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H a l l g a t ó i kezdeményezésre, kö-
zel fél éves előkészítő munka 
után 2009. március 24-én meg-

alakult a Budapesti Corvinus Egye-
tem Tájépítészeti Karának szakkollégi-
uma, a tájépítész- és településmérnök 
hallgatók egyetemi szakmai képvi-
selete. Az alapító ülésen közel har-
minc hallgató részvételével választot-
ták névadónak Rerrich Béla (1881-1932) 
építészt, aki Magyarországon és a Táj- 
építészeti Kar jogelődjén úttörő sze-
repet játszott a kerttervezés megújí-
tásában és a tájépítészet diszciplína 
bevezetésében és oktatásában. A szak- 
kollégium igazgatói posztjára dr. Jám-
bor Imrét, a Kert- és Szabadtértervezési 
Tanszék vezetőjét kérték fel.

A Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium, 
mint felsőoktatási öntevékeny csoport a 
következő célokat kívánja megvalósítani:

1. közösségépítés, aktivitás növelése, 
együttműködés kialakítása 
a szakkollégium tagjai között, mely 
lehetőséget teremt a közös munkára 
és jövőbeni szakmai kapcsolatok 
kiépítésére
2. kutatómunka, egyéni és közös 
alkotó tevékenység megvalósítása,
a magas szakmai színvonal eléréséhez 
megfelelő környezet megteremtése, 
mely segíti a szakkollégisták 
önfejlesztését, ismereteik és 
tudásanyaguk bővítését, kiegészítve 
a felsőoktatási tanulmányokat
3. kapcsolatterem tés a hallgatók 
és a szakma művelői között, olyan

kommunikációs csatornák keresése 
és kiépítése, melyeken keresztül 
a hallgatóknak lehetőségük lesz 
szakmai gyakorlatot, tapasztalatot 
szerezni
4. szakmai érdekképviselet 
már az egyetemi évek alatt - 
a szakkollégiumi tagok szakmai 
életben való eredményes 
elhelyezkedésének, helytállásának 
segítése, a fiatal generációk szakmai 
integrálódásának előkészítése

A Szakkollégium ennek érdekében 
a következő feladatokat látja el:

• kapcsolatok ápolása hasonló 
jellegű szervezetekkel, más jogi és 
magánszemélyekkel;
• tájépítészeti, illetve a tájépítészet 
határterületeit érintő előadások, 
kötetlen beszélgetések és vitafórumok 
szervezése;
• a szervezet szakmai jellegéhez 
illeszkedő rendezvények lebonyolítása;
• részvétel az egyetem 
szakmai életében, tudományos 
tevékenységeiben, pályázatain és 
egyéb más jogi és magánszemély által 
kiírt pályázatokon;
• egyéni és közös alkotó, kutatómunka 
feltételeinek biztosítása.

Megalakulása óta már több rendezvényt 
tartott a Szakkollégium; 2009 áprilisá-
ban egy előadás-sorozat első felvonására 
került sor, melyen két, kiemelkedő ku-
tatómunkát készítő fiatal mutatkozott 
be: Zelenák Fruzsina a norvég kortárs

táj építészet és design világába kalau-
zolt bennünket, Fülöp Györk pedig az ál-
tala kialakított táj értékelési módszer-
tant és annak vidékfejlesztésben való 
alkalmazási lehetőségeit ismertette.

Az őszi szemeszter nyitó akkordja-
ként a területrendezői tervezői jogosult-
ság szabályozásának aktuális kérdéseit 
vitatjuk meg nyilvános kerekasztal-be- 
szélgetés keretében - a fókuszban a jo-
gosultság alapját jelentő oktatással.

A táj építészmérnöki tevékenység szé-
les körben való megismertetése, elismer-
tetése, érdekeinek képviselete, ismerete-
ink bővítése, a gyakorlati munkával való 
mielőbbi megismerkedés elengedhetet-
len a tájépítészet verseny- és életképes-
ségének javításához. A Szakkollégium 
a szakma társadalmi ismertségének ja-
vításával azt szeretné elérni, hogy a 
Tájépítészeti Karról kikerülő hallga-
tók a szakmában és az életben is ered-
ményesen állják meg helyüket.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium 
Ideiglenes Elnöksége:
Fülöp Györk, Kerékgyártó Gábor,
Szabó Áron és Takács Rita ®
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