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MMK Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Csoportja 

– összefoglaló a 2013. évről, valamint előretekintés a 2014. év I. félévére – 

 

Preambulum 

Ez év áprilisában hivatalosan is megalakult a Magyar Mérnöki Kamara Építési 

Tagozatán belül működő Fiatal Mérnökök Csoportja. Az eltelt több mint félévben 

megtapasztaltuk, hogy az építés-kivitelezésben dolgozó fiatal mérnökök 

összefogására, tudásbázisuknak szükségszerű fejlesztésére, egy összefogó mérnöki 

közösség kiépítésére nagy szükség lenne, de amint erre időt kellene szánni, azonnal 

eltűnik a lelkesedés – korosztálytól függetlenül. 

Gyűléseink témáit mindig az aktuális eseményekhez, a tagjainkat érintő és igény 

szerint bővebben kifejtendő kérdésekhez igazítjuk. A rövid, lényegre törő előadások 

kiterjednek a bemutatott munkafolyamatok fontosabb lépéseire, a gyakorlati fogások 

elméleti hátterére, azaz nem csak egy általános bemutatásra hagyatkoznak. 

Térítésmentes gyűléseinken minden érintettet – tervezőt, kivitelezőt, műszaki 

ellenőrt, beruházás lebonyolítót, kereskedőt, jogi-gazdasági előadókat – szívesen 

látunk, hogy a felvetett kérdéseket minél több szemszögből elemezhessük, valamint 

az előadásokat követő szakmai beszélgetésen, vitán elmélyítsük a hallottakat. 

A mérnöki munka szerteágazóságának és gondolatmenetének bemutatása mellett 

elsődleges célunk, hogy az előadásokat követő vitákon elősegítsük a közös 

gondolkodást, a felmerült szakmai problémák különböző megoldásaival fejlesszük a 

kreativitást. 

A szakmai tudás gyarapítása közben megismerjük egymás munkáját, kapcsolatokat 

építhessünk ki egymással, a szakmával, valamint a Magyar Mérnöki Kamarával is. 

Első összejövetelünket tavaly márciusban tartottuk. Azóta 18 gyűlést és egy 

konferenciát szerveztünk, amiken szakmai előadásokat, vitákat, beszélgetéseket, 

megemlékezéseket tartottunk, valamint bemutattuk a Magyar Mérnöki Kamarát és a 

megszerezhető jogosultságok felépítését is. 
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Visszatekintés a 2013. évre 

Januári gyűlésünkön előbb Karácsony Bence , a HungaroControl Magyar 

Légiforgalmi Szolgálat Zrt. fiatal mérnöke beszélt az új légiforgalmi irányító központ 

(ANS III.) kialakításának tapasztalatairól (a bővítés szükségességéről, a 

tervpályázattól egészen a megvalósulásig), majd Janitsáry Iván  adott rövid 

tájékoztatást a FIDIC, mint Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetségének 

történetéről, céljairól és jövőjéről. 

Februári gyűlésünkön először Dr. Farkas József egyetemi tanár és Dr. Nagy László  

egyetemi docens tartott előadást a  BME Geotechnikai Tanszékéről "A kolontári 

gátszakadás tanulságai" címmel. Az előadást nem véletlenül övezte nagy 

érdeklődés: az eseményeket vizsgáló szakértői bizottság tagjai számoltak be saját 

tapasztalataikról. Második előadónkkal, Karsa Álmos sal, a ZÁÉV Zrt. nyugalmazott 

műszaki igazgatójával beszélgettünk szűk körben a TQM vezetési módszer 

elméletéről, és különböző példákon keresztül ismerhettük meg az egyes vizsgált 

vállalkozások gyakorlati tapasztalatait. 

Márciusi gyűlésünkön Dr. Hajtó Ödön , az MMK alapító elnöke tartott tájékoztatót az 

Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU Rendelet gyakorlati alkalmazásáról. 

Második előadónk, Leposa Péter , a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 

fiatal mérnöke az árkalkuláció alapjait és várható átfutását mutatta be. 

2013. április 24-én, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) székházában hivatalosan is 

megalakult az Építési Tagozaton belül működő Fiatal Mérnökök Csoportja. 

Április 26-án került megrendezésre a Fiatal Mérnökök Csoportjának I. konferenciája. 

Első előadónkkal, Dr. Arany Piroská val, a BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai 

Tanszék címzetes egyetemi docensével az építőipari minőség szemszögéből vitattuk 

meg a jogszabályváltozásokat. Második előadónk, Dr. Putnoki Zsuzsanna , a SZIE 

Geotechnika Szakcsoportjának, az MMK Oktatási Bizottság albizottságának, 

valamint az MMK Jogi Csoportjának munkatársa szemezgetett az aktuális 

mérnökjogi kérdések között. Utolsó előadónk, Kapu László, az MMK Szabványügyi 

Bizottság elnöke, az MSzT Építőipari kivitelezési munkák munkabizottság elnöke a 

kivitelezésben indokolt minőségbiztosítás szükségességéről, végrehajtásáról és 

gyakorlati fortélyairól beszélt. 
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A májusi Mérnök Újság ban a Fiatal Mérnökök Csoportjának elnöke, Harkai Balázs  

beszélgetett Dubniczky Miklós főszerkesztővel a csoport szükségességéről. 

Szintén májusban a Magyar Építéstechnika  szaklapban jelent meg a Fiatal 

Mérnökök Csoportjának bemutatkozó cikke. 

Május 29-én Dr. Pankhardt Kinga , a Debreceni Egyetem Műszaki Karának 

docense, és Jakab András , a BME Építőmérnöki Karának MSc végzős hallgatója 

tartott közös előadást a teherhordó üvegszerkezetek, üvegoszlopok kialakításának 

kérdéseiről. 

Június 26-án Bánhidai Csilla  vezetésével jártuk be a Mátyás templom felújítás 

befejezéshez közeli munkaterületeit, valamint megtekintettük a már elkészült 

munkákat a templomtértől egészen a harangokig. 

A júniusi Mérnök Újság  Fókusz rovatában Pohl Ákos sal, a CE-OS Kft. 

ügyvezetőjével, Bocz Gábor ral, a Presting Optimum Zrt. Elnök vezérigazgatójával, 

Harkai Balázs sal, a Fiatal Mérnökök Csoportjának elnökével, és Márton Miklós sal, 

a Fiatal Mérnökök Csoportjának hallgatói alelnökével kerekasztal-beszélgetésen 

vázoltuk a fiatal mérnökök helyzetét és viszonyát a Magyar Mérnöki Kamarához. Az 

újság hasábjain megjelent cikknek nagy visszhangja volt: augusztusban a „Gyere és 

csináld!” válaszcikk résztvevőivel ültünk le közelíteni az álláspontjainkat. 

Szeptember 25-én Raub Attila  biztosítási szakértővel beszélgettünk az építőipart 

érintő vagyon- és felelősségbiztosításokról. 

Októberi gyűlésünkön Brassnyó László , a Burkolástechnika Egyesület elnöke, és 

Frank Ferenc , a Kera Bt. ügyvezetője tartottak közösen előadást az esztrich 

padozatok műszaki irányelveiről, szemléltetve, hogy a padlószerkezet is tervezendő 

szerkezet. 

November 27-én Horváth Péter , a Swietelsky Magyarország Kft. Fiatal mérnöke 

mutatta be nekünk a Kálvin téri M4 metróállomást BKV üzempróba közben. 

December 11-én Benő Botonddal, a Mott MacDonald Group fiatal mérnökével 

beszélgettünk a külföldi munkavállalás tapasztalatairól, különböző munkákon 

bemutatva. 



Magyar Mérnöki Kamara 
Fiatal Mérnökök Csoportja 

 4 / 5 

Összefoglalva:  közel két év alatt a Kamara elismert és céljaiban példaértékű 

csoportjává váltunk. A 2012. évben nyolc, 2013-ban tíz gyűlést és egy konferenciát 

tartottunk, melyek mind szakmai, mind szakmapolitikai szempontból említésre méltók 

voltak. 

Tájékoztató levelünk több mint 150 címre megy ki közvetlenül havonta. A BME építő- 

és építészmérnök végzős hallgatói a Neptun rendszeren keresztül is üzenetet 

kapnak gyűléseink témáiról. Tevékenységünket terjesztjük mind a Google+, mind a 

Facebook felületein is. A tájékoztató levelek mellett az ÉpítésiMegoldások.hu és az 

ÉpítésiJog.hu oldalakon is bemutatkozott a csoport tevékenységével, gyűléseinek 

témáival, valamint 2014-ben az Építéstudományi Egyesület honlapjára is felkerülnek 

összejöveteleink időpontjai, témái. 

Az elektronikus felületeken kívül az írott sajtón keresztül is tájékoztatjuk a 

mérnököket. Gyűléseinkről a Mérnök Újság Szakmai Tagozatok Hírei rovatban 

folyamatosan tájékoztatunk minden kamarai tagot, valamint idén a Magyar 

Építéstechnika és a Magyar Építőipar szaklapokban is megjelentek cikkek a csoport 

tevékenységével kapcsolatban. 

 

Előzetes a 2014. évre: 

Gyűléseinket, összejöveteleinket a Vásárhelyi Pál Kollégiumban (1111 Budapest, 

Kruspér utca 2-4.) tartjuk minden hónap utolsó szerdáján, 18:00 órai kezdettel. 

• 2014. január 29 -én, Józsa Vendel , a BME Geotechnikai Tanszék 

doktorandusza tart előadást "Alapozási hibák" címmel. 

• Február 26 -án, Dr. Kézdi Miklós , a BME Magasépítési Tanszék 

nyugalmazott egyetemi adjunktusa tart előadást "Vízszigetelési hibák" címmel. 

Az előadással érintjük a legrejtettebb hibák kialakulásának tervezési és 

kivitelezési okait is. 

• Március 26 -án Dr. Kézdi Miklós sal "Hőszigetelési hibák"-ról fogunk 

beszélgetni a februári gyűlésünkhöz hasonlóan. 

• Március-áprilisra  egy konferenciát tervezünk az Artifex Kiadóval közösen. 
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• Április 23 -án, egyéves alakuló gyűlésünket a Magyar Mérnöki Kamara 

Angyal utcai székházában  tartjuk. Előadónk Bocz Gábor , a Presting 

Optimum Mérnöki Zrt. fiatal mérnök vezérigazgatója lesz, aki az elektronikus 

építési napló bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokat fogja megosztani a 

jelenlévőkkel. 

• Május 28 -án a PERI Kft. mérnökei  tartanak előadást a "Zsaluzatrendszerek 

és állványzatrendszerek tervezésének és kivitelezésének hibái"-ról. Az 

előadás nagyobb kivitelezési munkák állványzat építési problémáit is érinteni 

fogja. 

• Június 25 -én az MMK Jogi Osztályának Képvisel őitől kapunk tájékoztatást 

az aktuális mérnökjogi kérdésekről. 

 

 

Fontos információ: 

Következő gyűlésünket 2013. január 29 -én, 18:00 órai kezdettel tartjuk a Vásárhelyi 

Pál Kollégiumban (1111 Budapest, Kruspér utca 2-4.), melyen megjelenésükre 

feltétlenül számítunk, valamint ezúton kívánunk Minden Tisztelt Címzettnek szakmai 

kihívásokban gazdag, sikeres Újévet! 

 

Harkai Balázs, elnök 


