30 év – még több érv…

Statikus tervező: Winter Gábor, Schultheiss Wohnbau AG
„Az AxisVM-et egyetemi éveim óta szeretem és használom tervezői munkáim során. Az átgondoltan
felépített programnak, a mintapéldáknak és az interneten megtalálható számos oktató videónak
(youtube) köszönhetően a program használatát sikerült könnyen elsajátítanom. Fontosnak tartom
kiemelni, hogy azokban az esetekben, amikor egy tervezési, modellezési probléma merül fel, mindig
lehet számíthatok az AxisVM Support-Team gyors és megbízható segítségére. A folyamatos
fejlesztéseknek hála évről-évre egyszerűsödik az AxisVM használata és egyidejűleg bővül a
megvásárolható méretezési modulok száma is. Ezáltal egyre jobban lefedve az építőmérnöki tervezői
spektrumot és megkönnyítve a statikustervezők dolgát. Köszönet az AxisVM Csapatának az elmúlt 30
év munkájáért és kitartást a következő 30 évhez.”
Espanstraße, lakóépület
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Statikus tervező: Szlancsik László, Búzási-Terv Kft.
„Az AxisVM szoftver melletti döntést jelentősen meghatározta, hogy a program használata már a felsőoktatásban is megjelenik és a feladatok jelentős része ennek használatával oldható meg. Ezen
túlmenően kiemelném a rendkívül felhasználóbarát kezelőfelületet. A program hatalmas segítséget
nyújt a legkisebb feladatoktól a legbonyolultabb szerkezetek modellezéséig és a modell bonyolultságától függően ugyan, de gyorsan megadja a kívánt eredményeket. A programot jellemzően munkahelyemen használom, ahol kisebb-nagyobb műtárgyak és szennyvíztisztító telepi gépházak tervezésével foglalkozunk. Csatolt képek a devecseri szennyvíztisztító telep egyik műtárgyát mutatják be.”
Devecser város szennyvíztisztító telepének fejlesztése
Technológiai épület és tömbösített műtárgy statikai terve
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Statikus tervező: Csató Károly László, A-híd Építő Zrt.
„Több mint 20 éve használom, a legjobb ár-érték arányú statikai program azóta is a piacon. Kiválóan
használhatok különböző anyagokat, vonal és felületi elemeket egy modellen belül.”
AnCsa Alsónémedi csarnok
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Statikus tervező: Makó Béla e.v.
„ - Az AxisVM programot 1994-től használom napjainkig, végigkövetve a fejlődését amely az új
igényeket követve lett egyre komplexebb, könnyebben kezelhető, nem utolsó sorban gyorsabb.
- Munkáim nagy része egyedi megoldásokat kívánt, amelyhez önálló tervezőként biztonságot,
támaszt - kontrollt jelentett a program használata.
- Nem csak új szerkezeteknél használható, hanem meglévő épület új vasbeton-acél szerkezetre való
kiváltásában, az együtt dolgozás modellezésében is pontos segítséget jelentett.
- Egyedi megoldásokhoz is gyors, biztonságos munkavégzést, gazdaságos tervezést tesz lehetővé,
egyre több anyag esetén, különböző geometriájú, erőjátékú szerkezeteken, az előírt vizsgálatokat
egyre inkább teljes körűen elvégezve, a grafikus felületen is jól átlátható, könnyen kontrollálható
módon.
- Az új fejlesztések -amelyekbe a tervezők javaslatai is beépültek- az egyre szerteágazóbb
programban
való gyors munkát is segítik!”
Autóbusz pályaudvar
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Monolit váz felépítménye, fejnélküli gombafödém

Átrium acéltető és lift
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Statikus tervező: Pete Ferenc ev., BIM TERV
„Az AxisVM használata nekem biztonságot jelent, hiszen magas színvonalú, megbízható szoftver,
remek támogatással, tudom, hogy a munkám során támaszkodhatok rá.”
BIM TERV, Szigetvár, Acélszerkezetű garázs

Statikus tervező: Makrai Tamás, Maki-Szerk Kft.
„Amikor a DR. MÁRKUS GYULA - Körszimmetrikus szerkezetek elmélete és számítása című könyvből
számoltam szennyvíztisztító telepek műtárgyainak igénybevételét, egy műtárgy számítása hetekig
tartott. Vagy a Bares féle könyvből számolva, kínszenvedés volt, mire egy összetettebb műtárgyat
kiszámoltam. Az AxisVM végeselemes szoftverrel ezek a modellezések lényegesen egyszerűbbek és
gyorsabbak!”
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Irodaház kivitelezési terve, tartószerkezeti tervek

Statikus tervező: Pál‐Szabó István, A1 Mérnök Iroda Kft.
„Több éves használat során a kézi számítást sorra kiváltották az AxisVM támogató modulok. Könnyen
szerkeszthető 3d-s vázszerkezet építése gyors modellezést biztosít. A teherfelvételt felgyorsította pl. az
SWG, SE1 modulok használata. Látva az új modulok használatában rejlő lehetőséget, hogy velük időt
takarítunk meg, abból soha nincs elég, AxisVM csomagjaink fejlesztése mellett döntöttünk. Ajánlom
tisztelt építőmérnök kollégáknak.”
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Szentendre iroda‐, raktár‐ és gyártócsarnok
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Statikus tervező: Kalácsi René, Alappont 2005 Kft.
„Az AXISVM-et alapvetően épületek és épületszerkezetek méretezéséhez használjuk. Ebben az esetben
arra kaptam felkérést, hogy egy egyedileg tervezett és gyártott acél vázszerkezetű, hőszigetelő panel
burkolatú konténer himbás, vagy köteles emelésére vonatkozóan készítsek ellenőrző számítást.
A konténerben fixen telepített nagysúlyú gázmotor volt beépítve, külpontos elhelyezéssel.”
Triotechnik Kft. – gázmotort hordozó konténer himbás emelése
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Statikus tervező: Dr. Széki János
„Negyvenöt éve dolgozom statikusként. Kezdetben mindent, lemezeket, héjakat is gyalog számoltunk.
Ki is alakult egy zsigeri igénybevétel-érzékelés. Az AXISVM megjelenése hihetetlenül lerövidítette a
tervezés folyamatát és kitűnő kontrollt is jelentett az öregebb mérnökök számára. A mai felgyorsult
világban a mérnök számára az AXISVM megkerülhetetlen. E program mind az EUROCODE, mind az MSZ
(régi megépült épületeknél), sőt egyéb nemzeti szabványok szerinti méretezést, ellenőrzést lehetővé
teszi. Különösen nagy terhet vesz le az ember válláról az acélszerkezetekre kidolgozott stabilitási
kritériumok ellenőrizhetősége. A mérnök az AXIS-sal valóban két lábon áll, nem is beszélve a kitűnő
dokumentálási modulról.
Szóval AXISVM-dependenssé váltam és a hátralévő szakmai pályafutásom során számomra már
nélkülözhetetlen. Aki gazdaságos tervezésre, biztonságra, a nyugodt alvás statikájára törekszik, annak
az AXISVM programot őszintén tudom ajánlani.”
Budakeszi, Nagyszénászug, gazdasági épület
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Statikus tervező: Balogh Béla, ASA Építőipari Kft.
„Gyors, világos, könnyen módosítható adatbevitel. A különböző szerkezeti részletek jól csoportosíthatók, megjelenítésük jól variálható. Áttekinthető grafikus eredmény megjelenítés. Meteorológiai és
földrengés terhek gyors, automatikus generálása. Különféle anyagú szerkezetek méretezése.”
GEBE raktárcsarnok Pécs

Statikus tervező: Bezzeg János, Béta Statikus Kft.
„Mert Magyar és jó! A program használható statikai szakvélemények készítésére és új szerkezetek
tervezésére. Komplexen tudja épületek és építmények erőtani számítását. Különböző anyagú építmények egységes erőtani számítására alkalmas. A dokumentáció készítésénél még vannak finomítandók,
talán a konkurens programok dokumentáció szerkesztőjét fel lehetne használni a fejlesztésekhez.”
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Fa-ponyva atlétikai csarnok

Hagyományos Máriapócs közösségi és hitéleti tér
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Vb. műtárgyak szennyvízkezeléshez

Vb. épület (Székesfehérvári Kórház)
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Statikus tervező: Karsai Dániel, BIMoment Kft.
„Rugalmas és képlékeny anyagviselkedés, paraméterek könnyű megadása, kapcsolati elemek adta
lehetőségekkel a kapcsolatok is modellezhetőek a kívánt pontossággal. A végeselemháló rugalmasan
definiálható, akár mm-es elemméretig.”

Emelőhimba

Statikus tervező: Kovács László, Generál Statika Mérnökiroda Bt.
„Az AxisVM-t közel 20 éve használom, már annyira hozzászoktam, hogy ha egy-két napig nem
használom, már hiányzik.”
A küldött képek az algyői lovarda épületét mutatják, mely számomra több okból fontos épület. Egyrészt
lakóhelyemen épült, minden nap láthatom, másrészt a magánvállalkozásom egyik első tervezési
munkája volt, még 2018-ban.
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Statikus tervező: Dufner István, Dufner Dávid, D-Plan Kft.
„egyszerű kezelhetőség, logikusan felépített programrendszer, gyors support”
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) - Beléptető és Operatív Irányító épület bővítése (BOIÉ)

Statikus tervező: Dr. Vida József
Köztéri szobor, Kirját Mucakim
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Gyártó csarnok, Luxemburg
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Statikus tervező: Hársy István, E5M Kft.
„Az AXISVM nem a legprofesszionálisabb és nem a legdrágább program, de nekünk fejlesztik, jól
alkalmazható és magyar. Ezért szeretem.”
Hevesi sport és rendezvénycsarnok
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Statikus tervező: Kiss Zoltán, Empire'99 Kft
„A program folyamatos fejlesztés alatt van, így a társtervezők által használt programokkal jól lehet
együtt dolgozni. A program megkönnyíti a statikusok munkáját, a számító modulja (megfelelő hardver
mellett) nagyon gyors. A csomópontok kialakításánál is elősegíti a munkánkat. A program teljes körű,
az alapozástól kezdve a különböző anyagú tartószerkezetek tervezését is segíti.”
Aqua-four Kft gyártócsarnok
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Lenkovics Transz Kft.
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Statikus tervező: Nyirő Árpád, Enerstatik Kft.
„Az egyetemi diplomamunkám során ismertem meg alaposabban a programot. Nagyon kényelmesen
lehet vele dolgozni. A modell építése során konzultáltam az Inter-CAD Kft. szakembereivel is.
Megkönnyítette a kézzel viszonylag bonyolult számítások elvégzését. A diplomamunkámat beadtam az
Inter-CAD Kft. által megrendezett diplomadíj pályázatra, melyen a 2. helyezést értem el. Számomra ez
volt a legkiemelkedőbb és meghatározóbb feladat, amit a program felhasználásával készítettem.”
Diplomamunka készítése Nyirő Árpád - Acél tartószerkezetű gyalogos híd tervezése
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Statikus tervező: Halics Péter, Dancs László/ ENTEK Kft.
„A csarnok statikai modelljének készítése és az építész tervezés egyidőben történt. A modell elkészülte
után a Ferrobeton Zrt. azonnal el tudta kezdeni az előregyártott vb szerkezetek gyártmánytervezését,
gyártását. Az AxisVM X5 program lehetővé tette a tervezési idő lerövidítését, a szerkezet gyártás
legkorábbi kezdetét.”
Postacsarnok

Statikus tervező: Tamás Attila, ÉPSTRUKTÚRA TERV Kft.
„Biztonságot jelentett a szoftver használata méretezés során. A statikai térbeli modellel jelentősen
megkönnyítettem a tervezési munkámat (vasbeton lemezek vasalása). Felgyorsította a tervezési
munkámat (a rövid határidő miatt).”
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Szálloda építése
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Statikus tervező: Épületklinika
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Statikus tervező: Bóta Attila, FAL-VÁZ Kft.
„Széles körben elterjedt program, emiatt a kollégákkal való közös munkák során egyszerű, gyors
kommunikációt tesz lehetővé.”
Uszoda

Szabadtéri színpadlefedés
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Statikus tervező: Hatolkay Márta, Romits Gábor / Hatolkay és Tsai Kft.
„A statikai számításokat AxisVM programmal végeztük. Az AxisVM nélkül a nem túl nagyméretű, de
bonyolult statikai vázat csak nehezen és jelentős többlet anyagfelhasználással lehetett volna
megtervezni.”
D8 társasház

Statikus tervező: Horváth Csaba, HCSPLAN Bt.
„Megbízható program, jó terméktámogatás.”

Statikus tervező: Huszti lstván
„Könnyen kezelhető a szerkesztői felület és az adatok megadása. A számítási modulok lényegében
lefedik a gyakorlatban előforduló eseteket, a modulok köre folyamatosan bővül és bővíthető. Az
eredmények és a modellek jól prezentálhatóak, a tartószerkezet anyagszerű megjelenítése segíti a terv
bemutatását. A program többirányú kapcsolatot biztosít más rendszerekkel, építészeti programokkal,
ezért is ismert körben.”
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5 szintes társasház {monolit vb)
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Jégcsarnok (36 m fesztávú ragasztott fa tartó)
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Statikus tervező: V. Nagy Zoltán, Lapidárium Mérnöki Kft.
„Szakmagyakorlás kezdete óta dolgozunk az AxisVM-mel. Együtt fejlődtünk, megbízható és inspiráló
társ a tervezésben.”
Tihany kapuja társasház
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Statikus tervező: Merczel Dániel / ARC-S csoport
„Épületünkben több nem szokványos megoldás is készült. Többek között rejtett öszvér gerendák
együttdolgoztató csapok nélkül, vagy egy különleges, alakoptimált X rácsozású tartó. Egyedi
méretezési eljárást dolgoztunk ki továbbá cölöpalapok méretezésére és a talaj szerkezet interakció
modellezésére. Mindezeket a szokványostól eltérő megoldásokat az AxisVM csomag keretein belül
nagyszerűen be lehetett illeszteni a globális analitikai modellbe. Előszeretettel használjuk ki a nagyfokú
testreszabhatóságot és automatizálhatóságot, amit a program biztosít.”
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Nagykanizsa – Multifunkcionális sportközpont
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Statikus tervező: Mihucz Levente, Mi.V Mérnökiroda Kft.
„Az AxisVM-et a legkülönfélébb szerkezetek statikai modellezésére is tudjuk használni, az egyszerű
rúdszerkezetektől kezdve az összetett héjszerkezetekig. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a
szoftver alkalmazhatóságának köre egyre csak bővül.”
Budapest Airport Hotel
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Statikus tervező: MSc Kft.
„Az AxisVM az elmúlt sok éves használata során a felhasználók egyöntetű véleménye alapján könnyen
elsajátítható kezelésű, az általános iparági igényeket kielégítő, jól támogatott végeselem szoftver. A
fejlesztés érzékelte a felmerülő igényeket és azok a programba épültek. Az AxisVM az egyetemi képzés
kezdetétől beépül a mérnökök napi életébe és afféle statikai svájcibicskaként végig kiséri őket immár
30 éve.”
Városliget mh. peronaluljáró

35

M6 völgyhidak - himesházi elkerülő út

Abony Ali. peronaluljáró
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Szegedi Közúti Mederhíd

EUROVEGAS Vasúti híd szakasz
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Statikus tervező: Csepregálovics Krisztina, Ödenburger Mérnöki Iroda
„Az AxisVM nélkülözhetetlen a munkámhoz.”
Budaörsi társasház

Statikus tervező: Vámos Lajos / Ödenburger Mérnöki Iroda, Deutsche Architekt, Both és Tsa.
„'96.-ban, amikor a 609-es kulccsal - a Csepel Plaza engedélyeztetéséhez elkezdtem használni az
AXISVM-et, Bokor Gábor és Deim Tamás barátaimmal arról beszéltem, hogy jó lenne a négyszög háló
helyett háromszög háló.
A csatolt fotó egy install floppy-pár biztonsági másolatát ábrázolja, az eredeti lemez tán meg sincs.
Akkor az Axis-3D összességében tudott annyit, hogy össze lehetett mérni a "nagy" számítógépeken futó
spéci alkalmazásokkal, a szemléletességről nem is beszélve. (A "nagy” számítógépek - igaz gyorsan több kiló számokkal telenyomott, bogarászható leporelló-papírt adtak a tervező kezébe.) Mindezt
akkor, amikor PC-n még szinte nem lehetett rajzolni. Itt látom a kezdetektől töretlen népszerűség okát.
15 év alatt (kb. 2010-ig) - szerintem - az AXISVM tökélyre jutott. Mielőtt mostanság visszatértem az
axisosok táborába, kihagytam mintegy 10 évet. Innen úgy látom, hogy az AxisVM főként azokhoz
kezdett el szólni, akik így igazolnak: "Ez megfelel, mert a program (az AxisVM) azt mondta”. Én
szeretem az AxisVM-et, "érte haragszom, nem ellene".
A szabvány nem kötelező és a tervezői felelősség szent! Azért szurkolok az AxisVM fejlesztőinek, hogy
a kapcsolódó további modulok a drága idő kímélése mellett a Tervezőnek adjanak lehetőséget
optimum keresésre és tegyék lehetővé a szakértői színű elemzést, okfeltárást.”
Csepel Plaza, Sopron Plaza, Libigy Plaza,Tópark, Helsinki úti panelok liftje
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Axis-3D telepítő floppy lemezen (1,44 MB-os adathordozó)

Statikus tervező: POCZIK ISTVÁN egyéni vállalkozó
„A felsőoktatásban találkoztam először a szoftverrel. Az első munkahelyemen is az AxisVM-et
használtuk a számítások készítéséhez, így mikor önálló vállalkozást indítottam, úgy döntöttem. hogy
saját tulajdonú szoftvert vásárolok.
Érveim: magyar fejlesztés, korrekt szoftvertámogatás, folyamatosan fejlődő szoftver.”

Családi ház – Monolit vasbeton födém tervezése

39

Statikus tervező: Donáczi Péter, POND Mérnöki Iroda Kft.
„A melléklet szerinti bonyolult geometriát is képes voltam a programmal lemodellezni, pedig az építész
3D modellt nem tudtam konvertálni, csak háttérként tudtam használni.”
SEPSI OSK Stadion előcsarnok toronyszerkezetek
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Statikus tervező: Smid Albert Balázs
„Nagy részletességű kidolgozást tett lehetővé szerkezet szinten és ezen felül a statikai elemzés, amit a
programmal tudtam produkálni igazán szemléletes és ilyen relatív kis méretekkel rendelkező tartószerkezet esetén aprólékos és különösen jól kidolgozott lett.”
ISO konténer, mint tartószerkezet
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Statikus tervező: Borsodi Zoltán, Sterner Kft.
„Azért ajánlom az AxisVM szoftvert más felhasználók számára, mert:
- Magyarország legnépszerűbb statikai programja
- logikusan felépített és emiatt könnyen megtanulható a kezelése
- felhasználóbarát kialakítás, könnyen kezelhető grafikus felület
- univerzális program: fa, acél, vasbeton és falazott szerkezetek méretezésére egyaránt használható
- számos programmal együttműködik adatcsere folyamán (Allplan, Tekla, stb)
- a programba integrált dokumentáció készítés nagyon hasznos
- a moduláris felépítés miatt minden felhasználó egyedi igényei alapján tudja saját részére
összeállítani a megvásárolandó modulokat, amely így olcsóbb beruházást tesz lehetővé a
felhasználók részére
- kézikönyvek, mintapéldák, oktatóvideók elérhetősége több online felületen is ( axisvm.eu,
archimage.hu, youtube, stb )
- segítőkész támogatás
- gyors, sallangmentes, rugalmas kiszolgálás”
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Mercedes gyár

Lotte Alumínium Kft. csarnok épülete
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Statikus tervező: Ther Antal, TherRa Kft.
„1984-től ZX Spectrum gépen használtam Horváth Imre keretszámító programját, amely
értelemszerűen rúdszerkezetek modellezésére volt korlátozottan alakalmas. 1991-ben, vagy 92-ben
Imre javaslatára álltam át az AxisVM első verziójára, azóta megelégedéssel használom. Számomra
(sokféle anyagú, és jellemzően nem túl nagy szerkezetek tervezésével foglalkozom), imponáló volt az
állandó fejlesztés, melyet a munkatársaitokkal végeztetek. Ugyancsak nagyon jó tapasztalat volt, hogy
ha egy-egy esetben problémám volt a modellezéssel, nagyon rövid időn belül kaptam segítséget. Ma a
program segítségével az én gyakorlatomban előforduló bármely rúd, vagy felület szerkezetet tudom
modellezni, a terhek felrakása a meteorológiai és a mozgó terhekre adott modulok segítségével nagyon
időkímélő. Az utóbbi évek fejlesztéseiből az acél kapcsolat méretezése, a falazat ellenőrzése és a
tűzvédelmi méretezés van (lesz) a legnagyobb segítségemre. Köszönöm a munkátokat, és nem utolsó
sorban a hazai mérnöki díjszabáshoz alkalmazkodó árképzést! A következő 30 évre is kívánok
eredményes fejlesztést és minden országban, ahol forgalmaztok, de különösen itthon, a tervező
statikusokkal való jó együttműködést.”
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézményének
TORNACSARNOKA
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Statikus tervező: Balázs Szabolcs, TRADE-ALPIN Bt.
„Egyszerűen átlátható a grafikai és a felhasználói felület.
- Magyarországon piacvezető
- Több szoftverrel is jól kommunikál, Tekla Structures és Allplan.”
Gelej étterem és árucsarnok
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Statikus tervező: Horváth Zoltán, Trigon Fortis Kft.
„A több, mint 10 éve használva a tervezési számításokat, jelentősen felgyorsította, pontosította.
Rengeteg időt megtakarítva a tervezőnek!”
Kisújszállás, Dózsa úti kollégium bővítése

Statikus tervező: Zsoldos Mihály, Zsoldos és Zsoldos Mérnöki Iroda
„Anno, még mint egyik első hazai fejlesztésű statikai program választottuk az AXISVM csomagot 2 pld.ban Zsoldos és Csató Kft.-ként. Ma már önállóan folytatjuk a tervezési tevékenységet és igyekszünk a
bővítéseket is megvenni, követni. A program egyre komplettebb lett és bővült az alkalmazási területe
így nem is dolgozunk mással.”
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FÉMSZER KFT. Lakatosipari csarnok tervezése
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Statikus tervező: Nemes Botond EV
„Az AxisVM program mostanára tartószerkezeti tervezésben, szerintem mindenki számára
gyakorlatilag megkerülhetetlen tényezővé vált, de nekem a legnagyobb előnye, hogy sajnos jelenleg a
tervezés során számos alkalommal előforduló megrendelői (vagy építész tervezői) módosítások, a
program segítségével az épület tartószerkezeti rendszerében gyorsan lekövethetőek, illetve
elvégezhetőek.”
Örvényes családi ház tervezése 2020 (cölöpalapozással)
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Statikus tervező: Dr. Kegyes Csaba, PIUS Kft.
„Hogy mit jelent a program: A statikai tervezési munka megkönnyítését.”
Mihályfa takarmánykonyha

Statikus tervező: Kelemenné Bokor Gabriella
„Gyakorlatilag már nem kezdek hozzá tervezési munkákhoz az AxisVM program nélkül. Megbízhatónak
és kihagyhatatlannak érzem a munkámban.”
Társasház, Gödöllő
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Statikus tervező: Kun Benjámin
„Sokszor kérik tőlem, hogy mondjak méretet körülbelül, hogy mi felel meg ide vagy oda. Mindig azt
mondom, hogy amíg nem számoltam ki AxisVM-ben, addig semmit nem mondok.”
Lakóház Budapest, 18.ker.

Statikus tervező: Kulcsár Sándor, ArchiLog Bt.
„A mellékelt képen látható ragasztott fa szerkezetű ház tartószerkezeti terveit kell elkészítenem. Ami
fának látszik az fa is. Valószínű, hogy az AxisVM nélkül hagyományos számítással hozzá sem tudnék
fogni tervezéshez.”
Ez a ház a budai hegyekben fog elkészülni, még az idén.
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Statikus tervező: Holéczy László, Holéczy engineering Bt.
„Számomra az AxisVM program azt a széles platformot jelenti, melyben biztonsággal igazolni tudom
mérnöki kreációim kívánt mechanikai viselkedését.”
Roger Waters 2018-as turné, kültéri színpad mozgó kémény szerkezet
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Statikus tervező: Rujp Balázs EV
„Számomra is fontos szerepet tölt be, a munkáim során előforduló statikai számítások elvégzésében.”
Zsiliptolózár akna

Statikus tervező: Grabsits Viktor, GraBau Kft.
„Számomra az AxisVM egy társ a tartószerkezeti tervezésben. Mellékelve küldöm egy kiválasztott
projektemet, mely önálló vállalkozói pályafutásom első nagyobb projektje volt. Ez a székesfehérvári
Bregyóban az Atlétikai központ épülete, melynek felépítményi szerkezeteinek engedélyezési és kiviteli
terveit készítettem el 2012-2013 évben. Akkor "kezdő" mérnökként jelentős kihívás volt számomra, de
a végén sikerült megoldani mindent, illetve az építés során végig követni az eseményeket. A munkát
akkor még Grabsits Viktor ev.-ként készítettem el, egy Bp.-i cég alvállalkozójaként.”
Atlétikai központ épülete, Székesfehérvár
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Statikus tervező: Kászonyi Gábor, OMNIBER Kft.
„Az AxisVM használata cégünk és megrendelőink számára lehetőséget ad a meglévő
épületállományukkal való ésszerű továbbfejlesztésre, így adva lehetőséget egy modernebb jövő
elérésére.”
Kolosy téri piac épülete
Mellékeltem két doksit, amikben a legutóbbi munkáink agyagából mentettünk ki néhány fotót. A
szerkezetek nem számítanak különlegesnek, meglévő vasbeton pillérvázas épületekről beszélünk, de
megtaláltuk hozzájuk a teljes korabeli statikai tervdokumentációkat, így a szerkezetben rejlő átépítési
lehetőségeket a szokásosnál pontosabban meg tudtuk határozni, tekintve, hogy a szerkezeti
épületdiagnosztika során (melyet szintén mi készítettünk tervezés előtti stádiumban) igazolni tudtuk,
hogy a szerkezetek a tervek szerint valósultak meg.

Statikus tervező: Hajnal Norbert, PSTP Főmérnök Kft.
„Az AxisVM 1999 óta jelenti számomra a statikai méretezés alapszoftverét.”
Négy + kétlakásos lakóépület - Budapest III. ker.
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Statikus tervező: Brassay Gyula
„Gyors és hihetetlen mennyiségű pontos munka.”
Siófok, Panoráma u. 1

Ponyva sátor - 3 m keretállás
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Statikus tervező: Deczky Angéla, MTM Tervező és Tanácsadó Kft.
„Az AxisVM programmal a nehéznek tűnő feladatokat is gyorsan és pontosan lehet megoldani.”
Tamás Gábor, MTM Kft., OLAJIPARI VIZSGÁLÓ LABOR, SZÁZHALOMBATTA
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Statikus tervező: Gábriel Ilona
„Biztonságos tervezést bizonytalan környezetben is.
Boldog szülinapot AxisVM!”
Rácsos tartós acélszerkezetű kocsibeálló
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Statikus tervező: SIPOS János, okleveles gépészmérnök, SPS Mérnökiroda
„Az AxisVM használata sok-sok olyan acélszerkezeti munkát hozott, amit e nélkül nem kaptam volna
meg.”

Kúpos kőtörő gép és rosta acélszerkezet

Statikus tervező: Bertalan Csaba
„Az AxisVM nem váltja ki a statikus látásmódot és "érzéseket", de óriási segítség a legegyszerűbb
feladatoktól a bonyolult szerkezetekig.”
családi ház, Nagykanizsa
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Statikus tervező: Skalár Terv Kft.
„Az AxisVM számunkra a következőt jelenti: Térbeli szerkezeti analízis, egyszerűen, hatékonyan.”
Gyárépület

Statikus tervező: Dr Metzing Ferenc, Dr. Metzing Kft.
„Közel 40 éves pályafutásom során sokoldalú megbízható segítséget és biztonságot nyújtott az AXISVM
a felelős statikai tervezésben.”
Grasham Palota Budapest tetőszerkezetének kialakítása
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Statikus tervező: Legeza László, LM-M Mérnök Iroda Kft.
„Biztonság, egyszerű kezelés, szabvány változásokkal kapcsolatos lépéstartás, hatékony, gyors, pontos,
munkavégzés, amelyet az AXISVM nyújt.”
Pécsi Ipari park fejlesztése, ipari csarnok tervezése

Statikus tervező: Kerek és Pintér Kft.
„Kezdetektől az AxisVM programot használja irodánk végeselemes méretezésre. A program evolúciója
a mérnöki gondolkodás még nagyobb szabadságát hozta el azzal, hogy a megfelelően feltett kérdésre
a valódi választ kaphatjuk, a részletes kézi számításoknál jóval gyorsabban.”
Trendo11 Lakópark, Budapest
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Statikus tervező: Kazsimérszky Róbert, MTM Tervező és Tanácsadó Kft.
„Az AxisVM szoftver mindennapi munkaeszközünk több, mint két évtizede.”
Váci Greens E épület

Statikus tervező: Molnár Sándor, MO-HA CAD Kft.
„Nekem az AxisVM a múltat és a jövőt jelenti. Lehetőséget az új megismerésében és a régi tudás
fenntartásában!”
Földalatti, de zöldtetős 2 beállásos vb. garázs és borospince

60

Statikus tervező: László Helga ev.
„Mit jelent számomra az AxisVM: Végre élvezem a munkát, amit végzek!”
Szolnok, munkásszálló

Statikus tervező: Sipos Csaba E.V.
„Nekem az AxisVM program munkatársat jelent, ami általában segít megoldani feladatokat, és néha
kisegít, ha hiányos a tudástáram.”
Vác Cserjés lakópark egyik épületének tartószerkezete
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Statikus tervező: Nagy Tamás ev.
„Az AxisVM program a mindennapjaim része. Munkámat egyszerűsíti, gyorsítja és megkönnyíti. Óriási
segítség minden kezdő és tapasztalt tervező részére.”
Silótér lefedés

Statikus tervező: Dr. Salem Georges NEHME, Struktúra Kft.
„Az AxisVM hatékony segítőtárs a tervezésben és statikai ellenőrzésben.”
TVK Targoncajavító csarnok statikai ellenőrzése és diagnosztikai felülvizsgálata
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Statikus tervező: Földesi Tibor, F&T Mérnöki Bt.
„Mit jelent nekem az AxisVM? Megalapozott biztonságot, a számítások látványos
ledokumentálhatóságát. Egy olyan intelligens szoftvert jelent, ami a BIM kapcsolatokkal együtt egy
hatékony eszköz a mérnöki gyakorlatban.”
Budafok-Rózsavölgyi Ált. Iskolához acélszerkezetű menekülőlépcső (megvalósult).
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Velence, Társasház modellje, az alapozás már kész volt. Falak, áthidalók, idomacél gerenda födémben,
vb. lemez födémterv (megvalósult)

Statikus tervező: Szücs Attila
„Mit jelent számomra az AxisVM: Az AxisVM program moduljaival, súgójával egyszemélyes, otthoni
irodámban virtuális segítőtársam, konzulensem, mentorom statikai ismereteim bővítésében és tervező
gyakornoki munkámban.
Sok boldog születésnapot kívánok!”
Hatlakásos lakóépület földszint feletti födém
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Statikus tervező: Mahler György, Mahler Bt.
„Az AxisVM számomra pótolhatatlan segítség és nélkülözhetetlen eszköz.”
Székesfehérvár Öreghegyi passzívház

Statikus tervező: Bánszki Péter
„Az AXISVM program használata: Először egyetemi keretek között találkoztam az AXISVM programmal
(8.0), így a program használata a határok szinte felfoghatatlan kiterjesztését jelentette a kézi, gyakorló
számításokhoz képest.”
Dunántúli sportakadémia pályalefedésének vázlatterve - 42 m fesztáv, 15 m ívmagasság
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Statikus tervező: Kocsis Péter, SZUMMAPLAN Kft.
„Gyors szerkezet kialakítás, méretezés, optimalizálás.”
Nagykanizsa, Űrhajós úti cukrászüzem átalakítása 4*-os szállodává, étteremmé

Statikus tervező: Hegedűs János, Szerkezetépítész Műhely
„Az AXISVM program használata megtanított a tartószerkezetek működésének jobb megértéséhez,
hozzásegített tervezéseim szemléletes bemutatásához."
Meglévő helikopter leszállóhely bővítése (vasbeton+acél szerkezet összetett vizsgálata), Országos
Traumatológiai Intézet
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Statikus tervező: Tanács Zoltán
„20 év tanulás, munka, megélhetést jelent számomra az AXISVM program. (középiskolás korom óta
ismerem, használom)”
Mórahalom Judo csarnok
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Statikus tervező: Balla Attila Balla és Wagner Kft.
„Az AxisVM programmal szerkeszteni, szerintem a legjobb, az összes végeselem számító program közül.
Rugalmas, pontos és annyira kézre áll, mint egy jó toll, mellette látványos és folyamatosan és stabilan
fejlődni tudott az évek alatt. Használok más programokat is, de az AxisVM program mindig is egy alap
és fontos, illetve nélkülözhetetlen eszköz a munkámban, számomra jól használható és mindent tud, ami
az én praxisomban előfordul.”

Statikus tervező: Balla Gyula, Balla Architect Kft.
„Nélküle a "kőkorszakban" érzem magam.”
Fürdőszoba és Szerelvény áruház + raktárak
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Statikus tervező: dr. Baksai Róbert, Talent-Plan Kft.
„Nekünk az AxisVM ugyanazt jelenti, mint az épületeknek az alapozás. Alapozás nélkül nincs épület;
AxisVM nélkül nincs statikai tervezés.”
A küldött fotó egy 24m-es darupályatartó a beemelés egy meghatározó pillanatában, 24x24m-es
raszterméretű csarnokban; a darugyártó cég igénye szerinti >4Hz önrezgésszámmal.

Statikus tervező: Farkas Dániel, FaDa Kft.
„A mit jelent számomra az AxisVM programra a válasz: Gyors modellalkotás és dokumentálás."
Oktatási és rekreációs központ
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Statikus tervező: Márton Attila, KLA-SZI TERV Kft.
„Az AxisVM használata a manuális munkát nagyon meggyorsítja és széleskörű vizsgálatok elvégzését
biztosítja.”
Balatonboglár, Klapka u.14.

Statikus tervező: Váczi Péter, VERTICAL Tervezőiroda Kft.
„Az Inter-Cad Kft. AxisVM programját használom annak megjelenése óta. A tartószerkezeti feladatok
megoldásában, legyen az lemezszerkezet, rúdszerkezet, síkbeli vagy térbeli - nélkülözhetetlen a
program használata. A program könnyen kezelhető működése, sokoldalúsága, a legkorszerűbb elméleti
háttérre való ráépülése, továbbá a fejlesztők és értékesítők kivételes minőségű kapcsolattartása a
felhasználókkal nem csak szakmailag jelent biztonságos háttértámaszt a tervezésnek, hanem a tervező
is tudhatja, hogy az AXISVM csapatára mindig számíthat.”

70

Volt Bánffy Palota átépítése
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Statikus tervező: Kovács Attila
„Az AxisVM-ben komplexen kezelhetők az összetett modellezési feladatok, gyors számítást és
méretezést tesz lehetővé. Különösen kedvelem a virtuális rudak alkalmazását, mely alkalmas komplex
keresztmetszetek globális igénybevételeinek kinyerésére, akár gerendák méretezésére, melyekben a
támaszközeli igénybevételek redukálása a tárcsahatás figyelembevételével történhet.”
Vácduka, családi ház bővítése
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