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Cégünkről

Mérnöki szolgáltatások

Kik vagyunk?

Mivel foglalkozunk?

Az Atlasz Mérnökiroda Kft. 2017 nyarán alakult, de

tisztelet, szeretet és a tanulni, fejlődni vágyás. A több

története majd’ 20 évvel korábban kezdődött a

mint 10 évnyi tapasztalatgyűjtés után mindhárman

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

azt gondoljuk: minőségi, alaposan végiggondolt,

egyik kollégiumi szobájában. Hármunk szakmai útja

műszakilag korrekt terveket határidőre kiadni minden

az egyetemi évek után szétvált; mély- és vízépítési

szempontból kifizetődő, a megrendelőknek, a

vasbeton szerkezetek tervezése mellett a hidász

kivitelezőknek és a tervezőknek. A megrendelők

szakmában és a magasépítés területén szereztünk

tisztában lesznek azzal, hogy pontosan mit és milyen

tapasztalatot és jártasságot.

költségekkel tudnak megépíteni, a kivitelezők pedig

» Hidak engedélyezési és kivitelezési terveinek készítése

Tervezés

» Műtárgyak engedélyezési és kivitelezési terveinek készítése
» Mély- és magasépítési szerkezetek engedélyezési és
kivitelezési terveinek készítése

» Építési segédszerkezetek terveinek készítése

olyan dokumentációt kapnak, amely jól érthető és
Dolgoztunk kicsi, közepes és nagy cégeknél,

megvalósítható.

Szakértés

terveztünk Magyarországra és külföldre egyaránt.
Apró tervezési feladatoktól kezdve nagy volumenű,

Az épített környezet körülvesz minket. Célunk, hogy

összetett

kihívás

fenntartható, biztonságos és élhető környezetet

megoldásában vettünk részt. Tervezői munkánkba

tervezzünk, építsünk. Éppen ezért a folyamatos

azonban nem csak a tervezőasztalnál szerzett

tanulásra, önfejlesztésre és a kreatív tervezési

tapasztalatainkat építjük be; a munkaterületeken,

megoldásokra törekszünk a mindennapjaink során.

tervezői művezetés, illetve szakértői munkáink

Ehhez a legmodernebb eszközöket és szoftvereket

közben gyűjtött tapasztalataink is segítik a megfelelő

használjuk.

projektekig

sokféle

mérnöki

döntések meghozatalát tervezési feladatainknál.
Mindeközben folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy
Hiába foglalkoztunk más-más műszaki problémákkal,

az igények és megoldandó problémák mögött

és oldottunk meg eltérő léptékű feladatokat,

olyan emberek állnak, akiknek hasonló a céljuk, mint

egyvalami mindig közös volt bennünk, a szakma iránti

nekünk: minőséget alkotni.

» Mérnöki előmunkálatok, épületdiagnosztika: építészeti és geodéziai
felmérések, talajmechanikai vizsgálatok, tartószerkezetek felmérése,
feltárása és anyagvizsgálata

» Statikai szakvélemények: meglevő fa-, tégla-, acél- és vasbeton
szerkezetek teherbírásának megállapítása, károsodások szerkezeti
okainak feltárása		

Műszaki
ellenőrzés

» Kivitelezési folyamatok műszaki ellenőrzése
» Tervkorszerűségi felülvizsgálat
» Felelős műszaki vezetés

Cégadatok

Elérhetőségek
» Székhely: H-1145 Budapest, Uzsoki utca 52. 3/2.

» Cégjegyzékszám: 01-09-301414

» Iroda: H-1107 Budapest, Makk utca 1. V. em 73. a

» Adószám: 26091851-2-42		

» E-mail: atlasz@atlaszmernokiroda.hu

» Közösségi adószám: HU26091851

» Web: www.atlaszmernokiroda.hu

» Bankszámlaszám: 10400164-50526868-55571001

Hiszünk benne, hogy bármilyen szerkezetet meg

Az épületek, hidak és műtárgyak életét a tervezés

lehet tervezni, legyen szó acél, fa, tégla vagy

első gondolatától a kivitelezés befejezéséig végig

vasbeton anyagú építményről.

tudjuk kísérni: a vázlattervi, előkészítő szakasztól
az engedélyezési tervfázison keresztül a komplett

A mi felelősségünk, hogy olyan biztonságos
megoldást

Kapcsolat

javasoljunk,

amely

tartószerkezeti kiviteli tervezésig.

gazdaságosan

megvalósítható, és a kivitelezés során bármilyen

Sőt, azon is túl: szakértőként a meglévő szerkezetek

felmerülő kérdés esetén segítsük a megvalósulást.

vizsgálatát és diagnosztikáját a legkorszerűbb

» Baranovszky Ádám

baranovszky.adam@atlaszmernokiroda.hu

Segítünk egyensúlyt teremteni a költségek és

műszerekkel,

» Csáki Tibor		

csaki.tibor@atlaszmernokiroda.hu

megvalósíthatóság között.

nedvességmérő eszközökkel végezzük.

» Halász István		

halasz.istvan@atlaszmernokiroda.hu

Kik vagyunk?
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Mivel foglalkozunk?

például

Schmidt-kalapáccsal,
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Kiemelt referenciáink
Milyen szerkezeteket tervezünk?

Referenciáink - Nukleáris építmények

Referenciáink - Atlasz Mérnökiroda Kft.

» Paksi Atomerőmű Zrt. (Mélyépterv Komplex Zrt.)

» Ghána - Kumasi - szennyvíztisztító telep

Vízelőkészítés vasbeton műtárgyak külső

generál tervező: BDL Környezetvédelmi Kft.

» Vietnám - Quang-Bihn II. - vízműtelep

létesítményeinek rekonstrukciója
Pótvíz előkészítő épület szivattyú műtárgya

generál tervező: BDL Környezetvédelmi Kft.

» Törökország - Ankara - kertészeti támfalak

Közúti lefejtő vasbeton alépítmény
Udvartéri kisműtárgyak

generál tervező: DMB Műterem Kft.

» Edelény - szennyvíztelep - vb. medencék

Meglévő iparvágány bontási dokumentációja

generál tervező: BioNergy Hungary Kft.

» Bonyhád - szennyvíztelep - vb. medencék

» Bátaapáti - radioaktívhulladék-tároló (Unitef ‘83 Zrt.)
NRHT K-2 Kamra építés organizációs és

generál tervező: BDL Környezetvédelmi Kft.

» Dunaalmás - szennyvíztelep - vb. medencék

technológiai tervezés

generál tervező: BDL Környezetvédelmi Kft.

» Nádasd - szennyvíztelep - vb. medencék

» Paksi Atomerőmű Zrt. (Atlasz Mérnökiroda Kft.)

generál tervező: BDL Környezetvédelmi Kft.

Üzemi terület műszaki függetlenítése

» Budapest, II. János Pál pápa tér - 178 lakásos

csapadékvíz kis- ,és nagyműtárgyak

társasház - eng. terv építész: Vörös Balázs

Északi csapadékvíz-tározó és -átelemő

» Budapest, Balázs Béla utca - 58 lakásos társasház

szivattyútelep bővítése

generál tervező: STUDIO IN-EX

» Nyergesújfalu - gyalogos és kerékpáros fahíd
generál tervező: Útvonal Kft.

» Budapest - UniCredit Bank székház - átalakítás
(tanulmány) generál tervező: Demeter Design

» Budapest, Törökvészi út - villa
építész: Bach Péter, Bagi Borbála

» Szirák - Közösségi házak építész: Halmai Dénes
» Budapest - MÁV Vaspálya utca felvételi épület
építész: Dr. Kiss Zsolt István
» Budapest - Péterfy Kórház Pszichiátriai Osztály
kialakítása építész: Dr. Kiss Zsolt István
» Budapest, Ráth György utca - villa
építész: Szepesi János, Soós Timur

» Mátrafüred - családi lakóépület - átalakítás
belsőépítész: Kádár Helen

- eng. terv építész: Halmos Sarolta és Ivony Balázs » Budapest - Ilonka utca - támfal

Monolit vasbeton kitorkolló műtárgy

» Budapest - MTA Kísérleti Orvostudományi

Csapadékvíz-hálózati rendszerhez tartozó légüstház

generál tervező: Wettstein Bt.

Kutatóintézet - mélyalapozás építész: Noll Tamás

gépészeti és tartószerkezeti tervezése

Kiemelt referenciáink

» Nyíregyháza - LEGO Energia Épület mélyalapozás
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Kiemelt referenciáink
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Magunkról
Szakmai önéletrajzok

Atlasz Mérnökiroda Kft. - portfólió | 9

Tervezői tevékenység

Személyes referenciák - Baranovszky Ádám

Hidak és műtárgyak engedélyezési és kivitelezési szintű

Hidak tervezése

tervezése, organizációs, technológiai és felújítási tervek
készítése, hidak és műtárgyak vizsgálata.

» M34 gyorsforgalmi út - Vásárosnamény–Záhony

» M4 gyorsforgalmi út - II. szakasz

közötti szakasz engedélyezési terve (10 db híd)

hidak kiviteli terveinek készítése

» M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós (oh.) szakasz » Vésztő Sebes-Körös vasúti acélhíd

Tanulmányok

2x2 forgalmi sávra történő bővítése, engedélyezési,

36,190 m támaszközű mederszerkezet átépítése

kiviteli, valamint munkatérhatárolási tervek készítése » Szécsény-Pösténypuszta Pető (Pet’ov) közötti Ipoly

Baranovszky Ádám
Mosonmagyaróvár, 1981. 08. 25.

1999-2006

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

		Egyetem - Építőmérnöki kar - Okl. építőmérnök
1995-1999

Pattantyús Ábrahám Géza Ipari 		

		Szakközépiskola, Győr

HT, T 01-14503
AT-ÉT-T-0185

Atlasz Mérnökiroda Kft.
1107 Budapest
Makk utca 1. V. em. 73. a
+36 70 559 3780

baranovszky.adam@
atlaszmernokiroda.hu
www.atlaszmernokiroda.hu

Munkahelyek

és tenderterv (3 db híd, cölöpfalas mélyvezetés)

2017-		

Atlasz Mérnökiroda Kft.

		munkakör: ügyvezető, statikus tervező

Adobe Creative Suite

2014-2018

Unitef ‘83 Zrt.

		

munkakör: irányító tervező

tak) kiviteli terv
» M0-M1 csomóponti rendszer
M0 útgyűrű bővítése a 2+840 km sz-ig “M” ági íves
híd az M1 ap. felett
» ROP projekt hídfelújítási munkák (BAZ megye)
kiviteli tervek (10db híd)

Speciálterv Építőmérnöki Kft.

		

munkakör: tervező mérnök, irodavezető

2006-2007

Civil-Plan Mérnöki Szolgáltató Kft.

		

munkakör: tervező mérnök

Szakmai elismerések, díjak
Scientia et Conscientia Alapítvány

		diplomadíj

és kiviteli tervek (2 db aluljáró, 1 db felüljáró)
» Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vv. 1331 +

felújítási és engedélyezési tervek készítése a III. fokú

64,17 hm szelvényben lévő közút feletti híd

hídvizsgálatok alapján (14 műtárgy)

felújítási kiviteli terve

Műtárgyak tervezése
» Budapest - 4-es metróvonal - Kelenföld pályaud- » Budapest-Esztergom vv. műtárgyai
var metróállomás - zárófödémek, peronkijáratok,

piliscsabai alagút előtti és utáni bélésfalak

kihúzóműtárgy (résfalakkal határolt és NATM

megerősítése

szerkezet)
» Érd - szennyvíztisztító telep bővítése
ciklikus műtárgyak kiviteli terveinek készítése

» BORSODCHEM GT2 gázturbinájához kapcsolódó

Kiemelt referenciák

078 j. híd kiviteli terveinek készítése

» M43 autópálya Makó-Országhatár szakasz hídjai » 21-es számú főút négynyomúsítása engedélyezési» Biatorbágy-Tata vasútvonal korszerűsítése

2007-2014

kémény áttörésének kiviteli terv készítése

» Szolnok - állomás (II. ütem) B0. hidak, műtárgyak
terve, kapcsolódó műtárgyak, aknák (kiviteli terv),
kegyeleti mosó, forgóváz-mosó
» Budapest - 4-es metróvonal - Népszínház utcai
állomás - szellőzőalagút és kitörés

» Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep bővítése
kiviteli tervek, tervezői művezetés
» Budapest - 4-es metróvonal - Kelenföldi

		Hidak
»

»
		 »

Szakmai önéletrajz - Baranovszky Ádám

hidak tervezése
kiviteli terv (16 db híd)

Allplan Nemetschek
MS Office

engedélyezési és ajánlati terveinek készítése

folyó híd kiviteli terv, Ipoly ártéri híd (Galábocsi pa-

» Bratislava Prievoz – Ketelec R7 autópálya szakasz » M60 autópálya

2006		

AutoCAD

10. sz. főút közötti szakasz és csomóponti elemei

sz. vasútvonal (194+61,265 hmsz) – Üllői út, kiviteli

angol, eszperantó középfok
AXISVM

» M0 autóút északi szektor - 11. sz. főút és

» Különszintű keresztezés Ferihegy térségében, 100 .

Hídszerkezet-tervező
Tartószerkezet-tervező

(13 db híd)

Műtárgyak

pályaudvar metróállomás - pajzsindító műtárgy

Támfalak

Kitámasztó gerenda a “47” j. raszteren
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Szakmai önéletrajz - Baranovszky Ádám
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Tervezői tevékenység

Személyes referenciák - Csáki Tibor

Lakó- és középületek, ipari létesítmények és műemlékek,

Középületek

műtárgyak tanulmánytervének, engedélyezési
dokumentációinak, tendertervének és kivitelezési
tervdokumentációjának készítése; vasbeton-, acél- és
faszerkezetek méretezése és tervezése.

» Budapest - CEU Nádor utca 15. - könyvtárépület » Sárospatak - II. Rákóczi Ferenc Általános
építész: O’Donnell & Toumey, M-Teampannon

» Budapest - Magyar Zene Háza
építész: Sou Fujimoto, M-Teampannon

» Cegléd - sportcsarnok rekonstrukció

Tanulmányok

Csáki Tibor

2016-2018

építész: M-Teampannon

Budapesti Gazdasági Egyetem

		Mérnök-közgazdász
Miskolc, 1981. 03. 09.
Tartószerkezet-tervező
T 01-13473

2012-2014

Magyar Mérnöki Kamara

		Tartószerkezeti mesteriskola
1999-2007

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

		Egyetem - Építőmérnöki kar - Okl. építőmérnök
1995-1999

Atlasz Mérnökiroda Kft.
1107 Budapest
Makk utca 1. V. em. 73. a

Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

» Kaposvár - ügyészség építész: Madzin Attila
» Balatonfüred - Radnóti Miklós Általános Iskola
Tornacsarnok bővítés építész: Madzin Attila
» Göd - Piarista Szakiskola - parti műhely
építész: Golda János
» Budapest - Keresztury Dezső Általános Iskola

2017-		

Atlasz Mérnökiroda Kft.

2007-2017

Kenese Mérnöki Iroda Kft.

		

vezető tervező: Kenese István

Kiemelt referenciák

		

kutatási épületek, közigazgatási épületek

»
		Műemlékek
		Egyházi és szakrális épületek, művelődési

AXISVM
Allplan Nemetschek
AutoCAD (VBexpress)

		

ház, romlefedés, villaépületek átalakítása

»
		Lakóépületek
		Családi lakóépületek, társasházak

MS Office

»
		Műtárgyak

Sketchup

		Vízépítési műtárgyak, medencék, támfalak,

Adobe Creative Suite
Szakmai önéletrajz - Csáki Tibor

építész: Kovács Zoltán és Mészáros Erzsébet

» Budaörs - Csicsergő Óvoda
építész: Noll Tamás, Böröcz Ákos
» Bicske - vasútállomás felvételi épület
generál tervező: Speciálterv Kft.

» Zalaegerszeg - járműipari tesztpálya fogadó
épület építész tervező: Noll Tamás

építész: Mészáros Erzsébet, Szepesi János

Lakóépületek
társasház építész: Gábor Kálmán

» Győr, Szabadi utca - 20-30 lakásos társasházak
építész: Szenderffy Gábor

» Pomáz - családi lakóépület építész: Murka István
» Tahi - családi lakóépület
építész: Koszorú Lajos és Germán Tibor

» Budakeszi - családi lakóépület építész: Tóth Róbert

» Eger - családi lakóépület építész: Boldis Bettina

» Biatorbágy - családi lakóépület építész: Litkey Csaba

» Budapest, XVI. kerület - családi lakóépület

» Vác - családi lakóépület átalakítás

építész: Mészáros Erzsébet

építész: Kroó Kornélia, Rakovszky Ágnes

		Középületek
»
		Kultúrális épületek, múzeum, oktatási és

angol középfok

» Vác - Piarista Gimnázium - átalakítás

		munkakör: ügyvezető, statikus tervező

csaki.tibor@atlaszmernokiroda.hu

www.linkedin.com/in/tibor-csaki

építész: Molnos Attila

Munkahelyek

		munkakör: statikus tervező

www.atlaszmernokiroda.hu

» Almásfüzítő - Azaum római tábor

felújítási munkák

» Budapest, Corvin sétány 119/B - 406 lakásos
+36 70 559 3780

Iskola - átalakítás építész: Sugár Péter

		

szobrok és installációk
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Műemlékek

Műtárgyak

» Budapest - Piarista Központ - rekonstrukció

» Ausztria - Liaunig Múzeum - szobor

építész: Golda János, Kovács Zoltán és 		

szobrászművész: Megyik János

Mészáros Erzsébet

építész: Szenderffy Gábor

» Budapest - MOM Kulturális Központ felújítása
építész: Madzin Attila

» Pécs - világító bogár - installáció
építész: Noll Márton

» Budapest, Március 15. tér - romlefedés
építész: Város Teampannon Kft.
Szakmai önéletrajz - Csáki Tibor
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Tervezői tevékenység

Személyes referenciák - Halász István

Lakó- és középületek, ipari létesítmények, műtárgyak

Műtárgyak

tanulmánytervének, engedélyezési dokumentációjának,
tendertervének és kivitelezési tervdokumentációjának

» Mélykút - szennyvíztisztító telep

» Környe - Pork Kft. - sertéstelepe

készítése; vasbeton-, acél- és faszerkezetek méretezése

» Siófok - Sió csatorna bevezetés tiltóműtárgy

» Tiszapalkonya - TVK Nyrt. - TVK/TIFO

és tervezése.

» Visegrád - elsőrendű árvízvédelmi földmű
» Homasita - autóalkatrész-gyártó csarnoképület
» Szentes - szennyvíztisztító telep

Tanulmányok

Halász István

2012-2013

Építési műszaki ellenőr OKJ szakképzés

		Építési műszaki ellenőr
Miskolc, 1981. 03. 16.
Tartószerkezet-tervező és -szakértő
Műszaki ellenőr
Felelős műszaki vezető
T, SZÉS1, GT, VZ, TÉ 01-12468
ME-É, ME-M, ME-VZ, ME-KÉ 01-50652
MV-É, MV-V, MV-VZ, MV-KÉ 01-50652

2011		

		Épületenergetikai tanúsító
2006-2009

1107 Budapest
Makk utca 1. V. em. 73. a

Nyugat-magyarországi Egyetem

		Közgazdaságtudományi kar
		Mérnök-közgazdász
1999-2005

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

		Egyetem - Építőmérnöki kar - Okl. építőmérnök
1995-1999

Atlasz Mérnökiroda Kft.

Épületenergetikai OKJ szakképzés

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola

		Miskolc

2017-		

» Budapest - angyalföldi nyomócsőpár Meder utcai
» Szeged - belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése

» Nagycenk - szennyvíztisztító telep

» Miskolc - szennyvíztisztító telep iszapkezelésének

» Szeged - belvárosi árvízvédelmi
rendszer fejlesztése
» Nyíregyháza - LEGO - játékelemgyár bővítése
» Erdőbénye - juhtartó telep fejlesztése
» Dunavecse - dörzsgerendákat tartó cölöpök
kiviteli tervezése kikötői hajóálláshoz
» Szentgyörgyvölgy - marhaistálló
» Budapest - FÁMA Gyógykozmetikai és
Vegyészeti Kft. - gyártóüzem
szennyvíztisztító rendszer fejlesztésének, 3. ütem
keretében tervezett BTEX mentesítő műtárgy

Atlasz Mérnökiroda Kft.

» Győr - Audi csarnok alapozása

» Siófok - szennyvíztisztító telep
» Hercegszántó - szennyvíztisztító telep

» Tiszaújváros - MOL Petrolkémia Zrt.

Munkahelyek

telephelyeinek ipari vízellátása

tartószerkezeti kiviteli tervezése

csőhídjának hordalékmentesítése

fejlesztése
» Dunakeszi - szennyvíztisztító telep felújítása,
iszaprohasztók rekonstrukciója
» Oroszország, Jekatyerinburg
1,3 MW szivattyúalap tervezése
» Szeged - Napfényfürdő Aquapolis
» Etyek - Korda filmstúdió - vízmedence, tüzivíz
szívóakna, csarnok alapozás
» Budapest III. kerület, Pók utca - átemelő szennyvízés hígított víz nyomócsövek behúzás
és segédszerkezetei
» BORSODCHEM - szennyvíztisztító üzem kábelhidak
és acél lépcsőház kiviteli tervezése

		munkakör: ügyvezető, statikus tervező
++36 70 559 3780
2014-2018
halasz.istvan@atlaszmernokiroda.hu
www.atlaszmernokiroda.hu

német középfok, angol
AXISVM
Allplan Nemetschek

Épületek

Kristály Kft.

		munkakör: statikus tervező
2008-2018

Eferte Kft., Fugro Consult Kft., Egom-Terv Kft.

		egyéni megbízással: statikus tervező
2005-2014

Mélyépterv Komplex Zrt.

		munkakör: statikus tervező

Szakmai elismerések, díjak

134 lakásos társasház tervezése

» Érd, Iparos utca - INTERSPAR áruház
Göngyölegtároló fedett szín acélszerkezet

» Győr - MTESZ székház átépítése és felújítása
» Siófok - óvoda rekonstrukció - kiviteli tervezés
» Budapest, Leonardo da Vinci u.
Nyolcszintes lakóépület tervezése

» Budapest, Kisfaludy utca

Tízszintes lakóépület áttervezése

MS Office
GEO5

2011 		

Fiatal Statikus Díj elismerő oklevél

WinWatt

2004 		

Építőkari hídépítő verseny I. helyezés

Szakmai önéletrajz - Halász István

» Budapest, Taksony utca
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» Biatorbágy - Tópark épületkomplexum
áttervezése (acél és vasbeton), szakértés
Szakmai önéletrajz - Halász István

» Budapest, Fehérvári út
120 lakásos társasház tervezése
» Budapest, Hűvösvölgyi út

Villaépület átépítése
» Budapest, Hamzsabégi út
Társasház emeletráépítésének tervezése
» Budaörs, Szabadság út 301.
Kürt irodaház bővítése
» Budapest, Bem tér
Radetzky laktanya bontás utáni helyreállítása
» Budapest, Kolbányi Géza utca
Kétszintes iker társasház tervezése
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Elérhetőségek
» Székhely: H-1145 Budapest, Uzsoki utca 52. 3/2.
» Iroda: H-1107 Budapest, Makk utca 1. V. em. 73. a
» E-mail: atlasz@atlaszmernokiroda.hu
» Web: www.atlaszmernokiroda.hu

