MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
Építési Tagozat

EMLÉKEZTETŐ
Az Építési Tagozat 2017. november 13.-i üléséről.

Jelen vannak: Harkai Balázs, dr. Andor Krisztián, Karsa Álmos, dr. Kocsis Júlia, Molnár Dénes, Wéber
László, Helfrich Salamon, Bálint Péter, Tóth Péter, dr. Szabó Éva, dr. Kiss Jenő, dr. Bozsáky Dávid
Nem Jelentek meg: Zsigmondi András, Kapu László, dr. Koppány Attila, Babos Gyula, dr. Hunyadi
Mátyás.
Az Elnökség az alábbi pontokat tárgyalta mag:
1./ A Felügyelő Bizottság által kért tájékoztató előzetes anyagát Bálint Péter ismertette az elnökséggel.
A Tagozat honlapjának kérdése nagy vitát váltott ki, mert többen megjegyezték a honlap
karbantartottságának gondját. E kérdésre Molnár Dénes és Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget Barsiné
elnök asszony korábbi a honlap feltöltésére vonatkozó döntéséről és a leadott anyagok feltöltésének
hiányáról. E hiányt a megbízott kamarai munkatárs nem megfelelő munkája okozza. Ezt rögzíteni kell
a tájékoztatóban. A szakcsoportok kérdését is részletesen megtárgyalta az elnökség. A jelen lévő
szakcsoportvezetők anyagot készítenek és megküldik Bálint Péternek.
2./ Wéber László részletesen tájékoztatta az elnökséget az általa vezetett Közbeszerzési
Munkacsoportról, az első összevont munkacsoport megbeszélésről, melyet az MMK elnöke vezetett,
valamint a főtitkárral történt megbeszélésről, továbbá az elkészült munkatervről. A munkatervet az
elnökség jónak tartotta, valamint javasolta a munkacsoportot Pallay Tiborral kiegészíteni.
3./ Az Építésfelügyelettel kapcsolatos munkacsoport munkatervéről és tagjainak szükségességéről Kiss
Jenő adott tájékoztatást, melyhez kapcsolódott Harkai Balázs, aki részt vett az MMK értekezletén.
Többen véleményt nyilvánítottak az Építésfelügyeleti munka problémáiról, kamarai bekapcsolódásról.
Igen nagy tapasztalattal rendelkezik Helfrich elnökségi tag e tevékenységről, valamint a kivitelezési
problémákról különösen a vidéki felkészültségről, melyet jól kiegészítette Harkai Balázs is. A
munkatervet és a munkacsoport kiegészítésére tett javaslatot az elnökség elfogadta.
4./ Az elnökség tagjai megkapták az MMK által készített Panelprogram anyagát. Ezt az új anyagot
nagyon alapos munkának tartják. Kiss Jenő megköszönte az elnökség tagjai részéről adott
véleményeket, melyet megküldtünk az MMK vezetésének.
5./ Az elnökség megvitatta a 2018. évre tervezett továbbképzés anyagát, melyet Kiss Jenő terjesztett
az elnökség elé. Az FMV és ÉME regisztráltak továbbképzését javasolja az elnökség megtárgyalni az
előadókkal és az MMK vezetéssel. Tisztázni kell, hogy történjen a mérnökök és más végzettségűek
oktatása. Törzsanyag készítését, az előadók felkérését, valamint az időpontok pontosítását korainak
tartja az elnökség.
6./ Elnökség elhatározta, hogy az idei Kardos Andor díjat a legközelebbi ülésen adja át.
Budapest, 3017. november 19.
Készítette: dr. Kiss Jenő

