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1.) Tájékoztató
az
előadó: Rácz József

elmúlt

időszak

eseményeiről

Rácz József köszönti a kibővített elnökségin megjelent kollégákat.
A májusi küldött gyűlés határozata szerint elindult az alapszabály módosításra egy
folyamat. Összeállt egy szakértői bizottság, amelybe a tagozatunk is javasolt tagot
dr. Barna Lajost. A testület 9 főből áll, 4 fő tagozati választott 4 fő megyei választott
és Nagy Gyula elnök úr.
Nagy Gyula elnök úr szerint változtatni kell a küldöttek hozzáállásán, a küldöttek nem
jelentek meg kellő számban a küldött gyűléseken, ezért javasolta, hogy a küldöttek
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számát 180 főben határozzák meg és legyen pótküldött státusz. Aki megkapja a
felhatalmazást az vegyen is részt.
Sarkalatos kérdés, hogy a tagozatok és a szakcsoportok kapjanak nagyobb anyagi
támogatást feladataik elvégzésére.
Kormány a kivitelezés újra szabályozására kért javaslatot a Kamarától, ezt külön
napirendi pontban tárgyaljuk.
A közelmúltban volt 30 milliós pályázat, amely a tervező irodáknak jelentett
lehetőséget. Pozitív példa volt, ezért a kormány 2019 őszén 3 milliárd forint összes
értékű, 8 millió forint minimális összegű fejlesztési pályázatot hirdet. Erre figyelni kell
a tagozatnak és értesíteni fogjuk a tagságot.
Örömmel jelenthetjük, hogy tagozatunk tagjai, Kiss Dezső év mérnöke díjat kapott,
valamint Fülep Péter kormány kitüntetést kapott.
Szakmai jogosultságok keretében, deregulációt kell végrehajtani. Ezért a 266/2013
kormányrendelet is módosulni fog. A tagozathoz tartozó jogosultságok
megtárgyalása külön napirendi pont lesz.
A Mérnök újság 25 éves és ez alkalomból ünnepi szám fog megjeleni.
2.) Tagozatunkhoz
előadó: Rácz József

tartozó

jogosultságok

felülvizsgálata

Az előadó prezentáció keretében ismertette a jelenlegi szabályozást és a javasolt
változtatást.
Néhány változás javasolt:

A HI-VN tervezési jogosultságból kikerülne az antennatartó
szerkezet és torony tervezési tevékenység


Javaslat: Ne a tornyokat, hanem a statikai tervezést vegyük ki.



Szém-2 a tevékenységekhez bekerült: egyéb gyengeáramú rendszerek



ME-HI műszaki ellenőrzésre egy jogosultság lenne. Megszűnik a rész
jogosultság



MV-TE egy jogosultság lenne, megszerzéséhez minimum a hírközlési
technikus végzettség szükséges.



Település tervező (Hírközlési szak). Csak okleveles villamosmérnök. 5 év
szakmai gyakorlattal kaphatja meg a jogosultságot.

Határozat: A mellékelt módosítási javaslatot a jelenlévők a következők szerint
megszavazták.
egyetért:

16 fő,

tartózkodik

2 fő.
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3.) Beszámoló a kivitelezési dokumentációk szabályozási környezetének
felülvizsgálata tett javaslatokról
előadó: Bölsei Tamás
A tagozat több alkalommal összeült a nyár folyamán és javaslatokat tett több
témakörben a jogszabályok módosítására. Főbb témakörök:


Tervezői díjakat a kivitelezés megkezdése előtt ki kell fizetni.



Tervezők építési folyamatban fokozottabb részvétele

Füleky Zsolt államtitkár úr részére megküldött javaslatban, tanulmányban a tagozat
javaslatai szerepelnek.
4.) Beszámoló
a
Tagozatunkhoz
tartozó
előadó: Korsós András és Dr. Gábori László


FAP

2019

állásáról

FAP-2019/108-HIT Közterületi és belterületi Térfigyelő Kamerarendszerek
tervezési irányelvei.
Korsós András Július közepén leadta az előre haladási jelentés, amit
elfogadtak.
A segédlet a tárgyi rendszerek, rendszerkövetelményeit, tervezési irányelveit
és jogi hátterét tárgyalja.

Petruska István:
Fontos lenne a tervezési jogosultságok meghatározása, kamarai elfogadtatása.


FAP-2019/206-HIT Informatikai Tervező szakmai minősítő
rendszere.(Informatikai szakmai terület illesztése a Mérnöki Kamarai
működési rendbe és rendszerekbe)
Dr. Gábori László és négy fős stáb és a lektor dolgozik rajta. Az informatikai
alkalmazások tervezésének a szabályrendszerének megalkotását tűzte ki
célul.
Nem mindegy, hogy kiemelt területeken minősítés nélküli szakemberek
dolgoznak eljárási tudás nélkül. A virtuális világ is megérdemli azt a precizitás,
mint a fizikai világ. Jogosultságokat nem lehet a területre behozni, ezért végül
a tanúsítvány marad az informatikai mérnököknek, hogy alkalmasak a
feladatra. Az alkalmazása önkéntes, de a tájékozódás alapján a nagy
felhasználók örömmel vennék a rendszert (egyetemek, NISZ.)
A tanulmány túlmutat a FAP keretein ezért az anyag leadása után minden
kolléga tovább fog dolgozni rajta.

Dr. Kovács Oszkár. A tanúsítása rendszer nagyon jó, ezt népszerűsíteni kell, az
elnökségnek támogatni kell.
5.) Tájékoztató a Hírközmű projekt állásáról
előadó: Kálmán Miklós és Nyiri Zsolt
Kálmán Miklós
Hír közmű 1. NMHH és a Kamara között fennálló szerződésnek megfelelően folyik a
munka.
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Elkészült az EHO, és ennek alapján minta tervek készülnek GPON, HFC és P-P
optikára. A szolgáltatók engedélye alapján valós terveket dolgoznak át az NMHH
elvárásainak megfelelően.
A következő lépés meglevő hálózati poligonoknak, nyilvántartási rendszerekből
történő átdolgozás. Október közepére várható a meglévő hálózat újra
dokumentálása, majd ezek után oktatási feladatok előkészítése javaslat jogszabályok
módosítására.
NMHH azt tervezi, hogy jövő év végére a rendszernek el kell készülnie. A
Kamarának a tervezők tájékoztatása, támogatása a feladata. Menetközben már
tájékoztatni kell a tervezőket.
Nyíri Zsolt: EU hírközlési kódex is utal arra, hogy nyilvántartást kell vezetni. Mindenki
célja hogy digitalizáljuk a folyamatokat.
Az NMHH pályázat kiegészítése folyamatban van.
Petruska István: az alap térképek rendbe tétele legyen megoldva.
Siki Zoltánnal egyeztetve lett a Geodéziai Tagozattal.
Petruska István: kinek a feladata rendezni?
Buzás Zoltán: Állami feladat lenne, a Geodéziai Tagozatnak több javaslata van.
6.) Beszámoló a hírközlési tervezési mérnöki
előadó: Petruska István és Buzás Zoltán

díjszabás

módosításáról

Folyamatosan dolgoznak a díjszabás kidolgozásán, elfogadtatásán.
A díjszabás a Magyar Telekom egység tételét alapul véve kerül átdolgozásra korrekt
módon. A Hírközlés és Informatikai Tagozat hivatalosan megkapta a MT egység
tételét.
Az összegek és tételek átdolgozása folyamatban van. Szét kell választani kis és
nagy tervekre.
A SZIP keretében a Kamara tett javaslatokat a díjszabásra, ha azt el tudták volna
érni a tervezők, akkor abból megoldható a minőségi munka.
El kell gondolkodni, hogy egy kis tervnek kell-e olyan tartalom, mint amit most a
Kamara minden terv esetében elvár.
Rácz István: Bizonyos területeken 2017-ben 77 %-on lehetet szerződni, 2018 72,4%
lehetet elérni, csökkennek a tervezési díjak.
Rácz József: komoly nyomás kapunk, hogy miért kevés a tervező. Azért akarjuk az
egység tétel alapú rendszert bevezetni, mert így bemutatható az ajánlott és az
szerződés szerinti díjazás.
Sajtos Attila: a társ tervezők egység tételeit is meg kell vizsgálni.
7.) Szakcsoport vezetők tájékoztatója
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Rácz István. Vas, Zala, Győr megyei elnök. Első továbbképzésen 50 kolléga volt
jelen. Az Ügyrend alá van írva. Titkár kéri részére megküldeni.
Csicsvári István Csongrádban érdemi esemény nem történt. Jó a kapcsolat a HTE és
az egyetemmel. Megyei elnökségi ülésen részt vesz.
Sajtos Attila, Komárom Esztergom, elnökségi ülésen részt vesz, első továbbképzés
október elején lesz.
Budapest, 2019. szeptember 12.
Összeállította: Bölsei Tamás
Jóváhagyta: Rácz József

5

