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1. Név: Dr. Bozsaky Dávid 

2. Születési év, hely: Győr, 1983.11.22. 

3. Végzettség: okl. építészmérnök 

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések: műszaki tudományi PhD (építőmérnöki 

tudományok), habilitált doktori cím (építőmérnöki tudományok) 

Nyelvismeret: angol (közép, C), német (közép, C), orosz (alap, C) 

4. Szakterület: építészettudományok, építőmérnöki tudományok, építőanyagok, 

épületszerkezetek 

5. Jelenlegi munkahely (vállalkozás, beosztás): Széchenyi István Egyetem, Építészeti és 

Épületszerkezettani Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens 

Az elmúlt 10 év munkahelyeinek ismertetése: 2010 óta a Széchenyi István Egyetem 

főállású oktatója, 2007-2010 között óraadó, 2010-2013 között tanársegéd, 2013-2017 

között adjunktus, 2017 óta docens beosztásban, 2016 óta az Építészeti és 

Épületszerkezettani tanszék vezetője . 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

2007 óta egyetemi oktatói munka (tárgyak: Épületszerkezetek, Építőanyagok , 

Épületfizika, Tűzvédelem), 2006-2008 között műszaki asszisztensi és építésztervezői 

gyakorlat (Austrothenn Kft. , VA-FE Kft.), 2009-2010 között építésztervezői gyakorlat 

(VA-FE Kft.) , építésztervezői jogosultság (2010), kutatói tevékenység (építőanyagok, 

hőszigetelés, épületfizika, nanotechnológia), publikációs tevékenység (100 publikáció, 

179 független hivatkozás), vizsgáztatás emelt szintű érettségin (2008 óta), 

vendégelőadások (PTE, Hild József SZKI), szakmai előadások tartása kamarai 

továbbképzéseken és szakmai konferenciákon, folyóirat szerkesztőbizottsági tagság 

(Magyar Építőipar) , lektorálási feladatok szakmai folyóiratoknál (Periodica 

Polytechnica Civil Engineering, Pollack Periodica, Intemation Review of Applied 

Sciences and Engineering), kapcsolattartás hazai és külföldi oktatási intézményekkel és 

építőipari vállalatokkal 



Szakképzettsége: okl. építészmérnök, építőmérnöki tudományok doktora (PhD), 

ingatlanközvetítő és értékbecslő 

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

tagság (08-1107), MMK Építési Tagozat elnökségi tag, MÉK tagság (É-08-0507), 

Építéstudományi Egyesület Győri Városi Szervezet elnöke 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

MMK Építési tagozat elnökségi tagja (2017 óta) 

9. A 2022-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség( ek)re vállal jelöltséget? 

elnökségi tag 

10. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart 
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs 
lehetőségek, kapcsolatok: 
Hozzájárulás a kamara működéséhez, lényeges feladatok 

a Kamara és a Széchenyi István Egyetem kapcsolatának erősítése 
A Kamara és az Építéstudományi Egyesület kapcsolatának erősítése 
a Kamara megjelenése egyetemi rendezvényeken (pl. vendégelőadások) 
egyetemi rendezvények bevonása a kamarai továbbképzés rendszerébe (pl. szakmai 
rendezvényke, konferenciák, kiállítások) 
a Kamara bevonása az Egyemen zajló építész- és építőmérnök képzésbe (pl. 
tantervek, tantárgyi programok véleményezése) 
publikációs lehetőség teremtése, ill. támogatása építészek és építőmérnökök 

számára a Kamara által támogatott folyóiratokban (pl. Mérnök Újság) 
Kapcsolatok: 

hazai oktatási intézmények (Hild József SZKI, PTE, BME, Soproni Egyetem) 
külföldi oktatási intézmények (Brno Technical University, Politehnica University of 
Tirnisoara, New Jersey Institute of Technology) 
építőipari vállalatok (fontosabb élő kapcsolatok): Leier Hungária Kft. , 
Wienerberger Téglaipari zRt. , Austrothenn Kft. , MAPEI Kft., Terrán Kft., Xella 
Magyarország Kft., ÉMI Nonprofit Kft. , KondiCAD Mérnökiroda Kft. 
civil szervezetek, egyesületek: Építéstudományi Egyesület (ÉTE), Magyarországi 
EPS Hőszigetelőanyag Gyártók Egyesülete (MEPS), Magyar Történelmi Családok 
Egyesülete (MTCSE) 

Győr, 2022. február 15. 

Dr. Bozsaky Dávid 
okl. építészmérnök, tanszékvezető egyetemi docens 

9024 Győr, Babits Mihály utca 41/a 2/1 
+ 36/30-438-7515 

bozsaky@grnai 1. com 


