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Magyar BIM Épületinformációs Szövetség/ MABIM 

A 2017. évi szakmai terve 

Cél:  Megteremteni és biztosítani hosszútávon működésünk anyagi feltételeit (!)  
 

- Taglétszám növelése, bizalom erősítése  
- Szakmai részvételünk a jogalkotó folyamatokban, szabványosítás 
- Együttműködések, partnerségek erősítése  
- A belső és külső kommunikáció erősítése  

 
 
Szervezeti élet  
 
Az elnökség összetétele 2016. március 31-i hatállyal:  
Dr. Stocker György elnök, Szabó László gazdasági vezető, Dr. Joó Attila László, Dr. 
Bachmann Bálint , Dudás Bence, Czoboly Olivér,  Zagorácz Márk 
 
Felügyelő Bízottság 
Lovas Tamás elnök, Harman Béla, Jánky Zoltán 
 
Szervezeti életet érintő feladat: 2018. tisztújítás előkészítése 
 
A korábban alakult szekciók eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött 
elképzeléseket, több tag kiválása is nehezíti a munkát, a jövőben ezért projektekre, a 
BIM részterületeit szemelőtt tartva kell csapatmunkát szervezni. 
 
Továbbra is fontos részvételünk a Magyar Szabványügyi Testületben, a hazai BIM 
szabványosítási folyamatok segítése,  
Civil kapcsolataink erősítése. 
 
Népszerűsítő tevékenység – konferenciákon, rendezvényeken részvétel 
 

 2017. február 08. VARINEX Infrastruktúra nap 2017. 

 Szakmai partner:    MABIM 
 

 2017. február 21. HuGBC & RICS Green Talk: Készen állsz a BIM-re? 
Lehetséges lépések az alkalmazás felé 

 2017 első Green Talk eseményén egyesületünk társult tagja, a Magyar BIM 
Szövetség (MABIM) szakemberei tartanak előadást. / dr. Szabó László és 
Zagorácz Márk/ 

 

 2017. február 23. - 2017. február 24.  Pécs - Pollack EXPO-2017. 
 

 2017. március 08. Magasépítés 2017. konferencia 
 

 2017. április 05. - 2017. április 09. Construma 2017.  
 

 2017. április 7. BIM alkalmazása vasbetonépítésben – Építési és 
tartószerkezeti szakmai továbbképzés a BPMK szervezésében 

 

 2017. április 7. MABIM Közgyűlés 
 

 2017. május/június Bécs szakmai út – Bécsi egyetem, és néhány 
épületmegekintés 

 
 

Közgyűlési jegyzőkönyv 3. sz. melléklete

http://mabim.hu/esemeny/hugbc-rics-green-talk/
http://mabim.hu/esemeny/hugbc-rics-green-talk/
http://mabim.hu/esemeny/magasepites-2017/
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2017. 2. félév  
(beadott NEA pályázati támogatással – eredménye kb. májusra várható, de e-nélkül 
is megcsináljuk a programokat, csak minimalizált költségvetéssel) 
Közreműködők a MABIM tagjai, szoftvergyártók bemutatkozása 
Kezdeményezzük a területi mérnök és építész kamarák támogatását, 
együttműködését, akár közös oktatás keretében is. 
 
BIM technológia oktatása,  a graduális és posztgraduális képzések, tagság Belső 
képzése 
 

 BIM ROADSHOW 2016-2017. az ország 5 különböző pontján (2017 májustól 
-2018.03.hóig) 

 Tervezett helyszínek: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Szeged, Pécs, 
Debrecen, Miskolc közül 

 

 Szegedi Építő-KITT Klaszter klaszterfejlesztési pályázata keretében BIM 
Akadémia, a MABIM szakembereinek közreműködésével (90 órás oktatás) 
Pályázat elbírálás alatt. 
 

 ZEIK nemzetközi együttműködésére épülő NRW – Észak Rajna Vesztfáliai 
formálódó BIM klaszter – ZEIK-kel való szervezett együttműködése alkotja. 

 Szakmai látogatás Németországba. 
 
2017. ősz – Pécsi nemzetközi konferencia  MABIM támogatással, témája a BIM  
 
2017. szeptember Acélszerkezeti Ankét – MABIM támogatással 
 
Magyar Szabvánügyi Testületben aktív részvétel 
 
Nemzetközi szabványosítási folyamatok figyelemmel kísérése 
 
 
Megjelenés és kommunikáció 
 
Honlap : www.mabim.hu,  
tartalmak, friss információk – aktivitás kell! 
 
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 
és más egyéb orgánumok 

 
Budapest, 2017. március  

 
 
 
 

Stocker György  
elnök 

Magyar BIM Épületinformációs Szövetség 

A MABIM elnökségének 2017. évre vonatkozó szakmai 
és gazdasági tervét a 2017. április 7-I közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.

http://www.mabim.hu/
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