MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
Építési Tagozat

EMLÉKEZTETŐ
A tagozat 2017. szeptember 11-i elnökségi üléséről.

Jelen vannak: dr. Kocsis Júlia, Zsigmondi András, Helfrich Salamon, Harkai Balázs, Kapu László, Wéber
László, Karsa Álmos, dr. Szabó Éva, Molnár Dénes, Bálint Péter, Tóth Péter, Dr. Koppány Attila, dr. Kiss
Jenő
Nem jelentek meg: dr. Hunyadi Mátyás, dr. Andor Krisztián, Babos Gyula.
Az MMK tagozati felelősei is részt vettek az ülésen.
Az elnökség az alábbi pontokat tárgyalta meg:
1./ Az előző elnökségi ülésen elhatározott kooptálási /Koppány Attila/ javaslata alapján Dr. Bozsáky
Dávid kollega is megjelent és az ülésen részt vett.
2./ A FAP pályázatunkat a betonszabvány módosítása miatt 2017. december 15.-ére módosítottuk. A
könyv megjelenése érdekében Kiss Jenő tárgyalt a Terc vezetőjével. A könyv megjelenéséről csak a
kézirat megtekinthetősége után lehet tovább tárgyalni.
3./ A panelprogram tárgyalása során a rendelkezésre bocsátott anyagokon kívül további információt
adott Tóth Péter kolléga. Az elnökség megállapította, hogy igen nagy feladat lesz a panellakások
felújítása, a szakmának és a kormánynak igen szoros összefogásra lesz szükség e program végrehajtása
során. A Tagozatunk maximális segítséget tud adni a Kamara vezetésének.
4. A Beruházási Folyamat elkészítéséről adott tájékoztatást Kiss Jenő és megköszönte a Tagozat
elnökség tagjainak és küldötteinek, hogy egyértelműen és folyamatosan képviselték az elnökség
álláspontját. Ennek a véleménynek lett az eredménye, hogy a beruházások megvalósításának teljes
folyamatát tartalmazza ez az anyag. E munka elkészülte és rendeletekbe való beépítése után sok
tevékenység egyértelmű lesz. A végleges anyag összeállítása során nagyon sokat dolgoztak a különböző
szakmai szervezetek szakemberei.
5./ A 2017 II. félévi továbbképzés megkezdődött, két tanfolyam a FMV és ÉME kollegák részére meg
lett hirdetve, kb. 300 jelentkező van jelenleg. További továbbképzés előkészítés alatt van. Tervezők
szakértők részére előkészítés alatt vannak programok BIM oktatásra, magas házak oktatására,
betonszabvány továbbképzésre.
6./ Az MMK Cselekvési programára igen meghatározó vélemények hangzottak el. A vélemények
alapján az elnökség tagjai előterjesztést készítenek a Kamara elnöke részére, melyet az elnökség
tagjainak is megküld Kiss Jenő.
A következő elnökségi ülés: 2017. október 16-án 14 órakor lesz.
Budapest, 2017. szeptember 12.
Készítette: dr. Kiss Jenő

