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Jelölt neve, betöltendő pozíció:  
dr. Darabos Zoltán, Szakmai közösségi területért felelős elnökségi tag 
 

 
 
Születési adatok: Kaposvár, 1954. március 26. 
 
 
Szakképzettség, végzettség: 

Diplomák: 
179/1977 okl. Villamosmérnök BME Villamosmérnöki kar, 

Híradástechnika szak 1977. június 24. 
5665/1979 okl. Híradástechnikai Szakmérnök BME Villamosmérnöki kar 

Híradástechnikai szak 1979. október 24. 
10.707 okl. Ingatlanszakértő szakmérnök BME Építőmérnöki kar 

1998. szeptember 22. 
M.Sc. Real Estate, The Nottingham Trent University (angol diploma) 

1998. október16. 
 
Tudományos fokozat: 
2957/1981 Műszaki Doktor BME Villamosmérnöki kar Integrált távközlés 

1981. május 18.  
 
Szakképzettség: 
okl. Villamosmérnök, okl. Híradástechnikai szakmérnök, okl. Ingatlanszakértő szakmérnök 
 
Jelenlegi foglalkozás, beosztás: 
ügyvezető igazgató, vezető tervező 
 
 
Szakmai tevékenység: 

1977.09.05-1998.12.31 
Az 1977-ben kezdődő nappali szakmérnöki képzésemtől a BHG Híradástechnikai 
Vállalat Fejlesztési Intézetében, később a BHG Informatika Kft-ben dolgoztam 
fejlesztőmérnök, osztályvezető, projektvezető beosztásokban elektronikus 
telefonközpontok szoftver, firmware és vezérlőfejlesztése, továbbá rendszertervezés 
területeken. 
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1993.12.14 – 
Hírközlési Főfelügyelet Regisztrált távközlési magántervező, 83/93 sz. alatt, 
hírközlési szakértő 

1999.01.01 – 
A Magyar Mérnöki Kamarában regisztrált  tervező 01-7604, HI-VN, HI-V. 

2010.04.15 – 
Regisztrált igazságügyi szakértő 

1999.01.01 –  
COMPU-CONSULT Kft ügyvezető 
ARF Crossbar telefonközpontok elektronizálási projektjének vezérlő- és üzemeltetési 
szoftver-, továbbá a BILL102 számlázási rendszer szállítója.  
Méréstechnikai rendszerek fejlesztése a távközlés és informatika területén. 
Regisztrált igazságügyi szakértői gazdasági társaság 3 főállású szakértővel. 

2003.04.01-máig 
TELE-INFORMATIKA Kft. ügyvezető 
Vasúti diszpécser rendszerek fejlesztése és üzemeltetése 

 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 

HTE Vételtechnikai szakosztályi elnök, HTE Ezüst jelvény (2010), HTE Arany jelvény 
(2012, 2018), HTE Puskás Tivadar díj (2015) 
 
 
„Mit szeretnék tenni a HTE érdekében? 

Kezdeményezzünk! Kezdeményezzetek! Új ötletek kellenek a szakosztályi tevékenység 
megújítására a megváltozott körülmények között. Újra működjünk! Online felületek 
használatának oktatása szakosztályi szinten, online felületeken kapcsolódás az Y, Z és Alfa 
generációkhoz, e nélkül nem érjük el a fiatalokat.  Szakosztályi mentori program indítása, 
támogassuk a régebbi műszaki tudás iránt is érdeklődő fiatalokat. Az online térben való 
jelenlét növelése a HTE hagyományok megtartása mellett. A szakosztályi lefedettség 
illesztése a hazai távközlési és informatikai fejlesztői, gyártó és szolgáltatói piachoz. 
Vegyünk részt műszaki tudást terjesztő programokban a szakosztályok nyugdíjasainak és 
fiataljainak bevonásával. Szakosztályi arculatok kialakítása és online reklámozása. 
A szakosztályok alkossák a HTE-t, ne a HTE a szakosztályokat! 


