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SZAKMAI  ÖNÉLETRAJZ 
 

 

Alulírott Buzay József, 1950.március 29-én születtem Budapesten a VIII. 

kerületben építész családból. Nagyapám építőmester - vállalkozó, édesapám 

építészmérnök volt.  

A családi hagyományból eredően is szakmai képzésem az Ybl Miklós Építőipari 

Technikumban kezdődött 1964-68 között, majd a Budapesti Műszaki Egyetem 

építőmérnöki karán folytatódott, ahol szerkezet-, (magas) építő szakon 

diplomáztam 1974-ben. 

Gyakorlati kézműves ismereteimet a nyári szünidőkben végzett kőműves 

munkával is erősítettem és erre alapozva megszereztem a kőműves mesteri 

képesítést is. 

 

Első munkahelyem Százhalombatta Város Tanácsánál volt, ahol építési 

előadóként kezdtem 1974 őszén, majd műszaki osztályvezető voltam 1979-ig. 

Ezen az első munkahelyen egy dinamikusan  fejlődő város  építésigazgatási, 

városrendezési és fejlesztési munkáiban vehettem részt, később irányíthattam 

azt. 

 

Második munkahelyem a Fővárosi 1.sz. Építőipari Vállalat lett, ahol két évig 

mint fejlesztő mérnök dolgoztam, elsősorban németországi eljárások, anyagok, 

technológiák bevezetésén. Így adódott, hogy közben a munkámmal 

összefüggésben a német középfokú nyelvvizsga bizonyítványt is megszereztem. 

Ez idő alatt három éven keresztül mint külső munkatárs a BME Magasépítési 

Tanszékén épületszerkezet gyakorlatot tanítottam. 

Később a vállalatnál gyakorlati munkakörben 1981-től 1988-ig építésvezető 

voltam. Ebben a beosztásomban részese lehettem annak a gazdasági 

reformfolyamatnak, mely már a piacgazdaságra áttérés jeleit hordozta és egy új 

építőipari érdekeltségi rendszer és szervezet létrehozását dolgozta ki.  

 

A Gazdasági Társaságokról megszületett törvény életbelépésétől 1989-től már a  

harmadik munkahelyemen, a Fővárosi 1.sz. Építőipari Vállalat által alapított 

Team Pannon Kft.-nél a kft megszervezése és ügyvezetése lett a feladatom.  

Építési, szakipari tevékenységet végeztünk 80-120 fővel, utóbb 

Németországban,  Berlinben is dolgoztunk 40 fővel 1993-ig. 

 

Az építésvezetőként megszerzett műszaki, szervezési ismereteimet a cégvezetési 

ismeretek megszerzése érdekében közgazdaságiakkal kívántam kiegészíteni, 

ezért jelentkeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemnek a 

Mannheimi Egyetemmel közösen szervezett német nyelvű menedzserképzésére 

1989-91 között. Ezen a posztgraduális képzésen ”általános menedzser- 

szakokleveles mérnöki” ( Allgemeiner Manager) oklevelet szereztem. 

 

A rendszerváltást követően települési képviselőnek választottak lakóhelyemen, 

Százhalombatta Óvárosban ahonnan családunk mindkét ága származik. Két 
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egymás utáni ciklusban voltam képviselő. Százhalombattán - ebben a rendkívül 

jó anyagi adottságú kisvárosban - rendkívüli eredményeket lehetett elérni a 

város urbanizálása, közmű - és úthálózat fejlesztése terén.  

 

1993-ban pályázatot írt ki az önkormányzat  a SZÁKOM Kft vezetői állására, 

melyet megnyertem, így 1994-től 2008-ig ötödik munkahelyemen a SZÁKOM 

Kft.-nél dolgoztam ügyvezetőként. 

  

Az önkormányzat megbízásából 2000-2002 között elláttam a Batta Invest Kft. 

ügyvezetését is, ahol feladatom a Batta Ipari Park létrehozása, az infrastruktúra 

beruházás lebonyolítása volt, majd a 70 hektáros ipari park vállalkozókkal való  

betelepítése lett. Német nyelvtudásom mellett ezen a munkahelyen angol 

tudásomat is fejleszthettem. 

 

Főállásaim mellett építészi hivatásomat is folyamatosan gyakoroltam, 

magántervezőként 1976-től dolgozom, és tagja vagyok a Mérnök Kamarának és 

megalakulása óta a Magyar Építész Kamarának is, ahol a Pest megyei szervezet 

FEB elnöke vagyok. 

Legtöbb tervezési munkám Százhalombattán valósult meg, több száz családi 

házat, iskola bővítést, tornatermet, autószalont, kápolnát és ipari épületeket - a 

Batta Ipari Park üzemépületeinek közel felét - terveztem. Legutóbbi feladataim a 

Matrica Múzeum átalakítása, a Százhalombatta óvárosi Szent László tér 

kialakítása és a Buszpályaudvar terve voltak. 

 

Feleségemmel 1994-ben megalapítottuk a Battai Építész Tervező és Kivitelező 

Kft-t, melynek 50-50 %-os tulajdonosai vagyunk. 2008-tól - nyugdíjba 

vonulásom óta - a kft alkalmazottja a cég felelős építész és szerkezet tervezője 

vagyok. emellett többnyire saját terveim felelős műszaki vezetését is végzem. A 

műszaki ellenőri végzettséget OKJ tanfolyamon most szereztem meg, ezentúl 

műszaki ellenőri tevékenységet is végzek majd, főleg önkormányzati 

munkáknál. 

 

Legkedvesebb időtöltésem középiskolás korom óta a rajzolás, úti-rajzok 

készítése városokról, műemlékekről, népi építészetről. E tárgyban a harmadik 

kiállításom  2011.november végén nyílt meg a Matrica múzeumban.  

 

Százhalombatta, 2013.09.18. 

 

 
    Buzay József 

 okl.építőmérnök 

 

Lakcím: 2440. Százhalombatta, Halász utca 3. 

Tel: 36-23-357-016, 36-30-9402340, E-mail: buzay.jozsef @ gmail.com 


