
1. Borsiné Arató Éva okleveles villamosmérnök, kutató - fejlesztő szakmérnök  

Munkahelyei és beosztásai:  
 1976-1978:  Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Akusztikai laboratórium, akusztikus mérnök 
 1978-2001:  Magyar Rádió Műszaki Igazgatóság, Fejlesztési osztály, akusztikus mérnök 
 2001-2005:  AFT Kft - Akusztikai Fejlesztő, Tervező és Kivitelező Kft, akusztikus szakértő, 

   ügyvezető 
 2005 - jelenleg is: Arató Akusztikai Fejlesztő és Tervező Kft, akusztikus szakértő, ügyvezető 

Szakterületei:  
építészeti akusztika, épület- és teremakusztika 

MMK-ban végzett munka: az Akusztikai Tagozat megalakulása (2015) óta tagozati elnök. 

 

 

2. Dr. Koscsó Gábor okl. gépészmérnök, c. egyetemi docens 
 
Munkahelyek, beosztások 

 1988-2006 BME Áramlástan Tanszék, tudományos segédmunkatárs, 
   majd egyetemi adjunktus, laboratóriumvezető 

 2006-  Hangmérnök Kft. műszaki igazgató;  BME Áramlástan Tanszék óraadó, 
  Békésy György Alkalmazott Akusztikai Laboratórium laboratóriumvezető 

Szakterületei:  
gépészeti zaj- és rezgésvédelem, áramlásakusztika, zajvédelmi mérések. 

 

MMK-ban végzett munka: az Akusztikai Tagozat megalakulása (2015) óta tagozati alelnök és a tagozati 
továbbképzésekért felel. 

 

 
3. Nagy Attila Balázs okl. villamosmérnök 

 

Munkehelyei és beosztásai: 

 1999-     Kotschy Bt., később Kotschy és Társai Kft. akusztikai szakértő 

 2004-2016:  BME, Híradástechnikai Tanszék (később Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások 
  Tanszék) tudományos segédmunkatárs, tanársegéd 

 2007-     Reziduum Kft. akusztikai szakértő, ügyvezető 

 2016-     BME Épületszerkezettani Tanszék Épületakusztikai Laboratóriuma, laboratóriumvezető 

 

Szakterületei: terem- és épületakusztika, zaj- és rezgésmérések, számítógépes elemzés és tervezés 

 

MMK-ban végzett munka: az Akusztikai Tagozat megalakulása (2015) óta tagozati alelnök.  

 

 



4. Bite Pálné dr. Pálffy Mária okleveles villamosmérnök, okleveles környezetvédelmi szakmérnök  

Munkahelyei és beosztásai:  
 1973-2005:  KÖTUKI, majd Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatárs, utolsó 10 

   évben tagozatvezető. 
 1989-92:  Bécs Stehno professzor magánmérnöki tervező iroda, zajvédelmi csoport. 
 2006 -   VIBROCOMP Kft, ügyvezető 

Szakterületei:  
 Közlekedési zaj mérése, számítása, zajtérkép készítés 
 Zajvédelmi létesítmények akusztikai tervezése 
 Emberre, épületekre ható zaj és rezgés vizsgálata 
 Környezetvédelmi hatástanulmányok készítése 
 Környezeti zaj és rezgésmérés, értékelés, szakértés 
 Zajvédelmi igazságügyi szakértés 

MMK-ban végzett munka: az Akusztikai Tagozat megalakulása (2015) óta tagozati elnökségi tag.  BPMK 
vezetőségi tag. 

 

 

5. Józsa Gusztáv okl. fizikus, környezetvédelmi szakmérnök 

Munkahelyei és beosztásai:  
 1974-1989:  Dél-magyarországi (korábban: Szegedi) Tervező Vállalat, akusztikus szakértő 
 1989-1997:  Jó a Csend Kft., ügyvezető, akusztikus szakértő 
 1997-jelenleg is:  Józsa és társai 2000 Kft. (korábban:BT), ügyvezető, akusztikus szakértő 

Szakterületei:  
építészeti akusztika, gépészeti akusztika, zaj- és rezgéscsökkentés 

MMK-ban végzett munka: az Akusztikai Tagozat megalakulása (2015) óta tagozati elnökségi tag.  

 

 

6.Borsi Gergely, villamosmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, hangmester, kommunikációs szakember, 
művelődésszervező 

Munkahelyei és beosztásai: 

 2004-2008:   Magyar Katolikus Rádió, szerkesztő-műsorvezető 
 2005 - jelenleg is:  Arató Akusztikai Fejlesztő és Tervező Kft, akusztikus szakértő, alkalmazott 
 2014-2014:   Nemzeti Sportközpontok, akusztikus mérnök, alkalmazott 
 2017 – jelenleg is:  Nemzeti Akkreditáló Hatóság, akusztikus szakértő, alkalmazott 

Szakterületei:  
építészeti akusztika, épület- és teremakusztika, zaj- és rezgésvédelem 

MMK-ban végzett munka: 2016 óta tagja az MMK-nak 



7. Márkus Miklós kommunikáció-technikai mérnök, zaj- és rezgéscsökkentési szakmérnök 

 

Munkahelyei és beosztásai, tapasztalatok: 
 2000-2004  3W Internet Kft. grafikus, kreatív vezető 
 2004-től  a FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. vizsgáló munkatársa, 
 2008-től  cégvezetője, 
 2016-től  laboratóriumvezetője 

 2009-től   a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által bejegyzett szakértő (SZKV-1.4.) 

 2010-től   a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar óraadó tanára 

 2015-től   az OPAKFI Zaj- és rezgéscsökkentési Szakosztályának titkára 

 

 
8.Lakatos Gergely, villamosmérnök, mérnök-tanár, műszaki menedzser 
 
Munkahelyei és beosztásai: 

 1997–  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zeneakadémia – Budapest, hangmérnök, 
   műszaki vezető (1997-2001), stúdióvezető (2001-2007), infrastruktúra-fejlesztési 
   vezető (2004-2007), projekt műszaki vezető (2007-2016), főmérnök (2008-)7 

 2017–  Petőfi Irodalmi Múzeum  a Múzeum átfogó infrastruktúra-fejlesztésének előkészítése,
  rendezvénytechnikai és audiovizuális fejlesztések   

 2015-2018 Városliget Zrt.   egyes létesítményekkel összefüggő szakértői feladatok 
 2005-2014 Művészetek Palotája Kft  

Szakterületei: 
teremakusztika, elektroakusztika, stúdiótechnika, szcenika, színpadtechnika 

 
Társadalmi szerepvállalás 

2014–  Magyar Színháztechnikai Szövetség – elnökségi tag (2014-), elnök (2017-) 
2006–  Magyar Hangmérnökök Társasága (H.A.E.S.) – tag 

 

 


