EMLÉKEZTETŐ

az Építési Tagozat elnökségének 2017. január 16-i üléséről

Jelen vannak: Tóth Péter, Harkai Balázs, Karsa Álmos, Bálint Péter, dr. Koppány Attila, Molnár Dénes,
Zsigmondi András, Wéber László, Kapu László, dr. Szabó Éva, dr. Kiss Jenő.
Nem jelentek meg: dr. Kocsis Júlia, dr. Hunyadi Mátyás, dr. Andor Krisztián, Helfrich Salamon, Babós
Gyula.

AZ elnökség az alábbiakat tárgyalta meg:
1./ Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget a 2017. január 3.-i Barsiné Pataki Etelka MMK Elnök
Asszonnyal való tárgyalásról. Az erről készült emlékeztető mellékelve a jelen emlékeztetőhöz. A
végrehajtással kapcsolatban 2017. január 13-án is megbeszélés volt a jogi osztály bevonásával,
melyről készült emlékeztető a jelen emlékeztetőhöz csatolva. A FMV és ÉME regisztráltak oktatásával
kapcsolatban az alábbiakról adott tájékoztatást Kiss Jenő:
a./ A 300 m2 alatti lakóépületek oktatásának szakmai anyagához dr. Kukai Tibor, Kittka Péter,
dr. Szabó Éva, Helfrich Salamon a törzsanyag az első változatát 2017. januárban elkészítik, a
véglegesítés pedig februárban fog elkészülni. Az elfogadásra ezután kerül sor. A jogi anyagot a
kamarai jogsegélyszolgálat készíti.
b./ A teljes, építési munkákra vonatkozó oktatást elsősorban az Építési hibák tárgykörére és a
TSZSZ által készített anyagra kell alapozni, a szakmai anyagot dr. Koppány Attila és Csermely Gábor
készíti, Koppány Attila vezetésével. Itt is a 2017. márciusi oktatás beindítása szükséges. A jogi anyagot
a jogsegélyszolgálat készíti.
c./ Az érvényes jogszabályokról az MMK jogsegélyszolgálata készít egy anyagot, melyet a FMV
és ÉME regisztráltak online formában el tudnak érni. A későbbiekben ezt aktualizálni kell, melyet a
jogsegélyszolgálat végez.
d./ Az MMK a nyilvántartásából készít egy olyan anyagot, amelyből meg lehet állapítani a
regisztráltak területi elhelyezkedését, szakmai összetételüket. Ennek alapján kell elkészíteni a
szakmai és jogi anyagot. A tagozatok értesítése után a többi szakmai tagozatban is megkezdik az
oktatások előkészítését.
e./ A további oktatásokat a fentiek után kell elkészíteni.
2./ A tagozati küldöttekben változást határozott az elnökség, ennek alapján dr. Arany Piroska és
Diószeghy Miklós küldöttek megbízását visszavonta, és a továbbiakban dr. Hunyadi Mátyást, Bálint
Pétert bízta meg.
3./ A 482/2016 sz. Korm. rendelet tartalmazza a tervdokumentáció tartalmával kapcsolatos változást.
Többen hozzászóltak, hogy a kamarai anyagok nincsenek megfelelően kidolgozva, szóba került a
tagozatunk organizációs tervvel kapcsolatos anyagunk is. Nagyobb oda figyelés szükséges az
elkövetkező időszakbak készülő anyagoknál.

4./ Tájékoztatást hangzott el az ÉMTRSZ anyaggal kapcsolatos további egyeztetésekről és a
Beruházási Kódex készítéséről.
5./ Az elnökségi ülésen dr. Kiss Jenő kérte, hogy a 2017. évi kamarai küldöttgyűlésre készüljön fel az
Építési Tagozat, az elnökség gondolja át, milyen személyi javaslatot tesz. Javasolta, hogy a következő
ülésen ezt vitassa meg az elnökség.
Budapest, 2017. január 20.
Készítette: Kiss Jenő
mellékletek csatolva

