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Publikációk 
- Kőrössi Éva, Szalánczi Gábor: Épülettervezés_tanulmányi segédlet 

Főiskolai Nyomda_Győr,1994. 
- Szalánczi Gábor:   Magasépítés III. (Épülettervezés)_elektronikus jegyzet 

Széchenyi István Egyetem_Győr, 2006. 
- Szalánczi Gábor:   Mitől lesz egységes vagy zavaros a falukép? 

Vidék és Gazdaság, 2011. június 
 
Tervpályázatok 
- Marcalváros gépkocsi-elhelyezés_Győr_I.díj_1987 
- Belváros rekonstrukció_Székesfehérvár_II. díj_1988 
- Marcalvárosi uszoda tervpályázat_Győr_megvétel_1992 
- Pályázat az új Nemzeti Színház kialakítására_Budapest_Molnár Jenővel_2000 
- Tűzoltólaktanya_Békásmegyer_2001 
- Széchenyi István Egyetem új oktatási épület és könyvtár tervpályázat_Győr_2003 
- Fehérvári út átépítéséhez kapcsolódó területek településrendezési-építészeti 

koncepciójának kialakítása tervpályázat_Győr_II.díj_2004 
- Gyula belvárosi tömbök építészeti ötletpályázat_Gyula_2006 
- Ráckevei Duna-ág menti terület településrendezési ötletpályázata_Dunaliget 

Kft_Budapest_2007 
- Gyulai Várfürdő fejlesztése tervpályázat _Gyula_2009 
- Wesselényi strand rekonstrukciója pályázat_Balatonalmádi_megvétel_2009 

 
Munkák 
- Akropolis üzletház_Sopron, Ipari park_1999 
- Társasház_Győr, Árpád utca-Jókai út_1999 
- Lakópark beépítés_Sopron, Ágfalvi út_2001-2005 
- Iroda és elektrotechnikai raktárépület_Győr, Bálint Mihály út_2002 
- Üzletház lakásokkal_Győr, Corvin utca-Lehel utca sarok_2002 
- Szilenció apartmanház_Sopron, Lővér körút_2002 
- 52 szobás gyógyszálló engedélyezési terve_Bük_2003 
- Recski kényszermunkatábor emlékhely fogadóépülete_Recsk_2003 
- „Szintézis” lakóház és üzletek_Győr, Tihanyi Árpád út_2003 



- „Julianna ház”_42 lakásos lakóház_Győr, Rákóczi utca_2003 
- Szent Erzsébet templom_Győr, Liget út_2004 
- Állatgyógyszertár és üzlet_Győr, Szent Imre út_2004 
- „Atlantis” logisztikai raktárközpont_Győr, Körkemence út_2004 
- Üzletház_Ajka_2005 
- Lelkigyakorlatos központ_kápolna, előadóterem, étterem-konyha, szállás-

épületek_Óbudavár_2005 
- Regionális Komplex Hulladékkezelő Telep szociális- és irodaépülete_Győr-Sashegy_2006 
- Karmelita kolostor bővítése tanulmányterv_Attyapuszta_2006 
- CABEX üzemcsarnok_Mosonszentmiklós_2006 
- Üzletközpont és irodaház_Tatabánya, Fő tér_2006 
- Kárpitos üzem_Szentgál_2007 
- MISCHKE lakatosüzem és irodaház_Győr, Ipari Park_2007 
- Volt győri tejgyár területének átépítése, lakónegyed, üzletek és vendéglátás_Győr_2007 
- M1 autópálya melletti vendéglátó,- üzleti,- és szállásépületek_2008 
- Győri Kommunilás Szolgáltató Kft irodaház bővítése_Győr, Kálvária út_2008 
- Kempelen Farkas Szakközépiskola bővítése_Komárom_2010 
- Szálloda átalakítás_Balatonszepezd, Honvéd út_2011 
- Egészségfejlesztő és gyakorlati oktatóközpont kialakítása_Balatonvilágos_2011 
- Társasház_185 lakás és mélygarázs_Győr, Kert utca_2011 
- Tanétterem és szálloda_Komárom, Klapka György út_2011 
- Naperőmű engedélyezési terve_Pápa_2012 
- Görögkatolikus parókia átalakítása, bővítése (műemlék)_Győr, Bálint Mihály út_2012 
- Egészségmegőrző gyógyszálló engedélyezési terve_Hövej_2012 
 


