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Az ülés tervezett napirendje:
1. Tájékoztató a Tagozatunk előtt álló feladatokról, célokról
előadó: Rácz József,
2. Az elnökségen belüli munkamegosztás megbeszélése
előadó: Elnökségi tagok
3. Tájékoztatás és felkészülés a 2018. május 12-i küldöttgyűlésre
előadó: Küldöttek
4. A megalakult Informatikai Szakosztály feladatai.
előadó: Korsós András
5. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
előadó: Rácz József, Bölsei Tamás
6. Egyebek

Rácz József elnök úr köszönti a megválasztott elnökség tagjait, az első
elnökségi ülés alkalmából. A tagozat sok feladatot kezdett meg, ezek
folytatása az új – régi elnökség feladata.
Elnök úr külön köszönti Lukács Tamást elnökségünk új tagját.
1. Tájékoztató a Tagozatunk előtt álló feladatokról, célokról
előadó: Rácz József,
Elnök úr javasolja Kálmán Miklóst alelnöknek és Bölsei Tamás titkárnak.
Gallyas Andrást a vezeték-nélküli területen felkéri elnökségi tanácsadónak.
Határozat!
Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta.
A tagozat portfoliója kibővült az informatikával, a honlapot is ki kell bővíteni
ennek megfelelően.
A FAP pályázatra beadásra került az Informatikai szakosztály javaslata
„informatikai hálózatok tervezésének szabályzata”.
Antók Péter FAP pályázatra jelentkezett a SZIP hálózatok végpontjának a
kiépítése és mérése dokumentum kidolgozással. Ez első körben lemaradt a
határidőről, de pótbeadást sikerült kapni, kiértékelése alatt.
Felmerült egy kérdés. Kamera rendszerek tervezése, milyen jogosultsággal
lehet, hírközlési vagy elektrotechnikai jogosultsággal.
Az ügyben szakértői megbeszélés történt.
Szöllőssy Gábor elnöki tanácsadó úr egy régi szabályzatra hivatkozott, amely
alapján mind a két tagozat tervezhet.
A tagozat állásfoglalása, hogy közterületen vezetett hálózatok esetén csak
hírközlési jogosultság fogadható el. A közterületi telepítések a jelenlegi
jogszabályok alapján tárgyaljuk meg.
Szomolányi Tiborné vállalta továbbra is a kamarai továbbképzés szervezését,
Slyuch András elnökségi tag belefolyik a szervezésekbe, hogy a továbbiakban
szükség esetén a szervezést átvegye.
Megalakult a Komárom- Esztergom szakcsoport Sajtos Attila vezetésével.
Folyamatban van a szakcsoport szervezés Fejér megyében dr. Illés Attila ,
Vas és Zala megyében Rácz István vezetésével .
Még hiányzik a Pest és Nógrád, Heves megyei szakcsoport szervezése.
Budapest és Pest megye területen az előkészítés szervezését Lukács Tamás
vállalta.
2. Az elnökségen belüli munkamegosztás megbeszélése
előadó: Elnökségi tagok
A tagozat úgy rendjében meghatározott feladatok elvégzése.



A jogosultságok, Vizsgáztatás előkészítés, Szomolányi Tiborné, Csapó
Attila, Gallyas András az eddigi metodikának megfelelően.
Továbbképzés: Szomolányi Tiborné, Slyuch András












Az ügyrendben meghatározott főbb feladatok, FAP és a rendezvények:
Rácz József
Kapcsolattartás: Korsós András, dr. Kovács Oszkár
Erősíteni kell a HTE kapcsolatot, és az új Minisztériumok
kapcsolatrendszerét ki kell építeni.
Tagozati kitüntetési alapítvány létrehozása: Csapó Attila és Rácz József.
E-közmű – LTK : Buzás Zoltán
E-napló oktatás Bölsei Tamás
Hír-közmű: Kálmán Miklós
SZIP az áramszolgáltatokkal és a hírközléssel közös megbeszélés: Lukács
Tamás
Mérnöki díjazás ügye: Buzás Zoltán, Petruska István és Lukács Tamás
5G koalíció infrastruktúra szekció: Korsós András

3. Tájékoztatás és felkészülés a 2018. május 12-i küldöttgyűlésre
előadó: Küldöttek
Minden küldött részt vesz a tagozat részéről,
4. A megalakult Informatikai Szakosztály feladatai.
előadó: Korsós András
Elnök: Korsós András, vezetőségi tagok: Dr. Gábori László, Ott Károly
Első feladat, hogy ügyrendet kell készíteni. Korsós András
A FAP keretében dr. Gábori László és szerzőtársai informatikai beruházásokra
készít módszertani segédletet.
Szakosztály tagságát kell tovább szervezni.
A honlapon az Informatikával külön fejezetben kell foglalkozni
Az MMK a Tagozattal újabb mesteriskolát indított az IT rendszerbiztonság
résztvevők száma: 24 fő
Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
előadó: Rácz József, Bölsei Tamás
Dr Kovács Oszkár Hollán Ernő díjat kapott. Gratulálunk.
Javaslatunkat elfogadta,a kamara elnöksége Slyuch András Zielinski Szilárddíjat kap. Bancsics Ferenc tiszteletbeli kamarai tag lesz.
5. Egyebek
Kovács Oszkár, beszélt egy létesítménygazdálkodás i szakemberrel, kamarai
tagok akarnak lenni.
A kamara eddig két területet kezelt, tervezést és a létesítést. Kezelni kell az
üzemeltetést is.
Szabvány ügyi testület, szeminárium 2018. június 5 14:00.
Slyuch András. A katonai tagozattal az egyeztetés folyamatosan történik. A
katonák kivétel nélkül rádiósok, úgy gondolja, hogy saját csoportot kell nekik
létrehozni.

Határozatok:
3:2018
Kálmán Miklóst alelnök
Bölsei Tamás titkár
Gallyas Andrást a vezeték-nélküli területen elnökségi tanácsadó
4:2018
A tagozat állásfoglalása, hogy közterületen vezetett hálózatok esetén csak a
hírközlési jogosultság fogadható el. A közterületi telepítések a jelenlegi jogszabályok
alapján tárgyaljuk meg
5:2018
Fejér-, Vas, Zala és Győr- Sopron megyei szakcsoportokat minél előbb létre kell
hozni és törekedni kell a Budapesti és Pest megyei szakcsoport létre hívására.
6:2018
A tagozat úgy rendjében meghatározott feladatok elvégzése nevesítésre került.
Budapest, 2018. május 09.
Összeállította: Bölsei Tamás
Jóváhagyta: Rácz József

