EMLÉKEZTETŐ
a MMK Építési Tagozat 2017. október 16.-i üléséről

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

A Tagozat elnöksége az alábbi pontokat tárgyalta meg:
1./ A Paneles lakóépületek MMK-hoz eljuttatott előzetes vitaanyagát tárgyalta meg az elnökség. A
vitaanyaggal kapcsolatban több írásos észrevétel, vélemény érkezett, az ülésen is többen véleményt
nyilvánították. Az elnökség felkérte Wéber László kollegát, hogy a kapott anyagokból és az ülésen
elhangzottak alapján készítsen egy összefoglaló anyagot, majd az elnök ezt küldje meg az MMK
Főtitkárának 2017. október 20-ig.
2./ Az ülés részt vevőit az elnök részletesen tájékoztatta az MMK Elnöke által vezetett tagozati elnökök
megbeszéléséről. Az MMK főtitkára által készített emlékeztetőt mindenki megkapta, a tagozati elnök
által készített emlékeztetővel együtt. Az elnökség megállapította, hogy igen fontos e csoportokban a
részvétel. Az elnökségi ülésen valamennyi munkacsoportban való delegált személyről az elnökség
tagjai megállapodtak. A munkacsoportok tagjait külön értesítette Kiss Jenő. A munkacsoport tagjairól
készített összeállítás ezen emlékeztető melléklete.
3./ Az elnökség elfogadta az ÉPÍTÉSI ALKOTÓ DÍJ érem megrendelését, melynek összege 624.078.-FT.
4./ A GRAPHISOFT elfogadta a felkérést a BIM tárgyú oktatásra, mely 2017. november 16-án lesz, 2017.
december 13-án és 2018. február 16-án pedig a Magasházakról lesznek előadások. Tovább folyik az
FMV és ÉME regisztráltak oktatása, mintegy 700 fő oktatása van hátra ez évben.
5./ A Beton szabvány módosítása miatt a BETON című könyv készítés késésben van, várható, hogy csak
2018. évben készül el, Az elnökség fontosnak tartja, hogy a szabvány minden részlete benne legyen a
könyvben, mert csak ez az egyetlen olyan írott dokumentum, amelyik valamennyi részletet tartalmazni
fog. Erről az elnöknek tájékoztatni kell az MMK alelnökét.
6./ Az elnökség úgy határozott, hogy a továbbképzéshez az MMK által kért KOORDINÁTOR-t nem nevez
meg, mert ezt az elnöknek kell csinálni, a továbbképzés fontossága miatt.
Budapest, 2017. október 18.
Készítette: dr. Kiss Jenő

