
A MODULÁRIS 
ÉPÍTÉSZET HAZAI 
LEHETŐSÉGEI
az innováció jegyében



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

Kép forrása: DMDmodular
video

https://www.youtube.com/watch?v=J8m_XURNbKY&t=36s


térvázas, 3D
helyiségméretű, szobaméretű
volumetrikus
offsite construction
factory built modules

Mi a moduláris?

komplett épületegységek
üzemi körülmények között
szakiparral szerelve (minél magasabb készültségi fok)

magas szintű automatizáltság
„a modul is modulokból épül fel”
analógia, folyamatszervezés az autóiparból

helyszíni építő (szerelő) munka minimalizálása



szöveg

Dunaújváros 1965

MTI Fotó
Szilágyi Pál

MTI Fotó
Balassa Ferenc

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.



Döntési szempontok

keycohouse.com

OLCSÓN,                JÓL ÉS     GYORSAN
dolgozom.

Ön ezek közül kettőt választhat.

+ fenntarthatóság



Költségek Tervezés => konfiguráció

Megvalósítási költség (70%)
üzemi gyártás:
automatizálás
kevesebb hulladék

gyorsabb megvalósítás => hamarabb termel

Üzemeltetési költség
sok egyforma (hasonló) egység

Utóhasznosítás költsége
áthelyezhető, újrahasználható

Megsemmisítési költség
nyomonkövethető anyagok (BIM)
üzemi szétszerelés, anyagok újrahasznosítása

=> LCC (Life Cycle Cost)

Marriott Courtyard Luton Airport
Molo Hotel Group

Completed in 2018
polcomgroup.com



Minőség

A „hagyományos” szerkezetű épületekkel

egyező minőségű és értékű állandó épületek.

Kötöttségek is, de kellő építészeti szabadság.

Szükség esetén más rendszerekkel kombinálható.

Üzemi körülmények közötti gyártás =>

kiszámítható, magas minőség.



Idő Egyedi modulok alkalmazása esetén
a tervezési/előkészítési idő néha hosszabb,
de a kivitelezési (megvalósítási) idő rövidebb.

A helyszíni alapozási munkákkal egyidőben már üzemi gyártás.

Standard modulok alkalmazásával a teljes átfutási idő nagyon
rövid is lehet =>

- járványkórház
- menekültszállás
- egyéb



Fenntarthatóság
Kevesebb, szakszerűbben kezelt hulladék

Kevésbé optimális anyagfelhasználás.

Építési helyen kisebb por- és zajterhelés,

rövidebb ideig.

Áthelyezhető, újra használható.

Életciklus végén

kontrollált, üzemi körülmények közt szerelhető szét.

=> LCA (Life Cycle Assessment)



Acél
- ModulArch (Velence)
- Algeco (Budapest) ideiglenes épületek, standard méretek

Fa (CLT)
- Keyco House (Balatonvilágos)
- Ecomodular (Dunasziget)
- NémethFa (Lenti)

Vasbeton
- Vektor Kft. (Dunaújváros) – csak szerkezet

Műanyag
- Sanipex (Vác) – fürdőszobamodulok

szállítás 150 – 200 km (vs. overseas)

Hazai gyártók, termékek
a teljesség igénye nélkül

keycohouse.com

keycohouse.com



Moduláris megoldás ideálisan alkalmazható
• szállítható helyiségméretek
• sok ismétlődő (vagy hasonló) elem
• rövid kivitelezési idő szükséges

Ilyenek tipikusan
• lakó- és szállásépületek
• oktatási intézmények épületei
• egészségügyi ellátást biztosító épületek
• bizonyos típusú irodaépületek
• ideiglenes / kiszolgáló épületek

(rendezvények, vendéglátás, sportlétesítmények, beléptetés stb.)

• + háborút követő újjáépítés

A hazai alkalmazás lehetőségei

ekomodular.hu



- társadalmi/szakmai előítéletek Modul: NEM konténer!
- megfelelő szakmai ismeretek hiánya
- megfelelő kapacitású hazai (regionális) gyártó hiánya
- megfelelő volumenű kiszámítható megrendelésállomány
- szabályozási környezet

A hazai elterjedést hátráltatja



markus.ferenc@tspc.hu
+36 70 311 62 89

Köszönöm a figyelmet!


