MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
Építési Tagozat

EMLÉKEZTETŐ
Készült az Építési Tagozat elnökségének 2018. január 8.-i üléséről

Jelen vannak: Harkai Balázs, Karsa Álmos, dr. Kocsis Júlia, Wéber László, Zsigmondi András, Helfrich
Salamon, Molnár Dénes, Kapu László, Bálint Péter, Tóth Péter, dr. Kiss Jenő.
Nem jelentek meg: dr. Szabó Éva, dr. Andor Krisztián, dr. Koppány Attila, Babos Gyula, dr. Hunyadi
Mátyás, dr. Bozsáky Dávid.
A jelen lévők az alábbiakat tárgyalták meg:
1./ Kiss Jenő az alábbiakról tájékoztatta az elnökséget:
2017 évi továbbképzések lezárultak, a jelenlegi nyilvántartás szerint eddig az időpontig 350 fő
nem vett részt továbbképzésen, 2018. január végén tartunk egy oktatást, meghirdetése folyamatban
van.
A Magasházak című oktatásra egy kanadai előadót kértünk fel. 2018. február 16-án lesz a
továbbképzés, eddig 120 fő jelentkezett.
A GRAPHISOFT részéről lezajlott a BIM oktatása, a további oktatásokkal kapcsolatban
tárgyalásokat kell folytatni.
A 2018. évi továbbképzés előkészítése folyamatban van.
2./ A Választmányi ülésre készített Cselekvési Programra készített véleményét Kiss Jenő ismertette. Az
elnökség megállapította, hogy a Választmányi ülés anyagai egymással összefüggnek. Külön - külön
tárgyalni igen nehéz. Az ismertetett anyaggal egyetértenek, de amikor a Kamara vezetése tárgyalni
fogja, akkor kell ezt az anyagot majd elküldeni.
3./ A 266-os Kormány rendelettel kapcsolatban Bálint Péter és Molnár Dénes által készített
észrevételekkel az elnökség egyetértett, de nem tudja elfogadni azt az álláspontot, hogy a Kamara ezzel
összefüggésben készített anyagot úgy küldte el a minisztériumnak, hogy az Építési tagozat ezt az
összeállítást nem kapta meg, nem ismerte. Az elnökség úgy határozott, hogy Kiss Jenő tegyen
észrevételt a Kamara vezetése felé, abból a célból, hogy ez a munkacsoport gyűjtse be a Kamara
területéről valamennyi észrevételt, tárgyalja újra az anyagot, azt ismételten küldje meg annak, akinek
az előző anyagot megküldte. Minél előbb szükséges az illetékes szervezetnek tájékoztatást adni, hogy
további észrevételek lesznek. Ezt a munkát meg kell kezdeni.
4./ Wéber László és Zsigmondi András részletesen tájékoztatta az ülést a MIT KIVÁN A MAGYAR
MÉRNÖK? című anyaggal kapcsolatban tett megállapításaikról. Az ülésen további észrevételek
hangzottak el. Az elnökség kérte a véleményezőket, hogy a Kamarában 2018. január 16-án tartandó
megbeszélésre az észrevételek legyenek meg. A véleményezők vállalták, hogy az ülésen elhangzottak
szerinti levelet 2018. január 11-én Kiss Jenőnek megküldik.

5./ Az elnökség ezután a Szabályzatmódosítás munkacsoport részére Karsa Álmos által készített
anyagot tárgyalta. Az anyaggal az elnökség tagjai egyet értettek, az anyag ez előzőekben
megbeszélteket tartalmazza. Karsa Álmos ezt az anyagot küldte meg a Munkacsoport részére.
Véleményt és mások által készített anyagokról nem kapott információt. Véleménye szerint erre
szükség lenne, hogy a tárgyalásra felkészüljön.
6./ Kiss Jenő kérte, hogy a munkacsoportban résztvevők és vezetők folyamatosan tájékoztassák az
elnökséget.
7./ Kiss Jenő tájékoztatta az elnökséget, hogy a mai napon megalakult a Kamara ellenőrzési
tevékenység munkacsoport. Az ellenőrzés szükségességéről igen értékes és tartalmas vita alakult ki. Az
elnökségnek egyértelmű véleménye, hogy a jelenlegi építési munkák minősége – elsősorban a kisebb
volumenű munkáknál – igen sok hiba jelenik meg, amely elfogathatatlan. E hibák igen összetettek a
létesítmények minőségét nagymértékben rontják.
Budapest, 2018. január 9.

Készítette: dr. Kiss Jenő

