
 

       

BESZÁMOLÓ  

az Egyesület 2016-2019 közötti 3 éves tevékenységéről  

 

Az elmúlt 3 év az egyesület életében csendesen telt.  

Úgy érzem, hogy az elmúlt három év legfontosabb eredménye a Fémszerkezetek periodikánk. Három 

évvel ezelőtt célként tűztük ki kiadványunk fenntartását és színvonalának emelését. Az Építőmérnöki 

Karral szorosabb kapcsolatot kiépítve, publikációs lehetőséggel támogattuk az egyetemi polgárok 

könnyűszerkezetekkel kapcsolatos tanulmányainak, cikkeinek megjelentetését. A kiadvány ma mind 

küllemében, mind tartalmában rendkívül színvonalassá vált, méltóképpen foglal helyet a legjobb 

szakmai kiadványok között. Mindez elsősorban dr. Baráti Ilona főszerkesztői munkájának eredménye, 

aki fáradhatatlanul tevékenykedett. Nemcsak a cikkek tartalmára és formájára figyelt, hanem Galgán 

Brigitta tördelővel együttműködve kiadvány arculatát és küllemét is megteremtették. Sajnos Ilona 

megnövekedett egyetemi kötelezettségei miatt a főszerkesztői feladatok ellátását idén januárban 

lemondta. Ezúton is köszönetet mondunk neki! Egyelőre nem sikerült olyan személyt találnunk, aki 

munkáját folytatná – emiatt maradt ki a tavaszi számunk. Az eljövendő elnökség sürgető feladata a 

főszerkesztő pótlása – a kiadvány színvonalának fenntartása mellett.  

Fő rendezvényünk, a Fémszerkezeti Konferencia minden év őszén került megrendezésre, 2016-ban a 

„Könnyűszerkezetek technológiája, gyártása, szerelés” címmel, 2018-ban pedig a „Csarnokok, 

épületek kiegészítő szerkezetei” témájában a MAGÉSZ-szel közös szervezésben. 2017-ben a BIM 

témakörét jártuk körbe, szakítva eddigi hagyományainkkal, a BME, a KTE, a MAGÉSZ és a BIM 

Szövetség széles összefogásával. Ezutóbbi a rendezvény látogatottságában is megmutatkozott, a 

szokásos 20-30 fő helyett mintegy 80-an vettek részt.  

A nagyrendezvények mellett az utóbbi időben elhanyagoltuk a kisebb, korábban sikeres szakmai 

programokat, céglátogatásokat. Ezeket fel kell eleveníteni a jövőben. A karácsonyi évzárók mindig jó 

hangulatúak voltak, szeretnénk ezt megtartani.  

Az elmúlt három év eseményeihez tartozik az Egyesület új alapszabályának elfogadása, valamint az új 

tagdíjfizetési rend kialakítása. Adósok vagyunk a GDPR rendeletnek megfelelő adatvédelmi szabályzat 

kidolgozásával.  

Nagyon fontos eredménynek tartjuk azt, hogy az egyesület pénzügyi helyzete összességében stabil. A 

2016 év szolid pozitívuma után a Fémszerkezetek kiadvány színvonalának emelése magasabb 

költségekkel járt, emiatt a 2017 évben nagyobb veszteséget könyveltünk el, amit 2018-ban sikerült 

szinte nullszaldóra redukálni.  A következő időszak elnökségének szintén szigorú pénzügyi fegyelmet 

kell tanúsítania, amelyhez ezúton kívánok nekik sok sikert.  
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