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Szervezéstudományi Doktori Iskolában, a Környezetgazdaságtan és Fenntartható
Fejlődés Tanszéken vagyok doktorandusz.
Alapszakos tanulmányaim végén, környezetmérnöki pozícióban helyezkedtem el az
építőiparban, majd ezt követően több vállalatnál is dolgoztam (energiaipar és tanácsadói
szféra). Kezdeti, meghatározó tapasztalataimat, az egyik jelentős magyar építőipari
vállalatnál szereztem, ahol megismerkedtem a kutatási témámmal: a barnamezős
területekkel. Olyan területek ezek, amelyek korábban ipari, katonai vagy infrastrukturális
területek voltak és múltjukból fakadóan jelentős környezeti szennyezettséggel is
rendelkezhetnek. Kutatási célom, ezen területek rehabilitációjának lehetőségét
megvizsgálni fenntarthatósági vonatkozásokban.

Terület- és településfejlesztési

szemléletem révén, úgy gondolom, hogy az embert kell kutatásaink fókuszába helyezni.
Ennek megfelelően, a fenntarthatóság irányába mutató tervek születhetnek, amelyek az
érintett felek bevonásával példaértékű eredményeket hozhatnak.
Egyetemi doktorandusz képviselőként részt vettem a kari doktorandusz felvételeken, kari
tanácsokon és a doktori iskola gyűlésein. Ettől a félévtől tagja vagyok az egyetem Tehetség
segítő Tanácsának, ahol a középiskolai pálya orientációs napok szervezésében szeretnék
segédkezni. Ezen a fórumon a karunkat is képviselem. Szeretném karunk hírnevét növelni
és ismereteinkről biztosítani az egyetemi fórumokat. Célom a kiegyensúlyozott tisztább
kommunikáció kialakítása.
Empátiám révén, úgy gondolom, hogy segíthetném érdekeitek képviseletét, kreatív
gondolkodásommal támogathatnám a felmerülő problémák hatékony megoldását és
kooperatív személyiségem révén építhetném közösségünket.

Támogatásotokat és bizalmatokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
BOZSOKI FRUZSINA

Dear PhD Students,
I am Fruzsina Bozsoki, a second-year PhD student at the BME Doctoral School of Business
and Management. I do my research at the Department of Environmental Economics and
Sustainability.
At the end of my BSc studies, I took a position in environmental engineering in the
construction industry, after which I worked for several companies (energy industry and
consulting). I gained my first defining experience at one of the major Hungarian
construction companies, where I was familiarised with my research topic: brownfield
areas. These are sites, that were previously industrial, military or infrastructural areas
and may have significant environmental pollution due to their past. My research goal is to
examine the possibility of rehabilitating these areas in terms of sustainability. Through
my approach to spatial and urban development, I believe that peoples should be the focus
of my research. Parallel to that, the development and implementation of sustainabilityoriented plans can lead to exemplary results with the involvement of stakeholders.
As a representative of the BME Ph.D student union I have taken part in interviewing Ph.D
students, faculty councils and at the meeting of the Ph.D programme. Since this term I am
a member of the Council for Talented Students, where I would like to help in the
organization of secondary school Career counselling. I am also representing our Faculty.
I would like to contribute to enhance our reputation in more platforms at the BME. My
goal is to create a balanced and clear communication.
Through my empathy, I believe I could help represent your interests, support the effective
resolution of challanges that arise with my creative thinking, and build our community
through my cooperative personality.
Thank you in advance for your support and trust!
Best regards:
Fruzsina Bozsoki

