MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA
ÉPÍTÉSI TAGOZAT

EMLÉKEZTETŐ
Készült az elnökség 2018. március 12-i üléséről.

Jelen vannak: Babós Gyula, Harkai Balázs, Wéber László, dr. Kocsis Júlia, Molnár Dénes, Kapu László,
Bálint Péter, Helfrich Salamon, dr. Andor Krisztián, Karsa Álmos, dr. Kiss Jenő
Nem jelentek meg: Bozsaky Dávid, dr. Koppány Attila, dr. Szabó Éva, Zsigmondi András, Tóth Péter, dr.
Hunyadi Mátyás
Az elnökség alábbiakat tárgyalta meg:
1./ Magyar Mária ny. főosztályvezető előadást tartott a 2016. és 2017. évi CXXX új törvényekről
elsősorban az építésüggyel kapcsolatos törvényrészletekről. Az előadás mintegy 70 percig tartott. Az
előadás után több kérdés merült fel, igen élénk vita volt. Megállapodtunk, hogy a közeli időpontban az
építésügy rendszerében történt változásokat is áttekinti az elnökség.
2./ Az elnökség a Fiatal Mérnökök Csoportjának tevékenységét tárgyalta. Harkai Balázs részletes írásos
anyagot juttatott el az elnökség tagjaihoz. Harkai Balázs tájékoztatta az elnökséget, hogy a FMCS
ügyrendje szerint az életkora elérte a felső határt, gondoskodni kell új vezetésről. Az elnökség a csoport
vezetését jónak tarja, ha szükséges módosítani kell az ügyrendet. Természetesen az elnökség és az
MMK szempontjából is döntő jelentőségű a fiatalítás, ezért ez MMK ügy nemcsak tagozati kérdés.
Az elnökség felkérte a baranyai, a soproni és pesti csoportvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a fiatal
mérnökök csoportjának milyen kedvezményeket tartanának szükségesnek, valamint a csoportok
kapcsolatának kiépítésére. Megállapodtak abban is, hogy többször napirendre tűzik a FMCS témáit.
3./ A FMV és ÉME regisztráltak szakosztályát tárgyalta az elnökség. A tárgyalásra dr. Kocsis Júlia a
szakosztály vezetője írásos anyagot készített. A tárgyalás során egyértelművé vált, hogy a regisztráltak
nagyon nehezen mozgósíthatók, nem tudatosult a regisztráltaknál a kamarai kötödés. Az oktatásra
eljárnak, de csak azért, mert kötelező. Feltétlen szükséges lenne többet foglalkozni a regisztráltakkal,
a műszaki ismeretek bővítését napirendre kell tűzni. Az oktatáskor kérdőívet kell adni a jelenlévőknek
és javaslatot kell kérni a hallgatóktól. Többször napirendre kell tűzni ezt a témát is az elnökségnek.
4./ A BETON című könyv készítésével kapcsolatban felvetődött, hogy a több éve megjelent könyvben
van szabvány idézet, ami nem helyes a megjelent formában. Az elnökség kéri, hogy a szerzővel legyen
ez közölve. A tartalommal kapcsolatban Kapu és Kiss kollegák beszéljék meg ezt a témát és
egyeztessenek a szerzővel.
Budapest, 2018. március 18.
Készítette: dr. Kiss Jenő

