
Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz 

 

RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

AJÁNLATOTT FEJEZETEI 

 

 

1. Név: Buzás Zoltán 

2. Születési év, hely: 1957 Mezőberény 

3. Végzettség: Okleveles üzemmérnök, Pénzügyi, vállalkozási szakértő 

Nyelvismeret: angol (közepes) 

4. Szakterület: Hírközlés 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás): HIRNET Kft, ügyvezető 1996 óta 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: 

Távközlési cégeknél vezetői beosztások (Posta, MATÁV, Hungarotel) 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

1999-ben kezdtem dolgozni a Magyar Posta HTI üzemében átviteltechnikai mérnök 

beosztásban. Részt vettem a gerinchálózatok építésében, üzembehelyezésében, 

mérésében. A MATÁV megalakulásakor megyei üzemvezetőként koordináltam Békés 

megye távközlési fejlesztését, üzemeltetését. 

A privatizációt követően a Hungarotel Zrt. igazgatójaként a teljes fejlesztés 

koordinálását a központok fejlesztését irányítottam. 

1996-tól a HIRNET Kft ügyvezetőjeként tervezéssel, tanácsadással foglalkozunk 5 fős 

tervezőirodával. 

Munkám során mindig részt vettem a távközlési technológiák fejlesztésében és a 

szabályozás kidolgozásában, a szabályozó hatósággal szoros együttműködésben. 

 

Szakképzettsége: Távközlési üzemmérnök. Iskoláimat a Puskás Tivadar távközlési 

Szakközépiskolában, majd a Győri KTMF-en végeztem vezeték nélküli szakon. 

 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagság 

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?) 

1998 óta a Békés Megyei Mérnöki Kamara és a Hírközlési és Informatikai Tagozat 

tagja. 

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

  1998 -tól a Békés Megyei Mérnöki Kamara tag 

  2009 -től a Békés Megyei Hírközlési és Informatikai szakcsoport vezetője 

 2011 -től BMMK elnökségi tag 

 2012.12.06-tól Békés Megyei Mérnöki Kamara elnöke 

 2014- MMK Hírközlési tagozat elnökségi tag 

MMK Tagozati munkák: 



   

  Vezetékes szakterület koordinálása 

  MMK szabályzatok véleményezése, kidolgozása  

  NMHH szabályozás véleményezése, javaslatok megküldése 

  Ajánlott tervezői díjak kidolgozása a SZIP projekt kapcsán 

  SZIP tervezői fórumok szervezése, bizottsági munka (MÁV, E-közmű) 

  Tervtartalmi követelmények kidolgozása 

  Oktatási tananyagok összeállítása, véleményezése 

  Mesteriskolán szakmai előadások tartása 

  EHO és Hírközmű szakmai szakértői támogatás MMK részéről 

 

10. A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? 

MMK elnökségi tagság 

11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 

lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 

lehetőségek, kapcsolatok: 

 

 

Elnökségi tagként megválasztásom esetén fontosnak tartom a tagokkal történő 

közvetlen kommunikációt. 

Erősíteném és szorosabbá tenném a kapcsolatot a főtitkárság és a megyei titkárságok 

között, az egységes működés érdekében.  

A kommunikációs csatornák erősítésére és működtetésére nagyobb hangsúlyt fektetnék. 

(Területekkel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a célokról, feladatokról) 

Szakmai kapcsolattartás a társ minisztériumi és felügyleti szervekkel. (Hírközlés 

vonalon az NMHH-val és a Lechner központtal) 

Központosított feladatok áttekintése és adott esetben delegálása a megyei szervezetek 

irányába a hatékony létszám érdekében. 

 

 

 

 

 

         
                                   Buzás Zoltán      

 

 

 

 

 

 


