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A kutatás célja: a szabályozói igények alapján kijelölt

tématerületek átfogó, de közérthető feldolgozása.

A kutatási eredménytermékek célja: a kötetekben jelzett

újítások minél szélesebb körben való megismerése (a

célcsoport az építési folyamat és értéklánc valamennyi,

közvetett és közvetlen résztvevője)
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Milyen szabályozói igények és alapfelvetések indokolják a téma feldolgozását:

• az épületekből származó káros emissziókat 2030-ig meg kell felezni, 2050-ig pedig cél az épületek teljes

dekarbonizációja. Az energiafelhasználás 36%-ért, és a CO2 kibocsátás 37%-ért felelős építési szektor,

építésgazdasági ágazat számára ezek a globális célkitűzések hatalmas kihívást jelentenek

• Az EU-ban az összes hulladék 35%-ért az építésgazdaság felel.

• A kötet mögött lévő kutatás célja, hogy az építési tevékenység a létesítmény teljes életciklusán keresztül

nyomon kövesse a moduláris építészetben meglévő „zöld” építés lehetőségeit, előnyeit.

• Az épületállomány gyors megújítása és számosságának – volumenének növelése iránti igény egyszerre

jelentkezik.

Tartalmi/tényállás elemek:

• A moduláris építészetben a hulladék keletkezése minimalizálható,

• a kivitelezés ideje csökkenthető,

• az élőmunka igénye visszafogott,

• a nyersanyaghasználat és az energiaigény optimalizálható a létesítmény teljes életciklusát figyelembe véve.

Olyan innovatív építési módszer, melynek révén az építési folyamatok a helyszínen egyszerűbbé válnak és a

terveknek megfelelő minőség is garantálható, a munkahelyi balesetek száma pedig csökkenthető.

• Az épületek használati ciklusának a végén lehetőség van a szétszerelésre és újbóli felhasználásra.

A hazai jellemzők:

• A moduláris építészet körforgásos gazdaságban betöltött szerepének érvényesüléséhez meghatározó a

megrendelői igény tartalmi változása is.

• Az építés lehetőségeit is alaposan megvizsgálja az oktatási, egészségügyi létesítményeknél, a lakás- és

szállás-épületeknél, valamint az irodaházak esetében is.

• A moduláris építéssel a hagyományosan épített épületekhez képest akár 65-68%-kal kevesebb energia

kellhet, és az üzemeltetése során is kevesebb energiafelhasználásra kerül sor.

• A moduláris építészet innovatív típusai: a 2D, a 3D és a kettő keveréséből előállított hibrid módszer.

• MK felmérés: a

• A válaszadók 49%-a szívesen

lakna moduláris épületben és 51%-

uk nem. A nemleges válasz adásának

oka egyfelől az ilyen technológia

nem ismerete (16%), annak a drága

volta (17%), illetve a technológiával

szembeni bizalmatlanság.



Tiny Houses – The Mono From Drop Structures (Kanada)
A kép forrása: https://www.instagram.com/dropstructures/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3e6fcbf4-5f91-
4f3e-9152-d3a8e6e51e52

Green Magic Homes – Missuri, Alabama, A kép forrása: https://www.instagram.com/p/CcHAGlFrBqT/

A hagyományos és a moduláris épülettípus 
fenntarthatósága az életciklus-fázisában 
különbözik. A fő különbség a tervezési és 
kivitelezési szakaszban van. 
Moduláris konstrukció esetén az épületet 
több modulra építve tervezik, amelyekben az 
építési munkák nagy részében modulok 
építését ellátó létesítményben épülnek fel, 
majd az építési területre szállítják és állandó 
alapra helyezik (O'Brien et al. (2010).

A Hagyományos és moduláris



Az építési sebesség, a biztonság, a termelékenység, a 
termékminőség és a kisebb környezeti hatások a moduláris 
építés előnyei közé tartoznak.
Ezzel szemben a közlekedési korlátozások, a fokozott 
koordináció és kommunikáció, valamint a közvélemény 
negatív megítélése ennek az építési módnak a hátrányai 
közé sorolható.

A szakirodalmi esettanulmányok alapján a moduláris épület 
teljes életciklus-környezeti teljesítménye kielégítő, a 
fenntarthatósági indexek közepes, jó, magas, sőt kiváló 
tartományba esnek (fenntarthatósági index > 29), kivéve két 
kritériumot („Megújuló energia felhasználása” és „Hulladék 
újrahasznosítás”).



Energiahatékonysági és energiahatékonysági stratégiák  

Hulladékgazdálkodás  

Anyagfelhasználás az építőiparban  

Megtestesült energia (az élettartam alatti működtetéséhez 
szükséges energia) 

Megújuló és környezetbarát termékek használata 

Üvegházhatású gázok kibocsátása  

Megújuló energia felhasználás  

Regionális (helyi) anyagok felhasználása 

A megfelelő hely kiválasztása  

Víz- és szennyvízhatékonysági stratégiák  

 

• A legjobb eredményt a teljes életciklus vizsgálatában az 
anyagfelhasználás hatékonysága érte el. 

• A vizsgált moduláris megoldásoknál az épület 
szerelvényeinek szinte minden eleméhez (pl. külső és belső 
falak, padló, alapozás) szükséges anyagokat az épület 
végleges helyétől számított 800 km-en belül kitermelték, 
feldolgozták és legyártották. 

• Az építési hulladékkezelés a második legrelevánsabb előny:  
a gyártási méretre vágás előnyei révén kevés a keletkező 
hulladék, a különböző modulok más projektekben is 
felhasználhatók az épület élettartamának végén szétszedve, 
áthelyezve vagy felújítva. Ugyanakkor alacsony az épületek 
szerkezeti és nem szerkezeti rendszereinek az újrahasználata 
a moduláris gyártás során.

A moduláris építmények környezeti fenntarthatósága

• Hasonlóképpen mérsékelt még az újrahasznosított fa és a legalább 25%-ban újrahasznosított tartalommal rendelkező 
anyagok felhasználása  a moduláris építés során.

• Egyes szerzők szerint a moduláris felépítésben akár 15% többletanyagot is felhasználnak, amikor a legyártott modulokat 
a végső helyszínre szállítják, hogy biztosítsák megkövetelt integritásukat és szerkezeti szilárdságukat (PJ Cameron , NG Di 
Carl (2007).



• Lényegesen alacsonyabb a tervezési és kivitelezési idő. 
• Az építési tevékenységekkel kapcsolatos költségekre (pl. 

tervezés, koordináció, anyag, munkaerő stb.) az építési 
szakemberek nagyobb figyelmet fordítottak, mint a 
használatbavétel és az élettartam végi szakaszok költségeire. 
Ennek az az oka, hogy az épület életciklusának kezdeti 
szakaszaihoz kapcsolódó költségek rövid távú költségeként 
foghatók fel, ezért jobban érzékelhetőek.

• Egyes szerzők szerint a moduláris építési módszer az 
ellenőrzött gyártási környezet miatt magasabb minőséget 
kínál, mint a hagyományos megfelelője (Rogan, R.M. 
Lawson, N. Bates-Brkljac, MBI 2012).

• Jobb befejezett épületminőség érhető el, mivel a végső 
projekt helyszínén kevesebb anyag van kitéve a zord 
időjárásnak (JT Cartwright, 2012).

A moduláris építmények gazdasági fenntarthatósága

 

Tervezési és kivitelezési idő 

Tervezési és kivitelezési költségek 

Befektetési és kapcsolódó kockázatok 

Az épület tartóssága 

Integrált menedzsment 

Működési költségek 

Építési rugalmasság 

Karbantartási költségek 

Az élettartam végének költségei 

Víz- és szennyvízhatékonysági stratégiák  



• Jelentős különbség van a moduláris és a hagyományos 
építés között a helyszíni építési tevékenységek hatásainak 
minimalizálása szempontjából mind a lakókra, mind a 
környező helyi közösségekre. 

• A szakirodalom szerint a moduláris épület megépítéséhez 
szükséges építési tevékenységek többsége (kb. 90%) gyári 
környezetben történik, így a helyszíni építési 
tevékenységeknek a környező városrészekre és családokra 
gyakorolt negatív hatásai, mint például az építési zaj, a 
forgalmi torlódások, a por, többek között jelentősen 
csökkenthetők (Kawecki (2011).

A moduláris építmények társadalmi fenntarthatósága

 

Munkaerő egészsége és biztonsága 

Épületbiztonság 

Megfizethetőség 

A fizikai tér funkcionalitása és használhatósága 

Felhasználó elfogadása és elégedettsége 

A helyi gazdaságra gyakorolt hatás 

Az épület esztétikai lehetőségei és szépsége 

Kulturális és örökségvédelem 

A környék megközelíthetősége és szolgáltatásai 
(infrastrukturális fejlesztési igények) 

Befolyás a helyi társadalmi fejlődésre 



Tíz példa a moduláris építészetre

Nakagin Capsule Tower, 
lakóház |

My Micro NY

Wuhan Hospital

Modskool, Delhi

2016-os Biennále, iskola

Los Angeles, hajléktalan szálló

Charles De Gaulle 2E terminál

The Farmhouse
Ausztria

Tetris Apartmanok, 
szociális házak

Alibaba irodák

https://www.re-thinkingthefuture.com/tag/Biennale/
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