Elnöki beszámoló a MABIM 2015. évi tevékenységéről

Magyar BIM Épületinformációs Szövetség/ MABIM
Az egyesület célja a BIM (Building Information Modeling) technológia magyarországi
alkalmazásának előmozdítása, szakszerű használatának segítése és szabályozott
kereteinek megteremtése a hazai
beruházási, tervezési, építési és
épületüzemeltetési piacon.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:













kidolgozza, és a későbbiekben karbantartja a BIM technológia hazai
szabványait, összhangban a nemzetközi meghatározásokkal, eljárásokkal és
elvárásokkal;
elkészíti és karbantartja a magyarországi BIM tanúsítási rendszert;
tanúsítja az erre önkéntesen jelentkező piaci szereplőket;
szorgalmazza és szakmailag támogatja a BIM technológia oktatását a
graduális és posztgraduális képzésekben
a technológiával kapcsolatos szakmai konferenciákat, rendezvényeket
szervez;
kutatásokat kezdeményez és végez a BIM tárgyában, ezek eredményeit
rendszeresen közzéteszi;
rendszeres képzést biztosít a tagjai számára;
naprakész tájékoztatással, piaci információval látja el a Szövetség tagjait;
ajánlásokat fogalmaz meg az állami döntés előkészítőknek és
döntéshozóknak;
nemzetközi kapcsolatokat épít ki társszövetségekkel;
szakmai tagozatok létrehozásával összefogja a lehető legszélesebb körben a
BIM tárgykörébe tartozó szakterületeket

A Mabim Szövetség hivatalos bejegyzése 2014. november 7-én történt meg.
A székhely, mely jelenleg a lakásom, illetőleg a Stokplan Kft. székhelye is egyben
(1125 Bp. Diós árok 29/a).
Az Egyesület szervezeti élete
Elnökség összetétele:
Dr. Stocker György elnök, Dr. Schrancz Mihály gazdasági vezető, Dr. Joó Attila
László, Dudás Bence, Kovács Kornél, Szabó László, Czoboly Olivér, Dr. Bachmann
Bálint, Ecsedi Péter, Zagorácz Márk
Felügyelő Bízottság Lovas Tamás, Harman Béla, Dr. Orbán Zoltán, Szamosközi
Imre, Jánky Zoltán
Havi, kéthavi rendszerességgel tartja üléseit, általában a BME-n.
2015-ben létrehozott Szekciók
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1. Oktatási és kutatási tagozat – Dr. Bachmann Bálint tagozatvezető, Szabó
László, Zagorácz Márk, Lovas Tamás, Dr. Schrancz Mihály, Molnár Bence,
Dr. Joó Attila
2. Hallgatói tagozat – Czoboly Olivér tagozatvezető, Harmann Béla, Kósa
Balázs
3. Tartószerkezeti tagozat – Dr. Joó Attila tagozatvezető
4. Virtuális kivitelezési tagozat – Dudás Bence tagozatvezető, Jánky Zoltán,
Lovas Tamás, Szamosközi Imre, Zagorácz Márk
5. Építési Beruházási modellek munkacsoport (Piaci integráció tagozat) – Dr.
Schrancz Mihály tagozatvezető, Ecsedi Péter
6. Tagfelvételi, nemzetközi kapcsolatok és lobby tagozat – Dr. Stocker György
tagozatvezető, Burget Péter
Dokumentumok: 2015. február 14-i közgyűlésen módosult Alapszabályunk, melynek
bejegyzése a Fővárosi törvényszék hatásköre, folyamatban.
Tagságunk:
Alapító taglétszám: 33 ( 24 tagtárs, 5 hallgató és négy cég)
2015. december 31-én nyilvántrtott létszám:
A szervezet adminisztratív, szervezési feladatait titkárunk, Friedmann Lajosné
megbízással 2014. novembere óta látja el.
Szakmai tevékenység
2015. február 14. Magyar BIM Konferencia 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.

A Magyar Szabványügyi Testület új tagja a MABIM A MABIM előzetes megbeszélések, megkeresések alaján kérte felvételét a Magyar
Szabványügyi Testület (MSZT) tagjai közé, ahová legutóbbi ülésüket követően
felvételt nyertünk, a szakmai tanács tagjaként részt veszünk az épületinformációs
modellezéssel kapcsolatos szabványosítási tevékenységben.
E folyamat kapcsán 2015. szeptember 2-án, a szakmai szereplőkkel, szoftver
gyártókkal és forgalmazókkal, civil partnerekkel MABIM kerekasztal-beszélgetést
szerveztünk.
Több szervezet, intézmény meghívására konferenciákon vettünk részt, adtunk elő,
mutatkoztunk be:
2015. 01. 30-án előadás + MABIM bemutatkozás az Építéstudományi Egyesület
Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály
Projektmenedzser előadássorozat keretén belül (Ecsedi Péter, Szamosközi Imre,
Zagorácz Márk) http://www.eptud.org/node/1688
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2015. 03. 11-én nemzetközi egyetemi megbeszélés a Pollackon, kínai és amerikai
egyetemek vezetői felé bemutatkozás, ennek részeként a BIM oktatás szervezése és
a
MABIM
munkájának
bemutatása
(Zagorácz
Márk)
http://www.mik.pte.hu/hir/Harom_kontinens_-_harom_kar__osszekapcsolodo_mernokkepzesek
https://www.youtube.com/watch?v=FtMwfSX6EQw
2015. 03. 25. Smart City Műhelykonferencia, „Építéskivitelezés előkészítése BIM
technológiával” – BIM kutatócsoport aktuális kutatásainak, fejlesztéseinek
bemutatása,
MABIM
alapítás
beszámoló
(Zagorácz
Márk)
http://www.mik.pte.hu/hir/Smart_City_Muhelykonferencia
2015. május 27. szerda HungaroCad nap Zagorácz Márk, Joó Attila : BIM
szabványosítási törekvések Magyarországon
2015. szeptember 17. Konferencia az építési beruházások vezetéséről
Főszervező: a Magyar Projektmenedzsment Szövetség
Előadásunk:
A BIM (Building information modeling, a BIMs) mint a
beruházásszervezés informatikai támogatásának lehetősége egyben bemutatkozott
a MABIM is. Előadó: Zagorácz Márk
2015.10.20. BME Zöld kör Az Építész Klub és a Hallgatói Képviselet a Graphisofftal
karöltve interaktív beszélgetést szerveztek, melynek témája az épületinformációs
modellezés (BIM – Building Information Modelling)és ahol több tagunk is ott volt.
2015. 10. 19-20. Nemzetközi PhD-DLA Symposium: BIM kutatási eredmények
bemutatása nemzetközi tudományos konferencia keretén belül, MABIM
bemutatkozás (Etlinger József, Kócsó Dániel, Máder Patrik, Zagorácz Márk)
http://phdsymp2015.mik.pte.hu/data/2015/1015/185/Technical_Program_upload.pdf
(8. oldal)
2015. november 24. Veszprém megyei MÉK szakmai továbbképző nap, ahol a
MABIM részéről Zagorácz Márk és Dudás Bence mutatták be szervezetünket, adtak
elő a BIM-ről.

Együttműködések/ Szakmai támogatás
2015. szeptember
találkozó a Francia Lycée Dhouoda Gimnázium oktatói
delegációjával delegáció és a MABIM a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában,
ahol Jánky Zoltán képviselte a MABIM-et. A téma:
a magyarországi duális képzés bemutatása volt. Tapasztalat: a francia delegációt
leginkább a magyar középfokú szakoktatás (szakmunkás, szakközép és technikusi)
érdekelte és csak kis százalékban érintettek a felsőfokú oktatásban. A francia duális
képzés is főleg a középfokú oktatásra összpontosít a jelenlegi állapotában. Elindult
náluk egyfajta BIM-es jellegű képzés egy lelkes francia építőmérnök/tanár
kezdeményezésére, de az leginkább a modellezésre és tervezéshez való tanulásra
használják, mintsem a BIM paletta teljes megismertetésére, jó úton járnak, de
oktatási szempontból még nagyon az elején vannak.
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Oktatás
tagjaink a Budapesti BME-n és a Pécsi Pollack Egyetemen vannak jelen, ahol igen
előrehaladott a hazai BIM képzés.
Kapcsolatrendszerünk
Hazai kapcsolataink:
oktatási intézményekkel: BME, Ybl Miklós Főiskola, Debreceni Egyetem, stb
Hazai civil szervezetek
Sok ezer kicsi civil szerveződés, szervezet van, akinek kapacitása kicsi, egyedül
nem tud hangsúlyosan részt venni a jogszabályi döntésekben – hozzánk hasonlóan.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy integrálni kell tudásunkat, tapasztalatainkat és
közös szakmai állásfoglalásokkal, ismeretterjesztéssel, együttműködéseink
kiszélesítésével kell egységesen fellépnünk közös érdekeinkért.
Partnereink:
HUGBC, MIT – Magyar Ingatlan Tanács, ÉTE, Magyar Építésügyi Technológiai
Platform, MAÉSZ, Magyar Építőanyagipari Szöveség
MUT – Magyar Urbanisztikai Társaság, KVGYSZ – Környezetvédelmi Szolgáltatók
és Gyártók Szövetsége, Magyar Bioépítészeti Egyesület,
Megjelenés és kommunikáció
Arculat: 2015-ben elkészült saját logónk.
Honlapunk, mely 2015-ben indult: www.mabim.hu, fejlesztése 2015 év vége-2016.
A MABIM folyamatos friss információkat tartalmazó honlapja a belső és külső
kommunikáció eszköze; komoly szakmai tartalommal. A friss tartalmakat titkárunk
tölti fel, szerződött partnerként az Everengine Kft segíti a felület kialakítását, végzi a
háttérmunkát.
Internet - elektronikus hírlevél
A levelezőrendszeren keresztül folyamatosan Hírlevélben tájékoztattuk tagságunkat
az egyesületi hírekről, saját és civil kapcsolataink eseményeiről, programokról.
Paretnereinkkel megállapodás szerint egymás honlapjára mutató linkkel több módon
is jelen vegyunk a világhálón.
Ismeretterjesztés
Médiapartnereink: Magyar Építéstechnika Szaklap

Stocker György
elnök
Magyar BIM Épületinformációs Szövetség
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