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Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az MMK elnökjelöltek stratégiájáról
Előadó: Szőllőssy Gábor és Wágner Ernő
2. Tájékoztató az MMK elnökségi tag és felügyelő bizottsági tagjelöltek célkitűzéseiről
Előadó: Buzás Zoltán és Petruska István
3. Beszámoló a tagozat 2020. évi munkájáról és a 2021. évi feladatairól.
Előadó: Rácz József
4. Beszámoló az NMHH együttműködése keretében végzett terv felülvizsgálatok során
tett megállapításról és az ebből adódó feladatokról
Előadó: Török János és Rácz József
5. Egyebek

Rácz József: Köszöntöm a megjelenteket, a mai elnökségi ülésen levezető elnöknek felkérem Bölsei
Tamást, jegyzőkönyvvezetőnek Dani Andreát.
Kassai Ferenc: Kiemelte a Hírközlési és Informatikai Tagozat szerepét és fontosságát a digitális
technika és technológia kiépítése és az alkalmazások bevezetése területén. A Digitális Jóléti Program
keretében az 5G és a mesterséges Intelligencia koalíció infrastruktúra munkacsoportjában
szakértőink hatékonyan támogatják a fejlesztéseket. Hasznosnak ítélte az országos szervezésű
debreceni fórumot.
Bölsei Tamás: Az elnökség határozatképes. A napirendet az levezető elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt
az elnökség egyhangúan elfogadta. Szeretném felkérni Wágner Ernőt a Somogy megyei Mérnök
Kamara elnökét a beszéde megtartására.

1. Tájékoztató az MMK elnökjelöltek stratégiájáról
Wágner Ernő: Mindenekelőtt szeretnék gratulálni Rácz József úrnak a kitüntetéshez. Szeretnék
köszönetet mondani Nagy Gyula elnök úrnak, a kamarában végzett munkájáért, emlékeszünk rá,
hogy egy nagyon nehéz és viharos időszakban vette át a kamara vezetését. Személy szerint én is,
ahogy a kamara alapító tagjai is gondolták az alulról építkezésnek vagyok a híve. Véleményem szerint
tagozati és a területi kamarák közötti ellentéteket fel kell számolni. Karakteresebben kell képviselni a
mérnökök álláspontját. A továbbképzési tematikát át kell alakítani, a szigorú szakmai ismereteken
kívül más hasznos ismeretekkel is bővíteni kell a képzést. A mérnök utánpótlással kapcsolatban
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nagyon hasznosnak tartom a duális képzést, amelyben a cégem is részt vesz. Megválasztásom esetén
célom, hogy szakmánk méltó legyen régi nagy híréhez.
Bölsei Tamás: Köszönjük a beszámolót.
Rácz József: A tavalyi évben a Hírközlési tagozaton belül létrehoztuk az informatikai szakosztályt. Mi a
véleménye arról, hogy a nagy értékű informatikai projektek tervezését és ellenőrzését kamarai
jogosultsággal végezzék?
Wágner Ernő: Ezt nagyon jó dolognak tartom, egyetértek vele.
Szomolányi Tiborné: Az egyetemeken növelni kell a tervezés elméleti és gyakorlati képzését.
Wágner Ernő: Ez minden szakma területére érvényes. A jövőben kiemelten kell kezelni
Bölsei Tamás: Amennyiben nincs több kérdés felkérem Szőllőssy Gábor urat tartsa meg beszédét.
Szőllőssy Gábor: 2003 óta dolgozom a kamaránál. Mérnök-közgazdász vagyok. Látom a tervezői és
kivitelezői oldalt is. Véleményem szerint az alapítók nagyon jól határozták meg, hogy a megyék és
tagozatok együttműködjenek. A tanúsítások rendszerét fejleszteni, a kamara tagjainak a
versenyképességét növelni kell. Célom a kamarán belüli információáramlás növelése. Fontos, hogy a
Kamara Magyarországon kívül is megjelenjen. Közös együttműködéssel tudjuk a kamarát előre vinni.
Rácz József: A mi területünkön a mérnöki díjazás nagyon alacsony, hogyan lehetne az
érdekérvényesítést eredményesebben képviselni?
Szőllőssy Gábor: A mérnöki díjazást folyamatosan felül kell vizsgálni. A mérnöki területen az
érdekérvényesítést kiemelten kell kezelni.
Bölsei Tamás: Köszönjük Szőllőssy Gábor tájékoztatóját. Felkérem Búzás Zoltánt a beszéde
megtartására.

2. Tájékoztató az MMK elnökségi tag és felügyelő bizottsági tagjelöltek
célkitűzéseiről
Búzás Zoltán: A tagozatok és a megyék szembeállítása nem helyes, bár szerintem ez nem valós
probléma. A feladat az, hogy a mindenkori kormányzattal meg kell találni a hangot és azt szeretném,
ha az MMK nemcsak formálisan lenne képviselve. A műszaki értelmiség érdekeit képviselni kell.
Sajnos előfordul, hogy utólag tudjuk meg, hogy milyen döntések születtek. Fontos a főtitkárság
személyi állományának a meghatározása. Meg kell nézni, hogy ki mennyire terhelhető.
Rácz József: Buzás Zoltán nagy munkabírású kolléga. Mint szakcsoportvezető, elnökségi tag és Békés
megyei elnök magas színvonalon teljesíti a feladatokat.
Bölsei Tamás: Köszönöm, és felkérem Petruska Istvánt.
Petruska István: Köszönettel vettem a jelöltségem támogatását a tagozat részéről. Felügyelő
bizottsági tagként feladatom a törvényesség felügyelete. A kamarát tervező és szakértő mérnökök
testületének gondolom. Véleményem szerint a megyei kamarák és a tagozatok szembenállása sajnos
létezik.
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Rácz József: Persuska Istvánt mindenképpen nagyon alkalmas jelöltnek tartom.
Bölsei Tamás: Ha nincs több kérdés áttérünk a következő napirendi pontra és felkérem, Rácz József
tartsa meg beszámolóját.

3. Beszámoló a tagozat 2020. évi munkájáról és 2021. évi feladatairól
Rácz József: A 2020. évi beszámolót és a 2021. évi munka és költség tervet az elnökség a meghívóval
együtt írásban megkapta. Szóbeli kiegészítése a következő volt.
Tagozatunk 667 fő rendelkezik tervező és szakértői jogosultsággal, akik rendelkeznek kötelezően
kamarai tagsággal. Külön figyelemre méltó, hogy a Tagozat 1199 fővel rendelkezik. Ez az jelenti, hogy
a FMV és ME jogosultsággal rendelkező kollégák is felvételüket kérték kamarai tagnak.2020-ban a
kötelező képzések mellett intenzív képzést tartottunk, amelyen 28 fő vett részt. A Nemzeti
Infrastruktúra és Szolgáltató Zrt-vel (NISZ) eredményes kapcsolatot sikerült kialakítani. Köszönöm a
munkáját Korsós Andrásnak, Ott Károlynak és Dr. Gábori Lászlónak az Informatikai szakosztályban
végzett munkájáért. Köszönöm a szakcsoport vezetők munkáját. Szeretném megköszönni Slyuch
András ás Szomolányiné Katika továbbképzéssel kapcsolatos munkáját. A jogosultsági, beszámoló
vizsgákban végzett munkáját szeretném megköszönni Csapó Attilának, Szomolányiné Katikának és
Gallyas Andrásnak. A NMHH kiemelt projektként kezeli a Hír-Közmű bevezetését, amelyben Kálmán
Miklós, Buzás Zoltán és Lukács Tamás szakértőként aktívan részt vesznek. Az elnökségen belül Igazi jó
csapatmunka tudott megvalósulni a tavalyi évben is.
Szeretném kiemelni, hogy az elnökség tagjai és a tanácsadók aktívak voltak és eredményesen
dolgoztak, amelyet ez úton köszönök meg.
Kollegák az elmúlt évben kitüntetésben nem részesültek. Előkészítés alatt van a Tagozat által
alapított kitüntetés, amelyet 2021. évben alkalmazni fogunk.
Az elmúlt évben és ebben az évben is megkaptuk az emelt összeget a 1.500.000 Ft-ot, amit kamarai
rendezvény szervezésére, képzésekre, segédanyagok előállítására tudunk fordítani.
Ebben az évben is kiemelten kezeljük a szakmai továbbképzéseket. A kommunikációt az eddig
megszokott módon szeretnénk folytatni. A debreceni „Döntéshozók és Iparosok rendezvényét” és az
NMHH- val is tervezünk fórumot.
Egyetemekkel jó kapcsolatot sikerült ápolni legfőképp az Óbudai Egyetemmel, a Műszaki Egyetemmel
és az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemmel.
Bölsei Tamás: Szeretném megkérdezni, hogy elfogadja-e az elnökség a beszámolót? Rendben, az
elnökség egyhangúan elfogadta Rácz József úr elnöki beszámolóját.
Szeretném megkérni Török Jánost a beszámolója megtartására.
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4. Beszámoló az NMHH együttműködése keretében végzett terv
felülvizsgálatok során tett megállapításról és az ebből fakadó
feladatokról.
Török János: Tisztelttel köszöntelek benneteket és én is szeretnék gratulálni Rácz úr kitüntetéséhez.
A beszámolómat az elnökség részére E-mailben az értekezlet előtt elküldtem.
A beszámoló alapját az NMHH és Mérnöki Kamra Nonprofit Kft. közötti szerződés végrehajtása során
szerzett tapasztalatok adják.
Az ellenőrzéseket évek óta folyamatosan végzi a Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatika
Tagozatának néhány munkatársa. Az ellenőrzésekről havi ütemezésben, de folyamatosan készülnek
jelentések, melyek egyfelől az NMHH-hoz, másfelől a Mérnöki Kamarához is eljutnak. Ettől az
esztendőtől kezdődően új köntösben, de a hagyományokat folytatva a terv ellenőrzésekről közvetlenül
értesítjük az érintett kollégákat, megnevezve az ellenőr nevét, továbbá az ellenőrzött dokumentumot
is. Az első hónapok visszajelzései nem rosszak, a kollégák (ismereteink szerint) pozitívan fogadták a
kezdeményezést. Rendszeresen hangsúlyozzuk, hogy az ellenőrzések megállapításait segítő szándékkal
tesszük. Ezt és így kívánjuk tenni a jövőben is.
Indítvány:
1. Kerüljön átdolgozásra „Az elektronikus hírközlési és informatikai építmények, hálózatok” című
dokumentum, mely a Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei
Szabályzat” (egyszerűsített nevén: „a tervek tartalmi követelményei) című dokumentum
szakterületünket érintő része. Az átdolgozott ajánlás kerüljön megküldésre minden regisztrált
tervező részére, mint követendő dokumentum.
2. Kerüljön kiadásra egy tagozati állásfoglalás a szakmában tevékenykedő beruházók, tervező és
kivitelező cégek felé a jogosultsági kötelezettségek megtartására vonatkozóan, kiemelt figyelmet
fordítva az engedély nélkül itt dolgozó, nem magyar állampolgárok ténykedésére, és azok hazai
mentorállására is.
3. Induljon on-line képzés a tagozaton belül olyan technológiák megismertetésére, melyek készség
szintű ismerete elvárható az azzal kapcsolatba kerülő szakemberektől (pl. tervezőktől). Egy ilyen
téma lehetne a fúrási technológiák megismertetése. Másik ilyen téma lehetne a csoportos
védőfelszerelések alkalmazásának körülményei, azok szükségessége (pl. védőkorlátok, dúcolások,
megvilágítás, stb.).
4. Kerüljön napirendre a MÉDI alkalmazásának témaköre, a tervezői díjak etikai szintű megvédése a
tagozaton belül, kiemelve a megrendelői fizetési hajlandóságot is.
5. Fel kellene venni a kapcsolatot a Megrendelőkkel, akár elküldeni a tervellenőrzési észrevételeket,
illetve megbeszélni a sarkalatos problémákat. Természetesen az NMHH részvételével.

5. Egyebek
Bölsei Tamás: Köszönöm, hogy részt tudtatok venni az értekezleten. Köszönöm, hogy meg tudtuk
hallgatni az elnök jelöltek, Petruska István és Buzás Zoltán tájékoztatóját.
Kálmán Miklós: Röviden beszámolt a Hír-Közmű jelenlegi szakaszáról: Elkezdtük a tesztelését az
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E-terv programnak, a 3. napon viszont leállt a tesztelés. A mai nap hozza a fejlesztő a szoftvert,
aminek a tesztelésébe 19-én kapcsolódunk be újra.
Rácz József: Megköszönte a gratulációkat. Számomra megható és megtiszteltetés a kitüntetés.
Véleményem szerint közös munkánk sikereit ismerték el.
Köszönöm a munkátokat és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Határozatok:
06/2021. A Tagozat 2020. évi beszámolóját és a 2021. évi munka és költség tervét az elnökség
elfogadta, amelyet a MMK részére el kell küldeni.
Felelős: Rácz József
Határidő: 2021. április 21.
07/2021. A terv felülvizsgálat megállapításait az elnökség elfogadta és ez alapján ki kell dolgozni a
feladatokat.
Felelős: Török János és Rácz József
Határidő: 2021. május 31.

Az emlékeztetőt készítette: Dani Andrea
Hitelesítette: Rácz József
Budapest, 2021. április. 16
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