Emlékeztető
MMK HIT 2019. május 06-án 11.00 órakor tartott elnökségi ülésről
Helye: MMK Budapest Szerémi út 4. I. emeleti déli tárgyaló.
Jelen voltak:

Rácz József
Dani Andrea MMK tagozati felelős
Kálmán Miklós
Csapó Attila
Buzás Zoltán
dr. Kovács Oszkár
Korsós András
Gallyas András
Slyuck András
Bölsei Tamás

Elnök úr köszönti a tagozat elnökséget
Az ülés tervezett napirendje:
1. Tájékoztató a választmányi ülésről és a BPMK tisztújító küldöttgyűlésről
Előadó: Rácz József, Csapó Attila és Búzás Zoltán
2.

A május 21-i Hírközlési és Informatikai Szakmai nap programjának előkészítése
Előadó: Rácz József és Bölsei Tamás

3. A május 17-i MMK küldöttgyűlésre történő felkészülés
Előadó: Rácz József
4. Tájékoztató a Hír-közmű előrehaladásáról és a projekt ütemezésről
Előadó: Kálmán Miklós és Bölsei tamás
5. A FAP 2019 előrehaladása és pót pályázati lehetőség ismertetése.
Előadó: Korsós András és Rácz József

6. Egyebek

Az ülés előzetesen megküldött napirendjét az elnökség egyhangúan
megszavazta.
1.)Tájékoztató a választmányi ülésről és BPMK tisztújító küldöttgyűlésről.
 Csapó Attila beszámolója a BPMK tisztújító küldöttgyűléséről:
Kassai Ferencet újból megválasztották a BPMK elnökének.
 A BPMK elnökségi tagnak ismét megválasztották Dr. Kovács
Oszkárt
 . Bölsei Tamás az etikai bizottság tagja lesz.
 Az újonnan választott vezetőségnek a Tagozatunk elnöksége
nevében eredményes munkát kívánunk.
 Az MMK választmányi értekezletről Rácz József és Buzás Zoltán
számolt be.
A MMK 2018-as küldöttgyűlése óta tett fontosabb intézkedések áttekintése
 a szabványokhoz való kedvezményes hozzáférés
 a szakmagyakorlásra vonatkozó jogi szabályozás
 e-közmű
 Építési Beruházási folyamatok Rendszerének koncepciója
 Építésgazdasági Stratégia
 a kamara által nyújtott szolgáltatások
Tanúsítás
FAP anyagok elérhetősége
Mérnök igazolvány
Mérnökszalon
Továbbképzés, vizsgáztatás, Mesteriskolák
Partnerség lehetőségei a továbbképzésben
Ipari partnerek

Kommunikációs tevékenység
Mérnök Újság
Honlap, hírlevél,
 2018 legfontosabb eseményei
 az Elnökség és a szakmai tagozatok üléseinek és döntéseinek
legfontosabb mutatói
1. Beszámoló a 2018.év költségvetés teljesítésről
2. Javaslat a 2019.évi költségvetés módosítására
3. Javaslat a 2020.évi költségvetésre
4. Javaslat az alapszabály módosítására
A MMK csökkenteni kívánja a küldöttgyűlés létszámát és elkívánja érni,
hogy a megjelenési arány megfelelő legyen. Bevezetésre kerülne a
pótküldött státusz.
Az Alapszabály módosítás előkészítése során a megyei kamarák részéről
észrevételek és újabb javaslatok kerültek megvitatásra, amelyek a
Választmányi ülésen nem lettek lezárva.
Több tagozat kezdeményezte a tagozatok éves 500 EFt- s keretének a
létszámra vetített módosítását, meghagyva a kisebb tagozat részére is az
alap keretet.
Javaslatot tettek új bizottság alakítására a megyék és a tagozatok
részvételével

2.) Május 21-i NMHH és a MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat közös
Szakmai nap és Fórum programjának előkészítése
A február 8-i debreceni szakmai nap sikeres volt ezt is alapul véve kell a
programot előkészíteni.
Aranyosné Dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató és Nagy Gyula MMK elnök tartja a
megnyitó beszédeket és felkértük Kassai Ferenc MMK alelnököt és BPMK
elnököt a rendezvény záró értékelésére.

Az előadások délelőtti részében a minisztérium képviselője és a NMHH részéről
lesznek előadások. A délutáni programon pedig a tagozati tájékoztatóra kerül
sor és Dr Takács György egyetemi tanár a réz jövője címmel tart előadást.
Május 17-i küldöttgyűlés előkészítése
A küldöttgyűlés máj-17-én a Lurdy házban lesz megtartva.
Tagozatunk létszáma alapján lehetőség nyílt egy küldött megválasztására és az
elnökség Slyuch Andrást delegálta.
Hírközmű előrehaladása és ismertetése
3.) A Hír-közmű előrehaladásáról és a projekt ütemezésről Kálmán Miklós és Bölsei Tamás tartott részletes tájékoztatást.
A következő kiemelt feladat az E- Terv bevezetése lesz. A tervezők részére segéd
programot készítenek és a felkészítésükre a NMHH és a Tagozat nagy hangsúlyt
helyez.
4.) FAP 2019
Az idei évi FAP pályázat el lett fogadva Kamera rendszerek és a hozzátartozó
infrastruktúra tervezési irányelvek kidolgozásának téma felelőse Korsós András,
aki arról tájékoztatta az elnökséget, hogy a szakértőket felkérte és a munka
elkezdődött.
A MMK a pótkeret terhére pályázati lehetőséget biztosított, amelyre az
Informatikai Szakosztály nyújtott be jelentkezést az Informatikai Minősítő
Rendszer kidolgozása témában.
5.) Egyebek
Dr. Kovács Oszkár által szerkesztett Létesítményi Informatikai Hálózatok című
könyv elkészült és a május 21-i szakmai programon bemutatásra kerül.
A biztonsági rendszerek tervezésével kapcsolatos jogi helyzetet ismertette
Dr. Kovács Oszkár
További hozzászólás nem volt. Rácz József az ülést bezárta és a kollégákat közös
ebédre meghívta.
Határozatok:
1.)A május 17-i MMK küldöttgyűlésen Tagozatunk küldöttei részt vesznek.
Felelős: Rácz József
Határidői: május 17.

2.) A NMHH és MMK HIT közös szakmai nap és fórum programjának
előkészítése.
Felelős: Bölsei Tamás és Rácz József
Határidő: május 21.
3.) A Hír - Közmű projekt előrehaladásáról az elnökség rendszeres
tájékoztatása.
Felelős: Kálmán Miklós
Határidő: folyamatos
4.) A 2019 évi FAP előrehaladásáról az elnökség rendszeres tájékoztatása.
Felelős: Korsós András és Dr. Gábori László
Határidő: folyamatos

Budapest, 2019. május 6.
Összeállította: Dani Andrea és Rácz József
.

