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Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz 

 

RÖVID BEMUTATKOZÁS 

 

1. Név: Makra Magdolna (01-1435) 

2. Születési év, hely: 1947 Budapest 

3. Végzettség, szakképzettség:  

okleveles építőmérnök (221/1971), okleveles közműépítő mérnök (54121979), közigazgatási 

vizsga (1993) 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: 

- Alpár Ignác Érem, (ÉTE)  

- ÉTE Érdemérem 

- Hollán Ernő Díj, (BPMK) 

- Lechner Ödön Díj (ÉVOSZ) 

Nyelvismeret: német (egy. nyelvvizsga) 

  angol (alapfok) 

Mérnöki Kamarai jogosultságok: SZÉS 1 Tartószerkezeti szakértő 

4. Az elmúlt időszak, legalább 3 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő 

mérnöki tevékenység, illetve beosztás):„MM” Műszaki Tervező, Tanácsadó, Egészségügyi és 

Kereskedelmi BT. 

5. Szakterület: Mélyépítés, Épületalapozás, Gépalapozás, Geotechnika 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

1971-ben az Építőmérnöki Kar Vízépítőmérnöki Szakán végeztem és szereztem építőmérnöki 

diplomát. Az 1971 – 1975 években a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál tervező 

mérnökként dolgoztam. Feladatom volt: épületek alapozástervezése gépalapozások tervezése, 

tervezői művezetés, geotechnikai tervezés és földrengésvizsgálat volt. Jelentősebb munkáim: 

Bp. Domus Áruház, Szeged Tarján városrész lakótelepi épületek, Kecskemét 600 férőhelyes 

kórház alapozástervezése, Paksi atomerőmű előzetes földrengésvizsgálata, gépalapozások 

tervezése, Dunaföldvár partcsúszás rendezés tanulmányterve. Államigazgatási gyakorlatot az 

ÉVM Műszaki Fejlesztési Főosztályán szereztem, 1975-1979 években. Feladatom volt a 

mélyépítés és közműépítés fejlesztésének központi irányításában való közreműködés, a 

mélyépítő vállalatok műszaki fejlesztésének koordinálása és irányítása. 1979-ben a BME 

Építőmérnöki Karán Közműépítő szakmérnöki diplomát szereztem (5412 sz.) 1979-

1993.között az Építéstudományi Egyesület titkárságvezető, főtitkárhelyetteseként dolgoztam, 

feladatom volt az Egyesület alapszabályszerű működésének és a gazdálkodás feltételeinek 

biztosítása, a hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása 

és koordinálása, a vállalkozási tevékenység irányítása. Majd az IKM Építőipari Főosztályának 

vezetőjeként feladatom volt a főosztály munkájának irányítása, az építőipart és 

építőanyagipart érintő jogszabályok mérnöki/műszaki megfogalmazása, és az EU 

jogharmonizáció előkészítésében való részvétel. 1997 évtől önálló vállalkozó mérnök vagyok.  

Jelentősebb kutatási, szakértői munkák és tanulmányok kidolgozása, melyekben    

közreműködőként, vagy vezetőként vettem részt: 

- Budapest rehabilitációs területein lévő foghíjtelkek felmérése és a hasznosítás lehetőség a 

VI.- VII.- IX.- XIII. kerületekben/ (1982) 

- Az OÉSZ felülvizsgálata (1983) 

Budapest II. kerülete telkeinek felmérése és számítógépes nyilvántartása. (1986) 

- Jótállási jegy és jótállási szabályzat kidolgozása az 53/1987 (X.24.) MT rendelet és 

7003/1987 ÉVM sz. rendelet alapján. (1988) 

- „A szerkezetváltás feladatai az építésügyi ágazatban” témájú program műszaki – technológiai 

hangsúlyú kibontása szakágazatonként és szektoronként, javaslattétel a szelektív fejlesztésre, 

vagy a visszafejlesztés területeire. (1988) 

- A 2V - Vállalkozások Vezetése – komplex mikrogépes rendszer kifejlesztése és a 

programcsomag tesztelése az építőipari terjeszthetőség figyelembevételével (1989) 
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- A Sármelléki volt szovjet repülőtér polgári /repülési stb./ célokra, mint prototípus – történő 

hasznosításával kapcsolatos feltáró, műszaki fejlesztési, kutatási tanulmány. (1991) 

- A zárt égésterű gázkészülékekkel, illetve a homlokzati égéstermék kivezetéssel foglalkozó 

rendeletek módosítását előkészítő tanulmány. (1992) 

- Budaörs Város Egészségügyi Központ bővítés és rekonstrukciós szerkezetépítési munkáinak 

vizsgálata, minősítése. (1997) 

- Az építőipar felkészítése az EU csatlakozásra. (1997) 

- Békéscsabai hulladékkezelő-mű kivitelezésének vizsgálata és minősítése (1998) 

- Szent Miklós malom (Törökszentmiklós) kivitelezési munkáinak vizsgálata, minősítése. 

(1998) 

- Az új Nemzeti Színház rezgésmentes alapozásának vizsgálata. (1998) 

- Vállalkozásban megvalósított lakásépítés árából a központi költségvetésbe fizetett adók és 

járulékok számszerűsítése. (1999) 

- GEA – EGI Jászberényi Hőcserélő gyártó csarnok szerelésén végzett építési-szerelési munka 

minősítése. (2000) 

- Szabvány és minőségügy (Szabványok, megfelelőség igazolás) – tanulmány (2006) 

- Az építési folyamat szereplői – segédlet (2008) 

- Az építőipari kivitelezések szereplőinek kapcsolata, működésük szakmai feltételei, a 
kivitelezések minőségellenőrzési rendszere kialakításának lehetőségei – tanulmány (2009) 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Ipari Tagozat II. Építőipari Osztálya elnökségének tagja, 

Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának tagja. 

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik tagozat tagja és mióta?): Tartószerkezeti Tagozat,(2000) Építési 

Tagozat (1998) 

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

A Mérnöki Kamara alapító tagja vagyok. 

Harmadik ciklusban vagyok a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara küldötte.  

Részvétel a Kamara munkabizottságaiban, elsősorban a kamarai tagokat érintő jogszabályok 

módosítására, kamarai javaslatok megfogalmazásában.  

 

10. A 2023. évi tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? 

- a BPMK alelnöki, illetve  

- a BPMK elnökségi tag tisztségre 

11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 

lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 

lehetőségek, kapcsolatok:  

Megválasztásom esetén,   

- a fiatal kollégák bevonását a kamarai munkába, és folyamatos mentorálásukat eminens 

feladatomnak tekinteném,  

-  szakmai továbbképzések aktualizálása, figyelemmel kísérése, különösen a jogi 

továbbképzés esetében javaslat megfogalmazása az MMK felé figyelemmel a 

hatályos jogszabályokra, 
- a minisztériumukkal az együttműködés fokozása, 

- segédletek kidolgozása a szakmai munka érdekében, 

- munkámmal szeretnék hozzájárulni a   mérnöktársadalom, a mérnöki munka társadalmi 

elismertségének emeléséhez. 

 

Budapest, 2023 január 25. 
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