Hírközlési és Informatikai Tagozat

Emlékeztető
2020. augusztus 31. MMK HIT elnökségi ülés
MMK Tárgyaló és Videokonferencia.
Az ülés tervezett napirendje:
1.) Tájékoztató az augusztus 24-i választmányi ülésről
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
2.) A kitüntetés alapító okiratának MMK elnöksége részéről történő
jóváhagyása.
Előadó: Rácz József és Csapó Attila
3.) MMK Alapszabály tervezet véleményezése. Az elnökség részére
július
hónapban
elküldtük.
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán és az elnökség
4.) Az Informatikai Szakosztály beszámolója (FAP előre haladás, és
szakmai
délután
előkészítése)
Előadó: Korsós András és Ott Károly
5.) Beszámoló az intenzív hírközlési tervező képzés előkészítéséről a
kötelező
szakmai
továbbképzésekről.
Előadó. Szomolányi Tiborné és Slyuch András
6.) Tájékoztató az október 26-ra tervezett küldöttgyűlés
előkészítéséről.
7.) Egyebek

Az értekezleten személyesen és videokonferencián is folyt a részvétel.
Az elnökség jelenlévő tagjai a napirendi pontokat megszavazta a
napirendi pontokat az előadók elfoglaltsága miatt más sorrendben
tárgyaljuk.
5.) Beszámoló az intenzív hírközlési tervező képzés előkészítéséről a
kötelező
szakmai
továbbképzésekről.
Előadó. Szomolányi Tiborné és Slyuch András
Az intenzív képzésre már 35 fő jelentkezet. Szeptember 7-én online
megbeszélés a lebonyolításról.
A képzés írásos tudás ellenőrzés, a végén beadandó terv és vizsga. A
kezdése szeptember 17 és november 6.
Tovább képzés Pest megyei 307 fő már elvégezte. Baranya 30, Békés 10
fő csatlakozót. Debrecen, Győr, Békés Miskolc Veszprém megvolt.
4.) Az Informatikai Szakosztály beszámolója (FAP előre haladás, és
szakmai
délután
előkészítése)
Előadó: Korsós András és Ott Károly
FAP helyzet
2018 – 2019 -2020 is lett beadva pályázat.
2020 Informatikai tervezési segédlet. Október első felében nyomda kész
lesz.
Szakmai nap tervezés:
Két téma köré csoportosítsuk:
 Mesterséges intelligencia
 Dolgok internete (IoT)
Szeptember végére tervezzük a járvány helyzettől függően.
Stratégiai megállapodások.
 Óbudai egyetem, Dékán úr
Informatikusok képviseletéről.

segítségével

tárgyalnak

az

Kamarán belül is folyik az egyeztetés. A 266/2013 korm. rend módosítása
után informatikus jogosultság is kidolgozásra került. Elfogadás alatt.5 év
munkája érne be az idén.
dr. Kovács Oszkár.
Ez tényleg nagy eredmény.
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A 266-os tovább fejlesztését szorgalmazni kell, de a címét is át kellene
dolgozni ez már nem építőipari jogosultságokről szól, ezt hangsúlyozni
kell.
Mi vagyunk azok a tagozat, akik nem csak a hagyományos építési
tevékenységet végeznek, de nagyon fontos terület a miénk.
Tanúsítási területeket kellene kijelölni.
pl IOT
Slyuch András. Felgyorsult az 5G informatikai biztonsági helyzetéről,
tanúsításáról. Ezt majd a Hatóságnak meg kell követelni. Történt- már
valami ?
Még nem, de a területet érinti.
1.) Tájékoztató az augusztus 24-i választmányi ülésről
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
Részletes beszámolót megkapta a választmány. A COVID hatásáról
részletes jelentést készítették.
Kommunikációs munkatárs Müller Károly, a tagozat részéről dr. Kovács
Oszkár a munkatárs.
A választmány foglalkozott a 266/2013 módosítására, a tagozat javaslata
beépítésre került, de azért figyelni kell.
191/2009 kormányrendelet módosítása is folyamatban van.
Kamarai törvény felülvizsgálata is folyamatban van, dolgozni kell hogy az
informatikusok is bekerüljenek a mérnöki tevékenységek köré.
A mérnöki díjszabást élőn kell tartani.
A tagozati finanszírozás, a kamara elnöksége felvállalta a tagozati
finanszírozás átszervezését.
A kamara többi tagozatának jelzése alapján, hogy a tervezők
mesterképzés (Msc) után lehessen tervezők. A hírközlésben ez nem
járható, bezárná az utánpótlást. Nincs alapképzés és a felsőoktatási
képzések is minimálisak.
Buzás Zoltán
A finanszírozás és az információ áramlás nem tökéletes. Az alapszabály
módosítása folyamatban van.
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A megyék azt kérték, hogy a befizetési képlet legyen kiadva és utána
költségvetés, de a választmány a mellett döntött, hogy egyszerre legyen
megszavazva.
A küldött gyűlésen két tagdíj javaslat lesz 45 eFt és 55eFt emelés lesz.
A tagozati feladatokra kell fordítani a 6,6%-át.
Nagy Gyula elnök úr
Jogosultsággal kapcsolatos kérdések. Évek óta küzdünk a módosítással.
Néhány hete az építészkamarával közösen terjesztették fel a
miniszterelnökségre.
A kötelezettség szegési szabályok miatt új szakmák bevezetése bajos.
Rácz József Jövőre új tervezési módszer kerül bevezetésre, segítség
kellene az ACAD 3D Map évi 1500 euros díjának támogatására.
dr. Kovács Oszkár. Szabályozott szakmák, kötelezettségi eljárás. lehet-e
tudni, hogy miről van szó? Ez egy folyamat, amibe egyezkedni lehet.
Nagy Gyula utána fog nézni.
Jövőhéten küldött gyűlés. Fontos, hogy a küldöttek minél többen
vegyenek részt, mivel fontos dolgokról kell dönteni.
2.) A kitüntetés alapító okiratának MMK elnöksége részéről történő
jóváhagyása.
Előadó: Rácz József és Csapó Attila
Két díj odaítélésére van lehetőség, újra kell indítani.
Tihanyi Kálmán díj és Kolozsváry Endre díj (Attila megküldi)
2020/7. Határozat. Idén az oklevelek formátuma készüljön el, a díjat idén
nem adjuk ki.
6.) Tájékoztató az október 27-re tervezett küldöttgyűlés
előkészítéséről.
Jelölő bizottság, Csapó Attila, Rácz József és Bölsei Tamás
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3.) MMK Alapszabály tervezet véleményezése. Az elnökség részére
július
hónapban
elküldtük.
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán és az elnökség
Az elnökség javaslatai:
2.1.2. A
2.2.3 Szakmai tagozati tagság (5) pont egyetértünk
3.1.4. A szakmai tagozat elnökei a tagozat feladatok ellátás
4.3.6. B
4.4.1. B
4.8.1. A
4.11.4 legalább két évente vagy szükség esetén
5.2.4. A.
5.3.3. B.
2020/8. Határozat: Az elnökség álláspontját képviseljük.
7.) Egyebek
Hír-közmű következő fázisa is elindul. Az EHO és szimbólum készlet
elkészítése, január végéig ESzTeR tesztelése és néhány mintaterv
elkészítése. Öt tervező lenne ebbe bevonva.
Ha elindul az oktatás abban is részt kellene venni. Finanszírozási
kérdések tovább vitele, a tervezői program havi díjának fizetésére.
Felmérést kér az NMHH, a kérdéseket megkaptuk finomítása folyamatban
van.
kb: Mivel terveznek, tervezik-e használni a programot. A tervezőket
kérdőív kitöltéssel keressük meg.
2020/9. Határozat: A kérdőív kiküldésének módját elfogadjuk.
dr. Kovács Oszkár. Szabványügyi bizottság. A mérnöki szabvány
használatot oktatni kell. Javasolja, hogy az oktatásokban az előadást
bevenni.
Jegyzőkönyvet készítette: Bölsei Tamás
Hitelesíti: Rácz József
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