Elnöki beszámoló a MABIM 2014 évi működéséről
A Mabim Szövetség hivatalos bejegyzése 2014. november 7-én történt meg.
Az alapítást 24 tagtárs, 5 hallgató és négy cég tette meg. Az azóta eltelt időszakban Horváth Attila
tagtársunk, a Szövetség alapításának egyik meghatározó személye külföldre történt távozása miatt
a szövetségből kilép. Az általa cégként is belépett szervezet továbbra is marad a tagok között azzal
a változással, hogy a céget Jáky Zoltán úrképviseli. Ezzel együtt kell bejelentenem, hogy Burget
Péter titkár úr, szintén az alapításban vezető szerepet képviselő tagtársunk a titkári funkciótól kíván
megválni más elfoglaltság miatt. Ugyencsak megválna a tagságtóól id. Orbán József úr is. Így
jelenleg az alapító tagok eredeti számát figyelembe véve létszámunk 24 főről 22-re csökken.
Az azóta eltelt másfél hónapban a választott elnökség 3 ülést tartott, ahol körvonalaztuk a
közeljövő rövidtávú terveket és teendőket.
A bejegyzést megelőző időszakban is beszéltünk egy üzleti terv megalakotásáról, melynek
ekészítésére az Elnökség dr. Schrancz Mihály gazdasági vezető tagtársunkat kérte fel és
beszámolómat követően ő fogja azt ismertetni. Ennek alapja a bevételi lehetőségek, források
tagdíjak, kiadások, költségelőirányzatok.
Az elnökségből kivált tagtársunk, Burget Péter aláírási joggal rendelkezett, ezért helyére Joó Attila
tagtársunkat – az elnökség javaslata alapján – javaslom.
A Szövetség képviseletés, arcát, annak megnyilvánulását – az elnökség javaslata alapján – Kovács
Kornél tagtársunk segítségével javaslom megvalósítani.
Az elnökségi üléseken megerősítést nyert, hogy a Szövetség az alábbi tagozatokat kívánja
létrehozni:
a. Oktatási és kutatási tagozat – Dr. Bachmann Bálint tagozatvezető, Szabó László, Zagorácz
Márk, Lovas Tamás, Schrancz Mihály, Molnár Bence, Dr. Joó Attila
b. Gyártói és szoftveres tagozat – Kovács Kornél BIM Object
c. Hallgatói tagozat – Czoboly Olivér, Harmann Béla, Kósa Balázs, (Tagflevételi követelmény
rendszer és koncepció kidolgozása)
d. Tartószerkezeti és informatikai tagozat – Dr. Joó Attila, Dr Orbán Zoltán
e. Mérnök tagozat – Dr. Stocker György
A jövőben létrehozni –Építész, Épületgépész, Elektromos, Térinformatika, Infrastruktúra,
Projektmenedzser tagozat, Ingatlanüzemeltetési tagozat
f. Virtuális kivitelezési tagozat (kivitelezői oldal minősítése, hogyan lehet ezt jól csinálni) – Dudás
Bence, Horváth Attila, Szamosközi Imre , Zagorácz Márk, Lovas Tamás
g. Építési Beruházási modellek Munkacsoport (Piaci integráció tagozat) – Dr Schrancz Mihály,
Ecsedi Péter
A munkacsoport feladata a BIM, az egyes építési beruházás szereplői közötti működési
mechanizmusokba, rendbe és gyakorlatba (beruházási modell) való integrálhatóságának
vizsgálata és javaslattételek kidolgozása. A cél a BIM alkalmazásához konkrét beruházási
modellek felállítása és jogi definíciók és környezet (minta dokumentumok) kidolgozása.
h. Tagfelvételi és nemzetközi kapcsolatok és lobby tagozat – Dr. Stocker György, Burget Péter
i. Kommunikációs tagozat/munkacsoport – Burget Péter, Kovács Kornél
j. Épület fizikai tagozat – Dr Kistelegdi István
E tagozatok folyó munkájáról a közgyűlést követő szünet után az egyes tagozatvezetők adnak
rövid ismertetést.
Meghatároztuk és Joó Attila tagtársunk, elnökségi tagunk segítségével az arculat – landing oldal
elkészítése megkezdődött. Több változat bemutatására került sor, melyet aztán Jáky Zoltán
segítségével egy új irány követett. Ennek erdményeképen alakult ki az új arculati koncepció,
melyet itt mutatunk be kivetített formában. Az Elnökség ezt azonnal elfogadta, ám ennek a
további kialakítására, a részletek kidolgozására és mindennek a tevékenységnek az elvégzésére
szolgáló ajánlatot kértünk be a Sabotage Graphic grafikai stúdiótól. Az ajánlat, bár igen kedvező,
de a Szövetség jelenlegi költségvetése ennek teljes, egy összegben való finanszírozását nem teszi
ehetővé. Erre vonatkozóan külön megállapodás megkötését szorgalmaznám a grafikai stúdióval,
melynek lehetőségét kérem Jáky Zoltán tagtársunk segítségével készítsük elő.

Felvetettük egy Magyar BIM Konferencia szervezését. Előzetesen ezt 2015 februárjára terveztük, de
tekintettel, hogy az alapítás ügyében szükséges változások és egyéb meghatározandó döntéseket
kell hozni, egy taggyűlés és belső tagok részvételű konferencia mellett döntöttünk, melyre külsős
kollégákat is hívtunk a segítségetekkel. Ez tulajdonképen a mai taggyűlés és az azt követő
konferencia. Célja, hogy egymással megismertessük gondolatainkat, és képet alkossunk ezen
előadások alapján tagtársaink munkájáról.
Előterjesztést készítettünk a Szövetség munkájához szükséges felügyelőbizottsági tagok személyére
vonatkozóan is. Ebben a végleges alapítóokirat 3-5 fő személyét határozta meg, ezért enek
figyelembevételével javaslatunk: Jáky Zoltán, Lovas Tamás, dr. Orbán Zoltán, Szamosközi Imre. Erre
vonatkozóan kérem majd támogatásotokat.
Az Elnökségi üléseken megvitattuk titkárunk, Burget Péter úr kiválását és helyére új személy
megválasztását. Ennek kapcsán megvizsgáltuk a lehetőségelket, és megbíztam Friedmann Lajosné,
Anit a titkári teendők elvégzésével. Friedmann Lajosné több szervezetben tölt be hasonló tisztséget,
így jelentős tapasztalattal tudja segíteni és előmozdítani Szövetségünk további munkáját. Jelenleg
2015. februárig állapodtunk meg egy közös gondolkodásban, majd a tapasztalatok alapján
kívánjuk meghosszabítani az együttműködésünket.
A székhely, mely jelenleg a lakásom, illetőleg a Stokplan Kft. székhelye is egyben (1125 Bp. Diós árok
29/a) megváltoztatását pillanatnyilag két okból nem javaslaom: i) a költséget, mely az egyetemi
székhelyet jelentené, nem tudjuk egyelőre finanszírozni, ii) Tanszékem, a korábbi Magasépítési
Tanszék egyesült az Építőanyagok Tanszékkel, az új szervezet új vezetéssel márciusban ál fel.
Bécsben volt decemberben egy BIM konferencia, melyen szervezetünket Zagorácz Márk
képviselte.
Fontos lenne a tagtoborzás, emlyre vonatkozóan elkészítettem a mai délutánra az esetleges
jelentkezők részére egy regisztrációs lapot. Ezt megküldve javaslom a felvételre jelentkezők
minősítését.
A jövő további feladatairól a következő, a “2015 évi tervek” ismertetésben adok összefoglalást
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