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Körforgásos gazdaság az épített környezetben

Forrás: Ellen MacArthur Alapítvány, 2015; fordítás: Körforgásos Gazdaságért Alapítvány Dr. Terjék Anita



A körkörösség növelése – a 9R keretei

Forrás: Potting et al., 2017 Dr. Terjék Anita



A körforgásos gazdaság egyes elemeinek 

integrálódása a moduláris építészetbe

Forrás: www.modular.org Dr. Terjék Anita



A fenntarthatóság megjelenése a 

moduláris építészetben

 „Mivel a moduláris felépítés előregyártott helyiség méretű térfogat-

egységekből 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.”

Forrás: Lawson és Ogden, 2010 Dr. Terjék Anita



Életciklus szemlélet megjelenése a moduláris 

építészet fenntarthatósági teljesítményének 

értékelésére

Forrás: EN 15804 Dr. Terjék Anita



Épület fenntarthatósági értékelés

 az épületek fenntarthatóságára jelentős hatást gyakorló hét kritérium:

Forrás: Mahmoud et al., 2019 Dr. Terjék Anita



Környezeti, gazdasági és társadalmi 

kategóriák szerinti csoportosítás
Környezeti teljesítménykritériumok Gazdasági teljesítménykritériumok Társadalmi teljesítménykritériumok

Helyszín megválasztása Tervezési és kivitelezési idő Az épülethasználók egészsége, 

kényelme és jóléte

Alternatív közlekedés Tervezési és kivitelezési költségek A helyi gazdaságra gyakorolt hatás

Helyszíni zavarok és megfelelő 

stratégiák 

Üzemeltetési költségek A fizikai tér funkcionalitása és 

használhatósága

Megújuló energiafelhasználás Karbantartási költségek Az esztétika lehetőségei és az épület 

szépsége

Energiahatékonysági stratégiák Életút végi költségek Munkaerő egészsége és biztonsága

Megtestesült energia Az épület tartóssága Közösség megzavarása

Víz- és szennyvízhatékonysági 

stratégiák

Beruházás és kapcsolódó kockázatok Hatás a helyi társadalmi fejlődésre

Regionális (helyi) anyagok Építési rugalmasság Kulturális és Örökségvédelem

Megújuló és környezetbarát termékek Integrált menedzsment Megfizethetőség

Hulladékgazdálkodás Épületbiztonság

Üvegházhatású gázok kibocsátása Felhasználó elfogadása és 

elégedettsége

Anyagfelhasználás az építőiparban A környező területek elérhetősége és 

szolgáltatásai

Forrás: Kamali és Hewage, 2016 Dr. Terjék Anita



Fenntarthatósági értékelési keretrendszer

 összesített fenntarthatósági mutatók leírják a moduláris épületek teljesítményét

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

Építési hulladék kezelése (ÉHK)

ÉHK1- Anyaghatékony fogyasztás

ÉHK2- Hulladék elterítése a hulladéklerakóból

ÉHK3- Újrahasznosított adalékanyagok

Életút végi hulladékkezelés (ÉVH)

ÉVH1- Homlokzat újrahasználata

ÉVH2- Szerkezeti rendszer újrahasználata

ÉVH3- Nem szerkezetei elemek újrahasználata

Helyszín zavarása (HZ)

HZ1- Építési tevékenység környezet-

szennyezés megelőzése

HZ2- Tájrendezés

HZ3- Hősziget hatás

HZ4- Esővízgazdálkodás

HZ5- Nem mérgező kártevőirtás

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

Megújuló energia (ME)

ME1- Megújuló villamosenergia termelő rendszer

ME2- Napenergia fűtésre és vízmelegítésre

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

Forrás: Kamali et al., 2018 Dr. Terjék Anita



Moduláris fürdőszobai 

fülke

Moduláris fotovoltaikus 

tető

Relatív előnyök, 

beruházási költségek

Ellátási lánc integrációja

Tervezési szabályok és 

szabványok

Felelősségek megosztása 

Innovációs érettség

Piac érettség

Szállítói jellemzők

Energiahatékonysági és 

építési előírások

Moduláris megújuló  

energiarendszer
Energiahatékonysági 

politikák 

Egészséges és 

kényelmes beltéri 

klíma 

Életminőséggel 

összefüggő 

problémák

Befolyásoló tényezőkModuláris innovációHajtóerők

A moduláris innováció alakítói

Forrás: Oorschot et al., 2021 Dr. Tóthné Dr. Szita Klára



A költség-haszon elemzések tapasztalatai

B/C = az előregyártás teljes haszna / az előregyártás 
teljes költsége 

B/C ≥ 1 gazdaságilag elfogadható

B/C ≤ 1 nem gazdaságos

Tapasztalatok szerint: CSIP ≥ Cmoduláris; Ctradícionális > Cmoduláris

De a minőségi szempontok fontosak!

Megtakarítások:
 ügyfél pénzügyi megtakarítása 3-6 %, 

 tervezési díjcsökkentés 2-3 %                   
 helyszín előkészítés 5-7%
 „elakadási” csökkentés 1–2 % 11-20 %

Forrás: Hsu et al., 2019 Dr. Tóthné Dr. Szita Klára



Hátrányból előnyt teremteni!

Gátló tényezők

Tapasztalat hiánya

Koordináció és szervezés

Szállítás, logisztika

Költségek

Szabályozás

Tervezési munka

Lehetőségek

Tervezés és telepítés

Összetett beszerzési és 
szerződéskötési kérdések 

Összehangolt logisztika

Szabályozási környezethez való 
alkalmazkodás

A moduláris építészet körforgásos 

gazdasági szerepéhez kapcsolódó 

javaslatok

Forrás: Cillo et al., 2019 Dr. Tóthné Dr. Szita Klára



Az ENCORD-féle kutatás hajtóerő pozicionálása

Technológiai Környezeti Társadalmi Gazdasági

adatok és intelligens 

rendszerek

megújuló energia mesterséges 

intelligencia

elidegenítés

automatizáció és 

autonómia

korlátozott 

erőforrások

tehetségekért 

folyó harc

üzleti platform körforgásos 

gazdaság

testreszabhatóság 

és rugalmasság

kibertámadások

veszélye

etikus fogyasztók

Forrás: ENCORD_Foresight_Report.pdf, 2019 Dr. Tóthné Dr. Szita Klára



Javasolt modell a körforgásos építésre

Forrás: Mirata, 2004 Dr. Tóthné Dr. Szita Klára



Moduláris megoldási javaslatok

Stratégia Megoldási javaslatok

1. Az előre gyártott elemek használatának növelése.

2. Melléktermékek beépítése a beton gyártásába. Nagy potenciál a hagyományos épületekben, ahol 

jellemzően több betont használnak fel.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. BIM segítségével tervezett előregyártott épületek lehetővé teszik az információk megosztását a 

bontásnál.

Forrás: Minnuno et al., 2018 Dr. Tóthné Dr. Szita Klára



Konklúzió - CE és moduláris építészet
A körforgásos gazdaság koncepciója egy új gazdasági modell, amely segíti a gazdasági növekedést, a vállalatok

gazdasági hozzáadott értékének növelését, a globális versenyképesség fokozását, valamint a fenntartható

fejlődési célok elérését.

Amire kiemelten figyelni kell:

 a tervezés a pazarlás elkerülését szolgálja (az anyagok újrahasználatára, és kinyerhetőségére, a

helyszínen kívüli építésre, az optimális anyag használatra, és a termelés karcsúsítására figyeljenek)

 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)

 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.
Dr. Tóthné Dr. Szita Klára
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