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RÖVID BEMUTATKOZÁS 
 

 
1. Név: Bózvári József ifj. 
2. Születési év, hely: 1984, Salgótarján 
3. Végzettség, szakképzettség:  

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem – Közlekedés és Járműmérnöki kar - 
Okleveles Közlekedésmérnök 

- Széchenyi István Egyetem – Építőmérnöki kar – 
Infrastruktúra építőmérnöki mesterszak (Msc) 

- Nyelvismeret: Angol középfok, Német alapfok 
 

4. Az elmúlt 15 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki 
tevékenység, illetve beosztás):  
- 2013 szeptember – 2016 június Budapesti Közlekedési Központ Zrt. – 

Projektmenedzsment osztály - műszaki projektmenedzser 
- 2016 június – 2018 január Budapesti Közlekedési Központ Ztr. – 

Projektmenedzsment Kivitelezés osztály – Projektvezető 
- 2015 január Master JoB Hungary Kft - Ügyvezető 

5. Szakterület:  
- BKK Zrt. - Közlekedési infrastruktúra fejlesztés menedzsmentje 
- BKK Zrt. - Kivitelezői és Műszaki ellenőri közbeszerzési eljárás bíráló 

bizottsági tagsága 
- Master JoB Hungary Kft. – Tervezés, Kivitelezés, Műszaki ellenőrzés és 

projekt lebonyolítás - Mélyépítés 
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:  

- BKK Zrt. (2013.szept – 2018. jan) - Közlekedésfejlesztési projektek 
koordinálása, infrastrukturális fejlesztések kivitelezésének megvalósítása 
kontrolálása. 

- Master JoB Hungary Kft. (2015.jan.-tól) - Mélyépítési munkák kivitelezése, 
alvállalkozók munkájának irányítása, ellenőrzése: MV-KÉ - Közlekedési 
építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése , ME-KÉ - 
Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése 

- Master JoB Hungary Kft. (2015.jan.-tól) – Tervezés: KÉ-KK - Közúti 
építmények közlekedésmérnöki tervezési részszakterület , KÉ-K - Közúti 
építmények tervezése ,  Tkö - Településtervezési közlekedési szakterület 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: - 
8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?) Nógrád 

Megyei Mérnöki Kamara tagja 2014 áprilisától, Közlekedési szakmai tagozat tagja 
kamarai azonosítóm : 12-00375 ; 12-50540 

9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: MMK – 
Felügyelőbizottsági tag - 2017.május – 2021.május 
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10. A 2021-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? Magyar 
Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsági tag tisztségre vállalom jelöltségemet 

11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit 
tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, 
kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok:  
 
   A Magyar Mérnök Kamara Felügyelő bizottságának tagjaként a kamara 
tevékenységét az elmúlt ciklus során végzett munkámnak megfelelő – objektív 
szemléletű, pontos, precíz – tevékenységgel kívánom segíteni.  
   A Felügyelő bizottságban betöltött tagság során továbbra is kommunikatív, 
határozott és a mérnök kollegák felé minden esetben nyitott hozzáállás mellett 
kívánom végezni munkámat.  
 
e-mail címem : bozvari.jozsef@gmail.com  
Telefonos elérhetőségem: +36-30-553-8484 
    

12. Egyéb 
 
   Családommal 2013.novembere óta Gödöllőn lakom. Feleségem kertészmérnök, 
három kislányunk (Zsófia, Anna, Janka) és egy fiúnk (Nimród József) büszke szülei 
vagyunk. 
   2017.év májusi tisztújító küldöttgyűlésén választottak meg a Magyar Mérnöki 
Kamara Felügyelő bizottság tagjának. Az eltelt közel 4 év alatt végzett kamarai munka 
során rengeteg tapasztalattal gazdagodtam és sokat tanultam az idősebb mérnök 
kollégáktól.  
   Örömmel fogadtam következő ciklusra vonatkozó megyei és tagozati támogatói 
felkéréseket. Szeretném az eddig végzett kamarai munkát a jövőben még nagyobb 
tapasztalattal és szakmai elhívatottsággal tovább folytatni. 
  
  Az életemben lévő sorrend továbbra is: Család, Munka, Kamara. 
 
 
 

 
 
 

Gödöllő, 2021 január 20. 
 
 
 
 

Bózvári József ifj. 
12-00375 ; 12-50540 


