Hírközlési és Informatikai Tagozat

2020. június 24.
MMK HIT elnökségi ülés
Helye: Videó konferencia
Az ülés napirendje:
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről, feladatairól
előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
2.)
2020.
évi
szakmai
program
aktualizálása
előadó: Rácz József Bölsei Tamás
3.) A Hír-Közmű e-terv vezetésével kapcsolatos kamarai feladatok
előadó: Kálmán Miklós és Nyiri Zsol
4.) Tájékoztató a NMHH-MMK Nonprofit KFT közötti együttműködés
értékelése és feladatai
előadó: Csapó Attila
5.) Egyebek
A tervezett napirendet a jelenlévők egyhangúan elfogadták. Nyíri Zsolt
elfoglaltsága miatt a 3. napirendi ponttal kezdődik az ülés.
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3.) A Hír-Közmű e-terv vezetésével kapcsolatos kamarai feladatok
előadó: Kálmán Miklós és Nyiri Zsolt
Hol tart a hír-közmű.
Februárban szerződéskötésre került sor az NMHH és a Fornax Kft
között.
A segédprogram neve ESzTer – Egységes Tervezői Rendszer lett. A
rendszer tervet a Fornax elkészítette. 2020 szeptember végétől lehet
tervezői körben tesztelni. Erre kellene indítani egy együttműködési
szerződést.
A Hír-közmű 2021. év elejére készül el. A tervezési munkában
paradigma váltás lesz, pl. xml alapú engedélyezés. A segédprogram
AutoCAD 3d alapú lesz.
NMHH a tervezési rendszer bevezetése elött 5 vidéki és Budapesten két
alkalommal oktatást tervez tartani, kb 2020 november – 2021. január
között.
Rácz József javasol egy július első-második hetében megtartandó
szakértői megbeszélést, ahol a vázolt feladatokat pontosítani lehet.
A Hír-közmű bevezetését a Kamara csak alapos oktatás és előkészített
bevezetés mellett látja biztosítottnak.
Lukács Tamás: Az AutoCad licenc díjak sajnos elég magasak
Határozat: Írásban kérünk feladat leírást. Júliusban megbeszélést kell
szervezni a további feladatokról.
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről, feladatairól
előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
A veszélyhelyzet alatt a Kamara működött. A veszélyhelyzet elmúltával
90 napon belül küldött gyűlést kell tartani.
 Választmányi ülés időpontja

2020.08.24

 Küldöttgyűlés időpontja

2020.09.11

A Digitális Jóléti Program kertében a tervezői létszámot kívánják növelni.
Erről elnök úr készített egy anyagot.
A tervezői létszám növelés eszközei:
 együtt működés az egyetemekkel
 kamarai speciális képzések
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 pályázati lehetőségek
 a tervezői szakma anyagi megbecsülése
MMK tervezi, hogy a nagyértékű, magas kockázatú projektek esetében a
266-os kormányrendeletet úgy módosítsák, hogy ezt a tevékenységet a
tervező informatikusok jogosultsággal végezhessék.
Az Óbudai Egyetemen végző hallgatók 9 db. szakdolgozatát kollégáink
bírálták, köszönet érte.
Buzás Zoltán. Utólag el kell fogadni a meghozott döntéseket, küldött
gyűlést kell tartani. Az alapszabály előkészítő bizottság dolgozott. A
közeljövőben ki fogják adni az alapszabály tervezetet, vitára.
Csapó Attila
A nagy tapasztalattal és az előírt gyakorlati idővel rendelkező kollégák,
akik a nyelvvizsga engedmény miatt most kapták meg a diplomát
javasoljuk, hogy a jogosultságot kapják meg.
Dani Andrea Szeptember 11-én küldött gyűlés, augusztus 24-én
választmányi ülés.
2.)
2020.
évi
szakmai
előadó: Rácz József Bölsei Tamás

program

aktualizálása

Tagozati küldött gyűlést kell tartani. Ezt az NMHH fórummal egybekötve
tartanánk meg, 2020 október vége, november elején. A pontos dátum
kijelölése folyamatban van.
Csapó Attila felajánlotta, hogy előkészíti a tagozati kitüntetés
odaítélésének szabályait.
Szomolányi Tiborné:a BPMK -val és a NMHH támogatásával 2020.
szeptembertől intenzív hírközlési tervező 100 órás elméleti és gyakorlati
képzést szervez.
Slyuch András. Megtartották a veszprémi távoktatást. Az új szerű online
lebonyolítás ellenére a visszajelzések alapján rendben megtörtént.
A misztérium kiadta NDS (Nemzeti Digitális Stratégiát) erre figyelni kell.
A ITM június 25-én a témában megbeszélést tart, amelyen Kálmán
Miklós alelnök úr képviseli a tagozatot.
4.) Tájékoztató a NMHH-MMK Nonprofit KFT közötti
együttműködés értékelése és feladatai előadó: Csapó Attila
Csapó Attila megküldte az összefoglaló jelentést valamint a május havi
részletes jelentést. Egy tervezőnek levelet irt a tervezési problémák
miatt.
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A tervezők bontják a terveket engedélyes és bejelentéses tervekre.
Sajnos ez elaprózza a munkát, nehezen követhető.
A MMK HIT és NMHH között az együttműködés eredményes, ennek
megfelelően a szerződést 2021 júniusig meghosszabbították.
Buzás Zoltán Igen, ennek munka szervezési okai vannak, de például ők
jelzik a tervben a rendszertechnikát.
5.) Egyebek
Lukács Tamás
Germadics Vilmos nehezményezi, hogy a NKM külsős tervellenőrrel
vizsgáltatja át a tervet.
A megrendelő az általa felkért ellenőrrel a tervet vizsgáltathatja.
Rácz József:
Javasolta a MMK, hogy a tervezőcégek többségét alkotó 1-4 fős
mikróvállalkozások is pályázhassanak a technológiai, informatikai
hátterük megújítására. Ha erre lesz lehetőség külön hírlevél formájában
tájékoztatjuk a kollégákat.
kmf.
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