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Kerttervezés 

1. Magánkertek (családi házak és társasházak magán vagy közös használatú kertjei) 

 Szekszárd, Benedekvölgy, családi ház kertje – kertépítészeti koncepcióterv, 2019. 
 Szekszárd, Puttonyos u. családi ház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv és kiviteli terv, 2018-2019. 
 Budapest XIV., Egressy út penthouse lakás, tetőterasz kert – kertépítészeti kiviteli terv, 2018-2019. 
 Törökbálint, Felsővár u. családi ház kertje – kertépítészeti koncepcióterv, 2018. 
 Szeged, Dorottya u., családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2018. 
 Veresegyház, Wesselényi M. u., családi ház kertje – kertépítészeti koncepcióterv, 2018. 
 Pócsmegyer-Surány, Hajnalka u., családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2017-2018. 
 Balatonszemes, Fő u., családi nyaraló kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2017-2018. 
 Budapest XI., Fehérvári út, 148 lakásos társasház és mélygarázs zöldterületi tervezése – kertépítészeti engedélyezési terv, 2017. 
 Vecsés, Nagysándor J. u., családi ház kertje – kertépítészeti koncepcióterv, 2017. 
 Budapest XI., Major u. társasház magánkertje – kertépítészeti engedélyezési terv és kiviteli terv, 2016-2017. 
 Veszprém, Almádi út lakóház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv és kiviteli terv, 2016-2017. 
 Budapest X., Újhegyi út 'Mélytó2' 40 lakásos társasház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2016. 
 Törökbálint, Felsővár u. családi ház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv és kiviteli terv, 2016-2017. 
 Budapest VI., Benczúr u. társasházi teraszkert – kertépítészeti kiviteli terv, 2016. 
 Gyál, Tulipán u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2016. 
 Budapest III., Lajos u. társasházi teraszkert – kertépítészeti koncepcióterv, 2016. 
 Solymár, Ág u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2015. 
 Budapest XXII., Promontor u. családi ház kertje – kertépítészeti koncepcióterv, 2015. 
 Leányfalu, Pincehegyi u. családi lakóépület kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2015. 
 Budapest VI., Székely Mihály u. Tetőterasz kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2015. 
 Budapest III., Jablonka lejtő családi lakóépület kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2015. 
 Budaörs, Tárogató u. – kertépítészeti koncepcióterv, 2014. 
 Budapest XVII., Horváth E. u. társasház magánkertje – kertépítészeti koncepcióterv, 2012. 
 Budapest II., Temető u. családi ház – kertépítészeti engedélyezési terv, 2012. (v.t.: BM) 
 Ecser, Cserfa u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2011. 
 Budapest XIII., Szent István krt. társasház belső udvara – növénytelepítés és mobil növénydekoráció terve, 2011. 
 Budapest IX., Lenhossék u. társasház belső udvar, magánhasználatú belső kert – növénytelepítési terv, 2011. 
 Maglód, Kacsóh P. u. családi ház kertje – növénytelepítési terv, 2011. 
 Budapest XII., ker. Kútvölgy út, háromlakásos társasház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2011. (v.t.: BM) 
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 Budapest, XVI. Anilin u. családi ház – kertépítészeti terv, 2010. 
 Budaörs, Vak Bottyán u. családi ház – növénytelepítési terv, 2010. 
 Isaszeg, családi ház kertje – kertépítészeti terv, 2010. 
 Budapest, II. Völgy u. családi ház – kertépítészeti engedélyezési terv, kertépítészeti kiviteli terv, 2010. (v.t.: BM) 
 Budapest, XIV. Telepes u. társasház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2009. 
 Szekszárd, Honvéd u. – Alkotmány u., 63 egységes társasház építési engedélyezési terve – kertépítészeti terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Budapest, XIV. Dorozsmai u. családi ház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2008. 
 Budapest, XIV. Semsey Andor u. társasház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2008. 
 Tolcsva, Szent Imre u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Budapest, II. Fullánk u. családi ház – kertépítészeti kiviteli terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Csénye, Petőfi u. családi ház – kertépítészeti kiviteli terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Budapest, XX. Téglagyártó u. teraszkert – kertépítészeti kiviteli terv, 2007. 
 Salgótarján, Mezei út családi ház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2007. 
 Budapest, VIII. Baross u. társasház belső udvara – kertépítészeti koncepcióterv, 2007. 
 Budapest, XIV. Öv u. családi ház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2007. 
 Budapest, XII. ker. Csipke u. társasház – kertépítészeti engedélyezési terv, 2007. (v.t.: BM) 
 Budapest, IV. Bucka u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. 
 Monor, Lőcsei u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. 
 Dunakeszi, Bátorkeszi u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. 
 Budapest, XIV. Ürmény u. kétlakásos ház kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2005 
 Budapest, II. Levél utcai társasház – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. (v.t.: IZs) 
 Balatonfüred, Horváth-ház – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. (v.t.: HÁ) 
 Gödöllő, Címer u. családi ház kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2004. 
 Budapest, XIV. Ker. Paskál lakópark L200 tömb – kertépítészeti kiviteli terv, 2004. (v.t.: BM) 
 Rád, lakópark – kertépítészeti kiviteli terv, 2004. (v.t.: HÁ) 
 Rácalmás, Magán kúria I. ütem – kertépítészeti kiviteli terv, 2004. (v.t.: IZs) 
 Budapest, I. Bérc utcai villakert – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: BM) 
 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasori társasház – kertépítészeti engedélyezési terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Budapest, II. Cserje u. villakert – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Budapest, XII. Cinege u. villakert – kertépítészeti kiviteli terv. 2002. (v.t.: HÁ) 
 Budapest, XVI. Köztársaság u. villakert – kertépítészeti kiviteli terv. 2002. (v.t.: HÁ) 
 Budapest, XVI. Sarjú u. családi ház – kertépítészeti kiviteli terv, 2001. 
 Badacsonytomaj, Park u. villakert – kertépítészeti kiviteli terv, 2001. (v.t.: HÁ) 
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 Sződliget, villakert – kertépítészeti kiviteli terv, 2001. (v.t.: HÁ) 
 Győr, Lahner Gy. u.villakert – kertépítészeti kiviteli terv, 2001. (v.t.: HÁ) 
 Mogyoród, Somlói úti családi ház – kertépítészeti kiviteli terv, 2000. 
 Budapest, XII. Bürök u. villakert – kertépítészeti engedélyezési terv, 2000. (v.t.: HÁ) 

 

2. Intézménykertek 

 Parádsasvár, Rákóczi u., Bentlakásos idősek háza – kertépítészeti engedélyezési terv, 2015. 
 Budapest X., Gergely u., Óvodakert és játszóudvar kialakítása – kertépítészeti tanulmányterv és engedélyezési terv, 2014. 
 Parádsasvár, Bentlakásos idősek otthona – kertépítészeti engedélyezési terv, 2014. 
 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor, Zölderdő óvoda játszóudvar és kertrekonstrukció – kertépítészeti tanulmányterv, 2012. 
 Budajenő, általános iskola kertje, akadálymentesítés és burkolatmegújítás – kertépítészeti engedélyezési terv, 2011. (v.t.: BM) 
 Szeged, kórház – természetvédelmi értékvizsgálata és kezelési terve, 2011. (v.t.: BM) 
 Sarkad, Új Egészségház – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Tab, Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Makó, Újvárosi bölcsőde – kertépítészeti kiviteli terv, 2009 (v.t.: BM) 
 Mátészalka, Képes Géza Általános Iskola – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése – kertépítészeti kiviteli terve, 2009. (v.t.: BM) 
 Zsámbék, óvodaépület – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Sarkad, Új egészségház – kertépítészeti engedélyezési terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Tab, Kistérségi járóbeteg szakellátó központ – kertépítészeti engedélyezési terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Veresegyház, Széchenyi tér, 4 foglalkoztatós óvoda – kertépítészeti engedélyezési terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Solymár, Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – kertépítészeti engedélyezési 

terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Budapest, XIV. Fővárosi Állat- és Növénykert, Elefánt-kifutó – kertépítészeti engedélyezési terv, 2004. (v.t.: BM) 
 Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Fővárosi Állat- és Növénykert, Teveház bővítés és szavanna kifutó – kertépítészeti engedélyezési terv, 2000. (v.t.: BM és HÁ) 
 Budapest, XVI. Georgina u. Szociális otthon – kertépítészeti engedélyezési terv, 2000. (v.t.: HÁ) 
 Budapest, XII. Tarpatak u. Idősek otthona – kertépítészeti engedélyezési terv, 2000. (v.t.: HÁ) 
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3. Rekreációs területek 

 Dunavarsány-Majosháza 'Tó-strand és rendezvény park'; bányatavak rekultivációs és rekreációs tájrendezése – tájépítészeti 
koncepcióterv, 2020. 

 Csopak, Gyógynövénycentrum és terápiás látogatói központ – tájépítészeti kiviteli terv, 2017-2018. 
 Kisapáti, Diska major és Magtár rendezvényközpont – környezetalakítási és kertépítészeti engedélyezési terv, 2016. 
 Parádsasvár, Kossuth L. út, Falusi szálláshely – kertépítészeti engedélyezési terv, 2016. 
 Csopak, Gyógynövénycentrum és terápiás látogatói központ – tájépítészeti koncepcióterv, 2015. 
 Parádsasvár, Kossuth L. u.- Béke u., kalandpark és csapatépítő bázis – kertépítészeti kiviteli terv, 2014-2015. 
 Parádsasvár, Rákóczi u., Vendégház és látogatói centrum – kertépítészeti kiviteli terv, 2014. 
 Parádsasvár, Rákóczi u., Gyógy- és rehabilitációs központ – kertépítészeti engedélyezési terv, 2012. 
 Szeged-Gyálarét, Élménypark – tájépítészeti terv, 2011. (v.t.: BM) 
 Makó, városi fürdő (termál és gyógyfürdő) rekonstrukciós fejlesztése – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Sárospatak, Végardó fürdő fejlesztése – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Sárospatak, Végardó fürdő fejlesztése; Wellness központ kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Budapest, III. Római Kemping – kertépítészeti kiviteli terve, 2004. (v.t.: BM) 
 Budapest, III. Római Kemping – kertépítészeti engedélyezési terv, 2003. (v.t.: BM) 
 Balatonalmádi, Venyige u. CODIX cégnyaraló – kertépítészeti kiviteli terv, 2001. (v.t.: HÁ) 
 Hévíz, HM üdülő – kertépítészeti engedélyezési terv, 2000. (v.t.: HÁ) 

 

4. Irodaépületek, kereskedelmi létesítmények, telephelyek zöldterületei 

 Jászberény, Pajtás u. cégszékhely kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2018. 
 Kemence, Telephely és panzió kertje – környezetalakítási és kertépítészeti kiviteli terv, 2016. 
 Budapest X., Szállás u. Bemutató ruhaüzlet és raktár épület kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2015. 
 Kunfehértó, Gyógyszerüzem – zöldfelületi és növénytelepítési terv, 2011. 
 Győr, Ipari Park Henkel telephely – építési engedélyezési terv, zöldfelület, 2011. (v.t.:BM) 
 Budapest XIV., Fogarasi úti üzletépület kertje – kertépítészeti engedélyezési terv, 2009. 
 Törökbálint, MBT  cégközpont és raktárcsarnok – építési engedélyezési terv, kertépítészet, 2008. 
 Budaörs, Budapark Mazda autószalon és használtautó telep – építési engedélyezési terv, kertépítészet, 2007. 
 Budapest IX., Máriássy u. Borjúvásárcsarnok – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. (v.t.: IZs) 
 Budapest XIX., Hangár u. BOSCH Kft. telephelye – kertépítészeti terv, 2004. 
 Budapest XIV., Körvasút sor OVIT Rt. parkoló zöldfelülete – kertépítészeti kiviteli terv, 2001. 
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5. Műemléki környezet 

 Budapest XII., Melinda út, műemléki villa kertje;kétlakásos társasház környezetalakítási tervezése – kertépítészeti koncepcióterv, 
2019. 

 Debrecen, Vénkert, Borsos-villa parkja; Vénkerti Közösségi Ház környezetalakítási tervezése –engedélyezési és kiviteli terv, 
2017. 

 Tarcal, Degenfeld kastélypark – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Kőszeg, Űrhajósok utcája, kastély és apartmanok kertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Tihany, Bencés Apátság – kertépítészeti kiviteli tervek, 2002. (v.t.: HÁ) 
 Herend, Porcelánmanufaktúra díszudvara – kertépítészeti kiviteli terv, 2000. (v.t.: HÁ) 

 

Településépítészet 

6. Városi parkok és közterek 

 Debrecen, Vénkert, Domokos Lajos utcai park környezetalakítási tervezése –engedélyezési és kiviteli terv, 2017. 
 Budapest XII., Gesztenyés kert, 56-os emlékhely Szobrászművészeti és környezetalakítási pályázat – kertépítészeti 

tanulmányterv, 2016. 
 Budapest V., Hotel InterContinental Szálloda, fogadótéri növénykazetta rekonstrukciója – kertépítészeti kiviteli terv, 2014. 
 Budapest VIII., NKE campus, Ludvika tér és Orczy kert környezetalakítása – tájépítészeti terv, 2012. 
 Szeged, Dugonics tér és környezetének rekonstrukciója – építési engedélyezési és kiviteli terv, kertészet, 2010. (v.t.: BM) 
 Szekszárd, Várkert rendezése – kertészeti terv, 2010. (v.t.: BM) 
 Szeged, Mars téri piac környezete – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Csömör, Polgármesteri Hivatal környezete – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Rákóczifalva, Szabadság tér (főtér) – kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Budapest, Clark Ádám tér rekonstrukciója – kertépítészeti tanulmányterv, 2008. (v.t.: BM) 
 Budakalász, Petőfi tér és környezetének rendezése – zöldfelületi kialakítás, 2008. (v.t.: BM) 
 Dunakeszi, Közösségi tér és kalandjátszótér – kertépítészeti koncepcióterv, 2007. 
 Veszprém, Megyeháza tér rendezése ötletpályázat – kertépítészeti terv, 2006. 
 Balatonfüred, településközpont – kertépítészeti kiviteli terv, 2005. (v.t.: HÁ) 
 Budapest, VII. Almássy téri vízi játszókert – kertépítészeti ötletterv, 2004. (v.t.: BM) 
 Erdőkertes, Fő tér és Fő utcai sétány rekonstrukciója – kertépítészeti tanulmányterv, 2004. (v.t.: HÁ) 
 Ászár közpark – kertépítészeti engedélyezési terv, 2004. (v.t.: HÁ) 
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 Szerencs, Várkert és Fürdő környezete közpark – kertépítészeti engedélyezési terv, 2004. (v.t.: HÁ) 
 Gyergyószentmiklós (Erdély), Főtér – kertépítészeti engedélyezési terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Visegrád, Áprily park – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Üröm, településközpont rendezése – kertépítészeti tanulmányterv, 2002. (v.t.: HÁ) 

 

7. Komplex zöldfelülettervezés 

 Kolontár, közterületi zöldfelületek megújítása – kertépítészeti kiviteli terv, 2011. (v.t.: BM) 
 Devecser, közterületi zöldfelületek megújítása – kertépítészeti kiviteli terv, 2011. (v.t.: BM) 
 Kiszombor település zöldfelületeinek megújítási terve, aktualizálás 2009-2011. (v.t.: BM) 
 Alsónyék falukép komplex megújítási terve – kertépítészeti tanulmányterv, 2004. (v.t.: HÁ) 
 Visegrád község arculatterve – kertépítészeti tanulmányterv, 2003. (v.t.: HÁ) 

 

8. Utcafásítás 

 Kiszombor település belterületi utcáinak fasor-felújítási terve, 2010. (v.t.: BM) 
 Jászberény, Batthyány és Kőrösi Csoma Sándor utcák fásítása – aktualizált kertépítészeti kiviteli terv, 2009. (v.t.: BM) 
 Jászberény, Batthyány u., Rákóczi út és Ady Endre út fásítása – kertépítészeti kiviteli terv, 2004. (v.t.: BM) 
 Visegrád, Rév utca rekonstrukciója – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 

 

9. Településrendezés 

 Budapest, XIII. ker. MH központ Honvéd Kórház – szabályozási koncepció, 2004. (v.t.: IZs) 
 Medgyesbodzás településrendezési terve –szerkezeti terv, külterületszabályozás, környezetalakítási vizsgálat, 2004. (v.t.: IZs) 
 Telekgerendás településrendezési terve – szerkezeti terv, külterületszabályozás, környezetalakítási vizsgálat, 2004. (v.t.: IZs) 
 Csobánka településrendezési terve – szerkezeti terv, külterületszabályozás, környezetalakítási vizsgálat, 2004. (v.t.: IZs) 
 Oroszlány településrendezési terve – zöldfelületi vizsgálat, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Visegrád településrendezési terve – környezetvédelmi és zöldfelületi munkarész, 2003. (v.t.: HÁ) 
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Tájépítészet 

10. Magánbirtok 

 Újszilvás, Rozmaring u., Családi tanya és levendulás kert – kertépítészeti koncepcióterv, 2019. 
 Csernely, Szeles u. vidéki birtok - kertépítészeti kiviteli terv, 2014. 
 Nagyfödémes (Szlovákia) családi birtok - kertépítészeti koncepcióterv, 2014. 
 Ócsa, Ady Endre u. családi birtok – kertépítészeti koncepcióterv, 2012. 
 Alsóörs, családi birtok – kertépítészeti kiviteli terv, 2011. (v.t.:BM) 
 Csénye, Petőfi u. magánbirtok parkja – kertépítészeti kiviteli terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Pilisszántó, magánbirtok tájkertje – kertépítészeti kiviteli terv, 2003. (v.t.: HÁ) 
 Vác, magánbirtok – kertépítészeti kiviteli terv, 2002. (v.t.: HÁ) 

 

11. Környezetrendezés 

 Somogyacsa, Gerézdi halastavak környezetalakítási tervezése – tájépítészeti koncepcióterv, 2019. 
 Mezőhegyes, Nemzeti ménesbirtok és tangazdaság tehenészeti telep rekonstrukció környezetalakítási terve – tájépítészeti 

koncepcióterv, 2016. 
 Kisar-Tivadar közúti híd csatlakozás - növénytelepítési és környezetrendezési terv, 2013. (v.t.: BM) 
 Mogyoródi patak, parki tansétány – kertépítészeti tanulmányterv, 2009. (v.t.: BM) 
 Homoródfürdő, Borvízút (Erdély) – kertépítészeti tanulmányterv, 2005. (v.t.: HÁ) 
 Tusnádfürdő, Borvízút (Erdély) – kertépítészeti tanulmányterv, 2005. (v.t.: HÁ) 
 Veresszék (Erdély), Pán borvízforrás és környezete – táj- és kertépítészeti terv, 2004. (v.t.: HÁ) 

 

12. Városi temető 

 Érd, városi temető és kegyeleti park fejlesztése – tájépítészeti koncepcióterv, 2014. 
 Vác, zsidó temető és Holokauszt emlékpark - kertépítészeti koncepció, 2012-2013. 
 Ráckeve, a ráckevei temető mint történeti kert rekonstrukciója – kertépítészeti engedélyezési terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Szentendre, Új köztemető tervpályázata – kertépítészeti terv, 2008. (v.t.: BM) 
 Monor, izraelita temető rekonstrukciója – kertépítészeti tanulmányterv,  2005. 
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13. Szőlőbirtok 

 Villány borászat I. ütem – környezetrendezési terv, 2007. (v.t.: BM) 
 Erdőbénye, Lőcse szőlőbirtok és pincészet – kertépítészeti kiviteli terv, 2004. (v.t.: BM) 

 
Ahol külön nincs jelölve, a felelős tájépítész tervező személye Kiss Tünde. 
Esetenként a vezető tervezők (v.t.) neveinek rövidítései: BM: Buella Mónika, HÁ: Herczeg Ágnes, IZs: Illyés Zsuzsa. 


