
and-an terv építész iroda
mottó: „mindent kisbetűvel írunk, de ezzel időt nyerünk. azonfelül: minek 2 abc, ha egy is elegendő? miért írjunk nagybetűt, ha 
nem mondhatjuk ki?” (bauhaus 1925 – herbert bayer)

zács andrás vezető építész tervező, cégvezető

építész tervezői gyakorlatot a diploma megszerzése után az első időszakban nagy tervező 
irodai keretek között szereztem, ahol nagyléptékű, - főleg ipari létesítmények  - tervezésében 
vettem részt, eleinte társtervezőként, később felelős tervezőként.

ez az időszak nagyjából az 1980-as évek első felére esik, ekkor készült például a diósgyőri 
konverteres  acélmű  iroda  és  szociális  blokkja,  ennek  tervezésében  társtervezőként 
működtem közre. ugyancsak ebben az időszakban terveztem- immár felelős tervezőként - a 
dunaújvárosi acélmű tűzoltó állomását, és számos más gépipari létesítményt is.

1986-tól 1996-ig egy kisebb, de mobilis tervező irodában dolgoztam, ennek az irodának a 
90-es évek elejétől - már vezető tervezőként - társ-ügyvezető igazgatója voltam.

ebben  az  időszakban  rengeteg  számítógép  központot  terveztünk  az  iroda  kiemelkedő 
munkái között egy nagyvállalat balatoni üdülőjének tervezése, a budapesti normafánál a volt 
honvéd síház átalakítása, valamint egy német beruházásban épült irodaház tervezése volt.
ezekben az években egyre több – egy és többlakásos – lakóépületet terveztünk.

1996 –ban – építész és statikus szerkesztő nejemmel családi vállalkozásként saját építész 
tervező irodát hoztunk létre.

az iroda jól  működő alvállalkozói kapcsolatrendszerben, rendkívül feladat orientált  módon 
dolgozik, teljes vertikumú tervezési feladatokat lát el.

az  iroda  tevékenységi  köre  alapvetően  lakó-  és  középületek  teljes  körű  tervezési 
feladatainak  ellátása,  ingatlan  fejlesztésekben való  részvétel  már  a kezdetektől,  valamint 
építészeti, műszaki, valamint energetikai tanácsadás, ingatlan értékbecslés.

„zöld irodának” valljuk magunkat, hosszú évek óta elkötelezetten dolgozunk a fenntartható 
fejlődés elveinek megfelelő alacsony energia felhasználású épületek tervezésén, ugyanakkor 
igyekszünk magas építészeti  értéket  is létrehozni  – ezt  a mai  magyarországon rendkívül 
nehéz feladatot-küldetést sokszor a rövidtávú, és főleg a csak nyereségorientált beruházói 
szemlélet ellenére végezzük.

felkészült tervezők és tehetséges fiatal építészek, gyakornokok dolgoznak azon, hogy minél 
magasabb építészeti  színvonalú,  korszerű és mind a megvalósítás,  mind az üzemeltetés 
tekintetében gazdaságos épületek kerüljenek ki a kezünk alól.


