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Számítógéppel 

támogatott tervezés

• plot;pausz,

• sokszorosítás

Jellemzően 2D 

tervezés

• pdf,

• sokszorosítás

3D BIM
Digital 

Twin

Manuális tervezés

• pausz,

• sokszorosítás

Hol tartunk most?

Idő

• Jellemzően komplex projektek
• a nyomvonalas létesítmény a fő eleme

• az útépítési szakág 3D-ben modellez évek óta
• sok szakág jelenik meg, melyből az építészet csak egy

• Nagy térbeli kiterjedés jellemzi (akár több tíz km)

• Papír alapú dokumentumokat kell szolgáltatni, 
formai és tartalmi kötöttségekkel

• A tervezési folyamatot befolyásolja:
• a tervezési diszpozíció bizonytalansága, hiányossága
• a feladat elvégzéséhez biztosított (rövid) idő
• szakági egyeztetések problémái, szakági tervezők 

eltérő digitális képességei
• egyeztetési folyamatok, döntések hiánya
• szerződéses feltételek összehangolási hiánya



• Szoftver?

• Modell?

• Új megrendelői hóbort?

Építészet évtizedes előny, de ez más műfaj…

BIM-be kérjük!!
• Hol lehet kapni, mennyibe 

kerül?

Building Information Modell(ing)

Building Information Management

Better Information Management

Mi is a BIM?



• MSZ EN ISO 19650-1:2019 - Angol és Magyar (Fogalmak, alapelvek)

• MSZ EN ISO 19650-2:2019 - Angol és Magyar (Információmenedzsment 

megvalósítási fázis során)

• MSZ EN ISO 19650-3:2020  - Angol (Létesítményüzemeltetés)

• MSZ EN ISO 19650-4:2022 – Angol, szabványtárban nem elérhető (Információcsere)

• MSZ EN ISO 19650-5:2020 – Angol (Biztonságelvű megközelítés)

Hol lehet és érdemes utánanézni?



Mindez a gyakorlatban? - Jövőkép

Távlati cél

• Egy BIM modell, melyben ha bármi 
változik, automatikusan módosulnak 
az állományok, készülnek 
dokumentációk valamennyi szakágra

• Dinamikus  adathivatkozások
• Tétel adatbázishoz
• Ár adatbázishoz
• Modell elem katalógushoz
• Földhivatali nyilvántartáshoz, e-közmű 

rendszerhez stb.

• Elérhető információ naprakész, 
szabályozott



Nagyon 
menő lesz!

Megvan az irány!!!! - BIM

 2D – térbeli elemek 
2 dimenzióban

 3D - térbeli elemek 
3 dimenzióban

 4D – 3D + idő 
(kivitelezés, ütemezés)

 5D – 4D + költség
 6D – 5D + energia-felhasználás,

fenntarthatóság, életciklus
 7D – 6D + CAFM 

(Computer Aided Facility
Management-Üzemeltetés)

 8D – biztonság (tervezés, kivitelezés
során)

 9D – Lean szemlélet a kivitelezésben
 10D – építőipari iparosítás



A cél eléréshez olyan felületet, szoftvert 
(alkalmazást) keresünk:

• amely minden szakágat kezel,

• minden érintett tud benne dolgozni,

• kivitelező, üzemeltető is kezeli,

• képes a nagy kiterjedésű modellt egyben
mozgatni

• jogszabályi környezet „befogadja”

JELENLEG ILYEN NINCS! Open/Neutral/Non-Profit

dwg

dgn

ifc

OpenBIM

ClosedBIM

Fokozatosság szükséges



Kinél jelentkezik az előny?

Előnyök Hátrányok

Tervminőség javulása, szakágak 
összhangja 

Költséges átállás

Automatizált ütközésvizsgálat 
(hibák száma csökken)

Szoftverek, hardwerek

Hatékonyabb információmegosztás CDE* - milyen?

Vizualizáció, könnyebb érthetőség Oktatások, képzések
(nem csak tervezők)

Mennyiségszámítás pontosabb, 
számszaki hibák csökkennek 

Széleskörű bevezetése időigényes

Egyértelmű felelősségi körök

Hatékonyabb változáskezelés

2D-ben nem látható részletek 
átgondolásra kerülnek

BIM főbb előnyei, hátrányai



• virtuális valóságon keresztül könnyebb a megértés

Ha BIM szerint készül…



• virtuális valóságon keresztül könnyebb a megértés

Ha BIM szerint készül…



• információk egy felületen érhetőek el

• egyértelműbb felelősségi körök a döntésekhez a projektfolyamatokban

Ha BIM szerint készül…



Valósághű, modell tartalmával megegyező

BIM szerint készítve a vizualizáció…



• egyes információk a modellből is közvetlenül elérhetőek pl.: hídépítés

Ha BIM szerint készül…



• egyes információk a modellből is közvetlenül elérhetőek pl.: gázvezeték

Ha BIM szerint készül…



• Kimutatások, anyagmennyiségek közvetlenül generálhatók

Ha BIM szerint készül…



• Javul a szakági tervek összhangja, minősége

• Ütközésvizsgálatok a hibák kiszűrésére

Ha BIM szerint készül…



De nem a BIM-től lesz(nek)…

• döntési folyamatok egyszerűbbek, hatékonyabbak

• a projekt megvalósítási, engedélyezési folyamatai gyorsabbak

• kevesebb probléma a közművekkel

• helyén a telekhatárok

• társadalmi, lakossági támogatás nagyobb



Tervezési fázis függvényében szakáganként, elemenként a modell kidolgozottság eltérhet

https://biblus.accasoftware.com/en/what-are-lod-and-loin-in-bim-and-what-are-they-for/

Lechner BIM kézikönyv

LOD – Level of Details szintek



Levél (csomag)

Fax

Email

Chat felületek

CDE – Közös adatkörnyezet

FtpNévre szól

1nap-1hét
Névre szól

Szinte azonnal

Több címzett
Több másolat

Néhány perc 
(jogilag 

szabályozatlan)

Méretfüggően
gyors adatcsere

Főleg 
nagyméretű 

adatcsere

Jelszóval 
bárki 

elérheti

Azonnal

Rövid, 
gyors

üzenet

Azonnal

• Jogosultság függő, 
azonnali hozzáférés

• Egyértelmű felelősségi 
körök

• Adat (sokféle formátum)
• Historikusan 

visszakereshető
• Elérhető, 

megtekinthető* BIM 
modell 

Adatkörnyezet - CDE

Számítógéppel 

támogatott tervezés

• plot;pausz,

• sokszorosítás

Jellemzően 2D 

tervezés

• pdf,

• sokszorosítás

3D BIM
Digital 

Twin

Manuális tervezés

• pausz,

• sokszorosítás

Idő



Felhasználási eset
(UC)

Felhasználási eset megnevezése

010 Meglévő állapot felmérése

020 Tervváltozatok vizsgálata

030 Vizualizációk

040 Méretezés és ellenőrzés

050 Szakágak koordinációja

060 Tervezés előrehaladásának felügyelete

070 Tanulmány- és engedélyezési tervek előállítása

080 Munka- és egészségvédelmi tervezés és ellenőrzés

090 Tervjóváhagyások

100 Költségbecslés és költségkalkuláció

110 Költségvetés, kiírás, vállalkozásba adás

120 Kivitelezés ütemtervezése

130 Logisztikai tervezés

140 Kiviteli tervek előállítása

150 Kivitelezés előrehaladásának követése

160 Változáskövetés tervváltozások esetén

170 Építési teljesítés elszámolása

180 Hibakövetés

190 Megvalósulási dokumentáció

200 Felhasználás az üzemeltetésnél és karbantartásnál

210 Gépvezérlés

Felhasználási esetek



• Új fajta dokumentum, mely
válaszol a Megrendelői
információ-követelményekre
(EIR)

• Kötelező készíteni, a projekt
megkezdése előtt

• Vállalkozó készíti

• Projektrésztvevőknek információ
arról, hogy miként kerülnek
teljesítésre a BIM követelmények

• Tartalmazza:
• Teljesítendő feladatot

• Adatcsere követelményeit

• Tisztázza:
• Modell felhasználási céljait

• Részletezettséget

• Adatcsere követelményeit

• Felelősségi köröket

• Ellenőrzési folyamatokat

• Hardveres, szoftveres 
környezetet

BEP/BIM Execution Plan – Végrehajtási Terv



Megvalósult gyakorlati példa – I.



Megvalósult gyakorlati példa – II.



• Jusson elegendő idő 
kipróbálásra, 
bevezetésre, 
ellenőrzésekre

• Ha van idő, kellő
odafigyeléssel, szükséges
oktatásokkal,
képzésekkel el tud
készülni az elvárt
tartalom

• Valós adatokkal lesznek
az adatmezők feltöltve

• Ha közbeszerzés keretein
belül kell „próbálkozni”,
akkor reális,
egyértelműen
megfogalmazott célok
jelenjenek meg

BIM Modell

Mitől lesz jó

Kérünk egy Hóember tortát, 
fehér színnel, mint Olaf a 
Jégvarászból; 2 szemmel, 

1 orral, gombokkal

Orr 
narancssárga, 

répa forma

Szín fehér, 
azonos minőség

Szem 2 db, fehér 
alap, fekete kör 

pupilla

Gombok fekete, 
kerek

Digitalizációs példa:

• E-közmű 

• 2013.08.29-én jelent 
meg Magyar 
Közlönyben

• ….2022.10.13 
teljeskörű??, valós? ?

• BIM „pilot”-ok…

• Ha
• kevés lesz az idő

• merev a határidő

• nem „közös tanuláshoz” 
illeszkedőek a szerződéses 
feltételek

Szerződésszerű

Szerződésszerű

BIM



Javasolt tennivalók

Tervezőknek Kivitelezőknek Megrendelőknek Üzemeltetőknek

Ismerkedés BIM fogalmakkal, 
szabványokkal (egy nyelvet beszéljünk)

Ajánlati felhívások BIM 
részeinek értelmezése

Reális, egyértelműen 
definiált, BIM követelmények

3D modellezési képesség 
javítása

CDE (árak, feltételek) 
megismerése

„Házon belüli” hardver, szoftver képességek feltérképezése

Oktatások, képzések (autodidakta módon is)

Tervező(k) nyitott(ak) az újra, együttműködő(ek), 
de szerződéses keretek, követelmények félelmet keltenek, óvatosságra intenek!



Vass Gábor
Tervezési igazgató

Köszönöm a figyelmet!


