
KÖRTEKERT STÚDIÓ – KÖZKERTEK ÉS MAGÁNKERTEK EGYENSÚLYA 

Közös munkánk 2002-ben kezdődött. A két személyes tervezőcsapat az évek során 

folyamatosan bővült tájépítész és társtervező kollégákkal. 

Számunkra a közterületi, intézményi és magánkerti tervezés egyaránt fontos. A köz 

számára tervezni szép és felelősségteljes feladat, külön öröm számunkra, ha saját 

városunkban munkálkodhatunk. A magánkertek tervezése inkább bizalmi viszony a 

megrendelővel, a szép kert nyújtotta harmónia, „jóérzés” értéket teremt. 

Fontosnak tartjuk megrendelőink ízlésének, értékrendjének, s ezen keresztül tágabb 

szemléletének formálását. Ezt a célt szolgálja társadalmi szerepvállalásunk is (Virágos 

Magyarország zsűrizés, MAKEOSZ Szakmai Napok szervezés, szakmai újságírás). 

Törekszünk arra, hogy a kortárs tervezési elveket átültessük a magyar kertekbe, korszerű 

tervezői szemlélet, növény- és anyaghasználat révén európai szintű kertek szülessenek.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra (Green City elvek, biodiverzitás) és a 

tervezői jelenlétre a kivitelezés során. 

2019-ben Székesfehérvár elnyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját. Részlet a zsűri 

szakmai értékeléséből: „Példaértékű az ökológiai és a környezeti adottságok javítását, a 

rekreációt és a környezeti nevelést is szolgáló Sóstói Természetvédelmi Terület 

rehabilitálása és többcélú hasznosítása. A város közterületei magas szakmai színvonalon 

újulnak meg…” 

 

KÖRTEKERT LANDSCAPE ARCHITECT STUDIO – BALANCE OF PUBLIC AND 

PRIVATE GARDENS 

Our cooperation started in 2002. During the years, this tiny team has grown continuously with 

landscapers and co-plannners. 

Planning for public places, institutions and private areas/gardens are equally important for us. 

To plan for the public is a beautyful task with high responsibility, with an extra pleasure if we 

can work in our hometown. To plan private gardens depends on rather the trust we need to 

build with the client, the harmony of a nice garden creates value of well-being. 

Forming our clients’ taste and values is important for us. This goal serves as our social 

responsibility as well (jury at the Hungarian ENTENTE FLORALE competition, organization of 

professional conferences, technical journalism). 

It is our intention to transplant the contemporary planning principles into Hungarian gardens, 

by using up-to-date planning approaches, materials and plants in order to create gardens, 

which meet the European standards. 

We put high emphasis on sustainability (Green City principles, biodiversity) and presence of 

the planner during the construction. 

In 2019 Székesfehérvár won the award of Hungarian Entente Florale. Quote from the peer 

review of the jury: 

„Rehabilitation and diverse usage of Sóstó nature conservation area through the 

improvement of ecological and environmental quality, involving also recreational and 

environmental education is exemplary. The public places of the town are renewed on a high 

professional level ...” 

Fotók: Bácskai Gergely, Csete Gábor, Páble Diána, Simon Erika, Hullár Norbert, KörTeKert 



AZ ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR MEGÚJÍTÁSA, SZÉKESFEHÉRVÁR 

A Székesfehérvár belvárosában, a történelmi sétálóutca lefűződéseként 2018-ban 

megújult köztér kedvelt közösségi tere, zöld oázisa lett a lakosságnak. 

Az egykori koránázóváros szívében található téren a kora középkortól a XX. századig több 

vonalrendszer lenyomata jelenik meg. A megvalósult terv organikus, nyitott rendszere 

feloldja a különböző alaprajzi formák közötti feszültséget. A helyszín fokozottan igényelte 

a tervezők integrált szemléletmódját, speciális szakterületek bevonását (levéltár, régész, 

történész, órásmester, grafikus). Az apró, kidolgozott, történelemre, építészetre reflektáló 

részletektől vált egyedivé, szerethetővé a tér. 

A terv a meglévő fákat kiemelt zöldfelületi értékként kezelte. A köréjük tervezett zöld 

szigetek a fáknak optimális életteret nyújtanak, és élő szervező elemei a térnek. 

A tervezői jelenlét biztosította a kivitelezés során a szabadtérépítészet összetett 

szempontrendszerének érvényesülését. Legnagyobb sikerünk a munkavégzés során 

súlyosan sérült platán megmentése volt. A térre kifejlesztett egyedi utcabútorcsalád 

gyártási folyamatának felügyelete is hozzájárult a magas minőségű végeredményhez. 

 

MODERNIZATION OF ORSZÁGZÁSZLÓ SQUARE SZÉKESFEHÉRVÁR 

In 2018 modernized square is located in the citycentre of Székesfehérvár, as part of the 

pedestrian precinct. It became a beloved community space, a green oase for the public. On 

the square, in the heart of the former coronation town, we can find many prints of linesysthems 

from the early middle ages to the 20th century. The tension between the different layouts gets 

resolved by the organic and open structure of the plan. This site required extremly integrated 

planner approach, involving special expertise (archives, archeologist, historian, horologist, 

grafic artist). The square became lovable and unique by the elaborated tiny details reflecting 

back on history and architecture. 

The emphasise in the plan is on the existing trees as green values. The green islands planed 

around them ensure the trees optimal life conditions and are live organising elements of the 

space. 

The presence of the planner during the construction ensured the emergence of the complex 

aspects of open-space planning. Our biggest success during construction was saving a 

grievously damaged sycamore. Supervising the manufacturing process of customised street 

furniture, planned for the site, also contributed to a high-quality outcome. 

 

Tájépítészeti tervezés, generáltervezés és művezetés: Vojtek Tímea, Herczegné Ghyczy Zsuzsanna, 

Fodor Emese; építészeti tervezés (emlékmű): Boór Bernadett; grafikus: Nádi Boglárka; úttervezés: 

Grosz Krisztina; közműtervezés: Török Tibor; egyedi műkő elemek gyártása: Krausz Hightech Stone; 

kivitelezés: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Orinoco 2002 Kft. 

 

 

 

 



A SZÉKESFEHÉRVÁRI SÓSTÓ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 
REHABILITÁCIÓJA 

A fehérvári Sóstó különleges természetvédelmi terület, az egykori mocsár kicsiny 

maradványa, melyet napjainkra körbenőtt a város. A tavat fenyegető teljes kiszáradás 

elkerülése érdekében széleskörű szakmai összefogásra (tájépítész, vízépítő mérnök, 

természetvédő, geológus, biológus, grafikus) volt szükség.  

Fő feladatunk a természetvédelmi szempontok képviselése volt a mederkotrás, 

vízutánpótlás és élőhelyrekonstrukció tervezése során. Munkánk leglátványosabb 

eredménye a tanösvények megújítása volt: az új útvonalhálózat kialakítása mellett 

felújítottuk a bürüket, kilátókat. Madárlesek épültek, interaktív ismeretterjesztő táblák, 

játékok vezetik a kirándulókat.  

A tárgytervezés során törekedtünk környezetbarát, kevés fenntartást igénylő anyagok 

használatára, modern és mégis tájba illő kialakításra (corten táblatestek, egyedi 

deszkapadok, nádfedeles madárlesek, vesszőfonatok). 

A tanösvénytáblák, oktatókészletek elsősorban az óvodás, kisiskolás korcsoportot 

célozzák meg. Tematikájuk változatos; bemutatják az állat-, növény- és gombavilágot, 

táj- és várostörténeti, víz- és néprajzi témákat dolgoznak fel. 

 

REHABILITATION OF SÓSTÓ NATURE CONSERVATION AREA, 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Sóstó (Salt Lake) is a special nature conservation area, tiny remainder of the former 

swampland, which by now has been surrounded by the town. To avoid the threatening 

desiccation of the lake, a wide professional collaboration with experts (landscape architect, 

hydraulician, conservationist, geologist, biologist, grafic artist) was needed. 

Our main task was to represent the conservation aspects during the planning of the course-

sweeping, water-refill and habitat restoration. The most spectacular success of our work was 

the renewal of the nature trails: besides forming the new tracks, we rewived the bridge paths 

and lookout-towers. Bird-observation lodges were constructed, interactive teeching signs and 

outdoor games are leading the visitors. 

In the course of objectplanning we tried to use environmental friendly materials requiring low 

maintenence, with modern shapes, which fit into the landscape (corten signs, costumised 

board benches, thatched bird observation lodges, wattles. 

The educational signs and games are aimed at mainly kindergarden-/early school-age 

children with diverse thematics, like presenting the world of animals, plants and fungus of the 

site, also giving a picture of landscape-and town-historical, hyrdaulical and etnographical 

themes.  

 

Tájépítészeti tervezés és művezetés: Vojtek Tímea, Herczegné Ghyczy Zsuzsanna; tanösvény grafika 

és kivitelezés: Patkós Stúdió; vízutánpótlás és generáltervezés: Kolossváry Gáborné, Kaszab Gábor; 

környezetvédelem: Progressio Kft.; kivitelezés: Aktív Kft. 


