Jegyzőkönyv
MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat 2018.04.10-i tisztújító küldöttgyűlés
Helyszín: 1092 Budapest Angyal utca 1-3. I. emelet 151-153

A tisztújító küldöttgyűlésen a regisztrált küldöttek száma 28 fő, így a küldöttgyűlés
határozatképes volt.
A jelenléti ívet a jvk-höz csatoljuk.

Megnyitó, köszöntők, levezető elnök személynek elfogadása
Rácz József a tagozat elnöke köszönti a megjelenteket. Külön köszöntötte Nagy Gyulát a
Magyar Mérnök Kamara elnökét, Kassai Ferencet MMK alelnökét a BPMK elnökét, Bancsics
Ferencet a a BM főtanácsosát, Kun Gábort az elektrotechnikai tagozat elnökét és Ökrös
Gergelyt a kábelszövetség elnökét, Dr Beinschróth Józsefet az Óbudai Egyetem Hírközlési
Intézetének igazgatóját.
Az elnök úr a küldöttgyűlés levezető elnökének Csapó Attilát javasolja. A küldöttgyűlés
Csapó Attila személyét egyhangúan megszavazta. A szavazás kézfeltartással történt. Illetve
megválasztják Dani Andreát jegyzőkönyvvezetőnek. Petruska Istvánt és Csapó Attilát
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A jelölő bizottság tagjai: Sárközi András elnök, Engedi Antal, Tóth Tamás
A jelölőbizottság később számláló bizottsággá alakul át.
Nagy Gyula: Köszönti a Hírközlési és Informatikai Tagozat résztvevőit. Ehhez a munkához
elkötelezett tisztségviselőkre van szükség. A küldöttgyűlés nagyon fontos feladat, a
legfontosabb döntéshozó szerv a kamarában. Az MMK elmúlt hónapokban elért
eredményeiről rövid tájékoztatót tartott. Az e-közmű jogszabály tervezett aláírás előtt áll. A
266-os kormányrendelet módosított változata a miniszterelnökség előtt van. Az MMK
elnöksége nevében megköszöni a tagozat munkáját. Sok sikert kíván a tisztújításhoz és a
további munkához.
Csapó Attila: Megköszöni az elnök úr tájékoztatóját. Sok sikert és egészséget kíván neki.
Kun Gábor: Köszönti a tagozatot. Az elektrotechnikai tagozathoz legközelebb álló tagozat a
hírközlési és informatikai. Reméli, hogy a tagozattal való jó kapcsolat a továbbiakban is
meglesz. Fontosnak tarja, hogy a mérnöki munka a megfelelő helyre kerüljön. Köszöni a
meghívást és a lehetőséget.
Kassai Ferenc: Szeretné megköszönni a tagozati együttműködést. Sok sikert kíván a
tagozat munkájához. Kiemelten fogja támogatni a tagozat további munkáját.
Csapó Attila a küldöttgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a gyűlés szavazóképes.
Megköszöni a küldöttek munkáját és azt, hogy eljöttek. Továbbá felkéri az elnökség
munkájának a tájékoztatására Rácz József Urat.

Tagozat elnökének a beszámolója
Rácz József: A beszámoló főbb pontjai:

•

Tagozatunk szervezeti működése: A tagozat kéthavonta tart üléseket, negyedé-

vente kibővített elnökségi ülést. A határozatok 95%-át végrehajtotta a tagozat.

•
•
•
•
•

A Szupergyors Internet Program:
NMHH – HIT együttműködés
E-napló, e-közmű, Hír-közmű helyzetértékelése
Az informatikusok bevonása a MMK- ba
Következő időszak feladatai:
A szakmai továbbképzések folytatása

Jogosultsággal, tanúsítással kapcsolatos feladatok
Tagságunk tájékoztatása(hírlevél, honlap, mérnök újság)
Szakmafelügyeleti ellenőrzések
FAP 2018. évi feladatainak teljesítése
Az Informatikai Szakosztály támogatása
A SZIP megvalósítása továbbra is kiemelt feladatunk
E-közmű használhatóságának elősegítése
Hír-közmű bevezetésnek előkészítésben közreműködés
Javaslatunkra a MMK csatlakozott az 5G koalícióhoz
A beszámoló végén Rácz úr megköszönte az elnökség és a szakcsoportok munkáját. Aktív
időszak volt sikereket és eredményeket tudtunk elérni.
A beszámolót a jkv-höz mellékeljük.
Csapó Attila megköszönte az elnök alapos beszámolóját és felkérte Kálmán Miklóst, hogy a
tagozat gazdálkodásáról tartson egy rövid beszámolót.

Beszámoló a tagozat gazdálkodásáról
Kálmán Miklós köszöntötte a megjelenteket és részletes beszámolót tartott a tagozat előző
évi bevételeiről és kiadásairól. A tagozat a 2017-et 1.704.602 Ft-tal nyitotta és 1.240.252 Fttal zárta. A 2017.évi eredmény -464.350 Ft volt.
A beszámoló végén megköszönte a hallgatók figyelmét.
A költségvetéséről tartott beszámolót a tagozat elnöksége elfogadta.
A 2016. 2017. évekről készített jelentést a jkv-höz csatoljuk.
Ezek után a hozzászólások következtek:
Csapó Attila: A vizsgákra felkészülten vagy félig felkészültek a kollegák. A szabványokkal
kapcsolatban is próbál a kamara előrébb lépni. Örömmel látnánk elektrotechnikai
mérnököket a vizsgáinkon.
Kovács Oszkár: Nagyon rövid a határidő a digitális jóléti programmal kapcsolatban.
Egyeztetések folyamatosan vannak.
Ökrös Gergely: Áramszolgáltatókkal az a probléma, hogy a költségek megduplázódtak. A
Nemzeti Közmű Szolgáltatóval megkezdtük az egyeztetést, de minden költséget a
tervezőkre próbálnak hárítani. Az áramszolgáltatóknál is súlyos gondokat fedeztünk fel.
Deutsch Tamás segítségét kértük, de a választások miatt még nem kaptunk választ.
Bancsics Ferenc: Két fő problémát lát: A SZIP költségek nem úgy alakultak, ahogy ki lettek
számolva. A szakember hiánnyal a kormány nem tud mit kezdeni.



A SZIP programból sokat tanulhatunk



AZ 5G vezetékes hálózat esetén a tapasztalatokat hasznosítani lehet. 2025-ig
bőven lesz munka.

Csapó Attila: Köszönjük a hozzászólásokat
- Az elnöki beszámoló szavazásra lett bocsátva. A küldöttgyűlés a beszámolót kézfeltartással
egyhangúan elfogadta
-a gazdasági beszámolót szintén egyhangúan elfogadta a küldöttgyűlés

A jelölőbizottság jelentése:
Csapó Attila felkéri Sárközi Andrást, hogy tartsa meg a jelölő bizottság beszámolóját.
Sárközi András: A bizottság megkérdezte a jelölteket és a jelöltek elfogadták a jelölésüket.
Az elnök személyére 1 jelölés érkezett. Rácz József is elfogadta a jelölését.

A tagozat jelöltjeinek bemutatkozása
Az elnök úr és az elnökségi tagok munkásságának a bemutatása következett. Ezután
bemutatásra került a Szakmai Gyakorlat Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testület
tagjainak a bemutatása is.
Titkos szavazás következett
Sárközi András ismertette a szavazás eredményét:
Rácz József lett újból a Hírközlési és Informatikai tagozat elnöke.
Az elnökség tagjai a következők lettek:
Bölsei Tamás
Buzás Zoltán
Csapó Attila
Kálmán Miklós
Korsós András
Dr. Kovács Oszkár
Lukács Tamás
Slyuch András
A Szakmai Gyakorlat Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testület Tagjai:
Buzás Zoltán
Csicsvári István
Lakatos István
Nyíri Zsolt
Petruska István

Révy Tamás
Sajtos Attila
Csapó Attila gratulált az elnöknek és a megválasztott tagoknak.
Rácz József megköszönte maga és az elnökség nevében hogy bizalmat kapott. Ígérte, hogy
a jövőben is a mérnökeink szakmai színvonalának növelése a célunk és a tagság érdekeit
fogjuk képviselni. Megköszönte Szomolányi Tiborné Katika eredményes munkáját, aki 2002
óta elnökségi tag és a SZTMB elnöke volt.

Informatikai Szakosztály megalakulása
A küldöttgyűlés az ebédszünet után taggyűléssé alakult át. A taggyűlésen résztvevők száma
30 fő
A jelenléti ívet a jkv-höz csatoljuk.
A taggyűlés célja az informatikai szakosztály megalakulása volt. Korsós András, akit a
szakosztály vezetőjének jelöltek megtartotta bemutatkozását. Ezt követte a két elnökségi
tagnak jelölt bemutatkozása. Elsőként Ott Károly majd Dr. Gábori László mutatkozott be.
A taggyűlés a szakosztály céljaival egyetértett és egyhangúan elfogadta azokat. A jelöltek
személyére vonatkozó javaslatot a jelölőbizottság elnöke Sárközi András ismertetette:
-a szakosztály elnökének Korsós Andrást elnökségi tagoknak: Ott Károly és Dr Gábori
Lászlót javasolta.
Titkos szavazásra kerül sor, amelynek az eredményét a szavazást számláló bizottság elnöke
ismertette: mindegyik jelölt személyére 30 szavazat érkezett.
Az újonnan létrejött Informatikai szakosztály elnöke: Korsós András lett.
Elnökségi tagok: Ott Károly, Dr. Gábori László
A szavazólapokat a jkv-höz csatoljuk.

Küldöttgyűlés bezárása
Rácz József az újonnan megalakult szakosztály működéséhez sok sikert kívánt és
megköszönte mindenki részvételét.

Dani Andrea
jegyzőkönyvvezető

Petruska István

Csapó Attila
Jegyzőkönyv hitelesítői

