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Kapcsolattartási adatok
Vezetőség
Elnök
Rurik Péter Pál
Telefon +36309411822
rurikpp@gmail.com

Alelnök
Süli László
Telefon +36306479649
suli.laszlo@mav.hu

Vezetőségi tagok
Titkár
Szerencsi Bertalan
Telefon +36306479651
szerencsib@mav.hu

Agárdi Ferenc
Telefon +36209540763
fagardi@gmail.com

Forrai Imre
Telefon +36309536182
forrai.imre@mav.hu

Sas Tibor
Telefon +36309645934
sas.tibor@mav.hu

Jelenlegi taglétszámunk:
30 fő
Küldetésünk
A Magyarország legnagyobb közlekedési vállalata távközlési / infokommunikációs szakterületen
dolgozó kollégái számára létrehozott szakmai információs és oktatási fórum, a Vasutas Távközlési
Klub eredményes működtetése, a távközlési és infokommunikációs szakma cégcsoporton belüli
elismertségének növelése, részvétel a szakmai utánpótlás kinevelésében

Szakosztályunk működése

. 02

Szakosztályunk működése
A szakosztály vezetősége és tagsága jellemzően havonta, rendszeresen találkozik a szakosztályunk
keretében működő Vasutas Távközlési Klub rendezvényein – korábban személyesen, újabban on-line. A
klubnapokon elhangzó előadásokat többnyire szakmabeli beszállítóink, illetve elkötelezett szakértő kollégáink
tartják.
Az iskolai tanévhez igazodva, hagyományosan minden hónap (szeptember, október, november, január,
február, március, április és május) utolsó csütörtökén 13:00-kor összegyűltünk a MÁV Zrt. Infokommunikációs
és Technológiai Rendszerek Főigazgatóság Technológiai Rendszerüzemeltetési Igazgatóság épületének
(1063 Budapest, Kmety György u. 3. sz.) 4. emelet 406. sz. előadótermében egy érdekes és általában a vasúti
távközléshez kapcsolódó újdonságokat, aktualitásokat, esetleg peremterületeket bemutató előadást
meghallgatni, majd pedig egy kötetlen, szakmai beszélgetést folytatni. Az előadásra szóló meghívókat a vasúti
távközlés minden dolgozójához igyekszünk eljuttatni, illetve a Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület honlapján is közzétesszük, így a megjelent érdeklődők létszáma jelentős szórással, de időnként a
60 főt is eléri.
Az előadások (kb. 2 x 50 perc) szünetében némi büfét (szendvics, pogácsa, aprósütemény, kávé, üdítőital)
szoktunk kínálni a messziről (is) érkezőknek. A büfé szervezését (a szükséges anyagok megvásárlását,
helyszínre szállítását, szervírozását is beleértve), a rendezvény lebonyolítását és infrastruktúráját
(előadóterem, fixen felszerelt projektor, IP és elektromos hálózat) természetesen igazgatóságunk biztosítja. A
prezentációk anyagát rendszerint megkapjuk az előadóktól, így a résztvevők számára utólag eljuttatjuk.
A rendezvénysorozat immár évtizedekre visszatekintő hagyomány, amit mindenkori szakmai vezetőink is
támogatásukról biztosítottak, illetve a kollégák részéről is folyamatos igény mutatkozik rá.
Ez év márciusától októberig a pandémiás helyzet miatt a személyes részvételre már nem volt lehetőségünk,
négy klubnapunk is elmaradt, azonban idén ősszel mi is megújultunk. 2020 októbere óta on-line formában,
Cisco Webex Meeting alkalmazás segítségével folytatjuk a rendezvénysorozatot. A résztvevők természetesen
élőben, vagy a csevegés funkció használatával kérdezhetnek, hozzászólhatnak, erre többnyire az előadóktól
is biztatást kapnak. A Webex esemény létrehozásában, levezetésében kollégáink önzetlen szakmai segítségét
vesszük igénybe, a kapcsolódás linkjét a meghívóval együtt szoktuk megküldeni. A bekapcsolódás,
felkészülés érdekében minden alkalommal 12:30-tól várjuk a résztvevők bejelentkezését.
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Részt vettek száma: 24 fő
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Részt vettek száma: 26 fő
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Részt vettek száma: 28 fő
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Részt vettek száma: 32 fő

