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2016 GDP Előrejelzés (%)



Economics overview – 2017 GDP Előrejelzés (%)



EU támogatások – a gazdaság motorja (2014-2020)



A Rail Baltic project

 Az EU által finanszírozott nagy sebességű vasútvonal 

építése, mely összeköti Finnországot 

Lengyelországgal Észtországon, Lettországon és 

Litvánián keresztül.

 A projekt indulása: 2017-2018, várható befejezés 

2022-2025.

 700 km elektromos gyorsvasút (240 km/h)

 Nem lesznek szintbeli kereszteződések  híd/alagút 

építések

 3,6 milliárd EUR költségvetés



A Budapest – Belgrád Gyorsvasút

 472 milliárd Ft-os beruházás 85%-ban kínai hitelből

 160 km-en új kétvágányú gyorsvasút kialakítása 

(újjáépítés)

 8 órás menetidőt 3,5 órára csökkenteni

 A vonal Görögországgal is kapcsolódik, így Pireuszon 

keresztül gyorsan eljuthatnak a kínai áruk

 Elvileg a kezdés 2016, befejezés 2018



A Román Nemzeti Kataszteri Program (OCPI/ANCPI (National Agency for

Cadastre and Land Registration))

 Költségvetés: EUR1,2 milliárd (részben Világbank)

 2015-ben elindult és várhatóan 2022/23-ban fejeződik 

be.

 A becsült 40 millió ingatlanból jelenleg kb. 7,4 millió 

került regisztrálásra. 147 közigazgatási egységből 

mindössze 7 egységnek létezik teljes telekkönyvi 

nyilvántartása.

 További feladat, hogy a több tízmillió oldalnyi analóg 

telekkönyvi oldalt digitalizálják.

 További info: 

http://www.ancpi.ro/pages/home.php?lang=en



A valóság modellezése a Változás modellezése - London

 Európa legnagyobb városa - 8.6M 1572 km2 , vagy 5197 ember km2

 11M 2050-re

 London légikikötő:

 5 jelentősebb reptér – Heathrow, Gatwick, City, Luton, és Stansted

 A világ 5. metropolisz gazdasága és az Egyesült Királyság GDP-nek 22%-át adja

 Az új irodaház beruházások 18%-kal nőttek az elmúlt 6 hónapan – beleértve a felhőkarcolókat– pl. Bishopsgate

 24%kal nőtt a beruházási céllal történt épületlerombolások száma az elmúlt 6 hónapban

 Jelenleg is futó infrastrukturális beruházások:

 Bartholomew’s & Royal London Kórházak – £1.1bn (428’038’514’200 Ft)

 High Speed 2 railway – £42.bn

 Crossrail (új vonal London és Dél-Kelet között) – £14.8bn

 Thames Ideway Tunnel – £4.2bn

 Battersea Erőmű – £8bn

 Earls Court kiállító központ – £8bn



A feltörekvő piacok egyre nagyobb szerepe
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Source: Global Construction Perspectives + Oxford Economics 2025 report – mid 2013
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Egyre népszerűbb eszköz: a BIM

A BIM valamely vagyontárgy teljes életciklusára 
vonatkozó összes adat gyűjtésének, kezelésének, 

azokból információ generálásának folyamata.

A megfelelő információ a 
megfelelő személynek ra 
megfelelő időben.

Egyszerűen:
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Kormányok, ahol megtérülőnek látják
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Elköteleződés a BIM felé országonként

McGraw Hill Construction 2014
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BIM tudatosság & használat
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Jövőbeli használat



A feltörekvő piacok technológiai átalakulása, szemléletváltása 

elkerülhetetlen
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3D pontfelhő technológia speciális innovációi



Merjünk másként álmodni ;-)



Mobile Reality Capture
Mobile Reality Capture


