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Andreát
1. Továbbképzések szervezése
előadó: Szomolányi Tiborné, Slyuch András
Szomolányi Tiborné elkezdi átadni a továbbképzések szervezését Slyuch
Andrásnak. Ez egy hosszabb folyamat lesz, egyelőre közösen készítik elő az
oktatásokat.
Szomolányi Tiborné
Az oktatandó kollégák azok akik megadják,hogy milyen téma érdekli őket.
A téma kiválasztása után a törzsanyagát is el kell készíteni.
A jogszabályok változása miatt is szükséges előadásokat szervezni.
A legutóbbi választható témák:
 Építési tervezési hiányosságok témakör.
 Térfigyelő rendszerek
 5G
 Wi-fi előadás
A törzsanyagát mindnek ki kell dolgozni és jóvá kell hagyatni.
A megyei tagozatoknál az idén már voltak oktatások.
Nem volt meg Vas Zala Győr, Veszprém és Fejér megyében.
Az időarányos teljesítéssel jól állunk.
Rácz József
Változott a továbbképzési szabályzat. A jogi képzésben változás nincs. A szakmai
anyagoknál október 31-ig kell leadni a téma javaslatot, legalább 6 témát kell
megjelölni és december 31-ig egyeztetik a megyei kamarákkal. A kidolgozott
anyagot január 15-ig kell elkészíteni.
Más szakmai tagozatokhoz tartozó továbbképzést is elfogadják és a
videokonferencia is bekerült az elfogadott körbe.
A díj felfelé 30% növelhető, lefelé korlátlanul csökkenthető.
Slyuch András
Nagy változások várhatók az elkövetkező két évben.
Új távközlési kódex kerül kiadásra.
Várható az engedélyezési folyamat megváltozása, a bejelentések visszaszorítása.
Az oktatásnak jövőre fel kell készülni a rendszerbe való gondolkodásra.
Petruska István
Javasolja egy tervezői fórum megtartása még a nyáron.
2. Tervezők részére kiírt pályázat
előadó: Rácz József
2015 óta negyedévente kertünk támogatást a tervezők részére.
26,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Magyar Mérnöki
Kamara, hogy a tervezők részére pályázatot írjon ki.
Országos szinten lehetet pályázni, 19 pályázó nyert, 2 millió volt a határ.

Pályázók az eszközöket beszerezték, jelenleg folyik az elszámolás, 2018. Július
31-ig.
Petruska István
Köszöni az erőfeszítéseket, ezt napirenden kellene tartani és minden évben
megismételni, mert nagyon fontos a mérnök társadalom életében. HATAROZAT
3. NMHH – MMK nonprofit Kft szerződés teljesülése, jövője
előadó: Csapó Attila
Minden év májusában van az évforduló. A 2017 évet teljesítettük, a 2018 évi
szerződés megkötésre került.
6 vagy 12 terv ellenőrzés és az aktuális építésfelügyeleti ellenőrzésen való
részvétel a havi teljesítmény.
Havonta összefoglaló készül és Csapó Attila külön kivonatot készít.
Az NMHH kollégákat kell rávenni hogy adjanak tervet. Nehéz a tervek elkérése és
visszajuttatása.
Tájékoztatni szokta a tervezőket, hogy a szabvány hatályon kívül van.
Terv bíráló négy cég végzi.
Építésfelügyeleti ellenőrzésekre Kiss Lajos, Török János, Rácz József szakértő
urak járnak.
Rácz József
Nagyon fontos hogy az NMHH kollégái felé támogatást adjunk és
együttműködünk. A terveket időben vissza kell juttatni.
Sajnos, minimális a konkrét munkavégzés ellenőrzése.
4. Kamera rendszerek jogosultság kérdései
előadó: Rácz József
A kamera rendszerek tervezése továbbra sem egyértelmű.
A tagozat véleménye:
Belső hálózatokat villamos mérnők által is tervezhető.
A közterületi hálózatok tervezéséhez HI-V jogosultság kell.
Itt már távközlési tartószerkezeteket vagy alépítményeket, csőhálózatokat is kell
tervezni, méretezni ehhez a HI-V jogosultság megszerzése elengedhetetlen.
Dr. Kovács Oszkár
Májusban tartott egy oktatást az elektrotechnikai tagozat. Zárt láncú térfigyelő
rendszerek témakörben.
Az oktatás alapján egyes részei a hírközlési tagozat hatáskörét érinti. A kamera
rendszerek szoftverei pl. Nem elektrotechnikai tagozat kompetenciája.
Határozat
Azt kell képviselni, hogy ingatlanon belül mindkét jogosultsággal végezhető, de
közterületen az alap infrastruktúrát, HI-V jogosultság kell.

5. Info parlament beszámoló
előadó: Rácz József, Korsós András
Június 7-én tartottak. A tagozat az informatika területen a megalakult
szakosztályán keresztül kiépíti a kapcsolat rendszerét és a tagjai részére az
érdekérvényesítést is előtérbe helyezi.
Palkovics László miniszter úr: kitekintés az urbanizációra, elektromos autókra,
robotok, önvezető autó.
Vitézi Dávid: belvároson forgalom csökkentése.
6. Egyebek
Informatikai szakosztály első ülése megtörtént.
Ügyrend kialakítása szeptemberre várható. Jelenleg folyik a tervek, lehetőségek
számbavétele.
Kereskedelmi és Iparkamarával a kapcsolatot fel kell venni.
A FAP pótlólagos kiírás után kell érdeklődni.
Tervezői fórum.
Elsődlegesen egy e-mailt kell kiküldeni, hogy érdeklődnek a téma iránt.
Szakmai nap keretében kellene tartani,
Szabvány ügyi konferencia, aláírtak az MSZT és MMK megállapodás.
Az angol nyelvű szabványok fordításában egyeztetés, minden év novemberéig
prioritás listát kell adni.
MSZT két helyre is kérnek kamarai szakembert. A MSZT jelentős
kedvezményeket hajlandó adni, de garantálni kell a mennyiséget.
Szervezeti kérdések, Vas megyében, Fejér megyében szakcsoport létrehozása.
Rácz István dr Illés Attila,
Elektromos szolgáltatói egyeztetés. Továbbra is Lukács Tamás képviseli a
tagozatot az egyeztetéseken.
Határozatok:
5:2018
Az oktatások megszervezését a törzsanyagokra a javaslatokat továbbra is gyűjteni
kell. Figyelni kell a határidők megtartására.
Felelős: Szomolányi Tiborné, Slyuch András
6:2018
A Tervezők részére kiirt pályázat alapján, minden évben meg kell kísérelni
hasonló pályázat lehetőségét.
Felelős: Elnökség
7:2018
NMHH MMK Nonprofit Kft közötti szerződének megfelelő teljesítések havi
lebonyolítása.
Felelős: Csapó Attila
8:2018
Létesítményen belüli hálózat az elektrotechnikai tagozat által kiadott V tervezői
jogosultsággal és HI-V jogosultsággal is tervezhető.

A közterületi hálózatok tervezéséhez azonban HI-V jogosultság kell.
Itt már távközlési tartószerkezeteket vagy alépítményeket, csőhálózatokat is kell
tervezni, méretezni ehhez a HI-V jogosultság megszerzése elengedhetetlen.
Felelős: Buzás Zoltán, Rácz József
9:2018
Tervezői Fórum szervezése
Felelős: Rácz József, Petruska István
10:2018
Vas megyében, Fejér megyében szakcsoport létrehozása
Felelős: Rácz József
11:2018
Elektromos szolgáltatói egyeztetés
Felelős: Lukács Tamás

