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Karbon semleges, plusz energiás épületek 
technológiájának fejlesztése a moduláris 
építkezéseknél
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KLÍMA VÁLTOZÁS TÉNY!

A folyamat vissza fordíthatatlan, csak 

fékezni lehet!



MI A PROBLÉMA?

Az emberiség a létszámának és igényeinek

növekedése minden erőfeszítés ellenére egyre

több energiát igényel!

A szükséges energia többsége pedig CO2 és más 

károsanyag kibocsátással jár, a CO2 kibocsátás 

pedig klíma változást okoz.

A klímaváltozás az elmúlt évtizedek egyik

legfontosabb környezeti-társadalmi kérdésévé

vált, így 2022 után még inkább létfontosságú

kihívások állnak az emberiség előtt.



MI A PROBLÉMA?

Az építőiparnak kiemelt felelőssége van a kérdésben,

hiszen a természetet jelentősen terheli az épített

környezet, ráadásul a világ széndioxid-kibocsátásának

23 százaléka ebből az iparágból származik.

Az össz energia felhasználás 40%-át az épületeink

működtetése igényli! Az építési anyagok, és

berendezések előállítása, az épület működtetése, majd

újra hasznosítására fordított energia így akár 60%-ot is

elérheti!
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MI A MEGOLDÁS? A levegőben lévő megnött

mennyiségű CO2-őt lebontani, szénre amiből az élő 

szervezet van, és oxigénre ami az élő szervezetnek 

szükséglet! Ezt a növények megteszik!



Energiatudatos 
építés, zöld 
építőanyagok.



Energiatudatos 
építés, zöld 
építőanyagok.



Energiatudatos, 
karbon semleges 
építés, zöld 
épületek.

Miért jó a növény alapú, pl.: farost hőszigetelés?

-Az ásványgyapot hőszigeteléssel szemben, a 

túlmelegedési órák száma a felére csökkenthetők.
-Adalékoktól mentes, antialergén, fenntartható 
erdőgazdálkodásból való.
-CO2 negatív, mert a növény 1,2 tonna CO2-ből
1 m3 fát állít elő, és oxigént bocsát ki.















75%-ban fa 24 emelet 

készház!
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ÚJ TECHNOLÓGIÁK! 

MODUL HÁZAK



Ez is favázas, ÖKO készház!
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Helyszíni szerelésű házak
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ÚJ TECHNOLÓGIÁK! 

NYOMTATOTT HÁZAK
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ÚJ TECHNOLÓGIÁK

ROBOTOK A KÉSZHÁZ GYÁRTÁSBAN!
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ÚJ TECHNOLÓGIÁK
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PLUSZ ENERGIA HÁZ!



PLUSZ ENERGIA HÁZ

TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL!

Fűtési energia igény 5 kWh/nm/év

Összes energia igény:

- Fűtés, melegvíz, segédenergia 2.448 kWh/év

- Háztartási áram (PHPP) 4 személyre 3.500 kWh/év

Termelt energia:

+ Fotovoltaikus energia a tetőről 7 .471 kWh/év

+ Fotovoltaikus energia a homlokzatról 3.137 kWh/év

ENERGIAFELESLEG: 4.660 kWh/év

= Autó menetteljesítményére vetítve        15.000 km/év

CO2 kibocsátás csökkenés

fotovoltaikus energia számítás alapján 9.363 kg/év



Köszönöm figyelmüket 
!

Kárpáti József

ÉVOSZ-MAKÉSZ

elnök 

„
Építs természetesen és élj egészségesen”

Tervezz a természettel!

Küzdj a klímaváltozás ellen: 

ültess fát, használj fát!
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