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1983-88. Csíkszereda, Hargita Megyei Tervező Intézet.
1988. Gödöllői Városgazdálkodási Vállalat- Tervezési és műszaki osztály
1989-90. Gödöllői Építőipari Szövetkezet Profil Tervező Szakcsoport.
1990-2004. Gödöllői Profil Kft.
2004-2010. Profilterv Kft.
2010- Térprofil Kft.

Fontosabb munkák:
1983-88. :
Székelyudvarhely, Kuvar lakótelep rendezési terve, lakó és üzletházak építészeti tervezése.
Székelyudvarhely, Bethlen lakótelep IV/6-os ütem, lakóházak és üzletek engedélyezési és kiviteli tervei.
1988- :
Isaszeg, Általános Rendezési Terv. 1993.
Providencia Irodaház Gödöllő, engedélyezési és kiviteli terv. 1995-1997.
Gödöllő- Fácánsori 43 lakásos OTP lakópark beépítési, engedélyezési és kiviteli terve. 1996-1997.
Gödöllő, Erkel Ferenc Általános Iskola bővítésének engedélyezési és kiviteli terve. 1998.
Gödöllő, Csanak városrész szabályozási terve. 1998- 99.
Gödöllő, Kossuth Lajos utcai üzlet és lakóház engedélyezési és kiviteli terve. 1998-99- 2000.
Fiat Autószalon Gödöllő, engedélyezési és kiviteli terv. 1999- 2000.
Gödöllő, Kampis téri társasházak engedélyezési és kiviteli tervei. 2000.
Pécel, Csatári Dűlő Szabályozási terve. 2001- 2002.
Platánház- Gödöllő, engedélyezési és kiviteli tervek. 2001.
Dány, szociális bérlakások engedélyezési és kiviteli tervei. 2002.
Profil irodaház Gödöllő. Engedélyezési és kiviteli tervek. 2001- 2002.
Fővárosi Szociális Otthon- Gödöllő, 50 férőhelyes bővítésének engedélyezési és kiviteli terve. 2002- 2003.
Gödöllő Röges (Tesco áruház) melletti terület szabályozási terve. 2003.
Mátraszentimre Településszerkezeti terve. 2002- 2004.
Peigelbeck ház Hatvan, engedélyezési és kiviteli terv. 2003.
Mogyoród, Fóti út melletti terület szabályozási terve. 2004- 2005.
Szent István Egyetem Gödöllő, új és felújított kollégiumok engedélyezési és kiviteli terve. 2006- 2007.
Gödöllő, „Tűztorony Ház” lakó és üzletház engedélyezési és kiviteli terve. 2006.
Gödöllő Röges (Stop Shop bevásárló központ) melletti terület szabályozási terve. 2007-2008.
Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola átalakításának és bővítésének engedélyezési és kiviteli terve.2007- 2008.
Gödöllő, Petőfi tér 4-6. Lakó és üzletház engedélyezési és kiviteli terve. 2008.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 24. Lakó és üzletház engedélyezési és kivitelezési terve. 2008- 2011.
Gödöllő, Kálvária felújításának engedélyezési és kiviteli terve. 2011.
Budapest, Református Zsinat Irodaház homlokzat felújításának engedélyezési terve. 2012.
Gödöllő, Református Líceum bővítésének engedélyezési terve. 2012.
Gödöllő, új Premontrei Rendház és rendezvényterem (Auditórium) engedélyezési és kiviteli terve.2012-2013.
Gödöllő, Református Líceum bővítésének kiviteli terve. 2013.
Zsámbok, Szent Erzsébet római katolikus templom tető és homlokzat felújításának engedélyezési és kiviteli terve 2011- 2013.
Gödöllő, Kőrösi Csoma Sándor utcai kétcsoportos óvoda engedélyezési és kiviteli terve. 2014-2016.
Gödöllő, Petőfi tér 8. Lakó és üzletház engedélyezési és kiviteli terve. 2015-2016.
Díjak:
1999. Tura, 10 tantermes Általános Iskola és tornacsarnok tervpályázata, I. díj.
1999. Pest Megye építészeti nívódíja (Gödöllői Profil Kft.) a gödöllői Providencia Irodaház terveiért és megvalósításáért.
2003. Ászár, 8 tantermes Általános Iskola és tornacsarnok pályázati terve, III. díj.
2007. Mogyoród, Általános Iskola felújítása és bővítésének pályázati terve, III. díj.
2012. Prefa „Fémlemezfedés az építészetben” Prefa díj (Gödöllő, Petőfi tér 4-6. társasház)
2016. Pécs, Az Új Pécsi Vásárcsarnok és Rövöid Ellátási lánc épületének és környezetének pályázati terve, III. díj.
2016. Prefa „Fémlemezfedés az építészetben” II. díj (Gödöllő, Premontrei Rendház és rendezvényterem).
Publikációk:
Utunk, Pavilon folyóiratokban, Gödöllő Városi Múzeum évkönyve 1992, stb…
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A Gödöllői Premontrei Perjelség a tulajdonában és fenntartásában lévő Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és Kollégium területén lévő, a korábban rendházként használt kollégiumépületet bővítette
új rendházzal. A régi épületrész kollégiumként működik tovább.
Az új épület letisztult megjelenésével rendezi a terület korábbi épületeinek kissé heterogén
megjelenését. A rendház egyszerű fehér vakolt homlokzattal, antracit színű fémlemez héjalással, és
természetes fa nyílászárókkal, és a rendezvénytermen mészkő burkolattal készült. Az épület finom
tagolása oldja a nagy méretből származó hatást.
A megépült rendház helyszíne a jelenlegi ligetes pázsitos északnyugati udvarrész, a meglévő épület
északi szomszédságában. Az épület kelet-nyugati hossztengellyel, a lakóegységek nagy része déli
tájolással készült el. A bővítés 4 szintes, a lejtést kihasználva, két terepszintre nyíló félig föld alatti
szinttel.

Projekt:
Gödöllő, Premontrei Rendház
Tervezés éve:
2012-2013
Építész tervező:
Mészáros János
Építész munkatársak:
Mészáros Tamás, Mészáros
Márton, Mészáros András

A felső két szint a rendház mindennapi funkcióit tartalmazza, lakóegységekkel, közösségi terekkel,
kiszolgáló funkciókkal, és a keleti bejárat felett egy kis kápolnával. Az első pinceszintre kerültek az
épületet kiszolgáló raktárak, gépészeti és egyéb kiszolgáló funkciók, valamint innen nyílik az épület
gazdasági bejárata is. A legalsó szint az iskola főbejárata felől terepszinten közelíthető meg, itt
található a kisebb koncerteknek, iskolai és egyéb rendezvényeknek is helyet adó, a keleti, oldalon a
terephez csatlakozó zöldtetővel elkészült auditórium. Az auditórium kimozdítása a merev
szerkesztésből, és a természetes kőburkolata finoman jelzi a funkció nyitottságát, szeparáltságát az
épület többi részéhez képest.
A függőleges közlekedést két lépcsőház, és egy lift szolgálja. A nyugati véghomlokzaton található
lépcsőház köti össze az épület mind a négy szintjét.
A rendház falazott szerkezetű, monolit vasbeton födémekkel, lépcsőkkel és erősítő pillérekkel,
hagyományos ács fedélszékkel. Alapozása monolit vasbeton lemezalap.
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Az iskola telke egy L alakú telek, három utca fogja közre, a Batthyány,
az Illés István köz, valamint az Ibolya utca.
A Batthyány út felől, az iskolaudvar sík területként rendezett, majd az
Ibolya utca felé eső sportpályák hirtelen emelkedő után lettek kialakítva.
A telek az Ibolya utca irányába tovább emelkedik.
Az adottságokat tekintve olyan, kétszintes épületegyüttest terveztünk,
ahol az alap funkciókat körkörösen, egy belső udvart körülölelve alakítottuk ki, ugyanakkor a tornacsarnokot észak-keleti irányba csatlakoztattuk a jelenlegi főépülethez, úgy, hogy az Illés István köz felől külön
megközelítési lehetőséget kapott. A tornacsarnok épülete egyúttal
áthidalja az iskola rendezett terepén az udvarok és sportpályák közötti
mintegy 2 m-es szintkülönbséget.
A tervezési program alapján az épületegyüttesben 8x2 osztály
oktatását és ellátását kellett biztosítani, amit 16 tanteremmel, 3
csoportszobával, 5 szaktanteremmel, könyvtárral, tornateremmel, valamint tálalókonyhás ebédlővel, és egyéb kiszolgáló helyiségekkel,
akadálymentesen oldottunk meg. Új helyiséget kapott a tantestület, valamint az iskola vezetősége.

Projekt:
Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola
Tervezés éve:
2007-2008
Építész tervező:
Mészáros János, Tóth Gábor
Építész munkatársak:
Vámosné Holper Katalin, Perneczky Tamás,
Csákainé Papp Katalin

Az épület főbejáratát kissé eltolva, szintén a Batthyány úti homlokzatra
terveztük, tőle függetlenül, külön megközelítési lehetőséggel, észak-nyugatra a gazdasági bejáratot.
A szükséges parkolókat részben a gazdasági udvarban, részben az Illés
I. köz felöl (a vízelvezető árok lefedésével), valamint az iskola Ibolya
utcai telekrészén oldottuk meg.
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A Szent István Egyetem gödöllői kollégiumai PPP pályázat keretében készültek el. A több
ütemben megvalósuló projekt új kollégiumokat, és meglévők felújítását is tartalmazta. A
három új kollégiumi épület különböző lakástípusokat tartalmaz, ennek megfelelően eltérő
tömegalakítással. A racionális szerkesztést oldja a finom homlokzati tagoltság, és a színek
alkalmazása.

Projekt:
Gödöllő, Szent István Egyetem D kollégiuma

Szerkezetileg előregyártott vasbeton vázas épület, monolit kiegészítésekkel, tégla
falszerkezetekkel. Az épület fehér vakolt homlokzattal készült, amit kőburkolatos részek, és
színes kerámia kávák oldanak.

Építész tervező:
Mészáros János, Tóth Gábor

Első ütemben épült a 464 férőhelyes, 3 épületből álló új épületegyüttes Gödöllőn („D”, „E”,
„F” kollégiumok) 2006-ban, második ütemben, 2007-ben történt a meglévő „A”, kollégium
felújítása, illetve a „B” kollégium felújítása és bővítése. Az új kollégiumok a meglévők
szomszédságában épültek, közöttük üvegezett közlekedő hidakkal. A „D” és „F” kollégiumok
közötti összekötő híd színes üvegfelülete Komoróczky Tamás üvegművész alkotása.

Tervezés éve:
2005-2006

Építész munkatársak:
Mihályi Ákos, Ruda Győző, Pólik Erika,
Vámosné Holper Katalin, Perneczky Tamás,
Csákainé Papp Katalin
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Az épület tagolt tömegével, hagyományos anyaghasználatával, belső gyalogos passzázsával illeszkedik
a városi kontextusba.

Projekt:
Gödöllő, “Tűztorony ház”

A helyi védettséget élvező régi „Tűztornyot” integráltuk az új épületegyüttesbe, de építési-szerkezeti
okok miatt (mélygarázs építése, stb...), a tervezet épülettel egyszerre újra kellett építeni.

Tervezés éve:
2005-2006

A telek szabálytalan trapéz alakú, a Dózsa György út irányába keskenyedő formával.

Építész tervező:
Mészáros János

A tervezési program alapján pince, földszint, egy, illetve két emelet, valamint tetőtér beépítésű
épületkészült, építészetileg integrálva a „Tűztornyot”, úgy, hogy annak látványa, a Kossuth L. utca, illetve
a Dózsa György út felől teljes mértékben feltáruljon.
Az épület öt szintes kialakítású, a teljes telek alatti mélygarázzsal, a Dózsa György út felől földszint, két
emelet és tetőtér, a Kossuth Lajos utcai szakaszon pedig, földszint, emelet, tetőtér kialakítással.

Építész munkatársak:
Vámosné Holper Katalin, Perneczky Tamás,
Csákainé Papp Katalin, Dobó Levente

A földszinten szolgáltató, kereskedelmi létesítmények, a felsőbb szinteken pedig lakások épültek.
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A Gödöllő, Kossuth Lajos utca, Petőfi tér sarkán lévő épület (Hrsz. 384) földszinten 8 üzlet,
illetve iroda funkciót tartalmaz, emeleteken pedig összesen 28 db. lakást.

Projekt:
Gödöllő, Petőfi tér 4.-6.

A környező telkekhez illesztve, zártsorúan épült. A telek szabálytalan trapéz alakú, az
útkereszteződés irányába keskenyedő formával.

Tervezés éve:
2008-2010

A tervezési program alapján pince, földszint, egy emelet, valamint tetőtér beépítésű épület
épült, úgy, hogy annak látványa méltó módon zárja a Bajcsy- Zs. út felöl kitárulkozó
perspektívát, egyúttal erősíti az evangélikus templom látványát is.

Építész tervező:
Mészáros János

Pinceszinten gépkocsi tároló épült, a teljes építési telek alápincézésével. A mélygarázs
megközelítését a Petőfi utca felől történik, irányított ki-be közlekedéssel, megfelelő várakozó
helyekkel, hogy az esetleges várakozás ne okozzon közterületi forgalmi gondot.

Építész munkatársak:
Pataki Bíró Zsolt, Pólik Erika,
Vámosné Holper Katalin, Perneczky
Tamás, Dobó Levente

A földszinten alakítottuk ki a közforgalom számára nyitott, belső udvart feltáró passzázst,
amelyik csatlakozik a Kossuth Lajos utcához és a Petőfi térhez.
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