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1974-ben érettségiztem az Építőipari Szakközépiskola Épületgépészeti szakán,
majd 1976-ban technikusi oklevelet kaptam. 1979-ben a Pollack Mihály Műszaki
Főiskola Épületgépészeti Karán szereztem diplomát. 1987-ben a Budapest Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Kar, Folyamattervező szakán szereztem diplomát.
1979 szeptemberétől folyamatosan 1992 szeptemberéig a Lakó- és Kommunális
Épületeket Tervező Vállalat dolgozója voltam, mint épületgépész tervező.
A 13 év LAKÓTERV-i tervezői gyakorlat igen jó iskola volt a tervezői gyakorlat
megszerzéséhez. 1988-ban megkaptam az ÉVM-től a vezető tervezői jogosultságot.
Tervezéseim során, a sok lakóépületen kívül középületek tucatjait is terveztem, mint
óvodák, iskolák, irodaházak, áruházak, uszodák, művelődési házak stb.
A munkahelyi munkáim mellett magántervezőként már 1982 óta folyamatosan
dolgozom. Így, amikor 1992 szeptemberében megszűnt a munkaviszonyom a
LAKÓTERV-vel, októberben megalakítottam a VIZATERV Kft-t, melynek azóta is
ügyvezetője vagyok. Cégünk profilja épületgépészeti tervezés és szakértés az
újonnan épülő ill. felújítandó lakó-, kommunális és ipari épületek számára. Eddigi
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munkáinkból a teljesség igénye nélkül mutatunk be jó párat a: www.vizaterv.hu
weblapunkon.
A társaságunk vezetésen ill. üzletvitelen kívül a munkám nagy részében most is
tervezéssel ill. szakértéssel foglalkozom.
1997 óta tagja vagyok a Magyar Mérnöki Kamarának. 2010. novembere óta a
Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara Épületgépészeti Szakosztályának
alelnöke vagyok.
Az elmúlt két évtizedben a BME Gépészmérnöki Kar végzős hallgatóinak
felkészülését segítem a nyári termelési gyakorlatukon, a diplomamunkájuk
készítésénél, mint vállalati konzulens ill. mint bíráló.
A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata, ill. a Magyar Épületgépészeti
Koordinációs Szövetség, valamint a magyar épületgépész társadalom szavazatai
alapján a 2006. év Épületgépész Mérnöke megtisztelő címet adományozta nekem.
Tervezői munkámat a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata és a
Magyar Épületgépész Szövetség a Magyar Épületgépészek Napja alkalmából 2009ben az év Épületgépészeti Tervezője 3. helyezésével jutalmazta.
Az épületgépészet és az épületfizika témakörében 2009-től igazságügyi szakértői
tevékenységet is ellátok.
Szakmai publikációm jelent meg:
- a Magyar Installateur (Magyar Épületgépészek Szövetségének lapja) alábbi
számaiban:
- 2006. decemberi számában, a nagy terek padlófűtésének tervezési módjáról
és lehetőségéről,
- 2007. áprilisi számában, a sportsátrak fűtése és a
- 2007. májusi számában, a sportsátrak szellőzéséről,
- 2010. február-márciusi számban, élményfürdő komplexum.
- a Magyar Épületgépészet alábbi számában:
- 2010. január - februári számában: Hogyan terveztük a Hajdúszoboszlói AquaPalace élményfürdő komplexumot.
- A Bautrend alábbi számában:
- 2011- májusi számában: Az erkélybeépítés épületfizikai problémáiról.
- A EURO X TRADE alábbi számában:
- 2013- januári számában: Kapulégfüggönyök szükségessége
- A VGF (Víz, gáz, fűtéstechnika) alábbi számában:
- 2012- decemberi számában: A víz nélküli pissoárok problémáiról.
- A 2011-től indult www.homeinfo.hu internetes szakfolyóiratnak állandó
épületgépész szakértője vagyok.
Bp. 2015. január 18.

………………………..
Bokor András
okl. gépészmérnök
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