Hírközlési és Informatikai Tagozat

2020.november 11.
MMK HIT elnökségi ülés
Helye: Videókonferencia (MSTeams)
Az ülés napirendje:
1.) Tájékoztató az 30-i választmányi ülésről
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
2.) Beszámoló tagozati küldöttek a választástól
Előadó: Rácz József, Csapó Attila és Bölsei Tamás
3.) Küldöttgyűlés előkészítése: elnökség beszámolója
Előadó: Rácz József és Kálmán Miklós
4.) HIT munka és költség tervének módosítása
Előadó: Rácz József
5.) Beszámoló a 2021. évi kötelező szakmai továbbképzések
előkészítéséről.
6.) Tájékoztató a 14/2013. NMHH rendelet módosításának
előkészítésé és Tagozatunk véleményének ismertetése.
Előadó: Buzás Zoltán, Petruska István és Lukács Tamás
7.) Egyebek

Rácz József üdvözli az elnökséget és a meghívott kollégákat (3 fő).
A videokonferencián az elnökség nyolc tagja jelen volt.
Kálmán Miklós alelnök jelezte, hogy fontos hivatali elfoglaltsága miatt
nem tud az értekezletbe bekapcsolódni.
1.) Tájékoztató az 30-i választmányi ülésről
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
A választmányi ülés online lett megtartva.
Az elnökség tájékoztatása a MMK honlapon megtalálható.
Az elnökségünk 2020. augusztus hónapban tartott ülésén
véleményezte az ASZ- t.
Az AEB javaslata szerint 180 fő lesz a küldöttek létszáma és ezen
belül a területi kamarák 120 főt a tagozatok pedig 60 főt
delegálhatnak. Az egységes érdekérvényesítés céljából 50-50%
küldött létszám arányt javasolta.
Az ASZ tartalmazza a területi kamarák által a MMK részére befizetett
összeget és külön szerepelni fog a tagozati támogatás számítása is.
A tagdíjemelést a 2020. szeptember 11-i küldöttgyűlés elfogadta.
Meghatározásra került, hogy 2021-ben a kamarai tagok által befizetett
összeg 6,6 % illeti meg a MMK 21 tagozatát az ott folyó szakmai
munka díjazása céljából.
Tagozatunk 2020-ban már a MMK elnöksége által biztosított külön
keretből 1,5 millió Ft –t kapott az előző években biztosított
egységesen 0,5 millió Ft helyett.
A javaslat szerint évente kell tagozati taggyűlést vagy küldöttgyűlést
tartani.
A jelenlegi veszélyhelyzet miatt az 2020. október 27. küldöttgyűlés,
amelyen az ASZ tárgyalása és a 2021. évi költségvetés elfogadása
volt tervezve, elmarad.
Buzás Zoltán:
Fontosnak tartotta az információáramlás javítását. Nem látja a tagság
(megyék) hogy milyen létszámkérdéseket kell a Főtitkárságnak
megoldani. A tagozatok munkája nem egységes. Vannak jól teljesítő
tagozatok és gyenge színvonalon dolgozó tagozatok.
Fontos kérdésekben és a nyilatkozatokban szükséges a jó
előkészítés az érintettek véleményének kikérése.
2.)Beszámoló tagozati küldöttek a választástól
Előadó: Rácz József, Csapó Attila és Bölsei Tamás
Kétévente küldöttgyűlést kell tartani valamint az idén lett volna
esedékes a küldöttválasztás is.
Sajnos a pandémiás helyzet miatt a személyes megjelenés nem volt
lehetséges ezért levélszavazást tartottunk.

A szavazást várhatóan a 48. héten zárjuk le.
3.) Küldöttgyűlés előkészítése: elnökség beszámolója
Előadó: Rácz József és Kálmán Miklós
A küldöttgyűlést 2020. december 10-én 14.00 órakor online módon
tudjuk megtartani.
A beszámoló tervezetét Elnök úr bemutatta.
Felkérte Slyuch Andrást a 2021. évi szakmai továbbképzési terv
bemutatására és Bölsei Tamást pedig, honlappal kapcsolatos
információk ismertetésére.
4.) HIT munka és költség tervének módosítása
Előadó: Rácz József
A HIT munka és költség tervét az év során kialakult veszélyhelyzet
miatt kellett módosítani, amelyet részletes bemutattunk és külön
ismertettük az elvégzett munkák alapján a díjazásban részesülő
kollégákat és a javasolt díjakat.
Az
előterjesztések
mellékelve
vannak.
Az elnökség a módosítás és a díjazást egyhangúlag elfogadta.
5.) Beszámoló a 2021. évi kötelező szakmai továbbképzések
előkészítéséről.
Előadó: Slyuch András
Oktatás egy része a tavalyi évben indított témákkal indult és
folyamatosan ismertetésre kerültek új témák is. Az oktatások többféle
képpen lettek megtartva, személyes találkozások és Teams
konferencia formájában.
A 2021. évi a szakmai továbbképzés tematikája elkészült, és a MMK
referensnek meg lett küldve. A tematika az emlékeztetőhöz
mellékelve van.
Sajnos Teams formában kell indítani az évet, talán 2021 év második
felében lehet újra tantermi oktatást tartani.
Szomolányi Tiborné összefüggő témákat kellene egy szakmai napra
összevonni, például térfigyelő rendszerek.
Petruska István: Debrecenben már kétszer volt hasonló térfigyelő
rendszer konferencia. Tovább kellene fejleszteni, de egyelőre még
vannak benne nem tisztázott kérdések.
6.) Tájékoztató a 14/2013. NMHH rendelet módosításának
előkészítése és Tagozatunk véleményének ismertetése.
Buzás Zoltán, Petruska István és Lukács Tamás

Az NMHH rendelet jelenleg társadalmi egyeztetésen van. Az
elnökség Lukács Tamást bízza meg, hogy a korábban egyeztetet
formában előkészített javaslatokat szerkessze be az anyagba.
7.) Egyebek
Kasai Ferenc a BPMK elnöke kért javaslatokat a fővárosi közgyűlésen
tárgyalandó témákra vonatkozóan.
Dr. Kovács Oszkár két javaslatot tett:
közművek bérbeadása a hírközlési hálózatok bővítésre. például
csatornák
BKV Trafikom Siemens tulajdonú és a BKV teljes üzemvitelét 99 %
viszi.
Javasolta, hogy a MU- ban 5G-ről írjunk cikket.
Határozatok:
15/2020 A beszámolót tagozati küldöttek a választástól az elnökség
elfogadta és felkérte a Szavazat Számláló Bizottságot az
eredményekről a küldötteket e-mail formájában tájékoztassa.
16/2020 Küldöttgyűlésre összeállított beszámolót az elnökség
egyhangúlag elfogadta.
17/2020 A küldöttgyűlés időpontja 2020. december 10. 14.00 óra
A küldöttgyűlés előkészítésével Rácz Józsefet és Bölsei Tamást
megbízta.
18/2020 HIT munka és költség tervének módosítását és a díjazásra
tett javaslatot elnökség egyhangúlag elfogadta. Megbízta Rácz
Józsefet, hogy díjazás kifizetését a MMK Főtitkársága felé
kezdeményezze.
19/2020 2021. évi kötelező szakmai továbbképzések előkészítéséről
a beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta és felkérte Slyuch
Andrást, hogy az új témák kidolgozását szervezze meg.
20/2020A 14/2013. NMHH rendeletet módosításának társadalmi
egyeztetésének határideje 2020. november 25.
Az elnökség megbízta Lukács Tamást, hogy az előzetesen
egyeztetett javaslatokat, véleményeket a megküldött anyagban
vezesse át.

