MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
Építési Tagozat

EMLÉKEZTETŐ
a Tagozat 2017. március 20-i elnökségi üléséről.

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

Az elnökség az alábbi témákat tárgyalta meg:
1./ A MMK megküldte a FAP felhívását, melyet valamennyi elnökségi tag megkapott. Az elnökség úgy
döntött, hogy 2017. évre pályázatott ad be.
a./ 2016. évben új betonszabvány készült, ezért a Tagozat által készített „A BETON” című
könyvet át kell dolgozni. Döntés született, hogy erre pályázatot adunk be. A Tagozat képviseletében
Wéber László és dr. Hunyadi Mátyás képviseli a Tagozatot, a munkába dr. Kiss Jenő felkérte dr. Kausay
Tibor urat, aki A BETON című könyvet írta, hogy Ő is vegyen részt e munkában. Kausay úr vállalta a
felkérést.
b./ dr. Andor Krisztián javasolta, hogy faszerkezetek grafitszálas erősítésére is készüljön
pályázat. Elnökség ezt is elfogadta. Dr. Kiss Jenő javasolta, hogy célszerű volna a Tartószerkezeti
Tagozatot e pályázatba bevonni. A pályázatot Andor Krisztián készíti.
Elnökség döntése alapján mindkét pályázatot meg kívánja ismerni a beadás előtt.
2./ Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget a levélszavazásról, a Tagozat küldöttei érvényes szavazatokkal
erősítették meg az elnökség által javasolt jelölteket. Ezt az eredményt elküldte a MMK Választási
Bizottságának.
3./ Tájékoztatás hangzott el arról, hogy a CONSTRUMA-n tartandó BIM oktatás előkészítése rendben
megtörtént. 2017. április 7.-én tartjuk, A BIM alkalmazása a vasbetonépítésben címmel.
4./ Az MMK tisztújításával kapcsolatban Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget, hogy az MMK Választási
Bizottsága a jelölésekről még nem döntött, ezért nem tudta meghívni az elnökjelöltet. Az elnökség úgy
döntött, hogy a legközelebbi ülésre hívjuk meg az elnökjelöltet.
5. / Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget, hogy március és április, valamint május hónapban a FMV és
ÉME regisztráltak részére a továbbképzés szervezése megkezdődött. Az előzetes adatok alapján
érzékelhető, hogy igen nagy a jelentkezők száma.
Budapest, 2017. március 27.
Készítette: dr. Kiss Jenő

