Hírközlési és Informatikai Tagozat

Emlékeztető
a 2018.január 16-án, kedden 14.00 órakor a megtartott MMK HIT
elnökségi ülésről
Az ülés tervezett napirendje:
1. 2018. évi tervek, feladatok
előadó: Rácz József, elnökség
2. SZIP helyzetértékelés, további feladatok
előadó: Rácz József, Buzás Zoltán
3. Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai
Szakcsoport által szervezett fórumra felkészülés
előadó: Petruska István
4. 2018. áprilisi HIT tisztújító előkészítése
előadó: Rácz József, Sárközi András Jelölőbizottság elnöke
5. Szakmai továbbképzés 2018
előadó: Szomolányi Tiborné
6. Egyebek
Elnök úr köszönti, a jelenlevőket külön köszönti Dani Andreát és Sárközi
Andrást a jelölő bizottság elnökét.
Sárközi András és Szomolányi Tiborné elfoglaltsága miatt kéri, hogy a
napi rendi pontokat úgy módosítsuk, hogy a sorrend a 2018. Feladatok
át beszélése, 2018. áprilisi HIT tisztújító előkészítése és a Szakmai
továbbképzés legyen.
Az elnökségi tagok egyetértenek.

1. A 2017. évi feladatok értékelése a decemberi elnökségi ülésen
megtörtént és ott abban maradtunk a 2018. évi tervek, feladatok
elsődlegesen a Tagozat ügyrendjéből adódnak: szakmagyakorlási

jogosultságok, szakmai továbbképzések intézése és
természetesen kiemelt céljaink között szerepel a Szupergyors
Internet Program támogatása és a Hír-Közmű bevezetése kapcsán
a Hírközlési E-terv alkalmazásának az előkészítése a tervezőink
részére.
Plusz feladatok az informatika irányából érkeztek.
2017 évben az informatika irányából, - rendszer szervezés
tervezés területéről,- olyan megkeresések érkeztek, amelyek a
mérnöki munkával egyértelműen összekapcsolódnak.
Nagy Gyula MMK elnök úr kérte ,hogy legyünk proaktívak, az
általunk indított projekt ellenőrképzés mellett, a tanúsítás feltételeit
is teremtsük meg.
Hosszú előkészítés után, sikerült egy pályázat előkészítése.
Azok a tervezők, tervező irodák, akik KMR (közép-Magyarországi
Régió) területén lévő szolgáltatók részére hírközlési terveket
készítenek eszköz és szoftver beszerzését támogató pályázaton
vehetnek részt.
2018. Áprilisában tisztújító közgyűlést kell tartani.
2017 év végén a MMK több mint 10 munkacsoportot hozott létre,
különböző felhatalmazásokkal, célokkal. Ezek munkája szintén az
idei évre marad.
Ma délelőtt tagozati elnököket összehívta a MMK elnöke és
megvitattuk, hogy a kormányzati döntés hozok részére: „Mit kíván
a magyar mérnök” témakörben milyen anyag készüljön.
Ezen a fórumon tagozatunk részéről az alábbi javaslatokat
ismertettem:,
 266/2013 Korm. rend. jogszabályt újra kell gondolni, ne csak
a mérnök hanem az informatikusok (egyes szakirányok) is
lehetőséget kapjanak a kamarai tagságra
 Verseny tisztasága, az nyerjen aki képes elvégezni a kiirt
feladatot.
 2017 – 2018 évben csúcsra jár a mérnöki munka. Ez az uniós
források csökkenésével apadni fog. Alkalmassá kell tenni a
mérnöki irodákat, hogy ki tudjanak lépni a nemzetközi piacra.
Magas intenzitású pályázati lehetőségeket kell a mérnöki
irodák részére kiírni.
 Mérnökök megbecsülése, erkölcsi és anyagi vonatkozásban
egyaránt.
 Mérnökök képzését a XXI század követelményeihez kell
igazítani..

Az NMHH Hír-közmű 1.0 e- terv idén indul. Fel kell készíteni a
mérnököket az új kihívásra. A mérnök újságban meg fog jelenni
egy tájékoztató erről a témáról.
Slyuch András: Hír-közmű várhatóan az év végén lesz kész, jövőre
indul. A tervezőket az idén fel kell készíteni a kihívásra. Erre nem
elég egy két oktatás, kell tudás és kell hardver, szoftver igényt is
kielégíteni. Ezért az adatbázis alapú tervezésre felkészítésnek
lépésről lépésre kell történnie.
Acad ismeretek felkészítés tanfolyamot.

2. 2018. áprilisi HIT tisztújító előkészítése
előadó: Rácz József, Sárközi András Jelölőbizottság elnöke
Aktualizálás alatt van a tagozat úgy rendje. A régi ügyrend szerint
tisztségviselőket max. háromszor lehetet újraválasztani, ezt
módosítottuk.
Április 10-én, egy fő elnököt, 8 fő tagot, 7 fő szakmai gyakorlatot
vizsgáló szakértői testületet (másodfok ügyrend alapján), 3
küldöttet, 5 BpMK küldöttet kell választani,
A felhívást a jelölőbizottság közzéteszi a mérnök újságban.
Rácz József jelezte az elnökség részére, hogy a jelenleg
folyamatban lévő SZIP, Hír- Közmű, informatikai terület felkarolása
miatt a következő ciklusban is vállalja a tagozati elnöki jelölést.
Sárközy András a jelölő bizottság elnöke: Tóth Tamással és
Csicsvári Istvánnal a jelölő bizottság tagjaival a jövő héten
megbeszélik a feladatot.
Mikorra kell befejezni a jelölt állítást?
Április 10 a tervezett időpont. A jelöltek listáját, rövid életrajzát a
meghívóval együtt előtte két héttel kell kiküldeni.
Februári mérnök újságban közzé kell tenni a felhívást.
1-2018 határozat, a gyűlés előtte két héttel ki kell küldeni a
jelöltek bemutatását.

3. Szakmai továbbképzés 2018
előadó: Szomolányi Tiborné
A meghívóval meg lett küldve az elnökségnek a tervezett oktatási
témák.
Jogi továbbképzés Jámbor Attila előadása nagyon jó. Ezt kellene
integrálni.
Autocad tanfolyam szervezése is megkezdődött, de Juhász Tamás
a kamara munkatársa is szervez hasonlót. Együtt kellene.
4. SZIP helyzetértékelés, további feladatok
előadó: Rácz József, Buzás Zoltán
Deutsch Tamás miniszterelnöki megbízott a SZIP teljesítéssel
kapcsolatos levelét a kamara megválaszolta. Miniszterelnöki
megbízott úr ezt elfogadta. A HTMR rendszerbe feltöltött terveket
vizsgálja a TFEM, nem változtatunk a tervek tartalmi
követelményein.
Miniszterelnöki megbízott úr által vezetett DJP-on elhangzottakról
tájékoztattuk az elnökséget. Továbbra is cél a SZIP 2018.
december 31-i teljesítése.
5. Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai
Szakcsoport által szervezett fórumra felkészülés
2018. Február 9-én lesz megtartva a HBMMK szakcsoport fórum.
Petruska István a rossz útviszonyok miatt, igazoltan nem tudott
részt venni az ülésen. a tervezett programot E-mail-ben elküldte.
6. Egyebek
Sajtos Attila lett felkérve Komárom-Esztergom megyei szakcsoport
létrehozására. A választásig még létrejöhet.

Dr. Kovács Oszkár.
A kamarai küldöttgyűlésen már volt egy felszólalása. Stratégiai
dolgokat gondoljon meg a tagozat. A hírközlésen belül eddig az
építéssel kapcsolatos dolgokkal foglalkoztunk sokat. Az építés a
hírközlésnek csak egy kis területe, ott van még pl. az
átviteltechnika stb.. Azonosítsuk olyan dolgokat, amely kapcsolódik
a szakmához.

Három tanúsítási területet javasol:
 irodai alkalmazások, perifériák
 Fejlesztés, gyártás- üzemeltetés ipari területen. Ilyen partnereink
meg nem voltak, nagyon fontos.
 Rendszertervezés és üzemeltetés. Ritka az olyan tudás, amely
mögött átfogó rendszertechnikai ismeret van.
Veszélyek. Programozók, akik nem mérnökök, nem biztos hogy
kamarai tagságot kell adni.
Adat és információ védelem. Nagyon kevés a műszaki része, nem
mérnöki tevékenység.
Ipar 4,0 a levegőbe lóg, informatikai módszereket fog alkalmazni,
szenzor technológia.
Rácz József
Ezt az anyagot nem kapta meg az elnökség, ezt szakértői szinten
tárgyaljuk, az elnökségi után.
Tájékoztatja az elnökséget a tervekről:
Folyik a képzés a kamarában a tagozat aktív közreműködésével.
Tavaly és az idén is folyik IPE képzés.
Ha létre jön egy kb. 200 fő informatikai csapat, akkor
szakosztályként integrálható a Tagozatba.
Ehhez kéri az elnökség támogatását.
A 266/2013 K.rend. kijelöli, hogy a vezetékes és vezeték-nélküli
hírközlési, a vezetékes informatikai hálózatok tervezése
jogosultságot igényel. Az informatikai hálózatok és rendszerek
azonban jellemzően ingatlanon belül épül, ezért nem engedély
köteles a terv, ezért jogosultság nélkül is terveznek. Ennek kell
érvényt szereznünk a jövőben.
Slyuch András
a Debrecenben sok olyan informatikus van, aki nem mérnök, de
mérnöki munkát végez, OKJ-s tanfolyam vagy nyelvtudás és
gyorstalpaló után.
Kálmán Miklós a metrónál is sok ilyen mérnökkel találkozott, ezzel
a témával foglalkozni kell.
Korsós András Az anyag vitaindító, ezeket a veszélyeket látjuk, de
Ő személy szerint 2004 óta ezt várta, hogy az informatikai
Szakosztály megalakuljon..

H a t á r o z a t o k:
1-2018 A küldöttgyűlés előtte két héttel nyilvánosságra kell hozni a
jelöltek névsorát, bemutatását
felelős: Sárközi András a jelölőbizottság elnöke
2-2018 Támogatjuk az informatikus mérnökök integrálását a
kamarába, szakosztály létrehozását.

