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  Bővebb információ, kapcsolatfelvétel

 Milyen stádiumban van?

A projekt fejlesztés alatt áll. A ház prototípusa 2020 
augusztusára készül el.

 Eddig elért eredmények, az innováció  
 várható társadalmi hasznossága

Karbonsemleges épületünk és az így létrejövő 
anyag használati és gépészeti módszer választ ad 
korunk egyik legaktuálisabb problémájára, az éghaj
lat változásra. Az építőiparhoz tartozó üveg ház  hatású 
gázok kibocsátásának csökkentésével hoz zá járulunk 
a globális felmelegedés vissza szorításához.

 Referenciák, díjak, médiamegjelenések

A Hárs Kompaktház Kft. a karbonsemleges kompakt
ház fejlesztésével elnyerte a GINOP 2.1.7152016
00161 számú pályázatot. Ennek keretein belül kerül 
fejlesztésre és gyártásra az első prototípus.  

 A továbblépéshez szükséges

A moduláris és előregyártott házak engedélyez teté
sének egyszerűsítése, a karbonbarát megoldások 
adó vagy más kedvezményben részesítése, auto
matizáltabb gyártósor.  

          Az innováció rövid leírása 

A Carbon Compact egy olyan innovatív építészeti, 
gépészeti és anyaghasználati megoldásokat tartal
mazó moduláris – elsősorban tömörfát alkalmazó 
– készház, mely teljes élettartamát tekintve karbon
semleges. Ez az üzemben előregyártott épület a 
legmagasabb fenntarthatósági és környezetvédelmi 
kritériumok szerint készül, korszerű és magas minő
ségű anyagok, valamint csúcsminőségű gépészeti 
rendszerek felhasználásával. 

A globális felmelegedés egyik fő okozója a levegőben 
lévő üvegházhatású gázok koncentrációjának roha
mos növekedése. Az ilyen gázok legjelentősebb része 
széndioxid. Négy, közel egyenlő részre osztható 
forrása van a levegőbe kerülő széndioxidnak: építő
ipar, energiaipar, szállítás és mezőgazdaság.
Egy épület teljes élettartama alatt tehát két ok ból is 
jelentősen megterhelheti a környezetet. A fel hasz
ná landó építőanyagok és az épület üzemel teté sé
hez szükséges energia előállítása során is jelen tős 
mennyiségű széndioxid kerül a levegőbe. Ennek  
a visszaszorítására irányuló intézkedések mérhe tő
sé  gére vezették be az úgynevezett karbonlábnyom
vizs gá latot, amivel meghatározzák az adott termék
hez vagy épülethez tartozó karbonemissziót. Az 
építő ipar ban az alacsony karbonemissziójú vagy 
nulla kibo csátású épületek azonban még nem elter
jed tek, ezért van szükség az olyan megoldások fej
lesztésére, amelyek a karbonsemlegességet célozzák. 
Projektünk célja olyan innovatív építészeti, gépészeti 
és anyaghasználati megoldásokat tartalmazó kész
ház fejlesztése, melynek teljes élettartamát vizsgálva 
karbonsemlegességet érünk el. A karbonsemleges 
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készház létrehozásához kutatást végzünk, mely során 
fenntarthatósági követelmények szerint vizsgáljuk 
az építőanyagokat; szállítási lehetőségeket; megújuló 
energiaforrások alkalmazásának legoptimálisabb 
lehetőségeit; okos megoldások beépítését; építési, 
tárolási és szállítási módokat és a termékfejlesztést. 
Célunk továbbá olyan innovatív megoldások létre
hozása, melyek segítségével egy piacképes építészeti 
megoldás jön létre.
A projekt során kifejlesztésre kerül egy olyan építé si 
technológia, ami a fenntarthatósági és környezet vé 

del mi követelményeknek megfelelő kompakt, köz
úton szállítható ház építését teszi lehetővé. Ez ma gá
ba foglalja a ház innovatív és megújuló for rá sok ból 
szár mazó anyagok felhasználásával létre jövő réteg
rend jei nek megtervezését és az egyedi csomó pon tok 
és műszaki megoldások kifejlesztését. Az épí tési mód 
sajátja és nagy előnye, hogy üzemben 95 szá za lé kig 
előregyártható. Ez az épület és a gyár tás meg ter vezé
sé nél is egyedi technológiai meg ol dá so kat igé nyel. Ide 
tartozik az épület és az anyagok moz ga tása, eme lése 
és szállítása is. A technológia újdonsága továb  bá, hogy 
a hagyományos és nem hagyományos építő  anya  gokat 
és gépészeti berendezéseket olyan kom bi ná ció ban 
használjuk, hogy a karbonlábnyomot a lehe  tő leg
kisebbre csökkentsük.
A projektünk eredményeként létrejövő ház is arra tö
rek szik, amire a világon egyre növekvő igény mu tat
ko zik, hogy olyan környezettudatos, fenn tart ha tó sá gi 
szempontokat is figyelembe vevő lakó épü letek ké szül
jenek, melyekhez környezetbarát anya go kat hasz nál
nak fel, és előállításuk nem jár jelen tős CO2kibo  csá tás
sal, valamint alacsony ener gia igényűek le  gye nek, hogy 
a megújuló energia források és ener gia ter melő esz kö
zök segítségével több energiát tud ja nak elő állítani, mint 
amennyit az üzemeltetésük so rán el hasz nálnak. Az 
ilyen típusú épületek még nem el ter jed tek és költségük 
ma gas. A projekt során ki fej lesz tett építéstechnológiai 
knowhow és a későb biek ben érté ke sí tett épületek  
elő reviszik ezt a tren det, ha tá suk kal hozzá járulnak  
a klíma változás meg fé kezé sé hez.
Honlap: keycohouse.com
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