Asztalos Zoltán rövid szakmai önéletrajz

Építészmérnöki diplomámat a Budapesti Műszaki Egyetemen 1964-ben védtem meg jeles
eredménnyel.
Szakmaitevékenységemet a százhalombattai erőmű építkezésén kezdtem beosztott mérnökként. Fél
év múlva az erőmű építésvezetője lettem.
Két év kivitelezői gyakorlat után statikus majd építész tervezőként a Budapesti Városépítési
Tervezőirodában dolgoztam. Ezalatt az időszak alatt statikai es építész vezető tervezői minősítést
szereztem. Tervezői munkáim mellett kandidátusi aspiránsként héj és keretszerkezetek témakörrel
foglalkoztam. Ebben a témakörben jelentek meg tudományos cikkeim is. Tudományos
tevékenységemetinkább tervezői érdeklődésem miatt később abbahagytam.
Építész tervezői munkám további főbb állomásai: vezető tervezőként az Általános Épülettervező
vállalat, ezzel párhuzamosan külső korrektor a Középülettervezési Tanszéken, műteremvezetőként a
Pestmegyei Épülettervező vállalat, önálló építészként Etiópiábaneltöltött öt év, vezető építészként a
Novarat Kisszövetkezet,majd feleségemmel saját tervezőirodánk az Asztalos és társa voltak.
Nyugdíjba vonulásom óta kamarai tevékenységem mellett Törökbálint város tervtanácsának vagyok
tagja.
Néhány jelentősebb munkám:
1. Állami tervezőirodákban:
-

-

Gáspár Tiborral, valamint Valkó Gáborral a Larsen-Nielsen panelrendszer magyarországi
bevezetése, ezzel megvalósult épültek tervezése, újlipótvárosi és őrmezői épületek és
beépítés.
Ceglédi irodaház (nívódíjas)
könnyűszerkezetes autószervíz exportprogram keretében több németországi és
csehszlovákiai épület. (nívódíjas)
Százhalombattai városközpont beépítési terveaz épületek koncepció terveivel, amely sajnos
nélkülem történt jelentős módosítássokkal valósult meg.
Nagykőrös OTP lakóház (nívódíjas)

2. Etiópiában:
-

RoadTransportAuthority irodaháza
Asab városháza
Nemzeti Bank koncepcióterve
Civil Aviation irodaháza
Központi tűzoltó állomás és kiképző iskola
Nazreth piac

3. Novaratban:
-

Budapest Pauler utcai épületek

4. Saját tervezőirodánkban és önálló tevékenységben:

-

Családi- és társas-házak Budapesten, Szentendrén, Üllőn
Több tucat budapesti, többnyire műemléki lakás igényes felújítása és belsőépítészete
Nagybani piac új logisztikai épülete.
Habsburg villa Sóskút
Dévai magánklinika Budapesten
Lakótelepek Németországban Ulm környékén
Karmel kolostor Alsótold (nem épült meg)

Főbb pályázati eredményeim:
-

Korszerű technológiájú szőnyegtelepülések I. díj ifj. Rudnai Gyulával
Magyar rádió épülete II díj (első díjat nem adtak ki) Bartók Miklóssal
Avas Városközpont Miskolc I. díj Kaszta Dénessel
Sopron egyetem és vasúti átjáró I. díj Kaszta Dénessel
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