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8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17., Telefon: 06-92-312540 
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Társaságunk jogelődje a FORMA Tervező és Fővállalkozó Kisszö
vetkezet -  16 taggal 1983 november 1 -én alakult. Kezdetben kizáró
lag műszaki tervezéssel foglalkoztunk majd 1985-ben beindítottuk 
beruh ázásscrvczési-fövál 1 al ko zási tevékenységűnket is. A megnö
vekedőit beruházói igények és tevékenységünk jelentős bővülése 
mellett létszámunk közel 50 főre gyarapodott. Ebben az időszakban 
a komplex építéstervezés mellett valamennyi szakágban rendelkez
tünk önálló szakosztályokkal.

A beruházási piac szűkülése és az egyes szakágak önállósodási 
igénye rruatt 1991 november 11 -én jelentős átszervezést hajtottunk 
végre; 20 fővel megalapítottuk a Fonna Részvénytársaságot, első
sorban építéstervezési és fővállalkozói profilokkal. Az építészeti 
teivezés szakmai irányítója Jankovies Tibor Ybl díjas építész. Köz
vetlen munkatársai a szakmában nagy gyakorlattal rendelkező épí
tészmérnökök és üzemérnökök.

Tevékenységünket a hazai haladó hagyományok tisztelete és 
a  szerves építészeti gondolkodás jellemzi. Működési területűnk az 
egész országra kiteljed, de elsősorban a Dunántúl kiemelt idegenfor
galmi övezeteiben és Budapesten vannak feladataink.

A Kós Károly Egyesülés alapító tagjaként részt veszünk annak 
munkájában; folyamatosan fogadunk fiatal építészeket- vándorokat 
-  továbbképzés céljából. A nemzetközi diákcsere-egyezmény kere
tében rendszeresen fogadunk tanulmányúton lévő fiatal külföldi 
építészeket.

1995-ben folyamatosan bővülő tevékenységünk cs széleskörű 
partneri kapcsolataink túra ösztönöztek berniünket, hogy a különbö

ző szakterületekre (tervezés, beruházásszervezés, kivitelezés, gaz
dasági tanácsadás) önálló kll-ket hozzunk létre.

A Részvénytársaság aktív támogatói közreműködésével mun
katársaink jövőbein anyagi biztonságnak növelése érdekében 1995- 
beu megalakult a Fonna Önkéntes Nyugdíjpénztár, melynek jelen
leg 26 tagja van.
Az utóbbi tíz év legjelentősebb munkái:
-Phönix  hotel rekonstrukciója, Keszthely
-  Tömegszervezeti székház, Zalaegerszeg
-  60 szobás Solar hotel, Nagyatád 
-Ü zletház és lakások, Tapolca, Deák F. u. 7.
-  I. oszt. kemping rekonstrukciója, Keszthely
- Gulya csárda, Balatonszeutgyörgy
-  3x48 egységes üdülőtelep, Agáid 
-A utóklub műszaki állomás építése, Zalaegerszeg
-  ATE kollégium rekonstrukciója, Keszthely
-  HM gyógy szanatórium bővítése és rekonstiukciója, Hévíz
-  Helikon hotel rekonstnikciója, Keszthely 

Fórum Üzletház, Keszthely
-  Bányász üdülő, söröző cs tekepálya, Balaton fenyves
-  KÖGAZ irodaház rekonstrukciója, Zalaegerszeg
-  Club Abbázia hotelek (6 szálloda), Keszthely
-  Hotel Carbona rekonstrukciója, Hévíz
-  Thermal hotel gyógyászat és szálloda rekonstrukciója, Hévíz
-  Pannon Holiday Club szálloda. Hévíz
-  Üdülőfalu, Cseiszegtomaj-Dobogó fa lu

Hévíz, Thermal Hotel 
Gyógyászati rekonstrukció előcsarnok 

Jankovies Gábor. Rác/. Tamás 1995 
{fotó: Zsitva)

Balatonszárszó, ravatalozó 
átalakítása és bővítése
Rácz Tamás (mester: Lörincz Ferenc) 1992-94
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Hévíz, BM gyógyfürdő uszodája. Jankovics Tibor, Lukács Bcáia 1990 
Hévíz, Hotel Carbona rekonstrukció, előtető, Jankovics Tibor (fotó: Zsitva)
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Hévíz, RM kávézó
Jankó vies Tibor, Krajezár Andrea
[fotó; Zsitva)

Keszthely. Abbázia szállodalánc 
Kék panzió
Füzes Antal {fotó; Zsitva)

Keszthely, Helikon szálló 
rekonstrukció, előcsarnok 
Füzes Antal, Blazsek Gyöngyvér
1989-92 (fotó: Zsitva)
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Hévíz, BM gyógyüdülő rekonstrukciója, Jankovics Tibor, Lukács Beáta 1990. 
Keszthely. Abbázia szállodalánc. Ezüst panzió. Füzes Antal 1995 (fotó: Zsitva)
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