Hírközlési és Informatikai Tagozat

2021.február 25.
MMK HIT kibővített elnökségi ülés
Helye: Videókonferencia (MSTeams)
Az ülés napirendje:
1.)Tájékoztató a MMK tisztújítás előkészítéséről
Előadó: Rácz József és Buzás Zoltán
2.) Tájékoztató a 2021. évi FAP - ról
Előadó: Rácz József
3.) Beszámoló a 2021.évi szakmai továbbképzések ajánlott témáiról.
Előadó: Slyuch András és Szomolányi Tiborné
4.) Beszámoló az ISZ 2021. évi programjáról
Előadó: Korsós András és Rácz József
5.) Tájékoztató a Hír-Közmű E-terv bevezetésének programjáról
Előadó: Nyiri Zsolt és Kálmán Miklós
6.) Tájékoztató az online jogosultsági beszámoló szervezéséről
Előadó: Szomolányi Tiborné, Csapó Attila és Gallyas András
7.) Egyebek
Rácz József üdvözli az elnökséget, a szakcsoportvezetőket és külön köszönti Dr
Virág Rudolf MMK Főtitkár urat és Dani Andreát.
Kiemelte, hogy a nehéz körülmények miatt ma különösen szükség van a csapat
munkára. Kéri a jelenlévőket, hogy a tagságunk részére jól előkészített szakmai
továbbképzések szervezésében aktívak vegyenek részt. A videokonferencián az
elnökség nyolc tagja és a szakcsoport vezetők jelen voltak. Csapó Attila jelezte, hogy
az internet meghibásodott és ezért nem tud a megbeszélésbe bekapcsolódni.
A kibővített elnökség egyhangúlag megszavazta a napirendi pontokat és a levezető
elnök: Bölsei Tamás, emlékeztetőt készíti Bölsei Tamás és Rácz József
1.)Tájékoztató a MMK tisztújítás előkészítéséről
Rácz József ismertette, hogy a Tagozat részéről a 2021. évi MMK tisztújítás
előkészítéséből eddig milyen munkát végeztünk.

Számunkra váratlan meglepetés volt, hogy Nagy Gyula MMK elnök úr a
következő ciklusra nem vállalta a jelölést. Megjegyezte, hogy a jelölés két külön
csoportban folyt külön szerveződtek a területi kamarai elnökök és a tagozatok,
ami nem erősíti a közös céljaink érdekében történő együttműködést.
A jelöléseket a MMK Jelölő Bizottsága 2021. február 5-ig írta elő.
Tagozatunk részéről jelöltük Kassai Ferenc urat alelnöki Buzás Zoltánt és
Gyurkovics Zoltánt elnökségi tagoknak, Petruska Istvánt és Varga Zsoltot pedig
Felügyelő Bizottsági tagoknak. A jelölésünket az online küldöttgyűlés
egyhangúlag támogatta.
Dr. Virág Rudolf ismertette a választás előkészítését. A Jelölő Bizottság napokon
belül kihirdeti a jelölteket. Megfelelő jelölt van minden tisztségre. Az elnöki
tisztségre két fő jelölése elfogadásra került. 5 esetben kellett hiánypótlással a
jelölési anyagot kiegészíteni. A következő időszakban lehetőség lesz a jelöltek
programjának megismerésére és a küldöttek tájékoztatására.
A tisztújító küldöttgyűlés várhatóan május hónapban lesz megtartva. Reméljük, a
veszélyhelyzet májusban már feloldásra kerül.
Dr Kovács Oszkár aki BPMK elnökség tagja jelezte, hogy március 1-én az
elnökség kialakítja az állásfoglalását a MMK tisztújításáról.
Főtitkár úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 266/2031. kormányrendelet
módosítása előkészítés alatt van. A Minisztérium a MMK az Építész Kamarával
közösen előkészített anyagot napokon belül a társ minisztériumok részére
véleményezésre megküldi, és ezt követően kerülhet a Kormány elé elfogadásra.
2.) Tájékoztató a 2021. évi FAP - ról
Rácz József ismertette a 2021. évi FAP kiírás feltételeit és jelezte, hogy a
benyújtás határideje március 22.
A rendelkezésre álló keret tagozatonként 1 millió Ft.
Az elmúlt években sikeresen pályáztunk és ennek megfelelően komplex anyagok
készültek a közterületi és belterületi térfigyelő rendszerek tervezési irányelveiről,
elkészült az informatikai tervezési segédlet, és az informatikai tervezők és
ellenőrök jogosultsági feltételeit tartalmazó dokumentációk.
2021. évben a hírközlési tervezők részére kell kiemelt támogatást nyújtani az Eterv megismertetése és az tervezéshez szükséges feltételek biztosítása céljából.
Kérte a kollégákat, hogy a FAP javaslatukat március 10-ig küldjék el részére,
hogy lehetőség legyen a pályázat előírás szerinti összeállítására.
3.)Tájékoztató a Hír-Közmű E-terv bevezetésének programjáról
Nyiri Zsolt részletes prezentáción ismertette a Hír-Közmű 2021. évi programját, a
feladatokat és a határidőket.
Az ESZTER tervei elkészültek. Márciusban indul a tesztelés.
MMK és az NMHH szakértői közösen végzik el teszteket.
A tervezők oktatása (kb. 300 fő) 5 alkalommal vidéken és 4 alkalommal pedig Bpen lesz megtartva.
Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a rendszer XML állomány előállításával
megfelel az engedélyezés igényeinek a terv többi része az eddigiekhez
hasonlóan megjeleníthető lesz.
Az adatkapu fejlesztést az LTK készíti.
Kálmán Miklós a MMK részéről koordinálja a szakértők munkáját.

Bemutatta a tesztelésben részt vevő szakértőket és részletesen kitért a
szerződésben ütemezett feladatokra.
Közös álláspontként lett megfogalmazva, hogy a tervezők részére a szükséges
segéd program bérlését külön pályázati forrásból kell biztosítani.
4.)Beszámoló a 2021.évi szakmai továbbképzések ajánlott témáiról.
Slyuch András és Szomolányi Tiborné ismertette a 2021. évben rendelkezésre
álló szakmai továbbképzés témáit, amely tartalmaz új és előző évről tovább vitt
előadásokat. A részletes kimutatás mellékelve van.
2021. évben két alkalommal lesz szakmai nap Debrecenben, májusban és
októberben a Bp-en.
Március 11-én Bp-en és 30-án pedig Baranya megyében tartanak hírközlési
szakmai továbbképzést.
Javasolták a szakcsoportvezetőknek, hogy a megyei kamarákkal közösen a
rendelkezésre álló témákból összeállított előadásokat szervezzék meg a szakmai
továbbképzéseket, amelyet várhatóan az első félévben online formában lehet
megtartani.
5.) Beszámoló az ISZ 2021. évi programjáról.
Korsós András tájékoztatta a kollégákat az Informatikai Szakosztály 2021. évi
munkatervéről.
Az elnökség február 2-án tartott megbeszélésen kijelölték a feladatokat és a
felelősöket.
Részt vesznek a Szabványügyi Bizottság munkájában, a DJP, 5G, MI,
koalícióban, hírlevél formájában tájékoztatják a tagozatokat, a második félévben
szerveznek szakmai napot.
Rácz József jelezte, hogy a MMK és a BME, Óbudai Egyetem és NISZ ZRt.
között létrejött együttműködési megállapodás alapján az ott megfogalmazottak
szerint a feladatokat meg kell határozni és szakértők bevonásával megvalósítani.
Javasolta, hogy a NISZ ZRt. kérjük fel, hogy az informatikai tervezési segédletet
alkalmazza pilotként és amennyiben az megfelelő szerződés keretében adjuk át
használatra.
6.) Tájékoztató az online jogosultsági beszámoló szervezéséről
Szomolányi Tiborné és Gallyas András beszámolt az online vizsgarendszerhez
szükséges kérdések és segédanyag átdolgozásának menetéről, amelyet külön
szerződés formájában aránylag rövid idő alatt kellett elkészíteni.
Szomolányi Tiborné vezetékes tervezők, szakértők, Csapó Attila ME és FMV és
Gallyas András a vezeték nélküli tervezők anyagát dolgozta át, amelyek
lektorálását egymás között osztották meg.
A Főtitkárság az anyagot elfogadta és rövidesen indul az online vizsgáztatás.
7.) Egyebek
Dr. Kovács Oszkár tájékoztatást adott a Szabványügyi Bizottság munkájáról és
külön felhívta a figyelmet a hírközlés területéthez tartozó most megjelent
szabványok alkalmazására.

Az elnökség több tagja javasolta, hogy beszéljük meg a 20/2020 NMHH rendelet
8. paragrafus (4) bekezdés gyakorlati alkalmazásának eseteit.
„ A hírközlési e-naplóba kötelező meghívni a tervdokumentációt készítő tervezőt,
aki jogosult bejegyzést tenni, a mások által bejegyzésekre észrevételt tenni, vagy
tudomásul venni azokat.”
Jelenlévők megállapodtak abban, hogy ez a paragrafus azt a célt szolgálja, hogy
a tervező szükség esetén lehetőséget kapjon betekintés nyerni arról, hogy a
dokumentáció az általa elkészített összeállításban rendelkezésre áll és részére a
tervezési díjat a szerződés szerint kifizették.
Külön opcióként kell kezelni a tervezői művezetést és a menetközben jelentkező
kivitelező által jelzett módosításokat.
01/2021. Határozat
A Hírközlési és Informatikai Tagozat 2021. évi programját összeállítjuk és a
következő elnökségi ülésre előterjesztjük.
Felelős: Rácz József
Határidő: 2021. április 10.
02/2021. Határozat
A FAP 2021. évi javaslatokat 2021. március 10-ig küldjék meg
Rácz József részére.
Az anyag összeállítását követően az elnökség dönt annak MMK részére történő
előterjesztéséről.
Felelős: Rácz József
Határidő: 2021. március 22.
03/ 2021. Határozat
A Hír-Közmű bevezetésének előkészítését a folyamatosan figyelemmel kísérjük
és erről az elnökségi ülésen beszámolunk.
Felelős: Kálmán Miklós
Határidő: Folyamatos
04/2021. Határozat
A 2021. évi szakmai továbbképzések szervezését a területi kamarákkal
együttműködve végezzük.
Felelős: Slyuch András, Szomolányi Tiborné és a szakcsoportvezetők
Határidő. Folyamatos
05/2021. Határozat
Az Informatikai Szakosztály 2021. évi programját összeállítjuk és a elnökségi ülés
elé terjesztjük.
Felelős: Korsós András és Rácz József
Határidő: 2021. április 10.
Budapest, 20251. március 1
Rácz József sk.
tagozati elnök

Bölsei Tamás sk.
tagozati titkár

A videokonferencián részt vett:
• Virág Rudolf
• Dani Andrea
• Rácz József
• Kálmán Miklós
• Szomolányi Tiborné
• Buzás Zoltán
• Csicsvári István
• Gallyas András
• Korsós András
• dr. Kovács Oszkár
• Lakatos István
• Lukács Tamás
• Nyíri Zsolt
• Petruska István
• Rácz István
• Révy Tamás
• Sajtos Attila
• Slyuch András
• Bölsei Tamás

