Ralph Erskine közös terve nyert meg.
A terv lényege az volt, hogy rugalmas és adaptálható lakhatást hozzanak létre modern szerkezeti és
építészeti megoldásokkal. Végül a tervek nem valósultak meg teljes egészében, mert az építőipar ennek
a szegmense nem volt felkészülve az újító megoldásokra, ezért egy részük hagyományos építési
technológiával készült, de a HTA új vizsgálati periódust kezdett, amely nagyban hozzájárult a későbbi
technológiai fejlesztésekhez.
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Forta Pro. https://fortapro.com/projects/berkeley-homes-building-11-b (A letöltés dátuma: 2021.12.14.). Építészet: Studio Anyo Architects, Forta
Pro; Építési idő: 2009; Elhelyezkedés: London.
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Millenium Village. https://www.hta.co.uk/project/greenwich-millennium-village (A letöltés dátuma: 2021.12.14.). Építészet: HTA; Építési idő:
2010; Elhelyezkedés: Greenwick, London, UK.
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24 Murray Grove Street –London332
Murray Grove épülete az első városi magas épületek között, amelynek tartószerkezete kizárólag tömör
fából készült, beleértve a falakat, födémeket, lépcsőházakat, sőt még a liftaknákat is. A kilenc emeletes
torony méhsejt szerkezetű, belső tömörfa merevítőmaggal ellátott falmodulokból készült.
A projekt 49 hét alatt készült el, összesen 29 lakás került kialakításra magas akusztikai és hőszigetelési
követelményeknek megfelelően.
A projekt mindenképp példa értékű, mert forradalmasította a CLT panelek felhasználási lehetőségeit,
bebizonyította, hogy környezeti, gazdasági és fenntarthatósági szempontból is méltó versenytársa az
acélszerkezetű épületeknek, egy új alternatívát hozott a városi építészetbe.
A Murray Grove, Hackney - London333
A Peabody Trust számára történő építést számos, az építőiparban fellelhető probléma nehezítette,
éppen ezért a fejlesztési programjuk a rossz minőségű építkezés és a csúszások miatti állandó
problémák leküzdésére törekedett. Az épület 30 lakást biztosított azok számára, akik viszonylag
szerény fizetést kapnak, de munkájuk elengedhetetlen a város működéséhez, ezért biztosították
számukra a lakhatást.
A projekt végül beváltotta a hozzá fűzött reményeket és mindösszesen fél év alatt elkészült. Innovatív
megoldásokat alkalmaztak, a lakások ismétlődése segítette a logisztikai és szervezési problémák
leküzdését.
A moduláris építészet tiszteletére az egyes modulok körülhatárolása megjelenik a deszkázott homlokzati
rendszeren is, ezzel is hangsúlyozva magát az építési technológiát.
A lakások mindegyike hihetetlenül népszerűnek és energiatakarékosnak bizonyult, alacsonyak voltak
az üzemeltetési költségeik, magas építési színvonal. Az ésszerű tervezési döntéseknek köszönhetően a
tájolást, a megjelenést és a hozzáférést illetően is remek megoldásokat alkalmaztak. A tervező a
homlokzati burkolatot, a nyílászárókat, az erkélyeket és a kiegészítő elemeket, például a lámpatesteket,
gondosan választotta ki. A gyorsabb, jobb minőségű és a hagyományos építkezéssel összehasonlítható
költségekkel járó rendszer sikere egyértelműen megnyilvánul az épület minőségében mintegy 20 év
használat után.
A Hanham Hall – Bristol334
A Hanham Hall egy remek példája az alacsony széndioxid-kibocsátású épületeknek. A kilenc hektáros
terület a zöldövezethez csatlakozik és külvárosi lakóházakkal határolt egy műemlék csarnokkal,
amelyet az elmúlt időben közösségi funkcióval töltöttek meg – kávézók, bölcsőde, irodahelyiségek
találhatóak benne.
Az elkészült tervek figyelembe vették a környezet adottságait, a zöldövezeti korlátozásokat, a Hanhamhegyre nyíló kilátás megőrzésének érdekében a terület körülbelül egyharmadát érintetlenül hagyták. A
különböző digitális modellezéseknek és prototípus készítésnek köszönhetően sikerült elérni a tervezett
332

Waugh Thistleton Architecture. https://waughthistleton.com/murray-grove/ (A letöltés dátuma: 2021.11.12.). Építészet: Waugh Thistleton
Architects ; Építtető: Telford Homes; Bruttó szintterület: 22,000 m2; Építési idő: 2009.
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Murray Grove Hachney. https://www.cartwrightpickard.com/what-do-we-do/offsite-construction/ (A letöltés dátuma: 2021.12.01.). Építészet:
Cartwright Pickard; Építtető: Peabody Trust; Építési idő: 1997-1999; Kivitelező: Kajima; Moduláris gyártó: Yorkon.
334
Barratt Homes. https://www.barratthomes.co.uk/new-homes/dev001317-kings-quarter/ (A letöltés dátuma: 2021.12.01.). Építészet: HTA Design
LLP; Építtető: Barratt Homes; Építési idő: 2011-2013; Kivitelező: Barratt Homes.
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energiafelhasználás csökkentést, az optimális megvilágítást és passzív technikával a túlmelegedés
elkerülését. A belső kialakítást úgy tervezték, hogy az megfeleljen a többgenerációs élettel járó
követelményeknek.
A magas energetikai követelmények elérése érdekében Kingspan TEK paneleket használtak egy
speciálisan gyártott homlokzatburkolattal burkolva. A használatbavételt követő monitoring
kimutatta, hogy az épület a vártnál jobb teljesítménnyel üzemel.
A Bourbon Lane – London335
A Cartwright Pickard iroda által tervezett épület számos díjat kapott, többek között a megfizethető
lakáskonstrukció kialakítása miatt, ezen kívül RIBA, Civic Trust and Housing Design Awards, Gold
Building For Life Standard díjakat is kiérdemelt. A fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettek az
épületek közötti területek fejlesztésére, pihenőzónák létrehozására. Az új épületek egyszerű geometriai
kialakításúak, a sétálóbarát útszakasz fölé konzolosan fölé nyúló épületrészekkel. Az épületegyütteshez
használt faszerkezetű panelek helyszíni szerelése mindösszesen 12 napig tartott.
A Chapter White City – London336
A projekt a régi Savoy mozi területén, az East Acton metróállomás közelében épült. A projekt remek
példája annak, hogy megmutassa a moduláris rendszerek sokoldalúságát a hosszú ideig üresen álló, és
az újjáépítésüknek bizonyult kihívást jelentő helyszínek felszabadításában.
Az Old Oak és Wormholt Természetvédelmi Területen belül található, kertvárosias övezetben, ahol
többnyire a XX. század első felében épült üdülő rendeltetésű lakóházak állnak. A terület az Old Oak
Road forgalmas csomópontjában áll.
Az épület két, 6-6 emeletes szárnyból áll, melyet a főbejárat kiemelését biztosító hétemeletes szekció
köt össze. A homlokzati kialakítás átemelt elemeket a korábban itt álló Savoy-mozi art deco
stílusjegyeiből, és a környező képzőműves és művészeti jegyekből. A homlokzat egyedi megjelenéséhez
hozzájárul a tégla, kő és mázas tégla elemek játéka és a bádogozott ferde síkú tető tetőablakokkal tagolt
kialakítása.
A lakóhelyiséget a gyárból kulcsrakészen, az egyes szobákat bútorozottan szállították az építési területre,
a közös helyiségeket, beleértve a kávézót, a diákszobát, az árkádot és az edzőtermet, a helyszínen
készítették el. Az épület hátsó részéhez egy süllyesztett udvar csatlakozik két további szinttel.
A Metropolitan Works – Aldgate, London337
A Metropolitan Works London középső részén található, egyesíti az irodai, oktatási (CAD training)
és Pay and Go projektterületeket. A London Metropolitan Egyetem városi kampusza mögötti, egykori
parkolóban található az épület, mely műhelyekből, CAD-irodákból, CAD-oktatói egységből,
refektóriumból, konferenciateremből és a munkatársak és kutatók részére kialakított irodákból áll,
melynek köszönhetően a piac és az oktatás szorosan összefonódik.
335
Bourbon Lane. https://www.cartwrightpickard.com/what-do-we-do/offsite-construction/ (A letöltés dátuma: 2021.11.12.), Bergin, S. B.-R. (2020).
The modular housing handbook. London, UK: Riba Publishing., YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=neiJVMy2Ujg (A letöltés dátuma:
2021.12.01.). Építészet: Cartwright Pickard; Építtető: Octavia Housing; Építési idő: 2007.
336
BERGIN, S. B.-R. (2020): The modular housing handbook. London, UK: Riba Publishing. 22. Építészet: HTA Design Ltd; Építtető: Chapter London;
Építési idő: 2016-2018; Kivitelező: Tide Construction Ltd.
337
Catwrightpickard. https://www.cartwrightpickard.com/what-do-we-do/higher-education/metropolitan-works/ (A letöltés dátuma: 2021.12.14.).
Építészet: Cartwright Pickard; Építtető: London Metropolitan University; Építési idő: 2009.
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Az épület négyszintes, egymásba illeszkedő téglatestekből áll, melyek homlokzata a felsőbb szinteken
hátra lett ugrasztva. A külső perforált, eloxált alumínium burkolat a belső ipari tevékenység jellegét
tükrözi. A homlokzati elemek perforációit a neves grafikus, Tom Price tervei alapján úgy alkották meg,
hogy az az alsó szinten dinamikus hatást keltve „megfolynak”.
A Sixth Avenue -York338
Sixth Avenue volt az egyik első, üzemben előregyártott, megfizethető lakóépület Londonon kívül. A
program meghirdetésétől a projekt zárásáig mindösszesen tizennégy hónap telt el, ebből a helyszíni
munkálatok nyolc hónapot tettek ki. Az alacsony energiafogyasztású épületben huszonnégy lakás
található. A könnyűszerkezetes modulok hőtároló tömege kisebb a hagyományos épületeknél, éppen ezért
a tervezési szempontok között fontos helyet kaptak a passzív hűtési megoldások, mint például az
átszellőztetés vagy az erkélyek és a tető túlnyúlásával biztosított árnyékolás. A vöröscédrus burkolat
pedig kellemes lakókörnyezet biztosít.
5.1.8. Észtország
Az Astel Modular339
Az Astel Modular az előregyártás területén széles palettával rendelkezik, családi házak, lakóépületek,
kollégiumok, szociális ellátást biztosító-, iskola- és hotelépületek építésével is foglalkozik.
Az észt vállalkozás nevéhez számos előregyártott épület köthető, legtöbbjük Svédországban és
Finnországban található. Íme néhány projekt, amivel bizonyították, hogy az előregyártás területén
kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek:
A Turun PuuByygeli két előregyártott épületből áll Turkuban, mely az Astel Modular és NCC Suomy
Oy együttműködésével született. Az épületegyüttes összesen 70 lakást foglal magában, az egyik
épületben negyvennégy, a másikban huszonhat, alapterülete 2232 m2.
A Jakobsberg épületet is az Astel Modular portfóliójában szerepel, ami a cég első projektje volt
Svédországban, Stockholmban található, az épületegyüttes három lakóépületet foglal magába,
melyekben összesen több mint harminc lakás kapott helyett, a projekt volumene meghaladja a 2000
m2-t.
A Skälby Kollégium Järfallában található a stockholmi hallgatók részére készült moduláris épület, mely
teljes mértékben előregyártottan készült, a modulokban négy szoba, konyha és fürdőszoba található.
Az Andersson Company Byggnads AB vállalattal együttműködésben készített ötszintes, két épületből
álló Fäboden épület együttes, melynek ugyan az első két szintje nem, de a felsőbb szintek előregyártott
szerkezettel készültek.
A Q-Hous – Tallin340
A Q-Hous Észtország egyik modulgyártó cége, melynek két fő terméke a Cliff-modul és a Teo modul.
A Cliff modul egy nagyjából 74 m2-es, két modulból álló lakóház, akár kulcsrakész változatban, míg a
Teo moduláris rendszer a tervezés szabadságát nyújtja a sorolható 3x6 méteres moduljaival.
338

Catwrightpickard. https://www.cartwrightpickard.com/housing/sixth-avenue/ (A letöltés dátuma: 2021.12.14.). Építészet: Cartwright Pickard;
Építtető: Yorkshire Housing; Építési idő: 2000.
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Astel Modular kiadvány. (2021).
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Q Haus. https://qhaus.eu/ (A letöltés dátuma: 2021.12.01.).
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Ugyanakkor épületelemek gyártását is vállalja nagyobb beruházások számára. Előszeretettel
foglalkozik építési rendszerek kifejlesztésével, ilyen például a Teokarp rendszer, ami egy egyedi és
szabadalmaztatott megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a lakóházat lépésről lépésre, helyiségről
szobára, különböző kombinációkban tetszés szerint bővíthesse vagy kicsinyíthesse a megrendelő
igényeinek megfelelően. A helyiségek hozzáadása vagy eltávolítása mellett lehetőséget nyújt a belső
térelválasztó elemek, falak, nyílászáró szerkezetek helyzetének megváltoztatására is.

5.1.9. Finnország
A Meander Housing – Helsinki341
A projekt tervezését 2006-ban egy nemzetközi tervpályázaton nyerte el a Steven Holl Architect
építésziroda, azonban 2008-ban a válság miatt törölték, végül 2016-ban, a válság elmúltával újra
indították a beruházást. A projektterület a Taivallahti-öböl mentén, Helsinki Taka-Töölö történelmi
és kulturális negyedében található. A közbenső telket egy irodaház, a Taivallahti laktanya és két
lakóépület határolja. Az épület változó szintmagasságú, íves formájával végig kígyózik a telken, ami a
kialakított lakások megvilágítását szolgálja és a történelmi laktanya számára is megfelelő teret biztosít.
Az épület beton tartószerkezetet kap, melyre csuklósan kapcsolódó üveg homlokzati panelek kerülnek.
Az épületben a stúdió lakásoktól négyszobás lakásokig kerülnek kialakításra lakások, melyekhez saját
szauna és erkély is tartozik, remek kilátással a Balti öbölre. Az épület tetején szauna és zöld felületekkel
határolt sétány kerül kialakításra. A tervezés során kiemelt szempont a fenntarthatóság, az épület
energiaellátását geotermikus kutak, napelem és magas hatásfokú sugárzó fűtés fogja biztosítani.
A Finnforest Modular irodaépület – Espoo342
A Finnforest 2003-ban kiírt tervpályázatot hirdetett svéd, finn és dán tervezők számára. A tervpályázat
célja egy könnyen variálható, flexibilis rendszer kialakítása volt, mely különböző élethelyzetekben is
alkalmazható. A nyertes Pekka Helin csapat pályamunkája a Sydnäpuu (Szív-fa) rendszer
alkalmazásával készült el az akkor Európa legmagasabb fa épülete a maga 240 irodájával.
A pályázati kiírásban a várható élettartamot száz évben határozták meg, a tervezett költségek pedig egy
normál irodaház költségszintjén voltak. A fa homlokzati rendszert kifejezetten erre a projektre
fejlesztették ki. Az irodaház teljes váza, a gerendák, oszlopok feszített felületű laminált fából készültek,
kivéve a parkolóterület, lépcsőházi magok, menekülési útvonalak, amelyek betonozott szerkezetűek.
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Steven Holl Architects. https://www.stevenholl.com/project/meander/ (A letöltés dátuma: 2021.11.22.). Építészet: Steven Holl Architects;
Építtető: City of Helsinki & Senate Properties; Építési idő: megvalósítás alatt.
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Architects, S. https://www.scandinavian-architects.com/en/helin-and-co-architects-helsinki/project/finnforest-modular-offices (A letöltés dátuma:
2021.11.19.). Építészet: Pekka Helin; Építtető: Metsa Group; Építési idő: 2005.
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5.1.10. Franciaország
A Djuric Tardario Architects – Párizs343
A kollektíva moduláris faszerkezetek innovatív megoldását kínálja, sokféle konfigurációt lehetővé
téve, különféle igényeket kielégítve, gondozási épületek, szűrő- vagy oltási központok, lakások, óvodák,
befogadóállomások, otthonok, irodák, kereskedelmi helyiségek kialakításával is foglalkozik.
Ez a megoldás az egészségügyi válság kezelését és a gazdasági fellendülésre való felkészülést ötvözi.
A Gazeran – Párizs344
A fontainebleau-i erdő szélén, többszáz éves fákkal sűrűn benőtt telekre, a környezet tiszteletben
tartása mellett épült meg ez a fa tartószerkezetű ház. A téralakítást egy négy kápolnával határolt
központi hajós templom terve ihlette. Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy a házat a kertben
véletlenszerűen elrendezett fák érintetlenül maradjanak és a 180 m2-es alapterületű ház illeszkedjen a
környezetébe. A gerincnél 8 méter magas "hajó" a ház fő lakótere.
A Moduláris bölcsőde - Párizs345
A projektet Párizs városának pályázati felhívása alapján tervezték meg. Az épületnek modulárisnak,
szét- és összeszerelhetőnek kellett lennie, mivel a Luxemburg kertben csak ideiglenesen, két évre
helyezték el, majd, ha az eredeti óvodaépület biztonságosan használható, a helyszínt visszaállítják az
eredeti állapotra. A Jardin du Luxembourg egy kivételes hely, ezért az épületnél figyelembe kellett
venni, hogy megőrizzék a természeti adottságokat, ugyanakkor megfelelően illeszkedjen a
környezetébe. Ezért ezt a „bioforrású” épületet a visszafordíthatóság elve alapján tervezték, teljesen
átkonfigurálható más programokhoz, akár sürgősségi lakások vagy irodák is kialakíthatók belőle,
biztosítva ezzel az új igényeket és jövőbeli felhasználási igényeket.
5.1.11. Hollandia
A Zuiderzeeweg – Amsterdam346
A holland Facts Architects által tervezett öt emeletes diákszálló innovatív példája az előregyártott
moduláris építészetnek. Az épületet úgy tervezték, hogy szükség esetén szét-, majd újra összeszerelhető
legyen, ennek megfelelően kellően tartós, időtálló szerkezeteket alakítottak ki. Az előregyártott
panelekből összesen hat épület került kialakításra. Az épületeket úgy helyezték el, hogy az út felől egy
zárt udvart fognak közre, ahol közösségi funkciókat helyeztek el. Külső megjelenését a fekete fa
homlokzat, és az egyenként 31 m2-es lakóegységekhez tartozó erkélyek határozzák meg, mellyel erős
kontrasztban áll a felhasznált narancsszínű infografikai design.
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Djuric Tardario. https://www.djuric-tardio.com/projets/55-logements-parc-bas-carbone-a-lagord (A letöltés dátuma: 2021.11.28.).
Építészet: Djuric Tardario Architects; Elhelyezkedés: Párizs; Építési idő: 2015.
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Építészet: Djuric Tardario Architects; Elhelyezkedés: Párizs; Építési idő: 2019.
346
MEINHOLD, B.. Inhabitat. Zuiderzeeweg: Modular Student Housing Block Can be Moved to a New Location published: 2011.04.04:
https://inhabitat.com/zuiderzeeweg-modular-student-housing-block-can-be-moved-to-a-new-location/zuiderzeeweg-1/ (A letöltés dátuma: 2021. 12.
14.). Építészet: Fact Architects; Elhelyezkedés: Amsterdam.
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A FIZZ Spartaan Amsterdam West– Amsterdam347
FIZZ Spartaan Amsterdam West projekt egy tizenhat emeletes diákszálló, melyhez az Ursem
előregyártott moduláris rendszerét alkalmazták. Az épület Hollandia legmagasabb előregyártott
modulokból készült épülete. A 361 diákszállást tartalmazó épület kivitelezése mindösszesen 5 hónap
alatt készült el, melyből 3,5 hónapig tartott a helyszíni szerelés. A kivitelezést gondos, részletes tervezés
előzte meg, melyhez a Vertex BD programot használtak, ami elősegítette a kommunikációhoz
szükséges fájlok, modellek előállítását, a CNC gépek vezérléséhez szükséges információk kinyerését. A
felhasznált modulok alapja egyforma volt, csak a homlokzati elemek elhelyezésének variálásával tették
érdekesebbé a külső megjelenést. Az üzemben előregyártott lakóegységeket, modulokat tömbszerűen
helyezték egymásra, melyhez egy speciális emelőkeretet is készítettek, mely segítségével a modulok
összekapcsolásához nem volt szükség állványzatra.
A CitizenM Hotel Airport – Amsterdam348
A cégcsoport újragondolta a hagyományos hoteleket, és helyette az új modern generáció számára
biztosít szálláslehetőséget. A hotel szobái egy-egy modulból állnak, melyek üzemben készültek, az összes
berendezés, gépészeti és elektromos rendszerrel együtt. A Schiphol Airportnál található hotel mind a
230 szobája egy-egy előregyártott modulból készült, amit a gyártótól teljesen berendezetten
szállítottak a helyszínre.
A The Modular – Island Oostenburg, Amsterdam349
A történelmi, gazdag ipari múlttal rendelkező területen található épület homlokzatát a XVII. századi
hajógyártás ihlette, mely 25 darab előregyártott panelből áll, amely az ipari környezet robusztusságát,
ugyanakkor a hajók vitorlájának hullámzását is mutatja. Az öt emeletes épület keskeny telken
helyezkedik el, amit belső kialakításnál a Bureau Fraai tervezői remekül kezeltek, rugalmasan
alakítható, nyitott belső terek kialakításával.
5.1.12. Írország
Easter Bush Early Years Childcare Facility – Edinburgh350
Az Edinburghi Egyetem stratégiai döntésből egy korai fejlesztőközpont megépítésére adott megbízást,
annak érdekében, hogy vonzóbbá tegye a munkakörnyezetet a kutatók számára. Az elkészült épület
figyelembe vette a környezet adottságait, számos innovatív technológiát alkalmaz, például a
napelemekkel felszerelt árnyékoló rendszer. A déli homlokzat üvegezett szerkezetű a természetes
347
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https://www.archilovers.com/projects/289356/the-modular.html#info (A letöltés dátuma: 2021.12.14.). Tervező/Gyártó: Bureau Fraai;
Elhelyezkedés: Island Oostenburg; Megrendelő: Stadgenoot Ontwikkeling II B.V.; Kivitelező: Heijmans Woningbouw; Építési idő: 2018-2020.
350
ESS Modul. https://www.essmodular.com/projects/easter-bush-early-years-university-of-edinburgh/ (A letöltés dátuma: 2021.12.11.).
Tervező/Gyártó: ESS Modul; Elhelyezkedés: Edinburg; Kivitelezés időtartama: 16 hónap.
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megvilágítás biztosítása érdekében, a homlokzat faburkolatú. Az étkező természetes megvilágításáról
a moduláris tetőelemek gondoskodnak.
A Pramerica – Letterkenny351
A Pramerica a Prudential Financial Inc. vállalat részére egy 16 hektáros területen előregyártott
elemekből álló új európai központ építésére adott megbízást. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a pozitív
dolgozói légkör megteremtésére, amihez a projekt érdekességeként még egy mesterséges tavat is
létrehoztak az épület mellett.
5.1.13. Lengyelország
A Hive House – Augustów352
A Hive House egy családi vállalkozás, ami moduláris házak (Hive House) és konténerházak (Hive Box)
építésére specializálódott.
Egész évben üzemelő, állandó lakhatásra alkalmas Hive House, energiatakarékos, előregyártott
technológiával készülő moduláris ház, melynek szerkezete a beruházó egyéni igényeitől függően CLT
fa szerkezet vagy faváz hőszigeteléssel készül. A szerkezeteket fal- és födémmodulokként szállítják a
helyszínre és helyszíni szereléssel állítják össze. Minden általuk felhasznált anyag tanúsítvánnyal
rendelkezik, és az előregyártott elemek gyártási folyamata szigorúan ellenőrzött Augustów-i gyárban
készülnek a modulok, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a mérettűrésre, egészségmegőrzésre, termikus
paraméterekre.
A Polcom353
A Polcom Group 1989-ben, mint bútorkészítő workshop jött létre, mely gyors fejlődés után egy magas
minőségű bútorgyártó vállalattá nőtte ki magát, kórházi felhasználásra. 2012-től kezdődően
foglalkoznak könnyű acélszerkezetű épületmodulok gyártásával, melyek teljes bútorozással, kulcsra
kész állapotban. 2018-ban a PIMCO befektetés-kezelő cég a Griffin Estate befektetés csoporttal
karöltve többségi részesedést szerzett a vállalatban, amelynek köszönhetően biztosítva lett az a
pénzügyi háttér, ami a vállalat terjeszkedéséhez szükséges volt, így az épületlépték és a földrajzi
terjeszkedés is lehetővé vált.
Jelenleg három gyártóüzem működik Lengyelország szerte. Saját acélgyártó üzemmel rendelkezik
Gydniában, amely elhelyezkedésének köszönhetően könnyű elérhetőséget biztosít a vízi szállításhoz
is. Chojnicében található a vállalat bútor és épületmodul gyártó üzeme.
A Polcom üzemeiben készült például az edinburgi Mariott Countryyard Hotel (2018), a CitizenM
Tower London (2017) és Citizen M Shoredich (2016), CitizenM Schiphol Airport (2015), Inverness
Mariott Countryard (kivitelezés alatt).
A cég portfoliójában nem csak európai projektek találhatóak, megvalósult projektek világszinten
megtalálhatóak, például a kanadai Calgary városában az Alt Hotel Calgary East Village, CitizenM
Bowery New York vagy Pod Hotel Brooklyn az Egyesült Államokban, Indigo Barbados.
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Pramerica. https://mccalliongroup.ie/projects/pramerica/ (A letöltés dátuma: 2021.12.09.). Tervező/Gyártó: ESS Modul; Elhelyezkedés:
Letterkenny; Kivitelezés időtartama: 36 hónap.
352
Hive House Forrás: https://hivehouse.pl/ (A letöltés dátuma: 2021.12.12.).
353
Polcom Group. https://polcomgroup.com/ (A letöltés dátuma: 2021.11.19.).
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5.1.14. Lettország
A Forta Pro354
A Forta Pro vállalat élen jár a moduláris építészet területén, a gondosan kialakított rendszernek
köszönhetően számos több emelet magas épület tervezésében, gyártásában és kivitelezésében vettek
részt. A portfóliójában megtalálhatóak hotel- és lakóépületek, kórházak, kollégiumépületek. A komoly
gyártásellenőrzési rendszerének köszönhetően magas minőségű megoldásokat kínál a megrendelők
részére. Jelenleg két gyárépületben végzik az előregyártott épületmodulok összeszerelését, Tukums és
Ventspils városában.
A Modular MRI Center – Jekabpils
Az MRI Központ a jakebpilsi regionális kórház területén épült meg, mindössze három modulból,
amiknek bruttó területe mindösszesen 135 m2. A projekt tervezésében kórházi épületek tervezésére
szakosodott izraeli tervezők is részt vettek. A modulokat úgy tervezték meg, hogy kiemelkedő hang- és
elektromágneses szigeteléssel rendelkezzenek. A modulok összeszerelése 3 hónapot, míg a helyszíni
szerelésük összesen egy napot vett igénybe köszönhetően annak, hogy a teljes belső kialakítás az üzemi
előregyártás során elkészült.
5.1.15. Litvánia
Óvoda – Vilnius355
A Darius Mitka által tervezett óvodaépület EcoCocon panelekből készült, mely egy természetes
anyagokat felhasználó innovatív technológia, kettős faváz között tömörített szalma biztosítja a megfelelő
hőtechnikai teljesítményt, mellyel akár a passzív ház minősítés is elérhető. A panel remek
tulajdonsággal bír hőtechnikai, akusztikai és meglepő módon tűzvédelmi teljesítmény (REI120)
tekintetében is.
5.1.16. Luxemburg
Az ArcelorMittal Irodaépület– Esch-sur-Alzette356
Az épület két nyolcemeletes szárnyból áll, amelyek mindegyike emeletenként 24 szabványos modult
tartalmaz egy-egy irodaegységgel, középen nyitott közös helyiségekkel.
A két, egyenként 40 x 18 m-es szárny központi részén található közös helyiségeket 60 m2-es fedett
udvari kutak tagolják, amelyek az épület teljes magasságában benyúlnak. Ezekbe a nyitott kutakba 30
m magas szélvédő elemeket építenek be. A teljes építési idő csökkentése és az elvárt méretpontosság
érdekében előregyártott szerkezeteket alkalmaztak. Rövid építési időszakban heti 2000 m2 alapterület
felállítását kellett lehetővé tenni egyetlen daruval.
354

Forta Pro. https://fortapro.com/projects/ (A letöltés dátuma: 2021.11.09.).
EcoCocon. https://ecococon.eu/cz/projekty (A letöltés dátuma: 2021.12.11.). Építészet: Darius Mitka; Elhelyezkedés: Vilnius; Építési idő: 2011.
356
Constructalia Arcelormittal.
https://constructalia.arcelormittal.com/en/case_study_gallery/luxembourg/arcelormittal_office_building_luxembourg
(A letöltés dátuma:
2021.12.08.). Építészet: Böhm, Cologne Prof. Gottfried Böhm és Jürgen Minkus; Elhelyezkedés: Esch-sur-Alzette; Építési idő: 1991-1993.
355
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A Vauban Múzeum – Luxemburg357

Forrás: a szerző saját készítése.

Luxemburg történelmi központjában található egykori Vauban erőd területén található múzeum
bővítésére Heirend és Schmit kapott megbízást 2002-ben.
Az utcáról nézve az egyszintes épülettömeg lehetővé teszi, hogy továbbra is az eredeti épület álljon az
építészeti hierarchia élén. Három szinten tizenegy kiállítótér került kialakításra, az alsó pinceszint
teljesen, a második részben földbe süllyesztett, így a terep lejtését kihasználva a tervezők biztosították
ennek a szintnek is a természetes megvilágítását.
Az ügyesen megmodellezett tömeg, a kialakított terek, a homlokzatok kialakítása elősegíti, hogy az új
épület szerves kapcsolatban álljon a meglévő múzeum épülettel. A finom V-alakúra hajlított perforált
fém burkolata, mely moduláris előregyártással készült, érdekes fény-árnyék játékot hoz létre az épület
külső felületén.
A Riko Hise lakóház – Dondelange358
A Steinmetz de Mayer építészeti iroda tervei alapján készült lakóház Luxemburg fővárosától nem
messze, Dondelange faluban található. A lakóház a fenntarthatóság jegyében készült, alacsony
energiafogyasztású, faszerkezetes épület, melynek feketére festett fa homlokzata igazán karakteres
megjelenést kölcsönöz.
A Wooden irodaház – Bâloise359
Habár az épület még nem készült el, érdemes figyelemmel kísérni az IKO Real Estate és a BPI Real
Estate közösen fejlesztését, a Bâloise Assurances Luxembourg új székhelyét Leudelange-ban. Az épület
357
Detail. Forrás: https://www.detail-online.com/perforated-metal-skin-villa-vauban-museum-in-luxembourg-16395/ (A letöltés dátuma:
2021.12.09.). Építészet: Diana Heirend és Philippe Schmit; Elhelyezkedés: Luxemburg.
358
Archiexpo. Forrás: https://www.archiexpo.com/prod/riko-hise/product-60433-1031487.html (A letöltés dátuma: 2021.12.08.). Építészet:
Steinmetz de Mayer; Elhelyezkedés: Dondelange.
359
Baloise Luxemburg. https://www.baloise.lu/en/insurance-baloise-luxembourg/Who-are-we/News/2020/Wooden-Baloise-future-eco-friendlybuilding.html (A letöltés dátuma: 2021.12.09.), Wooden. https://www.wooden.lu/#secondSection (A letöltés dátuma: 2021.12.09.). Építészet: Art and
Build Architect; Elhelyezkedés: Leudelange; Építési idő: 2019-folyamatban.
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tervezésével a nemzetközileg elismert Art and Build Architect építészirodát bízták meg, akiknek
számos kutatása, tanulmánya és gyakorlata van a fa építés területénA Wooden irodaház Luxemburg első ilyen léptékű fa épülete, várhatóan 2022-ben készül el. Az épület
teljes tartószerkezeti váza fából készül, melyek kizárólag fenntartható erdőgazdaságokból származik.
Az előregyártott elemek súlya is jelentősen csökken a hagyományos betonszerkezetekhez képest, így
azon túl, hogy az épület ökológiai lábnyoma csökken, a szállítás is leegyszerűsödik, a teherhordó alapok
is kisebb terhelést kapnak, továbbá a környezeti hatások is pozitív bírnak.
A FAT Moduláris lakóépület – Moutfort360
A moduláris épület eredetileg a Chäserrug hegy tetején átmeneti étteremként működött. A modulok
gyártója, a Blumer-Lehmann AG gossaui telephelyén készítettek el a modulokat, kötélpályán
szállították fel a hegyre és a hegy tetején összeállították az ideiglenes alpesi kunyhót. Mikor a végleges
étterem elkészült a modulokat helikopterrel szállították vissza a gyártó svájci telephelyére.
A FAT Architects Sarl a saját igényeiknek megfelelően alakította át a modulokat, hogy irodaként
használja. Az előírásbeli különbségeknek megfelelően áttervezték, szétszerelték a modulokat, majd a
luxemburgi Moutfortba szállították, összeszerelték, ahol azóta is üzemel.
Az új kialakításban a modulokat egymásra rakva kétszintes szerkezetet alkottak. Az alsó modul és a felső
két modul alátámasztását szolgáló pengefal tartókonzolokra támaszkodik. A belső tér letisztult
faburkolatú, a belső térben kiállítótér, irodahelyiség, teakonyha és mosdóblokk is helyet kapott.
A Szociális-gyors-jó - Koncepció361
Gyorsan fejlődő, megfizethető és innovatív lakásépítés fejlesztése ötletpályázaton a FAT koncepciója
a sorház/ikerház és többlakásos ház kategória első díját is megkapta.
A külső falak CLT panelekből készülnek, és üzemi előregyártásban készülnek a beépített
nyílászárókkal együtt. A belső falak szerkezetileg előnyös favázas szerkezetként készülnek, szintén a
gyárban. A födémelemek fa-beton-kompozit szerkezetek, melyben a faelemek az előregyártó üzemben
méretre vágottak, a betonerősítés a helyszínen történik. A tervezés során nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy alaprajzilag minél rugalmasabban alkalmazható legyen a modul, továbbá a homlokzati elemek is
szabadon választhatóak.
5.1.17. Németország
A német építőiparra egyébként is jellemző alapos előkészítőmunkának köszönhetően a moduláris
építészet előnyeit sokan felismerték, sok tervező-, kivitelező vállalat foglalkozik az előregyártással,
moduláris építészettel.

360

FAT Forrás: https://www.fat.lu/#Portfolio (A letöltés dátuma: 2021.12.10.). Építészet: FAT Architects S.à r.l.; Elhelyezkedés: Moutfort; Kivitelező:
Blumer-Lehmann AG / Gossau SG.
361
Építészet: FAT Architects S.à r.l.; Megrendelő: Construction Forum Rhineland-Palatinat, Architects Rhineland-Palatinate.
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A GdW keretszerződés362
A németországi nagyvárosokban és egyetemi városokban az ingatlanpiaci változások miatt jelentősen
megnőttek a bérleti díjak és lakásárak. Ennek következtében olyan helyzet alakult ki Németország
szerte, hogy az alacsony jövedelmű, sőt még a közepes jövedelmű háztartások lakhatási lehetőségei is
beszűkültek.
Ennek a helyzetnek a kezelésére a Wohnen und Bauen des Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat az építési költségek csökkentésére irányuló kezdeményezést indított, mely tervezők,
szaktervezők, kivitelezők partnerségi együttműködésének köszönhetően valósult meg, és a moduláris
építészet gazdaságos megoldásait kívánta alkalmazni.
A 2017 májusában megnyílt tervpályázat keretein belül olyan pályamunkákat vártak, melyek
innovatívak, modulárisak és minél könnyebben igazíthatóak egy általános építési területre,
ugyanakkor a gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok is fontos szerepet játszottak. A kiadvány
végül 2018-ban került kiadásra, melyben több, építészetileg is kiemelkedő moduláris opció található.
A keretszerződéshez csatlakozó partnerek biztosítják az ügyfelek részére, hogy a kiadványban szereplő
szabályozott tervezési és kivitelezési koncepciót elkészítik, természetesen a helyi adottságok és
követelmények felülvizsgálatával.363
A pályázat legfőbb célja a költségmegtakarítás volt, azonban annak érdekében, hogy az építési minőség
is megfelelő legyen, szakmai bizottságok bírálták a beérkezett terveket, ahol értékelési szempont volt
az innováció, szállíthatóság, valamint a javítási és karbantartási költségek.
A keretszerződés nagymértékben hozzájárult a moduláris építészet terjedéséhez Németországban.

Az IBA Berlin 2020364
Az IBA az előző példához hasonlóan a lakhatási problémák megoldására szolgáló program, melynek
keretein belül már megvalósult, előregyártott épületek kiértékelésével igyekeznek meghatározni az
üzemi előregyártás optimális szintjét. Vizsgálták az ebből származó előnyöket, esetleges hátrányokat
mind kivitelezési-, tervezési idő, gazdaságossági és minőségi szempontok figyelembevételével.
Az elkészült esettanulmányok egyértelműen kimutatták, hogy a lakásépítésben a sorozatépítési módok
alkalmasak jó minőségű, költséghatékony, ezen túl a környezettudatos építés szempontjait figyelembe vevő
épületek létrehozására. Továbbá az is bebizonyosodott, hogy a gyártás és tervezés során felhasznált
újítások, innovációk kedvező hatással vannak mind a termelés hatékonyságára, mind a tervezett
épületek megjelenésére, elrendezésére.
A vizsgált projektek céljai is eltérőek voltak, más-más szempont kapta a hangsúlyt, egyes esetekben a
költséghatékonyság, máshol a környezethez- vagy a lakók igényeihez való könnyű alkalmazkodás,
illetve az energiahatékonyság kapott nagyobb szerepet.

362

Überblick über die Angebote. (2018). GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V.
A beérkezett tizenöt pályázatból végül kilenc került bele a keretszerződésbe, amelyeket a következő cégek és tervezők nyújtottak be: Lechner
Immobilien Development, Frankfurt/M (tervező Planquadrat Elfers Geskes Krämer, Darmstadt); AH Aktiv-Haus, Stuttgart (tervező: Werner Sobek,
Stuttgart); Max Bögl Modul, Sengenthal (tervező: Bögl Gierer Architekten, München, Pbb, Ingolstadt, Stefan Lippert Architekten, Berlin);
GOLDBECK Nordost/GOLDBECK Ost Ludwigsfelde; ALHO Systembau, Morsbach (tervező: Koschany Zimmer Architekten, Essen); Solidbox,
Heek (tervező: Roxeler Ingenieurgesellschaft, Münster); Lukas Lang Building Technologies, Wien (tervező: WGA ZT, Wien (A)); MBN Bau,
Georgsmarienhütte (tervező: Patriarche, Paris (F)); Ed. Züblin/Bereich Ulm, Neu-Ulm (tervező: Hullak Rannow Architekten, Ulm).
364
HERBERT, d. A.-D.-D. (2013). Serieller Wohnungsbau Standardisierung der Vielfalt. Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt.
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A vizsgálat során az is kiderült, hogy a túlzott szabványosítás kedvezőtlen hatással bír a projekt
megvalósulására.
A magasfokú előregyártott projektek (80%<) igen időtakarékosnak bizonyultak, ezek közé többségben
olyan projektet tartoztak, ahol moduláris előregyártás elem alapú rendszerekkel kombinálódott.
Jellemző még ezekre a projektekre, hogy a közúti űrszelvénynek megfelelő méretekkel készültek és
innovatív szállítási- és emelési technológiákat alkalmaztak. Költséghatékonyság szempontjából a
projektek eltérő mivolta miatt nehezen összehasonlíthatóak, mivel a felhasznált anyagok minősége és
a projektek léptéke miatt eléggé változatos képet mutatnak. Az azonban egyértelműen látszik, hogy az
építéshelyi, organizációs költségek csökkennek.
A Coodo – LTG Lofts GmbH & Co. KG365
Az LTG Lofts vállalat futurisztikus megjelenésű, intelligens modulházat álmodott meg, mely köré egy
brand épült, de a partnerségi kapcsolatoknak köszönhetően már több országban is elérhető.
A brandenburgi székhelyű gyártó cég egy olyan innovatív modulházat hozott létre, melynek az egyik
fő célkitűzése, hogy a természetet közelebb hozza a lakótérhez. Így született meg a Coodo, amivel a
skandináv szabványnak megfelelő moduláris tervezés révén körülbelül 24-96 nm-es egyedi lakótereket
hozhatunk létre, magas tervezési és minőségi igényekkel. A magas minőség mellet a minimalizmus
szemléletét követi.
Több alapmodell is elérhető, a Moon, Sun, Earth és Organic Architecture, melyek elnevezéséből is
látszik, hogy a természetközeliség a brand egyik jellegzetes eleme, lekerekített formáival ugyanakkor
kifejezetten modern megjelenést kapott.
A textilkészítő székház – München366
A Tillich Architektur által tervezett épület kifejezetten érdekes látványt nyújt, külső megjelenése
meggyűrődött textilt imitál, amely a belső funkcióra való erőteljes utalás. Ennek a hatásnak a
létrehozásához Kurt Tillich tervező előregyártott beton paneleket alkalmazott. A töredezett, „gyűrt”
hatásnak köszönhetően az épület minden évszakban, sőt minden napszakban más-más arcát mutatja,
köszönhetően a fény játékának.
A Gerber 34 – Frankfurt367
A Gerber 34 a Lechner Immobililien Development számára a Franken Architecten által készült tervek
alapján készült huszonnyolc lakásos lakóépület. A Gerber 34 egy posztmodern peremtömb fejlesztés
keretein belül valósult meg, így a szomszédos épülettel is harmonizál, mivel azt ugyanezen elvek alapján
tervezték.
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Elhelyezkedés: Frankfurt; Építési idő: 2018
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Kita óvoda – Göttingen368
A Kita Óvoda építése idején az energiatudatosság tekintetében igen proaktívnak számított, a
szabványok és jogi előírásokon túlmutatóan, közel nulla energiafelhasználású épületet tervezett a
Despang Architekten. Drezdai, müncheni, hannoveri irodákkal és a Hawai Manoa Egyetemmel szoros
együttműködéssel alkottak megoldásokat a környezeti adottságok maximális kihasználásához, az épület
tájolására, a passzív hőtechnikai megoldásokra.
A tervezés során az építkezés hosszú élettartama és a felhasznált anyagok tartóssága fontos tényező
volt. A Despang Architekten korlátozott számú anyagot alkalmazott, előregyártott betont, lucfenyőt
és linóleumot.
Az üzemben előregyártott szigetelt elemek gyors szerelést és jobb anyagminőséget biztosítottak, melyhez a
korlátozott számú illesztés is hozzájárult. Mivel a betonfalak a kúpos alaprajz súlypontjából sugároznak,
a szellőzők aszimmetrikus elhelyezésével javították az akusztikai teljesítményt. Az anyaghasználat
visszafogott színhasználatának célja, hogy a gyerekek által készített színpompás alkotások jobban
érvényesüljenek.
Az ALHO Systembau GmbH – Friesenhagen369
Az ALHO Systembau GmbH 1967-es fennállása óta a konténer épületek készítéséből állt át az
épületmodulok gyártására, melyek alkalmasak irodai, lakó, oktatási és egészségügyi funkció
kialakítására.
A STARK ModulBau370
A Russ Holzbau und Technik moduláris rendszere könnyen variálható, lehetőséget biztosít a
megnövekedett helyigényeknek megfelelő bővítéshez, magas szinten előregyártott, kulcsrakész modulok
is elérhetőek. További előnye, hogy a modulok a beépítést követően is variálhatók, így egy esetleges
költözés esetén az épület áthelyezhető. A különböző panelek, modulok a tervezett elektromos, fűtési
és légtechnikai szerelvényeket is tartalmazzák.
A Rimatem – Dischingen371
Az 1978-as alapítású vállalat tevékenysége azért kiemelkedő, mert a legtöbb előregyártott termékkel
ellentétben, melyek beton vagy könnyű acél-, illetve fa tartószerkezettel készülnek, a helyszíni falazás
alternatíváját kínálják. A hagyományos falazatot üzemi előregyártás keretein belül falazzák részben, vagy
teljesen automatizált módon, melyeket ezt követően falpanelekként szállítják a helyszínre, ezzel
jelentősen lerövidül az építéshelyi kőműves munka és csökkenthető az időjárás befolyásoló hatása is.
Az üzemben a falazást egy erre a célra kifejezett gép végzi, így az elkészült panelek méretpontossága
kedvezőbb a manuális, hagyományos technikánál.
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5.1.18. Olaszország
Az Ospedale Giovanni XXIII Chapel – Bergamo372
Olaszországban mélyen gyökeredzik a beton felhasználása, egészen a Római Birodalom virágzásáig
nyúlik vissza, ahol számos kiváló mérnöki alkotás született, mint például a vízvezetékek. A zanicai StylComp ezen betonfelhasználási hagyományokat modern, változatos és bonyolult, a mai kor
elvárásainak megfelelő, előregyártott betonelemek gyártásában építi be a mai építőiparba.
A bergamói Ospedale XXIII. Giovanni kápolna elnyerte a 2015-ös londoni Surface Design Awards
legmagasabb elismerését, a Supreme Award díjat, nagyrészt a Styl-Comp által gyártott Graphic
Concrete paneleknek köszönhetően.
Ez az épület volt a cég első nagy projektje a Graphic Concrete-tel, amelynek látszó betonfelületeit az
Éden kert ihletett mintázattal díszítették, a mintában ismétlődő virágok, növények és cserjék jelennek
meg. A virágos képek finom raszteres képekkel és szigorúan ellenőrzött beton receptúrával,
betonkeverék-kialakítással készültek, könnyed, légies és nyugodt összbenyomást keltve. A kápolnába
a falakon és a mennyezeten lévő kerek nyílásokon át behatoló természetes fény és a fő tömeg körül
létrehozott kerengő függőleges tagolása teszi teljessé a lélegzetelállítóan szép hatást.
A Modular Venice – Velence373
A Modular Venice nem egy teljes épület, hanem Siegal 1920-as bungalójának bővítése, amely diagrid
tartószerkezetű kiegészítés, melyet polikarbonát rétegekkel burkoltak. A hozzáépítést a meglévő
épület fölött daruzták a végső pozíciójára, a helyszíni szerelés mindösszesen egy napig tartott. A
projekthez megalkottak egy prototípust, mely a későbbiekben megoldásul szolgálhat a
foghíjbeépítések, kis munkaterületek vagy utólagos beépítések számára.
A polikarbonát homlokzatnak köszönhetően a természetes fény átjárja az enteriőrt, az első emeleti
nyitott térszervezés (konyha, nappali, étkező) szoros kapcsolatban áll a kerttel és a terasszal.
A Stora Enso374
A Stora Enso vállalat, köszönhetően az innovatív megoldásainak, élen jár a magas, középmagas fa
szerkezetű épületek kivitelezésében és tervezésében. A cég nem csak a technológiájával, de
szellemiségével is hozzájárul a fa tartószerkezetű épületek népszerűsítéséhez. Az általuk kiadott építési
irányelveknek köszönhetően a tervezők lehetőséget kapnak a faipar, a fa szerkezetek, modulok
mélyebb megismerésére. Rendszerelemként különböző építőanyagokat is használnak, előszeretettel
alkalmazzák a CLT és LVL szerkezeteket, melyekhez nyílt építési koncepciót is biztosítanak.
A rendszer elemei között megtalálhatóak a különböző épületszerkezetek, teherhordó, nem teherhordó
falak, bordás-, gerenda-beton kompozit-, I gerendákkal gyámolított vagy tömörfa födémszerkezet,
mely biztosítja a gépészeti szerelvények helyigényét, lépcsőelemek és egyéb kiegészítő szerkezetek.
Ezek, az épület szerkezettől függően tömör és bordás faszerkezetekből készülnek. A tömör faváz
vázszerkezetre kerülnek rá a különböző akusztikai, tűzállósági és egyéb követelményeket kielégítő
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Styl Comp. http://www.styl-comp.it/en/realizzazioni/chiesa-papa-giovanni-xxiii/ (A letöltés dátuma: 2021.12.06.), Stelsel, K. Precast.
https://precast.org/2015/07/around-the-world-with-precast-concrete/ (A letöltés dátuma: 2021.12.06.). Építészet: Traversi + Traversi, Aymeric
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374
Stora Enso. https://references.buildingsolutions.storaenso.com/en/projects/hotel/italy/hotel-nautilus (A letöltés dátuma: 2021. 11. 04.).
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burkolati rétegek, látszó felületek. A szükséges állékonyságot egy központi vasbeton maggal, tömörfa
vagy favázas szerkezetű merevítőfalakkal, rácsos tartókkal és ezek kombinációjával biztosítják.
Az alkalmazott CLT panelek 60-320 mm vastagságúak, ennek megfelelően a benne található
rétegszám is változik (3,5, 7, 8), maximálisan 2,95 m magasak és 16 m hosszúak lehetnek.
Az LVL panelek kialakítása lehet egyszerű bordás födém,” nyitott doboz” vagy dobozszerű kialakítású.
A panelekhez használt lemez (LVL X) 23-68 mm, a bordák (LVL S) jellemzően 27-75 mm, míg a záró
elemek (LVL S) 32-56 mm vastagságúak. A födémpanelek 200-700 mm magasságúak, 2400-2500 mm
szélesek, és maximálisan 10 m hosszúak lehetnek.
A Hotel Nautilus – Pesaro375
A Hotel Nautilus Olaszország legmagasabb faszerkezetű épülete, 2016-ban készült el, Maurizio
Gaudenzi építész és Attilio Marchetti Rossi statikus szoros együttműködésének köszönhetően. A
mindösszesen 8 hónapba telt a 27 m magas, 2500 m2 szintterületű hotel épület kivitelezése. Az
építkezés során 790 m3 CLT panelt használtak fel.
A Palazzo Italia pavilon – Milánó376
A 2015-ös Milánói EXPO olasz pavilonja rendkívül impozánsra sikerült és remek példája a beton
előregyártásban rejlő lehetőségek kiaknázásának. A tervező az épület szerkezeti formáinak kiemelése
érdekében egy, a városi erdő hangulatát keltő külső burkolattal tette egyedivé az épületet, elágazó
textúrája, akárcsak az erdei lombok egyediek, nem ismétlődnek. A Palazzo Italia teljes „i.active
BIODYNAMIC mix”-ből és TX Active elven készült külső felülete több mint 900 különböző panelből
áll, amelyek teljes tervezését, gyártását a fő szerkezetektől, műtárgyakon át a szerkezeti csatlakozásokig
a Styl-Comp Group készítette.
A Vodafone Village – Milánó377
Az épület egy elhagyatott gyárépület helyén épült meg, lakóházakkal, parkokkal és sportlétesítmények
által határolt területen. A projekt során számos hatástanulmány készült, melyek a megrendelő által
megadott követelményekkel együtt alakították ki a végleges formát.
A komplexum három fő- és két kisebb épületből áll. Az épület fő tömegét a tizennégy, tizenegy és
kilenc emeletes irodaépület adja, melyeket sétányok és hidak kötnek össze. A negyedik épület 2 szintes,
közösségi funkciókat szolgál ki, mint például étterem, oktató- és konferenciaterem. Végül egy ötödik
egyemeletes épület nyílik az egyik oldalon a kertre, a másikon pedig a sétány kijáratára, amelyben
üzletek, óvoda és edzőterem található. A külső ívelt látszóbeton felületek erőt és lendületet
sugároznak, kontrasztot alkotva a főépületek üvegezett homlokzataival, melyek megvalósulásához
elengedhetetlen volt a moduláris előregyártás.
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5.1.19. Portugália
A Gomos előregyártott épületblokkok – Vale de Cambra378

Forrás: a szerző saját készítése.

A Summary Architect 45 m2-es beton épületmodulokat fejlesztett ki, amit a Velencei Építészeti
Bienálén is bemutattak. A Vale de Cambrában található 1000 m2-es projektterületre előregyártott
betonalapokra egységenként 6 darab épületmodult helyeztek egy-egy önálló lakóegységgel. A Gomos
modulok önhordó keretelemekből állnak. Minden modul használatra készen hagyja el a gyárat, a belső
és külső burkolatok, szigetelések, ablakkeretek, vízvezetékek, villanyszerelés és beépített bútorok
integrálva vannak. Az egyes modulok rendkívül stabilak és rövid időn belül beállíthatók. A belső
kialakítás is úgy lett megtervezve, hogy az könnyen a bent élők igényeihez igazíthatók legyenek.
A Cabin Spacey – Waiblingen379
A Cabin Spacey tervezői az otthonra, mint egy rugalmas és szabadságot nyújtó rendszerre tekintenek,
ami magához az élethez hasonlít. A kényelem, minőség és a felhasználói igények hármasát kielégítve, a
hagyományos igényeket hátrahagyva minimál design jellemezi a kis alapterületű házakat, melyeket a
cég tervez.
A cég egyik fő terméke a Cabin One minimalista készház teljes mértékben üzemben előregyártott, így
az ausztriai gyárból egyben szállítják ki az építési területre, ahol az előre elkészített alapra daruzást
követően csak minimális helyszíni szerelést igényel.
A Cabin One tartószerkezete fából készül, egyedi előregyártott fakeretek alkotják az épületeik
alapszerkezetét, amely egyben a jellegzetes tömegformálás alapjául is szolgál. A falak klasszikus
rétegszerkezete háromrétegű lucfenyő belső falból, cellulóz szigetelésből és a homlokzat rombusz
burkolataiból tevődik össze. Az alap konstrukción túl, az ügyfelek egyéb kiegészítő elemeket adhatnak
a konstrukcióhoz, ezek az utolsó gyártási lépésben kerülnek be, ilyen például az ügyfél által előre
megrendelt burkolatok és beépített bútorok, berendezések.
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(A letöltés dátuma:

5.1.20. Spanyolország
Az Ábaton380
Az Ábaton Studiót 1998-ban alapította Camino Alonso, Ignacio Lechón és Carlos Alonso.
Kezdetektől fogva törekedtek arra, hogy építő vállalatokkal szoros együttműködésben valósuljanak
meg a projektjeik, de ma már saját gyártórészleggel is rendelkezik, így maximálisan ellenőrizni tudják a
gyártás teljes folyamatát és az általuk megkívánt minőséget.
Az ARV8 – Madrid381
Az ARV8 Madrid legmagasabb rétegelt ragasztott szerkezetből készült épülete a maga hét emeletével.
Az Ábaton tervezőcsapatának hitvallása szerint az épület építési rendszerével tettek egy lépést a
fenntarthatóság, a hulladékcsökkentés és a tudatos energiafelhasználás felé. A tömör fa szerkezethez
kapcsolódnak az üzemben előregyártott, hőszigetelt, mindösszesen 18 cm vastagságú CLT panelek.
Az előregyártás és az innováció a projekt vezérmotívuma, az innovatív ütésgátló lemezrendszerek
egyrészt akusztikailag függetlenné teszik az egyes szinteket, másrészt a műhelyben összeszerelt
alkatrészek teszik gyorsabbá, kényelmesebbé és energiatakarékosabbá ezt a konstrukciót. A belső
szinteken a szerkezet, a fa CLT panelek megjelenésükkel kellemes, természetközi hangulatú interieört
hoznak létre. A belső szinteken változatosan, az ott élők életstílusának és igényeinek megfelelően
alakították ki az egyes lakóegységekben.
A Mo House – Madrid382
A Mo ház egy 2005-ben induló koncepció tervezési projekt részeként született meg, amiben azt
vizsgálták, hogy egyszerű geometriai formák segítségével milyen mértékű építészeti komplexitás
hozható létre. A megrendelők által meghatározott nagyszámú programspecifikációtól függő
projektfolyamat egyszerűsítésével és a tervezési döntések rendszerezésével számos rendkívül egyszerű
tér kombinációja, rendkívül gazdag térélményt kínált. Ezt a tervezési folyamatot más projektekre is
interpretálták, így néhány alapszabály és megfelelő arányú téglatestek elhelyezésével számos
lehetőséget kínál a térformálásra.
2010-ben kapták a megbízást egy családi ház tervezésére egy Madrid külvárosában található, erdős
területen. A terület adottságai alkalmasak voltak a fent említett rendszer, tervezési elvek
alkalmazásához. A tervezési program kifejezetten részletes volt, összetett geometriára volt szükség.
A koncepciótervek elfogadását követően két fontos műszaki kérdés merült fel az építéssel
kapcsolatban, az egyik a fák közelségei miatt az alapozás megfelelő kialakítása, a másik pedig a
téglatestek illesztéseinél kialakuló változatos csatlakozási szögek, és az ezeken a helyeken kialakuló
hőtechnikai problémák.
Az első tervek szerint acélvázas épület készült volna, azonban a KLH által készített CLT falpanelek
sokkal kedvezőbbek voltak mind illesztési-, mind hőtechnikai szempontokból. Így született meg a „fa
az erdőben” mottó.
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5.1.21. Svédország
Svédország mindenképpen kiemelt szerepet játszik az előregyártott faszerkezetek alkalmazásában,
egyrészt úttörőnek számítanak ezen a téren, másrészt az építőipari piac tekintetében is élen járnak az
előregyártásban. Svédországban a családi házak 84%-a készül előregyártott épületszerkezetekből,
összehasonlításképpen például Japánnal, ahol 15%, vagy az USA-val, illetve az Egyesült Királysággal,
ahol ez a szám 5% körül mozog.
A Lindbäcks Bygg383
A Lindbäcks Bygg Skandinávia vezető moduláris épület gyártója. Összeszerelő sorai forradalmasították
a hazai, köztudottan lassan mozgó építőipart. A vállalat 2-8 szintes épületekhez versenyképes
megoldásokat tud nyújtani, változatos felhasználással. Hetente megközelítőleg 2000 m2 kulcsrakész
lakás előállítására alkalmas az előregyártó üzemük, fa tartószerkezettel dolgoznak, továbbá folyamatos
hangsúlyt fektetnek a fejlesztésekre és a fenntarthatóságra.
A vállalat sikerét a csúcstechnológiás automatizálásnak köszönheti. A svéd építőipari technológiai cég,
a Randek olyan összeszerelősor-robotokat szállít a Lindbäcknek, amelyek az épületek építését az
autógyártáshoz hasonlatossá teszi. A termelési módszere minimalizálja a hulladékot, és maximálja a
hatékonyságot. A Lindbäcks ennek köszönhetően képes volt racionalizálni gyártási módszerét, és
megtartani vezető szerepét az üzletágban.
A C. F. Moller Architect épülete – Västerås384
2019-ben a C.F. Møller Architects átadta Svédország legmagasabb tömör faszerkezetű épületét. A
Stockholmtól mindössze egy órányira lévő Västeråsban található épület célja, hogy radikálisan
csökkentse a klimatikus hatásokat és a széndioxid kibocsátást. A fa szerkezetek alkalmazásával mind a
beltéri, mind a kültéri klíma hozzájárul az életminőség javulásához. Az emelt földszint és hét emelet
magasságú épület legfelső szintje két szintes lakásokat tartalmaz. Minden emeleten négy lakás
található, melynek megépítése három mesterembernek, átlagosan három napot vett igénybe. A
mechanikus kötések és rögzítések használata lehetővé teszi az épület későbbi szétszerelését, ez által
lehetővé téve az anyagok újra felhasználását. A sémát a Martinsons, a Bjerking és a Consto AB
együttműködésével dolgozták.
A tömör- és ragasztott fa használata légmentesen záródó, energiahatékony szerkezetet tesz lehetővé
anélkül, hogy további burkolatokra lenne szükség. Az épület minden eleme, falai, gerendái, erkélye, de
még a liftje és a lépcsőháza is fából készült.
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A Vallen lakónegyed – Växjö385
A fejlesztési terület 26 kétszintes sorházat, és összesen 172 lakást tartalmazó 4-8 szintes lakóépületet
foglal magába. A lakókomplexum hasznos alapterülete 8016 m2, a tervezés során nagy hangsúlyt
fektettek a helyi domborzati viszonyokra és a környezeti elemekre.
A két legutóbb épített lakóház binderholz CLT BBS fal- és padlóelemekkel valósult meg. A
homlokzatok tömör faburkolatát cédrus zsindelyekkel burkolt részek tagolják annak érdekében, hogy
az épület egy masszív, hagyományos faszerkezet modern adaptációjává váljon. A házak kezeletlen tömör
fából készült erkélyei összetéveszthetetlen városi sziluettet alkotnak aVäxjösjön-tó partján.
A Tingstorget lakóházak – Alby386
Stockholmtól északra fekvő Alby településen a Titania projektfejlesztő vállalat megrendelésére az
Arkitema tervezőiroda tervei alapján, tizenhat többemeletes lakóház épült előregyártott
szerkezetekből. A projekt célja a vidéki közösségi élet fejlesztése és felvirágoztatása volt.
A tízemeletes lakóházakhoz erkély és közösségi kertrészek, míg az emeletes sorházakhoz saját kertrész
csatlakozik. A lakótömböktől megszokott tetőmegoldás helyett, a tervező egy magastetős kialakítást
választott. További érdekessége a fejlesztésnek, hogy az egymás melletti épületek 90 fokkal el vannak
forgatva egymáshoz képest, így az egyik ház oromfala, míg a következőnek az oldalfala adja az
utcafronti homlokzatot.
A projekt során a svéd Benders által készített előregyártott betonelemeket alkalmaztak, míg a
homlokzati elemek megformázásához a Reckli elasztikus formázó betétjét használták, melyek
többször felhasználhatók. A projekthez a Sinus textúrát választották, amely lágy hullámzása
meghatározó az épületek karaktere szempontjából.
5.1.22. Szlovákia
Passzív családi ház – Predajna387
A passzív ház standardre és a természetes anyagok felhasználására specializálódott Createrra szlovák
építész cég tervezte az első EcoCocon panel alkalmazásával készült épületet Szlovákiában, amely elérte
a passzívház minősítést. A lakóház natúr fa homlokzatával és az extenzív zöldtetővel igazán
környezetközeli hangulatot áraszt.
5.1.23. Szlovénia
Szlovénia természeti adottságainak köszönhetően kimagaslóan teljesít a faépítészet terén, mind a
hagyományos, mind a modern előregyártás tekintetében. A családi házaktól kezdve, a többszintes fa
szerkezetű épületekig találhatunk ékes példát az előregyártás, moduláris építészet által nyújtott
lehetőségekre.
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A Vita Nova – Pekre pri Mariboru388
Az amerikai konyhás nappali a földszinten található hatalmas dél felé nyíló üvegezéssel, mely remek
megvilágítást és kapcsolatot biztosít a kinti és benti terek között. A földszinten továbbá háló- és
fürdőszoba található egy gardróbbal, az emeleten három szoba kapott helyet fürdőszobával. Minden
szint egy érdekes, modern térkoncepció. A külső térelrendezés is erősíti a lakóterek és a kert
kapcsolatát. A favázas szerkezetű épület térelválasztó szerkezetei moduláris előregyártással készültek.
Az S Radomlje ház – Radomlje389
Lakóházas övezetben Radomlje közelében található előregyártott, alacsony energia fogyasztású
lakóépület. A jól átgondolt tervezésnek köszönhetően az épület remek épületenergiai teljesítménnyel
bír, mely figyelembe veszi a környezet adottságait és kielégíti a lakók igényeit. A földszint nagy
üvegfelületei erőteljes kapcsolatot hoznak létre a nappali és a külső terek között. Az épület
előregyártott favázzal készült, a külső és belső felületképzések kiválasztásánál a környezettudatosság
volt az egyik legfontosabb vezérelv.
A Barje lakóövezet – Ljubljana390
A ljubljanai láp közvetlen közelében található négy minimalista épület fa falmodulok felhasználásával
készültek, melynek kubusa két szintből áll, alsó szinten a lakó, a fenti szinten a pihenőfunkciók
találhatóak. A homlokzat mézszínű és fekete vörösfenyő burkolat a ráforduló fémfedéses tetővel
belesimul a környező tájba.
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The House Rant – Skofja Loka391

Forrás: a szerző saját rajza.

Figyelembe véve a megrendelő elrendezésre és elhelyezkedésére vonatkozó elképzeléseit, az építészek
finom érzékkel alakították ki a fő koncepciót. Ahelyett, hogy a lejtős telket kiegyengették volna,
süllyesztett szinttel és beton támfalak segítségével alakították ki a ház formáját, kialakítva egy privát belső
udvart és a terasz felett konzolként kinyúló épületrészt, mely jelentősen eltér a megszokott
tömegalkotástól. A homlokzatot a vízszintes vörösfenyő burkolat remek összhangban van az egyik
homlokzatra leforduló fibro cement tetőfedéssel.
Punkle Youth Hostel – Ravne na Koroskem392
Építészet: assoc.prof. Ma ru a Zorec, Uro Rustja, Martina Tepina, Mitja Novak, Arrea d.o.o.,
Elhelyezkedés: Ravne na Koroskem, Építési idő: 2011
A Ravne na Koroskemben található hostel teljes egészében fából készült, CLT panelek alkalmazásával.
A Punkl Youth Hostel magas színvonalú építészeti és építési minőséget prezentál, amely remekül
szemlélteti a faépítészet felhasználási lehetőségeit. A modern, fa, üzemben előregyártott szerkezet
egyensúlyt teremt a dizájn és a fenntarthatóság között.
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Az Eltima irodaépület – Komena393
Az Eltima irodaház Szlovénia legmagasabb faépületének készült, 5x15 m alapterületű, három szintes
lapostetős kialakítással. Az épület 12,9 méteres magassága miatt kellően merev tartószerkezetre volt
szüksége, ugyanakkor a szerkezet kiválasztásánál nagy szerepet játszott az a megrendelői igény, hogy a
kivitelezés ideje minél rövidebb legyen. A választott rendszernek köszönhetően a kivitelezés
mindösszesen 70 napig tartott.
A Terme Catez Hotel felújítása – Čatež394
Remek példája annak, hogy a CLT panelek nem csak új építésekhez, hanem épületek felújításához,
átalakításához és bővítéséhez is kiváló lehetőséget nyújt, mivel könnyen összeköthető a meglévő
szerkezetekkel. A meglévő hotelépület szintterületét nagyjából 50%-kal megnövelték az átalakítás
során. A szálloda kelet-szlovéniai Čatež Gyógy- és Üdülőkomplexum részeként épült, az eredetileg
falazott és betonozott épület függőleges bővítése csak könnyűszerkezetes megoldás felhasználásával volt
lehetséges, mivel a meglévő épület alapja már részben túlterhelt volt. Az elkészült faszerkezetű bővítés
két teljes emelettel növelte a szálloda alapterületét.
A statikai és építész tervezők együttműködésének köszönhetően sikerült olyan megoldásokat találni,
amely lehetővé tette, hogy a meglévő épületet további két emelettel bővítsék. A választott
szerkezetekkel, a könnyűszerkezetes, CLT panelek felhasználásával a két új szint összsúlya mindössze
6%-a a meglévő négy emeletnek. A számítások szerint akár egy harmadik emelet kialakítása is lehetséges
lett volna. A felhasznált CLT falak gerendaként működnek, lehetővé téve, hogy az alapozás túlterhelt
részéről az erő átadódjon a szerkezetileg szilárdabb szegmensek felé. Így az épület továbbra is megfelel
a szeizmikusan aktív övezetben lévő épületekre vonatkozó előírásoknak. A meglévő épület szerkezeti
átalakítása nem volt szükséges.
Az Expano Pavilon – Murska Sobota395

Forrás: a szerző saját rajza.
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A ’Door to the Prekmurje Region’ (Ajtó a muravidéki régióba) eredetileg a 2015-ös milánói EXPOra készült. Mivel Olaszország Szlovénia igen kiemelt befektető és kereskedelmi partnere, nagy
jelentősége volt annak, hogy a Milánó Expo 2015 kongresszuson az ország képviseletében készült
pavilon kiemelkedő módon reprezentálja az országot. Ezért egy összetett és dinamikus fakonstrukciót
választottak, melynek tömegalakítása a szlovén hegyvidéki tájat idézi.
A favázas konstrukciót CLT-ből készült teherhordó panelek egészítik ki. Mind a homlokzat, mind a
szerkezeti rendszer kapcsán a fa felhasználása rávilágít a szlovéniai építőipar identitására.
A pavilont úgy alakították ki, hogy az EXPO-t követően máshol rekonstruálhassák azt, ami 2018-ban
meg is valósult. A pavilon most a muravidéki régió tevékenységi területeit és termékeit népszerűsíti.
A hővisszanyerős komfortszellőztetésnek és a víz-víz hőszivattyúnak köszönhetően konszolidált az
épület energiafogyasztása.

5.2. A hazai moduláris építészeti megoldások396
5.2.1. Moduláris építészet általános helyzete Magyarországon
Magyarországon a moduláris építészet azon változata, melynél melyeknél a komplex épületszerkezetek
üzemi előregyártással készülnek, és a helyszínen kerülnek összeépítésre, viszonylag elterjedt,
történelmi hagyományokkal is rendelkező megoldás, azonban a 3D térelemes modulos technológia
jelenleg csak nagyon kis mértékben, speciális építőipari szegmensekben van jelen hazánkban.
Míg a panelek készülhetnek nehéz szerkezetekből (jellemzően vasbeton szendvicspanelek), addig a
térelemes modulok esetében szinte kivétel nélkül valamilyen könnyűszerkezetes szerelt megoldást
alkalmaznak.
A vasbeton paneles építésmód nagyobb léptékű épületeknél jellemző, mint csarnokok, ipari épületek,
valamint többszintes iroda vagy kereskedelmi épületek. Többszintes lakóépületeknél azonban
hazánkban jelenleg elenyésző az alkalmazásuk. Ennek oka abban keresendő, hogy az 1960-as évektől
épített nagyszámú lakótelepi panelépületnek alacsony társadalmi megítélése, részben az építészeti
megjelenésnek, részben a mára elavult műszaki megoldásoknak és az ebből adódó problémáknak
köszönhetően.
Ipari, raktár és kereskedelmi épületeknél gyakran elterjedt könnyűszerkezetes építési rendszerek a
szendvicspanel szerkezetek.
A könnyű vagy más néven szerelt szerkezetes moduláris építési megoldások, mint falpanelek és
térmodulok főként a családi házaknál és kis társasházaknál elterjedtek.
Moduláris építészet jellemző építőanyagai, szerkezetei
a) Vasbeton panelek: a moduláris építészet témakörébe tartozó vasbeton szendvicspanelek jellemzően
három jól elkülönülő rétegből állnak, kétoldalt vasbeton réteg között hőszigetelő mag helyezkedik el.
Az elkészült épületet tekintve belső oldalon általában vastagabb betonréteg található, mely elláthat
tartószerkezeti szerepet. Vastagsága 12-25 cm, a panel méretétől és beépítési módjától, a rá adódó
terhektől függően. A külső betonréteg általában vékonyabb, 5-7 cm, és gyakran ez képezi a végső
homlokzati felületet, de más végső homlokzati felületképzés is kerülhet rá. A felületi kialakítás
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változatos lehet. A különböző gyártók széles skálán biztosítják a látszó felületi minőségű
betonelemeket (csiszolt, polírozott, kőmosott felületek), de nem ritka a már eleve a panelbe integrált
kiselemes homlokzatburkolat, például téglaburkolat sem. A felületi kialakítás már az üzemben
elkészül, így az építés helyszínén már nem igényel többletmunkát a kialakítása, ott csak a hézag- és
élzárások készülnek.
A hőszigetelő mag lehet zárt vagy nyitott cellás műanyag hőszigetelő hab (expandált vagy extrudált
polisztirol, ritkábban poliuretán hab). Magyarországon kevésbé elterjedt, de külföldön találunk példát
szálas anyagú (kőzetgyapot) hőszigetelő magra is.
b) Könnyűszerkezetes szendvicspanelek: ezeknél a paneleknél a hőszigetelő mag (jellemzően poliuretán
hab) két oldalára fémlemez burkolat kerül. A fém burkolat felülete lehet festett, porszórt. A burkoló
fémlemez lehet sík, vagy valamilyen profillal ellátott is.
c) Szerelt könnyűszerkezetek: a moduláris rendszerű épületek jelentős része Magyarországon
valamilyen szerelt könnyűszerkezetes rendszerből készül. Ezek rétegrendi felépítése igen változatos, de
általában besorolható két jellemző típus valamelyikébe:
− vázas szerelt szerkezetek,
− panel szerkezetek.
A vázas szerelt szerkezetek esetében a tartószerkezeti rendszert valamilyen vázrendszer biztosítja.
Ennek anyaga az esetek nagyobb részében fa, kisebb részben előfordul hidegen hajlított vékonyfalú
acél profil.
A tartóváz közei hőszigetelő anyaggal vannak kitöltve. Általában ez valamilyen nem éghető szálas
hőszigetelő anyag, de előfordulhatnak befújt szálas hőszigetelő anyagok, valamint zárt vagy nyitott
cellás, táblásított vagy befújt műanyag habok is.
A vázszerkezet két oldalára felületfolytonos építőlemezeket rögzítenek, melyek megvédik a
hőszigetelést és biztosítják a térlehatárolást. Rendkívül fontos eleme a vázas rendszereknek a párazárás,
mivel nincs a rendszerben más olyan épületszerkezet, mely megakadályozná a pára hőszigetelésbe
jutását. Erről alumínium, polietilén vagy összetett anyagú fóliák gondoskodnak. Kiemelten fontos a
párazárás felületfolytonossága.
Annak elkerülése érdekében, hogy a vázrendszer elemeinél hőhidak keletkezzenek, a határoló falakat
kiegészítő hőszigetelő rendszerrel látják el. Ez általában nem különbözik a hagyományos építésmódnál
alkalmazott táblásított hőszigetelő rendszerektől.
További elemei lehetnek még a rendszernek a másodlagos vázak, melyeknek szerkezeti anyaga lehet fa
vagy fém (függetlenül a fő tartó váz anyagától). A vázelemek között lehet légrés – ennek célja általában
a gépészeti rendszerek könnyebb szerelhetőségének biztosítása, vagy kitölthetik hő- és/vagy
hangszigetelő anyaggal, fokozva a szerkezet szigetelőképességét.
A vázas szerelt szerkezetek jellemzően az alább bemutatásra kerülő építőanyagokat alkalmazzák:
− Szerkezeti fa (tartószerkezet) – Az MSZ EN 14081 (Szilárdság szerint osztályozott, téglalap
keresztmetszetű szerkezeti fa) szabványok szerint értékelt, teljesítménynyilatkozattal
rendelkező faanyag. Fontos kiemelni, hogy ez nem azonos a fenyő fűrészáruval, annál
szigorúbb osztályozásnak vetik alá, definiálják a szilárdságát, így tartószerkezetként
felhasználható. Az általános építőipari alkalmazása elterjedt, ugyanakkor általában a panelos,
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modulos elemeket gyártó cégek ritkábban használják, mivel előfordulhatnak benne göcsök,
enyhe görbület, melyek a nagy pontosságú gyártósoron problémákhoz vezethetnek.
Hossztoldott műszárított szerkezeti fa (KVH – Konstruktionsvollholz) (tartószerkezet) –
Állandó 18%-os nedvességtartalomra szárított, lamellás ragasztással hossztoldott
szerkezetépítő faanyag. A szerkezeti fánál nagyobb méretpontosság, göcsmentesség, állandó
magas minőség jellemzi. Ezen tulajdonságai miatt magasabb ára ellenére is gyakran
alkalmazzák a moduláris épületszerkezeteket gyártó cégek.
Hidegen hajlított vékonyfalú acélprofilok (tartószerkezet) – Jellemzően „C” „U” és „Z” alakú
acélprofilok, melyeknek falvastagsága 0,6 és 3 mm között változik. Korrózióvédelmi célból
horganybevonattal látják el. Az elemek vágása esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a
horganyréteg folytonosságára és sérülésmentességére, mivel ennek hiányában az elem
korrodálhat.
Kőzetgyapot (hőszigetelő anyag) – A moduláris építészet egyik legelterjedtebb hőszigetelő
anyaga. Magas hőmérsékleten, kőzetből előállított szálas anyag. A vázszerkezetek közötti
kitöltésre általában a 28-40 kg/m3 közötti testsűrűségű típust használják, mely elegendően
szilárd, hogy elkerüljék a roskadást, ugyanakkor megfelelően rugalmas, hogy ne akadályozza a
bedolgozást. Nem éghető, valamint tűz esetén is megőrzi szigetelő képességét, így védve a
tartószerkezetet. A táblásított, hidrofobizált változata homlokzati hőszigetelésként is
alkalmazható.
Üveggyapot (hőszigetelő anyag) – Elterjedt szálas szigetelő anyag. A kőzetgyapothoz hasonló
tulajdonságokkal rendelkezik, de a tűzvédelmi tulajdonságaiban elmarad attól. Általában
kisebb testsűrűségű anyagot alkalmaznak (20-35 kg/m3), mely viszont sok esetben roskadásra
hajlamosabb, emiatt inkább vízszintes szerkezetekben – például födémek – gyakoribb. Létezik
apró szálakból álló, befújható változata is, mely pontosabb üregkitöltést tesz lehetővé.
Cellulóz (hőszigetelő anyag) – Papírból – áltálában legalább részben újrahasznosított
újságpapírból – készülő ömlesztett hőszigetelő anyag, mely apró pelyhekből áll. Befúvással
dolgozzák be, így az üregkitöltése kiemelkedő. Üzemi körülmények között nagy
halmazsűrűség érhető el, melynek nagy szerepe van a légtömörségben. Vegyi kezeléssel B
tűzvédelmi osztály érhető el. Alacsony környezetterhelésű építőanyag.
Expandált polisztirolhab (EPS) (hőszigetelő anyag) – A legelterjedtebb homlokzati hőszigetelő
anyag, a moduláris építészet is gyakran használja, mint kiegészítő homlokzati hőszigetelés. Kis
polisztirol gömbök összeragasztásával táblásítják. Mivel éghető, és a hangszigetelése is elmarad
a korábban ismertetett anyagoktól, így a vázrendszer közeinek kitöltésére ritkán alkalmazzák.
Fagyapot (hőszigetelő anyag) – Fa rostokból készülő természetes hőszigetelő anyag. Lehet
halmazszerű, ekkor befúvással dolgozzák be, paplanszerű, rugalmas, vagy táblás. A táblás
változat általában igen merev, így a vázszerkezet közeinek hőszigetelésére kevésbé alkalmas,
inkább kiegészítő homlokzati hőszigetelésként alkalmazzák.
Gipszkarton (építőlemez) – Viszonylag kedvező ára és könnyű kezelhetősége miatt a beltéri
szárazépítés egyik leggyakoribb építőlemeze. Gipszből készül, papír borítással. A különböző
felhasználási helyekhez és igényekhez igazodva létezik emelt tűzgátlású és impregnált változat
(mely jobban tolerálja a párás környezetet). Kiváló tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik,
emiatt a könnyűszerkezetes építés gyakran használja. Kültéri alkalmazása nem javasolt, mivel
még az impregnált változat sem viseli el károsodás nélkül a csapadékot.
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− Gipszrost (építőlemez) – Gipsz és cellulózrost keverékéből készülő építőlemez. A
gipszkartonnál drágább, de magasabb szilárdságú anyag. Kültéri felhasználásra is alkalmas, bár
nem végleges felületképzésként.
− OSB (építőlemez) – Hosszú farostokból műgyanta ragasztással készülő építőlemez. Mivel jól
viseli a kültéri körülményeket, valamint jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, így
gyakori építőanyaga a könnyűszerkezetes építésnek. A gipszrostnál könnyebb, így beépítése
egyszerűbb. Ugyanakkor éghető, így tűzvédelmi szempontból kockázatosabb.
− Cementkötésű forgácslap (építőlemez) – Faforgácsból és cementes keverékből álló nagy
szilárdságú építőlemez. Jó mechanikai és tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkezik,
ugyanakkor viszonylag magas önsúlya és merevsége nehézkessé teszi a nem üzemi
körülmények közötti alkalmazását. Kültéri felhasználásra is alkalmas.
Paneles szerkezetek közé azokat a könnyűszerkezetes megoldásokat soroljuk, ahol az elemek
nagyméretűek és belső vázszerkezet nélkül készülnek. Természetesen vázas szerkezetből is
kialakíthatóak panelek, azonban jelen esetben nem ezeket a megoldásokat értjük ez alatt. A
Magyarországon elterjedt építési rendszerek közül kettőt mutatunk be itt, a CLT szerkezeteket,
valamint az úgynevezett SIP paneleket.
− A CLT (Cross-Laminated Timber) réteg ragasztott fapanel több rétegből speciálisan felépített
tömör fa szerkezeti elem teherhordó célokra. Környezetbarát, természetes építőanyag. Nagy
méretben gyártható, jó a méretpontossága és teherhordó képessége. A szerkezeti kapcsolatok
rejtett módon, rozsdamentes acél rögzítő-elemek segítségével is megoldhatók, melynek
fogadását üzemben előre bemarják. Akár teljes falszerkezetek egyben is elkészíthetőek belőle.
Bár éghető, de a felületfolytonosságnak, valamint a rétegek eltérő szálirányának köszönhetően
jó tűzállósági tulajdonságokkal rendelkezik. Tűz esetén érvényesül a fa azon tulajdonsága, hogy
a beégés során szigetelő elszenesedett réteg keletkezik, így bizonyos beégési mélység elérése
után nem károsodik tovább. Mivel hőszigetelő képessége csak feleslegesen vastag szerkezetek
alkalmazásával érné el a követelményszintet, így kiegészítő homlokzati hőszigeteléssel látják el.
Ennek anyaga bármely általánosan alkalmazott hőszigetelés lehet. Kiváló mechanikai
tulajdonságai alkalmassá teszik térelemes modulok gyártására is. Magyarországon még nem
kimondottan elterjedt, de az elmúlt években több cég is elkezdte alkalmazni.
− A SIP (Structural Insulated Panel) egy összetett építőelem. Alapja, hogy egy merev hőszigetelő
magra két oldalról építőlemezt ragasztanak, így az építőlemez méretmoduljával megegyező
méretű hőszigetelt építőelem jön létre. Általában EPS hőszigetelő magra OSB lemezt
ragasztanak. Az így létrejövő elem könnyű, egyszerűen kezelhető, gyors építést tesz lehetővé.
Ugyanakkor teherhordásra általában önállóan nem alkalmas. Fa tartóvázhoz rögzítik, vagy a
gyártás során a tartószerkezetet a panelbe integrálják. Folynak fejlesztések abba az irányba,
hogy kiegészítő tartóváz nélkül teherhordásra alkalmas elemeket készítsenek, de ezek jelenleg
hazánkban még nem jellemzőek. A végső felületképzés mind a belső, mind a külső oldalon
további rétegeket igényelhet. Magyarországon nem régóta van jelen ez az építési rendszer, de
alacsony ára és a gyors kivitelezés miatt elterjedtsége növekszik.
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5.2.2. A beton szendvicspanel épületek gyakorlati példái
Magyarországon újonnan épült beton szendvicspaneles épületre főként az ipari épületek között találunk
példákat.
A SW Umwelttechnik Magyarország Kft.: az egyik jelentős gyártó ezen a területen. A cégcsoport fő
tevékenysége a különböző betontermékek gyártása. A vasbeton szendvicspanelek e cég
tevékenységének csak kis részét fedik le.
A referenciái között emelendő ki a Tokaj Kereskedőház palackozó üzeme:397
„A Tokaj Kereskedőház Zrt. tolcsvai borászati központjában felépült 4.400 m2 alapterületű új
palackozó üzem SWALL építészeti falpanelekből megvalósult homlokzattal […] [rendelkezik]. Az
összesen 2.300 m2 felülettel rendelkező homlokzatok kétféle textúrával rendelkeznek, melyek összesen
210 elemből állnak. A pattintott kőhatást sugalló fehércementből készült homokfújt felület − melyek
bazalt adalékkal „színezettek” − 16 cm vtg. hőszigetelést rejt, a falelemek vastagsága 36 cm.”398
Emellett az „Agrion West Borászat 1.700 m2 alapterületű épülete 408 db elemből készült el, melynek
homlokzatát 150 db lapszerű elem alkotja. A hőszigetelt elemekből álló homlokzat hőmegtartó
képessége kiváló, mely a palackozó üzem funkciójához illeszkedik. A 72 db pillérből álló épületben 100
m2 területen iroda is létesült, mely MF200 típusú födémelemekből került kialakításra.”399
A gödi informatikai adatközpont400„A 8.800 m2 alapterületű […] SWALL falpanelekből megvalósult
homlokzattal […] [készült]. A 3.000 m2 felülettel rendelkező homlokzat hőszigetelt és hőszigetelés
nélküli kivitelben készült, összesen 215 elemből. A leghosszabb falelem magassága meghaladja a 9,5
métert, szélessége 2,4 méter. Az egyenként 12 tonnát meghaladó feszített, hőszigetelt falpanelek
gyártása, szállítása és helyszíni szerelése nagy kihívást jelentett az elemek épségének megóvása miatt. Az
épület szerkezete 138 db pillérből és 156 db gerendából álló vasbeton vázszerkezet, melynek
tetőszerkezete 750 db födémpanelből épült szilárd födém.”401
A Ferrobeton Zrt. az ország egyik legnagyobb beton- és vasbetonelem előre gyártó vállalata, a magyar
vasbeton előregyártás meghatározó szereplője. Tevékenységük kiterjed a hagyományos lakossági
piacon túl, a magasépítési terület, ipari, kereskedelmi és kommunális létesítményein keresztül az
infrastrukturális beruházások út-, vasút, mély és vízépítési ágazataira is. Magyarországon, négy
telephelyen, a hagyományosnak mondható szerkezeti elemek gyártásán felül 40 db átlagosan 100 m
hosszúságú feszítőpad áll rendelkezésünkre, előfeszített gerenda, födém és pillérszerkezetek gyártására.
A referenciák tekintetében az alábbiak emelendők ki:
Az Origo Filmstúdió402„18 hektáros parkosított területen összesen 8 db fény-, és hangszigetelt
filmstúdió épült. Valamennyi egy légterű, oszlop nélküli csarnok 10-21 m belmagassággal. Összesen
több mint 20 ezer négyzetméter csarnoképület és több mint ezer négyzetméter kiszolgáló létesítmény

397

Építészet: Kis Péter, Dobrányi Ákos (ÖT ELEM Építésziroda); Elhelyezkedés: Tolcsva; Építési idő: 2016.
https://www.sw-umwelttechnik.hu/rolunk/referenciak/referenciak-detail/tokaj-kereskedohaz-tolcsva (A letöltés dátuma: 2022.01.05.)
399
https://www.sw-umwelttechnik.hu/rolunk/referenciak/referenciak-detail/agrion-west-gyoengyoestarjan (A letöltés dátuma: 2022.01.05.)
Elhelyezkedés: Gyöngyöstarján; Építési idő: 2019.
400
Elhelyezkedés: Göd; Építési idő: 2018.
401
https://www.sw-umwelttechnik.hu/rolunk/referenciak/referenciak-detail/informatikai-adatkoezpont-goed A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
402
Építészet: Benczúr László; Elhelyezkedés: Budapest; Építési idő: 2010.
398
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– iroda, konyha stb. – épült.”403 A műtermeknek otthont adó egyhajós, egyszintes nagy belmagasságú
csarnoképület homlokzata teljes szintmagasságú hőszigetelt vasbeton szendvicspanelekből készült.
5.2.3. A szerelt modulos építés gyakorlati példái
A hazai szerelt építést legjobban az ezzel foglalkozó, nagy múltú, tevékenységüket magas minőségben
végző gazdasági társaságok, érdekvédelmi szervezetek bemutatásával lehet megismerni.
Tanulmányunkban nem tudunk az összes, ezzel foglalkozó hazai cégre kitérni, így csak azokat
mutatjuk be, melyeknek tevékenysége mintaként szolgálhat a szerelt építési rendszerekkel
kapcsolatban.
a) A MAKÉSZ
A magyar könnyűszerkezetes építés egyik jelentős szereplője a MAKÉSZ – „Magyar Környezettudatos
és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetsége”. Ez egy érdekvédelmi ernyőszervezet, az ÉVOSZ –
„Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége” szakmai tagozata, melynek fő profilja a szerelt
technológiás építőipari cégek támogatása. A szervezetet 1996-ban alapították, korábbi neve „Magyar
Könnyűszerkezetépítők Szervezete”. 2019-ben történt a névváltozás, melynek oka, hogy a
környezettudatosság egyre nagyobb hangsúlyt kap a szerelt építésben.
Tevékenységüket és célkitűzéseiket az alábbiakban határozzák meg:
„[…]
− A mindennemű gazdasági tevékenység kizárása mellett azoknak a könnyűszerkezetes
épületeket szerelő, gyártó, forgalmazó vállalkozásoknak az összefogása és képviselete, amelyek
termékeik minőségének biztosítása érdekében folyamatos minőségi felügyeletnek vetik alá
magukat.
− A könnyűszerkezetes építési módhoz kapcsolódó minden tudományos, műszaki és gazdasági
kérdés, a könnyűszerkezetes szerelt, gyors és készház építési és értékesítési módok
továbbfejlesztésének vizsgálata, ezen építési módra vonatkozó minden segítő szándék
felkutatása és támogatása.
− A szerelt technológiás építési technológiák általános megítélésének, ismertségének javítása,
népszerűsítése, a különböző technológiák műszaki jellemzőinek, széleskörű megismertetése.
Egységes fellépés a piacon a megfelelő minőségbiztosítási rendszer és szabványosítás
kidolgozása érdekében.
− Együttműködés a mindenkori érvényes szabványok, a magyar építéstechnikai előírások és
jogszabályok alapján, az építészeti és a hivatalosan elismert magyar és uniós építőanyag vizsgáló
intézményekkel.
− Megfelelő intézkedések megtétele, alkalmazása a minőségbiztosító, minősítőeljárások és
irányelvek felhasználásával, a vizsgálatok és alkalmazásuk végrehajtására.
− A tagok piaci pozíciójának megerősítése, piaci részesedésének növelésének érdekében.
− A tagok szakmai, gazdasági érdekérvényesítése.
− A tagozati tagok, azon termékeire a tagozati minősítő jegy odaítélése, amelyek a
minőségbiztosító eljárás feltételei alapján a minőségi követelményeket kielégítik.
− A minősítő jeggyel való esetleges visszaélések megakadályozása.
− A minőségbiztosítási eljárás a szerelt technológiás házakra, épületszerkezetekre terjed ki. A
tagozat figyelemmel kíséri a szakmai területen tevékenykedő vállalkozások működését
403

https://ferrobeton.hu/origo-filmstudio-budapest (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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szakmai-etikai szempontokból, és fellép az általánosan elfogadott normák, valamint a tagozat
alapszabályának betartásáért.
A tagozat működési területét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes közigazgatási
szervekkel, intézményekkel, szakmai szervezetekkel, minden fórumon a tagok érdekeit
képviseli.
A tagozat kapcsolatot tart a külföldi gyártói, kereskedői, szolgáltatói szakmai szövetségekkel
és szervezetekkel, fórumokkal, itt képviseli az egyesületi tagok érdekeit, hozzájárul a tagozat és
a tagjai külföldi kapcsolatainak fejlesztéséhez.
A tagozat rendelkezésre álló eszközeivel bekapcsolódik a szakmai képzést és a szakmai kultúra
emelését célzó oktatási, képzési tevékenységbe és a szakmai követelmények kialakításába.
A tagozat a vállalkozások tevékenységet elősegítő műszaki, gazdasági információkat gyűjt és
szolgáltat, ennek érdekében tapasztalatcseréket, tájékoztatókat, konzultációkat szervez.
A tagozati tagok informáltságának javítására és tagjai tevékenységének, szolgáltatásainak
bemutatására szakmai-, áru-, cég-, és szolgáltatás- bemutatókat, cégek közötti szakmai
konzultációkat, partnerközvetítést szervez.
Peres és peren kívüli ügyek esetében a tagozat tagjait érintő jogsértéssel szemben egységesen
fellép.
A tagozat tagjait érintő szakmai fogalmak, mások vagy tagok által történő jogellenes
használatával szemben fellép.
A tagozat politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.”404

A MAKÉSZ saját minősítési rendszert dolgozott ki, az ennek való megfelelést a MAKÉSZ védjegy
odaítélésével igazolja. „A MAKÉSZ védjeggyel rendelkező cégek különös figyelmet fordítanak a
környezetvédelemre, így az összes általuk épített szerelt családi ház kiemelten energiatakarékos
szerkezetből valósul meg és minden beépített anyag megfelel a hatályos jogszabályoknak.”405
b) A Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. 100 %-ban magyar tulajdonú, 1990-ig visszanyúló
múlttal rendelkező társaság. Folyamatos fejlődéssel megújulva a tevékenységük magában foglalja a
faanyag kereskedelmet és fafeldolgozást – a szabott-és szeglemezes tetőszerkezeteken keresztül a
készházak és favázas társasházak gyártásáig és kivitelezéséig. A faanyagok mellett forgalmazott
termékek köre tartalmazza mindazt, ami kiegészítője és tartozéka lehet nem csak a tetőszerkezeteknek,
hanem az épülő háznak és környezetének. Jogutódja a Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. 2011ben gyári körülmények között, automata gépsorral kezdtek meg a fa vázszerkezetű-nagypanelos készház
fal- és födémpanel gyártását, precíz, német technológia szerint. A cég tevékenységi körének jelenleg
20%-át teszi ki a készház gyártás.
A gyártott épületek száma évről évre növekszik, jelenleg átlagosan 40 db körül készül évente. Az átlagos
épület nagyság 100-140 m2. Leginkább egy- és kétszintes lakóházak a jellemzőek, de többszintes
fogorvosi rendelő, többszintes társasház, irodaház, csarnokok és még klubház is szerepel a referenciák
között.
Az épületek gyártási és kivitelezési ideje nagyban függ az épület méretétől és bonyolultságától, de egy
átlagos 120 m2-es egyszintes családi ház elkészítése a tervezéstől a gyártáson át a kivitelezésig nagyjából
3-6 hónapig tart. Ebből a helyszíni szerelési idő – vagyis attól számítva, amikor a betonalap már
404
405

https://evosz-makesz.hu/mi-is-az-a-makesz/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
https://evosz-makesz.hu/makesz-vedjegyes-vallalkozasok-2021/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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elkészült és a cég kiszállítja az építési helyszínre a készház épületelemeit – kívülről kész állapotig
(nyílászárók és redőnyök beépítve, tetőszerkezet teljes rétegrendben kész, színvakolat és csatorna is
készen van) körülbelül 6 hét. Az épületek vasbeton sávalap indítószerkezetet igényelnek.
A kivitelezést, a panelek helyszíni összeszerelését általában saját munkavállalók végzik, de nem ritkán
dolgoznak együtt megbízható, állandó alvállalkozókkal is. Ugyanakkor a megrendelőnek lehetősége
van saját erőből is megoldani az összeszerelést.406

Forrás: Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. hivatalos honlapja. 407

Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. készház-gyártó üzeme

406

A gyártás két telephelyen történik. A nagyobb, esztergomi üzemegységben CNC vezérelt gépeken a hagyományos- és szeglemezes tetőszerkezeteket
leszabása, illetve egy CNC automata gyártósoron a készházak falpaneljeinek gyártása, a solymári üzemegységben kereskedelmi szolgáltatás, és a
hagyományos tetőszerkezet szabása mellett a készházgyártás, illetve födémpanel készítése történik. Az üzemekben CNC vezérelt gépeken történik a
gyártás. A keretszerkezet C24 statikai szilárdságú KVH (hossztoldott műszárított szerkezeti fa) faanyagból CNC vezérelt K2 univerzális faanyag
szabászgépen történik, melynek során a megfelelő minőség osztályú faanyagból pontos méretre szabás, illetve egyéb marási kialakítások történnek
(gégecsövek helyének illetve, fal erősítések kialakítása). A falpaneleket a bordaváz külső- és belső felületén különböző vastagságú gipszrost lappal fedik be,
melyeket CNC lapszabász gépen vágnak pontos gyártási befoglaló méretre. A falpanelek fa vázszerkezetének összeállítását CNC vezérelt keretösszeállítógép készíti, automatizált folyamatban, így kiküszöbölve az esetleges méretpontatlanságokat, és biztosítva a keretek pontos szögkialakítását. A burkolat
pontos elhelyezkedését, kapcsozását (DIN szabvány szerint), valamint a számítógépes gyártmánytervezés alapján megadott nyílászárók,
kapcsolódobozok, kapcsolók, konnektorok, egyéb furat- és marás kialakítását az úgynevezett, szintén CNC programvezérelt multihíd végzi. A paneleket
nagy méretben gyártják, szintmagasak, és a falpanelek akár 10 m, a födémpanelek akár 13 m hosszúak is lehetnek. A panelekbe beépítésre kerülnek a
nyílászárók, redőnyök és zsaluziák, előkészítésre kerülnek az elektromos szerelés elemei (például kapcsolódobozok helye), valamint a hőszigetelő
vakolatrendszer is felkerül, az alapvakolatig.
407
https://keszhaz.grandacs.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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A gyártott szerkezetek műszaki tulajdonságait és rétegrendjeit európai műszaki értékelés tartalmazza
(ETA-11/0224). A magas minőséget szigorú közbenső és végső gyártásellenőrzéssel biztosítják, mely
gyártásellenőrzési rendszer a jogszabályoknak megfelelően független szervezet által tanúsított, így a falés födémszerkezetek CE jellel ellátottak, valamint teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek.408

Forrás: Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. hivatalos honlapja. 409

Grand-Ács jellemző falszerkezet

408

Tipikus falvastagsági méretek GR 225, GR 185, GR 165. Falak belsejébe a fa bordaváz közé kőzetgyapot szigetelőanyag kerül annak jó hőszigetelő
értéke, alaktartása, hidrofób és éghetetlen tulajdonsága miatt. A szerkezet borítására gipszrost táblát alkalmaznak, mivel az OSB és gipszkartonnal
szemben jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkezik (magasabb merevséget biztosít, miközben jobb a zaj- és rezgéselnyelő képessége, valamint nem
éghető, amely biztosítja a megfelelő tűzgátlást akár társasházak, közösségi épületek esetében is). Szükség szerint az összeszereléskor gipszkarton előtét fal
is készülhet, például a vizes helyiségek szerelvényezések miatt. Külső felületre igény szerint polisztirol, vagy fagyapot szigetelés kerül, a megrendelő által
választott vastagságban és minőségben. A födémszerkezetek szintén nagy panelben készülnek, OSB vagy gipszrost borítással, kőzetgyapot szigeteléssel. A
födémszerkezet faanyaga 60-80-100/240mm KVH C24 statikai szilárdsággal rendelkező szárított, gyalult lucfenyő. A födémgerendák távolságát egy
statikai táblázat adja meg az alátámasztások távolságának függvényében 2KN/m2 hasznos teher mellett. A közbenső födémpanelek tetejére a helyszínen
lépésálló, hangszigetelő szigetelőanyag és úsztatott beton beépítése javasolt. Az ilyen födém a későbbiekben szubjektív módon szinte
megkülönbözhetetlen egy klasszikus monolit födémtől, merev és stabil lesz, nem érezhető hullámzás, recsegés, mozgás.
409
https://keszhaz.grandacs.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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Forrás: Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. hivatalos honlapja. 410

Grand-Ács Kft. Mintaháza, Pilisszentiván

A Grand-Ács Tetőcentrum és Készház Kft. rendelkezik egy mintaházzal, mivel tapasztalataik alapján
vevőik számára sokszor elengedhetetlen igény, hogy vizuálisan is láthassák terméküket, így nagyban
megkönnyítve a könnyűszerkezetű házak választását, például a téglaházzal szemben. Ez egyúttal arra is
alkalmas, hogy a cég magas minőségű besorolású terméket gyárt, amivel a vevők hosszú távra
tervezhetnek. A mintaház előzetes egyeztetés alapján megtekinthető Pilisszentivánon.
c) A Berger Házak Zrt. 2018-as megalapítása óta ellenőrzött üzemi körülmények között, innovatív
készház gyártó technológiával, természetes alapanyagokból gyárt és épít nagypaneles, környezetbarát
készházakat magán és közületi megrendelői számára. Készházak gyártásával már jogelődje, a
BEREGSZÁSZI-TRADE Kft. is foglalkozott.
A cég Polgáron található üzemében jelenleg évi 80 db, hozzávetőlegesen 100 m2-es ház elkészítése
zajlik. Ugyanakkor az üzem kapacitása teljes kihasználtsággal akár évente 300 db épület is lehet.

410

https://keszhaz.grandacs.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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Forrás: Berger Házak Zrt. hivatalos honlapja. 411

Bergerházak Zrt. típusterve

A klasszikus családi házak mellett a cég foglalkozik társasházak és középületek gyártásával és
kivitelezésével is. Több típusterv is a megrendelők rendelkezésére áll, de egyedi tervek alapján is
gyártanak és kiviteleznek épületeket. Az épület mérete és bonyolultsága nyilván nagy hatással van a
kivitelezési időre, de elmondható, hogy átlagosan a gyártás és a szerkezetkész kivitelezés akár 2-3 hét
alatt megvalósulhat, a kívül kész épület kivitelezése nagyságrendileg 6-8 hetet vehet igénybe. A
kulcsrakész épület körülbelül 6 hónap alatt készül el.
A gyártáson kívül a kivitelezést is saját munkavállalókkal biztosítják, akár kulcsrakész állapotig.
A cég gyártóüzeme Polgáron található. A technológia alapja a Weinmann által gyártott számítógép
vezérlésű gyártórendszer. A szerelősor CNC-megmunkáló központból, szerkezetépítő asztalokból,
elemgyártó multihídból és készelem raktárból áll. A precíziós tervezés és a folyamatos gyártósori
ellenőrzés eredményeként az elemeket nagyfokú méretpontosság jellemzi.412
A teljes folyamat automatizált, minimálisra csökkentve a hibalehetőségeket. Az előkészített faelemekből
a szerelőasztalokon összeállítják a kész panel vázszerkezetét, és ellenőrzik, majd címkével látják el az
elkészült vázat.

411

https://bergerhazak.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
A társaság oldalán elérhető információk alapján „a gyártást minden esetben egy gyártmánytervezés előzi meg a teljesen automatizált a technológiai
folyamat végett. A végleges gyártmányterv elfogadása után a mérnökség átadja az üzem részére a gyártáshoz szükséges dokumentációt és egy projektindító
megbeszélés keretében tájékoztatást ad az épület gyártásához szükséges információkról. Ez a csomag tartalmazza a szabászati listákat, a falak, födémek
összeszerelési, illetve fedési rajzait, rakodási, felületkezelési, illetve csomaglistát. A folyamat a […] szabászgépen kezdődik, ahol a gép az összes
megmunkálandó darabot automatikusan végigméri, ezáltal elkerülhetőek a szerelésnél előforduló méretbeli problémák. A gépkezelő szintén
szemrevételezéssel minőségellenőrzést hajt végre, amivel az esetleges csavarodott anyagok felhasználását […] [kiküszöböljék].” A szabászgép méretre vágja
a gerendákat, majd elkészülnek a gyártmányterveken jelölt furatok, bemarások, melyek elősegítik a későbbi pontos összeszerelést.
412

– 150 –

Forrás: Berger Házak Zrt. hivatalos honlapja. 413

Berger Házak Zrt. üzeme

A gyártott szerkezetek műszaki tulajdonságait és rétegrendjeit európai műszaki értékelés tartalmazza
(ETA-16/0410). A magas minőséget szigorú közbenső és végső gyártásellenőrzéssel biztosítják, mely
gyártásellenőrzési rendszer a jogszabályoknak megfelelően független szervezet által tanúsított, így a falés födémszerkezetek CE jellel ellátottak, valamint teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek.
A két leggyakrabban alkalmazott falszerkezet a Sztenderd fal (28-36 cm) és a BERGER
páratechnikailag nyitott falszerkezet (28-40 cm). Mindkét falszerkezetnél a tartószerkezeti váz
hossztoldott, műszárított szerkezeti faanyagból (a továbbiakban: KVH) készül, milliméter pontosságú
előregyártással, statikai számítás szerint szükséges keresztmetszeti méretekkel és bordakiosztással. A
hőszigetelés 60 kg/m3 sűrűségű befújt cellulóz. A cellulóz szigetelés környezetbarát építőanyag,
újrahasznosított papírhulladékból készül. Mivel a befúvást automatizált gép végzi, így biztosítható a
szigetelő anyag egyenletes eloszlása, valamint a kívánt sűrűség is.
A Sztenderd fal esetén a burkoló lemezek 15 mm vastag OSB lemezből készülnek, melyre a belső
oldalon egy további réteg gipszkarton lemez kerül. A külső, kiegészítő hőszigetelés megrendelői igény
alapján 8-16 cm vastagságban készül, anyaga expandált polisztirol (EPS), erre kerül a végső
felületképzést alkotó vékonyvakolati vagy szerelt homlokzatburkoló rendszer.
A BERGER páratechnikailag nyitott falszerkezet burkoló lemezei 15 mm vastag gipszrost
építőlemezek, melyre a belső oldalon egy további réteg gipszkarton lemez kerül. A külső, kiegészítő
hőszigetelés megrendelői igény alapján 8-16 cm vastagságban készül, anyaga fagyapot, erre kerül a végső
felületképzést alkotó vékonyvakolati vagy szerelt homlokzatburkoló rendszer.
A födémszerkezetek is KVH tartóvázzal készülnek, cellulóz kitöltő hőszigeteléssel.

413

https://bergerhazak.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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d) Az Ubrankovics Kft. 1990-ben alapított faipari családi vállalkozás. Meghatározó tevékenysége az
egyedi boronafalas gerendaház gyártása, a nagypaneles technológiával gyártott energiatakarékos
készház és a szabadtéri faépítészet. Az egyik első magyarországi készház gyártó cég, 2002 óta
foglalkozik nagypaneles készház gyártással. Az építés teljes folyamatát lefedik a tervezéstől kezdve a
gyártáson, szállításon át a helyszíni kivitelezésig, valamint szolgáltatási portfóliójuk része a
faépítészettel és faanyagokkal kapcsolatos műszaki tanácsadás is.
Két fő szerkezettípussal foglalkoznak, a boronafalas gerendaházzal és a nagypaneles szerelt épületekkel.
Tevékenységük legnagyobb részét ez utóbbi teszi ki. A cég korábban jellemzően külföldre gyártott,
néhány éve van jelen aktívabban a magyar piacon. Jelenleg évente átlagosan 30-40 házat építenek.
Jellemzően lakóházakkal foglalkoznak, az átlagos épületméret 100-120 m2, de ettől jelentősen eltérő
méretű épületek is megtalálhatóak munkáik között, 30 m2-től 400 m2-ig.
Egy épület tervezése, átlagosan az ügyféllel való első találkozástól számítva 4-6 hónap, maga az üzemi
előregyártás 5-10 munkanap, a helyszíni szerelés további néhány nap. Ezt követően a befejező
munkálatok átlagosan 2-4 hónapot is igénybe vehetnek. Természetesen ezek az intervallumok az
épület méretének, összetettségének függvényében változhatnak. 414
A készházak gyártását minden esetben megelőzi a – kifejezetten erre a célra fejlesztett célszoftverrel
történő – gyártmánytervezés. Ennek során meghatározásra kerül a szükséges faelemek mérete, és
esetenként formája, élkialakítása, melyeket CNC gép segítségével gyártanak le. A méretre alakított
faelemeket konszignációs jellel látják el, majd a panelszerelő asztalon pneumatikus és hidraulikus
berendezések segítségével kerül összeállításra a panel vázszerkezete. A faszerkezet tartóváza minimum
6/16 cm keresztmetszetű, gyalult, műszárított, minősített lucfenyő gerenda (KVH), a gyártmányterv
szerinti szilárdsági osztállyal, melyek egymáshoz fakötésekkel és csavarokkal is kapcsolódnak. A
vázszerkezet közötti hőszigetelés fagyapot vagy cellulóz.

414
A cég 1100 m2-es gyártóüzeme Ágfalván található. Az 5 tengelyes marásra képes CNC famegmunkáló géppel, valamint panel-szerelő asztallal ellátott
üzemben készülnek a boronafalas épületek faelemei, a nagypaneles szerkezetek, valamint vállalnak bérgyártást széleskörű famegmunkálásra, akár
gyártmánytervezéssel együtt.
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Forrás: az Ubrankovics Kft. hivatalos honlapja. 415

Panel beemelése

Ez a gyártó is jellemzően szintmagas, teljes falhosszúságú paneleket alkalmaz, az egyszerűbb kivitelezés
érdekében. A falszerkezetekre az üzemi gyártás során felkerülnek a homlokzati hőszigetelő rendszer
alapját képező fagyapot szigetelő táblák – vakolás, felületképzés nélkül – valamint belső oldalon
párafékező réteg és (belső fal esetén mindkét oldalon) az installációs lécváz. A belső gipszkarton
burkolat az összeszerelés során kerül kialakításra. Mivel a vezetékek installációs résben futnak, így azok
szerelése is az építés helyszínén történik.
A gyártott szerkezetek műszaki tulajdonságait és rétegrendjeit európai műszaki értékelés tartalmazza
(ETA-11/0279). A minőségbiztosítás érdekében a gyártó a teljes folyamatra kiterjedő gyártásellenőrzési
rendszert vezetett be és működtet, melyet független szervezet tanúsítási eljárás keretében megvizsgált,
és tanúsítványt adott ki, így a fal- és födémszerkezetek CE jellel ellátottak, valamint
teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek.

415

https://ubrankovics.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.) .
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Forrás: az Ubrankovics Kft. hivatalos honlapja. 416

Ubrankovics Kft. jellemző falszerkezete

A készház rendszer Boróka márkanév alatt kerül forgalomba. A szerkezetek az ETA-ban leírtaknak
megfelelően készülnek. A standard falszerkezet tartóváza a 60mm vastagságban 200-300 mm
szélességben készül, KVH faanyagból. A tartóváz köze jellemzően farost alapú hőszigetelő anyaggal
vannak kitöltve, de megrendelői kérésre lehet cellulóz is. Külső fal esetén a külső oldalon 60-80 mm
farost vakolható homlokzati hőszigetelő rendszer kerül elhelyezésre, páraáteresztő vakolati
rendszerrel. Belső oldalon 15 mm nagyszilárdságú építőlemez zárja a szerkezetet, melyre párafékező
réteg kerül. Ehhez van rögzítve a 38/58 mm szárított lucfenyő lécváz, melynek közei installációs rést
képeznek, ahol a szerelvények elvezethetők. A lécvázra egy réteg tűzgátló gipszkarton kerül. A belső
falszerkezeteknél nincs párafékező fólia és homlokzati hőszigetelő rendszer, mindkét oldalon
építőlemez található, azon lécváz és egy réteg gipszkarton. A belső falak tartóváza (teherhordó)
szerepüktől függően 60/100 – 60/160 mm.
A födémszerkezetek felépítése a falakhoz hasonló. A statikailag – és határoló szerkezet esetén
hőtechnikailag – méretezett KVH faváz között farost vagy cellulóz hőszigetelés található. A panel két
oldalról nagy szilárdságú építőlemez zárja. A födém alsó síkján fenyő lécvázon egy réteg tűzgátló
gipszkarton kerül beépítésre.
Az Ubrankovics Kft. elkötelezett a környezetbarát, természetes építőanyagok alkalmazása mellett.
Ennek szellemében nem építenek be műanyag fóliákat, műanyag alapú – például EPS –
hőszigeteléseket. Kiemelten fontos a hővédelem, a cég falszerkezeteinek hőátbocsátási tényezője 0,11
és 0,16 W/m2K között van, mely jelentősen túlmutat a jelenleg érvényes követelményeken.

416

https://ubrankovics.hu/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.) .
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e) A Németh-Fa Kft. egy 1994-ben alakult faipari vállalkozás. Termék és szolgáltatás portfóliójukban
megtalálható a helyszínen szerelt és panelosan előregyártott könnyűszerkezetes épületek előregyártása
és kivitelezése, modul rendszerű könnyűszerkezetes épületek gyártása.
Paneles előregyártással jellemzően 1-2 szintes családi házakat gyártanak, de megtalálható referenciáik
között közforgalmú épület – kikötő, étterem – is. A modulos előregyártású építési rendszer még új elem
a termékportfólióban, így csak kevés megépült házról lehet beszélni, melynek egyike viszont a cég
telephelyén felépített mintaház. A kivitelezést saját alkalmazottakkal és képzett alvállalkozókkal
végzik. 417

Forrás: a Németh-Fa Kft. hivatalos honlapja. 418

A Németh-Fa előregyártott modul beemelése

A modulos előregyártás szerkezeti rétegeiben nem tér el a panelestől, viszont ekkor kamionnal szállítható
méretmodulban teljes 3D blokkokat „konténereket” készítenek el, melyet az építés helyén daruval
emelnek be és rögzítenek egymáshoz.
A gyártott szerkezetek műszaki tulajdonságait és rétegrendjeit nemzeti műszaki értékelés tartalmazza
(A-23/2016). A korábbiakhoz hasonlóan, független szervezet által tanúsított gyártásellenőrzéssel
417

A társaság honlapja szerint az épületelemek az üzemben különböző előregyártottsági szinteken készülhetnek. A legalapvetőbb szintnél csak a
tartószerkezet KVH elemeit vágják méretre, majd állítják össze, valamint egy oldalt OSB burkolattal látják el a szerkezetet. Ezt a szintet jellemzően a
belső teherhordó és válaszfalaknál alkalmazzák. Ennél kisebb mértékű előregyártást is alkalmaznak, mikor az OSB burkolat nem kerül rögzítésre, vagy
mikor a fa szerkezeti elemeket gyártmányterv alapján leszabják, de a szerkezetet az építés helyszínén állítják össze, de ezen megoldások nem sorolható be
a moduláris építési rendszerek közé, így tanulmányunkban ezzel nem foglalkozunk. A következő előregyártottsági szint a komplex panel, melyet külső
teherhordó falaknál, valamint födémeknél alkalmaznak. A vázszerkezet közeit hőszigeteléssel kitöltik, majd a belső oldalra OSB burkolat, párafékező
fólia és lécváz kerül, míg a külső oldalon a tartószerkezetre lécvázat, arra pedig fagyapot homlokzati hőszigetelést rögzítenek.
418
https://www.facebook.com/nemethfa/photos/?ref=page_internal, (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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biztosítják az állandó magas gyártási minőséget és a jogszabályoknak való megfelelést. A fal- és
teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek.419

Forrás: a Németh-Fa Kft. hivatalos honlapja. 420

Németh-Fa Kft. modulos mintaháza, Lenti421

A Németh-Fa Kft. egyike azon kevés könnyűszerkezetes gyártónak, akik portfóliójukba felvették a
térmodulos elemek gyártását is. A modulok lehetővé teszik az eddiginél is jelentősen gyorsabb
kivitelezést, ugyanakkor a tervezési és üzemi gyártási folyamat komplexebb. Az egyik első ilyen
épületük szerelési folyamatát time-lapse videóval is dokumentálták, mely honlapjukon szabadon
megtekinthető. Az elkészült épület megjelenése nem utal a nem hagyományos építési módszerre,
egyszintes, alacsony hajlású magastetős épület. A másik modulépületük a telephelyükön látogatható
mintaház. Ez egy modern formavilágú, lapostetős épület, melynek kialakításában már könnyebben
felfedezhető a moduláris építésmód. A cég több, különböző méretű típustervet ajánl a megrendelők
részére a modulos építésmódhoz kapcsolódóan, de megvan a lehetőség ezek módosítására a
modulhatárok figyelembe vételével. A mintaház előzetes egyeztetés alapján a cég telephelyén, Lentiben
tekinthető meg.
419

A társaság honlapja szerint a paneles falszerkezetek tartószerkezete a statikai és hőtechnikai számítások, valamint a megrendelő igénye alapján 14-20
cm széles KVH pallókból áll. A külső oldalon 5/5 cm-es, vagy 5/10 cm-es lécváz készül, erre rögzítik a 4 cm vastag fagyapot homlokzati hőszigetelő
rendszert. A közöket teljes vastagságban (tehát minimum 14+5=19 cm, maxiumum 20+10=30 cm) hőszigeteléssel töltik ki. Ennek anyaga jellemzően
cellulóz, de megrendelői igényre lehet fagyapot vagy kőzetgyapot is. A belső oldalra 15 mm vastag nút-féderes kialakítású OSB lapot rögzítenek. Erre
kerül a párafékező réteg, melyet 5/5 cm-es lécváz rögzít, előkészítve az installációs rést kialakítását. Az építés helyszínén a megrendelő igénye szerint a
belső záróréteg lehet gipszkarton vagy lambéria. A szerelvények, vezetékek a panelek összeállítása után kerülnek kiépítésre, az installációs részben vezetve.
A födémszerkezetnél a tartószerkezet 24 cm széles KVH palló, melynek köze cellulóz hőszigeteléssel van kitöltve (megrendelői igényre ebben az esetben
is lehet fagyapot vagy kőzetgyapot), A felső síkját 22 mm vastag, míg az alsót 15 mm vastag nút-féderes kialakítású OSB lap zárja. Az alsó síkon az OSB
lapra párafékező réteg, majd 3/5 cm-es installációs lécezés kerül.
420
https://www.facebook.com/nemethfa/photos/?ref=page_internal, (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
421
http://nemeth-fa.hu/f3modulhaz-gal/ (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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f) A KEYCOHOUSE 2017-ben alakult kompaktház tudásközpont és üzem Balatonvilágoson.
Tevékenységi köre a saját fejlesztésű moduláris épületelemek tervezése, engedélyeztetése, gyártása,
kivitelezése, valamint az ehhez kapcsolódó marketing és sales tevékenységek.
Az építési rendszer magas fokban előregyártott modulos készház, CLT tartószerkezettel.
A cég gyártóüzeme Balatonvilágoson van, 1500 m2 területen. A jelenlegi kapacitása 12 modul/hónap
(egy modul bruttó 30 m2, egy épület pedig változó számú modulból épülhet fel).
A társaság jellemzően kis léptékű épületeket épít – nyaralók, egy szintes családi házak – de a modulok
sorolhatósága lehetővé teszi nagyobb épületek – kereskedelmi épületek, bölcsődék, óvodák – építését
is. A jelenlegi átlagos épületméret 60 m2, mely két modulból, és az azokat összekötő térből alakul ki.
A gyártás során a modulok gyakorlatilag kulcsrakészen, − a megrendelő igénye szerinti −
homlokzatburkolattal, elektromos és gépészeti szerelvényekkel, valamint akár bútorokkal együtt az
üzemben készülnek el, így telepítés rendkívül rövid időt vesz igénybe. A precíz gyártmányterv alapján
szabják le a CLT lemezeket a kívánt méretre, melyeket a CLT gyártójának ajánlása alapján, a
rendszerhez tartozó kötőelemekkel rögzítenek. Az elkészült tartószerkezetet a falakon 12 cm, a padlón
és a födémen 16-17 cm kőzetgyapot hőszigeteléssel látják el. Még az üzemben kialakításra kerülnek az
elektromos szerelvények, gépészeti elemek, beépítésre kerülnek a nyílászárók és kialakításra kerül a
homlokzatburkolat.
Az elkészült kompakt épületmodul közúton szállítható. Az építés helyszínén daruval emelik a helyére.
Talajcsavar alapozásra kerül, mely tovább egyszerűsíti a kivitelezést.422
5.2.4. A Solar Decathlon Europe 2019
A magyarországi moduláris építészet jó gyakorlatai között fontos megemlítenünk a Solar Decathlon
Europe 2019 nemzetközi egyetemi innovációs házépítő versenyt, melynek „központi célja a megújuló
energiák – elsősorban a napenergia – használatával és az innovatív technológiák alkalmazásával
összefüggő építészeti megoldások népszerűsítése az egyetemista csapatok által felépített pályaműveken
keresztül.”423 Ugyan nem kereskedelmi forgalomban elérhető építési rendszerekről van szó, ugyanakkor a
felépített mintaházak előremutató, innovatív irányokat képviselnek.
A versenyt az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézményeként működő ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Szentendre Város Önkormányzatával,
valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel partnerségben rendezte 2019-ben,
az ÉMI Tudományos és Technológiai Ipari Parkban, közel 400 egyetemista részvételével. A
versenyidőszak zárása után az érdeklődők még két hónapig látogathatták a mintaházakat.
A pályázó csapatoknak meglévő épületek felújítására kellett kidolgozniuk a projektjeiket, melynek
bemutatására 1:1 arányú mintaépületet építettek fel a megvalósítási helyszínen. Ezután 10
versenyszámban kerültek megmérettetésre a projektek. Összesen 10 csapat vett részt a versenyen.
422
A társaság honlapja szerint a termék legfontosabb jellemzői:
Tartószerkezet: CLT (Cross Laminated Timber) – keresztirányú rétegragasztással gyártott nagyméretű tömörfa panel. Ez egy statikailag rendkívül
merev, mérettartó szerkezet. Az alapanyag rendszerint lucfenyő (a gyártáshoz C20 vagy C24-es anyagminőséget használnak, ami a faanyag
hajlítószilárdságát jelöli), de bizonyos gyártók használnak jegenye-, erdei-, illetve vörösfenyőt is. A panelek méretei a különböző gyártóktól függően
eltérnek, de általában: 2,95 m széles, 16 m (20 m) hosszú. A panelek vastagsága 60 mm-től 320 mm-ig (egyes gyártóknál 400 mm-ig) terjed, változó
rétegrenddel, minimum 3 és maximum 7. A felhasznált alapanyag PEFCTM szabványok szerint tanúsított telephelyekről, fenntartható és ellenőrzött
erdőgazdálkodásból származik. A modulok falaihoz 80 mm, míg a födémekhez 100 mm vastag panelt használnak.
A tetőfedés tekintetében – kétféle tetőkialakítással készülnek a modulok: félnyereg és lapostetővel. A félnyereg tető korcolt lemezfedéssel, míg a lapostető
szigetelőlemezzel fedett. A homlokzatburkolat fa deszkázat és korcolt lemezfedés vagy HPL lemez kombinációja. A HPL lemez a táblás
homlokzatburkolattól elvárt tulajdonságok előnyeit egyesíti önmagában, miközben egyszerűen, faipari eszközökkel, megmunkálható; nagy
táblaméreteiből változatos formák, összetételének köszönhetően UV-álló és színtartó homlokzatok képezhetők. Gyártásuk műgyantával átitatott
természetes szálakból álló lapokból, magas nyomáson és magas hőmérsékleten, laminált présekben történik. A hőszigetelés pedig kőzetgyapot.
423
http://sde2019.hu/mi_a_solar_decathlon.html (A letöltés dátuma: 2022.01.05.).
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A különböző egyetemek csapatainak mindössze két hetük volt a helyszínen a házuk felépítésére, ami
megoldhatatlan lett volna pontos tervezés és nagyfokú előregyártás nélkül.
Modularitás szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek az alábbi épületek, melyeknél nem csak a
gyártástechnológia, hanem a tervezés vezérelve is a modul rendszerű épület létrehozása volt.
a) A koeb − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Forrás: Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.

A koeb mintaház

„A koeb csapata egy újszerű megoldást dolgozott ki a magyarországi épületállomány korszerűsítésére és
felújítására, elsősorban a külvárosi területeken és vidéki települések esetén. […] A meglévő házakhoz
építhető koeb modulok hatékony megoldást jelentenek az otthonok élettartamának növelésére,
alacsonyabb energiafogyasztás elérésére, valamint hozzájárulhatnak a lakosság kényelmének és tudatos
energiafelhasználásának javításához. A hozzáépítésre alkalmas rendszer olyan teljes funkciót ellátni
képes házelemekből áll, mint a Gépészet, a Fürdőszoba Modul és napfényes, tértágító Naptér modul.
Az előregyártott szerkezetek könnyen csatlakoztathatók a meglévő egyszintes lakóházakhoz.”424
b) A THE MOBBLE – Modular building block − Ghenti Egyetem
„Észak- és Nyugat-Európában a lakóépületek több mint 40%-a a hatvanas és hetvenes évekből
származik, mely időszakban a fejlődés példáit testesítették meg. Napjainkban ezek az épületek
többnyire elavultak és nem képesek biztosítani az elvárt komfortfeltételeket, ezért alapos felújítást
igényelnek. […] [A] felújítási stratégia a […] modularitás és körkörösség [elvei mentén került
kidolgozásra]. Ezek az elvek alkalmazásra kerültek a csapat által kidolgozott moduláris épületblokk
(Modular Building Block röviden Mobble) koncepcióban. Ez a rugalmasan kezelhető modul az
424

Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.
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említett elavult épületek felújítása során ideiglenes lakóegységként használható[k], miközben számos
társadalmi és ökológiai kihívásra is megoldásként szolgál.

Forrás: Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.

A THE MOBBLE mintaház

A moduláris felépítés lehetővé teszi egyedi méretezésű helyek kialakítását minden egyes funkciókhoz
vagy lakóközösségi összetételhez. Az így létrejövő tértakarékos koncepció hosszabb távon jelentős
energia-megtakarítást eredményez.
A cirkularitás a gyors és reverzibilis építési módszer kifejlesztésében testesül meg. Ez lehetővé teszi az
épület elhasználódása esetén az egyes építőelemek eltávolítását és más területen történő felhasználását
a hasznos élettartamuk hátralévő idejére, mely hozzájárul a nyersanyagok és a termelési energia
megtakarításához. A felhasznált épületelemek modularitása, cirkularitása és az épületelemek
szabványosítása egyszerű, kevésbé hibaérzékeny és gyors felújítást tesz lehetővé, így növelve a felújítás
iránti hajlandóságot a lakosság körében. Az építőelemekbe beépíthető innovatív technológiák és
berendezések egyszerűen, az épületet határoló szerkezet cseréjével oldják meg a hiányosságok
kezelésének problémáját.”425
c) A Resilient Nest −Thonburi King Monkut Műszaki Egyetem, Kasetsart Egyetem Erdőmérnöki Kar
„A ’rugalmas fészek’ egy innovatív tetőtéri lakásmegoldás, amely a természetet hívja modellje alapjául:
azt vizsgálja, hogyan alakítja ki élőhelyét a madár. A cél nem csupán a modell hatékony átdolgozása és
adaptálása városi környezetbe, hanem értékek teremtése és hozzáadása a már meglévő épített
környezethez. E tekintetben a csapat által létrehozott ’rugalmas fészek’ szimbiotikus kapcsolatot alakít
ki a meglévő épületekkel az előállított energia, élelem és víz megosztásával.426

425
426
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Forrás: Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.

A Resilient Nest mintaház

A Thonburi King Monkut Műszaki Egyetem csapatának koncepciója egy olyan moduláris
épületrendszer kialakítása, melyet a meglévő lapostetős épületek tetejére lehet telepíteni, növelve a
komfortos lakótereket a sűrűn beépített városi szövetekben is. A moduláris rendszer nem csak lakó
funkciójú helyiségek kialakítását tesz lehetővé, hanem szükség szerint egyén használati funkciót is.
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d) Az Over4 − Bukaresti Építőmérnöki Műszaki Egyetem

Forrás: Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.

Az Over4 mintaház

„[…][Az] Over4 […] fiatal szakértők, egyetemi hallgatók és professzorok több tudományágat átfogó
csapata az építészet, a tervezés és az építőmérnöki munka területén. A kommunista korszakban
Románia városaiban épült ötemeletes társasházak helyreállítási projektjének fejlesztésén dolgoznak.
Az öko-passzív építési alapelvek és a fenntartható fejlődés integrációjával a holisztikus megújítás
koncepcióját valósítják meg, amelynek alkalmazásával e háztömbök elérhetik az EU 2030-ra vonatkozó
fejlesztési stratégiái szerinti nZEB szabványokat. A mintaház egy tetőtéri modul, mely egy szoláris ökopasszív ház: önálló házként és a passzív tetőtér részeként is megépíthető. Az elgondolásuk jól bevált
gyakorlatok sorát mutatja be arról, hogyan építkezzünk „okosan”: energiahatékonyan, fenntartható
módon és elérhető áron.
Az Over4 mintaházat öko-passzív házként tervezték és építették, a passzív ház következő öt szabványa
szerint: megfelelő hőszigetelés, passzív üvegezés, redukált hőhidak, nagyon jó légzáróképesség és
kielégítő hővisszanyerésű szellőztető egység.
[…]A mintaház [– átalakítható belterei révén –] könnyedén átalakítható kényelmes otthonból irodai
térséggé, divatbemutató szalonná, művészeti galériává vagy közönséges találkozóhellyé a lakók
számára. A modulhoz kapcsolódó északi és déli teraszok találkozóhelyet biztosítanak a társasági életre
és pihenésre vágyók számára.”427

427
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e) A TO − Katalán Műszaki Egyetem

Forrás: Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.

A TO mintaház

A TO egy olyan fizikai és társadalmi tér megtestesülése, amely lehetővé teszi a lakók számára annak
feltárását, hogy szokásaik és viselkedési normáik hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz. […] A
projekt a lakhatás minden dimenzióját kulcsfontosságú tényezőnek tekinti, hiszen azok az egyén
dinamikáján alapszanak, melyek aztán a társadalom szintjén megnyilvánuló dinamikában
visszatükröződnek. Az ökoszisztéma változásának megállítása érdekében a csapat egy olyan újfajta
lakóház kivitelezését valósította meg, mely a felhasználás, fogyasztás, a mindennapi rutin és szociális
interakciók újragondolását hozza el. A prototípus arra törekszik, hogy a lakó megértse annak
működését; lehetővé téve számára a megfelelő hulladékgazdálkodást, a hulladékok erőforrássá
alakítását és a kényelmi feltételek szabályozását.”428
A prototípus épület a lakók, használók tevékenységeihez rendel modulokat. A berendezések –
beleértve a hagyományosan beépített konyhabútort – mobilak, így alkalmazkodva a használati
igényekhez.
f) MOR − Delfti Műszaki Egyetem
„Hollandiában az irodaépületek 55%-a nem felel meg annak a C osztályú energiahatékonysági
besorolásnak, amely 2023-tól lép hatályba. Az országban ezen kívül jelenleg lakhatási válság is van,
2030-ra több mint 1 millió lakásra lesz szükség.

428
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Forrás: Solar Decathlon Europe (2019) – Látogatói kézikönyv.

A MOR mintaház

A MOR [csapata] felújítási stratégiát […] [dolgozott ki] a nem megfelelő irodaépületeket olyan,
összességében pozitív hatású, többcélú épületekké […] [való átalakítására], amelyek előnyösek a
környezetük számára, tevékenységeket és társadalmi kölcsönhatásokat segítenek elő. Az épület rugalmasan
alakítható a változó igényekhez, az idő múlásával a lakók igényeihez igazítható, modulárisan
kialakított beltéri [elemek][…] felhasználásától kezdve a kültéri homlokzat napelemes csempéin át a
szétszerelést megkönnyítő kialakítás alkalmazásáig. A MOR a méretgazdaságos előre gyártási eljárások
alkalmazásával képes arra, hogy ezeket a lakóegységeket elfogadható áron kínálja a pályakezdőknek
(25-35 éves fiatal szakemberek). A MOR-nak olyan jövőbiztos épített környezet a célja, amely többet
ad a környezete számára, mint amennyit elvesz tőle. A csoport elhatározta, hogy a projekt
esettanulmányaként a rotterdami Marconi toronyházakat használja, melyek a 70-es évek jellemző
irodaház tipológiához tartoznak egy éppen kreatív negyeddé átalakuló területen.”429
5.2.5. Összegzés
A fentiek alapján kimondhatjuk, hogy hazánkban a moduláris építészet még kevésbé elterjedt, főként a
paneles előregyártásra szorítkozik. Ugyanakkor több cég is kísérletezik a 3D térmodulos technológia
alkalmazásával is, de a piaci bevezetésük még a folyamat elején jár.
Paneles előregyártás szempontjából viszont elég széles a paletta. Nagymúltú, jó referenciákkal
rendelkező cégek foglalkoznak vasbeton panelek gyártásával.
A könnyűszerkezetes panelokat gyártó cégek száma is növekszik, és egyre több olyan cég van, amely
magas minőséget állít elő, így javítva a lakossági bizalmat ezen építéstechnológia irányába.
Összességében elmondható, hogy bár a moduláris építészet jelen van Magyarországon, de még messze
nincs kiaknázva a technológiában rejlő teljes potenciál.
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5.3 Hazai moduláris innovatív technológiák430
5.3.1. A térszervezés alapú moduláris lakóház tipológia fejlesztése − projekteredmény ismertetés
A GINOP 2.2.1431 „Moduláris rendszerű, környezetbarát, sorolható, bővíthető, gyorsan telepíthető
szállás és közösségi célú előre gyártott készház elemek kifejlesztése, nulla és plusz energia lehetőséggel”
pályázat folyamán, az első munkafázis keretében termikus épületfizikai (vizuális és hőkomfort illetve
energetikai) szimulációk alkalmazásával fejlesztettünk családi ház típusházakat a BERGER Házak Zrt.
számára. A szimulációk mellett kiemelt szerepet kapott a fejlesztés folyamán a típusterv optimalizálás,
mely keretében az optimális tömegforma keresése volt a cél a komfortszint és az energiahatékonyság
szempontjából. Egy moduláris téregység készlettár rendszert kialakítva földszintes és emeletes épület
tömegforma konfigurációkat hoztunk létre, melyeket különböző üvegezési arányokkal, tájolásokkal és
tetőszerkezetekkel ellátva-kombinálva elemeztünk szimulációkkal. Összesen 99 db standard, illetve 32
db emelt szintű épületeset tanulmánya született, melyek súlyozott komfort és energetikai eredményei
alapján sorrendbe lettek állítva. Mind a standard, mind az emelt szintű családi lakóház esetekből az
első 5-5 helyezett szimulációs modellt kiválasztottuk, majd ezek közül 2-2 modell verziót dolgoztunk
ki vázlattervi szintre.
A projektvezető BERGER Házat Zrt.-vel egyeztetve a standard épület csomag 2 kiválasztott modellje
szolgál alapul a további fejlesztések folyamán: a földszintes AF2.1 épület új megnevezése A épület, az
emeletes kialakítású AE3 modell verzió, új megnevezése B épület (lásd 5.3.2 alfejezetet).
1. Célkitűzés
A projekt alapvető célkitűzése az első munkafázisban (vázlatterv kidolgozása), hogy létrejöjjön négy
különböző családi ház típusterv vázlatterve, mely hazánk klímaviszonyaira optimalizált
térszervezéssel, tömegformával, későbbi munkafázisban (építési engedélyezési és kiviteli terv)
szerkezetekkel, üzemeltetéssel és gépészeti rendszerekkel rendelkezik. Cél volt a következő négy
épülettípusra egy-egy vázlattervet fejleszteni:
‒ A1 épület: ‚STANDARD’, komfortos, energiahatékony lakóépület, mely alapvető
klímakoncepciója és építészeti absztrakt szintű alapkoncepciója egyszerűbb ’vonalvezetést’
követ és az épületszerkezetek és a gépészet a minimum épületenergetikai és épületgépészeti
követelményeknek megfelel.
‒ A2 épület: ‚STANDARD’, komfortos, energiahatékony lakóépület, mely alapvető
klímakoncepciója és építészeti absztrakt szintű alapkoncepciója egyszerűbb ’vonalvezetést’
követ és az épületszerkezetek és a gépészet magasabb épületenergetikai és gépészeti műszaki
tartalommal rendelkezik.
‒ B1 épület: ‚EMELT SZINT’, komfortos, energiahatékony lakóépület, mely alapvető
klímakoncepciója és építészeti absztrakt szintű alapkoncepciója emelt szintű ’vonalvezetést’
követ és a gépészet a minimum épületenergetikai és épületgépészeti követelményeknek
megfelel.
‒ B2 épület: ‚EMELT SZINT, komfortos, energiahatékony lakóépület, mely alapvető
klímakoncepciója és építészeti absztrakt szintű alapkoncepciója emelt szintű ’vonalvezetést’
követ és az épületszerkezetek és a gépészet magasabb épületenergetikai és gépészeti műszaki
tartalommal rendelkezik, okosház automatikával.
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előre gyártott készház elemek kifejlesztése, nulla és plusz energia lehetőséggel.
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2. Módszertan
Különös hangsúlyt helyeztünk a lehető leguniverzálisabb környezetvédelmi stratégiák, valamint az
Energia Design fenntartható építészeti technológia elvei, passzív tervezési és építési megoldások
alkalmazására. Ennek keretében vernakuláris (low tech) és high tech passzív koncepciók ötvözése,
aerodinamikai, illetve bionikai szerkezettel rendelkező, illetve elven működő természetes szellőztetés
és hűtés tervezési szempontok figyelembevétele, valamint energiahatékony, megújuló
energiaforrásokat hasznosító aktívtechnika, épületgépészet alkalmazása (építési engedélyezési terv,
kiviteli tervfázis) szerves részét képezte a munkának.
Az épületfizikai szimulációkkal támogatott tervezés-fejlesztés mellett első alkalommal egy
kombinatorikus épületoptimalizáló módszert is integráltunk a projektbe, mely nagyszámú terv verziót
tartalmazó keresési teret jár be annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb komfort-klimatikai és
energiahatékonysági mutatóval rendelkező épület koncepció-verziót megtalálhassuk.
Az optimális épület célkitűzés alatt a komfort és energetikai teljesítmény szempontjából
legmegfelelőbb optimális épület tömegforma keresését értjük, mely a térszervezés egyenes
következménye. Ennek érdekében első lépésben egy moduláris téregység rendszer készlettárat szükséges
létrehozni. Ebből a rendszerből megfelelő szabályok segítségével generáltuk az összes potenciális épület
tömegforma konfigurációt, mely tartalmazza a STANDARD és az EMELT SZINT földszintes, illetve
2-emeletes (földszint + emelet vagy tetőtér) épület verzióit, mint lehetséges és gazdaságos,
megvalósítható maximális komfort és energiahatékonysággal rendelkező családi lakóház
megoldásokat.
Egy következő lépésben érzékenységvizsgálat következett, mely a tető geometriai kialakítását és a
komforttérrel való térkapcsolatát elemzi, továbbá vizsgálja az üvegezési arány és a tájolás hatásait is.
Az épült konfigurációk ezek után egy dinamikus termikus szimulációs modellezés keretében
számszerűsítésre kerülnek a belső tér hő- és vizuális komfort minősége és az energiaigények
szempontjaiból. Az első 5 STANDARD, illetve 5 EMELT SZINTŰ épület koncepció verzió
kiválasztásra került, melyekből az építész vázlatterv kidolgozás következett.
3. A projekt részletes bemutatása
a) Első szabály: moduláris téregység rendszer készlettár
Az első szabály az alap téregységek megalkotását írja le. Az alap téregység vagy alap-modul 3,00 x 4,50
m-t befoglaló téglalap formájú alapterülettel és 3,00 m magassággal rendelkezik. Ez a méret egy 1,50 x
1,50 m méretű négyzetes raszter-egység sokszorosításával jött létre, mely lépték egy közlekedő
szélességét tartalmazza minden a későbbi tervfázisokban (vázlatterv, építési engedélyezési terv, kiviteli
terv) szükséges szerkezeti vastagságok figyelembe vételével (tehát a hasznos minimum keresztmetszet
kisebb, mint az 1,50 m). Az alap téregységeket a projektet bemutató 4. számú függelék tartalmazza.
b) Második szabály: tömegforma konfigurációk
A második szabály alapján lehetséges az alap téregység modulokból komplett családi lakóházat építeni
összesen 6 db alap modul egységből. A tömegkonfigurációkat az 5. számú függelék tartalmazza.
c) Az összes épület verzió dinamikus termikus szimulációja
Az előző munkafázisokban kifejlesztett, összesen 131 db épület verziót a következő lépésben egy
dinamikus termikus szimuláció sorozat alá vetettük, mely keretében komplex épületfizikai, időfüggő
komfort és energetikai számítások kerültek kivitelezésre. Az eredmények egyrészt a tömegforma,
másrészt pedig az üvegezett épületburok felületek és a tájolás hatásait, ezek együttes
hatásmechanizmusát hivatott tükrözni.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

IDA ICE klimatikai és energetikai dinamikus épület szimulációs modellező szoftverkörnyezet432

A vízszintes (általános) terepen elhelyezett épület modellek jellemző anyagokból és szerkezetekből
állnak, és az általában jellemző hőhidassággal rendelkeznek, mivel először az a legfontosabb tisztázandó
kérdés, hogy melyik geometria, üvegarány és tájolás, illetve ezek kombinációja az, amely a
legoptimálisabb épületfizikai teljesítménnyel, tehát a legalacsonyabb hőenergia igénnyel és a
legmagasabb hőkomforttal, illetve vizuális fénykomforttal rendelkezik. A hőtechnikailag releváns
épület burok szerkezet adatai a 6. számú függelékben találhatók.
a) Eredmények: a dinamikus termikus és fényszimulációk eredményeit a következő ábrák
vizualizálják. Az A épületek esetében a D-i tájolás és a 90%-os üvegezési arány következtében lehetséges
a geometriánként legmagasabb II. kategóriás hőkomfortos órák számát elérni éves szinten. A II.
kategória az MSZ EN 15251 alapján számított433 és új építésű épület esetében ajánlott klasszifikációs
szint. A 2-szintes A-épületek eseteiben általánosságban kb. 10%-kal magasabb a hőkomfort szint a
magasabb szoláris nyereség, fény és hőhozam következtében. Ennek egyik oka az, hogy a 2-szintes
tömegek belső komfort helyiségei nagyrészt csak 1 modul térmélységgel rendelkeznek (ellentétben a
tömörebb, 2-modul mély modellekkel), ezért a természetes fény és szoláris hőnyereség nagyobb.
Az egyes épület-verziók kapcsán releváns adatokat a 7. számú függelék tartalmazza.
A vizuális (természetes megvilágítás) komfort diffúz fényviszonyok mellett (nappali fényhányados,
DF) grafikon értékei a hasznos alapterület azon részarányát mutatja százalékban, mely nagyobb, mint
1,7% nappali fényhányadossal rendelkezik.
d) Negyedik szabály: az épület modellek rangsorolása
Az eredmények adatbázisából a következő szabály szerint egy sorrendet szükséges felállítani annak
érdekében, hogy beazonosítható legyen az optimális épület megoldás, illetve hasonló eredmény
karakterisztikát mutató épület verziók esetében optimális épület megoldásokról is beszélhetünk. Mind
az energia-, mind a komfortteljesítményének súlyozott értékelését szükséges elvégezni. A rangsorolás
létrehozásához egy súlyozási rendszert hívunk segítségül.
A súlyozási rendszer lehet például megrendelő specifikus értékekkel meghatározva, vagy – mint jelen
esetünkben – ún. objektív súlyozással. Az objektív súlyozási rendszer lényege, hogy nem szubjektív
432
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kliens-specifikus döntés alapján súlyozza az eredményeket, hanem mindig az összesített
eredményekhez viszonyít, és ennek tükrében határozza meg a súlyozási értékeket. Mivel jelen
projektben nincs felhasználó, illetve vállalkozó specifikus súlyozási preferencia meghatározva, az egyes
energia- és komfortteljesítmény-típusokat a megfelelő összteljesítményükhöz viszonyítva állítjuk be.
Az összes modell átlagos primer fűtési, hűtési és világítási energiaigény értékeinek aránya az összesített
átlagos energiaértékhez viszonyítva kiadja az egyes energiateljesítmény-típusok súlytényezőjét (ST).
Ugyanezt az ST-értéket kell a 3 komfortteljesítmény típusra is számítani. A komfort és energia STértékeket a következő ábrák szemléltetik. Az ST nagysága mutatja, hogy a súlyozási eljárásban a fűtés
(piros) dominál, ezt követi a nappali fényhányados (bézs) minősége, a hőkomfort, a nappali
megvilágítás autonómia (derült égbolt melletti 300 lx felett teljesítő terület részarány), majd a többi
eredmény kategória. A kapcsolódó összehasonlító ábrákat lásd a 8. számú függelékben.
Az energia- és komfortteljesítmények mértékegységekben, eredményintervallumokban és minimum,
illetve maximum értékekben is különböznek egymástól, ezért az összehasonlításhoz és a sorrend
kialakításához egy közös pontrendszert vezettünk be. Az épület verziók az egyes energia- és
komfortteljesítmény-típusok szerint pontszámot kapnak, például fűtési teljesítményben a
legalacsonyabb fűtési igényű modell 99 (max.) pontot az A-épületek esetében, illetve 32 (max.) pontot
a B-verziók esetében. A legnagyobb fűtési igényű modell 1 (min.) pontot kapott. Az eltérő
komfortteljesítményeket értékelve a legmagasabb számú komfortóra teljesítmény maximális pontot,
míg a legalacsonyabb komfort-óraszámmal vagy hasznos alapterület részaránnyal rendelkező modell 1
pontot ért el. Az energetikai pontszámokat ezután megszoroztuk a fűtési, hűtési és világítási ST
értékkel, és a komfort-pontszámokat is súlyoztuk a megfelelő ST értékellel (lásd a 9. számú függeléket).
A súlyozott teljesítménypontszámok a 3 energiatípus pontszám súlyozott összegét, illetve a 3
komforttípus pontszám súlyozott összegét eredményezik. A súlyozott összenergia és összkomfort
pontszámokat ezután normalizáltuk. Ezt követően mind a súlyozott összenergia, mind a súlyozott
összkomfort pontszámok csökkenő sorrendjét határoztuk meg, majd minden esetben meghatározásra
került az összenergia és összkomfort rangsorpontok összege, mely 50-50%-os komfort- és energia
(egyen)súly tényezővel (ST) számított. Tehát az energia és komfort pontok a súlyozás végén egyenragú
hangsúlyt kapnak (’objektivitás’ miatt). A következő ábrák az összes építési esetet sorrendben
rendszerezik.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épületek súlyozott rangsora

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épületek súlyozott rangsora

A relatív kismértékű szórás miatt potenciális optimális megoldásként mind az A, mind a B épületek
esetébe az első 5-5- épület verziót volt lehetséges szelektálni. A következő ábrák a kiválasztott épület
verziókat mutatják a komfort minőség és az energetikai teljesítmények szimulált eredményeivel. Mivel
mind a komfort performancia, mind az energetikai eredmények kismértékben különböznek
egymástól, egy következő lépésben az 5 nyertes verzióból 2-2 modell végleges kiválasztására került sor
egy földszintes, illetve egy emeletes verzió formájában. Az ezeket bemutató ábrákat, látványterveket a
10. számú függelék tartalmazza.
e) A további fejlesztés céljából kiválasztott A és B épületek funkcionális felépítése
Az előzőekben bemutatott négy vázlatterv verzióból − további fejlesztés céljából – két eset került
kiválasztásra. Az AF2.1 és az AE3 STANDARD családi ház lakóépület verziók a továbbiakban A,
illetve B épületként szerepelnek a fejlesztésben.
Az A épület egy földszintes családi ház verzió, magastetővel. A vizsgálatok folyamán az épületeket ÉD-i tájolással helyeztük el egy vízszintes terepen, tehát a bejárati homlokzat teljes mértékben É felé
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néz, a vele 180°-ban átellenes homlokzat pedig komplett D-i tájolású. A fedett előtetővel rendelkező
bejárat és előtéren keresztül a központi konyha-étkető-nappali helyiségbe jutunk északról, melyet
észak felől kiszolgáló helyiségek (Wc, háztartási helyiség, kamra), továbbá NY-i irányból egy zsilipen
keresztül a 2 személyautóra méretezett garázs öveznek. A központi nappali D, NY és K irányban
rendelkezik üvegezett homlokzatokkal (homlokzatfelültre vetített üvegezési arány közel 90%). A
nappalitól keletre helyezkedik el a szoba szekció egy háló, két gyerekszoba és egy dolgozó helyiség,
melyeket egy gardrób és egy fürdő helyiség egészít ki egy központi folyosóval egyetemben. A hálószoba
és a két gyerekszoba D-i tájolású (a hálónak K-i ablak is van), míg a dolgozó, vendégszoba K-i tájolású.
A fürdő és a gardrób – hasonlóan a többi kiszolgáló helyiséghez – É-felé néz. Az egész épület tömeg
déli homlokzata egy tornácos előtető kialakítással lett ellátva, kivéve a nappali helyiséget, mely a tornác
külső pereméig kifut, ezért ez a helyiség egy extra konzolosan kinyúló, 1m mélységgel rendelkező
előtető, tornácot kapott. A nappali-étkező-konyha galériás kialakítású, tehát a felette lévő tetőtérrel
egybe lett nyitva, nagyvonalú megjelenést, térérzetet és magas léghigiéniai szintet biztosítva. A családi
ház további részei egy fűtetlen tető, illetve padlástérrel rendelkeznek felülről. A tornácokat és előtetőt,
mint árnyékoló szerkezeteket a K-i, Ny-i és D-i homlokzatokon további külső lamellás árnyékoló
szerkezetek egészítik ki a lapos beesési szöggel rendelkező besugárzás napvédelme érdekében.
A B épület egy kétszintes családi ház verzió, lapostetővel. A vizsgálatok folyamán az épületeket É-D-i
tájolással helyeztük el egy vízszintes terepen, tehát a bejárati homlokzati teljes mértékben É felé néz, a
vele 180°-ban átellenes homlokzat pedig komplett D-i tájolású. A fedett előtetővel rendelkező bejárat
és előtéren keresztül a központi hall helyiségébe lehet eljutni, mely közvetlenül kapcsolódik NY-i
irányban a 2 személyautóra méretezett garázshoz, K felé pedig a dolgozó, vendégszoba, fürdő, Wc és
raktárhelyiség szekcióhoz. Dél felé haladva a hallból a konyha-étkező-nappali helyiségben jutunk,
közel 90%-os homlokzatfelültre vetített üvegezési aránnyal a D-i és NY-i oldalon. A ház DNY-i
sarkában a hálószoba helyezkedik el, D-i, illetve K-i tájolású nyílászárókkal. Az előtér lépcsőjén
keresztül az emeleti szint közelíthető meg, egy fürdő, egy háztartási helyiség, gépészeti helyiség és 3
szoba. Két szoba az épület tömeg K-i és Ny-i bütü homlokzata mentén helyezkedik el D-i, K-i, illetve
NY-i tájolású üvegezett nyílászáró szerkezetekkel. A harmadik szoba a D-i homlokzatra lett csatolva,
a fürdőszoba mellé. Az emeleti szint teljes D-i homlokzata mentén egy több mint 60 m2 alapterületű
tetőterasz került kialakításra. A D-i tájolású homlokzat a földszinten és az emeleti szinten egy-egy 1 m
mély konzolosan kinyúló tornác jellegű előtetővel lett ellátva. A tornácokat (előtetőket), mint
árnyékoló szerkezeteket a K-i, Ny-i és D-i homlokzatokon további külső lamellás árnyékoló
szerkezetek egészítik ki, a lapos beesési szöggel rendelkező besugárzás napvédelme érdekében. A
kapcsolódó helyiségjegyzéket a 11. számú függelék tartalmazza.
f) Vizsgálatsorozat az építési engedélyezési terv kidolgozásához
Az A és B épület vázlattervére épülve, a következő munkafázis az építési engedélyezési szintű terveket
készíti el, melynek keretében épületfizikai, klimatikai, komfort és energetikai szimulációkkal támogatott
tervezés-fejlesztés történt. A szimulációs tervezési munkarész keretében a koncepció javaslatok termikus
és fényszimulációkkal történő modellezése, számításai és az eredmények kiértékelése, alapjául szolgált
a tervezési javaslattétel és variánsok elemzésének elvégzéséhez. Ennek részleteit a 12. számú függelék
tartalmazza.
g) Szimulációk az építési engedélyezési terv kidolgozásához
A komplex épületfizikai számítások keretében az IDA ICE (4.8 SP2) szimulációs szoftvert, vagy ezzel
egyenértékűt volt szükséges alkalmazni. A dinamikus termikus szimulációk elvégzéséhez az A épületről
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18 db a B épületről pedig 15 db klímazónából álló szimulációs 3D modell készült. Szintenként 3D
horizontális metszeteken látható a klímazóna modellezés felépítése, mely keretében a helyiségek
fűtése, hűtése és szellőztetése különböző beállításokkal megfogalmazásra került. Figyelembe véve a
típusterv adta korlátokat, miszerint a mindenkori beépítési környezet (szomszédos épületek, vegetáció
stb.) nem ismert, − az épület közvetlen beépítési környezete egy sík telek, illetve terep adottság
formájában modellezett. A kapcsolódó ábrákat a 13. számú függelék tartalmazza.
h) Épületburok szerkezetek hőtechnikai méretezése
A BERGER HÁZAK Zrt.-vel közösen elnyert K+F pályázat által finanszírozott projekt keretében
favázas könnyűszerkezetes prototípus építőelem fejlesztése is megvalósításra kerül.434 A hőszigetelés a
talajjal nem érintkező épületburok szerkezetek esetében STEICO fagyapot, illetve egyenértékű
hővezetési tényezővel rendelkező cellulóz alapú hőszigeteléssel történik. A részletes szerkezetek (a
kifejlesztett terv) a későbbiekben kerül leírásra. Jelen K+F fázisban az épületfizikailag releváns anyagok
és szerkezetek definiálása, modellezése és szimulációi kerültek kivitelezésre.
A hőtechnikai méretezést a hazai törvényben előírt számítási módszerrel méreteztük, a követelmény
értékeket, illetve az emelt szintű hőtechnikát a 14. számú függelékben megtalálható listában
részletezett épületburok térhatároló szerkezetek és rétegrendek formájában lehetséges megvalósítani.
A méretezett épület burok szerkezeteket a WINWATT szoftver alkalmazásával modelleztük azért,
mert a hazai épületenergetikai számítási módszer eltér a dinamikus termikus szimulációk módszerétől
(például hideg- és melegperemes üvegezések figyelembe vétele, korrekciós tényezők stb.). A kapott
épületburok szerkezeteket ezután a dinamikus termikus modellezés keretében implementáltuk az
időfüggő számítások elvégzéséhez.
i) Hőszükséglet méretezés és éves hőigény meghatározása szimulációkkal
A hőszükséglet szimulációk egy hosszas iterációs szimulációsorozatból álltak, melyek keretében a
parancsolt belső léghőmérséklet értékek tartása volt a cél egyrészt, ugyanakkor a lehető legkisebb hűtési,
illetve fűtési teljesítmények meghatározása is szükséges volt az energiahatékonyság és bekerülési
költséghatékonyság maximalizálása érdekében. A helyiségek operatív hőmérsékleteinek alakulását a
következő grafikonok tartalmazzák. A hőmérséklet disztribúció egy elfogadható szintre fejlesztett
értékeinek számítása után a helyiségekre lebontott fűtési és hűtési hőteljesítmény igények
határozhatóak meg, mely alapjául szolgál az éves üzemeltetési szimulációk beállításainak. A kapcsolódó
ábrákat a 15. számú függelék tartalmazza.
j) Fűtés
− A hőleadó rendszer435 a hasznos alapterület alapján megfelelő teljesítménnyel rendelkező
fűtőegység (konvektív vagy sugárzási átadás nincs figyelembe véve, PI szabályzó): a kiindulási
teljesítmény 100 W/m2 kezdeti alapbeállítással modellezve.
− A 436 a COP 1 hatásfok érték alapján a helység hűtési igényét látja el, gyakorlatilag ebben a
modellezési felbontásban még nincs szerepe. Egyébként vízközeggel rendelkező hőleadó
rendszerek hőtermelő központja különböző energiaforrások alkalmazhatóságával (kőolaj,
földgáz, villamos áram). Külső léghőmérséklet függő előremenő vízhőmérséklet szabályzással
működik. A légtechnika hőigényét is ellátja.
434

Épületszerkezetek feljlesztője: IDP Group Mérnöki Tervező Iroda Kft. Kistelegdi 2008 Építész-Tervező Kft., építési engedélyezési terv dokumentáció,
saját archívum.
435
„Ideal heater”.
436
„Boiler”.
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k) Hűtés
− A hőleadó rendszer437a hasznos alapterület alapján megfelelő teljesítménnyel rendelkező
hűtőegység (konvektív vagy sugárzási átadás nincs figye-lembe véve, PI szabályzó); A
kiindulási teljesítmény kezdeti 200 W/m2 alapbeállítással modellezve.
− A hőtermelő rendszer438 alapbeállításban COP 1 hatásfok érték alapján, a helység hűtési igényét
látja el, gyakorlatilag ebben a modellezési felbontásban még nincs szerepe. Vízközeggel
rendelkező hőleadó rendszerek hőtermelő központja általában villamos áram energiaforrások
alkalmazásával. Konstans előremenő vízhőmérséklet szabályozással működik (alapbeállítás 15
°C vizes rendszer, 5 °C légtechnika ellátás előremenő vízhőmérsékletek).
A fűtés – hűtés a belső terekben egész évben 26 °C nyári hűtési, illetve 18/22 °C téli fűtési
alapjel alapján állít elő belső léghőmérsékletet, illetve komfortot.
− A légtechnika439a helyiségek légcseréje konstans légtérfogat árammal működik (CAV), a
következő fajlagosított befújt és elszívott légmennyiséggel 30 m3/(h*fő):
A fentieket részletesen a 16. számú függelék tartalmazza.
l) Épületgépészeti szimulációk, alap-üzemeltetés
Helyiségenként különböző, a hőszükséglet méretezési szimulációk eredményei alapján modellezett
radiátorok biztosítják a fűtést, továbbá az azonos módon méretezett helyiségenként modellezett split
rendszerű légkondicionáló berendezések biztosítják a hűtést. A hőleadókra vonatkozó részletes adatok
a 17. számú függelékben találhatók.
Az A1 és B1 épületek fűtés-hűtés hőtermelő rendszere kapcsán kiemelendő, hogy az A1 modellben
egy kondenzációs gázkazán − COP 1 hatásfokkal − 4,764 kW teljesítménnyel, illetve a B1 modell
esetében 6,333 kW teljesítménnyel biztosítja a hőtermelést. Emellett helyiségenkénti split-klíma
berendezések összesen 3,283 kW (A1 modell), illetve 4,066 kW (B2 modell) hűtési teljesítménnyel
üzemelnek.
Az A2 és B2 épület fűtés-hűtés hőtermelő rendszere esetében egy levegő-víz hőszivattyú felelős a
hőtermelésért, illetve a hűtési hő előállításáért. A primer oldali hőcserélő 10 kW teljesítménnyel
rendelkezik. A szekunder oldali hőszivattyú 4,764 kW (A2 modell) ill. 6,333 kW (B2 modell) fűtési
teljesítménnyel rendelkezik. A teljesítményeket a hőszükséglet méretezés folyamán számítottuk
iteratív szimulációsorozat eredményeként. A hűtési teljesítmény 3,284 kW (A2 modell) és 4,066 kW
(B2 modell). Egy fűtési és hűtési puffertároló rendszeren keresztül a vizes hőleadók 17 °C előremenő
hűtési, illetve külső hőmérsékletfüggő fűtési (max. 35 °C) előremenő rendszerhőmérsékletet kapnak.
A fűtési rendszerhőmérséklet az előremenő ágban a vizes hőleadók esetében külső hőmérsékletfüggő
vezérlés alapján működik.
A fűtés – hűtés a belső terekben egész évben 26 °C nyári hűtési, illetve 18/22 °C téli fűtési alapjel
alapján állít elő belső léghőmérsékletet, illetve komfortot.
Az A2 és B2 modellek légtechnikai megoldásai440 tekintetében kiemelendő, hogy a központi légtechnika
légkezelő berendezése alapbeállításban működik, télen, nyáron 21 °C befújt léghőmérsékletet irányoz
elő a hővisszanyerés, 90% hatásfokkal rendelkező hővisszanyeréssel, 80 Pa befúvási és 80 Pa elszívási
ventilátor nyomással.

437

„Ideal cooler”.
„Chiller”.
439
AHU, Air Handling Unit.
440
Légtechnika (AHU).
438
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Fűtő, illetve hűtő kaloriferek nincsenek alkalmazva lakófunkció esetében (csak hővisszanyerés). Az
AHU légkezelő berendezések vezérlése használati időprogrammal különböző ventilátor intenzitással
üzemel: egész évben, hétköznapokon 9:00-15:00 óráig 33% intenzitással működik, a nap fennmaradó
részében 66% intenzitással működik.
Egész évben, ünnepnapokon és hétvégéken folyamatosan 66% intenzitással működik.
A berendezések, mesterséges megvilágítás, emberek és épületszerkezetek megfelelnek a hőszükséglet
szimulációk keretében felvett paramétereknek.
A fentiekhez kapcsolódó releváns adatokat a 18. számú függelék tartalmazza.
m) Vizuális komfort szimulációk
A dinamikus termikus szimulációk keretében stacioner természetes fényszimulációs vizsgálatokat is
szükséges elvégezni a nappali fényautonómia (daylight autonomy, DA) és a nappali fényhányados
(daylight factor, DF) formájában. A kiértékelést az A, illetve a B épület modelljében szükséges
elvégezni. A nappali megvilágítás autonómia értékeket külső mozgatható lamellás árnyékolástechnika
nélkül kell modellezni annak érdekében, hogy az építészeti tömegforma, az épületburok üvegezési
arány, és az ezek tájolásából adódóan a kialakuló vizuális komfort mértékét minősíteni lehessen. A
vázlattervi munkafázis eredményei 90% üvegezési arányt eredményeztek a fő (D-i) tájolású
homlokzaton mind az A, mind a B épület eseteiben. Az építési engedélyezési K+F munkafázis
keretében a nappali helyiség üvegezési aránya maradt 90%, a további D-i tájolású szobák, helyiségek
viszont építészeti-gyakorlati okokból kifolyólag változtak. Az A épületben 1,50/2,40 m és 2,56/2,70
m, 1,50/2,40 m, 1,50/2,70 m és 1,19/1,54 m méretű nyílászárókkal lettek ellátva.
A hazai viszonyokra érvényes DF1,7 értékkel (a külső és belső nappali természetes megvilágítás
értékeke hányadosa százalékban kifejezve, borul égbolt mellett) rendelkező terület részarány nagysága
az A épület esetében közel 54%-os, tehát az épület több mint felében borult időjárás esetében is teljesen
megfelelő a természetes megvilágítás mértéke. A B épület esetében a hazai viszonyokra érvényes DF1,7
értékkel rendelkező terület részarány nagysága 57,5%-os, kismértékben jobb, mint az A épület
esetében.
A DA–értékeket minden hónap 21-én 12:00 órakor modelleztük. A DA300 értékkel rendelkező belső
terület részarány (hasznos alapterület részarány, ahol magasabb, mint 300 lx nappali természetes
megvilágítás erősség uralkodik, derült égbolt mellett) nagysága az A épület esetében egész évben 58%
felett van, a B épület pedig 71% felett teljesít. Az A modell földszintes tömege, kismértékben mélyebb
nappali helyisége, hosszúkás É-D-i tájolása (több helyiség É-i tájolású), továbbá a 8,7%-os üvegezési
aránya és az intenzívebb konstruktív árnyékoló hatás miatt teljesít gyengébben a B épület 9,5%
üvegezési aránya és kompakt épülettömegével (diverzifikáltabb tájolással) szemben.
Mindkét épület esetében elmondható, hogy a 300 lx megvilágítás erősség határérték egy magas
minőségi határértéket képvisel, tehát az épületek nappali megvilágítás autonómiája teljes mértékben
elfogadható (az alárendelt helyiségekben a 300 lx nem is előírás). Az eredmények mutatják, hogy az
épületek előzetes vizsgálatai és termikus szimulációs fejlesztési munkálatai a vázlattervi projektfázisban
a homlokzatfelületre vetített üvegezési arány tekintetében hatékony megoldást hoztak. A kapcsolódó
adatokat és ábrákat a 19. számú függelék tartalmazza.
n) Összegzés
Összesen háromfajta hőtechnikai és épületszerkezeti épületburok verzió került összehasonlításra
mind az A, mind a B épület esetében. A minimum hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező A1 és B1
épület mellett, a passzív ház követelmény szintet elérő hőtechnikával rendelkező épületburok modell
(A2 és B2), illetve az A3 és B3 modellek egy vályog rostlapokkal (és a belső falszerkezetek vályog
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anyagból való kialakításával, a vályog rostlapok között vályog tégla szerkezet) ellátott verzió modelljét
is vizsgáltuk.
A vályog szerkezetű modellek termikus komfort tekintetében bár 10-15% arányban képesek éves
szinten a II-es kategóriájú hőkomfortos használati időszak tartamát növelni, de jelentős többlet
bekerülési költségekkel járnak. Az A2 és B2 modellek passzívház hőátbocsátási értékre feljavított
épületburok szerkezetei hőkomfort tekintetében nem voltak képesek javulást eszközölni az A1, illetve
B1 minimum hőtechnikai szinttel rendelkező modellekhez képest.
A használati hőenergia tekintetében az A2 és A3, illetve a B2 és B3 modellek egymáshoz képest közel
azonos energiahatékonysággal üzemeltek és 12-15%-os arányban biztosítanak használati energia
megtakarítást az A1, illetve B1 modellekhez képest. Ennek tükrében a kutatás-fejlesztési projekt az A2
és a B2 modell verziót fejleszti tovább az épületgépészeti modellezés számára.
Az A1 és B1 épületburok szerkezet modellek radiátor és split klímaberendezéssel, illetve kondenzációs
gázkazánnal kialakított gépészeti szimulációban kerültek elemzésre. Az A2 és B2 emelt hőtechnikai
szinttel rendelkező épületburok szerkezet modellek egy padlófűtés, mennyezethűtés és levegő-víz
hőszivattyús rendszerrel kialakított gépészeti szimulációban lettek számszerűsítve. 11-17%-os primer
energia megtakarítást lehetséges elérni az emelt szintű épületgépészettel, továbbá 23-50%-os
hőkomfort növelést.
A B1 épület 17%-kal alacsonyabb primer energiaigénnyel rendelkezik az A1 modellhez képest, a B2
modell pedig 23%-kal alacsonyabb primer energiaigénnyel rendelkezik az A2 modellhez képest.
Összességében a 2-szintes tömeg kisebb hőveszteséggel rendelkezik az épületburokban és az
alacsonyabb üvegarány miatt keletkezik az energetikai előny a B épület számára.
Az épületek természetes fényellátása egész évben megfelelő. A nappali fényhányados DF1,7 terület
részarány 54-57%-os értékeivel borult égbolt mellett elfogadhatóak, a nappali fényautonómia
(DA300) 58% illetve 71% feletti havi terület részarány értékei pedig szintén elfogadhatóak, főleg ha a
magas határértéket (≥ 300 lx) vesszük alapul. Az A épület kisebb üvegaránya és intenzívebb
konstruktív árnyékolása miatt alakult ki a DA különbség.
Az előtető szerkezetek (tornác) konstruktív árnyékolása mellett javasoljuk a D-i, K-i és NY-i
homlokzatok nyílászáróinak külső mozgatható árnyékolását, melyet modelleztünk a lapos beesési
szögű szoláris sugárzás (nyári hőterhelés) kiküszöbölés végett. Az épület önmagában mindkét esetben
energia-pozitív mérleggel rendelkezik.
A jövő K+F fázisában (kiv.terrv) a következő gépészet és villamossági rendszer fejlesztés irányzott elő:
− Napelemes rendszer alkalmazása, éves energiamérleg finomhangolása, nullenergia mérleg
megcélzása (A2, B2 épületek).
− Vákuumcsöves kollektoros rendszer vizsgálata (A2, B2 épületek).
− Épületgépészet és passzív szellőztetés automatizálása, okos ház rendszer fejlesztése (A2, B2
épületek).
o) Építész terv
Az előző részekben leírt K+F projektfázisok eredményeként az A és B épületek építési engedélyezési
terve elkészült. A következő ábrákon mindkét épület alaprajzai és metszetei mutatják be a
vázlattervek441 és a dinamikus termikus szimulációk épületszerkezeteinek (hőtechnikailag
releváns)kiválasztott, kifejlesztett verzióját. A vázlatterv elkészülte után, az építési engedélyezési terv
kidolgozásával párhuzamosan az épületszerkezetek kifejlesztése is elkezdődhet. A kapcsolódó
alaprajzokat a 20. számú függelék tartalmazza.
441

Kistelegdi 2008 Építész-Tervező Kft., vázlatterv dokumentáció, saját archívum.
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6. A MODULÁRIS TECHNOLÓGIÁK SZÉLESKÖRŰ HAZAI IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI
6.1. A moduláris építészet hazai lehetőségei oktatási, egészségügyi és szolgáltató intézmények és
lakó- és szállásépületek, valamint irodaházak esetében442
A moduláris épületek ideálisan alkalmazhatók olyan esetekben, amikor az egyes helyiségek alaprajzi és
magassági méretei megvalósíthatók szállítható méretű modulok kombinálásával, különösen célszerűek
olyan épületeknél, ahol sok ismétlődő (vagy hasonló) elem szerepel. Fontos szerepük van a moduláris
épületeknek olyan esetekben is, amikor a lehető legrövidebb idő alatt szükséges megoldani egy-egy
funkció elhelyezését (például egy járványhelyzetben gyorsan kell kórházat nyitni). Noha modulokból
a „hagyományos” szerkezetű épületekkel egyező minőségű és értékű állandó épületek hozhatók létre,
további előnyként szerepel, hogy szükség esetén ezek az épületek úgy szedhetők elemeikre,
moduljaikra, hogy aztán más helyszínen vagy helyszíneken a modulok újra felhasználhatóak. Fenti
jellemzők alapján kirajzolódik, hogy a moduláris rendszer kifejezetten alkalmas lakó- és
szállásépületek, oktatási intézmények épületeinek, egészségügyi ellátást biztosító épületek és bizonyos
típusú irodaépületek kialakítására. Az ilyen épülettípusok túlnyomórészt állami, önkormányzati,
közületi fejlesztésben és fenntartásban épülnek. Beruházói, fenntartói oldalon hatalmas előnyt
jelenthet az egységes műszaki tartalmú épületek kezelése mind műszaki, mind jogi szempontból, így
végül gazdasági szempontból is, nem utolsó sorban pedig környezetvédelmi szempontból is hatékony
alternatívát jelentenek.
Ebben az alfejezetben egyrészt megvizsgáljuk e szegmensek hazai meglévő épületállományát
mennyiségi, minőségi és földrajzi elhelyezkedés szempontjából, és ezt összevetjük a jelenlegi és a
jövőben várható igényekkel, másrészt tárgyaljuk a nevezett épülettípusok műszaki sajátosságait,
amelyek alapján mérlegelhető a moduláris technológia alkalmazásának versenyképessége adott
esetekben.
A moduláris építészet, bár elegendő szabadságot ad az építészeti kreativitás kibontakozásának is,
értelemszerűen jelent technológiai kötöttségeket is. Az egységesített műszaki tartalommal készített
lakóegységek különösen előnyösek lehetnek, amikor sok egység üzemeltetése összpontosul egy kézben.
Ilyen esetek lehetnek például az önkormányzati bérlakások is. A technológia lehetőségeit és korlátait
tehát érdemes komplexen vizsgálni gazdasági-társadalmi-(lakás)politikai kontextusban.
Közúti szállítás esetén egyes piaci szereplők véleménye szerint (ld. 2.2 alfejezet függelékében szakértői
interjúk listáját) 150-200 km egy-egy moduláris gyártó gazdaságos „hatótávolsága”, a tapasztalat
azonban azt mutatja, hogy esetenként ezt jelentősen meghaladó távolságokra is történnek
értékesítések. Magyarországon egyelőre nincs olyan nagy kapacitású − jelen alfejezet értelmezésében
vett − moduláris gyártó, amely komplex nagyberuházások beszállítója lehetne, de a kisebb, kezdetben
lakossági piacra dolgozó üzemek közül már elkezdtek kinőni azok, amelyek képesek egy-egy
munkásszálló, kollégium, kisebb irodaépület megvalósítására. Remélhető, hogy a kereslet és a kínálat
mind mennyiségileg, mind minőségileg gyorsan fog párhuzamosan növekedni, valamint várható a nagy
építőipari szereplők belépése is erre a piacra.

442

A 6.1. alfejezet Márkus Ferenc okleveles építőmérnök, a TSPC külkapcsolati csoportvezetője írása. A fejezet megírásában való közreműködéséért
köszönet illeti Huszár Barbarát.
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6.1.1. A moduláris építészet hazai lehetőségei oktatási épületek esetében
A KSH 2021-es adatai alapján a 2020/2021-es tanévben Magyarországon 1.812.000 gyermek és fiatal
vesz részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző szintű képzéseiben443. Ebből 322.700
gyermek óvodai nevelésben, 729.300 tanuló általános iskolai, 469.500 tanuló középfokú oktatásban
részesült. További 2.500 súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében
teljesíti tankötelezettségét, míg felsőoktatási intézményekben 287.900 hallgató folytat jelenleg
tanulmányokat.
KOVÁCS-MOLNÁR-KÓSA (2019) kutatása alapján hazánk oktatási épület-állományának nagy
része a XX. század közepén és második felében épült, kiegészülve a korábbi iskolaépítési programok
részeként és a rendszerváltás után létrehozott intézményekkel.444 Emellett az EBI445 Építésaktivitási
Jelentéseit elemezve látható, hogy 2000 óta újra jelentőssé vált az oktatási-kutatási épületek fejlesztési
volumene hazánkban. A 2020-as EBI Jelentés446 adatai alapján az előző évekhez hasonlóan 2020-ban
is kiemelten magas értékvolumenben kezdődtek meg kivitelezési munkák az oktatási épületek
esetében. Habár 2020-ban a 2018-as 140 milliárd forintos csúcsot nem sikerült elérni, és a 2019-es
szinttől is elmaradt néhány százalékkal az aktivitás, azonban a körülbelül 120 milliárd forintnyi
elindított beruházással ez volt a harmadik legsikeresebb év 2000 óta. 2020-ban kezdődött meg többek
között az EMC Mérőlabor szerverközpont kivitelezése, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Kar Hagyományos Kínai Orvoslási tanszék projektje és a Debreceni Egyetemen létesülő Innovációs
Központ és Learning Center építése is.
A hazai oktatási épületállományt vizsgálva az újépítésű, modern kialakítású iskolák mellett érdemes
kiemelni a sok esetben műemlékvédelem alatt álló régebbi épületeket is. Korszerűsítésüknek és
átépítésüknek a műemlékvédettségi státusz mellett, gyakran további akadálya az adott városnegyedben
való elhelyezkedésük és településképi beékelődésük. Gazdasági és üzemeltetési szempontból ezek az
ingatlanok mindenképp előnytelenek, azonban sok esetben eszmei értékük és a hozzájuk köthető
múltbéli emlékek, események ellensúlyozzák a pénzügyi hátrányokat.
Míg az egyetemi épületek gyakran specifikus igényeknek kell, hogy megfeleljenek, addig az általános- és
középiskolai épületek nagymértékben tipizálhatók. Egy egységes műszaki rendszer kifejlesztése
gazdaságosabbá tehetné a gyártási, építési folyamat mellett az épületek üzemeltetését is, valamint
lényegesen kedvezőbb műszaki, gazdasági és szervezeti körülményeket hozna létre a későbbi
épületáthelyezések esetére.
KOVÁCS-MOLNÁR-KÓSA (2019) elemzése447 alapján az 1990-es évek óta létesült új oktatási
épületek jellemzően a szuburbanizáció hatására jöttek létre, ugyanis ebben az időszakban változni
kezdett az iskola szerepe a közösségi életben. Ezekben az években már egye inkább elterjedt volt az ún.
épület adaptáció, amikor egy oktatási intézmény egy más céllal létrehozott épületben kezd működni
vagy gazdasági okokból vagy mert egy saját. független fenntartású, alapítványi vagy magániskola jött
létre. Ebből kifolyólag az építészeti és műszaki követelmények is megváltoztak egy-egy ilyen projekt
443

KSH Oktatási adatok, 2020/2021 (előzetes adatok). https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.html (A letöltés
dátuma: 2021. november 2.)
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KOVÁCS Péter-MOLNÁR Tamás-KÓSA Balázs (2019): Oktatási épületek különleges építészeti igényei. Műszaki Tudományos Közlemények, 11.
évf. 129–132.
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Három cégcsoport közreműködésében negyedévente publikált építőipari elemzés. A három vállalat (Eltinga, Buildecon, Ibuild.info) nevének
kezdőbetűiből ered az EBI név.
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EBI Építésaktivitási Jelentés 2020 − Aggregált adatok az ibuild.info építési projektadatbázisból. Elérhető: https://www.ibuild.info/ebicma/2020/4/HU/ebi_epitesaktivitasi_jelentes_kivonat.html (A letöltés dátuma: 2021. október 28.).
447
KOVÁCS Péter-MOLNÁR Tamás-KÓSA Balázs (2019): Oktatási épületek különleges építészeti igényei. Műszaki Tudományos Közlemények, 11.
évf. 129–132.
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kapcsán. Napjainkban már az oktatási intézmények esetén is gyakran szempont a gyors kivitelezés akár
egy-egy fiatalokkal benépesülő terület miatt, akár csak azért, hogy a tanév vége és a következő tanév
kezdeti közötti néhány hónapos időszakban valósulhasson meg a fejlesztésnek a helyszínt érintő
szakasza, így az oktatás zavartalansága mindvégig biztosított maradjon. Szintén jellemző igény, hogy
az adott intézményt érintő felújítás idejére a tanulók oktatásban való részvétele – lehetőleg változatlan
feltételek mellett – megoldott legyen.
Az elmúlt évtizedben hazánkban több állami program is az iskolafejlesztések bővítését célozta meg. A
magyar kormány 2014-ben indította el a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programot,
mely keretein belül 5 tanuszoda, 27 tornaterem, 24 iskolai tanteremfejlesztés és 5 teljesen új
iskolaprojekt megvalósítása lett bejelentve, emellett 2019-ben a Program következő állomásaként négy
új iskola építését jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, továbbá 136 új tanterem
kialakítását már meglévő iskolákban Budapest környékén448. Ezen felül a Magyar Közlönyben
megjelent tájékoztatás alapján 2021 őszén nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
lett nyilvánítva tizenhét pest megyei település iskolafejlesztési programja.449
Akár ideiglenes, átmeneti megoldásként, akár állandó épületként telepíthetők moduláris tantermek,
könyvtárak önálló épületként vagy meglévő épület kibővítéseként. Lehetőség van mind a belsőépítészeti
kialakításban, mind a homlokzati megjelenésben igazodni a környezethez és a megrendelői
igényekhez. Modulokból való konstrukcióval tökéletesen lehetséges lekövetni a korszerű oktatási
igényekhez megfelelő terekre vonatkozó igényeket. Megfelelően nagy egybefüggő terek ugyanúgy
kialakíthatók, mint jól elszeparált egységek, könnyen kombinálhatók a korszerű, környezettudatos
burkolatok, szükség szerint variálhatók a természetes bevilágítást lehetővé felületek és ezek
árnyékolástechnikája. Kialakult megoldások vannak az épülettechnológiai kérdések kezelésére is, ezek
6.1.2. A moduláris építészet hazai lehetőségei egészségügyi és szolgáltató intézmények esetében
Az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény450 3. §-a határozza meg az egészségügyi intézmények
fogalmát. Ez alapján az egészségügyi szolgáltatók közül a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, az állami mentőszolgálat, az állami vérellátó szolgálat,
valamint az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is
nyújtanak. Ezekhez kapcsolódik az ún. szociális szolgáltató intézmények csoportja, melyekről a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény rendelkezik. Ennek
értelmében a szociálisan rászorulók számára a személyes gondoskodást az állam, illetve az
önkormányzatok biztosítják magukban foglalva az alap- és szakosított szolgáltatásaikat. Ide tartoznak
többek között a nyugdíjas otthonok, a hajléktalanszállók és a rehabilitációs intézmények.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai451 alapján, Magyarországon jelenleg 87 állami egészségügyi
intézmény működik, emellett csaknem 40, szélesspektrumú gyógyászati területet lefedő magánkórház
van az országban.
Moduláris kórházak és egészségügyi ellátóépületek kialakítása történelmileg inkább háborús események,
környezeti katasztrófák és hasonló hirtelen, tömegesen fellépő ellátási igény felmerülése esetén volt
448

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program. Elérhető: https://pestpilis.hu/helyi/2019/11/negy-uj-iskola-epul-budapestagglomeraciojaban (A letöltés dátuma: 2022. február 10.).
449
Magyar Közlöny 2021. évi 191. szám.
450
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.tv#lbj0idba64 (A letöltés dátuma: 2021.
november 2.).
451
Országos Kórházi Főigazgatóság nyilvános adatbázis. https://okfo.gov.hu/egeszsegugyi-intezmenyek (A letöltés dátuma: 2021. október 28.)
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szokásos. Az ilyen körülményekre a továbbiakban is fel kell készülni; árvizek, tűzvész, földrengés,
járványhelyzet esetén késznek kell lennie a gyors ellátás lehetőségének. Ezekben az esetekben inkább
mobilkórházakról beszélünk, melyek a moduláris épületeknek részhalmazát képezik, az esztétikai
igények itt háttérbe szorulnak a funkció és a gyors megvalósítás mögött. 2020-ban két és fél hét alatt
készült el Kiskunhalason egy „konténerekből” álló, 150 beteg fogadására alkalmas mobil járványügyi
kórház. A 3100 négyzetméter alapterületű, 225 konténerből álló épületegyüttesben 36 kórtermet
alakítottak ki. Ez a beruházás tehát egy hirtelen jelentkező, nagy nyomás, terhelés kezelésére épült. A
tervek szerint a kiskunhalasi börtön területén elkészült konténerkórház a járványhelyzet megszűnésével
a büntetés-végrehajtás országos hálózatának kórházaként működhet tovább.
Kevésbé drámai tényezők is szükségessé tehetik egészségügyi ellátó intézmények gyors felállítását,
például felgyorsult társadalmi, demográfiai változások, urbanizáció, migráció, azonban nem csupán a
sebesség szól a moduláris épületek alkalmazása mellett. Ilyenkor lehetőség van magasabb építészetiesztétikai színvonalú épületek megalkotására is.
Az ilyen funkciójú épületekre jellemző a sok, azonos funkciójú egység alkalmazása, melyek optimálisan
hozhatók létre sorozatgyártással. Az üzemi körülmények között készített helyiségeknél fokozható a
minőség, a megbízhatóság, a kiszámíthatóság. A modularitás a modulokon belüli részegységekben is
jelentkezik, ami az épület későbbi üzemeltetése során is könnyebbséget és gazdaságosabb működést
eredményez.
A moduláris kórházak mellett szól az épület gyors megvalósítása, illetve az, hogy kialakult rendszerek
vannak a különböző gyógyítási igényeknek megfelelő orvostechnikai rendszerek és berendezések
integrálására is.
Egészségügyi moduláris épületek esetén szinte egyeduralkodó az acélszerkezetes megoldás. Olyan
kórházmegoldásra is van példa, amikor egy nagyfesztávú csarnokba a különböző ellátási egységeket,
elsősorban a magas technológiai igényű helyiségeket (műtők, laborok, intenzív ellátók, őrzőhelyiségek)
teljesen flexibilisen kialakítható és könnyen, olcsón variálható modulokból építik bele. Ezekre
(mindenkor aktuális) példák a gyártói honlapokon találhatók, (ld. például a 2.2 alfejezet függelékében
Elemzett gyártói honlapok listáját)
Egyes moduláris gyártók kifejezetten egészségügyi és kórház projektekre is kifejlesztettek specifikus
modulokat, amelyekkel a különböző szakmacsoportok igényeire reagálnak.
Egészségügyi ellátó épületek építésére rendszerint sűrűn lakott területeken van szükség, nem egyszer
meglévő kórházak bővítése válik szükségessé. Ilyen esetekben kiemelkedő érv a moduláris rendszer
alkalmazása mellett, nem csak az építés gyorsasága, de a szinte elenyésző zaj- és porterhelés a kivitelezés
környezetében. Egy épület bővítése úgy oldható meg néhány hónap leforgása alatt, hogy a régi épület
közben fennakadások nélkül működhet tovább normál üzemben.
6.1.3. A moduláris építészet hazai lehetőségei irodaházak esetében
A magyarországi irodapiac esetében kifejezetten főváros-orientált szegmensről beszélhetünk, hiszen a
modern, „A” és „B” kategóriás irodaházak 99%-a Budapesten található. A Budapest Research Forum
adatai alapján452 2021 harmadik negyedévében a teljes budapesti modern irodaállomány 3 955 600
négyzetmétert tett ki, ezen belül 3 309 000 négyzetméter „A” és „B” kategóriás modern spekulatív
irodaterület, 646 600 négyzetméter pedig saját tulajdonú irodaház. A harmadik negyedévben a
fővárosi irodapiac üresedési ráta 9,1 százalékot tett ki, ami az előző negyedévhez képest 0,7
452

BRF 2021. III. negyedéves irodapiaci riport. https://eston.hu/hu/brf-office-market-report-q3-2021-final/ (A letöltés dátuma: 2021. november 2.).
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százalékpontos csökkenés, míg az elmúlt év harmadik negyedévéhez viszonyítva 1,0 százalékpontos
éves növekedés. A jelentés szerint a budapesti irodapiacon a bruttó kereslet 2021 harmadik
negyedévében 81.500 négyzetmétert tett ki, ami az előző negyedévhez képest 17 százalékos visszaesés,
az előző év azonos időszakához mérten azonban 3 százalékos növekedés. A teljes keresleten belül 60
százalékkal az új szerződések képviselték a legnagyobb arányt, a szerződés hosszabbítások a kereslet 22
százalékát tették ki, míg az előbérleti szerződések aránya 11 százalék, a bővüléseké 7 százalék volt.
Az Indotek-csoport ingatlanüzemeltetési üzletágának tájékoztatása alapján, a koronavírus-járvány
drasztikus terjedése jelentősen átformálta az irodapiacot, így az irodapiaci szereplők részéről is fokozott
flexibilitásra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a megváltozott
körülményekhez. A járvány hatására látványos átalakulások mentek végbe az irodaházak piacán, így az
üzemeltetőknek is új eljárásrendet és megoldásokat kellett kidolgozniuk. A mindennapi munkavégzés
során, és ezáltal az irodákban is a leglátványosabb változást a home office bevezetése jelentette. Az
otthoni munkavégzés következtében jelentősen csökkent a bérlők irodahasználati ideje. Ezzel
egyidőben a bérbeadók részéről nagy alkalmazkodókészséget igényelt a kialakult helyzet, még
fontosabbá vált, hogy figyeljenek a bérlők felmerülő új, speciális igényeire, és szükség esetén
átgondolják a bérleti feltételeket. A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2021-ben a COVID-19 járványhelyzet
miatt távunkában dolgozó munkavállalók véleményét vizsgálta egy ezer fős mintán453 annak kapcsán,
hogy várakozásaik szerint milyen formában folytathatják majd a munkájukat a közeljövőben. A
felmérés eredményei alapján 2021 májusában az összes munkavállaló 16%-a, ezen belül a szellemi
munkát végzők 20%-a dolgozott távmunkában. Közülük 19% jelezte, hogy a korlátozások feloldását
követően vissza fog térni a munkahelyére, és a hét minden napján bemegy majd az irodába. A
közszférában dolgozó munkavállalók esetében 7% volt a távmunkában dolgozók aránya, ebből 1%
mondta, hogy vissza fog térni az irodába, a fennmaradó 6% tervei szerint továbbra is távmunkában
marad. A felső- és középvezetők esetében 8% dolgozott távmunkában a felmérés idején, és 7% monda
azt, hogy mindenképpen maradni fog ebben a foglalkoztatási formában a vírushelyzet után is. A
versenyszférában dolgozó beosztottak 37%-a dolgozott távmunkában, közülük mindössze 7% jelezte,
hogy később vissza szeretne térni az irodába. Ez alapján elmondható, hogy a versenyszféra
munkavállalóinak közel harmada lényegében otthonról fog dolgozni, ami nagyságrendileg 650 ezer
otthonról dolgozót jelent a GKI adatai alapján. Ez mindenképpen érdekes helyzetet teremthet majd
az irodapiacon, felmerülhet a területoptimalizálás fontossága számos irodabérlő esetében.
A tulajdonosok és az üzemeltetők jelenleg egyaránt arra törekednek, hogy az olyan új és praktikus
digitális módszerek alkalmazásával, mint például az érintésmentes eszközök, megteremtsék a
személyes biztonságot és ezzel erősítsék a munkavállalók visszatérési hajlandóságát az irodaházakba.
Az irodaterületek fizikai átrendeződése is központi szerepet kap, így a nagyobb terek kiépítése, a
higiéniai eszközök elérhetővé tétele mind-mind az alapját képezhetik egy komfortos irodahelyiségnek.
Hatékony módszernek bizonyulhat a munkavállalók csoportokra történő bontása is, mert egy
esetleges újabb hullám esetén könnyebben elszeparálhatók egymástól a különböző munkacsoportok.
Bár a moduláris rendszerek kiválóan alkalmasak reprezentatív irodák létrehozására is, hazai
körülmények közt egyelőre több lehetőség van számukra ipari épületek melletti irodablokkok,
fejépületek esetében. Egyrészt a szakmai, társadalmi megítélése a megoldásnak ma még nem elég erős

453

GKI Zrt: A távmunkában dolgozók többsége később is szeretne otthonról dolgozni. https://www.gki.hu/language/hu/2021/06/28/a-tavmunkabandolgozok-tobbsege-kesobb-is-szeretne-otthonrol-dolgozni/ (A letöltés dátuma: 2021. november 2.).
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ahhoz, hogy városi környezetben nagy eséllyel döntsön mellette a beruházó, másrészt ezeken a
területeken biztosan adott az egyszerű megközelíthetőség a modulok beszállításához, bedaruzásához.
Az építési területek melletti felvonulási épületek, konténerirodák tulajdonképpen tekinthetők a
moduláris irodaépületek előfutárainak is. Míg korábban ezek esetében csak a funkció és a kedvező ár
voltak a szempontok, az utóbbi időben már itt is hangsúlyosan szerepel a magasabb szintű esztétikai
megjelenés, hogy ezáltal is vonzóbb munkakörnyezet álljon rendelkezésre a munkaerőhiányban
szenvedő építőipari cégek számára.
Sűrűn beépített városi szövetben azonban pont amiatt várható a moduláris technológia alkalmazása,
mert a helyszíni környezetterhelés nagyban csökkenthető, illetve fejlesztői szempontból nagy
gazdasági előnyt jelent a rövidebb átfutási idő is.
6.1.4. A moduláris építészet hazai lehetőségei lakó-és szállásépületek esetében
A hazai lakóépület állomány nagy arányban elöregedett, valamint az urbanizáció következtében az
ingatlanok elhelyezkedése, földrajzi eloszlása sem megfelelő. Számtalan lakóépület (valamint
laktanyák, munkásszállók) pusztul az ország olyan pontjain, ahol a gazdasági, társadalmi változások
hatására drasztikusan lecsökkent, megváltozott a lakhatási igény, míg máshol lakhatási válság van.
Moduláris rendszerek alkalmazásával a jelenleg meglévő lakhatási kérdéseket gyorsan és gazdaságosan
lehet orvosolni és mivel áttelepíthető épületeket hozunk létre, így már most megoldást kínálunk a
jövőben esetleg felmerülő kérdésekre is.
A moduláris építészet, bár elegendő szabadságot ad az építészeti kreativitás kibontakozásának is,
értelemszerűen technológiai kötöttségeket is jelent egyben. Az egységesített műszaki tartalommal
készített lakóegységek különösen előnyösek lehetnek, amikor sok egység üzemeltetése összpontosul
egy kézben. Ilyen esetek lehetnek például az önkormányzati bérlakások is. A technológia lehetőségeit
és korlátait tehát érdemes komplexen vizsgálni gazdasági-társadalmi-(lakás)politikai kontextusban.
A jelenleg az országban működő moduláris gyártók többsége jellemzően olyan kisvállalkozás, ami
nyaralóépületek, családi házak építésére, esetleg akár társasházak építésére elegendő kapacitással és
tőkeerővel rendelkezik. Ennek megfelelően családi házas lakóparkok építéséhez rendelkezésre áll
megfelelő beszállítói kör. Ebben a szegmensben a technológia gyors elterjedését elsősorban a területileg
eltérő építésügyi szabályozások jelentik. Ebben a lakossági szegmensben a fa vagy acél tartószerkezetű
rendszerek a meghatározóak, de fejlesztés, piaci bevezetés előtt áll vasbeton szerkezetű modul is.
Találhatók már olyan moduláris gyártók is, amelyek alkalmasak nagyobb projektek megvalósítására is.
Ezek számára kiváló lehetőséget jelentenek a munkásszállók, nővérszállók, diákszállások, hotelek,
melyek megvalósítása során a sok ismétlődő azonos modulegységnek köszönhetően lehetőség nyílik a
sorozatgyártás beindítására, a gyártási technológiák fejlesztésére. Ezen épülettípusok azért kiválóan
alkalmasak moduláris kialakításra, mert a helyiségméretek rendre a szállítható modulméretek keretein
belül maradnak. További érv a moduláris rendszerek alkalmazása mellett a gyors megvalósíthatóság,
valamint a későbbi áthelyezhetőség lehetősége is. Országszerte több helyen is jelentős munkaerő
igényű ipari beruházás sarkalatos pontja a dolgozók elszállásolása. A paksi erőműfejlesztés kapcsán
például kifejezett beruházói igény, hogy olyan megoldást kell alkalmazni, ami az erőműépítés
végeztével szükség szerint áttelepíthető.
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A szállásépületek jellemzően már bebútorozva kerülnek kiszállításra, ami további költségcsökkentést
tesz lehetővé, illetve nagyban csökkenti a szállítási szükségleteket, az élő munkaerő igényt, valamint a
hibalehetőségeket is.

6.2. A moduláris építészet társadalmi kontextusai454
A jelen fejezet célja, hogy kvalitatív kutatási módszer alkalmazásával feltárja, lakóépületek
vonatkozásában mennyire nyitottak a hazai építésgazdasági szervezetek a moduláris technológiák
alkalmazása iránt. Ennek érdekében strukturált kérdéssor segítségével Szakértői interjúk (a
továbbiakban: Szakértői interjúk) készültek, három olyan ernyőszervezet megkérdezésével, amelyek
az építőipart érintő különböző szakterület szakembereit, többek között építészeket, mérnököket,
ingatlanfejlesztőket vagy építőanyag-gyártókat fognak össze.
A 6.2.2. alfejezetben bemutatott szervezetek közül a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete/
Hungary Green Building Council (a továbbiakban: HuGBC) nevében annak egyik alszervezete, a
moduláris építési technológiával kivitelezett projektek tervezésével, illetve megvalósításával foglalkozó
CUBE Factory Kft. nyilatkozott, a Magyar Építész Kamara (a továbbiakban: MÉK) álláspontját a
szakmai kamarák részéről két építésztervező fogalmazta meg, míg a Magyar Építőanyag és Építési
Termék Szövetség (a továbbiakban: MÉASZ) a szakértői álláspontok kialakítását megelőzően
valamennyi tagszervezetével egyeztetett.
Az interjúalanyok összesen húsz kérdésre válaszoltak, a moduláris építészet fogalmának
meghatározását követően beszéltek annak népszerűségéről, illetve ezen építkezési forma
elterjedésének akadályairól is. Véleményt fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy szerintük
mennyire nyitottak ma az építőipari szereplők a moduláris építészet iránt, mely épülettípusok
esetében a legnépszerűbb ma Magyarországon a moduláris építkezés, illetve a körforgásos gazdasági
modellre való átállás segíti-e a moduláris építkezéseket. Ezt követően az interjúalanyok olyan
kérdésekre válaszoltak, amelyek lakóépületek moduláris kivitelezésével voltak kapcsolatosak.
Megosztották véleményüket azzal kapcsolatban, hogy szerintük milyen haszonnal járhat a moduláris
építkezés az egyes lakóépületekben élők számára, milyen műszaki/ építészeti kihívások merülhetnek
fel, választ adtak továbbá arra is, hogy mik lehetnek a moduláris építkezés előnyei, illetve hátrányai,
mennyire tekinthetőek fontos szempontoknak a lakásépítések során a moduláris építészet
környezetvédelmi/ fenntarthatósági aspektusai. Az interjúalanyok arról is nyilatkoztak, hogy
véleményük szerint napjainkban milyen értékben és Magyarország mely területein épülnek moduláris
lakóépületek, illetve azok mennyire megfizethetőek, kifejezték álláspontjukat azzal kapcsolatban is,
hogy szerintük a tanúsítási rendszerek mennyire ösztönzik a moduláris lakásépítést. Ismertették
továbbá azon hazai és nemzetközi gazdasági ösztönzőket, amelyek segíthetik a moduláris lakóépületek
piacát, legvégül pedig a moduláris lakóépületek piacának népszerűsítésére vonatkozó javaslataikat is
felvázolták.
A kérdésekre adott válaszok összehasonlító elemzésével egy több nézőpontot bemutató értékelés
szemlélteti az egyes hazai álláspontokat. A kutatás nem tekinthető reprezentatívnak, a cél elsősorban
a megkérdezett szervezetek kutatási témával kapcsolatos gondolkodásmódjának, álláspontjának
feltárása volt.
454
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6.2.1. A Szakértői interjúk elkészítésében közreműködő szervezetek
a) Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete455
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2009-ben alakult a környezet iránt elkötelezett
építészek, mérnökök, ingatlanfejlesztők, építőanyag-gyártók, ingatlan-kezelők, gépészek, gazdasági
szakemberek, az építésgazdaság különböző területein működő cégek és szervezetek részvételével. Az
egyesületi formában működő non-profit, országos szakmai társadalmi szervezet célja, hogy a szükséges
piaci, oktatási és jogalkotási feltételek elősegítése révén hozzájáruljon a környezetileg felelős és egyben
megtérülő építkezési gyakorlatok hazai elterjedéséhez.
b) Magyar Építész Kamara456
Az önkormányzattal, valamint országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestületként működő
Magyar Építész Kamara létrehozását a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelte el. A MÉK elsődleges feladata, hogy szavatolja az
építészeti tevékenység jogszerűségét és szakmai színvonalát a megrendelők véleményének szem előtt
tartásával, egyéb feladatai közé tartozik továbbá az építészeti tevékenység etikai-fegyelmi szabályainak,
valamint az építészeti tevékenységhez tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeinek kidolgozása, a
kötelező szakmai továbbképzések programjának jóváhagyása és értékelése.
c) Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség457
A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (a továbbiakban: MÉASZ) ernyőszervezetként
összefogja azon magyarországi építőanyag és építési termék gyártókat, akik kulcsszerepet töltenek be a
kutatás és fejlesztés, valamint az oktatás és a foglalkoztatás terén mind a gyártói iparágban, mind pedig
az építésgazdasági értékláncban. A nonprofit módon működő szakmai szövetség elkötelezett a
minőségi, energiahatékony építési beruházások megvalósítása és a meglévő épített környezet
korszerűsítése iránt. A MÉASZ célja az új építések, felújítások és energetikai korszerűsítések széles
körű előmozdítása, a szervezet a minőségi épületállomány kialakításának elősegítésével a társadalmi
együttműködésen, szakmai érdekképviseleten és kommunikáción keresztül törekszik arra, hogy
hozzájáruljon a nemzeti vagyon gyarapodásához.
6.2.2. A Szakértői interjúk eredményei
A továbbiakban a Szakértői interjúk alapjául szolgáló kérdésekre érkezett válaszok elemzése
következik. A szervezetek által küldött feleletek kiértékelése egyes átfogóbb témakörök szerint történt.
a) Fogalmi elhatárolások
A moduláris építészet fogalmára vonatkozóan a megkérdezettek különböző részletességű válaszokat
adtak. A MÉK építésztervezője a következőképpen határozta meg a moduláris építészet fogalmát:
“épületalkotó egységek egymáshoz illesztéséből megvalósított építészeti és építési módszertan, alapelv,
technológiai megoldás”. A MÉASZ válaszában szintén kiemelte, hogy az egyes épületeket
meghatározott építőelem-készletből állítják össze, felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy „minél több
munkafázis üzemi körülmények között előszerelt módon zajlik, és ezáltal a helyszíni építési és szerelési
munkák mennyisége lecsökkenthető vagy minimalizálható”. A HuGBC tagszervezetének képviselője
455

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete/ Hungary Green Building Council. https://www.hugbc.hu/egyesulet/bemutatkozas (A letöltés dátuma:
2021.11.29.).
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részletes válaszában kifejtette, a moduláris építészet gyárban előállított fa- vagy fémváz szerkezetű
helyszínre szállított és megfelelő pozícióba beemelt modulokból létrehozott épületek kivitelezését
jelenti. A válaszadó kifejtette, a moduláris építészet fejlettebb formája a volumetrikus moduláris
építészet, amelynek keretében nagyobb méretű modulokból összerakott soklakásos tömbházak,
hotelek, irodaházak, egészségügyi, oktatási és egyéb intézmények kivitelezése valósul meg.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a válaszadók szerint a moduláris építészet épületalkotó egységek
egymáshoz illesztésével megvalósított építészeti megoldás, előszerelt épületelem-készleteket használó
módszer. A moduláris építészet fejlettebb formája a volumetrikus építészet, amely összetettebb
épületek megalkotását is lehetővé teszi.
b) A moduláris építészet hazai népszerűsége
Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mennyire ismert ma Magyarországon a moduláris építkezési forma,
részben eltérő válaszok érkeztek. A MÉK-et képviselő építésztervező szerint ismert és alkalmazott
forma, különösen a térelemes építési technológiák esetében. A HuGBC tagszervezetének képviselője
szerint a moduláris építkezés egyik fajtája, a konténerépítészet az, ami inkább elterjedt. A MÉASZ
válaszában rávilágított, erre vonatkozó hivatalos felmérés egyelőre nem áll rendelkezésre, bár a
moduláris építészet az elmúlt mintegy 2 évben egyre inkább bekerült a közbeszédbe, vállalati és
intézményi téren lényegesen magasabb az ismertsége, mint lakossági oldalon.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a moduláris építészet a térelemes építési technológiák, a
konténerépítészet esetében a legnépszerűbb, ugyanakkor vállalati oldalon lényegesen magasabb az
ismertsége.
c) A moduláris építészet térnyerését hátráltató tényezők
Azzal kapcsolatban, hogy mi hátráltatja ma Magyarországon a moduláris építészet térnyerését, a
válaszadók különböző aspektusokat emeltek ki. A MÉK-et képviselő építésztervező a társadalmi
kommunikáció, a szakmai ismeretek, illetve a jó példák hiányára hívta fel a figyelmet. A MÉASZ
tagszervezetei három hátráltató tényezőt nevesítettek, elsőként a megrendelői attitűdöt említették,
amit a sémáktól való tartózkodás, valamint az egyediségre törekvés határoz meg, másodszor az amatőr
megoldásokról tettek említést, ami azzal magyarázható, hogy jelenleg több olyan manufakturális
kisvállalat próbál a moduláris piacon érvényesülni, akiknek nincsenek erőforrásaik a precíz fejlesztési
és tervezési szakasz finanszírozásához, nem rendelkeznek gyártási kultúrával, illetve megfelelő
ismeretekkel, így a próbálkozások nagy része kontraproduktívnak tekinthető. Harmadik hátráltató
tényezőként a MÉASZ a K+F erőforrás-lehetőségek korlátozottságára hívta fel a figyelmet, kifejtette:
egy jó építőelem-készlet összeállítása jelentős K+F tevékenységgel jár együtt több szakcég szoros és
tartós együttműködésével. A fejlesztések hiánya annál is inkább hátráltató tényező, mivel a környező
országok piacai e téren gyors fejlődést mutatnak, így a hazai moduláris építési termékgyártó-ipar
megerősítése nélkül 5-10 év múlva a külföldi moduláris cégek nagy szeletet hasíthatnak ki a hazai
építőipar ezen szegmenséből. A HuGBC egyik tagszervezete, a CUBE Factory képviselője arra hívta
fel a figyelmet, hogy a magyar piac kevésbé nyitott a nem beton és tégla alapú épületek iránt, ezért a
nyitottság elérése érdekében kiemelkedő szerep jut az oktatásnak. A CUBE Factory a Budapesti
Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), valamint két vidéki egyetemmel áll szakmai
kapcsolatban, akikkel folyamatban van a moduláris technológiára alapozott képzési anyag kidolgozása
azzal a céllal, hogy az építészeti képzés során megismertessék a hallgatókkal a moduláris építészetet.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a moduláris építészetet hátráltató tényezők a társadalmi
kommunikáció, a szakmai ismeretek, valamint a jó példák hiánya, a kivitelezők által alkalmazott
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amatőr megoldások, valamint a K+F támogatások korlátozott rendelkezésre állása, ami jelentős
mértékben hátráltatja a szükséges fejlesztéseket. A moduláris építészet felsőoktatásba való beemelése
jelentős mértékben javíthatja annak hazai térnyerését.
d) Az építőipari szereplők moduláris építészet iránti nyitottsága
Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mennyire nyitottak ma az építőipari szereplők a moduláris
építészet iránt, illetve milyen gazdasági potenciált látnak a moduláris építészetben, a MÉK
építésztervezője pozitív választ adott, úgy vélte, hogy az építőipari szereplők nyitottak, a motivációt
elsősorban a gyors elkészülés, a mobilitás, a gazdaságosság, az egyedi építészeti stílus megvalósításának
lehetősége adja. A MÉASZ válaszában hangsúlyozta, a fejlesztések, innovációk jelentős része a minél
nagyobb arányú előregyártás irányába mutat, ezzel is csökkentve az építéshelyi munkát és az időigényt.
Azon gyártók, amelyek termékprofiljába a terület beilleszthető, nyitottak a technológiára. Egyelőre
azonban, bár a terület jelentős gazdasági potenciállal bír, kevés vállalkozás foglalkozik moduláris
építési szolgáltatással. Mindehhez hozzátéve a MÉASZ hangsúlyozta, a moduláris építészet ismertsége
az értéklánc egyes szegmenseiben jelentős mértékű eltérést mutat, a készház-technológia ismertsége
például leginkább csak fogalmi szinten létezik. A HuGBC tagszervezetének képviselője válaszában
kiemelte, a hazai építőipari szereplők egy része ismeri, és nem zárkózik el a moduláris építészettől,
nagyobb kihívást jelent annak piaci elfogadtatása.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a válaszadók egyöntetű véleménye szerint az építőipari szereplők
nyitottak a moduláris építészeti technológia iránt, bár kiegészítésként azt is megjegyezték, hogy elsősorban
a moduláris építészet piaci elfogadtatása jelent kihívást, illetve a készház-technológia ismertsége leginkább
fogalmi szinten elterjedt.
e) A moduláris építkezési forma térnyerése
A MÉK építésztervezője, valamint a HuGBC tagszervezetének képviselője szerint a moduláris
építészet elsősorban nyaralók, ideiglenes létesítmények, szállásépületek, családi házak esetében
jellemző. A MÉASZ ezzel szemben úgy vélekedett, hogy a moduláris építkezési forma leginkább
bérlakások, lakóparkok, munkásszállók, hostelek, csarnoképületek esetében elterjedt, ugyanakkor az
újlakás-építési piacon tapasztalt drasztikus keresletnövekedés, munkadíj-emelkedés, illetve krónikus
kapacitáshiány miatt számos építkezni kívánó beruházó fordult a moduláris építészet irányába. Ennek
következtében fokozott érdeklődés tapasztalható a magánszektor részéről, sőt a családi házak piacán a
gyártók tartós trendet igyekeznek generálni és fenntartani.
Azzal kapcsolatban, hogy a moduláris technológia lakóépületek esetében mennyire elterjedt,
valamennyi válaszadó úgy vélekedett, hogy ez az építkezési forma Magyarországon kevésbé népszerű,
a HuGBC tagszervezetének képviselője kiemelte, az összlakossághoz viszonyítva lakóépületek
esetében a moduláris építkezési forma kevesebb mint 2%-os arányban terjedt el eddig kis méretű
családi házak kivitelezésére irányulóan. A MÉASZ válaszában hangsúlyozta, a moduláris építkezés
elterjedtsége pontosan nem ismert, de a visszajelzések szerint Magyarországon egyelőre még alacsony,
míg az érdeklődés szintje többszörös. A MÉASZ ugyanakkor kiemelte, ezen a területen dinamikus
bővülés várható.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a moduláris építkezés elsősorban ideiglenes létesítmények,
munkásszállók, hostelek, bérlakások esetében jellemző leginkább, a kereslet-, illetve munkadíj növekedés,
valamint a kapacitáshiány miatt a családi házak piacán is egyre nagyobb az érdeklődés a moduláris
megoldások iránt. Összességében a moduláris építkezés elterjedtsége ma Magyarországon még alacsony,
a technológia iránti érdeklődés szintje azonban jelentős.
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f) A moduláris épület-kivitelezés előnyei
A válaszadók arra vonatkozóan, hogy a moduláris építkezés az egyes lakóépületekben élők számára
milyen haszonnal járhat, általánosságban az időráfordítás és a költségek terén a jobb tervezhetőséget, a
kiszámítható átadási időt és a kedvezőbb költségeket említették. A MÉK építésztervezője ezekhez
kapcsolódóan az egyedi stílust is kiemelte. A HuGBC tagszervezetének képviselője a CUBE Factory
vonatkozásában az egészségre nem ártalmas anyagok felhasználását, a smart megoldások
installálásának lehetőségét, valamint a rezgéscsillapítás és hanggátlás érdekében alkalmazott
megoldások hatékonyságát emelte ki. A HuGBC tagszervezetének képviselője hangsúlyozta, a
moduláris épületkivitelezés a műszaki tartalmi egyenértékűség, valamint a használati komfort
szempontjából is előnyös.
A kivitelezéshez kötődő előnyök mellett, a MÉASZ néhány üzemeltetéssel kapcsolatos hasznot is
kiemelt, a szervezet álláspontja szerint a pontos tervezés leegyszerűsíti a karbantartási, felhasználói,
üzemeltetési feladatokat, a lakóépületek a megfelelő minőségű kivitelezéssel akár a hagyományos
lakásoknál is komfortosabbakká tehetők.
A moduláris lakásépítések fenntarthatósági aspektusai kapcsán valamennyi válaszadó kiemelte, hogy
ezen építési megoldás esetében a környezetvédelmi szempontok kiemelten érvényesülnek. A HuGBC
tagszervezetének képviselője kiemelte, összességében elmondható, hogy a moduláris lakóépületek –
különösen a nagyobb méretű beruházások – rendelkeznek a legkisebb ökológiai lábnyommal. A
MÉASZ – tagszervezeteinek álláspontját összegezve – hangsúlyozta, moduláris lakóépületek
kivitelezése során a precíz tervezés minimalizálja az építéshelyi hulladékot, a gyártási hulladék üzemi
szelektív gyűjtése megoldható, jelentősen csökkenthető a helyi energiaigény, mivel az koncentráltan a
gyártóbázisokon használódik fel, a szállítási költség könnyebben optimalizálható, az üzemi gyártásnál
nagyobb a technológiai fegyelem, a moduláris elemek könnyen visszabonthatóak és
újrahasznosíthatók, kevés ráfordítással akár az egész építmény költöztethető. A HuGBC
tagszervezetének képviselője hangsúlyozta, a CUBE Factory olyan partnerekkel dolgozik, akik adott
projektekhez igazodva végzik az alapanyag beszállítást, vagy eleve rendelkeznek olyan termékkel,
melyeknek hulladéka újrahasznosítható, így a gyártási hulladék nem éri el a 2%-ot. A válaszadó továbbá
kiemelte azt is, hogy a gyártás és összeépítés során jelentkező szállítások mennyisége harmadannyi,
mint a hagyományos építés esetében jellemző szállítások, ezeken felül pedig a lakóépületek energetikai
szempontból kiválóan teljesítenek.
Arra vonatkozóan, hogy a hagyományosan épített lakóotthonokhoz képest a moduláris építészeti
megoldásokkal kivitelezett lakóépületeknek milyen előnyei vannak, a válaszadók közül a MÉASZ –
tagszervezeteinek véleményét összegezve – előnyként említette az optimalizált terek, kitalált szerkezeti
megoldások lehetőségét, továbbá azt is, hogy az elkészült szerkezet kevésbé függ a kivitelező
képességeitől. A MÉASZ kiemelte továbbá, hogy a karbantartás és az üzemeltetés a felhasznált anyagok
és megoldások miatt egyszerűbb lehet. A HuGBC tagszervezetének képviselője a hagyományosan
épített lakóotthonokhoz képest a moduláris építészeti megoldásokkal kivitelezett lakóépületek
kapcsán előnyként említette, hogy azok előre tervezhető költséggel, állandó magasabb minőséget
képviselő határidőben átadható projektek keretében valósulnak meg. A válaszadó kiemelte, a CUBE
Factory a gyártás során szigorú minőségirányítási rendszert alkalmaz. További előnyként szerepelt az
is, hogy a szerkezetben minden ott található, ahol a terveken szerepel, a javítás és átalakítás költsége,
valamint az ezzel járó bontási hulladék minimális, az okos megoldások kompakt módon beépíthetőek.
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Valamennyi válaszadó úgy vélekedett, hogy a panel épületekhez képest, a moduláris építészeti
megoldásokkal kivitelezett lakóépületek sokkal előnyösebbek. A MÉK tagszervezetének képviselője
kiemelte, a moduláris lakóotthonok innovatív technológiák alkalmazására adnak lehetőséget,
valamint a sorozatgyártás révén az egyes fejlesztések automatikusan másolhatóvá, sokszorosíthatóvá
válnak. A MÉASZ válaszában hangsúlyozta, jobb anyagokkal, élhetőbb tér alakítható ki, a moduláris
lakóotthonok lakhatási komfort terén sokkal magasabb minőséget képviselhetnek. A HuGBC
tagszervezetének képviselője kiemelte, a moduláris lakóotthonok a panel épületekkel szemben egy
egységes tömböt alkotnak, amely egyben mozog, nem jelentkezik dilatációs állagromlás.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a moduláris épület-kivitelezés előnyei a pontos tervezhetőség, a
kiszámítható átadási idő, a kedvezőbb költségek, az egyedi stílus, az egészségre ártalmatlan anyagok
használatának, a smart megoldások installálásának, valamint a rezgéscsillapítás és hanggátlás érdekében
alkalmazott megoldások alkalmazásának lehetősége.
A moduláris lakásépítések fenntarthatósági előnyei, hogy a nagyobb méretű beruházások kis ökológiai
lábnyommal rendelkeznek, a precíz tervezés minimalizálja az építési hulladékot, a gyártási hulladék
szelektív gyűjtése megoldható, az üzemi gyártásnál nagyobb a technológiai fegyelem, a moduláris
elemek könnyen visszabonthatóak és újrahasznosíthatók.
A hagyományos építési megoldásokkal szemben a moduláris technológia előnye lakóotthonok
esetében, hogy a karbantartás és az üzemeltetés a felhasznált anyagok és megoldások miatt egyszerűbb,
tágabb lehetőség nyílik a kitalált szerkezeti megoldások kivitelezésére.
A panel épületekhez képest, a moduláris építészeti megoldásokkal kivitelezett lakóépületek tágabb
lehetőséget biztosítanak az innovatív technológiák alkalmazására, az egyes fejlesztések automatikusan
másolhatóvá, sokszorosíthatóvá válnak, a moduláris lakóotthonok egyben mozgatható egységes
tömböt alkotnak.
g) A moduláris épület-kivitelezés hátrányai
A megkérdezettek lakóépületek esetében a moduláris építészet hátrányainak tartották az
uniformizáló, sablonos jelleget, az egyediség részleges vagy teljes hiányát, a típustervek szerinti
építkezést, a design-ban és építészeti téralkotásban rejlő korlátozott lehetőségeket. Mindezekhez a
MÉASZ még hozzátette, a készlet minősége az egyes komfortjellemzőket (klíma komfort, hőérzet,
akusztika stb.) illetően meghatározza a végeredményt, ezeken utólag nem, vagy csak kis mértékben
lehet javítani.
A válaszadók közül a MÉK tagszervezetének képviselője a hagyományosan épített lakóotthonokhoz
képest, a moduláris építészeti megoldásokkal kivitelezett lakóépületek hátrányaként említette a
téralakításban, valamint a design terén megmutatkozó kötöttségeket. A MÉASZ hátrányként
említette továbbá, hogy a moduláris építészeti megoldásokkal kivitelezett lakóépületek korlátozott
egyediségre adnak lehetőséget, illetve a kitalált terekben meglévő koncepcionális hibák is
sokszorozódhatnak. A MÉASZ felhívta a figyelmet arra, hogy ha minőségi tervezéssel és technológiai
fegyelemmel készülnek, a moduláris építészeti megoldásokkal kivitelezett lakóépületek és a
hagyományosan épített lakóotthonok között a lakókomfortot tekintve nincs lényeges különbség, sőt
a szervezet egyes tagjai szerint a moduláris megoldás még jobb is lehet a mai hazai általános épített
minőségnél. A HuGBC tagszervezetének képviselője egyetlen hátrányra hívta fel a figyelmet, a
moduláris építészeti megoldásokkal kivitelezett lakóépületek esetében ugyanis a terek méretei
korlátozottak. Amint azt kifejtette: „egy adott tér szélességét az adott modul hosszúsága határozza
meg, mely nehezen lehet 10m-t meghaladó, azonban végtelen számú modul sorolható össze, tehát
elmondhatjuk, hogy 10m-ként mindenképpen oszlopokkal tagolt teret kapunk”.
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Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a moduláris épület-kivitelezés hátránya az uniformizáló, sablonos
jelleg, a téralkotásban rejlő korlátozott lehetőség, valamint az is, hogy az előgyártott készlet
meghatározza a komfortjellemzőket, illetve a kitalált terekben a koncepcionális hibák
megsokszorozódhatnak.
h) A lakóépületek moduláris kivitelezésével járó kihívások
Arra vonatkozóan, hogy lakóépületek esetében a moduláris technológia mely műszaki, építészeti
kihívásaira hívnák fel a figyelmet, a válaszadók, a fejlesztési, tervezési szakasz nagyon komplex volátra
hívták fel a figyelmet. Ezen komplexitás miatt a legapróbb részletekig megtervezett projektekre van
szükség. A MÉK tagszervezetének képviselője az alkalmazott építési anyagok, a tervező szoftverek,
valamint a design jelentőségére hívta fel a figyelmet, a MÉASZ ezen felül hangsúlyozta, a
gyártástechnológiai és installálhatósági szempontokat is alaposan mérlegelni szükséges, a helyszíni
kivitelezésnek pedig pontosan követnie kell a terveket. A HuGBC tagszervezetének képviselője
kiemelte, tartószerkezeti és építészeti tervezés terén, különösen energetikai, tűzvédelmi és hanggátló
funkciók vonatkozásában a moduláris technológia jelentős kihívásokkal szembesül.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek a lakóépületek moduláris kivitelezésével
kapcsolatos kihívások között említették a fejlesztési, tervezési szakasz komplexitása miatt felmerülő
problémákat, felhívták a figyelmet továbbá az építési anyagokkal, a tervező szoftverekkel, a design-al, a
gyártási technológiával, a tartószerkezeti és építészeti tervezéssel, valamint az installálhatósági
szempontokkal kapcsolatban felmerülő akadályokra.
i) A moduláris lakóépületek megfizethetősége
Valamennyi válaszadó egyetértett abban, hogy a moduláris lakóépületek a hazai piacon
megfizethetőnek számítanak. A megkérdezettek közül a MÉK tagszervezetének képviselője az ár-érték
arányt általánosságban kedvezőnek és megfizethetőnek találta, a MÉASZ válaszában ugyanakkor
kiemelte, általában a moduláris megoldások olcsóbbak a hagyományos épületeknél, a megfelelő
minőségű moduláris lakóotthonok azonban általában egy árban vannak a hagyományos épületekkel.
A HuGBC tagszervezetének képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy minél nagyobb méretű egy
moduláris projekt, annál kedvezőbb az ár-érték arány, hiszen a technológia előnyei leginkább a
sorozatgyártás révén érvényesülnek.
A megkérdezettek közül a MÉK tagszervezetének képviselője úgy vélekedett, hogy Magyarországon
nem emelhető ki egyértelműen egyetlen földrajzi terület sem, ahol a kereslet magasabb volna a
moduláris épületek iránt, a HuGBC tagszervezetének képviselője, valamint a MÉASZ válaszukban
azonban kiemelték, kisvárosias környezetben, üdülőövezetekben, a Balaton környékén, valamint
Budapest és a megyeszékhelyek agglomerációs övezeteiben a moduláris lakóépületek iránti kereslet
magasabb.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a válaszadók szerint a moduláris lakóépületek megfizethetőek,
ugyanakkor a megfelelő minőségű moduláris lakóotthonok egy árban vannak a hagyományos épületekkel.
A megkérdezettek felhívták a figyelmet arra is, hogy a technológiát a sorozatgyártás teszi igazán
megfizethetővé. A moduláris lakóépületek iránt elsősorban vidéken, üdülőövezetekben, illetve nagyobb
városok agglomerációs övezeteiben mutatkozik magasabb kereslet.
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j) A moduláris építkezés ösztönzői
Arra vonatkozóan, hogy a körforgásos gazdasági modellre való átállás ösztönzően hat-e a moduláris
építkezésekre, a MÉK tagszervezetének képviselője úgy vélekedett, hogy a körforgásos gazdaság pozitív
befolyása a moduláris építészetre egyértelmű. A MÉASZ ezzel szemben kifejtette, inkább fordított a
helyzet: a moduláris építészet megfelelő alkalmazása segítheti a körforgásos modellt azzal, hogy
alacsonyabb gyártási és beépítési hulladékmennyiséggel jár, az újrahasznosított anyagok használata
betervezhető, valamint az épület építőkészleteit úgy lehet megtervezni, hogy azok visszabonthatóak
legyenek, ugyanakkor a már nem használt modulok újrahasznosításában rejlő potenciál is
támogathatja a körforgásos modellt. A HuGBC tagszervezetének képviselője szerint a körforgásos
gazdasági modell optimális környezetet teremt a moduláris építkezések számára, amennyiben az
épületek moduljainak előállítását megfelelő gyártói filozófia támogatja. A válaszadó szerint: „a
moduláris gyártás hazánkban jellemzően manufakturális jellegű és nem képes élni a technológiában
rejlő előnyökkel annak ellenére, hogy a moduláris építészetben lennének a leghatékonyabban
alkalmazhatóak az innovatív megoldások: okos épületek, energetikai újítások, gyártási folyamatoptimalizálás, innovatív egészség- és környezetbarát építőanyagok rendszerintegrációja”.
Valamennyi válaszadó úgy vélte, hogy a tanúsítási rendszerek ösztönzik a moduláris építkezés
térnyerését, a HuGBC tagszervezetének képviselője hozzátette továbbá, hogy a tanúsítási rendszerek
a moduláris épületek esetében azért jelentenek bonyodalmat, mert nem “kész ház” jellegű termékekről
van szó, hanem egyedi projektekhez alkalmazkodó megoldásokról.
A moduláris lakóépületek piacát támogató hazai gazdasági ösztönzőként a MÉK tagszervezetének
képviselője a gazdasági mutatóknak, illetve a mobilizációs és flexibilitási követelményeknek való
megfelelést nevezte meg. A MÉASZ tagszervezeteinek véleménye szerint fontos volna a fejlesztési
munkák erőteljesebb K+F+I támogatása, valamint a házgyári üzemek létrehozásának támogatása.
Fontos lenne továbbá, hogy a pénzintézetek valós fedezeti értéket állapítsanak meg a moduláris
épületek esetében, segítve ezzel a bérlakás programok elindítását is. Ennek jelentőségére a HuGBC
tagszervezetének képviselője is felhívta a figyelmet, hozzátéve azt is, hogy a moduláris építészet oly
módon történő népszerűsítése szükséges, hogy a téglához szokott végfelhasználót meggyőzze arról, a
lakása a piacon értékálló marad.
Arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi szintű intézkedések, gazdasági ösztönzők mennyire
befolyásolják a hazai moduláris lakóépületek piacát, a megkérdezettek úgy vélték, a nemzetközi
intézkedések hatása Magyarországon alig érzékelhető. „A hazai piac egy része rendkívül merevnek
tűnik, ragaszkodik a hagyományos épületekhez.” – hangsúlyozta a HuGBC tagszervezetének
képviselője.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek szerint a körforgásos gazdaságra való átállás,
illetve a moduláris építkezés térnyerése kölcsönösen ösztönzően hatnak egymásra, a tanúsítási
rendszerek pedig szintén ösztönzik a technológia térnyerését. A hazai gazdasági ösztönzők között a
válaszadók a gazdasági mutatóknak, illetve a mobilizációs és flexibilitási követelményeknek való
megfelelést, az erőteljesebb K+F+I támogatást, a házgyári üzemek létrehozásának támogatását emelték
ki, valamint hangsúlyozták a valós fedezeti érték megállapításának jelentőségét annak érdekében, hogy
a moduláris lakóépület piaci értékállósága biztosított legyen. A válaszadók úgy vélték, a nemzetközi
szintű gazdasági ösztönzők kevésbé befolyásolják a moduláris építkezés piacát.
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k) A moduláris építkezés népszerűsítésének lehetőségei
Azzal kapcsolatban, hogy miképp lehetne népszerűsíteni a moduláris lakóépületek piacát, és kiket
kellene elsősorban nyitottá tenni, számtalan javaslat érkezett a válaszadóktól. A MÉK
tagszervezetének képviselője a társadalmi, szakmai kommunikációra, valamint a jó példák
ismertetésének jelentőségére hívta fel a figyelmet. A MÉASZ tagszervezetei válaszukban
hangsúlyozták, hogy a keresletre, azaz a megrendelői oldalra kell fókuszálni, ugyanakkor a költséges és
időigényes fejlesztési munka eredményeit hasznosító, minőségi termékeket nyújtó, jó referenciákkal
bíró gyártó cégekre van szükség. A MÉASZ hozzátette, fontos lenne a valós termelési kapacitások
nagyberuházásokkal történő ösztönzése. A HuGBC tagszervezetének képviselője a szakmai háttér
erősítésére, az oktatás jelentőségére, az online és közösségi médiában való jelenlét fontosságára hívta
fel a figyelmet. Hozzátette, népszerűsíteni szükséges az olyan premium kényelmi szolgáltatásokat is,
amelyek “trendivé” teszik a moduláris lakóépület-vásárlást.
Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a válaszadók szerint a társadalmi, szakmai kommunikáció, a
termelési kapacitások ösztönzése, a médiában való jelenlét, a szakmai háttér, illetve a színvonalas oktatás
erősítése mind hozzájárulnak a moduláris építkezés népszerűségének erősítéséhez.
l) Következtetés
A piackutatás alapján kiderült, hogy a moduláris építkezés Magyarországon ismert, megfizethetőnek
tartott technológia, amely egyelőre a vállalati és intézményi szférában magasabb népszerűségnek
örvend, mint lakossági oldalon. A válaszok alapján a moduláris lakóépületek iránti kereslet elsősorban
kisvárosias környezetben, üdülőövezetekben, a Balaton környékén, valamint Budapest és a
megyeszékhelyek agglomerációs övezeteiben magasabb, illetve nyaralók, ideiglenes létesítmények,
szállásépületek és családi házak esetében jellemző építkezési forma.
A válaszadók a moduláris építészet hátrányának tartották az uniformizáló, sablonos jelleget,
ugyanakkor számos előnyére is felhívták a figyelmet, többek között a jobb tervezhetőségre, az
építkezéssel járó minimális hulladékmennyiségre, a kiszámítható átadási időre, a kedvezőbb
költségekre, az energiatakarékosságra, az egyszerű visszabonthatóságra, az egészségre nem ártalmas
anyagok használatának, illetve a smart megoldások installálásának lehetőségére, továbbá a
rezgéscsillapítás és hanggátlás érdekében alkalmazott megoldások hatékonyságára.
A válaszadók további előnyként említették, hogy a moduláris lakóépületek kis ökológiai lábnyommal
rendelkeznek. A megkérdezett szervezetek úgy vélték, a hagyományosan épített lakóotthonokhoz
képest a moduláris technológia révén lehetőség nyílik innovatív megoldások alkalmazására, optimalizált
terek létrehozására, továbbá a karbantartás és az üzemeltetés a felhasznált anyagok és megoldások révén
egyszerűbbé válhat.
A válaszadók a moduláris építészet elterjedését hátráltató tényezők között említették a társadalmi
kommunikáció, a szakmai ismeretek, a jó példák hiányát, az alkalmanként nem előnyös kivitelezési
megoldásokat, a K+F erőforrás-lehetőségek korlátozott hozzáférhetőségét, illetve a lakosság
tartózkodását, részben az ismeretek hiánya miatt. Felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy a
moduláris lakóotthonok esetében a fejlesztési, tervezési szakasz komplex, ezért a legapróbb részletekig
megtervezett projektekre van szükség, ahogy az energetikai, tűzvédelmi és hanggátló funkciók
megfelelő kialakítása is kihívást jelenthet.
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A megkérdezett szervezetek szerint a moduláris lakóotthon-építések ösztönzése érdekében fontos
volna a fejlesztési munkák erőteljesebb K+F+I támogatása, további házgyári üzemek létrehozása, a valós
termelési kapacitások nagyberuházásokkal történő ösztönzése, kiemelt jelentőségű továbbá, hogy a
pénzintézetek valós fedezeti értéket állapítsanak meg a moduláris épületek esetében. A válaszadók
felhívták a figyelmet a társadalmi, szakmai kommunikáció, valamint a jó példák ismertetésének
jelentőségére is.
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A MODULÁRIS ÉPÍTÉSI PIAC TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES
IRÁNYAI. ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK „A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET”
CÍMŰ KÖTETHEZ458

Számos nemzetközi szervezet és tudományos szakirodalmi forrás megerősítette már, hogy az építési
szegmens számos jelentős környezethasználatért felel, melyek kezelésére, a hatások csökkentésére
számos intézkedést indítottak az elmúlt időszakban. Az építőipari újrahasználat, hasznosítás,
fenntartható alapanyagok terén indított fejlesztések mellett a moduláris építés, mint speciális építési
megközelítés is jelentős mértékben hozzájárulhat az építőipar környezeti teljesítményének fokozatos
javításához. Noha az építőipar évtizedek óta elmarad a többi ágazattól a termelékenység tekintetében,
a moduláris építés fokozatos térnyerése fontos lehetőséget jelent a termelékenység növelése terén. A
moduláris építés során az építési tevékenység számos aspektusa áthelyeződik a hagyományos
helyszínen előállított projektekről az üzemi előgyártásra, mely jelentős optimalizációs potenciált
hordoz magában mind technológiai, mind anyaghasználati, mind pedig környezetvédelmi
szempontból. A moduláris (vagy előregyártott) építés ugyan – Henry Manning 1837-es első moduláris
felépítményének köszönhetően – nem új keletű koncepció az ágazatban, de a technológiai és a
gazdasági környezet változásai miatt új érdeklődési és befektetési hullámot vonz, mely a szektor
fenntarthatósági mutatóira is hatással lehet.
Az építőipar egészén belül fontos szegmenst képeznek a lakóépületek, melyek kiemelt területként
azonosíthatóak a fenntarthatóság szempontjából is. A lakóingatlanok építése a teljes CO2-kibocsátás
mintegy 40%-át teszi ki világszerte, emellett a globális energiafogyasztás 27%-a lakóépületekben
történik459. Mindezt kiegészítve azzal a helyzetképpel, hogy az Európai Unió épületállományának
97%-a nem kellően energiahatékony és évente csak mindössze 0,2%-a esik át mélyreható, energetikai
paramétereket is érintő felújításon, láthatóvá teszi, hogy milyen óriási potenciál rejlik a célzott
felújításokban, renoválásokban460. Ebből is látszik, hogy a működési energiahatékonyság jelentős
növelése érdekében a következő években hatalmas erőfeszítésekre lesz szükség a meglévő és a jövőbeni
lakóingatlan-állomány korszerűsítésére. A többi építési ágazathoz hasonlóan a lakóingatlan építési
szektornak is összhangba kell hoznia a fenntarthatóságot és a termelékenységet a zöld innovációk
megvalósításán keresztül (Aldieri et al., 2019)461.
Tello és Yoon (2008)462 a zöld innovációt a következőképpen definiálja (165.o.): „Olyan új termékek,
eljárások, szolgáltatások és technológiák kifejlesztése, amelyek hozzájárulnak az emberi szükségletek és
intézmények fejlődéséhez és jólétéhez a természeti erőforrások tiszteletben tartásával és a regenerációs
kapacitások figyelembe vételével”. A zöld innovációk összetettebb és szerteágazóbb tudást és készségeket
igényelnek, vagyis általában több érdekelt féltől származó technológiák szisztematikus kombinációját
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kívánják meg különböző iparágakban (Authority és Allé, 2012463; Horbach et al., 2013464; Nemet,
2012465). Ezért a tudás átvételét és a multidiszciplináris, szervezetek közötti együttműködést
kulcsfontosságúnak tekintik a zöld innovációk kidolgozása és későbbi széleskörű implementációja
szempontjából (Messeni Petruzzelli et al., 2011466; Ardito et al., 2019467; Cillo et al., 2019468). A
moduláris építés kulcsfontosságú stratégiának tekinthető az építőipari zöld innovációk fejlesztésében
és az intelligens, fenntartható és körforgásos építési szektor felé való átmenet megvalósításában
(Salvador, 2007469; Ulrich, 1995470).
Amint azt már számos más ipari szektor esetében is bemutatták (Chung et al.,2014471; Kimura et al.,
2001472; Ma és Kremer, 2016473), a modularitás előnye az építés során is többek között a könnyű
szétszerelhetőségben rejlik. Az épületek alkotóelemeikre történő szétszerelésével ugyanis lehetőség van
adva az elemek és szerkezetek újrafelhasználására (Van den Berg, 2019474). Tekintettel arra, hogy az
épületmodulok előzetesen, az építési helyszíntől függetlenül, gyárakban állíthatóak elő és a
szabványosított interfész-konstrukciók segítségével az építési helyszínen könnyen összeilleszthetőek, ez a
megközelítés jobban szabályozott feltételeket biztosít a hatékonyabb és kevesebb hulladékkal történő
gyártáshoz és építéshez. Emellett a moduláris épülettechnológia lehetővé teszi az alrendszerek
független tervezését és (újbóli) felhasználását a különböző projektek között, ami költséghatékonyabbá
és gyorsabbá is teszi a gyártási és tervezési folyamatot (Halman et al., 2008475; Veenstra et al., 2006476).
Ezáltal a modularitás lehetőséget teremt a gyártók számára arra, hogy hatékonyabban teljesítsék a vevői
igények immáron sokkal szélesebb körét, amellett, hogy javítani tudják a fenntarthatóságot és a
termelékenységet az építési szektorban. Összegezve tehát, kimutatható, hogy a moduláris építés
előnyei számos területen jelentkeznek, mint például: gyorsabb és hatékonyabb összeszerelés, a
kivitelezési idő esetenként jelentős csökkenése, az előregyártás miatt magasabb minőség és kevesebb
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hulladékkeletkezés, javuló munkakörülmények és munkabiztonsági mutatók, pozitív környezeti
hatások az építmény teljes életciklusa folyamán477.
Ugyanakkor annak ellenére, hogy a különböző, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel
összefüggő nemzetközi előírások egyfajta kényszerítő nyomást gyakorolnak az építőipar környezeti
hatásainak csökkentésére, számos nemzetközi kutatás arra jutott, hogy a lakóingatlan-építő szegmens még
mindig nem alkalmazza széles körben a zöld, moduláris alapú innovációkat (Barbosa et al.,2017478;
Bertram et al., 2019479). A jelenlegi relatív alacsony penetráció mellett ezen építési mód terjedési
kilátásai mégis pozitívak. A McKinsey tanácsadó szervezet hét faktort azonosított, mely segíteni fogja
a jövőben a moduláris építés szélesebb körű elterjedését. Ezek a következők: a munkaerő dinamikája,
a folyamatos, konszolidált kereslet, az ellátási láncok és logisztika, a lokálisan jelentkező kényszerítő
hatások, az anyagokhoz való hozzáférés, a minőségi elvárások és a szabályozás. Ezek közül az első kettőt
tekintik kulcsfontosságú faktornak480.A jelenlegi elemzések a moduláris megoldások további térnyerését
jelzik előre az évtized végéig, egyes előrejelzések évi közel 6,4%-os bővüléssel számolnak 2027-ig481.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk azt a néhány szempontot, amelyet a moduláris építési szegmens
innovatív törekvései kapcsán érdemes figyelembe venni.

1. A modularitás általános jellemzői és innovatív típusai
A gyártóvállalatok egyre inkább olyan módszereket keresnek, amelyekkel javíthatják a lakóingatlanépítés hatékonyságát, fenntarthatóságát és testreszabhatóságát oly módon, hogy az ne növelje a projekt
kockázatait, összetettségét és építési költségeit, sőt adott esetben hozzájáruljon e tényezők
optimálásához. Számos kutatás eredményei megerősítik, hogy a szektor egyre nagyobb érdeklődést
mutat a termékmodularitáson alapuló modern ipari építési módszerek alkalmazása iránt (Barbosa et al.,
2017482; Bertram et al., 2019483). Salvador (2007)484 nyomán egy termékstruktúra modulárisnak
tekinthető abban az esetben, ha elválasztható, szétkapcsolható alrendszerei vannak, amelyek különböző
módon kombinálhatók a termékváltozatok konfigurálásához. A szétkapcsolás fogalma ebben az
esetben azt jelenti, hogy az egyik alrendszer változásai nem igényelnek változtatásokat más interfész
alrendszerekben (Baldwin és Clark, 2000485), feltéve, hogy azok az interfész eredetileg meghatározott
specifikációinak határain belül maradnak (Hofman et al., 2016486). A moduláris építés definíciója
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rendkívül szerteágazó és sokféle megközelítést ölel fel, összességében véve azonban egy olyan építési
megoldást takar, melynek keretében az adott épület egyes elemeit az építési helyszíntől függetlenül,
ellenőrzött gyártási körülmények között állítják elő, majd kiszállítást követően a helyszínen szerelik
össze őket487. Más szerzők a modularitást három különböző szinten értelmezik: a termék szintjén
jelentkező modularitás, modularitás a termelés során, valamint modularitás a használat során488.
Mindez már lehetővé teszi a cégek számára, hogy kiválasszák azokat a moduláris innovációkat, melyek
kompatibilisek a saját rendszerükkel, és így más alrendszerekkel kombinálva használhassák őket egy új
és továbbfejlesztett struktúra konfigurálásához. Összességében elmondható tehát, hogy egy moduláris
termékrendszeren belül a termékalrendszerek (modulok) felcserélhetők, önállóak és egyedileg
frissíthetők, mivel az interfészek egy meghatározott szabványt követnek (Hofman et al., 2009489).
A termékmodularitás emellett jelentős mértékben javíthatja a folyamatok fenntarthatóságát azáltal,
hogy megkönnyíti a hozzáférést a termékrendszer egyes moduljaihoz és összetevőihez, megkönnyítve így
a felújítást és az újrahasznosítást (Chung et al., 2014490). Ez különösen fontos azoknál a moduloknál,
amelyek gyorsabban avulnak, mint azok az elemek, amelyekhez kapcsolódnak, vagy amelyek
gyorsabban fejlődnek, mint más alkatrészek, ezáltal pedig lehetőséget adnak a rendszer moduláris
frissítésére. Az építmény moduljainak ilyen cseréje lehetővé teszi, hogy az avulás (vagy éppen a
funkcióvesztés) miatt ne legyen szükség a teljes épület lebontására és egy új épülettel való helyettesítésére,
hanem csak az elavult modulok cseréjére. Ez egyértelműen hozzájárul az építési szektor környezeti
lábnyomának csökkentéséhez. A termelési folyamatban alkalmazott innovatív megoldások és az egész
építési folyamat átalakítása mindemellett komoly hulladékcsökkentési potenciált hordoz. A
különböző kutatások ennek mértékét a teljes keletkező építési hulladék 35-től, akár 100%-ára is
teszik491.
Fine et al. (2005)492 hangsúlyozta, hogy egy potenciálisan sikeres moduláris termék bevezetésekor
egyensúlyba kell hozni a modularitás megjelenését a termék-, folyamat- és ellátási lánc kialakítása
során. A modularitás e három dimenziója a következő szempontokat tartalmazza:
− Termékmodularitás: a moduláris termékeket a funkciók és a komponensek egyértelmű
leképezése jellemzi.
− Folyamat modularitás: a moduláris termékek önállóan és függetlenül fejleszthetők és
gyárthatók időben és térben. Ez azt jelenti, hogy a modulok egymástól függetlenül is
előállíthatók különböző helyeken, amennyiben megfelelnek az előre meghatározott interfészszabványoknak. Ezután a modulok összeszereléskor egymástól függetlenül telepíthetők, és
idővel a helyettesítés és rekombináció lehetséges anélkül, hogy az egész rendszert szét kellene
szerelni. Ez egyben már jelzi is a moduláris építés egyik meghatározó előnyének, az átfutási idő
csökkentésének, okát. A párhuzamosan, több helyszínen végezhető folyamatok révén
optimálható (rövidíthető) a kivitelezési idő.
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− Az ellátási lánc modularitása: a moduláris ellátási láncon belüli cégek nem állnak kötött és
szoros kapcsolatban egymással, azonban a felelősségek egyértelmű elosztásával a modulok
szintjén mégis megfelelően tudnak kooperálni, ami az interfész magas szintű szabványosítását
igényli. A moduláris tervezési szabályok kidolgozásának koordinálásához (ideértve a
termékarchitektúrát és az interfész szabványokat), a cégek kezdetben az ellátási lánc partnerei
közötti szorosabb integrációtól és koordinációtól függenek (Hofman, 2009493). Egy későbbi
szakaszban az ilyen tervezési szabályok már iparági szabványokként funkcionálhatnak, és
sablonként szolgálhatnak az új modulok fejlesztői számára – a kezdeti ellátási lánc hálózatban
szereplőkön túl –, amelyek útmutatást adnak a modulok fejlesztéséhez, amelyek
kompatibilisek lesznek a teljes rendszer többi moduljával. (Hofman et al., 2017494).
Nagy vonalakban a moduláris építési mód a szerkezet szabványosított alkotóelemeinek gyártását, majd
a helyszínen történő összeszerelését foglalja magában. Az olyan kifejezések, mint a külső építés, az
előregyártás és a moduláris építés, a mindennapi beszéd során gyakran egymás szinonimáiként
használatosak, azonban számos különböző megközelítést és rendszert takarnak. Ezek a struktúrák az
egyesített elemek összetettségétől függően változnak, az egyszerű, összekapcsolható pár darabos
elemektől a kétdimenziós paneleken át egészen a háromdimenziós, komplett egységekig, melyek adott
esetben már berendezve kerülnek legyártásra, szállításra és az épületbe illesztésre. A moduláris építés
során használt anyagok rendkívül széleskörűek, többek között ide sorolhatók a fa, a beton vagy az acél,
amelyek külön-külön vagy akár hibrid rendszerekben is felhasználhatóak különféle formában a
moduláris építkezés során. A technológia fejlődésével és az újabb és újabb innovációk révén az
alkalmazható anyagtípusok köre is folyamatosan bővül.
A moduláris építés kifejezetten innovatív típusai a McKinsey kutatása alapján három részre
csoportosíthatóak: 2D, 3D és a kettő keveréséből előállított hibrid módszer495. A 3D volumetrikus
megoldások teljesen felszerelt egységeket jelentenek, melyek egy komplett helyiséget vagy egy helyiség
egy részét alkothatják, és amelyek LEGO kockákhoz hasonlóan a helyszínen könnyedén
összeállíthatóak. Ezeket jellemzően fából, acélból vagy betonból fejlesztik, az első két anyag a súly és a
logisztikai előnyök miatt gyakoribb. A helyszíni összeszerelés magában foglalja a modulok helyükre
emelését és a különböző infrastruktúrák, például az elektromos- és vízvezetékek csatlakoztatását. A
munka nagy részét egy építési helyen kívüli gyártóüzemben végzik. A 3D-s volumetrikus megközelítés
maximális hatékonyságot és időmegtakarítást biztosít, azonban hátrányai között szerepelnek a
szállítási költségek és a méretkorlátozás, valamint (főképp a berendezések és az elrendezés terén) a
kisebb rugalmasság.
A 2D paneles megoldás az otthoni bútoroknál használt lapraszerelt összeszerelési megközelítéshez
hasonlít. Ahol szükséges, a panelek tartalmazzák az olyan infrastruktúrákhoz szükséges vezetékeket,
mint a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás (HVAC), valamint a vízvezetékeket, amelyek szabványos
csatlakozókkal összekapcsolhatók. A helyszíni összeszerelés sokkal egyszerűbb, mint a hagyományos
építés esetében, de bonyolultabb, mint a 3D-s modulok összeállítása, és több belső utómunkát igényel.
Ugyanakkor a panelek szállítása sokkal könnyebb, mint a nagyobb 3D-s modulok esetében. Általában
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a több helyiség kiépítéséhez szükséges alkatrészek egyetlen szabványos 25 méteres konténerben is
elférnek, így a lapos panelek lényegesen nagyobb alapterületű anyagok szállítását teszik lehetővé
egyszerre. Magyarországon is alkalmazott gyakorlati példája ennek az építési módnak a síkpaneles
építési mód.
Emellett a 3D modulok és 2D panelek keveréke is használható egy projekten belül, vagy akár egyfajta
hibridként kombinálni is lehet ezeket a megközelítéseket a hagyományos helyszíni munkával (például
egy nagyobb projekt alagsorában és első emeletén). Jellemzően a vizes területeket 3D-s panelként
gyártják, míg az épület többi része 2D panelekből készül. Ez optimalizálja a folyamatot az épület
kialakítása során, maximális rugalmasságot biztosítva a fürdőszobát leszámítva az összes többi
területen. A mindkét megoldás szállításához szükséges gyártási folyamat azonban bonyolultabbá válik,
csakúgy, mint az ellátási lánc koordinációja.
Az említett technológia általános ismertsége Magyarországon azonban még jelentősen elmarad a
hagyományos építési módoktól: a GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont
és a Magyar Közút Nzrt. Zöld Építéshatékonysági Felmérése során496 a továbbiakban: Zöld
Építéshatékonysági Felmérés) a válaszadók 43 %-a nyilatkozott úgy, hogy nem költözne egy 3D
nyomtatású házba, hanem maradna a hagyományos építési móddal elkészült ingatlannál, míg a
válaszadók több, mint 28%-a nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem is hallott erről a technológiáról,
vagy hallott róla, de nincs elegendő információja ahhoz, hogy állást foglaljon a kérdésben.

2. Az innovatív megoldások elterjedésének vizsgálata a moduláris építés kapcsán
Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kapott az építési szektor kapcsán az innováció
átvételét befolyásoló tényezők vizsgálata. Egy közelmúltban végzett, kiterjedt nemzetközi
szakirodalmi áttekintésben 94 olyan tudományos cikket azonosítottak a szerzők, amelyek a különféle
technológiai innovációk lakóingatlan-építési szektorban történő adaptációjával foglalkoztak (Van
Oorschot et al., 2020497). Az áttekintés egy koncepcionális innováció-átvételi keretrendszert is bemutat,
amely az innováció elfogadását meghatározó tényezők négy kategóriáját tartalmazza. A négy kategória
a következő: (1) a környezet hatása; (2) a termék általános és innovációs jellemzői; (3) iparági
jellemzők; és (4) az alkalmazó (jelen esetben az adaptáló) jellemzői.
Az építőipari moduláris innovációk átvételével foglalkozó tanulmányok száma még mindig
meglehetősen limitált. Ugyanakkor Sheffer (2011498) a kutatásában arra az eredményre jutott, hogy az
integrál innovációkhoz képest a moduláris innovációk sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek
átvételre. Ez alátámasztja azt az állítást, hogy a modularitás megteremtése potenciálisan értékes
stratégiának tekinthető az ágazatban az innováció adaptációjának folyamatos szinten tartásához
(Azhar et al. 2013499). Az ellátási lánc integrációjának fontosságát és az érintettek közötti kapcsolódás
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mértékét Doran és Giannakis (2011)500, valamint Hofman (2010)501 hangsúlyozza, akik a moduláris
gyakorlatok építőipari alkalmazását kutatták. A hagyományos helyszíni megoldásokkal való hatékony
versenyhelyzet kialakítása kapcsán Doran és Giannakis (2010) a moduláris megoldások ellátási lánc
integrációjának növekedését figyelte meg. Hofman (2010) azt találta, hogy az innovációs hálózat tagjai
közötti nagyobb fokú szervezeti összefogás, valamint a terméktervezési szabályok elérhetősége jelentősen
javította a moduláris innovációk kereskedelmi sikerét. Azhar et al. (2013) kutatásukban ugyanakkor
több olyan akadályt azonosítottak, amelyek hátráltatják a moduláris konstrukció átvételét és
elterjedését, mint például a modularizációra való alkalmasság szempontjából rossz épülettervezés, az
előnyökkel kapcsolatos ismeretek hiánya, az előregyártó üzemegységek elérhetősége, vagy éppen hiánya a
projekt közelében, vagy akár a gyártó és forgalmazó weboldalának hiányosságai.

3. A moduláris építés környezeti lábnyomra gyakorolt hatása
A moduláris építés, ahogy a fejezet bevezetőjében is utaltunk rá, lehetséges megoldást nyújt az építési
tevékenységgel kapcsolatos környezeti lábnyom csökkentésére. Amikor egy épület környezeti hatásai
kerülnek szóba, javasolt azokat a lehető legkomplexebb módon, azaz a teljes életciklust (alapanyagok,
építőanyagok előállítási szakasza, építés, üzemeltetés, életciklus vége, bontás) alapul véve vizsgálni. A
moduláris építés pozitív környezeti hatásai mindegyik életciklus szakaszban tetten érhetőek. A
felhasznált építőanyagok terén fontos lehetőségeket hordoz magában az egyes épületek bontásából
származó, elkülönítetten gyűjtött építőipari hulladékok hasznosítása eredeti összetevők kiváltására, vagy
részarányának csökkentésére. Mivel a moduláris technika során az egyes modulok előállítása ellenőrzött
gyártási körülmények között zajlik, így technológiailag és a minőségbiztosítás szempontjából is
nagyobb lehetőség nyílik a hulladékká vált anyagok hasznosítására. Szintén az ún. off-site, azaz
építkezési helyszíntől eltérő helyszínen zajló gyártási folyamatnak köszönhető, hogy a moduláris
megoldások jelentős mértékben hozzájárulnak az építési hulladékok csökkentéséhez. Az ezzel
kapcsolatos kutatások rendre eltérő eredményeket adnak. Tam et. al. megállapította, hogy az
előregyártott modulok alkalmazásával a fahulladék mennyiségét 86,67%-kal, míg a betonhulladék
mennyiségét közel 60%-kal lehetett csökkenteni502. Osman et. al. kérdőíves megkérdezés alapján
megállapította, hogy a megkérdezett szakemberek 74%-a egyetért azzal, hogy a moduláris építés
hozzájárul a keletkező hulladékok csökkentéséhez503. Más szerzők a vizsgált projektek alapján a
hulladékcsökkentési potenciált 40 és 100% közé teszik504, vagy éppen big data elemzésre alapozva
megállapítják, hogy az átlagos csökkenési mérték 15,38% (114 magasépítésű építmény esetében a
hagyományos építési mód 0,91 t/m2 értékéről moduláris esetben 0,77 t/m2 értékre csökkenve)505. A
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moduláris építészet szintén pozitív hatást gyakorol a teljes építési folyamat üvegházgáz mérlegére is.
Pervez et. al. kimutatták, hogy a moduláris építés családi házak esetén 46,9%-kal tudja mérsékelni teljes
karbonlábnyomot506. Az említett tématerületek mellett nem szabad elfelejteni azt a tényt sem, hogy a
moduláris épületek szétszerelhetőségük és új funkcióban, vagy más helyszínen történő újraépítésük,
vagy éppen az elavult modulok cseréje révén hozzájárulnak az épületek élettartamának
hosszabbításához és általuk csökkenteni lehet az új építések iránti igényt, mely által nagyon komoly
környezetvédelmi megtakarítások realizálhatók. Továbbá a gyártóhelyi gyártás révén rendelkezésre áll
az egyes modulok pontos anyagösszetétele, mely jelentősen megkönnyítheti az esetleges bontás során
a keletkező hulladékok szétválasztását és ezzel elősegítheti nagyobb arányú újrahasználatukat, vagy
anyagában történő hasznosításukat.

4. A moduláris építés költséghatékonysága
A moduláris építés kapcsán gyakran hangoztatott előny a költséghatékonyság. Az építési költségek
megtakarítása ebben az esetben több különböző területről származik. A moduláris konstrukció
integrált folyamatai jelentősen csökkentik az alvállalkozók iránti igényt és az ajánlatokban szereplő
árréseket. Ennek kapcsán azonban érdemes minden esetben mérlegelni a helyszíni munkaerő
megtakarítása és a potenciálisan magasabb anyagköltségek és a logisztikai költségek növekedése közötti
árkülönbséget.
A moduláris projektek általában magasabb előzetes tervezési költségekkel járnak, szemben az átdolgozás
és újratervezés alacsonyabb költségeivel. Tekintettel ezekre a tényezőkre, azok a projektek
eredményezhetik a legnagyobb költségmegtakarítást, amelyekben egyébként a legnagyobb a
megtakarítható élőmunka tevékenység és a legmagasabb az ismételhetőség aránya. A McKinsey
fentebb idézett kutatása alapján a projektelemek részleteit tekintve az alábbi költségekkel kapcsolatos
jelenségek és lehetőségek emelhetőek ki:
− Tervezés: a tervezésnél napjainkban még gyakran költségprémium jelentkezik a moduláris
megoldások tervezésében szerzett tapasztalatok hiánya vagy az esetleges újratervezés miatt, ha
a projektet eredetileg hagyományos építési megoldásra tervezték. Azonban ahogy az iparág
alkalmazkodik a többször használható és adaptálható ismételhető tervek létrehozásához, ez a
költség valószínűleg csökkenni fog. A digitális eszközök, például az automatizált tervezés
fejlesztése segíteni tud ezen az akadályon.
− Helyszíni „rezsi” költségek: tekintettel arra, hogy a moduláris építkezés csökkenti a projekt
helyszíni kivitelezési idejét, ez a helyszíni rezsiköltségeket (például a biztonság és az időjárással
kapcsolatos problémák kezelése) is csökkenti, valamint hozzájárul az építési menedzsment
költségek mérsékléséhez.
− Anyaghasználat: számos olyan tényező van, amely növelheti vagy éppen csökkentheti a külső
gyártás anyagköltségét a helyszíni gyártáshoz képest. Emiatt nehéz megmondani, hogy az
anyagköltségek összességében magasabbak vagy alacsonyabbak lesznek-e; összességében
azonban 5-10 százalékos nagyságrendű csökkentés is elérhető.
− Munkaerő: a moduláris építés esetében a hagyományos munkaerő akár 80 százaléka
áthelyezhető az építési helyszínről a gyártóüzembe. A készségigényesebb és legdrágább
munkatípusok (beleértve a gépészeti, elektromos és vízvezeték-szerelést) némelyikét az
506
Hamza PERVEZ− Yousaf ALI−Antonella PETRILLO (2021): A quantitative assessment of greenhouse gas (GHG) emissions from conventional
and modular construction: A case of developing countryJournal of Cleaner Production, Vol. 294., https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126210

– 197 –

alacsonyabb költségű gyártásban dolgozók is elvégezhetik, csökkentve ezzel a bérköltségtömeget. Ennél is fontosabb, hogy egy gyár szabványosabb, automatizáltabb és ellenőrzöttebb
működési környezete megduplázhatja a termelékenységet a hagyományos építéshez képest,
kiküszöbölve a helyszíni leállások jelentős részét. Ezek az előnyök már most is, még azelőtt,
hogy figyelembe vennénk az egyszerűsített, ismétlődő folyamatok vagy a fejlett automatizálási
berendezések létrehozásának termelékenységi előnyeit, elérhetőek. A modulok helyszíni
összeszerelése szintén alacsonyabb képzettségű, így alacsonyabb költségű munkaerőt igényel,
így a munkaerő kapcsán megtakarítható költségek vitathatatlanul az egyik legnagyobb előnye
a moduláris építési módnak.
A költségek potenciális növekedését elsősorban az a tény idézi elő, hogy a gyártóhelyi gyártás során a
nagy pontosság csak komoly automatizációval érhető el. A hagyományos építkezéseken dolgozó
tapasztalt asztalosok, faipari szakemberek tudják, hogyan kompenzálják az enyhén deformált fát oly
módon, amit a precíziós robotika jelenleg még nem tud kezelni507. Ez a gyártástechnológia fejlesztési
igénye mellett növeli az anyag minőségi követelményeit, ami viszont megemelheti a költségeket.
Másrészt, egy szállítható termék előállításához az anyagok bizonyos mértékű megkettőzése,
duplikációja szükséges. Minden ingatlannak szerkezetileg stabilnak kell lennie a helyszínen, de a külső
építési módszerekkel épített egységeknek úgy is szilárdnak kell maradniuk, hogy rendszeresen emelik
és süllyesztik őket a folyamat szállítási és összeszerelési szakaszában. A kulcsfontosságú szerkezeti
elemeket, például gerendákat, oszlopokat, esetleg falakat és padlókat háromdimenziós modulokban
kell duplikálni. Ez viszont jelentősen megnövelheti az anyagköltségeket az anyagválasztástól és a
tervezés optimalizálásának szintjétől függően508.
Ezt valamiképp ellensúlyozza, hogy az építők az anyagköltségen ugyanakkor spórolhatnak, ha a
moduláris gyártás beszerzéseit központosítják, ahelyett, hogy több kisebb beszerzési etapot hajtanának
végre az egyes projektekhez. Három megtakarítási forrás csökkentheti a költségeket körülbelül 20
százalékkal: először is, ha a gyár közvetlen beszerzést alkalmaz, ezzel kiiktatja a közvetítőket; másodszor,
ez a megközelítés nagyobb kontrollt biztosít az építőknek a szállítások optimalizálása felett a logisztikai
költségek csökkentése érdekében; és harmadszor, a méretgazdaságosság a gyáron átmenő összes egység
megvásárlásakor az egyes projektekkel szemben jelentős hatással bír. Ezen túlmenően az üzemi gyártási
folyamatnak sokkal alacsonyabb a veszteségaránya, mint egy helyszíni építkezésnek, ami akár 10
százalékkal is csökkentheti a költségeket a McKinsey adatai509 alapján.
A Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont által a Magyar Közút NZrt.
szakértőinek bevonásával 2022 január-februárjában lebonyolításra került Zöld Építéshatékonysági
Felmérés510 szerint közel azonos azoknak az aránya, akik szívesen laknának moduláris épületekben
(49%) és azoké, akik nem (51%). A nemleges válasz adásának oka egyfelől az ilyen technológia nem
ismerete (16%), annak a drága volta (17%), illetve a technológiával szembeni bizalmatlanság volt.
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Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a napjainkban ismét egyre jobban terjedő és pozitív
növekedési kilátásokat felmutató moduláris építésmód egy olyan innovatív megközelítés, mely számos
és összetett előnnyel rendelkezik a fenntarthatóság mind a három dimenziója mentén. A technológia
környezeti előnyei kétségtelenek, alacsonyabb hulladékkeletkezés, kisebb karbonlábnyom, jobb
hasznosíthatóság az életciklus végén és nem utolsósorban a bontás és új helyszínen történő ismételt
összeállítás révén a plusz építési erőforrásigények csökkentése. Hasonlóképpen pozitív hatásokat
generál a moduláris építés gazdasági téren. A rövidebb átfutási idők, a jobb elérhető minőség, a
munkaerő-igény mérséklése, a kevesebb építési helyszínen jelentkező feladat mind
költségmegtakarításhoz vezethet, melynek mértéke meghaladja a gyártóhelyi gyártás magasabb üzemi
költségeit. Végül, de nem utolsó sorban az alacsonyabb munkavédelmi kockázat és az ellenőrzött, jól
szabályozott folyamatok, valamint az alacsonyabb jelentkező környezetterhelés révén hatásai
társadalmi szempontból is értékesek.
Emellett érdemes lenne a moduláris technológiára vonatkozó tájékoztatás szélesítése is, ugyanis a
kutatásaink során arra jutottunk a Zöld Építéshatékonysági Felmérés eredményeként, hogy bár a
válaszadók csaknem fele szívesen lakna moduláris építményben, de még mindig nagyon jelentős
azoknak az aránya, akik egyáltalán nem ismerik ezt megoldást, vagy nem hisz az ilyen technológia
hatékonyságában. Úgy véljük, a fentiekben említett pozitív tényezők támogatni fogják a moduláris
építészet intenzívebb hazai elterjedését.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
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ASHRAE
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EoL
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ETA
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ÉVH
ÉVOSZ
FTI
FTK
GHG
GIS
HPL
HZ
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IFC
IoT
KVH
LCA
LEED

kétlépcsős sztochasztikus programozási modell
Air Handling Unit, légkezelő berendezés
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,
Building Information Modeling, Building Information Management,
épületinformációs modellezés
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing
Compound Annual Growth Rate, magyarul összetett éves növekedési ráta
építőipari automatizálás és robottechnika
Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
City Geography Markup Language
cross laminate timber = rétegelt ragasztott fa
CCS Carbon Capture and Storage
Családi Otthonteremtési Kedvezmény
diszkrét esemény szimulációs modell
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Építési hulladék kezelése
Építőipari Műszaki Engedély
életciklus vége, End of Life
Expandált polisztirolhab
Energiahatékonysági stratégiák
Európai Műszaki Értékelés
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Életút végi hulladékkezelés
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
fenntarthatósági teljesítményindikátorok
fenntarthatósági teljesítménykritériumok
az épületek üvegházgáz, greenhouse gases
Geographic Information Systems
high pressure laminate = magas nyomáson préselt laminált lemez
Helyszín zavarása
iparosított építési rendszereket
Industry Foundation Classes
Inc., Atlanta, GA, USA)
Internet of Things
Hossztoldott műszárított szerkezeti fa
teljes életciklus elemzés Life Cycle Assessment
Leadership in Energy and Environmental Design
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LPDS
MAKÉSZ
MCM
ME
MKT
MNB
NMÉ
OTÉK
OTSZ
PMC
RA
RES
RMC
RO
SIP
TBL
TvMI
ÜHG
VDC

Level Of Development
Lean Project Delivery Process
Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetsége
Modular Construction Manufacturing
Megújuló energia
Megújuló és környezetbarát termékek
Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti Műszaki Értékelés
Országos Településrendezési és Építési követelmények
Országos Tűzvédelmi Szabályzat
állandó moduláris építmények, Permanent Modular Construction
Regionális anyagok
megújuló energiarendszer
áthelyezhető moduláris építmények, Relocatable Modular Constructions)
robusztus optimalizálási modell,
Structural Insulated Panel
hármas alappillér
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
üvegházhatást okozó gázok
Virtual Design and Construction
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EPS, 141, 142, 150, 153, 222

Finnforest Modular, 120
FIZZ Spartaan Amsterdam West, 122
forgalomba hozatal, 48, 49
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Forta Pro, 114, 116, 124, 216, 217

hulladékkezelés, 68, 72, 80, 222

födémpanel, 143, 145, 146
földrajzi információs rendszer, 34

IBA Berlin, 127
Iceberg, 114

funkcióváltás, 10

immissziós, 62

gazdaságosság, 24, 25, 182

innováció-átvételi keretrendszer, 194

Gazeran, 121

innovatív építésmód, 9

GdW keretszerződés, 127
Gerber 34, 128

iparosítás, 19
Kallinger Projekte, 110, 216

Gipszkarton, 141, 286, 287, 288, 289

karbonlábnyom, 5, 198

Gipszrost, 142, 286, 287, 288, 289, 290

készház, 18, 83, 84, 100, 101, 110, 132, 144,
145, 146, 148, 151, 153, 156, 163, 182,
219, 231, 232
kiskunhalasi börtön területén elkészült
konténerkórház, 176

GIS, 34, 35, 211, 222
Gomos, 132
Green Cube House, 112, 216
Hanham Hall, 117

Kita óvoda, 129

harmonizált európai szabvány, 13, 51, 100

klímatető, 264

harmonizált műszaki specifikáció, 51

klímazóna alapú térszervezés, 250, 254, 259,
264

harmonizált szabványok, 45, 49, 51
használati hőenergia, 172, 242, 298

kockázati besorolás, 58

hasznosítás, 189

kockázati egység, 58

hatékonyság, 14, 22, 23, 34, 43, 64, 83, 90, 91,
99, 298

Koleliba, 112, 216
konstruktív árnyékolás, 172, 250, 254, 304
konténerirodák, 178

helyiségszintű, 19
Hidegen hajlított vékonyfalú acélprofilok,
141

KOTO House, 115
költséghatékonyság, 85, 127, 169, 196

Hive House, 123, 217

költségmegtakarítás, 19, 71, 93, 108, 127

HoHo Wien, 109, 216

könnyűszerkezetes, 17, 18, 83, 84, 100, 101,
103, 108, 119, 138, 139, 140, 141, 142,
144, 154, 155, 162, 169, 233

Hossztoldott műszárított szerkezeti fa, 141,
222
Hotel Nautilus, 131

körforgásos gazdaság, 3, 14, 64, 66, 68, 85, 86,
92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 186, 214, 215

hőkomfort, 163, 165, 166, 172, 242, 243, 244,
247, 264, 291, 292, 293, 297, 298, 303, 304

körforgásos megoldások, 5, 7, 10, 64, 86, 87

hőleadó rendszer, 169, 170, 272, 294
hőszigetelő anyag, 140, 141

körforgásos város, 14
környezeti lábnyom, 5, 11, 195

hőszigetelő mag, 139, 140

környezeti teljesítmény, 75, 76

Hőszükséglet méretezés, 169

környezetterhelés, 23, 25, 178, 198

hőtermelő rendszer, 169, 170, 271, 272

Kőzetgyapot, 141
kulcsrakész megoldások, 12, 14, 105

hulladék, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 36, 64,
67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 80, 82, 86, 95, 97,
99, 108, 183, 184, 192, 222

kvantitatív számítógépes földrajz, 34
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KVH, 141, 146, 147, 150, 151, 153, 154, 155,
222
KVH – Konstruktionsvollholz, 141

moduláris építészet, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 42,
45, 49, 50, 51, 52, 57, 61, 64, 66, 67, 68, 69,
72, 74, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98,
99, 100, 105, 106, 108, 109, 117, 124, 126,
127, 135, 139, 141, 156, 162, 173, 174,
175, 176, 178, 179, 181, 182, 184, 186,
187, 189, 196, 198, 213

lakókocsi, 18
léghigiénia, 168
légtechnika, 169, 170, 241, 294, 298, 303
lézerszkennelés, 35
Lindbäcks Bygg, 134, 218

moduláris épületek, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40,
46, 47, 48, 67, 68, 70, 71, 72, 80, 81, 82,
173, 176, 185, 186, 188, 196, 229

logisztika, 24, 191
MAKÉSZ, 84, 100, 103, 144, 145, 223, 233

moduláris innovációk, 89, 192, 194
moduláris lakóépület, 18, 73, 187

Manning-ház, 7
MARS Satellite Radiology Clinic, 114
Meander Housing, 120

moduláris rendszerek világviszonylatban, 17

megfelelőségi, 13

moduláris téregység, 163, 164

megvilágítás erősség, 171, 282

modularitás, 12, 17, 42, 43, 68, 71, 92, 158,
176, 190, 191, 192, 194, 200
modularizáció, 19, 66, 85

meteorológiai jellemzők, 45
Metropolitan Works, 118
mikroház, 106

modulok, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 48,
71, 90, 91, 92, 113, 114, 116, 117, 119, 122,
123, 124, 126, 129, 130, 132, 139, 142,
155, 156, 157, 173, 178, 186, 192, 193,
194, 195, 197, 234

mikroházak, 105
Millenium Village, 116, 216
minőség, 8, 11, 22, 23, 35, 61, 65, 70, 77, 106,
108, 127, 128, 132, 141, 146, 167, 176,
190, 198

munkaerő, 20, 23, 31, 94, 95, 178, 179, 191,
196, 198

minőségbiztosítási feladatainak alapvető célja,
48

Murray Grove Street, 117
Murray Grove, Hackney, 117

minősítési rendszer, 74, 76, 77
minősítési rendszerek, 74, 75, 78
Mo House, 133

műemlékvédelem, 174

mobil épületek, 35

műszaki értékelést végző szerv, 13

Modular MRI Center, 124

műszaki követelmények, 175
nappali fényautonómia, 171, 172, 247

műszaki értékelések, 49

Modular Venice, 130
Moduláris bölcsőde, 121
moduláris építés, 71, 87, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 198

nappali fényhányados, 165, 166, 171, 172,
242, 247, 272

moduláris építési mód, 193
moduláris építési piac, 3, 82, 94, 189

Nemzeti Műszaki Értékelés, 49, 100, 223
NHP Zöld Otthon Program, 104

Moduláris építési rendszerek, 41

NMÉ, 14, 49, 100, 101, 223

nemzeti műszaki értékelés, 154

nyersanyag felhasználás, 6
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operatív hőmérséklet, 169, 291, 292, 293,
306, 307
organizáció, 24, 31, 33

tereprendezés, 11, 18, 85

OSB, 52, 142, 147, 150, 154, 155

termékrendszer, 192

Ospedale Giovanni XXIII Chapel, 130

természeti erőforrás, 65, 86

Palazzo Italia pavilon, 131

természeti erőforrások, 64, 70, 189

pandémia, 4, 82, 105
parametrikus tervezés, 32, 83

termikus burok, 250, 254, 258, 263
termikus puffer, 250, 254, 258

Párizsi Klímaegyezmény, 4

térmodulos elemek, 155

Polcom, 24, 123, 214, 217

térvázas, 19, 21, 229

por, 23

The House Rant, 137

Pramerica, 123, 217
Punkle Youth Hostel, 137

The Modular, 122, 217
Tingstorget lakóházak, 135

Q-Hous, 119

típusvizsgálat, 51

Riko Hise lakóház, 125

tömegforma konfiguráció, 163, 235, 236

Rimatem, 129, 218

tűzállósági osztályok, 58, 59

S Radomlje ház, 136
saját tömegből adódó akusztikai tehetetlenség,
63

tűzvédelem, 44, 58, 59
tűzvédelmi követelmények, 58

Terme Catez Hotel, 138
Termékmodularitás, 192

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek, 58

scan to BIM, 35

tűzvédelmi tervezés, 58

Sixth Avenue, 119

tűzvédelmi tulajdonság, 49

Solar Decathlon, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 219

TvMI, 58, 59, 212, 223
újrafelhasználás, 66, 72, 85, 96

STARK ModulBau, 129

újrafelhasználásra való tervezés, 68

Stora Enso, 130, 131, 133, 218

újrahasználat, 9, 99, 189

sugárzási energiahozam, 61

újrahasznosítás, 66, 95, 96, 108

szállítás, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 46, 74, 85, 90,
126, 173

urbanizáció, 82, 176, 178
üvegházgáz emisszió, 5

szeizmikus jellemzők, 45

üvegházgáz mérleg, 196

szerkezeti csomópontok, 61, 82

üvegházgáz-kibocsátás, 4, 11

Szerkezeti fa (tartószerkezet), 140

üvegházhatást okozó gázok, 67, 223

Szkennelés BIM, 35
szociális szolgáltató intézmények, 175

üvegházhatású gázok, 66, 68, 96
Üveggyapot, 141

tartószerkezeti tervezés, 30, 45

üzemi körülmények, 9, 22, 23, 25, 27, 142,
148, 176, 181, 231, 232

teljes életciklusát, 6, 76, 95
teljesítményjellemzés, 48

Vallen lakónegyed, 135

teljesítményjellemzők, 51
teljesítménynyilatkozat, 13, 100

vasbeton panel, 139
Vauban Múzeum, 125

Ten Degree Croydon, 115
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vázszerkezet, 42, 46, 47, 140, 141, 142, 143,
151, 154, 232, 233
Viktoria Hall, 115

volumetrikus vagy 3D-s modulok, 12

visszanyerés, 66

zajtól védendő területek, 62

Vita Nova, 136

zöld innováció, 189

vizuális komfort, 164, 171, 243, 244

zöld szemlélet, 6

Vodafone Village, 131

Zuiderzeeweg, 121

Wooden irodaház, 125, 126
zaj, 23, 62, 63, 66, 71, 147, 176, 211
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FÜGGELÉKEK

1. számú függelék
Szakértői interjúalanyok listája
ÁCS László - ügyvezető – Modularch Kft. (a magyar tulajdonban lévő cég 2015-ben kezdett
konténerépítészettel foglalkozni, 2018 óta tértek át acél vázszerkezetű moduláris épületek gyártására
és jelenleg Velencén üzemelnek. Közületek és professzionális megrendelők a célközönségük a lakossági
szegmens helyett.)
POZSIK Sándor -ügyvezető igazgató – Algeco Kft. (Az 1950-es években franciaországi alapítással
indult Modulair Group 25 országban van jelen, Európában Algeco márkanév alatt. Itthoni
kereskedelmi és műszaki képviseletét az Algeco Kft. látja el. A cégcsoport magyar piachoz legközelebbi
gyára Csehországban található. Moduláris épületeik acél vázszerkezettel készülnek.)
BŐSZ István – ügyvezető igazgató – Sanipex Hungária Kft. (Az 1993-ban alapított cég ma már 100%ban magyar magánemberek tulajdonában üzemel Vácon. Épületszerkezetben elhelyezhető
szálerősítésű műgyanta szerkezetű fürdőszobai, szaniter modulokat, valamint önálló
szaniterblokkokat gyártanak megrendelésre. Gyakorlatilag egész Európát kiszolgálják,
Magyarországon kívül Ausztria és Németország a legerősebb piacaik.)
SEBESTYÉN Krisztián - ügyvezető – Vektor Kft. (a dunaújvárosi Vektor Kft. vasbeton
térelemmodulok fejlesztésével és gyártatásával foglalkozik, valamint ezek helyszíni szakipari befejező
munkáival. Alapvető célkitűzésük az energetikailag aktív házak megvalósítása.)
SCHMIDEG András - cégvezető - Keyco House (A 2017-ben magyar tulajdonosok által alapított cég
Balatonvilágoson gyárt CLT (rétegelt-ragasztott fa) szerkezetű kulcsrakész, bútorozott moduláris
épületeket. Integrált megoldással rendelkezik, megrendelőinek a tervezés, gyártás, kivitelezés teljes
folyamatát kínálja.)
TORMA István – magasépítési üzletágvezető, Horváth Mária – kereskedelmi üzletágvezető. A
nemzetközi CRH csoport tagjaként működő Ferrobeton Zrt. az ország egyik legnagyobb kapacitású
és legnagyobb múltú vasbeton előregyártó üzeme. Jogelődjét 1955-ben Dunaújváros felépítésére
hozták létre elsősorban panelgyártásra. 1965 környékén gyártottak a panelépületek rendszerébe illő
térvázas fürdőszoba-konyha modult.
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2. számú függelék
Elemzett gyártói honlapok listája
adk.info
algeco.hu
alho.com
boklok.com
cadolto.com
dmdmodular.com
ekomodular.hu
fortapro.com
iqmodule.com
keycohouse.com
koma-modular.cz
modularch.hu
modulart.ch
polcomgroup.com
sanipex.hu
z-modular.com
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3. számú függelék
Magyarországon jelenlévő készház gyártók, forgalmazók
Cégnév
ALFA készház Kft.

Tevékenység
Könnyűszerkezetes készház
technológiával épülő favázszerkezetű,
családi házak, nyaralók értékesítése és
kivitelezése.

Egyéb megjegyzés
Szigorúan ellenőrzött körülmények között, teljes
magasságban, saroktól sarokig legyártott külső
falakból, válaszfalakból és tetőelemekből álló
épület. Az elemeket gyárban ideális körülmények
között készítik el, és az építkezés helyszínére
szállítva az előkészített alapon szerelnek össze.
Már akár a gyárban beszerelésre kerülnek a külső
nyílászárók és előkészítik a villanyszerelést is.

Kp Sales House Kft.

„Puzzle home” kivitelezésű
energiatakarékos házak (Zemplén,
Pomáz, MLX108 Standard+ stb.)
gyártása. A kivitelezés
környezettudatos, minimális
hulladékot termelnek, és már a
tervezésnél az újra használatra is
gondolnak.

Mérnökei 15-20 éves készházépítési tapasztalattal
rendelkezik, de csak 7 éve vannak jelen a készház
piacon. A teljesítmény évről évre nő, és 2019-ben
már közel egy milliárdos forgalmat bonyolítottak
le.

ANICO Készházak
Kft.

Könnyűszerkezetes családi házak
generálkivitelezése.

Országos szinten közel 20 éve jelen vannak a
piacon. A készház-technológia hazai
terjesztésében aktív szerepet vállaltak.
Típustervek között a 70 m2-estől a 205 m2-es
alapterületűig megtalálhatók családi házak.

Berger házak Kft.

Környezetbarát előregyártott
faszerkezetű házak gyártása.

2006 óta nyugat-európai színvonalú, népszerű
gerendaházaival alapozta meg hírnevét az
építőipari piacon. Kiváló minőségben, ellenőrzött
üzemi körülmények között, természetes
alapanyagokból gyárt és épít nagypaneles,
környezetbarát készházakat magán és közületi
megrendelői számára.

Interhaus-Barta ÉpítőSzolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Energiatakarékos, környezetbarát
készházakat gyárt.

1998-tól van jelen a piacon. Vezetői és dolgozói
Németországban és Ausztriában szerzett sokéves
tapasztalattal rendelkeznek. Az alkalmazott,
minőségi egyedi gyártási technológiának
köszönhetően szabadon, szinte megkötés nélkül
tervezhető bármilyen épületforma és nagyság,
ráadásul az utólagos átépítés, bővítés is
egyszerűbben megoldható.

Jövő háza Bt.

Könnyűszerkezetes és passzív házak,
amik megújuló energiaforrás
használatával és a legkorszerűbb
technológiákkal készülnek.

A házfalakat tervrajz alapján az üzemben méreti
kötöttségek nélkül előre legyártják. A szerelés
daruk segítségével történik, a technológia
rendkívül gyors kivitelezést tesz lehetővé. A
készházak falpaneljei szárított, hossztoldott,
felületkezelt faanyagból készülnek.
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Nebraska-ház Építési
Kft./Nebraska Építési
Iroda

Hat féle minősített fal és három féle
minősített födémszerkezet közül
választhatnak. Legújabb fejlesztésük a
passzív ház előírásait kielégítő
természetes, környezetbarát anyagok
használatával készülő lakóház.

1990-ben készítette első favázas épületét. A
szerkezetek rendkívül jó hőszigetelése alacsony
fűtési költséget eredményez. Az épületek favázas
szerkezete vegyszer nélkül kártevő-mentesített
anyagból, a gyártmánytervek alapján CNCvezérlésű famegmunkáló gépeken készül. A csapos
kötésekkel, merevítésekkel és csavaros
rögzítésekkel készülő szerkezet nagy szilárdságot
és földrengésállóságot biztosít.

Készházépítő Kft.

Nagypaneles készházakat épít,
minőségi, válogatott faanyagokból. A
házak elektromos fűtést (fűtő
panelekkel, vagy Infra padlófűtéssel,
inverteres klímával) alkalmaznak.

A falak fa tartószerkezete üzemi körülmények
között, nagy pontossággal kerül összeállításra. Az
üzemben a szárított fa oszlopok méretre szabása
és összeállítása történik a megadott rétegrend
szerint. A helyszínen ezután az előre elkészített fa
vázszerkezet felállításra, illetve összeszerelésre
kerül.

Kp Sales House Kft.

Acélszerkezetes és faszerkezetes
készházak gyártása és kivitelezése
kizárólag előre panelizált, üzemi
szereléssel ellátott módon.

A képviselt építési technológia a modern kutatásfejlesztések legkiválóbb termékei közé tartoznak,
környezetbarátok. 2019-ban közel 800 milliós
árbevételt realizált családi házak szerkezetkész és
kulcsrakész kivitelezésével.

Németh-fa Kft.

Előregyártott modul faszerkezetes
házakat gyárt.

Egyszerűtől az exkluzív kivitelig növelhető,
alakítható, különböző funkciójú (családi ház,
irodaház, home-office, tóparti ház, melléképület,
otthoni konditerem) üzemben szinte teljes
készültségű modulelemek

Sokon Kft.

Földszintes és emeletes családi házak
előregyártott paneles faszerkezetének
gyártása és szerelése kel,
kötőelemekkel együtt.

Könnyűszerkezetes SOKON paneles rendszerrel
készült házak. Rétegelt ragasztott fa szerkezetek
gyártása, helyszíni szerelése (igény esetén statikai
tervezése) a beépítéshez szükséges
acélszerelvények

Taksony H-Bek Kft.

Könnyűszerkezetes faházakat tervez,
gyárt és összeszerel.

H-BEK típusú favázas építőkészlet a jövőbe
mutató, környezettudatos építési rendszer.
Fokozott hőszigetelés, energiatakarékosság.

Ubrankovics Kft.

Egyedi boronafalas gerendaház
gyártása, nagypaneles technológiával
gyártott energiatakarékos készház és a
szabadtéri faépítészet.

1990-ben alapított faipari családi vállalkozás.
Környezettudatos, természetes alapanyagokat
használó, hagyományos értékrendet képviselő
falépítészeti megoldások.

Keyco

Magas színvonalú, előregyártott
kompakt épületeket tervezése és
gyártása.

Az épületeik minden igényt kielégítő
használhatóságot biztosítanak a nyaralótól a
lakóházakon keresztül a szállodáig vagy akár
irodaépület komplexumokig. Jól működhetnek
kereskedelmi szálláshelyként (glampingek,
kempingek, önálló apartmanházak),
kollégiumként, irodaként, szociális és
egészségügyi intézményként, de használható
kiállítótérnek, stúdiólakásnak, pop-up store-nak,
illetve egyéb kiskereskedelmi célra akár
fesztiválokon is. Ideiglenesen vagy hosszú távon
szinte bárhol és bármikor telepíthetők. A termék
egyediségét a hazai piacon a csúcsminőségű CLT
(Cross Laminated Timber), azaz keresztirányú
rétegragasztással gyártott nagyméretű tömörfa
panelekből történő termék előállítás adja.
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RealHouse Készházak

Nagyméretű, előgyártott falelemeken
alapuló építési rendszer.

A kerámia kompozitból egész falak előállítása
öntési technológiával.

Syntrend Kft.

Észak-amerikai technológiával
helyszínen összeállított favázszekezetű házakat kínál.

Rendkívüli külső formagazdaság és kiváló
hőszigetelési paraméterek mellett páratlan belső
térkialakítás. Hagyományosnál vékonyabb
falszerkezet ellenére (32,2 cm) jobb hőszigetelő
tulajdonsággal.

Leier

Előregyártott elemeiből kéregfalas
technológiával felépített családi ház.

Kínálatukban 12 különböző alapterületű és
elrendezésű típusház és 3 féle garázs található. A
méretek tekintetében a 30 m2-es „garzonszerű”
házaktól, egészen a nagy családok számára
tervezett 160 m2-es házakig.

Swedsteel-Metecno

Könnyűszerkezetes acélcsarnokokat
gyárt, melegen hengerelt
szelvényekből készültek, tűzi
horganyzott, illetve festett
felületvédelemmel ellátott
vázszerkezet és trapézlemez
tetőburkolat.

A rugalmasan alakítható szerkezeti
megoldásokkal kiváló térkihasználással
tervezhető, ezáltal fesztáv és belmagasság
tekintetében egyedülállóan szabad méretek
valósíthatók meg. A Swedsteel csarnokokkal
bármilyen üzleti terület és funkció
megvalósítható, kiszolgálható gyorsan,
gazdaságosan és magas minőségben hosszú
élettartammal.

TAEG Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt.

Lignova márkanévvel
könnyűszerkezetes lakóházakat gyárt
és forgalmaz

Fa alapú nagypanelos technológiával készült
termékek 4 típusban 65-120 m2 alapterülettel. Az
ellenőrizhető minőségű és magas készültségi fokú
üzemi előregyártás meggyorsítja a helyszíni
szerkezetépítést.

Wolf System Kft.

Előregyártott, nagyelemes
favázszerkezetes készházak gyártása

Készházak legfőbb alapanyaga a műszárított
szerkezeti tömörfa,
egy hossztoldott gyalult faanyag, ami alacsony
nedvességtartalommal bír, így nem vetemedik,
nem csavarodik, könnyen méretezhető.
Kínálatukban számos falszerkezet közül lehet
választani. Ezek előregyártását 12-13 méteres
hosszig vállalják. Igény esetén már a gyárban
beépítik a nyílászárókat és könyöklőket, kérés
esetén az alapvakolat és a külső hőszigetelés is
elkészülhet.

Variosystem-Group
Kft.

Vario márkanevű könnyűszerkezetes
házak gyártása és kivitelezése

Több típus és elrendezés. A ház oldal- és
válaszfalait nagy panelként szállítják a helyszínre,
ami már tartalmazza a külső borítást, az
ásványgyapot szigetelést, belső oldalon a párazáró
fóliát, gipszrost lapot, valamint az elektromos
előkészítést.

Forrás: a MAKÉSZ adatbázisa és a társaságok internetes oldalai alapján, a szerző saját szerkesztése.
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4. számú függelék
Az alap téregység 3 db 1,50 m széles sávra osztható (lásd következő ábra) és egy kisméretű szoba, illetve
egyéb helyiség képezhető belőle. A szürkével jelzett modulok a komfort tereket (huzamos tartózkodási
zónákat) ábrázolják. Az alap téregységet megduplázva a hosszoldala mentén egy nagyobb léptékű
nappali helyiség jön létre, ahol az 1,50 m-es raszter-mátrix egy logikus kapcsolódási, illetve belső
felosztási lehetőséget biztosít a modul számára. A kékkel jelzett modul téregységek transzparens puffer
tereket képviselnek, hasonló elven. Az 1,50 m széles és 4,50, illetve 6,00 m hosszú üvegezett modulok
keskeny télikert pufferzóna verziókat hivatottak alkotni a későbbi térszervezés folyamán, mely
eredményeképpen tömegforma konfigurációk jönnek létre.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Moduláris téregység rendszer készlettár

– 233 –

5. számú függelék
A tömegkonfigurációk komponálása 4,50 x 6,00 m befoglaló téglalap formájú alapterülettel (27 m2)
rendelkező alapmodulból történik.
Az 1,50 m-es raszterfelosztás az építész vázlatterv megvalósításához szükséges, mely keretében (és a
későbbi építési engedélyezési terv, kiviteli terv munkafázisok) folyamán közlekedők kialakítása, a
helyiség megközelítése és egymáshoz való kapcsolódásának kialakításához nyújt segítséget.
Az AF jelű épületek az A épület STANDARD verziókat jelölik, földszintes kivitelben. Kiindulópont
az AF1-es tömegforma konfiguráció, a lehető legtömörebb konstellációban. Ezt az elrendezést ezután
különböző transzformációk következtében módosítva, különböző alap téregységek vagy téregység
csoportok eltolásával, tükrözésével, illetve forgatásával összesen 6 db konfiguráció verzió jön létre,
melyek képesek építészetileg megvalósítható és gyakorlatiasság szempontjából is hasznosítható
tömegformákat biztosítani. Az AE épület tömegforma konfiguráció verziókból (A épület
STANDARD verziókat, emeletes kivitelben) az említett transzformációk segítségével összesen 5 db
építészetileg is fízibilis megoldás verziót volt lehetséges generálni.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Tömegforma konfigurációk – AF (A épület földszintes) STANDARD, 6 db
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Tömegforma konfigurációk – AE (A épület emeletes) STANDARD, 5 db

A BF tömegforma konfiguráció verziók (B épület, földszintes, EMELT SZINT) télikert funkcióval
rendelkező transzparens puffertereket is tartalmaz, melyek 3 különböző méretben (1,50 x 6,00 m; 4,50
x 3,00 m és 4,50 x 6,00 m) szervesen kapcsolódnak a földszintes eddig csak komforttereket tartalmazó
épület geometriákhoz. A komfort téregységek és a pufferterek moduljainak kapcsolódása additív
jelleggel oldalról, csatlakozólag történik vagy integratív módon, a különböző ’foghíjak’ és belső sarkok
(’negatív sarkok’) kitöltésével lehetséges. Ezúton összesen 9 db verzió született. A BE tömegforma
konfigurációk (B épület, emeletes, EMELT SZINT) a BF esetekhez hasonló módon egészülnek ki
transzparens pufferterekkel, azzal a különbséggel, hogy itt földszint + emelet tömegformákról
beszélünk. Összesen 7 db modellverziót lehetett elfogadni az építészeti és gyakorlati szempontok
szűrőjén keresztül.

– 235 –

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Tömegforma konfigurációk – BF (B épület földszintes) EMELT SZINT télikert integráció, 9 db

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Tömegforma konfigurációk – BF (B épület emeletes) EMELT SZINT télikert integráció, 7 db
Harmadik szabály: Épület verziók kombinációja
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A következő lépésben az összeállított épületgeometria (tömegforma) konfigurációkat további passzív
tervezői szempontokkal (leíró változókkal) szükséges kombinálni, melynek keretében a geometriákat
különböző mértékű homlokzatfelületre vetített üvegezési arányokkal és tájolási verziókkal
kombináljuk.
AZ AF és AE geometriák 50, 70 és 90%-os homlokzatfelülethez viszonyított üvegezési felület
arányokkal lesznek ellátva, mindegyik tömegforma fő homlokzatán. A főhomlokzat minden
geometrián sötétszürkével jelzett (lásd a következő folyamat diagram oldalain ábrázolt épület
geometriák). A fő homlokzatokat építészeti szempontból határozzuk meg, mely a geometriák
legnagyobb felülettel rendelkező homlokzatai. Az épületeket a fő homlokzataikkal a szoláris sugárzás
és nyereségek szempontjából 3 leglényegesebb égtáj felé forgatjuk: nyugat (NY), dél (D) és kelet (K)
felé. Ennek következtében összesen 54 db AF épület verziók és összesen 45 db AE épület eset-variánst
kapunk.
A BF és BE tömegformák 50, illetve 90%-os üvegezési aránnyal kombináltak, a transzparens
pufferzónák pedig teljes mértékben üvegezett felületekkel rendelkeznek. A tájolás minden esetben Di. A fő homlokzatok (sötétszürkével jelzett a következő folyamat diagram oldalain ábrázolt épület
geometriákon) D-i tájolásúak (legfontosabb szoláris tájolási irány). Az ábrákon kékkel jelölt geometria
részek a transzparens puffertereket jelentik. A redukált számú üvegezési arány és tájolási verziók a
nagyszámú geometriából adódó épületverziók csökkentését szolgálják annak érdekében, hogy a
keresési tér (összes kombinált épület verzió száma) még kezelhető maradjon. Későbbi fejlesztés
keretében erre a limitációs problémára még vissza lehet térni. Összesen 18 db BF épület verziók és
összesen 14 db BE épület eset-variánst kapunk.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Összes AF és AE épület verzió kombinatorikus összeállítása – folyamat diagram (99 db eset)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Összes BF és BE épület verzió kombinatorikus összeállítása – folyamat diagram (32 db eset)
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6. számú függelék
A hőtechnikailag releváns épület burok szerkezet adatai az alábbiak:
− UKülső fal = 0,24 W/m2K
− UKülső födém = 0,17 W/m2K
− UKülső lapos tető = 0,17 W/m2K
− Utalajon fekvő padló = 0,28 W/m2K
− Uüveg = 1,0 W/m2K, Ukeret = 1,5 W/m2K
− güveg = 0,68
− Tvis(Tau) = 0,74
− Tsolar = 0,6
− Uablak = 1,15 W/m2K
− Keretarány: 30%
− Árnyékolás: külső, 04.15.-10.15., ≥100 W/m2 a külső üvegsíkon.
Az energetikailag mérvadó belső hőtermelődés adatai a következők:
Mesterséges megvilágítás:
− Felvett villamos teljesítmény: 50 W/db
− Fényhatásfok: 12 lm/W
− Időprogram: 100%, 07:00-23:00 h
− Szabályozás: 100-300 lx
Emberek:
− Darabszám: 3 fő /épület
− Jelenlét: 50%, 00:00-24:00 h
− Aktivitás szint: 3 MET
− Ruházat: pl. normál öltöny, kosztüm (0,85 ± 0,25 clo hőérzékenység alapú öltözködési
viselkedéskarakterisztika)
Az elméleti ’idealizált’ épületgépészet alap peremfeltételei a következők:
− fűtés: 100 W/m2 (COP 1)
− hűtés: 200 W/m2 (COP/EER 1)
− AHU (légtechnika) által biztosított légcsereszám: 0,5 1/h
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7. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF és AE épület verziók hőkomfort értékei (várható, előrejelzett hőérzeti mutató,
Predicted Mean Vote)

A 2-szintes A-épületek teljesítenek jobb (magasabb) DF értékeket, mégpedig függetlenül az üvegezési
aránytól. Ennek egyik oka az előzőekben (hőkomfort elemzésben) említett a 2-szintes tömegek kisebb
térmélysége, ezért a természetes fény és szoláris hőnyereség nagyobb. A földszintes A-épületek minél
nagyobb üvegezési aránnyal rendelkeznek a fő homlokzatokon, annál magasabb a nappali
fényhányados teljesítményük, míg a kisebb üvegarányok eseteiben gyengébben szerepelnek.
Az épület verziók energiaigényét tekintve látható, hogy döntő mértékben a fűtési használati hőenergia
igény uralja az eredményeket, ezzel bizonyítva, hogy lakóépületek esetében általában a fűtési
hőszükségletet, valamint az üzemeltetési energiaigényt és felhasználást a kritikus kimenti variábilisnek,
épületenergetikai performancia (teljesítmény) jellemzőnek tekinthetjük. A fűtési eredményekben is a
2-szintes A-épületek teljesítenek hatékonyabb módon, ugyanakkor a nagyobb tömörséggel rendelkező
földszintes épületgeometriák (például AF1, AF2.1) is ’felzárkóznak a legalacsonyabb fűtési igénnyel
rendelkező épületverziók mögé. Ezek az épület verziók rendelkeznek a legalacsonyabb A/V
(felület/térfogat) hányadossal. A tömegforma mellett a főhomlokzat üvegezési aránya is jelentős hatást
gyakorol a fűtési eredményekre; többségében minél nagyobb az üvegezés mérete (90% üvegarány),
annál nagyobb a hőigény. A D-i tájolás mellett a legalacsonyabb a fűtési igény a szoláris sugárzás
nagyobb hőnyeresége miatt.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF és AE épület verziók nappali fénykomfort (vizuális komfort) értékei (borult érbolt mellett
(DF), illetve derült égbolt mellett (ILLUM)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF és AE épület verziók fűtési (piros) hőenergia igényei [kWh/a]; a hűtés (kék) hőenergia
igényei és a mesterséges megvilágítás villamos áram igényei (sárga) viszonyításképpen ábrázoltak

A hűtési hőenergia igény eredmények a hőkomfort és a fűtési eredmények egyfajta ’tükörképét’
mutatják, itt a földszintes épületek teljesítenek jobban, mivel a mélyebb belső terek kisebb természetes
fény- és hőhozammal rendelkeznek. Az üvegezési arány növekedésének függvényében növekszik a
hűtési hőenergia igény, továbbá a D-i tájolás segíti elő a legalacsonyabb hőterhelést (és hűtést) a magas
dőlésszögű besugárzás végett. A mesterséges megvilágítás a 2-szintes, magasabb fényhozammal
rendelkező épület geometriákban kismértékben alacsonyabb.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF és AE épület verziók hűtési (kék) hőenergia igényei [kWh/a] és a mesterséges megvilágítás
villamos áram igényei (sárga) [kWh/a]

A B-épületek esetében, a hő- és vizuális komfort területén kismértékű eltéréseket tapasztalunk. Ennek
egyik oka, hogy az integrált ’napterek’ (transzparens puffer terek) egyfajta kiegyenlítő hatást
gyakorolnak a természetes fény- és szoláris hőnyereség alakulására a különböző geometriával
rendelkező belső terekben.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A BF és BE épület verziók hőkomfort értékei (várható, előrejelzett hőérzeti mutató, Predicted Mean
Vote) és nappali fénykomfort (vizuális komfort) értékei (borult érbolt mellett (DF), illetve derült
égbolt mellett (ILLUM)

A BF és BE épület verziók hőkomfort értékei (várható, előrejelzett hőérzeti mutató, Predicted Mean
Vote) és nappali fénykomfort (vizuális komfort) értékei (borult égbolt mellett (DF), illetve derült
égbolt mellett (ILLUM).
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A B-épületek szintén a fűtési energiaigény tekintetében rendelkeznek a legmagasabb értékekkel, de itt
már kisebb mértékben, mint az A-épületek verzióban. A transzparens pufferterek által kieszközölt
transzmissziós veszteségek elleni védelme az épületburokban, valamint a szoláris sugárzási
hőnyereségek következtében fűtési igény átlagosan kb. 20-30%-kal csökkent az A-épületekhez képest.
Látható, hogy a hűtés nem csökkent lényegesen a magasabb szoláris hozam miatt (’napterek’ hatása)
és az összesített energiaigény tekintetében a hűtési energiaigény felülírhatja az alacsony fűtési igénnyel
rendelkező épület verziókat is (például BE1). A mesterséges megvilágítás villamos áram végenergia
igénye a verziókban kisléptékű diverzitást mutat. Az összes energiaigény szempontjából a földszintes,
legalacsonyabb A/V (felület/térfogat) hányadossal rendelkező geometriák teljesítettek legjobban.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A BF és BE épület verziók fűtési (piros), hűtési (kék) hőenergia igényei [kWh/a] és a mesterséges
megvilágítás villamos áram igényei (sárga) [kWh/a]
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épületek (fent), illetve a B-épületek (lent) A/V-hányadosai − sorrendbe helyezve
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8. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A-épületek komfort és energia eredményeinek objektív súlyozási értékei – fűtési energiaigény (piros),
hűtési energiaigény (kék), megvilágítás energiaigénye (sárga), hőkomfort (lila), nappali fényhányados
(bézs), nappali fényautonómia (narancs)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

B-épületek komfort és energia eredményeinek objektív súlyozási értékei – fűtési energiaigény (piros),
hűtési energiaigény (kék), megvilágítás energiaigénye (sárga), hőkomfort (lila), nappalai
fényhányados (bézs), nappali fényautonómia (narancs)
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9. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épületek súlyozási folyamata

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épületek súlyozási folyamata
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10. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épületek öt nyertes és két kiválasztott esetei

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épületek öt nyertes és két kiválasztott esetei
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A kiválasztott épület modellek vázlattervei
AF2.1 modell STANDARD földszintes lakóépület passzív klímakoncepciója a következő lépésekből,
elemekből épül fel:
‒ 1. Input: Komfort és energia szempontjából optimális tömegforma, moduláris felépítésű
földszintes épület, garázzsal;
‒ 2. Standard (minimális) termikus burok;
‒ 3. Magastető szerkezet (termikus puffer);
‒ 4. Standard, egyszerű, tiszta, archetipikus forma (teljes tömeg integrálása);
‒ 5. Tornácos parasztház elv → árnyékolt teraszok (konstruktív árnyékolás);
‒ 6. Déli tájolás (lehetőleg…).
‒

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

AF2.1 modell STANDARD lakóépület – Koncepció

Az épület alaprajza a következő ábrán látható, a déli tájolású nappali-konyha-étkező élettérrel és az
ehhez nyugatról csatlakozó fűtetlen-hűtetlen garázzsal. A nappali központi terét északról az előtér és
gazdasági, gépészeti tér, illetve kamra övezi. Az épület keleti szekciójában a privátszféra helyiségei
soroltak, a déli tájolású gyerekszobákkal és a hálószobával, illetve az északi tájolású dolgozó,
vendégszoba és a vizesblokk kialakításával.
Látható a tájolásfüggő klímazóna alapú térszervezés kialakítása a geometriában, a központi, déli
tájolású közösségi teret a garázs puffereli, védi a hőveszteségektől, az északi sáv, főként gazdasági
helyiségei pedig a déli tájolású komfortzónákat védik hőtechnikailag. A déli tájolású tornác kialakítása
két teraszt hoz létre és nyáron árnyékol, télen pedig engedi a szoláris hőnyereség érvényesülését a belső
terekben.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF2. épület földszinti alaprajza
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF2. épület tömegvázlat verziói

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF2. épület látványtervei (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AF2. épület látványtervei (2)
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AE3 modell STANDARD emeletes lakóépület passzív klímakoncepciója a következő lépésekből,
elemekből épül fel:
‒ 1. Input: Komfort és energia szempontjából optimális tömegforma, moduláris felépítésű
emeletes épület, garázzsal;
‒ 2. Standard (minimális) termikus burok;
‒ 3. Tetőterasz;
‒ 4. Pergola/előtető (konstruktív árnyékolás);
‒ 5. Lapostető/Magastető szerkezet (termikus puffer);
‒ 6. Déli tájolás (lehetőleg…).

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

AE3 modell STANDARD lakóépület – Koncepció

Az épület alaprajza a következő ábrán látható, a déli tájolású nappali-konyha-étkező élettérrel és az
ehhez északról csatlakozó fűtetlen-hűtetlen garázzsal. A nappali központi terét északról az előtér és
lépcsőház övezi. Az épület keleti szekciójában a hálószoba, dolgozó-, vendég- és a fürdőszoba található.
Az emeleten a privátszféra helyiségei soroltak, a főként déli tájolású gyerekszobákkal, illetve fürdővel
és az északi tájolású gépészet, gazdasági helyiség kialakításával.
Látható a tájolásfüggő klímazóna alapú térszervezés kialakítása a geometriában, a központi, déli
tájolású közösségi teret a garázs északról puffereli, védi a hőveszteségektől. A déli tájolású földszinti
tornác és a szintén déli tájolású tetőterasz kialakítása nyáron árnyékol, télen pedig engedi a szoláris
hőnyereség érvényesülését a belső terekben.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület alaprajzai
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület tömegvázlat verziói

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület látványtervei (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület látványtervei (2)
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BE1 modell EMELT SZINTŰ emeletes lakóépület passzív klímakoncepciója a következő lépésekből,
elemekből épül fel:
‒ 1. Input: Komfort és energia szempontjából optimális tömegforma, moduláris felépítésű
emeletes épület, garázzsal;
‒ 2. Intenzív termikus burok;
‒ 3. Magastető szerkezetet (termikus puffer);
‒ 4. Tornácos parasztház elv – tovább gondolva;
‒ 5. Iglu (alacsony A/V-hányados): Tetődőlésszög talajig → épületburok;
‒ 6. Tetőgerinc eltolás → Additív télikertet integráló egyedi forma;
‒ 7. D: nyereségmaximáló stratégia PV, télikert puffer, légkollektor, fény- és hőcsapda);
‒
É: veszteség-minimáló stratégia (volumen minimálás, kamra, tároló (puffer);
‒ 8. Aerodinamika → szélindukciós gravitációs szellőztetés (Bionika: ‚Venturi’ huzatfokozó);
‒ 9. Klímazónák;
‒ 10. Déli tájolás (lehetőleg…).

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BE1 modell EMELT SZINTŰ lakóépület – Koncepció (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BE1 modell EMLET SZINTŰ lakóépület – Koncepció (2)

Az épület alaprajza a következő ábrán látható, a déli tájolású nappali-konyha-étkező élettérrel és az
ehhez északról csatlakozó fűtetlen-hűtetlen garázzsal. A nappali központi terét északról az előtér és
lépcsőház övezi. Az épület keleti szekciójában a hálószoba, dolgozó-, vendég- és a fürdőszoba található.
Az emeleten a privátszféra helyiségei soroltak, a főként déli tájolású gyerekszobákkal, illetve fürdővel
és az északi tájolású gépészet, gazdasági helyiség kialakításával.
Látható a tájolásfüggő klímazóna alapú térszervezés kialakítása a geometriában, a központi, déli
tájolású közösségi teret a garázs északról puffereli, védi a hőveszteségektől. A déli tájolású földszinti
tornác és a szintén déli tájolású tetőterasz kialakítása nyáron árnyékol, télen pedig engedi a szoláris
hőnyereség érvényesülését a belső terekben.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület alaprajzai (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület alaprajzai (2)

– 260 –

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az AE3 épület látványtervei
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BF4 modell EMELT SZINTŰ földszintes lakóépület passzív klímakoncepciója a következő
lépésekből, elemekből épül fel:
‒ 1. Input: Komfort és energia szempontjából optimális tömegforma, moduláris felépítésű
földszintes/emeletes épület, garázzsal;
‒ 2. Integrált télikert ;
‒ 3. Intenzív termikus burok;
‒ 4. Magastető szerkezet → tömeg megdöntése (‚lebegő ferde doboz’; a lapostetős modern
épületből egyedi magastetős tömeg) ;
‒ 5. Épületburok;
‒ 6. D: nyereségmaximáló stratégia PV, télikert puffer, légkollektor, fény- és hőcsapda);
‒
É: veszteség-minimáló stratégia (volumen minimálás, kamra, tároló (puffer);
‒ 7. Aerodinamika → szélindukciós gravitációs szellőztetés;
‒ 8. Déli tájolás (lehetőleg…).

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell EMELT SZINTŰ lakóépület – Koncepció
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Az épület alaprajza a következő ábrán látható, a déli tájolású nappali-konyha-étkező zónasávval,
élettérrel és az ehhez északról csatlakozó fűtetlen-hűtetlen garázzsal, valamint hall, illetve lépcsőházzal.
A térszervezés mögött húzódó alapvető ötlet szerint a bejárat, illetve lécsőház és étkező egyfajta
naptérként, télikert jelleggel üzemel oly módon, hogy az üvegezett tetőszerkezet egy ún. klímatetőként
lesz kialakítva. Ez a zóna egy komfort-klímapuffer térként üzemel, tehát egy az egész év folyamán
használható fűtött, hűtött tér, ugyanakkor a téli jelentős szoláris nyereségből a hőkomfort és fűtési
fogyasztás javítása lehetséges. A klímatető egy 2-héjból álló üvegezett szerkezet, mely hasonlóan a
klímahomlokzatokhoz télen transzparens pufferzónaként hőveszteségtől véd és hőnyereséget generál,
nyáron pedig átszellőztetett és árnyékolt épületburokként működik. Tehát nyáron a klímatető
biztosítja a nyári hővédelmet, árnyékolást és passzív szellőztetést (éjszakai passzív hűtés). A központi
télikert jellegű zónától keletre a nappali és garázs, nyugatra pedig a konyha, vizes blokk, gazdasági
helyiségek, valamint a dolgozó és vendégszoba települ. Az emeleten a privátszféra helyiségei soroltak,
a főként déli tájolású gyerekszobával és a hálóval, illetve fürdők és gardrób helyiségek kialakításával.
Látható a tájolásfüggő klímazóna alapú térszervezés kialakítása a geometriában, déli tájolású közösségi
teret a garázs északról puffereli, védi a hőveszteségektől. A déli tájolású földszinti tornác nyáron
árnyékol, télen pedig engedi a szoláris hőnyereség érvényesülését a belső terekben. A központi
komfort-klímapuffer zónának teljes szélességében egy télikert (transzparens puffertér) kerül
kialakításra a terasz mentén. A terasz keleti végében egy nyári konyha, grillező sarok van kialakítva.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell EMELT SZINTŰ épület alaprajzai (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell EMELT SZINTŰ épület alaprajzai (2)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell EMELT SZINTŰ épület metszetei (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell EMELT SZINTŰ épület metszetei (2)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell EMELT SZINTŰ épület tömegvázlat verziói

– 266 –

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell épület látványtervei (1)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

BF4 modell épület látványtervei (1)
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11. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.
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12. számú függelék
A közel 150 m2 + garázs (A épület) és 170 m2 + garázs (B épület) hasznos alapterületet magába foglaló
2 családi ház típustervének jelen tervezési fázisát a következő, többlépcsős fejlesztési lépések
segítségével lehetséges megvalósítani mindkét épület esetében külön-külön:
1. Lépés: A vázlatterv dinamikus termikus modellezése.
2. Lépés: Az épületburok szerkezetek hőtechnikai méretezése 7/2006 TNM (V.24.) szerint a
minimum követelménynek megfelelően (5. melléklet „kopt” költségoptimalizált szintű – épületburok
szerkezetek).
3. Lépés: Az épületburok szerkezetek hőtechnikai méretezése a 7/2006 TNM (V.24.) a minimum
követelmények feletti emelt szintre (passzívház hőtechnikai épületburok szerkezeti követelmények,
csak hőátbocsátási értékek figyelembe vétele).
4. Lépés: A 3. lépésben leírt épület verzió vályog-szerkezetekkel való kiegészítése.
5. Lépés: A 2. lépés modelljének (minimum hőtechnikai követelmények az épületburokban) fűtési és
hűtési hőszükséglet szimulációi.
6. Lépés: Az 5. lépés modelljének standard épületgépészeti rendszerekkel történő kiépítése.
7. Lépés: Az 5. lépés modelljének emelt szintű épületgépészeti rendszerekkel történő kiépítése.
A klimatikai és energetikai, épületfizikai vizsgálatok folyamán a következő műszaki tartalmakat
szükséges számszerűsíteni, méretezni, illetve szakértés keretében elemezni:
‒ épületburok szerkezetek hőtechnikai méretezése, rétegrendek meghatározása, hőátbocsátási
értékek meghatározása;
‒ hőenergia igény szimulációk épületgépészeti rendszerek figyelembe vétele nélkül.
‒ minimum hőtechnikai követelményeknek megfelelően az épületburokban: A1 és B1
épület modell verziók létrehozása:
‒ termikus komfort (operatív hőmérsékletek, PMV) eredmények kimutatása és
elemzése,
‒ hőenergia igények, eredmények kimutatása és elemzése (fűtés, hűtés).
‒ emelt (passzív ház standard) hőtechnikai követelményeknek megfelelően az
épületburokban: A2 és B2 épület modell verziók létrehozása:
‒ termikus komfort (operatív hőmérsékletek, PMV) eredmények kimutatása és
elemzése,
‒ hőenergia igények, eredmények kimutatása és elemzése (fűtés, hűtés).
‒ fűtési és hűtési hőszükséglet számítások szimulációkkal az A1 és B1 modellekben,
helyiségenként fűtési és hűtési hőteljesítmények méretezésével;
‒ épületgépészeti rendszer vizsgálatok, meghatározás és alap-üzemeltetés.
‒ standard gépészeti rendszerek (A1, B1 modellek):
‒ hőleadók: radiátorok, split-rendszerű klímaberendezések,
‒ hőtermelő rendszer: kondenzációs gázkazán,
‒ szellőztetés: természetes szellőztetés,

– 270 –

‒ termikus komfort (operatív hőmérsékletek, PMV) eredmények kimutatása és
elemzése,
‒ hőenergia igények, eredmények kimutatása és elemzése (fűtés, hűtés).
‒ emelt gépészeti rendszerek (A2, B2 modellek):
‒ hőleadó rendszer: alacsony hőmérsékletű felületi sugárzó fűtés és magas
hőmérsékletű felületi sugárzó hűtés,
‒ hőtermelő rendszer, levegő-víz hőszivattyú,
‒ szellőztetés: Légtechnika, hővisszanyerés és természetes ab-lakszellőztetés,
‒ termikus komfort (operatív hőmérsékletek, PMV) eredmények kimutatása és
elemzése,
‒ hőenergia igények, eredmények kimutatása és elemzése (fűtés, hűtés).
‒ fényszimulációk (természetes megvilágítás):
‒ DF (nappali fényhányados),
‒ DA (nappali megvilágítás autonómia).
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13. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A épület földszintje (3D termikus szimulációs modell)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A épület tetőtere, padlástér csak raktározás rendeltetéssel (3D termikus szimulációs modell)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A épület tető felülnézete (3D termikus szimulációs modell)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A épület (3D termikus szimulációs modell)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B épület földszintje (3D termikus szimulációs modell)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B épület emeleti szintje (3D termikus szimulációs modell)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B épület tető felülnézete (3D termikus szimulációs modell)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B épület (3D termikus szimulációs modell)
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a) Peremfeltételek
A projekt épületei (A és B) hazai, mérsékelt klímazónába tartozó területen kerültek modellezésre. A
szimulált klímaprofil adatbázis az Egyesült Államok (és nemzetközileg is elterjedt módon alkalmazott)
ASHRAE szabvány511 alapján modellezett. Az időjárás adatok az ASHRAE IWEC2 adatbázis
BUDAPEST-PESTSZENTLŐRINC helyi 12-25 éves átlag mérésadatai alapján készült.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Külső levegő száraz hőmérséklet alakulása éves szinten, órás átlagérték felbontásban [°C]

511

ASHRAE IWEC időjárásprofil adatbázis. Elérhető: https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/ashrae-international-weather-files-forenergy-calculations-2-0-iwec2 (A letöltés dátuma: 2021.11.14.)
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Külső levegő relatív páratartalom alakulása éves szinten, órás átlagérték felbontásban [%]

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Szoláris direkt sugárzás alakulása éves szinten, órás átlagérték felbontásban [W/m2]
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Szoláris diffúz sugárzás alakulása éves szinten, órás átlagérték felbontásban [W/m2]

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Szélviszonyok (sebesség és irány vektor koordináták, x-komponens) alakulása éves szinten, órás
átlagérték felbontásban [m/s]
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Szélviszonyok (sebesség és irány vektor koordináták, x-komponens) alakulása éves szinten, órás
átlagérték felbontásban [m/s]

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Égbolt felhőzet alakulása éves szinten, órás átlagérték felbontásban [%]
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Geográfiai elhelyezkedés

b) Belső hőtermelődés − Mesterséges megvilágítás
A helyiségek mesterséges megvilágítása az alapbeállításban 12 lm/W fényhatásfokkal és
lámpatestenként 100 W villamos teljesítménnyel üzemel. A lámpa, fényforrás száma az adott
helyiségben a hasznos alapterület függvényében automatikusan generálódik az alapbeállításokban 10
W leadott hulladékhő/m2 hasznos alapterülettel számolva (jellemző irodaépület megvilágításból
eredő hőterhelés). A helyiség megvilágítás hétköznapokon és hétvégéken a következő időszakokban
üzemel egy átlagolt használói viselkedést szimulálva:
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az adott helyiség használati időtartamán belül, a helyiségfunkciótól és a természetes megvilágítás
erősségtől függően a következő grafikonok alapján (átlagos családi ház használatának időprogramját
és intenzitását modellezve).

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A helyiségekben 100 – 300 lx megvilágítás erősségre szabályozott. Tehát 100 lx megvilágítás erősség
határérték alatt bekapcsol, 300 lx érték felett pedig kikapcsol a mesterséges megvilágítási rendszer.
c) Belső hőtermelődés − Berendezések
A helyiségekben különböző átlagos (standard) elektromos háztartási berendezéseket használnak
különböző W hőemisszióval. Különböző belső hulladékhő termelés keletkezik tehát az eltérő
helyiségekben az eltérő berendezések, rendszerek működéséből adódóan. A készülékek
hétköznapokon és hétvégéken a következő időszakokban „üzemelnek” egy átlagolt használói
viselkedést (használatot) szimulálva: az adott helyiség használati időtartamán belül, a
helyiségfunkciótól függően a következő grafikonok alapján (átlagos családi ház használatának
időprogramját és intenzitását modellezve).
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.
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d) Belső hőtermelődés − Emberek
A családi házakat 3-3 személy (1-1 család) használja a modellben. A helyiségekben funkciótól függő
időtartamban használják az emberek az épület helyiségeit hétköznapokon és hétvégéken a következő
időszakokban (egy átlagolt használói viselkedést (használatot) szimulálva): az adott helyiség használati
időtartamán belül, a helyiségfunkciótól függően a következő grafikonok alapján (átlagos családi ház
használatának időprogramját és intenzitását modellezve).

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A helyiséget használó személyek aktivitása és ruházatának milyensége meghatározza a leadott
(szenzibilis és látens) hőemissziót, melyet a „met” (metabolic rate) értékkel lehetséges megadni,
továbbá a ruházat „clo” tényezőjével. A különböző öltözködési formák különböző clo értékekkel
rendelkeznek, melyek a termikus komfortérzet mértékét is nagymértékben befolyásolják. Az
alapbeállítás met 1,0 (ülő, nyugodt tevékenység) 108 W hőkibocsátást jelent. A clo 0,85 normál átlagos
irodai öltözéket jelent, melyet az alapbeállítás ± 0,25 korrekciós értékkel „öltözteti” a +1 és -1 PMV
(Predicted Mean Vote) termikus komfortidexeknek megfelelően. A +1 PMV esetében a clo = 0,6 még
társadalmilag elfogadott „dresscode” szerinti nyári, lenge öltözet, a -1 PMV esetében pedig a clo = 1,1
még társadalmilag elfogadott „dresscode” szerinti téli öltözet jelenti. A helyiségeket használó emberek
éjjel 100%-ban használják a tereket (éjszaka, alvás) nappal pedig 25%-os intenzitással (ügyintézés,
munka máshol).
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14. számú függelék
Minimum hőtechnikai követelmény 7/2006 TNM (V.24.)-nek megfelelően, 6. Melléklet az A1 és B1
épület verziók esetében:
Külső falszerkezet (belülről kifelé haladva), Ufal = 0,224 W/m2K
Gipsz glett
Gipszrost lapok 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 160 mm
Steico hőszigetelés 110 mm
Légrés 50 mm
Gipszrost lap 15 mm
Külső hőszigetelés 50 mm
Nemes vékonyvakolat 5 mm
Nyílászáró szerkezet (belülről kifelé haladva), Uablak = 1,11 W/m2K
4/12/4/12/4 mm + Argon
Uüveg = 0,8 W/m2K
güveg = 0,52
Tokszerkezet PVC többkamrás, Ukeret = 1,4 W/m2K
Melegperemes üvegezés távtartó 0,04 W/mK
Tvis = 0,71
Tsol = 0,5
Külső lamellás árnyékoló szerkezet: 04.15.-10.15. árnyékolás, 10.16.-04.14. nincs árnyékolás
Talajon fekvő padlószerkezet (belülről kifelé haladva), Upadló = 0,255 W/m2K
Fa padlóburkolat 5 mm
Gipszrost lap (2 réteg) 64 mm
Lépésálló hőszigetelés 56 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 300 mm
Gipszrost lap 15 mm
Vasalt aljzatbeton 150 mm
Kavicsfeltöltés 500 mm
Tetőterasz szerkezet (kívülről befelé haladva), Utetőterasz = 0,168 W/m2K
Terasz fa padlóburkolat burkolat
Lejtésképző zártcellás hőszigetelés 50 – 150 mm (átlag 100 mm)
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 190 mm
Steico hőszigetelés 110 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 100 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
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Lapostető szerkezet (kívülről befelé haladva), Ulapostető = 0,17 W/m2K
Kavicsfeltöltés 50 mm
Lejtésképző zártcellás hőszigetelés 50 – 150 mm (átlag 100 mm)
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 200 mm
Steico hőszigetelés 100 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 100 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Padlásfödém fűtetlen padlástér felé szerkezet (kívülről befelé haladva), Upadlásfödém = 0,165
W/m2K
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 60 mm
Steico hőszigetelés 240 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 100 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Magastető szerkezet fűtött galériatér felett (kívülről befelé haladva), Umagastető = 0,163 W/m2K
Alumínimum tetőfedés 1,0 mm
Deszkaburkolat 20 mm
Szarufa 300 mm
Légrés 50 mm
Steico hőszigetelés 250 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 50 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Emelt (passzívház) hőtechnikai követelmény az A2 és B2 épület verziók esetében:
Külső falszerkezet (belülről kifelé haladva), Ufal = 0,1476 W/m2K
Gipsz glett
Gipszrost lapok 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 160 mm
Steico hőszigetelés 160 mm
Gipszrost lap 15 mm
Külső hőszigetelés 80 mm
Nemes vékonyvakolat 5 mm
Nyílászáró szerkezet (belülről kifelé haladva), Uablak = 0,8 W/m2K
4/16/4/16/4 mm + Argon
Uüveg = 0,6 W/m2K
güveg = 0,28
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Tokszerkezet PVC többkamrás, Ukeret = 1,0 W/m2K
Melegperemes üvegezés távtartó 0,04 W/mK
Tvis = 0,63
Tsol = 0,32
Külső lamellás árnyékoló szerkezet: 04.15.-10.15. árnyékolás, 10.16.-04.14. nincs árnyékolás
Talajon fekvő padlószerkezet (belülről kifelé haladva), Upadló = 0,1447 W/m2K
Fa padlóburkolat 5 mm
Gipszrost lap (2 réteg) 64 mm
Lépésálló hőszigetelés 56 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 220 mm
Steico hőszigetelés 80 mm
Gipszrost lap 15 mm
Vasalt aljzatbeton 150 mm
Kavicsfeltöltés 500 mm
Tetőterasz szerkezet (kívülről befelé haladva), Utetőterasz = 0,1463 W/m2K
Terasz fa padlóburkolat burkolat
Lejtésképző zártcellás hőszigetelés 50 – 150 mm (átlag 100 mm)
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 180 mm
Steico hőszigetelés 120 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 100 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Lapostető szerkezet (kívülről befelé haladva), Ulapostető = 0,1484 W/m2K
Kavicsfeltöltés 50 mm
Lejtésképző zártcellás hőszigetelés 50 – 150 mm (átlag 100 mm)
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 70 mm
Steico hőszigetelés 130 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 100 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Padlásfödém fűtetlen padlástér felé szerkezet (kívülről befelé haladva), Upadlásfödém = 0,1384
W/m2K
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 60 mm
Steico hőszigetelés 240 mm
Gipszrost lap 15 mm
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Légréteg 100 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Magastető szerkezet fűtött galériatér felett (kívülről befelé haladva), Umagastető = 0,1354 W/m2K
Alumínimum tetőfedés 1,0 mm
Deszkaburkolat 20 mm
Szarufa 300 mm
Légrés 50 mm
Steico hőszigetelés 250 mm
Gipszrost lap 15 mm
Légréteg 50 mm
Gipszkarton álmennyezet 25 mm
Emelt (passzívház) hőtechnikai követelmény + vályog szerkezetek az A3 és B3 épület verziók esetében:
Külső falszerkezet (belülről kifelé haladva), Ufal = 0,1476 W/m2K
Vályog glett
Vályogrost lapok 22 mm
BERGER favázas panel belső tér 160 mm
Steico hőszigetelés 160 mm
Gipszrost lap 15 mm
Külső hőszigetelés 80 mm
Nemes vékonyvakolat 5 mm
Nyílászáró szerkezet (belülről kifelé haladva), Uablak = 0,8 W/m2K
4/16/4/16/4 mm + Argon
Uüveg = 0,6 W/m2K
güveg = 0,28
Tokszerkezet PVC többkamrás, Ukeret = 1,0 W/m2K
Melegperemes üvegezés távtartó 0,04 W/mK
Tvis = 0,63
Tsol = 0,32
Külső lamellás árnyékoló szerkezet: 04.15.-10.15. árnyékolás, 10.16.-04.14. nincs árnyékolás
Talajon fekvő padlószerkezet (belülről kifelé haladva), Upadló = 0,1447 W/m2K
Fa padlóburkolat 5 mm
Gipszrost lap (2 réteg) 64 mm
Lépésálló hőszigetelés 56 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 220 mm
Steico hőszigetelés 80 mm
Gipszrost lap 15 mm
Vasalt aljzatbeton 150 mm
Kavicsfeltöltés 500 mm
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Tetőterasz szerkezet (kívülről befelé haladva), Utetőterasz = 0,1435 W/m2K
Terasz fa padlóburkolat burkolat
Lejtésképző zártcellás hőszigetelés 50 – 150 mm (átlag 100 mm)
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 180 mm
Steico hőszigetelés 120 mm
Vályogrost lap 66 mm
Légréteg 100 mm
Vályogrost lap álmennyezet 22 mm
Lapostető szerkezet (kívülről befelé haladva), Ulapostető = 0,1455 W/m2K
Kavicsfeltöltés 50 mm
Lejtésképző zártcellás hőszigetelés 50 – 150 mm (átlag 100 mm)
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 70 mm
Steico hőszigetelés 130 mm
Vályogrost lap 66 mm
Légréteg 100 mm
Vályogrost lap álmennyezet 22 mm
Padlásfödém fűtetlen padlástér felé szerkezet (kívülről befelé haladva), Upadlásfödém = 0,1067
W/m2K
Gipszrost lap 15 mm
BERGER favázas panel belső tér 300 mm
Légrés 60 mm
Steico hőszigetelés 240 mm
Vályogrost lap 66 mm
Légréteg 100 mm
Vályogrost lap álmennyezet 22 mm
Magastető szerkezet fűtött galériatér felett (kívülről befelé haladva), Umagastető = 0,1329 W/m2K
Alumínimum tetőfedés 1,0 mm
Deszkaburkolat 20 mm
Szarufa 300 mm
Légrés 50 mm
Steico hőszigetelés 250 mm
Vályogrost lap álmennyezet 66 mm
Légréteg 50 mm
Vályogrost lap álmennyezet 22 mm
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15. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A1 és B1 épületek éves szintű, órás felbontású operatív hőmérséklet karakterisztikája
MSZ EN 15251 hőkomfort kategória felbontásban – a nappali étkező konyha tere
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A2 és B2 épületek éves szintű, órás felbontású operatív hőmérséklet karakterisztikája
MSZ EN 15251 hőkomfort kategória felbontásban – a nappali étkező konyha tere
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A3 és B3 épületek éves szintű, órás felbontású operatív hőmérséklet karakterisztikája
MSZ EN 15251 hőkomfort kategória felbontásban – a nappali étkező konyha tere
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16. számú függelék
A épület
Nappali-konyha-étkező: 90 m3/h befújás + 90 m3/h elszívás;
Dolgozó/vendég: 30 m3/h befújás;
Háló: 60 m3/h befújás;
Gyerekszoba: szobánként 30 m3/h befújás;
Wc: 60 m3/h elszívás;
Fürdő: 60 m3/h elszívás;
Gépészet + háztartási helyiség: 30 m3/h elszívás;
Összesen: 240 m3/h elszívás és befújás.
B épület
Nappali-konyha-étkező: 90 m3/h befújás + 90 m3/h elszívás;
Dolgozó/vendég: 30 m3/h befújás;
Háló: 60 m3/h befújás;
3 db Gyerekszoba: 30 m3/h befújás;
Wc: 30 m3/h elszívás;
2 db Fürdő: helyiségenként 60 m3/h elszívás;
Gépészet + háztartási helyiség: 30 m3/h elszívás;
Összesen: 240 m3/h elszívás és befújás.
A központi légtechnika légkezelő berendezése alapbeállításban működik, télen 21 °C, nyáron 21 °C
befújt léghőmérsékletet próbál előállítani a hővisszanyerés segítségével, 60% hatásfokkal rendelkező
hővisszanyeréssel, 600 Pa befúvási és 400 Pa elszívási ventilátor nyomással. Fűtő és hűtő kalorifer
segítsége nélkül történik a levegő kezelése.
Az AHU légkezelő berendezések üzemidő programja: folyamatos, 100% ventilátor intenzitással
üzemel.
A hőszükséglet számítás helyiségenként felbontott fűtési és hűtési teljesítmény igényeit a következő
táblázat összegezi. A hőleadó rendszer („ideal heater, ideal cooler, ideal cooler”) a hasznos alapterület,
illetve a helyiség légtérfogat alapján megfelelő teljesítménnyel rendelkező fűtő-hűtőegység (konvektív
vagy sugárzási átadás nincs figyelembe véve, PI szabályzó). A temperált, fűtött-hűtött egyes helyiségek
különböző fűtési és hűtési teljesítménnyel méretezettek.
Az épület összes fűtési hőszükséglete: A épület 4,764 kW, B épület 6,334 kW mely a helyiségek „ideal
heater” hőleadó fűtőegységeinek hőteljesítményéből áll. A fűtési teljesítmény a legmagasabb fűtési
teljesítmény igény fellépése pillanatában felvett érték – belső hőnyereség nélkül − jelen műleírás
szimulációinak felvett peremfeltételei és beállításai mellett.
Az épület összes hűtési hőszükséglete: A épület 3,284 kW, B épület 4,066 kW mely a légtechnika és a
helyiségek „ideal cooler” hőleadó fűtőegységeinek hőteljesítményéből áll. A hűtési teljesítmény a
legmagasabb hűtési teljesítmény igény fellépése pillanatában – 100% belső hőterhelés mellett – felvett
érték, jelen műleírás szimulációinak felvett peremfeltételei és beállításai mellett.
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A épület
Helyiség
fűtés, W
Gépészet+Házt.hel
239,2
ys.
WC
226.6
Előtér
0
Fürdő
300
Gardrób
148,4
Dolgozó-Vendég
600
Háló
550
Közlek
0
Szoba 1
350
Szoba 2
350
Nappali-Konyha
2000
Zsilip
0
Kamra
0
Garázs
0
Padlás 3
0
Padlás 2
0
Padlás 1
0
Padlás
0
Összesen
4764,2

Helyiség
hűtés, W
0
0
0
0
0
359.9
338.2
0
146.4
143.4
2296
0
0
0
0
0
0
0
3283,9

Garázs
Konyha-Nappali
Dolgozó-Vendég
Fürdő
Szoba
Hall
WC
Szoba 4
Galéria, Lépcső
Házt,h/gép
Szoba 3
Fürdő 2
Háló
Gardrób
Gardrób 2

Összesen

B épület
Helyiség
fűtés, W
0

Helyiség
hűtés, W
0

1600
500
230
650
750
13,55
600
246,6
205,7
350
165.1
900
69,4
53,61

2294
409.4
0
298.7
0
0
328.4
0
0
286.2
0
450
0
0

6333,96

4066,7

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Fűtési hőszükséglet szimuláció vizualizációja – A épület helyiségenkénti felbontásban teljesítmények
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Hűtési hőszükséglet szimuláció vizualizációja – A épület helyiségenkénti felbontásban
teljesítmények

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Fűtési hőszükséglet szimuláció vizualizációja – B épület helyiségenkénti felbontásban teljesítmények
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Hűtési hőszükséglet szimuláció vizualizációja – B épület helyiségenkénti felbontásban teljesítmények

Az éves szintű üzemeltetési szimulációk alapvető célja a helyiségenkénti hőteljesítmény méretezés
paramétereinek alkalmazásával az éves üzemeltetési energiaigény méretezése. Mind a hat modell
szcenárióban (A és B épület) láthatóvá válik az energetikai viselkedéskarakterisztika.
A1/B1 modell: minimum hőtechnikai követelmény az épületburok szerkezetekben.
A2/B2 modell: emelt szintű követelmény (passzívház) az épületburok szerkezetekben.
A3/B3 modell: emelt szintű követelmény (passzívház) az épületburok szerkezetekben és vályog
szerkezetek alkalmazása (vályogrost lapok).
A következő grafikonon az operatív hőmérsékletek alakulása kerül szemléltetésre a hat modell
esetében, az MSZ EN 15251 szabvány alapján. A grafikon a II. – hőkomfort kategóriába tartozó
operatív hőmérsékletekkel (télen ≥ 20 °C, nyáron ≤ 26 °C) rendelkező órák számát mutatja a
modellekben, éves szinten. Az A épület esetében a vályog szerkezetekkel közel 10% hőkomfort
növekedést, a B épület esetében pedig közel 15% hőkomfort növekedést lehetett elérni. Ennek fő oka
az épületburok szerkezetek hőtechnikai különbsége, tehát a magasabb hőellenállással rendelkező
határoló szerkezeti felületek magasabb felületi hőmérséklettel rendelkeznek az A2, A3 és a B2 és B3
modellekben, mely növeli a hőkomfort érzetet és csökkenti a sugárzási aszimmetriát (PD-index, ISO
7730). A burok hőtechnikai fejlesztése nem hozott szignifikáns hőkomfortbeli javulást.

– 296 –

Operatív hőmérsékletek Top − II. hőkomfort osztály használói órák száma
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Operatív hőmérsékletek

A következő grafikonon használati hőenergia igények alakulása kerül szemléltetésre a hat modell
esetében, a fűtés, a hűtés és ezek összesített értékeiben. A mesterséges megvilágítás és a légtechnika
ventilátor villamos áram igényei az A modellekben egymáshoz képest, illetve a B modellekben
egymáshoz képest megegyeznek az azonos modellezési paraméterek és üzemeltetés következtében,
ezért ezeket az értékeket nem szükséges a továbbiakban elemezni, illetve ábrázolni. Mind az A, mind
a B épület esetében látható, hogy 2-es modellek már értékelhető hatékonyság növelést voltak képesek
generálni. Az A2 épület (emelt szintű hőtechnikával rendelkező épületburok szerkezetek – passzívház
szint) közel 12% használati fűtési és hűtési éves szintű energiamegtakarítást eredményezett az A1
esethez képest (minimum hőtechnikai követelmény szint az épületburokban). A B2 épület (emelt
szintű hőtechnikával rendelkező épületburok szerkezetek – passzívház nívó) közel 15% használati
fűtési és hűtési éves szintű energiamegtakarítást eredményezett a B1 esethez képest (minimum
hőtechnikai követelmény szint az épületburokban). Az A3 és B3 vályogrostlapokkal ellátott modelljei
nem hoztak számottevő energiamegtakarítást a 2-es esetekhez képest.
A B1 épület az A1 épülethez képest kb. 22%-kal kisebb fűtési használati hőenergiaigénnyel
rendelkezik, a 2-szintes tömeg és az alacsonyabb homlokzatra vetített üvegezési arány miatt (B1
üvegezési aránya 11,2%, A1 üvegezési aránya 15%).
A termikus komfort színvonalának növelése szempontjából az A3 és a B3 vályog szerkezetekkel
rendelkező épületek esetek teljesítenek a legjobban, mintegy 10-15% arányban képesek éves szinten a
II.-es kategóriájú hőkomfortos használati időszak tartamát növelni. Az A2 és B2 modellek passzívház
hőátbocsátási értékre feljavított épületburok szerkezetei hőkomfort tekintetében nem voltak képesek
javulást eszközölni az A1, illetve B1 minimum hőtechnikai szinttel rendelkező modellekhez képest.
A használati hőenergia tekintetében az A2 és A3, illetve a B2 és B3 modellek egymáshoz képest közel
azonos energiahatékonysággal üzemeltek és 12-15%-os arányban biztosítanak használati energia
megtakarítást az A1, illetve B1 modellekhez képest.
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Fűtési és hűtési használati hőenergia igények [kWh/m2a]
70,0
Heating

59,2

60,0

54,1

52,0
50,0

45,7

51,9
44,4

44,0

42,6

40,0

40,0

35,6
30,6

30,0
20,0

16,3

13,5

12,1

A1

A2

10,0

30,1

13,9

12,6

B2

B3

10,1

0,0
A3

B1

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Fűtési és hűtési hőenergia igények

Ennek türkében a kutatás-fejlesztési projekt keretében az A2 és a B2 modell verziót volt szükséges a
további fejlesztés és vizsgálatok, az épületgépészeti modellezés számára kiválasztani, mivel a vályog
szerkezet, bár képes a hőkomfortot javítani, de jelentős többlet bekerülési költségekkel jár. A
következő K+F fázis folyamán – megrendelői igény esetén – még van lehetőség ezekkel a
szerkezetekkel is foglalkozni.
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17. számú függelék
A1 Modell hőleadók
Hő teljesítmény
W
204
186
310
186

Proportional
Proportional
Proportional
Proportional

© Water Radiator
© Fan coil

640

Proportional

Háló 2. fal
Háló 3. fal
Szoba 1

© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

343
204

Proportional
Proportional

Szoba 1
Szoba 2

© Water Radiator
© Fan coil

343

Proportional

Szoba 2
Nappali-Konyha

© Water Radiator
© Fan coil

343

Proportional

Nappali-Konyha 2. fal
Nappali-Konyha 4. fal

© Water Radiator
© Water Radiator

1000
1000

Proportional
Proportional

Helyiség

Típus

Gépészet+Házt.helys.
WC
Fürdő
Gardrób
Dolgozó-Vendég

© Water Radiator
© Water Radiator
© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

Dolgozó-Vendég
Háló 1. fal

Szabályozás

Leírás
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

B1 Modell hőleadók
Helyiség
Konyha-Nappali

Típus

Hő teljesítmény
W

Szabályozás

© Fan coil

Konyha-Nappal 1. fal
Konyha-Nappali. 1. fal
Konyha-Nappali. 2. fal
Dolgozó-Vendég

© Water Radiator
© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

500
500
640

Proportional
Proportional
Proportional

Dolgozó-Vendég
Fürdő fal 4.WatRad
Szoba

© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

500
226

Proportional
Proportional

Szoba

© Water Radiator

640

Proportional
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Leírás
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor

Hall.
WC
Szoba 4

© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

640
186

Proportional
Proportional

Szoba 4, 1. fal
Galéria, Lépcső
Házt/gép
Szoba 3

© Water Radiator
© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

640
259
204

Proportional
Proportional
Proportional

Szoba 3, 2. fal
Fürdő 2
Háló

© Water Radiator
© Water Radiator
© Fan coil

343
186

Proportional
Proportional

Háló, 1. fal
Háló, 8. fal
Gardrób, 3. fal
Gardrób, 2. fal

© Water Radiator
© Water Radiator
© Water Radiator
© Water Radiator

397
500
186
186

Proportional
Proportional
Proportional
Proportional

Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Splitklímaberendezés
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Vizes radiátor
Vizes radiátor

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A2 és B2 épületekben alacsony hőmérsékletű felületi sugárzó padlófűtés rendszert modellezünk,
egy vízközeggel rendelkező hőleadó rendszert, a padlóréteg szerkezetben (közvetlen az úsztatott száraz
padló rendszer alatt). A hűtés alacsony hőmérsékletű felületi sugárzó mennyezethűtés rendszer,
vízközeggel rendelkező hőleadó, a függesztett temperált álmennyezeti panelek formájában.
A2 Modell hőleadók
Helyiség

Típus

Gép+Hat padlófűtés
WC padlófűtés
Fürdő padlófűtés
Gardrób padlófűtés
Dolgozó-Vendég padlófűtés
Dolgozó-Vendég mennyezet fű/hű
Háló padlófűtés
Háló mennyezet fű/hű
Szoba 1 padlófűtés
Szoba 1 mennyezet fű/hű
Szoba 2 padlófűtés
Szoba 2 mennyezet fű/hű
Nappali-Konyha padlófűtés
Padlás 1 mennyezet fű/hű

© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

– 300 –

Hűtő teljesítmény W
0
0
0
0
0
500
0
450.1
0
300
0
300
0
2500

Fűtő teljesítmény W
350
349,9
300
148,4
600,1
0
550
0
350
0
350
0
2030
0

Szabályozás
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

B2 Modell hőleadók
Helyiség

Típus

Hűtő teljesítmény W

Fűtő teljesítmény W

Szabályozás

Konyha-Nappali padlófűtés
Konyha-Nappali mennyezet fű/hű
Dolgozó-Vendég padlófűtés
Dolgozó-Vendég mennyezet fű/hű
Fürdő padlófűtés
Szoba padlófűtés
Szoba.Ceiling.hc-floor1
Hall padlófűtés
WC padlófűtés
Szoba 4.Ceiling.hc-floor
Galéria, Lépcső padlófűtés
Házt,h/gép padlófűtés
Szoba 3 padlófűtés
Szoba 3 mennyezet fű/hű
Fürdő 2 padlófűtés
Háló padlófűtés
Háló mennyezet fű/hű
Gardrób padlófűtés
Gardrób 2 padlófűtés

© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor
© Heating/cooling floor

0
3500
0
450
0
0
450
0
0
450
0
0
0
300
0
0
450
0
0

1600
0
500
0
230
649,9
0
750
52,91
599,9
349,9
300,1
350
0
220
900
0
89,35
53,61

PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.
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18. számú függelék
A következő grafikonon az operatív hőmérsékletek alakulása látható a négy gépészeti modell esetében,
az MSZ EN 15251 szabvány alapján kiértékelve. A grafikon a II. – kategóriába tartozó operatív
hőmérsékletekkel (télen ≥ 20 °C, nyáron ≤ 26 °C) rendelkező órák számát mutatja a modellekben,
éves szinten. Az A épület esetében az emelt hőtechnikával rendelkező épületburok szerkezeteknek
köszönhetően (komfortosabb felületi hőmérsékletek, alacsonyabb sugárzási aszimmetria), illetve a
standard épületgépészeti hőleadó rendszerekhez képest az emelt szintű, magas energiahatékonysággal
rendelkező hőleadó rendszerekkel közel 50% hőkomfort növekedést, a B épület esetében pedig közel
23% hőkomfort növekedést lehetett elérni. Ennek fő a hőleadó rendszerek felületi sugárzó, télen
alacsony hőmérsékletű, nyáron magas hőmérsékletű hatásmechanizmusa, mely az objektív hőérzet
mellett a szubjektív hőérzetre is pozitív hatást képes gyakorolni (épületpszichológiai effektus). A
sugárzás közvetlenül az emberi testet melegíti vagy hűti, ellentétben a konvektív módon működő
radiátorok (az elnevezés sajnos logikátlan és félrevezető) hőáram transzport hatásmechanizmusával,
mely a levegőt hevíti, illetve a split klímaberendezés is a belső légtérfogatot hűti.
A B1 épület 37%-kal hosszabb időszakban teljesíti a vizsgált hőkomfort szintet az A1 modellhez
képest, míg ez a javulási érték a 2-es gépészeti modellekben gyakorlatilag eliminálódik az emelt szintű
gépészeti rendszerek hősugárzási hatása miatt.

Operatív hőmérsékletek Top - II. hőkomfort használói órák száma
5000

4668

4728

A2 gepeszettel

B2 gepeszettel

4500
4000

3634

3500
3000
2500

2418

2000
1500
1000
500
0
A1 gepeszettel

B1 gepeszettel

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Operatív hőmérsékletek

A következő grafikonon a primer energia igények alakulása kerül szemléltetésre a négy gépészeti
modell esetében, a fűtés, a hűtés, a légtechnika ventilátorainak és a hidraulikai szivattyúk
energiafogyasztása és ezek összesített értékeiben. A mesterséges megvilágítás és a háztartási
berendezések villamos áram igényei az A modellekben egymáshoz képest, illetve a B modellekben
egymáshoz képest megegyeznek az azonos modellezési paraméterek és üzemeltetés következtében,
ezért ezeket az értékeket nemszükséges vizsgálni. Az A1 gépészeti épületmodell a B1 modellhez képest
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kb. 26%-kal magasabb fűtési primer energiafogyasztással rendelkezik. Ennek fő oka az üvegezési arány
(25%-kal magasabb) és az ezzel járó magasabb filtrációs veszteség, továbbá az üvegezett szerkezetek
összesen 30%-kal alacsonyabb szoláris nyereség és transzmissziós veszteség mérlege az intenzívebb
konstruktív árnyékolás miatt. Ugyanakkor a hűtésben a B1 modell közel a kétszeresét igényli az A1
modell hűtési energiafelhasználásának, mivel a szoláris nyereség a hűtési időszakban kb. 40%-kal
magasabb volt a kevésbé intenzív konstruktív árnyékolás végett.
A magasabb energiahatékonysággal rendelkező hőleadó és hőtermelő gépészeti rendszereknek
köszönhetően, az A2 modell közel 11%-kal alacsonyabb fűtési, hűtési és ventilátor, illetve szivattyú
primer üzemeltetési energiafogyasztással rendelkezik. Ugyanez a javulási érték a B modell esetében kb.
17%-os. A ventilátor és szivattyú igények alacsony, nem számottevő részét teszik ki az A2 és B2
modellben (mesterséges szellőztetéses modellek) kialakuló energetikának
(összes
energiafelhasználásnak). A hűtés is a fűtéshez képest lényegesen alacsonyabb mértékű, − a B1 épület
magasabb igénnyel rendelkezik az A1 épülethez képest a tömör épülettömeg (mélyebb zártabb
térszervezés) és 2-szintes kialakítás (felfelé növekvő hőmérséklet gradiens) miatt.

Fűtési és hűtési primer energiafelhasználás [kWh/m2a]
60,0
A1 gepeszettel

B1 gepeszettel
49

50,0
43,2

41

40,0
32,2

44

34,8

30,0

34
24,9

20,0

10,0

6,0

8,8
4,7 5,4

4,5 4
0

0,0
Fűtés

Hűtés

0

Ventilátor + szivattyú

Összesen

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Fűtési és hűtési primer energiafelhasználás

Ennek türkében elmondható, hogy a fűtési primer energiafelhasználás alakulása határozza meg
döntően az összes energiafogyasztás karakterisztikáját, a modellek közötti értékelhető különbségeket.
A B épület részben hőkomfort tekintetében, továbbá energetikailag magasabb szinten teljesít. A B1
épület 17%-kal alacsonyabb primer energiaigénnyel rendelkezik az A1 modellhez képest, a B2 modell
pedig 23%-kal alacsonyabb primer energiaigénnyel rendelkezik az A2 modellhez képest.
Összességében a 2-szintes tömeg kisebb transzmissziós hőveszteséggel rendelkezik az épületburokban
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és az alacsonyabb üvegarány (kisebb transzmissziós és filtrációs veszteségek) miatt keletkezik az
energetikai előny a B épület számára. Például 60%-kal alacsonyabb a 1 K hőmérséklet különbség
mellett keletkező hőveszteség (lásd a két következő táblázatot, Qépületburok hőveszteség = U*A
[W/K]) a B1 épület-ben (198,93 W/K), mint az A1 épületben (495,65 W/K).

A B1 épület (gépészeti rendszerrel) épületburok hőveszteségei

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A1 épület (gépészeti rendszerrel) épületburok hőveszteségei

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A épület termikus modellje
(példa: operatív hőmérséklet vizualizáció a leghidegebb napon, január 4. 06:00)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A épület modellje
(példa: operatív hőmérséklet vizualizáció a legmelegebb napon, július 21. 18:00)

– 305 –

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B épület termikus modellje
(példa: operatív hőmérséklet vizualizáció a leghidegebb napon, január 4. 06:00)

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B épület termikus modellje
(példa: operatív hőmérséklet vizualizáció a legmelegebb napon, július 21. 18:00)

– 306 –

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A2 épület végenergia fogyasztási értékei éves szinten havi felbontásban
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A2 épület végenergia fogyasztási értékei éves szinten havi felbontásban
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19. számú függelék

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Nappali megvilágítás autonómia terület részarány eloszlás havi felbontásban

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Nappali fényhányados az A épület helyiségeiben
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58,60%
71,20%

58,60%
72,60%

61,20%
73,60%

62,20%
73%

62,50%
72,70%

61,90%
72,80%

61,30%
73,30%

61,50%
71,80%

71,40%

58,80%
73,40%

60,00%

60%

70,00%

58,70%
71,20%

80,00%

58,70%
71,40%

Nappali megvilágítás autonómia [%] (DA300) - terület részarány eloszlás
A
B
havi felbontásban

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Nappali fényhányados az A épület helyiségeiben – hasznos alapterület részarány ≥ D1,7 értékekkel

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Nappali fényhányados a B épület helyiségeiben
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Nappali fényhányados a B épület helyiségeiben – hasznos alapterület részarány ≥ D1,7 értékekkel
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20. számú függelék

Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épület alaprajza (földszint) − építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épület keresztmetszetei − építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épület keresztmetszetei - építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

Az A-épület hosszmetszete − építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épület alaprajza (földszint és emelet) − építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épület hosszmetszetei − építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épületkeresztmetszetei − építési engedélyezési terv
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Forrás: a szerző saját szerkesztése az 1. pontban bemutatottak szerint.

A B-épület keresztmetszete − építési engedélyezési terv
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A fenntarható építészet és a zöld építésgazdaság az építési ágazat két nagyon fontos kérdésköre,
amelyek vélhetően még hosszú ideig átszövik majd az építési folyamatokat és az azokhoz közvetlenül
vagy közvetetten kapcsolódó szegmenseket is. Az egyik legnagyobb kihívás, hogy a megváltozott
igényekhez igazodóan – például a járványhelyzet, vagy a környezeti katasztrófák indukálta gyors és
mobilizálható épületállomány létrehozása – az építőipar rugalmasan tudjon alkalmazkodni és képes
legyen a gyakorta változó kihívásokra megfelelő választ adni. A moduláris építészet kétségtelenül egy
olyan innovatív megoldásnak minősül, amely számos említett kérdésre megfelelő választ jelenthet. A
kutatások azt mutatják, hogy ez a fajta építési mód jóval kedvezőbb mutatókkal tud rendelkezni, mint
a hagyományos építés: gyorsabb és biztonságosabb a kivitelezés folyamata, magasabb minőség
garantálható az elemek építési helyszínen kívüli, erre szakosodott üzemekben való előállítása során, a
kész elemek összeszerelése révén javíthatók a kivitelezés során a munkakörülmények, csökkenthetők a
munkavédelmi kockázatok. Szintén nem elhanyagolhatóak a technológia pozitív környezeti hatásai
sem, melyek az építmény életciklusának összes fázisát érintik. Megvalósult projektek elemzése alapján
kimutatták, hogy a moduláris megközelítéssel közel 50%-kal csökkenthető a kivitelezési idő és közel
20%-kal alacsonyabb költségek várhatóak.
A szerzők és a szerkesztők munkájának köszönhetően a moduláris építészetről szóló kötet egy olyan
hiánypótló mű, amely ennek az új, számos tekintetben kedvező fenntarthatósági jegyekkel rendelkező
építési módnak a legfontosabb jellemzőit, a legkurrensebb példáit és nem utolsó sorban a különböző
módozatait mutatja be. Közérthetősége, tagolása révén a kötet egy híd szerepet tud betölteni a
moduláris építés iránt érdeklődők és az ilyen technológia meghonosítása, elterjedése között.
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