




A TIVEND Mérnök Kft. 2007-ben alakult építőipari beruházások 
szervezésére, lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére valamint 
teljes körű projektvezetésre.

Az elmúlt több mint 15 évben az alapító tagok a hazai építőipari 
tevékenység szinte minden szegmensében részt vettek. Vezetésük 
alatt középületek, ipari óriás-beruházások, bevásárlóközpontok, 
irodaházak, egészségügyi létesítmények, oktatási épületek és 
sportlétesítmények épültek a mindenkori Megrendelő legnagyobb 
megelégedésére.
 
A zöldmezős beruházások mellet épület-felújítások és műemlék 
épületek rekonstrukciója is szerepel azon munkák között, melyek 
a személyes és cég referenciákban szerepelnek.

A TIVEND Mérnök Kft. közel hét éves fennállása alatt a 
tevékenységének megfelelően beruházások szervezését, 
lebonyolítását, műszaki ellenőrzését és projektvezetését végzi.

A cégbemutató anyag további részében képekben is láthatóak a 
TIVEND Mérnök Kft. által végzett referencia munkák.

Referencia munkák:

Szári PS kul-túr és pálinka háza, műszaki ellenőrzés – folyamatban
Budapest, Üllői út 280. üzemanyagtöltő-állomás átalakítása 
raktáráruházzá - beruházás előkészítés, műszaki ellenőrzés – 
folyamatban
Budapest, Uniqa irodaházban bérleményi kiépítés, parkolóház 
műgyanta felújítás-műszaki ellenőrzés – 2014.
Jászárokszállás, Bundy gyártócsarnok II. bővítés - beruházás 
előkészítés, műszaki ellenőrzés – 2014.
Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel**** - beruházás 
előkészítés, műszaki ellenőrzés -2013.

Four Points by Sheraton Kecskemét Konferenciaközpont – 
beruházás előkészítés, műszaki ellenőrzés – 2013.
Hotel Soleil Szeged**** (műemlék épület)  - építési munkák 
projektvezetése (Hotel, Étterem, Rendezvényterem) – 2011.
Szigetszentmiklós, Hörmann Kft. irodaház bővítés, kiállítóterem 
kialakítása – projektvezetés – 2011.
Budapest, Hotel City Inn**** - építése- projektvezetés – 2010.
Budapest, Dugonics u. lakóház, irodaház - beruházás előkészítés 
– 2010.
Jászárokszállás, Bundy gyártócsarnok bővítés - műszaki 
lebonyolítás – 2010.
Budapest, MTESZ Székház épület felújítási munkák, mélygarázs 
építés - beruházás előkészítése, terveztetés – 2010.
Budapest, Mediterrán Duna Prémium Lakópark (174 lakás, 
nem fejeződött be az építés) - műszaki lebonyolítás, projektvezetés 
– 2009.
Nyíregyháza, Élelmiszer Üzem - beruházás előkészítése, 
terveztetés – 2009.
Szombathely, FALCO technológia bővítéséhez az építészeti 
munkák - műszaki lebonyolítása, projektvezetés – 2008.
Komárom, BYD csarnok - műszaki lebonyolítás, projektvezetés 
– 2008.

Budaörs, 2014. szeptember 22. 
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Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel ****
Műszaki előkészítés, Műszaki ellenőrzés, TIVEND Kft.



Four Points by Sheraton Kecskemét Konferenciaközpont
Műszaki előkészítés, Műszaki ellenőrzés, TIVEND Kft.



BUNDY gyártócsarnok bővítés – II. ütem, Jászárokszállás Műszaki ellenőrzés, TIVEND Kft.
BUNDY gyártócsarnok bővítés, Jászárokszállás Lebonyolítás, TIVEND Kft.



Hotel Soleil Szeged****
Projektvezetés, TIVEND Kft.



HÖRMANN Iroda és kiállítótér bővítés, Szigetszentmiklós
Projektvezetés, TIVEND Kft.



FALCO – technológiai szerkezetépítés, Szombathely
Projektvezetés, TIVEND Kft.

Budapest, Hotel City Inn**** 
Építés - projektvezetés



Uszoda Margitsziget, Budapest
Projektirányítás, KÉSZ Kft.






