TOMPA ZOLTÁN ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
EZODOM KFT.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
1965. március 20-án születtem Budapesten.

Tanulmányok
2011

Szakmai jogosultságokhoz szükséges továbbképzési kötelezettségek teljesítése

2003

Ybl Miklós Főiskola műszaki ellenőri képzés

1984-89

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar

1983-84

Katonai szolgálat

1979-83

Budapesti Piarista Gimnázium

1971-79

Pomázi Általános Iskola

Szakmai jogosultságok
 „É” besorolású tervezői jogosultság
 „A” kategóriás (korlátozás nélküli) felelős műszaki vezetői jogosultság
 „AM” kategóriás (műemléki) felelős műszaki vezetői jogosultság
 Teljes körű magasépítési műszaki ellenőri jogosultság

Szakmai út, főbb munkák
2014

Vízmű rekonstrukciós projekt keretében 10 db vízműépület építészeti terveinek
készítése

2013

Lakó- és kisebb középületek építésének műszaki ellenőrzése, kisebb projektek
kivitelezése

2012

Telenor Magyarország Zrt. 230 db viszonteladói üzlete rebranding-átépítésének
műszaki ellenőrzése, lakó- és közösségi terek tervezése

2010-12

Szarvason 4.5 MW-os biogázüzem kivitelezésének teljes körű műszaki ellenőrzése

2010

Kőbányán logisztikai csarnok engedélyezési-kivitelezési terveinek készítése,
generáltervezése
Telenor Magyarország Zrt. telekommunikációs üzletei belső átalakításának tervezése

2009

JWT reklámügynökség 430 m2 irodakialakítás generálkivitelezése

ALLEE üzletház, Pannon viszonteladói üzlet generáltervezés-kivitelezés
Budapest, II. kerület villaátépítés bonyolítása
2008.

Csobánka Egészségház tervezés-kivitelezés teljes körű bonyolítása, műszaki
ellenőrzése (400 m2)
Pannon GSM Rt. „SHOWROOM üzlethálózat” átépítésének bonyolítása
projektmanager feladatkörben (21 db üzlet)

2007-09

„Velezda Park” 171 lakásos társasházépítés előkészítés-műszaki ellenőrzés
(15 000 m2)

2007

Pannon GSM Rt. viszonteladói üzletlánc belsőépítészeti áttervezése

2004-11

PRIMERATE digitális nyomda és raktárbázis építés-kivitelezésének bonyolítása, műszaki
ellenőrzése (4500 m2) több ütemben
ERIX irodaház II-III-IV. emeletének fit-out munkálatainak tervezése, bonyolítása,
műszaki ellenőrzése

2004

ABRABORO telephely bővítés építés kivitelezésének műszaki ellenőrzése
Pilisszentkereszt Egészségház kivitelezésének bonyolítása, műszaki ellenőrzése

2004-06

ERIX irodaház építés kivitelezésének műszaki ellenőrzése (3600 m2, pince-fszt+4 em.)

1997-04

ENBT Kft. (majd Rekon Zrt.) Bankfiókok, telefonközpontok, irodaház „fit-out”-ok
kivitelezésének irányítása (Raiffesen Bank, ÁÉB Bank, ERSTE Bank, Pannon GSM Rt.,
AEGON Biztosító stb.)

1996-97

Budapesten, a XIII. Hegedűs Gy. utcában „Sydney Apartmanház” műszaki ellenőrzés,
beruházó képviselete a kivitelezés során

1994-96

Magántervezés-kivitelezés (családi házak)

1992-94

KIESEL Kft. tervező mérnöki munkakör (ausztriai köz- és magánépületek)

1990-91

MÉRTÉK STÚDIÓ tervező mérnöki munkakör (középületek)

1989

BUVATI tervező mérnöki munkakör

Folyó jelentősebb munkák
 Budapesten 56 lakásos lakóépület műszaki ellenőrzése
 Gödöllőn 3500 m2-es nyomdaipari csarnok tervezése

