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AzlíNITEF 1983-ban, kisszövetkezetként alakult. Kezdettől fogva 
magánvállalkozásként működött, s amint 1991-ben «тс jogi lehe
tőség adódott. UNITÉT 83 Műszaki Tervező és fejlesztő Kft.-vé 
alakultát. A cég 1993 január elsejével másodízben is átalakult; ez
úttal részvénytársasággá. Az UNITEF RT. politikailag és gazdasá
gilag független, záit részvénytársaság; tokéje teljes egészében a 
cég vezetőinek bút okában van.

A cég szakmailag két részre: magasépítési és mélyépítési iro
dára tagolt. Résztulajdonosa az UNITEF-Navicart Geodéziai Kft- 
nck, valamint a német-magyar tulajdonú IEL-Technik Mérnöki 
Irodának

Munkatársak:
Szórádi Róbert építőmérnök, elnök, vezérigazgató,
Sánta Enikő építőmérnök, magasépítési marketingigazgató 
Magasépítési Iroda:
lilekly Akosué építészmérnök, építész szak főmérnök, Zajáez Csaba 
építészmérnök, csoportvezető, Híves Zsolt építészmérnök, Ila Atti- 
láné technikus. Molnár István mérnök, szerkezettervező szakfő- 
mémök, Molnár Kázniér szerkezetépítő mérnök, statikus csopoit- 
vezető, Tóth Gergely szerkezetépítő ménlök. Hódi Zoltáimé tech
nikus, Tóth János villamosmérnök, Schönauer Mária gépészmér
nök, Mangel Zoárd gépészmérnök
Keresztes László építő-mérnök, mélyépítési marketingigazgató

Mélyépítési Iroda:
Körösi Gábor építőmérnök, igazgató, Hcipai László építőmérnök, 
út- és közműtervezési csoportvezető, Szabó László teclinikus, 
Szathmáiy János építőmérnök, Zcntay Zsolt építőmérnök, Homola 
Zoltán építőmérnök, Schuber Pál hídépítő üzemmérnök. Tóth Ildikó 
építőmérnök. Kárpáti János, technikus, Végvári Ildikó technikus. 
VereSné Szombathy Hortenzia környezetvédelmi szakmérnök, cso
portvezető. Szabó Attila üzemmérnök. Varga Szabolcs környezetvé
delmi szaküzemmérnök. Iuotay Ferencnc technikus, Székelyné 
Ólmosi Katalin táj- cs kertépítő mérnök, Nagy Károly mérnök, 
Major Gábor építőmérnök 
Adminisztráció:
Szarka Ildikó közgazda, gazdasági igazgató, Bizcy Andrásné titkár
ságvezető, Razglia Eszter titkárnő,

Referenciamunkáink igen széles kört fognak át: az építészeti ter
vezés területén parkolókhoz tervezeti épületek, benzinkutak, épület- 
felújítások és -átalakítások, irodaházak és egyéb középületek, üdü
lőépületek és szoígáltatöházak, lakóépületek, belsőépítészet; szer
kezettel vezés területén szakvélemény készítése, műszaki fejlesztés, 
szerkezetépítés; teljeskörű közműtervezés; környezetvédelmi 
szakvélemények, ál lap ol felmérések, szakleivek; áttervezés, tájépí
tészeti és kertészeti tervezés; geodéziai felmérések és tervek 
készítése.
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