Hírközlési és Informatikai Tagozat

Emlékeztető
2018.március 22-én, csütörtökön 14.00 órakor a MMK HIT kibővített elnökségi ülés.
Helye: 1094 Budapest, Angyal u. II. emeleti tárgyaló
Jelen vannak: 15 fő, mellékelt jelenléti ív szerint
Az ülés tervezett napirendje:
1. A 2018. évi FAP kiírása alapján tagozati javaslat
Előadó: Rácz József
2. 2018. évi kitüntetési javaslat megbeszélése
Előadó: Rácz József és Bölsei Tamás
3. Tájékoztató a tervezők részére kiírt támogatási pályázatról
Előadó: Rácz József
4. Szakmai továbbképzések szervezésről és a kísérleti célú videó konferencia előadás
megtartásáról tájékoztató.
Előadó: Szomolányi Tiborné
5. Javaslat Informatikai Szakosztály megalakulására
Előadó: Rácz József, Korsós András és Ott Károly (külön meghívott)
6. Április 10-én 10.00 órakor tagozatunk tisztújító küldöttgyűlést tart, amelynek a
programját lebonyolítását megbeszéljük.(beszámoló a Tagozat munkájáról,
továbbképzésekről, gazdálkodásról, jogosultsági beszámolókról, stb.)
7. Jelölő Bizottság tájékoztatója a Tagozat elnöki, elnökségi tagjai, és a minősítő
szakértői testület tagjai jelöléséről.
Előadó: Sárközi András
8. Egyebek, aktualitások

Elnök úr köszönti a megjelenteket.
Március 20-án Veszprémbe és Budapesten egy időben volt előadás, ami egyben az első
próba videó konferencia is volt. Egy előadás ment videón, a szakmai részek élőben előadó
által lettek oktatva.
Megalakult a Veszprém megyei szakcsoport Halcsák Jánost választotta a tagság
szakcsoport vezetőnek.
Amit elkezdtünk 2015 decemberében a szakcsoport bővítésekét, eddig sikeresen
teljesítettük.
Jelenlévők a napirendet egyhangúan megszavazták.
1, A 2018. évi FAP kiírása alapján tagozati javaslat
Előadó: Rácz József

Elnök úr a portfolió szélesítését az informatika támogatását javasolja. Ezért az egyik
lehetősége a (SZIP keretében biztosítva lesz a lefedést, 5G is elindult) a belső informatikai
rendszerek, adatközpontok, kiépítése témakőr kidolgozása vagy Intézményen belüli
informatikai hálózatok tervezési segédletének elkészítése.
Ennek ötlet gazdája dr. Kovács Oszkár volt
Dr. Kovács Oszkár.
Egyetért de nem a SZIP további lépése, hanem a informatikai alkalmazások alapvető lépése.
Dolgozik egy könyvön, ha ezt elvállalná, akkor a könyv jogszerűen nem jelenthetne meg. Ezt
ő saját magán kiadásban szeretne megjelentetni. Ha az informatikában valamilyen
célirányos feladat van, akkor abban szívesen részt vesz.
Csapó Attila az informatikai hálózatok inkább a távközléshez állnak közelebb mint a
villanyszereléshez.
Ezért is lenne jó ha ebben az irányban szerveznék tovább képzéseket.
Rácz József:
Javasolta a komplex informatikai tervezést és üzemeltetést átfogó anyag összeállítását,
amely jól használható lesz induló szakosztály részére.
Jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Határozat: Egyetértünk. az informatikai tervezők részére irányelv kerül kidolgozására a
2018. évi FAP keretében. Felelős: Rácz József és Dr Gábori László
2. 2018. évi kitüntetési javaslat megbeszélése
Előadó: Rácz József
Kitüntetési javaslat Slyuch András tagtársunkat javasoljuk kitüntetésre.
Tiszteletbeli kamarai tagnak Bancsics Ferencet jelöljük, a SZIP, 5G és a kormányzati
hírközlés érdekében végzett munkája alapján.
Örökös tagnak Falus László urat javasoljuk életműve alapján, amennyiben van ilyen cím.
Javaslatunkra az MMK- t felvették az 5G koalícióba és az Infrastrukturális szakterületre
Korsós Andrást javasolta elnök úr.
Határozat: Az elnökség egyetért a javaslatokkal.
4. Szakmai továbbképzések szervezésről és a kísérleti célú videó konferencia előadás
megtartásáról tájékoztató.
Előadó: Szomolányi Tiborné
Szomolányi Tiborné: Készül a továbbképzési rend változtatása, amelyet megszigorított a
KTT.
A videokonferencia úgy lett előkészítve, hogy előadásomat kivetítették a helyszínen levő
előadó pedig a felmerült kérdésekre válaszolt.
Ezt a továbbiakban is szorgalmazni kell, az előadóknak így nem kell az ország különböző
pontjára utazni.
Nyíri Zsolt az egész konferencia megtartását nem javasolja videón.
Szomolányi Tiborné: úgy tervezzük, hogy max. egy része lenne videó konferencia, a többi
továbbra is előadóval menne.
Budapesten az első félévben két oktatás lett tervezve, az első 03.20-án megtörtént ,
Tatabányán április 26-ra meg van tervezve, Veszprémben megtartottuk.
Baranya megyei április 25 vagy 27.
Az NMHH fórum május 10-én lesz ezt, amelyet szakmai továbbképzéssel kapcsolunk össze.

3.Tájékoztató a tervezők részére kiírt támogatási pályázatról
Előadó: Rácz József
Pályázat a MMK honlapján és hírlevélben megjelent, 26,5 millió forint áll rendelkezésre. KMR
területen levő szolgáltatók részére tervező irodák pályázhatnak.
Tervezés támogató szoftver, hardver beszerzésre lehet a pályázni.
5. Javaslat Informatikai Szakosztály megalakulására
Előadó: Rácz József, Korsós András és Ott Károly (külön meghívott)
A küldöttgyűlés után a tagozat meg kívánja alakítani az Informatikai szakosztályát.
Az Informatikai szakosztály témái:
- IPE képzés folytatása, újabb képzések kialakítása,
- nem „mérnök” informatikusok bevonzása az MMK- ba, szükség esetén jogszabály háttér
megteremtése,
- minősítési szintek kidolgozása az Informatika területére, mint pl. műszaki ellenőr, felelős
műszaki ellenőr,
- kapcsolatfelvétel állami megrendelőkkel, nagyvállalatokkal, Ipe minősítés elfogadtatása,
projektekbe illesztése,
- Informatikai szakterületek azonosítása, szabványok, folyamatok kidolgozása
o biztonság az informatikában,
o adatkezelés és adatvagyon,
o elosztott rendszerek,
o kommunikáció az interneten,
o autonóm robotok szabályai, etikája, tesztelése
A szakosztály megalakulását megelőzően 2015. évtől Tagozatunk folyamatosan foglalkozott
képzéseket tartott az informatikai területen dolgozó kollégák részére és most érkezett el az
idő, hogy szakmailag szervezettebb kertek között végezzük ezt a munkát. A megalakuló
S Z A K O S Z T Á L Y Tagozatunk elnökségéhez fog tartozni. Az MMK elnöksége szintén
támogatja ez írányú törekvéseinket.
A szakosztály megalakulásakor vezetőséget kell választani. Induláskor 1 fő elnök és két fő
vezetőségi tag kerül megválasztásra, amely később különböző munkacsoportok vezetőivel
fog bővülni., ezt a tagság akaratának megfelelően 3-5 fő látja majd el.
Az elnökség az Informatikai szakosztály megalakulását egyhangúan támogatja.
6. Április 10-én 10.00 órakor tagozatunk tisztújító küldöttgyűlést tart, amelynek a programját
lebonyolítását megbeszéljük.(beszámoló a Tagozat munkájáról, továbbképzésekről,
gazdálkodásról, jogosultsági beszámolókról, stb.)
.
Előkészítő csapat
Dani Andrea, Csapó Attila, Rácz József, és Bölsei Tamás.
Dani Andrea a terem, Csapó Attila a küldöttek meghívásáért felel.
A gazdálkodási beszámolót Kálmán Miklós adja elő
Továbbképzésről, szakmai beszámolókról, vizsgáról Szomolányi Tiborné és Csapó Attila.
Az elnökség munkájáról Rácz József számol be.
A szavazás megkezdése után a jelölő bizottság átalakul szavazat számláló bizottsága.
Javaslatokat küldje meg aki szeretne meghívni.

Komárom Esztergom megyében április 26-án tervezzük a szakcsoport megalakulását.
A szervezést Sajtos Attilával végezzük.
Az elnök előzetesen ismertette a tavalyi költségvetést.
Elnökség elfogadja a költségvetési beszámolót.

7. Jelölő Bizottság tájékoztatója a Tagozat elnöki, elnökségi tagjai, és a minősítő szakértői
testület tagjai jelöléséről.
Előadó: Sárközi András
Elnöki posztra egy jelentkezés érkezett
Elnökségi tagnak 12 fő jelentkezett, de egy fő visszalépett.
A jelölő bizottsághoz javaslat érkezett, hogy a szakmai gyakorlatot vizsgáló testület álljon a
szakcsoport vezetőiből.
Sajtos Attilát is felkérjük, hogy jelöltesse magát.
Jelöltek bemutatkozó anyagát a tisztújítás előtt 8 nappal ki kell küldeni, amennyiben az
Ügyrendben szerepel lesz lehetőség a helyszínen jelöltet állítani.
Jelöltek:
Rácz József (elnök)
Kálmán Miklós
Csapó Attila
Buzás Zoltán
Korsós András
dr. Kovács Oszkár
Slyuch András
Bölsei Tamás
Lukács Tamás
Turcsány Zsolt
Szakértői testület:
Buzás Zoltán
Turcsány Zsolt
Csicsvári istván
Nyíri Zsolt
Petruska István
Lakatos István
Révy Tamás
Sajtos Attila
Halcsák János (Veszprém)
MMK Küldött
Rácz József, Korsós András, Bölsei Tamás, javaslat Sárközy András

8. Egyéb
Slyuch András
Tájékoztatja az elnökséget, hogy a 14/2014 NMHH rendelet módosítva lesz, elektronikus
terv beadásra is megteremti az NMHH a lehetőséget.
Közbeszerzési eljárás csúszása miatt a Hír-közmű bevezetése elhalasztódik bizonytalan
ideig.

Dr. Kovács Oszkár
Tájékoztatja az elnökséget, hogy a szabványügyi bizottság, 2018 évi feladata hogy a
szabvány ügyi tagokkal egy rendezvényt tart.
2012 állapot szerint Falus László a tagozat szabványügyi megbízottja. Javasolja tagnak
Antók Pétert, aki ezt feltételesen elfogadta.
Az informatikai szabványok hozzáférése ingyenes angol nyelven érhetőek el.
Határozatok:
3-2018 Határozat: Egyetértünk. az informatikai tervezők részére szolgáló anyag kerül
kidolgozásra.
Felelős: Korsós András, Ott Károly
4-2018 Slyuch András tagtársunkat javasoljuk kitüntetésre és Bancsics Ferencet pedig
tiszteletbeli tagságra történő előterjesztését támogatjuk..
Felelős: Rácz József
5-2018 Az Informatikai szakosztály magalakulását az elnökség támogatja..
Felelős: Rácz József, Korsós András
6-2018 Elnökség az előterjesztett költségvetési beszámolót elfogadta
Az emlékeztetőt összeállította: Bölsei Tamás tikár
Jóváhagyta: Rácz József

