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Elnök úr tisztelettel köszönti a tagozat elnökséget
Az ülés napirendjét az elnökség egyhangúan megszavazta.
1.
Tájékoztató Tagozatunk elnökségére háruló 2019. évi feladatainkról
előadó: Rácz József
Szakmai gyakorlatot vizsgáló bizottságnak kell vizsgálni azokat az eseteket, ahol a
szakirányú
végzettség
vagy
a
kredit
nem
egyértelmű.
A jogosultság szerzett kolléga szakmai és jogi beszámolót kell, hogy tegyen egy éven
belül.
Az
elnökség
által
hozott
határozatok
végrehajtását
vizsgálni
kell.
A tavaly hozott határozatokat egy kivételével végrehajtottuk vagy végre hajtásuk
folyamatos.
A telephelyen vagy épületen belüli hírközlési (informatikai) hálózatok és a kamera
rendszerek tervezési jogosultsága még nem eldöntött. Első negyedévben le kell zárni.
Együttműködés a felsőoktatás intézményekkel meglehetősen egyoldalú. Olyan
együttműködés, ami a végzős hallgatókat segítené nem alakult ki, a felsőoktatási
intézmények hozzáállása nehézkes.
A mérnökeink nem fiatalok, ezért a végzős mérnököket tájékoztatni kell a tervezői
jogosultság megszerzésének lehetőségéről.
Óbudai egyetemmel jó az együttműködés.

Hatósággal jó a kapcsolat, de a jogszabály előkészítésben a kamarai részvétel még
mindig nem elég hatékony.
Nagyon fontos hogy a Szakcsoportok munkája segítse a tagozat egészének a
munkáját,
hatékony
legyen.
Helyben
kell
a
feladatokat
végezni.
Tavaly Komárom – Esztergom megyében alakult Sajtos Attila vezetésével új
szakcsoport., Az idén Vas, Zala és Győr-Moson Sopron megyékben Kiss Lajos, Vas
megyében Rácz István és Zala megyében Oláh István jelölésével regionális
szakcsoportot szervezünk.
Tavaly megalakult az Informatikai szakosztály Korsós András, dr. Gábori László és Ott
Károly elnökség vezetésével.
A tagozatoktól 160 mérnök csatlakozót a szakosztályhoz.
Jogszabály módosítást kell kezdeményezni, hogy olyan informatikusok is tagok
lehessenek akik nem mérnökök.
FAP tavaly két pályázat futott. Eredményük bemutatását a honlapon közöljük.
A bizottságokban részt veszünk:

Mesterséges intelligencia Ott Károly

5G Korsós András

Gsmr Korsós András
2019. évi munkatervet
MMK honlapján levő mérnöki díjszabás megújítása, a hírközlési sajátos építményekre
szabható díjszabás létrehozása.
Ez ajánlást lehet adni, annyira szerteágazó, hogy tételeket összeállítani veszélyes, de
a mérnöki munka megbecsülése miatt egy ajánlás összeállítása hasznos lenne.
Határozat: 2019. Évi munkatervet elfogadjuk, a honlapon közzétesszük.
Tájékoztató a 2019. évi kötelező szakmai továbbképzések törzs anyagainak
előkészítéséről. „Az épületen belüli infokommunikációs hálózatok és rendszerek
tervezése
és
telepítése”
c.
Intenzív
képzés
előkészítése
előadó:
Szomolányi
Tiborné,
Slyuch
András
és
Rácz
József
A törzs anyag készítési munkák megkezdődtek, az egyes előadások elfogadásra
kerültek. Határozat: A törzs anyagokat 2019 február 15.-ig el kell készíteni
Épületen belül kiépített infokommunikációs hálózatok tervezése jogosultságára
helyezzük a hangsúlyt. A tematika összeállítására dr. Kovács Oszkárt kérjük fel.
Határozat: dr. Kovács Oszkárt kérjük fel a Közterületen létesített infokommunikációs
rendszerek tervezésének jogosultsági feltételei, a tervezési irányelvek ismertetése
tananyag létrehozására.
Előkészítés Február 28.
2.
Tájékoztató a Hír-Közmű projekt 2019. évi ütemezéséről és a MMK HIT által
vállalt feladatokról
előadó: Bölsei Tamás és Kálmán Miklós
Az NMHH célul tűzte ki egy korszerű, térinformatikai alapú nyilvántartás létrehozását.
A Hatóság tervei szerint az elektronikus engedélyeztetés bevezetéséhez a tervezők
részére segédprogramot fog rendelkezésre bocsájtani. Ez az újfajta tervezési
szemlélet kihívások elé állítja a tervező társadalmat, amelyet kezelni kell.


A Kamara részt vesz a segéd program és a Hír-közmű előkészítésében.
Vállalkozás
keretében
véleményezi
és
elkészíti
az
elemeket.
Jelkulcs készlet,

EHO tartalmi egyeztetés,

layer kiosztását,

tervezési irányelvek.

minta tervek.
Az oktatás és a jogszabály módosítási javaslatok később kerülnek szerződésre.
Határozat: Az elnökséget és a tagságot folyamatos tájékoztatni kell
3.
Tájékoztató 5G részére kialakítandó infrastruktúráról és a GSMR 2 jelenlegi
helyzetéről
előadó: Korsós András
Gsmr nyertes megvan. R-Kord Kft a nyomvonalas, I-Cell kft az egyéb építéseknél
II. Ütem szponzor ITM lebonyolító: NIF
Nyomvonalas hálózat:

1868 km új optika,

440 km meglevő alépítmény új oszlopsor

120 km új oszlopsor

3000km felsővezetéken

500 darab torony építés.
5G koalíció – célja a technológiai elterjesztése, 56 cég közte MMK hozta létre.
Zalaegerszegen tartottak szakmai napot. 3 ülés, technológiai bemutató volt.
4.
Felkészülés a 2019. február 8-án HBMMK Hírközlési és Informatikai
Szakcsoport és a HBMMK által rendezendő szakmai napra
előadó: Rácz József, Buzás Zoltán és Csapó Attila
Ismertették a programot. A szakmai nap a MMK honlapján megjelent.
5.
Javaslat a Magyar Nemzeti Műszaki Szabványügyi Bizottságokban a
tagozatunkhoz tartozó testületi tagok delegálására és az ott folyó munkákról történő
tájékoztatás megszervezésére.
előadó: Dr. Kovács Oszkár
2018 évzáró. Nem igazán lett népszerűsítve a szakma gyakorlás során a
szabványoknak.
Szabványügyi Hírközlési és Informatikai Tagozat két referense, Antók Péter és Falus
László.
Három bizottság érintheti a mi tagozatunkat:

Lajta György elnök fénytávközlési szabványok, ebben a bizottságban
szerepelni kell.

informatikai bizottság. Ebben is részt kellene venni.

ISO szabványok
A KKV-kat segítendő 100mFt van a kedvezményes szabvány forgalmazásra. ad a kkv
megsegítésére.

A tagozatok Január 31 adják meg azokat a szabványokat, amit kedvezményesen kell
forgalmazni.
6.
Egyebek
MMK alapszabály módosítás folyamatban.
Mérnök bál.
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