MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
Építési Tagozat

E M L É K E Z T E TŐ
az Építési Tagozat 2018. szeptember 17.-i elnökségi üléséről.

Jelen vannak: Wéber László, Molnár Dénes, dr. Szabó Éva, dr. Kocsis Júlia, Helfrich Salamon, Zsigmondi
András, Babós Gyula, Bálint Péter, dr. Kiss Jenő.
Nem jelentek meg: dr. Hunyadi Mátyás, dr. Koppányi Attila, Kapu László, Karsa Álmos, Harkai Balázs,
dr. Andor Krisztián, dr. Bozsaky Dávid, Tóth Péter.
Az elnökség az alábbiakat tárgyalta meg:
1./ Az elnökség tagjai közül többen részt vettek az ÉPÍTŐMÉRNÖK 200 konferenciáin, a PLAKÁT
KIÁLLÍTÁSON. Valamennyien elismeréssel nyilatkoztak az előkészületekről, a lebonyolításról, az
előadásokról, az egész ünnepségről. Kiemelték Szántó László, a Tartószerkezeti tagozat, az MMK
Főtitkárság és Nagy Gyula elnök úr munkáját, melyet elismeréssel illetek. A rendezvény méltó volt az
MMK szelleméhez. Az Építési tagozat felkérésére Vidovszky István és Lepel Adrien cikket írt az ünnepi
Mérnök Újságban, köszönjük munkájukat. Többen megemlítették Dunai dékán úr előadását a
mérnökképzésről, annak nehézségeiről, valamint a Kamara lehetőségeiről. Tagozatunk az Építőipari
Nívó Díjas létesítményekről a MESTERDÍJ BIZOTTSÁG közreműködésével a kiállítási plakátokhoz
szakmai anyagot adott.
2./ Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget a 2018. második félévi továbbképzésről. Jelenleg négy
továbbképzési oktatás van a FMV és az ÉME regisztráltak, valamint a tervezők és a szakértők részére.
Ezek a továbbképzések elindultak, alkalmasak a Megyei Mérnök Kamarák továbbképzésére, sajnos
kevés helyen veszik igénybe, de már vannak jó példák. Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget, hogy
megkereste Kókai Tibort a magas házak továbbképzésének előadására. Még nem kapott választ.
3./ Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget, hogy a MMK Beruházás lebonyolítói mesteriskolát szervez,
ennek a vezetésére felkérték Wéber László elnökségi tagot. Az elnökség elhatározta, hogy az
elnökségünk e munkájában segíti Wéber Lászlót és ezért úgy döntött, hogy az ezzel összefüggő
anyagokat kapjon meg valamennyi elnökségi tag és véleményével segítse az iskola elindulását és
tartalmas oktatását.
4./ Az ülésen felvetődött a tagozatunk elnökségi tagjainak munkája a munkacsoportokban. Wéber
László tájékoztatást adott, hogy az általa vezetett munkacsoport munkáját elvégezte, az anyagot
leadták, további sorsát nem ismeri. Kiss Jenő tájékoztatást adott az általa vezetett munkacsoportról,
tevékenységükről két alkalommal résztájékoztatást adtak az MMK elnökségének. A III. negyedévi
anyagok beérkezése után készül egy összefoglaló anyag. Az eddigiekből is látható gondok vannak az
építésfelügyeleti ellenőrzésekkel. Igen célszerű volt ezzel a kérdéssel foglalkozni.
5/ Molnár Dénes tájékoztatta az elnökséget, hogy a BPMMK felkérte e Kamara területén Építési
Szakcsoport szervezésére. Az Építési Tagozat ezzel egyetért és kéri Molnár Dénes elnökségi tagot, hogy
ezt a felkérést fogadja el és a Tagozat elnöksége ebben minden támogatást és segítséget megad.
6./ Az elnökséget Kiss Jenő tájékoztatta, hogy ez évben még Küldött gyűlést kell tartani, javasolja a
szervezéssel Molnár Dénest felkérni, és ezt a gyűlést 2018. november hónapban meg kell tartani,
egyben ennek a gyűlésnek a tagozat elnökségének jövő évi tisztújító gyűlésének előkészítését is kell
szolgálnia. A 2018. novemberi küldöttgyűlésre Kiss Jenő javasolja, hogy tanácskozási joggal FMV és

ÉME regisztráltak is vegyenek részt. Természetesen tanácskozási joggal, ezeknek a kollegáknak a
legközelebbi továbbképzéseken kell a figyelmüket felhívni a részvételre. Ezt a felhívást Kiss Jenő
vállalta, de előbb az MMK elnökségével ezt a lehetőséget meg kell tárgyalni. Ezzel mód nyílna lenne a
szakosztály felélénkítésére is.
7./ Az elnökség a Fiatal Mérnökök Csoport problémáival nem foglalkozott, mivel Harkai Balázs a mai
elnökségi ülésen más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.
Budapest, 2018. szeptember 22.

