
 

Tantárgy neve:  Építészeti informatika Kreditértéke:4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 2 óra gyakorlat, összesen48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja: évközi jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye:7. félév 

Előkövetelmények: Építészeti tervezés 3. 

Tantárgyleírás:  

A tárgy célja a hallgatók már meglévő építészeti szoftverismeretének bővítése az aktuális technikákkal és 
a szakmagyakorlás során nélkülözhetetlen haladó ismeretekkel (komplex épületmodell létrehozása, 
változásainak kezelése, épületinformációs modellből, BIM-ből származó adatok továbbvitelének 
lehetősége…), amelyek a komplex tervezői gyakorlatban egyre fontosabbak. 
A tantárgy a BSc diplomatervezés tárgyhoz kapcsolódóan, a diploma terv feldolgozását is hivatott 
segíteni. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
Eric Wing: Autodesk Revit Architecture 2016 - No Experience Required (2015) 
Ray Crotty: The Impact of Building Information Modeling (2016) 
Prof. Bimal Kumar: A Practical Guide to Adopting BIM in Construction (2016) 
Danelle Briscoe: Beyond BIM: Architecture Information Modeling (2016) 
Lechner Tudásközpont: BIM-kézikönyv - Bevezetés az Épületinformációs Modellezésbe (2018) 
 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- Ismeri az építészeti ábrázolás és a műszaki dokumentációk fajtáit, a korszerű számítógépes 
tervkészítést és dokumentálást. 

b) képességei 

- Képes építési műszaki dokumentáció készítésére, a vonatkozó ábrázolási szabályok és szabványok 
alkalmazására, építészeti rajz, valós és virtuális modellezés, prezentáció készítésére. 

- Képes az alapvető építészeti informatikai eszközök és szoftverek használatára, költségvetések és 
organizációs tervek elkészítésére. 

 

Tantárgy felelőse: Szanyi Gyöngyi PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dézsi Tamás 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Építészeti informatika Tantárgy kódja: MK3EINFA04EX17 

Kredit: 4 Követelmény: évközi jegy Tanszék:  

Építészmérnöki Tanszék 
Óraszám: 2 + 2 Előkövetelmény: Építészeti tervezés 3. 

Tantárgyfelelős: Szanyi Gyöngyi PhD Tantárgy oktatói: Dézsi Tamás 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  BIM történetének ismertetése Bevezetés a Revit világába 

2.  BIM definíciója Modell készítése 

3.  Alapfogalmak a modellezés világában Nézetek létrehozása 

4.  Modelltartalommal kapcsolatos fogalmak 
ismertetése 

Az eszköztár használata 

5.  BIM előnyei Méretezés 

6.  Korszerű épületfelmérési módszerek Födémek modellezése 

7.  Első rajzhét 

8.  A BIM gyakorlati jelentősége Tetők modellezése és szerkesztése 

9.  A BIM alkalmazási területei Szerkezeti elemek 

10.  BIM célja és feladatai Mennyezetek és belső falak modellezése 

11.  BIM projekt résztvevők Lépcsők, rámpák és korlátok 

12.  BIM szoftverek Terep modellezése 

13.  BIM hardverek Tervlapok készítése 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

részvétel az órák 66%-án 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

év végi feladat 5 fokozatú jeggyel való értékelése 

 

 


