2008

2019
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Bemutatkozás
Az A3 Építész Kft. 2008-ban alakult. Alapítói, ügyvezetői
Glück Endre, Horváth Bálint és Kovács Zoltán építészek,
akik iskoláikat együtt végezték, több évtizedes barátság
köti össze őket. A vállalkozás célja a megrendelői igények
magas szintű kiszolgálása oly módon, hogy közben a funkcionalitás, a környezettudatosság, a korszerűség és a
minőségi építészet maradjon mindvégig előtérben.
A cég vezetői, projektvezető tervezői jelentős tapasztalatot szereztek nagyléptékű magán- és közcélú beruházások
terén: a lakóházaktól a sport-, kulturális és egészségügyi
épületeken át az ipari, logisztikai projektig a teljes generáltervezési, projekttámogatási munkafolyamat irányításában,
minőségi épületek megtervezésében.

BEMUTATKOZÁS

Az A3 Építész Kft. jelenlegi építész tervezői és alvállalkozói
létszámával (további 15-20 fő), a legkorszerűbb irodai,
infrastrukturális feltételek, a teljes háromdimenziós tervezés és a korszerű munkaszervezési, minőségbiztosítási
folyamatok alkalmazásával képes kiemelt, nagy léptékű
beruházások generáltervezési feladatainak elvégzésére is.

„Építészet szakma, hobby,
hivatás - művészet,
egy életfelfogás .”
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Bemutatkozás
TULAJDONOSOK, ÜGYVEZETŐK

GLÜCK ENDRE

okleveles építészmérnök

HORVÁTH BÁLINT

okleveles építészmérnök

KOVÁCS ZOLTÁN

okleveles építészmérnök

PROJEKTVEZETŐK

SOMOGYI GÁBOR

okleveles építészmérnök

TAMÁS ANDRÁS

okleveles építészmérnök
belsőépítész tervező

MUNKATÁRSAK

IRODA
–

KOVÁCS-SAFARCSIK
ADRIENN

okleveles építészmérnök
belsőépítész tervező

NOCHTA TAMÁS

okleveles építészmérnök,
Graphisoft BIM Manager

SCHLÄFFER LAJOS
építészmérnök

KÁLLAI FLÓRA

építészmérnök

BEMUTATKOZÁS

1047 Budapest,
Attila utca 138/b, földszint
(Juharliget lakópark)

Cégünk vállalja építési-beruházási projektek teljes körű építészeti és generáltervezését.
Az építészeti tervezés körében megbízóink elvárásainak megfelelően minőségi, funkcionális és korszerű épületeket tervezünk. Generáltervezőként összefogjuk a teljes tervezésielőkészítési munkát, koordináljuk a szakági tervezőket, menedzseljük a hatósági engedélyezéseket, a teljes folyamatért vállaljuk a felelősséget.

PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÁS
Ma egy projekt kapcsán a tervezőknek nem csupán az építészeti-műszaki tervek elkészítése a feladata, hanem a pályázati, közbeszerzési, beszerzési, marketing folyamatokba
való aktív bekapcsolódás, melyet cégünk szakembereinek – önkormányzati vezetői,
városfejlesztési, ingatlanfejlesztési területen szerzett – tapasztalatára építve szintén
biztosítani tudunk Megrendelőink számára.

TERVDOKUMENTÁCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Megrendelőink számára a tervdokumentációk teljes körét szolgáltatjuk. A különböző
típusú projektek kapcsán eltérő dokumentációk összeállítása, különböző szakértők
bevonása az elvárás, melyhez minden esetben alkalmazkodunk. Tapasztalatot szereztünk közcélú, pályázati forrásból finanszírozott vagy magán- és vállalati szektor által
megvalósított kisebb és nagyléptékű projektekben is.
Alapvető tervezési és dokumentálási fázisok:
01
02
03

Vázlatterv pályázati terv előkészítő terv
Építési engedélyezési tervdokumentáció
Építés-kivitelezési tervdokumentáció

Kiegészítő tervdokumentációk, szolgáltatások
az építészeti- és generáltervezés körében:
Felmérési terv, állapotfelmérés
Tenderterv (magánszektor beruházásaihoz kapcsolódóan)
Marketing- és értékesítési tervek
Belsőépítész tervdokumentáció
Látványtervezés (építész látványok és professzionális látványtervek)
BIM modell létrehozása
Árazatlan és árazott költségvetési kiírások (építőmesteri és szakági)
A bejelentési dokumentációval megvalósítható lakóépületekre
más jogszabályi előírások vonatkoznak, ez esetben bejelentési
tervdokumentációt készítünk.

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK, SZAKÁGI TERVEZÉS
Az építési beruházások összetett tervezési feladatot jelentenek, mely összehangolt csapatmunkát
igényel. A jogszabályok és funkcionális feltételek is megkövetelik szakági tervezők, szakértők
bevonását. A szakági feladatokat alvállalkozóink útján látjuk el. A generáltervezési felelősségünk
körében a projektekhez és tervdokumentációkhoz a teljesség igénye nélkül a következő szakembereket biztosítjuk:

Alap szakágak:
tartószerkezeti tervező, statikus szakértő
épületgépész tervező
épületvillamossági tervező, erős- és gyengeáram területeken
Külső területek tervezői:
úttervező
kert- és környezettervező
külső közmű tervező
Tűzvédelmi terület szakértői:
tűzvédelmi szakértő
tűzjelző és RWA tervező
RB szakértő
ADR szakértő
tűzszimulációs szakember
Épületszerkezeti területen:
épületszerkezeti szakértő
vízszigetelési szakmérnök
faanyagvédelmi szakértő
További alvállalkozóink, szakemberek:
lift tervező
épületenergetikai tanúsító
akusztikai, zajvédelmi szakértő
épület-rehabilitációs szakmérnök
környezetvédelmi szakértő
technológiai tervező (konyha, sport, stúdió, raktározás, stb.)
A megrendelői adatszolgáltatás körében partnereink közül
ajánlani tudunk szakembereket a következő területeken:
geodéta, földmérő
talajmechanikus, geotechnikus
SZOLGÁLTATÁSOK

ÉPÍTÉSZETI- ÉS GENERÁLTERVEZÉS
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Szolgáltatások
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DUNA FLOWER
IRODAHÁZ
– Budapest

A Vörösvár Kft. megbízásából készült tanulmányterv az Árpád
híd pesti hídfőjének déli oldalán létesülendő irodaház lehetőségeit vizsgálja. Az épület négyzetes formálása multifunkciós
elrendezést tesz lehetővé, a földszinten egy CBA Príma élelmiszer üzlet és étterem kialakításával, -4 szint mélygarázzsal,
és 6 irodaszinttel.
Látvány: Kiss Ádám, Kovács Zoltán

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / Duna Flower Irodaház / Budapest

Tervezési helyszín: 		
Budapest, XIII. kerület
Tervezés éve: 		
2019.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Kovács Zoltán
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Horváth Bálint,
			Kállai Flóra, Schläffer Lajos

2018
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PANNÓNIA SZÍVE
KÉZILABDA CSARNOK
– Bicske

1000 fős mobil lelátóval NB1 szintű kézilabda mérkőzések
megrendezésére, illetve 2500 fős rendezvények, koncertek,
kiállítások megtartására alkalmas multifunkcionális csarnok.
Az küzdőtér végében fix épített színpad található, illetve a
mobillelátók bezárásával keresztirányba 2 db edzőpálya
alakítható ki. Az épületben fitness terem, bemelegítő terem
és az emeleten egy külön multifunkcionális terem található.
Látvány: Kiss Ádám

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Pannónia Szíve Kézilabda Sportcsarnok / Bicske

Tervezési helyszín: 		
Bicske
Tervezés éve: 		
2018-2019.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Horváth Bálint
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Tamás András,
			
Kovács Zoltán, Somogyi Gábor,
			Kállai Flóra, Schläffer Lajos
–
Kivitelezés éve:		
2019-2020.

– Bicske

–c
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PANNÓNIA SZÍVE
KÉZILABDA CSARNOK

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Pannónia Szíve Kézilabda Sportcsarnok / Bicske

–a

–b

2017
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LAJTHA HÁZ ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONT
– Bicske

–
Kivitelezés éve:		

2019-2020.

A projekt fő célja a Lajtha László népzenei hagyatéka, a hozzá
kapcsolható táncházmozgalom, valamint a lokális épített Lajthaörökség összekapcsolása révén egy olyan kulturális központ
létrehozása, mely az alábbi fő részekből áll:
– megtartandó gyárépület:
fogadótér - Lajtha állandó kiállítás - előadóterem zeneoktató termek - stúdió
– rendezvényház és kiszolgáló funkciók
– nyitott tánccsűr és kültéri rendezvényterek
– sétáló utca és belső parkoló
Látvány: Kiss Ádám, Tamás András

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Lajtha Ház és Kulturális Központ / Bicske

Tervezési helyszín: 		
Bicske
Tervezés éve: 		
2018-2019.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Horváth Bálint
Építésztervezők: 		
Tamás András, Somogyi Gábor
			
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Kállai Flóra, Schläffer Lajos

2009

— 21

BRUNSZVIK-BEETHOVEN
KULTURÁLIS KÖZPONT
– Martonvásár

A martonvásári fejlesztések során egy új városi főteret és a
romos mezőgazdasági gépállomás helyén egy közösségi
épületkomplexumot terveztünk. Az információs pontot, előadó
teret, színpadot, kiállítóteret és rendezvényudvart magában
foglaló koncepció a martonvásári közösségi élet új központját
hivatott megteremteni.
Fotó: Hlinka Zsolt

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ / Martonvásár

Tervezési helyszín: 		
Martonvásár
Tervezés éve: 		
2012-2013.
–
Generál tervező: 		
Haemus Építészműhely Kft.
Felelős tervezők: 		
Lukács Péter, Horváth Bálint
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán
			Somogyi Gábor, Schläffer Lajos
–
Kivitelezés éve:		
2013.
Hasznos alapterület: 		
~900 m²

2012

– Martonvásár

Martonvásár leendő központja, a Brunszvik kastélypark bejáratával szemben található műemlék óvoda épület, amelyet az
önkormányzat országos gyűjteménye miatt óvodamúzeummá
alakított. Ennek a múzeumnak a befogadására a műemlék
épület léptéke kevés, ezért a telken belüli bővítéssel minket
bíztak meg. Az épülethez való illeszkedést egy egyszerű,
modern formával oldottuk meg.
Fotó: Hlinka Zsolt

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Óvodamúzeum / Martonvásár

Tervezési helyszín: 		
Martonvásár, Emlékezés tere
Tervezés éve: 		
2012-2013.
–
Generál tervező: 		
Haemus Építészműhely Kft.
Felelős tervezők: 		
Lukács Péter, Horváth Bálint
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Schläffer Lajos
–
Hasznos alapterület: 		
~600 m²
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ÓVODAMÚZEUM

2019
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ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM
LÁBASHÁZAK
– Budapest

Budapest, VII. ker. István u. 2. , ÁOTE
2019.
A3 Építész Kft.
Kovács Zoltán
Tamás András, Somogyi Gábor,
Horváth Bálint, Nochta Tamás,
Schläffer Lajos, Kállai Flóra
2019-2020.

A terv egyik fő témája a meglévő H-N (Lábasházak) épületek
energetikai felújítás, komplett belső korszerűsítéssel, funkció
és alaprajzi racionalizálással. Ezen kívül igényként merült fel
az egyetem részéről egy közösségi tér létrehozása, amelyet
az udvar felőli oldalon a letámaszkodó tömegek földszinti
beépítésével és összekötésével alakítottunk ki. Az épület
eredeti jellegét meghagyva függönyfal szerkezetek kerültek
betervezésre, az aulatérben belső átriumok, zöld kertek
emelik a tér színvonalát.
Látvány: Tamás András, Kovács Zoltán

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / ÁOTE - Lábasházak / Budapest

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
			
			
–
Kivitelezés éve:		

2012
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KOCH RÓBERT KÓRHÁZ,
LÉGZÉS REHABILITÁCIÓS
KÖZPONT
– Edelény

Az Európai Uniós kórház pályázatok keretében az edelényi
kórház is támogatást nyert egy légzésrehabilitációs járóbeteg
ellátó osztályra, illetve intenzív őrző kialakítására. A meglévő
kórház kétszintes kubusához a bütün csatlakozunk, de a funkcióból adódóan az új épület külön bejárattal rendelkezik.
Fotó: Laki-Lukács Boldizsár

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / Koch Róbert Kórház, Légzés Rehabilitációs Központ / Edelény

Tervezési helyszín: 		
Edelény
Tervezés éve: 		
2012.
–
Generál tervező: 		
ST-Raszter és A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Safarcsik Tibor, Kovács Zoltán
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Horváth Bálint,			
			Safarcsik Tibor
–
Generál kivitelező:		
Ornament Kft.
Kivitelezés éve:		
2013.
Hasznos alapterület: 		
~900 m²
Bekerülési költség: 		
~260 millió

2015
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TÓTH IVÁN
KÉZILABDACSARNOK
– Martonvásár

Martonvásár, Városi Sportcsarnok, tornaterem, meglévő iskola
aulatér, multifunkcionális terek, új utcakép és még sorolhatnánk
a felmerülő igényeket, amelyekre megoldást jelent az általunk
tervezett épület. Izgalmas tervezői munka, számtalan egyeztetés szülte az itt látható eredményt, kielégítve az iskola és az
önkormányzat jogos elvárásait.
Fotó: Hlinka Zsolt

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Tóth Iván kézilabda csarnok / Martonvásár

Tervezési helyszín: 		
Martonvásár
Tervezés éve: 		
2015.
–
Generál tervező: 		
12-00 Építészműhely Kft.
Építész tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Békés Ádám
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Horváth Bálint, 		
			
Kovács Zoltán, Lukács Péter, 		
			Somogyi Gábor
–
Kivitelezés éve:		
2016.
Hasznos alapterület: 		
~3000 m² épület
Bekerülési költség: 		
~500 millió forint

2017
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BAJAI
VÁROSI PIAC
– Baja

Bajai Városi Piac és Környezetének megújítására TOP-os
pályázat keretében nyílt lehetőség. A jelenleg is működő intézmény több, mint 300 árusító helyet biztosít őstermelőknek,
henteseknek és különböző üzleteknek. A meglévő, korszerűtlen
piac és árusító területek helyett egy mai igényeknek megfelelő,
modern létesítményt terveztünk egyedi, a helyszínhez illeszkedő formavilággal.
Látvány: Kiss Ádám

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / Bajai városi piac / Baja

Tervezési helyszín: 		
Baja
Tervezés éve: 		
2017.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Horváth Bálint
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			
Somogyi Gábor, Nochta Tamás,
			Schläffer Lajos
–
Hasznos alapterület: 		
~5470 m² épület és szín
Bekerülési költség: 		
1,5 milliárd Ft

– Pilisszentkereszt

2009

ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK
NYÍLÁSZÁRÓ CSERE

2013
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SZLOVÁK HÁZ

– Budapest

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
2012-2013.

Tervezési helyszín:
Tervezés éve:
–
Generál tervező:
Felelős tervező:
Építésztervezők:
		
–
Kivitelezés éve:

Az Állami Számvevőszék Apáczai Csere János utcai műemlék
épületének udvari és utcai homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez készítettünk engedélyezési és kivitelezési terveket.
A KÖH kérésére már az engedélyezési fázisban is csomóponti rajzokon vizsgáltuk a meglévő nyílászárók tok- és szárny
tagozatos, kazettás kialakítását, amelyeket a tervezett szerkezetekre is átvezettünk. A megrendelő kérésére a kivitelezés
folyamatát is végigkísértük tervezői művezetés keretében.

A3 Építész Kft.
Lukács Péter
Glück Endre, Kovács Zoltán,
Horváth Bálint, Somogyi Gábor
2013.		

Külső felső szárny íves

39 Belső felső szárny tbm. mag. (F)

új, belső ablakszárny

Belső szárny tokbelméret magasság (D)
Falnyílás magasság (B)

meglévő, külső ablakszárny

39 Belső felső szárny tbm. mag. (F)

vízszintes tokosztás

Belső szárny tokbelméret magasság (D)
Falnyílás magasság (B)

fa borítású "tükrös" belső káva
új, belső felülvilágító ablakszárny

új, belső ablakszárny

új, belső ablakszárny

70 változó 70 19

külső párkány

Parapet magasság (pm)

radiátor helye

Parapet magasság (pm)

belső könyöklő

belső könyöklő

radiátor helye

külső párkány
meglévő, külső ablakszárny

új, belső ablakszárny
fa borítású "tükrös" belső káva

Belső szárny tokbelméret szélesség (C)

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Cserélendő köztes párkány

Cserélendő köztes párkány

Cserélendő nyílászárók

Cserélendő köztes párkány

Megmaradó nyílások

Cserélendő köztes párkány

Cserélendő nyílászárók

Megmaradó nyílások

Cserélendő köztes párkány

Cserélendő köztes párkány

Cserélendő nyílászárók

NYUGATI HOMLOKZAT

Cserélendő köztes párkány

Falnyílás szélesség (A)

P

Q

26 220

26 220

25 200

25 200

23 720

23 720

22 850

22 850

21 640

21 640

19 590

19 590

17 570

17 570

15 390

15 390

13 120

13 120

10 940

10 940

9 040

9 040

6 680

6 680

5 050

5 050

3 570

3 570

2 210

2 210

0

0

5

4

3

2

1

0

belső könyöklő

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Szlovák Ház, Pilisszentkereszt // SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK: Állami Számvevőszék, Nyílászáró csere, Budapest

Belső felső szárny tokbelméret szélesség (E)

Cserélendő köztes párkány

A pilisszentkereszti szlovák ház körüli politikai viharok ellenére
2012. őszén sikerült átadni az általunk tervezett épületet. Az
átadón Robert Fico és Orbán Viktor is részt vettek. A külső
tömegformálás a két nemzet együttélésének szimbóluma, a
két hagyományos épületforma találkozásával. A belső funkciók
egy földszinti rendezvény köré szerveződnek, amely szeparálható, alakítható. A tetőtérben vendégszobák és a rendezvénytérhez tartozó galéria található.

Megmaradó nyílások

Tervezési helyszín: 		
Pilisszentkereszt
Tervezés éve: 		
2009.
–
Generál tervező: 		
Haemus Építészműhely Kft.
Felelős tervező: 		
Lukács Péter
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Horváth Bálint
–
Generál kivitelező:		
Art-Tech Kft.
Kivitelezés éve:		
2011-2012.		
Hasznos alapterület: 		
~500 m²
Bekerülési költség: 		
182 milió forint

2015
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VÁROSI
SPORTCSARNOK
– Monor

Monor, Városi Sportcsarnok és multifunkcionális terek alkotta
közösségi épület. Elsődleges sportág a kosárlabda, amelyet
1000 fős ülőhellyel rendelkező lelátók + ~30 db akadálymentes
férőhely, 2 büfétér, előcsarnok, ruhatár és bemelegítő terem
egészít ki.
Fotó: Kovács-Safarcsik Adrienn

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Városi sportcsarnok / Monor

Tervezési helyszín: 		
Monor
Tervezés éve: 		
2016.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Glück Endre
Építésztervezők: 		
Horváth Bálint, Kovács Zoltán,		
			
Somogyi Gábor, Nochta Tamás,
			Schläffer Lajos
–
Hasznos alapterület: 		
~3900 m² épület
Bekerülési költség: 		
~1500 millió forint

2018
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LOGISZTIKAI KÖZPONT
FEJLESZTÉS
– Budaörs

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő megbízásából készült
2 db logisztikai csarnok Budaörsön, összesen 23.000 m² alapterülettel. Az épületek crossdock jellegű kialakításúak 8 és 11 m
szabad belmagassággal, alkalmasak a korszerű logisztikai
tevékenységre.
Látvány: Kiss Ádám

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / Logisztikai központ fejlesztés / Budaörs

Tervezési helyszín: 		
Budaörs
Tervezés éve: 		
2018-2019.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Kovács Zoltán
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Somogyi Gábor,
			
Horváth Bálint, Nochta Tamás,
			Schläffer Lajos

2017

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
			
			

Budapest, I. kerület
2017.
A3 Építész Kft.
Glück Endre
Horváth Bálint, Kovács Zoltán,
Somogyi Gábor, Nochta Tamás,
Schläffer Lajos, Hegedüs Marcell

2018

– Budaörs

Meghívásos pályázat keretében irodánk részt vett az OPAL Zrt.
által mehirdetett irodaháztervezés projektben, ahol 3. helyezettként tervünk megvételt nyert.
Látvány: Kiss Ádám

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
			

Budaörs
2018-2019.

Látvány: Kiss Ádám, Glück Endre, Kovács Zoltán

A3 Építész Kft.
Glück Endre
Horváth Bálint, Kovács Zoltán,
Somogyi Gábor, Tamás András

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK: Opal Irodaház, Budapest // KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK: Experidance Experience Center, Budaörs

– Budapest

EXPERIDANCE
EXPERIENCE CENTER
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OPAL
IRODAHÁZ

Tervezési helyszín: 		
Esztergom, Mindszenty tér
Tervezés éve: 		
2012.
–
Generál tervező: 		
Haemus Építészműhely Kft.
Felelős tervező: 		
Lukács Péter
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Horváth Bálint
–
Hasznos alapterület: 		
~3150 m²
Bekerülési költség: 		
~350 millió Ft
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– Esztergom

2012

A feladat nehéz volt, egy zártsorú beépítésű iskola belső
udvarában elhelyezni egy tornatermet úgy, hogy az udvar
területe ne csökkenjen és a meglévő épület és a tervezett
tornaterem között a szükséges kapcsolatok, zárt átjárhatóság
meglegyen. A küzdőtér mérete 14x28 méter az előírt kifutó
távolságok ezt még növelik. A padlósík a jelenlegi udvarhoz
képest ~4,0 méterrel van lentebb (3,0 méter talajvízben áll).
Szerencsés adottsága a tervnek, hogy az iskola a tornatermen kívül egyzsibongó teret is kapott. Az épület teteje udvar,
visszaadva így a beépített területeket.

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Tornaterem / Esztergom

TORNATEREM

2018

– Edelény

Városi kezdeményezésre az őstermelői piac tető alá helyezése
és egy új városi közösségi tér megalkotása volt a feladat.
Egyszerű formavilág, indusztriális eszközökkel formált épületszerkezetek, átlátható térkapcsolatok jellemzik az épületet,
amely három irányból csalogatja a vásárlóközönséget.
Fotó: Kovács-Safarcsik Adrienn

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / Vásárcsarnok / Edelény

Tervezési helyszín: 		
Edelény
Tervezés éve: 		
2018.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Kovács Zoltán
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Schläffer Lajos,
			Hegedüs Marcell
–
Generál kivitelező: 		
Borsod-Bau 2000 Kft.
Kivitelezés éve: 		
2019.
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VÁSÁRCSARNOK

2019

– Budapest

–
Generál kivitelező:		
Kivitelezés éve:		

Budapest, III. kerület
2018-2019.
A3 Építész Kft.
Glück Endre
Tamás András, Nochta Tamás,
Schläffer Lajos, Hegedüs Marcell

Beruházó partnerünk családi villaépülete. Számos közös munka
után indult a tervezése, ennek köszönhetően könnyedén
megtaláltuk a megfelelő koncepciót. Az épület letisztult formavilága az utca felől zárt térfalat alkot, míg az udvar felőli
nagy üvegfalak által szoros kapcsolatot teremt a külső térrel.
Természetesen a helyes tervezési irány megtalálása után az
apró részletek kidolgozása az igazán nagy feladat.
Látvány: Kiss Ádám, Tamás András

SemyHome Kft.		
2019.			

LAKÓ ÉPÜLETEK / Harsánylejtő 127 / Budapest

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
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HL127

2018

– Budapest

Budapest, Káposztásmegyer
2016.
A3 Építész Kft.
Glück Endre
Kovács Zoltán, Horváth Bálint, 		
Nochta Tamás, Schläffer Lajos, Pataki Anikó

Budapest északi részén, kisvárosias, nyugodt, csendes, zöld
környezetben 90 lakásos társasház, nagy méretű lakásokkal,
exkluzív kivitelben.
Látvány: Kiss Ádám

~12000 m² épület
~2200 millió forint

LAKÓ ÉPÜLETEK / Aqualiget / Budapest

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
			
–
Hasznos alapterület: 		
Bekerülési költség: 		
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AQUALIGET

2013

Tervezési helyszín: 		
Solymár
Tervezés éve: 		
2015.
–
Generál tervező: 		
Haemus Építészműhely Kft.
Felelős tervező: 		
Lukács Péter
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Horváth Bálint
–		
Kivitelezés éve:		
2016.		

2014

– Solymár

A solymári helyi építési szabályzat előírásait követve az általunk tervezett 8 csoportos óvodára magas tetőt terveztünk.
A közlekedők minimalizálására és a terek ideális kihasználására
2 db belső átrium köré szerveződik az épület. A játszóudvar
kialakítása az épület körül és ezekben az átriumokban történt
meg. A magastetős tömegek sorolása a családi házas környezetbe illeszkedik.
Látvány: Kovács Zoltán

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
			
–
Kivitelezés éve: 		

Solymár
2014.
Haemus Építészműhely Kft.
Lukács Péter
Glück Endre, Kovács Zoltán,
Horváth Bálint, Somogyi Gábor

A solymári általános iskola alsó tagozatos épülete elavult,
szűkös, bővítésre szorul. Lukács Péterrel karöltve alkottuk meg
ezt a kétarcú épületet, amely a város felé a meglévő épület
szigorú homlokzatával tekint, míg a belső udvar vidám, fiatalos,
színes világot alkot.
Látvány: Kovács Zoltán, Somogyi Gábor

2016.

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / 8 Csoportos Óvoda, Solymár // Hunyadi Mátyás Iskola, Solymár

– Solymár

HUNYADI MÁTYÁS
ISKOLA
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8 CSOPORTOS
ÓVODA

2012

KŐHEGY KÖZPONT
– Szentendre

2010
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BORSODCHEM
KÖZPONTI LABOR
– Kazincbarcika

A megrendelő célja a jelenleg több külön épületben folyó
laboratóriumi munka egy központi épületbe csoportosítása.
A tervezett épület az ipari telep bejáratához közel, az irodákhoz közel található, ezért szempont volt az impozáns megjelenés, a meglévő téglaépítészetez való igazodás és a számtalan technológiából adódó tűzvédelmi, életvédelmi és egyéb
felmerülő előírások betartása.

Tervezési helyszín: 		
Szentendre, Kőhegy
Tervezés éve: 		
2010.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Lukács Péter
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Horváth Bálint
			Kovács Zoltán
–
Hasznos alapterület:		
~3275 m²

A feladatot meghívásos pályázat keretében kaptuk, amelyen
első helyezést értünk el. Az általunk készített tervek megvalósítását határozták el, amely a 2009-ben kezdődő válság következtében mai napig várat magára.
A tervezés egy országos baptista központ megalkotásáról
szólt, amelyben konferenciatermek, lelkészi hivatal, hittantermek, közösségi terek, lelkészi lakás és 3 csoportos óvoda
találhatóak.

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK / Borsodchem Központi Labor, Kazincbarcika // Kőhegy Központ, Szentendre

Tervezési helyszín: 		
Kazincbarcika,
			BorsodChem ipari terület
Tervezés éve: 		
2010.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Safarcsik Tibor
Építésztervezők: 		
Kovács Zoltán, Glück Endre,
			Horváth Bálint
–
Hasznos alapterület: 		
~5344 m²

2009

IDŐSEK OTTHONA
– Budapest

2007
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REFORMÁTUS
TEMPLOM, TORONY
REKONSTRUKCIÓ
– Kápolnásnyék

A kápolnásnyéki református lelkész megkeresésére fogtunk
bele a feladatba. A templom felújítása, a padsorok közötti
fűtés és a templom temperálásának kialakítása, a falak vizesedésének megoldása és a 2. világháborúban lerombolt torony
visszaállítása eredeti formába.
A toronyról egy-két képeslap volt csupán, díszítéséről, annak
részleteiről nem találtunk írásos dokumentumokat. A fotók alapján rekonstruáltuk a homlokzati díszeket és a torony arányait,
formáját.

Tervezési helyszín: 		
Budapest, XVIII. kerület
Tervezés éve: 		
2007
–
Generál tervező: 		
Symbister Kft.
Felelős tervező: 		
Dienes János
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Horváth Bálint,
			
Kovács Zoltán, Borbély Gábor
			

Építészeti tervpályázaton készítettük az alábbi tervet, amelyen
végül a pályaművünk megvételt nyert. Izgalmas feladat volt
egy olyan racionális rendszerű épületet tervezni, amiben a
magas férőhely szám mellett biztosítani tudjuk a kényelmet, a
megfelelő ellátást és a magas életszínvonalat. A telek formája
és a terjengős alapterületi igények komoly kihívást jelentettek,
de végül egy számunkra nagyon kedves terv született.

KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK / Református templom, torony rekunstrukció, Kápolnásnyék // SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK: Idősek otthona, Budapest

Tervezési helyszín: 		
Kápolnásnyék
Tervezés éve: 		
2009.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Horváth Bálint
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Lukács Péter, Schläffer Lajos
–
Kivitelezés éve: 		
2011.
Hasznos alapterület: 		
~220 m²
Bekerülési költség: 		
35 millió Ft

2011
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PASSZÍV-IKERHÁZ
HARSÁNYLEJTŐ
– Budapest

Óbuda, Harsánylejtő
2011.
A3 Építész Kft.
Glück Endre
Kovács Zoltán, Horváth Bálint
Art-Tech Kft.
2012.
~12000 m² épület
~2200 millió forint

Szabadon álló ikerház, egy telekre. A feladat ritka, de szerencsére a megrendelők határozott elképzelésének és a belénk
vetett bizalmának köszönhetően egyik kedvenc lakóházunk
épült meg. Fő szempont volt az energiatudatosság, amely
passzívház szintű. Nem csak szerkezetében, gépészetben és
építészeti kialakításban is. Az épület tájolása, a nyílászárók
mérete, a belső terek hierarchiája mind a fenntartható passzív
házak elveinek megfelelően készültek.

LAKÓ ÉPÜLETEK / Passzív-ikerház / Budapest, Harsánylejtő

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
–
Generál kivitelező:		
Kivitelezés éve:		
Hasznos alapterület: 		
Bekerülési költség: 		
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2 LAKÁS
ÖSSZENYITÁSA
– Budapest

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők: 		
–
Generál kivitelező:		
Kivitelezés éve:		
Hasznos alapterület: 		
Bekerülési költség: 		

Budapest, XIV. Beczkó u.
2012.
A3 Építész Kft.
Juhász Veronika
Juhász Veronika, Glück Endre
Art-Tech Kft.
2012.
~90 m²
19 milió Ft

2012

Fotó: Frikker Zsolt, Éles Balázs

BELSŐÉPÍTÉSZET / 2 lakás összenyitása / Budapest

A zuglói társasház első emeletén található két lakás összenyitását
és a teljes belsőépítészeti kialakítást kaptuk feladatul. A válaszfalazást szerkezetig visszabontottuk és egy új, megrendelők számára
ideális alaprajzot készítettünk. Az igények szerint, modern, tiszta,
fehér világot teremtettünk. A bútorok festett felületek, a beredezések, burkolatok, lámpák, bútorok kivétel nélkül prémium kategóriás termékek.

2014

– Budapest

Letisztult formai elemekből álló, a mai technikai lehetőségeket
maximálisan kihasználó „okos otthon”. A lakótér egy szinten
helyezkedik el, középpontban egy kis átriummal, mely a külső
és belső terek érdekes átmenetét képezi.
Fotó: Hlinka Zsolt

LAKÓ ÉPÜLETEK / Átriumos ház / Budapest

Tervezési helyszín: 		
Budapest, Óbuda, Harsánylejtő
Tervezés éve: 		
2014.
–
Generál tervező: 		
A3 Építész Kft.
Felelős tervező: 		
Glück Endre
Építésztervezők: 		
Kovács Zoltán, Horváth Bálint, 		
			Pataki Anikó
–
Generál kivitelező:		
Arttech Kft.
Kivitelezés éve:		
2016.
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ÁTRIUMOS HÁZ

2015
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SZENTENDREI
CSALÁDI HÁZ
– Szentendre

Szentendre
2015.
A3 Építész Kft.
Glück Endre
Somogyi Gábor, Pataki Anikó

Új családi ház a modern formákat kedvelő, az energiatakarékosságot, fenntarthatóságot is figyelembe vevő családnak egy
kis méretű, de jó adottságokkal rendelkező szentendrei telekre.
Fotó: Hlinka Zsolt

HÁSZ Kft.
2016.

LAKÓ ÉPÜLETEK / Családi ház / Szentendre

Tervezési helyszín: 		
Tervezés éve: 		
–
Generál tervező: 		
Felelős tervező: 		
Építésztervezők:		
–
Generál kivitelező: 		
Kivitelezés éve:		

2011
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KÉTSZINTES
LAKÁS
– Budapest

A feladat, kétszintes lakás átalakítása, belső terek áttervezése,
bútorozással, világítással, burkolatokkal és minden egyéb
prémium kategóriás igénnyel.
A lakás egy 4 szintes budai villa legfelső szintjén található és a
felette levő tetőtér is beépítésre került. A bejárati szinten található a nappali étkező konyha, és két hálószoba, a felette levő
szinten pihenő terek, szauna és tetőterasz funkciók találhatóak.
Fotó: Éles Balázs

BELSŐÉPÍTÉSZET / Kétszintes lakás / Budapest

Tervezési helyszín: 		
Budapest, XII. kerület
Tervezés éve: 		
2011.
–
Generál tervező: 		
Haemus Építészműhely Kft.
Felelős tervező: 		
Lukács Péter
Építésztervezők: 		
Glück Endre, Kovács Zoltán,
			Romhányi Dóra
–
Generál kivitelező:		
Art-Tech Kft.
Kivitelezés éve:		
2012.
Hasznos alapterület: 		
~200 m²
Bekerülési költség: 		
~70 milió Ft
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Kapcsolat
info@a3epitesz.hu
www.a3epitesz.hu

Kovács Zoltán 		

Glück Endre			

Horváth Bálint

+36 30 437 4591		
kovacs.zoltan@a3epitesz.hu

+36 30 850 3101 			
gluck.endre@a3epitesz.hu		

+36 30 350 7566
horvath.balint@a3epitesz.hu

Műterem, levelezési cím: 						Székhely:
1047 Budapest, Attila utca 138/b. fsz. 					

1131 Budapest, Vőlegény utca 60.

Telephelyek:

KAPCSOLAT

2098 Pilisszentkereszt, Malom utca 9.
2462 Martonvásár, Ady Endre utca 3.

SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK
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www.a3epitesz.hu
info@a3epitesz.hu

