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F O N T O S A B B  M U N K Á K

1990
A flóra-tetők magyarországi m eghonosítása - tanulmány 
Tokaji 300 fos diákszálló Időkertjének terve és kivitelezése*"
Adony, Rákóczi-Kossuth u. em lékpark kertépítészeti terve**
Ybl Miklós Kp. Müsz. Főiskola (lőratetők tervei é.s kivitelezése*** 
Győrvár, Faluház kertjének terve**

1991
Budapest, Francia úti ipartelep kertészeti terve és kivitelezése*** 
Galgafarm -  ökofalu megvalósíthatósági tanulmány-vizsgálata 
Intcr-Europa Bank pasaréti kertje; rekonstrukciós terv cs kivitelezés***

1992
Ajka, Városliget és környéke RRT vizsgálat és program 
Balatonszárszó zöldfelületi koncepciója 
Balatonalmádi, Club Hotel kertjének kiviteli terve***
Budapest, Tulipán u-i villa kertjének terve és kivitelezése***
Aszód, Belváros RRT. zöldfelületi és környezetvédelmi terv

P A G O N Y
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ IRODA

1990-ben alakult, tagjai táj- és kertépítész m érnökök.
1989 óta kapcsolatot tartunk fenn a G eotheanum  Szabad Szellemtudo
mányi Főiskola (Svájc) Természettudományi Szekciójával.
1991-től irodánk tagja a Kós Károly Egyesülésnek.
irodánkban dolgozott Márton László Attila és Esztány Győző vándorépítész

KIÁIJJTÁSOK:
Geréb, Kós Károly Egyesülés negyedéves találkozója 1994 
A D örögdi tá j in d ividualitása  című kiállítása 3995 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Ék'tösszefüggések a  tájban  (a Geothea- 
num Term. tud. Int. kiállítása a PAGONY szervezésében) 1995 
Ö rökségünk című kiállítás az IUCN-nel és a FÖK-kel közösen 1996 
A Kós Károly Egyesülés millecenienáriumi kiállítása 1996 
Kapolcs, Ökológiai é s  Tájtörténeti Kiállítás 1998

KONFERENCIÁK:
Geréb, Kós Károly Egyesülés negyedéves találkozója 1994 
Taliándörögd, nemzetközi ökológiai vándorkonferencia A tá j individua
litása  címmel (a Goetheanum, a KKF és a PAGONY rendezésében) 1995 
Oroszország, Kaluga, A tá j atm oszférája  -  h íd  a  jöt>öliöz nemzetközi 
ökológiai konferencián A város, m int tá j m unkacsoport 1998

OKTATÁS:
Saját szervezésben szemináriumi sorozat 1989-90
Népfőiskola a Dörögdi-m edenccben és Sátoraljaújhelyen 1991-92
KKE szabadiskolájának szemináriumai (tájmegíigyelési gyakorlatok az
év körforgásában) 1990-91
Biokultúra Egyesület -  biogazdaképző 1991-95
Kós Károly Egyesülés Szabad Oktatási Fóruma 1993-96
Taliándörögd, ARSTOPIA Alkotótábor 1997
B udapest -  Pula, H ogyan látju k  a  term észetet?  e lőadássorozat és 
tájmegfigyelés terepgyakorlat 1998 
Dörögdi- m edence, Tájismereti séták 1998 
Budapest, Természet- és iájísmercti iskola 1998-99

DÍJAK;
Pro Natura Díj (KTM) 1994
Henry Ford Kulturális Ö rökségért Híj (Henry Ford Alapítvány) 1998 
Kós Károly Díj (FVM) 1998
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1993
Veresegyház, MÓL benzinkút zöldfelületi terve*"
Vác, D unapart RRT. zöldfelületi és környezetvédelmi terv -  1993-94 
Dunaújváros, evangélikus templom kertjének kiviteli terve 
Mezőzombor, DLsznókő borfeldolgozó, környezet zöldfelületi terve*** 
Sárospatak, gimnázium kertjének te rv e " "
Nagytétény, Városközpont RRT. zöldfelületi és környezetvédelmi terv 
Nógrád, a Várhegy környezetrendezési tanulmányterve 
A Dörögd!- m edence fejlesztési koncepciója 
Dombóvár ART zöldfelületi és környezetvédelmi terv -  1993-97 
Veresegyház, Széchenyi téri óvoda kertjének terve*"*
Csepel, Városközpont RRT. zöldfelületi éskörny, védelmi terv' -  1993-94

1994
A Dörögdi- m edence településeinek komplex fejlesztési stratégiája 
Budapest, XI. Bartók Béla út arculatién-’, kertépítészeti m unkarész 
Veresegyház, Csomádi út, zöldfelületi és környezetvédelmi terv 
Makó, József Attila Gimnázium kertjének terve**
Budapest, Andrássy út kertépítészeti arculatterve 
Csanádpalota, Kelemen László Emlékpark terve”
Veresegyház, Gyemekliget kertépítészeti tervei*
Pula- Öcs- Taliándörögd ŐRT.
Budapest, Csepel-szigeti víztisztítómű kertépítészeti terve -  1994-95"* 
Oroszlány, 48-as emlékpark kertépítészeti terve***
Budapest, Lauder iskola kertjének engedélyezési terve*
Bárdudvarnok és környéke Regionális RT. táj- és környezetvédelmi 
vizsgálat és program
Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem kertjének tervei 
Oroszlány, Gimnázium és szki. kertépítészeti tervei — 1994-1995** 
Budapest, Madách sétány, utcabútor és növénydekorációs terve’"  
Mezőgazdasági térségek tájökológiai értékelésének módszerei -  MTA 
OKTK kutatás -  1994-95

1995
A D örögdi- m edence fejlesztési m unkái -  A Dörögdi- m edence tájának 
gazdagítása, gazdafórum projekt -  1995-től 
Veresegyház, Gyógyszálló kertépítészeti tanulmányterve 
Tokaj, Rákóczi-Dessewffy kastély kertjének terve"
Veresegyház 100 lia-os beépítés zöldfelületi terve 
Vác, Kálvária-domb tájrend. é.s bányarekultivációs tervei -  1995-1997**** 
VÁC, felhagyott r. kac. tem ető megnyitásának tanulmányterve 
Budapest, Áfonya u. 8 /a . kertépítészeti terve**'

1996
Aszód, Petőfi Sándor evangélikus gimnázium kertépítészeti te rv e '"  
Balatonlelle, Holyday park tervei -  1995-1996"*
Veresegyház, Fő tér rendezésének tanulmányterve
Budapest, Xil. kerületi védett források környezetrendezési terve*"
Etyek, Magyar-kút és környezetének helyreállítása**
Zombai kastélykert kertépítészeti terve” "
A Dörögdi-m edence feji, munkái -  Alapítványi projektek -199ó-tól 
Budapest, Kecske u-i M akona-székház kertjének terve*”
Csíkszereda, Nagyrét tájkert tanulmányterve -  1996-98****
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Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Káli-med. inf. rendszere -  1996-1997*** 
Tihany, Központi té r kertépítészeti terve*”
Tihanyi bencés apátság kvadrum ának kertépítészeti terve 
Honnya Somogy kertje üdülőfalu kertépítészeti terv és kiv. — 19IX>-1'/.J8"'* 
Budapest, Nagytétényi úti Katakomba-temető és krematórium 
környezeti hatásvizsgálata
Szeged, piarista gimnázium kertépítészeti eng. terv

1997
Veresegyház, Csernák-kert kertépítészeti te rv e " "
Révfülöp, evangélikus konferenciaközpont és üdülő kertépítészeti terve 
Budapest, EV. kér. m ormon-egyház kertjének Lerv e ’"
Veresegyház, Misszió Egészségügyi Központ kertjének terve*"*
Kapoles, Imári-domb természetvédelmi terület feji. terv és kiv.*** 
Gárdonyi-félsziget RRT zöldfelületi és környezetvédelm i terv 
Budapest, 100 holdas pagony -  Micimackó játszótér terve és kivitelezése*** 
Budapest, Jókai- kert felújítás-előkészítő programja és 1 ütem 
kertépítészeti eng, terve -  1997-1998****
Heves, Hősök tere környezetrendezési terve****
Balaton- felvidéki Nemzeti Park, Bazalt-hegyek, információs rendszer 
Pécs, BAT dohánygyár kertjének tervei és kivitelezése -  1997-1998**** 
Telki, m agánkórház kertjének terve*1"
Budapest, Ügető hasznosítási javaslatának zöldfelületi és 
környezetvédelmi terve
Budapest, Ámika utcai villákért kertépítészeti terve***
Gyékényes, Bárdudvarnok, Mezőcsokonya. Kutas, Pilisszántó 
bányarekultivációs tervei*"**
Lajoskomárom, Főtér kertépítészeti terve és kivitelezése -  1997-98*“  
Tiszaiak. T iszadada, Tiszadob. Tiszaeszlár településközpontok 
rehabilitációs tervei

1998
Pesthidegkút. Waldorf általános iskola kertépítészeti terve 
Budapest, Szemlohegy u-í társasháx kertjének kertépítészeti tervei 
Budapest, Németi villa kertépítészeti terve***
Budapest, Németvölgyi úti családi ház kertépítészeti terve**** 
Székesfehérvár. Rábaköziek kertjének kertépítészeti terve""*'
Vecsés, Hertz autókölcsönző kertjének tervezése és kivitelezése’** 
Budapest, VEI. kér. 112, 116, sz. töm bök RRT. zöldfelületi és 
környezetvédelm i terve
A Váci liget term észetvédelmi terület kezelési és fejlesztési terve 
Budapest, MII. kér. Józsefvárosi rehabilitációs stratégia zöldfelületi és 
környezetvédelmi munkarésze 
HM lőterek tájökológiai felmérése 
Veresegyház, óvoda kertépítészeti terve
Budapest. Békásmegyeri evangélikus templom kertépítészeti eng. terve 
Dóba, Farkasgyepü, Magvarpolány, Németbánya, Noszlop, Szőc 
falukép-megújítási ten -e
Szentendre, HavadtőE-Yoko O no nyaralókenje, terv és kivitelezés*** 
Tác, Kárpátia-Park tájrendezési munkáinak megvalósíthatósági tan. 
Kaposvár, Szenijakabi bencés kolostorrom kertjének kertépítészeti 
engedélyezési terve
Sas-hegy déli lejtő -  Madárliget tanulmányterve 
Balatonbogiár, BB Iparterület RRT, zöldfelületi é s környezetvédelmi terv 
Budapest. László Kórház KSZT zöldfelületi és környezetvédelm i terv 
A Hévízi-tó tóparti környezetének kertépítészeti ötletterve -  1998-99

Traus/Kég<my m unkák 199H
Csornád- Bálványos régió fejlesztési stratégiája
Szejkefiirdo tájrendezési és zöldfelületi fejlesztési programja
Csíkszereda, Napocska óvoda kertépítészeti terve és kivitelezése****
Székely udvarhely, családi ház kertjének terve
C.síksomlyó, panzió kertjének kertépítészeti terve
Kalibáskő, vendéglő, panzió, kem ping kertépítészeti terve****

másként épült m eg *
részben épült m eg **
m egépült
építése folyamatban "**

Tanulmányfotók -  az em ber által 
környezetalakításra használt különféle anyagok a természetijén


