Hírközlési és Informatikai Tagozat
Emlékeztető
2018. augusztus 27.
MMK Budapest Angyal utca 1-3 II. emeleti nagy tárgyaló.
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Elnök úr szeretettel köszönti az egybegyűlteket.
A jegyzőkönyvet Bölsei Tamás vezeti.
Tervezett napirend:
1. Továbbképzések szervezése és második a félévben
előadó: Szomolányi Tiborné, Slyuch András
2. Jogosultsági vizsgakérdések aktualizálása és a vizsgáztatásokról tájékoztató
előadó: Csapó Attila, Szomolányi Tiborné és Gallyas András
3. FAP 2018 /020 –HIT és FAP101 – HIT tartalmának rövid bemutatása és az
előrehaladás ismertetése
előadó: Antók Péter
4. Az Informatikai Szakosztály 2018. évi programja
előadó: Korsós András és Ott Károly
5. Hírközlési tervezéshez tartozó mérnöki díjszabás átdolgozása egységtétel
szerint.
előadó: Petruska István
6. E-közmű működéséről és Hír-Közmű előkészítéséről tájékoztató
előadó: Bölsei Tamás
7. SZIP szakértői munkacsoport közös oszlopsoron történő építés gyorsításáról
tájékoztató.
előadó: Lukács Tamás
8. Tájékoztató a MMK elmúlt időszak eseményeiről és Tagozatunk 2018. évi
feladatairól.
előadó: Rácz József
Jelenlévők a napirendet egyhangúan megszavazták.
1. Továbbképzések szervezése a második félévben
előadó: Slyuch András, Szomolányi Tiborné írásban,
Nagy Gyula elnök úr a továbbképzést tartja a kamara egyik legfontosabb
feladatának.
Slyuch András folyamatosan veszi át a feladatokat.
Már most el kell kezdeni a jövő évi oktatás megszervezését. Ha lesz FAP abból
oktatást kell szervezni.
Indul a gigabyte-os hálózatok bővítése projekt, erre fel kell készülni.
HÉT közösen lesz kábeltévés konferencia a kábel szövetségekkel
A EU fele kell egy jelentés hogy a SZIP hogy teljesült.
Jövőre az informatikát és informatikai biztonságtechnikai jogszabályokat át fogjak
dolgozni, így ezeknek az oktatására is fel kell készülni.

Rácz József 9 megye már túl van a képzésen.
Értesíti azokat a megyéket melyeknél még nem volt oktatás, annak érdekében, hogy
ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodni.
MMK és a MÉK közösen dolgozik egy tervezői szerződés tervezeten.
Erről is kell majd oktatást tartani.
5/2018 határozat szerint az oktatások megszervezését a törzsanyagokra a
javaslatokat továbbra is gyűjteni kell. Figyelni kell a határidők megtartására. Felelős:
Szomolányi Tiborné, Slyuch András
A jövő évi felkészülést meg kell kezdeni. Felelős: Slyuch András
2. Jogosultsági vizsgakérdések aktualizálása és a vizsgáztatásokról tájékoztató
előadó: Csapó Attila, Szomolányi Tiborné és Gallyas András
Az aktualizálás folyamatban van.
A beszámoló anyagát meg kell küldeni Rácz József és Buzás Zoltán részére.
A vezeték nélküli beszámoló anyaga Czuczy Andrással a NMHH osztályvezetőjével
már egyeztetésre került..
A felkészülési anyagokat is meg kell határozni. Kocsisné Fűtő Krisztina kérése, hogy
a Tagozat részéről két csomag maradjon vezetékes és vezeték-nélküli.
3. FAP- 2018 /020 HIT és FAP- 2018/101 HIT tartalmának rövid bemutatása és az
előrehaladás ismertetése
előadó: Antók Péter
Antók Péter FAP előrehaladás tájékoztató.
Későn tudtak megkezdeni a munkát. A fenntartási részt három hete kezdték meg.
Tájékoztatásul az EU szabványok EU ajánlások fordítása mellékletként benne lesz az
anyagban. Október 25-ig kell leadni.
Egy ütemben elkészül az oktatási rész is.
Ez egy nyitott végű anyag a jövőben ajánlás szinten tovább lehet bővíteni.
Dr. Kovács: A munkavédelmi részt kiemelném, hézagpótló.
Nagyméretű informatikai beruházásoknál (fejlesztéseknél) ajánlott szoftveroldali terv
dokumentációk tartalmi elemeinek meghatározása.
Dr. Gábor László pályázat felelőse, lektor Kakukk Ilona. Elkészült példányt nyilvános
vitára bocsátják.
Példa témakörök:
 Számítógéppel segített tervezés
 Geoinformatika
 Termék élet ciklus menedzsment GIS
 Termek adat menedzsment
 Ütemezés gyártási folyamatok
 Folyamat fejlesztési végrehajtási rendszer PDES
 gyártás irányítási rendszer
A FAP előre haladása megfelelő.
4. Az Informatikai Szakosztály 2018. évi programja
előadó: Korsós András
Megalakult a szakosztály, elnöke Korsós András.
Az informatikusok előtt kinyitjuk a lehetőséget, akkor ugrásszerűen megnőhet a
kamara létszáma.
Az ügyrend elkészült, elektronikus szavazásra bocsátjuk.

A tájékoztatásra helyezünk hangsúlyt, a mérnök informatikusokat levélben felhívjuk
az Informatikai Szakosztályba történő belépés lehetőségére. A nem mérnök
informatikusok bevonásának lehetőségének feltétele a Kamarai Törvény módosítása,
amelynek érdekében a Minisztériummal felvesszük a kapcsolatot.
A tagság felé információs anyagot kell elkészíteni. Rácz József és Korsós András
készíti.
5. Hírközlési tervezéshez tartozó mérnöki díjszabás átdolgozása egységtétel
szerint.
előadó: Petruska István
Petruska István július hónapban kezdeményezte, hogy a tervezői munkáról
munkacsoport alakuljon.
Problémák vannak az alap térképpel.
A 14/2013 NMHH rendelet módosításában a kamara részt kíván venni.
E-közmű kérdések, továbbra sincsenek adatok.
Kiváltások kezelése.
Egység tétel ajánlások.
Az etikai vonalat erősíteni kellene, ne lehessen mélyen áron alul tervezési munkát
elvállalni, mert ez maga után vonja a terv gyenge minőségét.
A kiváltások esetében a szolgáltató az általa átvett forrás alatt lényegesen
alacsonyabb áron rendeli meg a munkát. Ezzel kapcsolatban a Kormányzattal
egyeztetéseket kell tartani.
A tagozat részéről figyelemmel kell kísérni, hogy a terv a kamarai ajánlatnak
megfelelően készüljön el.
6. E-közmű működéséről és Hír-Közmű előkészítéséről tájékoztató
előadó: Bölsei Tamás
Hir-közmű
A Hír-közmű 1.0 e-terv specifikáció készítés folyamatban van, várhatóan október
folyamán kiválasztásra kerülhet a kivitelezője.
E-közmű problémák miatt a tagozathoz fordult egy tervező kolléga. A válaszainkat
megküldtük és a honlapon is közzétesszük.
7. SZIP szakértői munkacsoport közös oszlopsoron történő építés gyorsításáról
tájékoztató.
előadó: Lukács Tamás
A munkacsoportot dolgozik. Mindenki pozitívan áll a feladathoz. A fém szerelvények
elfogadottak, a műanyagok be vizsgálata folyamatban van. A három szolgáltató
gyakorlata nem egységes.
Remélhetően nemsokára egységesítik az engedélyezési gyakorlatokat.
11:2018 (2018.06.11.) határozat végrehajtása.
8. Tájékoztató a MMK elmúlt időszak eseményeiről és Tagozatunk 2018. évi
feladatairól.
előadó: Rácz József
Szeptember 11-12 Építő 2000, Konferenciák időszaka
Beruházási folyamat rendszer kidolgozása. Ajánlás.
Erre indít a tudásközpont egy mester iskolát. Teljeskörű 96 órás képzés.
Ígéret van arra, hogy a beruházás lebonyolító visszaállítják.
Javaslat, hogy 2019-re tegyük át a tervezet konferenciánkat. 5G SZIP ETC.
Elnökség és minősítő bizottság tartson egy kihelyezett gyűlést ahol időkorlát nélkül
lehet megbeszélni a problémákat.
A tagozatnak beszerzünk egy darab laptopot. Egyhangúan megszavaztak.

Kálmán nagyon sok feladat van, ténylegesen időt kell szánni a feladatok
áttekintésére, a prioritások meghatározására.
Korsós a SZIP projekt keretében a kamara a tervezők élére állt.
A GSMR2 projekt esetében szintén aktivizálnia kellene magát.
Minisztériumi szinten képzés koordinációs megbeszélést kell kezdeményezni,
biztosítani kell a szakmai támogatást
Határozatok:
12:2018. Kiemelt feladatként kell kezelni a 2018. évi szakmai továbbképzések
megtartását és a 2019. évi továbbképzésekre a felkészülést.
Felelős: Szomolányi Tiborné és Slyuch András
13:2018. A szakmagyakorlói jogosultság vizsgakérdéseinek az anyagát titoktartási
kötelezettség mellett Rácz József és Buzás Zoltán részére meg kell küldeni.
Felelős: Szomolányi Tiborné, Csapó Attila és Gallyas András
14: 2018. FAP- 2018 /020 HIT és FAP- 2018/101 HIT anyagokat az előírt határidőre
kell elkészíteni és a lektori javaslattal együtt kell benyújtani.
Felelős: Dr. Gábori László és Antók Péter
15:2018 Informatikai Szakosztály ügyrendjének elektronikus szavazásra bocsátása
Felelős: Bölsei Tamás
16: 2018 E-közmű válaszok megküldése elnöknek, honlapon közzététele
Felelős: Bölsei Tamás
17: Tagozat részére laptop beszerzés engedélyezése
Felelős: Rácz József

