Hírközlési és Informatikai Tagozat

EMLÉKEZTETŐ

MMK HIT 2017. december12-én tartott kibővített elnökségi ülésről

Helye: Budapest, XI. Naprózsa u. 1 Spiller cukrászda
Jelen voltak: Rácz József
Csapó Attila
Buzás Zoltán
dr. Kovács Oszkár
Korsós András
Gallyas András
Slyuck András
Nyíri Zsolt
Csicsvári István
Bölsei Tamás
Szomolányi Tiborné és Kálmán Miklós távolmaradását előre jelezte.
NAPIREND:
1. Tájékoztató a 2017.november 24-25-én megtartott választmányi ülésről
Előadó: Rácz József, Buzás Zoltán
2. 2017 évi munka értékelése
Előadó: jelenlévők
3. 2018. évi feladatok áttekintése
4. Egyebek
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Rácz József elnök köszönti az elnökséget és a szakcsoportvezetőket.
1. A Sárváron 2017.november 24-25-én megtartott választmányi ülésen a következő
napirendi pontok szerint röviden ismertette az elhangzott főbb javaslatokat:
-

szakmai tagozatok és területi kamarák elnökeinek tájékoztatója

-

tájékoztató az Elnökség által elfogadott Cselekvési Programról és a
Munkacsoportokról – feladataik, összetételük, ütemtervük, támogatásuk

-

„Mit kíván a magyar mérnök?”

-

tájékoztató a BFR-TSZR státuszáról

-

tájékoztató a 266-os szakmagyakorlási kormányrendelet státuszáról

-

tájékoztató a szakmai felelősségbiztosításról

-

tájékoztató az ÉMI műszaki irányelvekkel kapcsolatos tevékenységről

A Választmányi ülésen a jelenlévők megerősítették, hogy a megyei kamarák és a
tagozatok szoros együttműködésre van szükség az előttünk álló feladatok sikeres
megvalósítása érdekében.
Az MMK elnöksége által meghatározott kiemelt feladatok megvalósítása céljából
megalakított munkacsoportokra kiemelt figyelmet kell fordítani, mert az itt elvégzett
munka alapján fogja a MMK a belső és külső működését meghatározni
2. 2017. évi munka értékelése
2017 év a tagozat szempontjából egy nehéz, de sikeres év volt.
 A SZIP végig kísérte az évet, negyedévente szerveztünk Kassai Ferenc
alelnök úrral közösen szakmai konzultációkat és részt vettünk Deutsch
Tamás miniszterelnöki megbízott úr DJP konzultációin.
 Létre jött a MÁV – MMK munkacsoport, amelynek eredményeként a
MÁV egyszerűsített eljárás rendet vezetet be. Az eljárás rend a
honlapon elérhető.
 A Tagozat, folyamatosan egyeztet az áramszolgáltatók képviselőivel.
Áramszolgáltatói szabadvezeték hálózaton történő gyengeáramú
rendszer elhelyezés műszaki feltételei és engedélyezési eljárása
szintén megtalálható a honlapon.
 Tavaly kezdődőt az IPE (Informatikai Projekt Ellenőr) képzés, amely az
idei évben fejeződött be a vizsgákkal. A képzés olyan sikeresnek
bizonyult, hogy újabbat kellett indítani.
 A kamara az idén új vezetést választott. A vezetés létrehozott
munkacsoportokat, amelyekben Tagozatunk is aktívan részt vesz.
3. 2018. évi feladatok
A 2018 év januárban elnökségi ülést tartunk, és ott határozzuk meg az éves
programunk főbb feladatait, amely a megkezdett feladatok folytatásán túl, új célok
kitűzését is jelenti.
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Megkülönböztetett figyelemmel kell készülni a 2018-ben esedékes tagozati
tisztújításra. Az előző elnökségin a jelelölő bizottság elnökét Sárközi Andrást az
elnökség megszavazta. Most a jelölőbizottság tagjainak, Csicsvári Istvánt és Tóth
Tamást kérjük fel. Az elnökség a javasolt személyeket egyhangúlag
megszavazta.
Elnök megköszönte az ez évi munkát, sok sikert kívánt a teljes tagságnak!

Kellemes Ünnepeket, Békés Boldog Új Évet Kívánunk!

H a t á r o z a t o k:
26-2017: Jelölő bizottság elnöke Sárkőzi András, tagnak Csicsvári
Istvánt és Tóth Tamást kérjük fel.
határidő: 2018.február 15 felelős: Rácz József
27-2017: Honlap egyeztetése a kamarai megbízottal, Molnár Tamással
határidő: 2018. január 15 felelős: Bölsei Tamás
Az emlékeztetőt összeállította: Bölsei Tamás
Jóváhagyta: Rácz József
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