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Az építésügy számokban



• épületek

• közművek

• egyéb műtárgyak / építmények

 változása

3D építésügy



ÉPÜLETTERVEZŐ ÉPÍTÉSZ TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉPÍTÉSZ

Épületinformációs modell (BIM) Térinformatikai rendszer (GIS)

3D adattárolás az építésügyben
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BIM kézkönyv 2. kiadás

http://bim.lechnerkozpont.hu/hu

http://bim.lechnerkozpont.hu/hu


Építészeti modellezés



Építészeti modellezés



Építészeti állapotfelmérés



Építészeti állapotfelmérés



Építészeti módszertanok fejlesztése



TELEPÜLÉS



• településkép-védelem

• szolárkataszter, napenergia-potenciál

• robbanásmodellezés

• településtervezési ütközésvizsgálat

• lefolyásvizsgálat

• hőkamerás felvételezéshez 3D információk

• bázisállomás-potenciál

• smart city megoldások

• városi hősziget-térképezés

• zajszennyezés-térképezés

• árvíz-elöntés

• kéménykataszter

• fakataszter

• változáskövető energiaigény modellezés

Alkalmazási lehetőségek
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Nemzetközi példák
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Hazai példák
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Ami lesz
BIM keretrendszer 

BIM +

• ortofotó

• közművek

• DDM/DFM

• INY



Ami lesz
Monor okosváros
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építésügyi adatok

közmű-infrastruktúra adatok

köztéri elemek katasztere

hulladékszállítással kapcsolatos adatok

parkolóhelyek adatai

lakossági bejelentések adatai

bűncselekmény adatok

fogyasztási típusú közmű adatok

földrajzi adatok: erdők, magasság modell (lefolyás…

forgalmi adatokkal együtt pl. baleseti adatokat, ami…

települési szintű és településre vonatkozó…

adóügyi-gazdasági adatok városrészekre/tömbökre…

1.13. Elsősorban milyen adatköröket látna hasznosnak webes térképes rendszeren megjelenítve?

Nyilvános lesz:

• építésügyi adatok

• közműadatok

• szabadon meghatározott települési adatok

• állampolgári bejelentések



Amit meg kell oldani

BIM/CAD GIS



• épület ≠ tartószerkezet

• város ≠ épületek
• közművek

• utcabútorok

• zöldfelület

• közlekedési adatok

• városüzemeltetési adatok

• (jogszabályok)

LOD2 ≠ városmodell

City Information Modeling

• 3D adatok

• közvilágítás

• zöldfelület

• láthatóság

• lakásszám

• sétatávolság
• tömegközlekedés

• (köz)szolgáltatások

• forgalom

• LOD2 megjelenés, BIM db



• Level of Detail ≠ Level of Information

• „BIM” LOD ≠ „város” LOD

• shp ≠ cityGML ≠ IFC

A részletes jobb?



• EU-s projektek:
• Espresso

• Sentilo szenzorok

• Távérzékelés alapú település-monitoring (EIT)

• GIS – IFC

• Kültér-beltér felmérések

Jövőkép



Köszönöm a figyelmet!
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