Ha megvan a magyar építőipar „csodafegyvere”,
miért nem vetik be többen?
A magyar építőipar hároméves lemaradásban van, nem a Nyugathoz,
önmagához képest, hangzott el a Portfolió által szervezett, Építőipar 2021
elnevezésű* konferencián. A lemaradás okát az előadók szerint az ágazat
digitalizációs visszamaradottságában kell keresni. A megoldás a BIM (Building
Information Modelling), vagyis az épületinformáció-modellezés széleskörű
elterjedése, alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy az adott projektek
résztvevői összehangoltan tudjanak dolgozni a közös információs térben a
tervezéstől kezdve a kivitelezésen át egészen az elkészült épületek
üzemeltetéséig.
A konferencián elhangzott, hogy ezzel a módszerrel valamennyi résztvevő pénzt és időt, egyegy projekt esetében akár hónapokat takarít meg. A BIM alkalmazása növeli az ágazatra évek
óta jellemző alacsony hatékonyságot, javítja a nyersanyagfelhasználást, a munkamegosztást,
gátat szab az energiapazarlásnak, felgyorsítja a hibák felismerését és javítását, megkönnyíti
az adminisztrációt, egyszerűsíti a kommunikációt. Egyértelműen ez a jövő útja, ha úgy tetszik,
a „csodafegyver”.
A konferencia szakmai hozzászólói saját tapasztalataik alapján azt is elmondták, hogy a
munkafolyamatok összehangolása mellett a digitalizáció, a BIM alkalmazása a költségek
nyomon követését, az elszámolást is támogatja. A megrendelő nem pusztán egy számlát kap
az elvégzett munkáról, hanem a csatolt modellnek köszönhetően azt is ellenőrizheti lépésrőllépésre, hogy pontosan mire ment el a pénze, miért lett annyi az annyi.
„A papíralapú adminisztrációban sokan nem veszik figyelembe, hogy mennyire fontos a
naprakészség. A hagyományos módon vezetett ütemtervekhez nem fér hozzá mindenki, így
nem jut el minden érintett szereplőhöz a szükséges információ, ha esetleg csúszik a
kivitelezés. A munkafolyamatok összekuszálódnak, követhetetlenné válnak. Hasonló a helyzet
akkor is, ha a tervrajzok változnak. Az épületüzemeltetési szoftverek, mint a PlanRadar
használata azonban ma már lehetővé teszi, hogy a változtatásokat minden résztvevő azonnal
lássa, mindenki azonnal hozzáférjen a számára szükséges információkhoz. Az időbélyeg
segítségével pontosan látható, hogy mikor, hol történt az esetleges hiba, a felelősök is
azonosíthatóak, ami az azonnali reagálás mellett az utólagos ellenőrzést, a nyomon
követhetőséget, valamint a megrendelő pontos, naprakész tájékoztatását is megkönnyíti” –
mondja Simon Szilárd, a PlanRadar építőipari, épületüzemeltetési szoftvert fejlesztő és
forgalmazó bécsi központú cég magyarországi részlegének vezetője.

A konferencián arra is felhívták a figyelmet, hogy a modernizáció nem megy egyik napról a
másikra és megvannak a maga feltételei, az elhangzott javaslatok szerint ezek a következők:
erőteljes és megkerülhetetlen állami szerepvállalás a szabályozásban, széleskörű összefogás
az ágazati szereplők között, hosszú távú, nyilvános, lépcsőzetes stratégia kialakítása, valamint
egy szakmai célszervezet létrehozása, amely csak erre a feladatra koncentrálna.
Az építőipar működését meghatározó területek összekapcsolását, az együttműködés
kialakítását Magyarországon az is hátráltatja, hogy ma még igen széles az úgynevezett BIMolló, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy csak kevesen használják magas szinten az
épületinformáció-modellezést, miközben sokan még a bevezetésétől is nagyon messze
vannak. Az utóbbiak, vagyis a képzeletbeli olló alsó szára pedig kezdi visszahúzni a felsőt. Ezt
kell megakadályozni, ha az ágazat be akarja hozni a hároméves lemaradást. Nem a
Nyugathoz, önmaga lehetőségeihez képest.

* Forrás: A portfolio.hu cikke az Építőipar 2021 konferenciáról https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210614/ez-lehetaz-epitoipar-szent-gralja-487522
**Forrás és további magyar nyelvű információk: https://www.planradar.com/hu/

***
A PlanRadar egy építőipari, ingatlankezelési szoftver, amely az épületek teljes életciklusán keresztül, a tervezéstől
és az építéstől kezdve a működtetésen át egészen a lebontásig segíti felhasználóit a munkafolyamatok
optimalizálásában. A PlanRadar webapplikáció telepítés nélkül elérhető böngészőn keresztül asztali számítógépről
vagy laptop-ról. A mobil applikáció minden mobil eszközön elérhető. Az alkalmazás offline módban is használható.
A felhasználók minden szükséges információról: az építkezés tervrajzairól, a kivitelezés adott szakaszairól,
állásáról, a soron következő feladatokról bejegyzéseket, úgynevezett jegyeket készítenek, amelyeket az
applikációban rögzítenek. A bejegyzésben azt is megjelölik, hogy kinek biztosítanak automatikus, azonnali
hozzáférést a rendszerben frissített adatokhoz, dokumentumokhoz, tudnivalókhoz, döntésekhez, így az érintettek
naprakész, folyamatos, teljeskörű tájékoztatást kapnak az adott projektről.
A bécsi székhelyű cég tavaly felkerült Európa 10 leggyorsabban fejlődő scaleup-jának listájára
https://sifted.eu/articles/europe-fastest-growing-scaleups/, az előzetes eredmények alapján a járvány ellenére
2020-ban 100 százalékos növekedést ért el, jelenleg 46 országban több mint 10 ezer ügyféllel rendelkezik, akik
hetente 25 ezer projekten használják a PlanRadart.
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