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A Makona mint GMK alakult meg 1983-ban. Alapítói Makovecz. 
Imre, Koppány Zoltán és Nagy Ervin voltak. Építészhallgatók és 
fiatal diplomások serege végzett feldolgozó munkát az akkor még 
irodahelyiség nélkül működő irodának, elsősorban az 1980 óta 
működő Visegrádi Tábor résztvevői. A külső munkatársak később 
önálló GMK-t hoztak létre, és a két vállalkozás egyesítésével alakult 
még a Makona Kisszövetkezet. A nyolcvanas évek elejétől a terve
zés elsősorban a kistelepülések i évitalizációjára irányult; fa lu házak, 
falubővítések, kisvárosi beépítések tervei készültek.

A nyolcvanas évek végén a Rumbach Sebestyén utcai irodában 
alakult meg a Kós Károly Egyesülés; itt indultak meg az első 
szabadiak ólai előadások, ide érkeztek az első külföldi építészgya- 
komokok. A létszám jelentősen megemelkedett, es a Makona Kis
szövetkezet együttműködő, de szakmai, gazdasági téren önálló ir o
dákká alakult. így jö tt létre az Axis, a Kupola, a К v adnom, a M;tko- 
na, a Triskell építész- és a Pond statikus-iroda; később а К vadaim
ból kivált az Ekler, a Kupolából pedig a Faraid Építészir oda. A 
Makona jelenlegi munkatársai Makovecz Imre mellett Várlaki 
Erzsébet és Var gáné Gerencsér Judit, valamint változó létszámban 
vándoriskolások és külföldi gyakornokok. A tervezési munkákban 
rendszeresen vesznek részt a Makona Egyesüléshez taitozó cégek 
munkatársai.

A Makona 1996 márciusa óta saját Óbuda-új laki irodaházában 
dolgozik.

A kilencvenes evek legjelentősebb tervei (csak a *-gal jelöltek 
valósultak meg):
-  Sevilla, EXPO *92 magyar pavilonja (tervezés és fővállalkozás)*
-  R. kát. templom és kulturális-szociális központ, Bp., Gazdagrét

-  Református templom és hitközségi központ, Temesvár
-  Irodaház, Bp., Vili. Szentkirályt u.*
-  Színház. Lend va, Szlovénia, (épül)
-  Állatklinika, Üllő*
-  Református templom. Csurgó
-  Fedett uszoda, Eger
-  Gellérthegyi sziklakápolna berendezése, Bp.
-  Díszletek Bartók Béla színpadi műveihez, Bp.. Operaliáz*
-  R. kát. templom és papiak. Százhalombatta*
-  EXPO*96 Bp.,
-  Bencés kápolna, Győr*
-  Református templom és szállásépület, Kolozsvár
-  R. kát. szociális otthon, Nagyvárad
-  R. kát. szociális otthon, Bp., XII. Csipke utca
- A  windsori királyi kastély leégett szárnyának helyreállítása, 

meghívásos pályázat
-  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, templom, Piliscsaba
-  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, előadóépület, Piliscsaba
-  Irodaház, Bp. III. Kecske utca*
-  Nemzeti Lovarda, Bp. II. Pasaréti út
-  Hannover EXPOV2ÜOO ötletpályázat
-  Halottak temploma, Bp., Rákoskeresztúr i köztemető
-  Református templom, Vargyas
-  Volt Hitelbank felújítása és átalakítása üzletházzá, Cegléd
-  Művelődési ház, Makó

Magyarok Háza -  a volt Nemzeti Kaszinó belső átalakítása, 
Up. V. Semmelweis u.

-  Kultúr központ é$ tanár képző, Kongälv, Svédország
-  Szálloda, Beilin
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Sárospatak, Árpád vezér gimnázium és városi tornacsarnok, 
lent az aula részlete 1988-93 (fotó: Geleta)

Kakasd, faluház tornyai. 1986-95
Überlingen, Naturala iizietház kávézója. 1989-92
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Szinház-hajó a Dunára. 1993-95 (modell Danka István, fotó: Gerle)
Százhalombatta, romai katolikus templom részletei 
1993-96. kivitelező: Lomnici és Társa (fotó: Gerle)
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Kolozsvár, református templom és szállásépületépület tömegvázlata. 1994 Makovecz Imre

Fotomontázs az EXPO '96 lemondását követően az 1942 virágvasámapján bombázott Lübeck látképében 
a világkiállításra tervezett kaputornyokkal. 1994 Makovecz Imre
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