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15 éves a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara. Nem valószínű, hogy 
ezt a mondatot a világ vezető sajtóorgánumai elsősoldalas hírként kürtölik szét. 
Nekünk, a magyar és egy kicsit a nemzetközi felsőoktatásnak, a már e karon 
diplomát szerzett és ma tanulmányaikat itt folytató hallgatók százainak, 
doktoranduszoknak, tanároknak, adminisztratív segítőknek azonban mégis ked-
ves és fontos ez az évforduló. Kedves, mert 15 év már elegendő ahhoz, hogy 
legyen mire emlékezni és fontos, mert ebben a korban már kell a rövidebbi-
távolabbi jövőről gondolkodni. 
 
Tegyük fel nyugodtan a talán megbocsáthatóan plagizált kérdést: 
⎯ Haladt-e a világ – de legalább kis országunk és benne a kart magába foglaló 

mindenkori egyetem – előre a Tájépítészeti Kar által? 
⎯ Másképpen fogalmazva, az elmúlt másfél évtized igazolta-e a kétségtelenül 

speciális történelmi pillanatban és kedvező hatalmi-személyi konstellációban 
megalapított önálló kar létjogosultságát, a száz évre visszanyúló gyökerek, a 
nagy elődök hagyatékainak immáron nem csak önálló szakként, hanem 
egyetemi karként történő folytatását? 

 
Nem egy rektori köszöntő feladata a válasz tételes kibontása, de az egyértelmű 
választ egy egyetemi vezető nem kerülheti meg. Az pedig nem más, mint igen, 
haladtunk előre, igen, az önálló Kar képes volt és képes hozzáadott értéket nyúj-
tani a képzésben és a kutatásban. 
 
Hogy ezt ilyen fokú magabiztossággal állíthassuk, két kapcsolódó kérdésre szin-
tén igennel kell válaszolni: 
⎯ Találkoznak-e társadalmi kereslettel a Kar által nyújtott mai és perspektivikus 

képzések, a diploma tudás-tartalma? 
⎯ Képes-e a Kar ezt a keresletet megfelelő minőségben kielégíteni? 
 
Tények, jelentkezési adatok bizonyítják a reális társadalmi igényt a manapság 
kifutó tájépítészmérnök és településmérnök szakok iránt. A magas túljelentkezési 
arány, de még inkább a szokatlanul magas bekerülési ponthatár megnyugtató 
módon alátámasztja a döntés helyességét a tájrendező és kertépítő BSc szak 
indításáról és bizakodhatunk a 2008 őszén induló tájépítészmérnök MSc képzés 
népszerűségében is. Bár viszonylag szolid létszámmal, de folyik doktorképzés, 
amely megfelelő bázisát jelentheti a humán erőforrás fejlesztésnek és egyfajta 
motorját a kutatás bővülésnek a Karon. 
 
Ami a minőséget illeti, a feltételekben meglévő kétségtelen hiányosságok ellené-
re is nyugodtan lehet megfelelőnek értékelni. A hallgatók többsége jól érzi magát 
a Karon, az oktatók és nem oktatók véleménye a működés különböző területeiről 
nem különbözik lényegesen az egyetemi átlagtól. Tudományos fokozatok, elis-
mert alkotások bizonyítják a Kar oktatóinak elméleti és gyakorlati felkészültségét. 
Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy a nagy elődök, Rerrich Béla, Ormos Imre és 
a ma is közöttünk lévő Mőcsényi Mihály elégedettek lehetnek. Utódaik, köztük 
egykori diákjaik jó irányba fejlesztik tovább az általuk lerakott fundamentumokat: 

⎯ alakítják a kar oktatási és kutatási profilját, 
⎯ építik a nemzetközi kapcsolatokat, 
⎯ őrzik és fejlesztik a Szarvasi Arborétumot. 

Dr. Mészáros Tamás rektor köszöntője 
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Bár az eddigiekben főleg a múlt és a jelen eredményei villantak fel, elsősorban a 
képzési struktúra kapcsán óhatatlanul érintésre kerültek a kor jövőjét meghatáro-
zó kérdések is. 
Ma meglehetősen jó kitapintható, hogy a jövő egyik sarkalatos pontja a Kar nö-
vekedési képessége. Növekedés hallgatói létszámban és erőforrásokban ez 
minden egyetemi szervezet természetes célja. Hasonlóan természetes kérdések: 
⎯ Igényli-e a piac ezt a növekedést? 
⎯ Milyen magatartást tanúsítanak a versenytársak? 
⎯ Hogyan illeszthetők a Kar célkitűzései a nagyobb szervezet, az Egyetem 

stratégiájába? 
 
A Kar vezetésének véleménye szerint az utóbbi néhány év hallgatói létszám 
növekedését nem követte az erőforrás háttér megfelelő fejlesztése. A 2008 
őszén induló tájépítész-mérnök és a tervezett további mester szakoknál az inten-
zív képzés több oktatót, nagyobb labor kapacitást igényel. Mindezek mellett fon-
tos célkitűzés az oktatás nemzetköziesítése, valamint a kari kutatások bővítése, 
a hazai és a nemzetközi projektekben való részvétel. 
 
A hazai munkaerő piaci viszonyok elemzése alapján érzékelhető, hogy az indí-
tandó speciális mester szakokon nem célszerű tömegképzésre felkészülni. A 
bővítésnek sokkal nagyobb potenciális lehetősége van az integráció kihasználá-
sával, más karokkal való közös képzések, valamint más típusú együttműködések 
megvalósításával. Ezek együtt a mai képzési struktúra racionalizálásával, a tan-
tárgyak túlburjánzásának megszüntetésével a mai erőforrások nagyságrendi 
bővítése nélkül is lehetőséget nyújtanak a növekedésre a képzés mindhárom 
fokozatában. Vagyis mind a humán erőforrás, mind az infrastruktúra fejlesztése 
terén alapvetően a minőséget segítő megoldásokat célszerű preferálni a mennyi-
ségi bővülés helyett. Gondolhatunk itt az oktatói korfa optimálisabb alakítására, 
az idegen nyelvű képzés személyi feltételeinek megteremtésére éppúgy, mint az 
épület felújítások kapcsán korszerű laboratóriumok kialakítására. 
 
A Kar tanszékei és munkatársai különleges helyzetben vannak a tudományos-
kutató tevékenység területén is. A tájépítészeti kutatás/tervezés gyakran alkotó 
jellegű tervekben és nem a tradicionális publikációkban jelenik meg. Ezek között 
is sok az „egyetemen kívüli” részvétel. 
 
A sajátosságok mellett is fokozható a kutatási aktivitás, amint azt a Kar vezetése 
helyesen felismerte. Olyan mega projektek, mint pl. a kistérség-fejlesztés, tálcán 
kínálják a három Campus karainak együttműködését. Ha sikerült müncheni part-
nerrel Erdélyben ilyen típusú fejlesztési projektekben részt venni, nyilván meg-
oldható a Közigazgatástudományi és más karokkal való kooperáció. A tájépíté-
szeti, a település- és a vidékfejlesztési témák kiválóan illeszthetők az életminő-
ség javítására irányuló, kibontakozás előtt álló Corvinus Egyetemi kutatási té-
mákhoz, a Kar neves szakértőkkel rendelkezik a szintén interdiszciplináris kuta-
tási területként megjelenő környezeti gazdálkodás, fenntartható fejlődés eseté-
ben is. 

Dr. Mészáros Tamás rektor köszöntője 
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Tisztelt Tájépítészeti Kari Munkatársaim! 
 
A 15 éves jubileum alkalmából ezúton is megköszönöm a kar létrehozása, mű-
ködtetése és fejlesztése érdekében végzett munkájukat. Hogy van jövő, azt 
részben a sikeres múlt, de még inkább az előttünk álló kihívások bizonyítják. 
Kívánom, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem keretein belül, saját erőkre, de 
még inkább a társkarokkal együtt sikeresen feleljenek meg a következő másfél 
évtizedben is ezeknek a kihívásoknak. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

További sikereket kívánok a Tájépítészeti Kar munkatársainak! 

Dr. Mészáros Tamás rektor köszöntője 
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Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
Nyilvános ünnepi tanácsülésünkön köszöntöm Karunk oktatóit, dolgozóit, hallga-
tóit, intézményünk vezetőit a XI. kerület és a Minisztérium képviselőit. Összejöve-
telünkre hivatalosan a 15 éve alapított Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar 
adta az apropót. Felvetődhet a kérdés mennyire illik/célszerű 15 éves évforduló-
ról megemlékezni. Ha azt nézem, hogy sokan az 5 (Prima Primissima) és a 10 
éves évfordulókat is nagy becsben tartják, akkor a 15 év még jelentősebb.  
 
Az ünnepi tanácsülésen az évszámok tükrében is egyfajta „leltárt” illene készíte-
ni. Előadásom első részében az önálló szakirány alakításától kezdődő esemé-
nyek áttekintésére vállalkoztam. Míg a második részében a Karunk 15 éves fej-
lődéstörténetét mutatom be. 
 
 
Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
Valamennyi évforduló alkalmas arra, hogy az elmúlt időszak a legkülönbözőbb 
szempontok szerint áttekintésre kerüljön. Mielőtt én is követném a kötelezően 
kialakult rítust, néhány kérdésre válaszolok. 
⎯ Miért 1992-ben alakult meg az önálló Kar? 
⎯ Miért Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési névvel alakult meg a Karunk? 
⎯ Milyen volt az új Kar megalakulásának fogadtatása? 
⎯ Miért kettősnevű Tanszékek jöttek létre? 
 
Miért 1992-ben alakult meg az önálló Kar? 
 
A kérdést úgy is pontosítani lehetett volna, hogy miért „csak” 1992-ben válhat-
tunk önállóvá?  
Az 1960-as évek gyakorlata szerint a főiskola és az egyetem közötti alapvető 
különbséget a karok száma jelentette. Az egykarú felsőoktatási intézményt főis-
kolának, a két vagy több karút egyetemnek nevezték. Emlékeztetőül két példa: 
⎯ a szomszédos Testnevelési Főiskola az Edzői, Tanári és Szakvezetői Szak 

létesítésével vált egyetemmé, 
⎯ a soproni Erdészeti Főiskola a Faipari Mérnöki Szakkal vált egyetemmé. 
Nálunk sem volt más a helyzet. Az akkori úgynevezett Tartósítóipari Kar létesíté-
sével először egyetemi jellegű főiskolává, majd 1968-ban Kertészeti Egyetemmé 
alakultunk. 
 
Az 1963-ban alapított Kertépítészeti Szak természetesen lehetővé tette volna, 
hogy a mi diszciplínánk karrá minősítésével váljunk egyetemmé.  
Egy másik változat szerint az élelmiszeripari diszciplína elkülönülésével egyidejű-
leg lehetett volna háromkarú egyetemet létrehozni… 
 

Dr. Csemez Attila dékán ünnepi beszéde 
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A rendszerváltást követően Mőcsényi Mihály professzor urat reaktiváltuk. Rektor-
rá választására nagy fölénnyel került sor. Így rektorként kellő súllyal képviselhet-
te a Kar önállóvá válását, amelyet a kormány 1059/1992. (X. 27.) számú határo-
zata alapján 1992. szeptember elsejével „visszamenőleg” sikerült megalapítani. 
 
 
Miért Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési névvel alakult meg a Karunk? 
 
A Kar megnevezésében előrelátó módon – vagy éppen a tevékenységi területek 
„túlbiztosításával” – Mőcsényi rektor úr ragaszkodott a szakterület által művelt 
témakörök teljes lefedéséhez. 
⎯ Az első szó a Tájépítészeti egyértelműen a szakterületi tevékenységet jelen-

ti. 
⎯ A második a tájvédelmi szó a tevékenységi körünk elhivatottságát, a meg-

óvó, megőrző, oltalmazó szemléletet hangsúlyozza. 
⎯ A harmadik a tájfejlesztési fogalom a szakterületi tevékenységek dinamizmu-

sának, beruházás-orientált helyzete hangsúlyozásának érdekében történt. 
A sokak által hosszú megnevezésűnek titulált kar 2004-ben rövidült Tájépítésze-
tire.  
 
 
Milyen volt az új Kar megalakulásának fogadtatása? 
 
Az ünnepi alkalom ellenére tárgyilagosan ki kell jelentenem, hogy az irigység a 
legtalálóbb válasz a kérdésre. Az akkori kertész kari dékán sokáig nem engedte, 
hogy gazdaságilag önállóvá váljunk. Az első időszakban ezért költségeinket a 
Termesztési Kar közös büdzséjéből fedeztük. Sőt dékán úr többször deklarálta, 
hogy a Tájépítészeti -védelmi és -fejlesztési Kar megalakulásával a Táj- és Kert-
építészeti Szak meg sem szűnt. Tájépítészmérnök felvételével kísérletet is tett a 
szak Karon belüli továbbéltetésére.  
 
Karunk létrehozása éppen olyan váratlanul érte az akkori vaskalapos vezetést, 
mint 1953-ban a Főiskola kiválása az Magyar Agrártudományi Egyetemet. Akkor 
Probocskai Endre professzor úr autoritásának, a kiválás minisztériumi előkészí-
tésének köszönhetően a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1953. április 17-i 
törvényerejű rendeletét már nem lehetett visszavonatni. Szerencsére a 
1059/1992-es kormányrendeletet sem. Míg 1953-ban mindenki örült a kiválás-
nak, 1992-ben mások voltak a reakciók. Az eltelt 15 év alatt azonban az akkori 
ellenzők is megbékéltek velünk. Akkor Probocskai Endre kerülte meg a „hivatalos 
utat”, 1992-ben Mőcsényi Mihály rektorként hasonlóan járthatott el. Ellenkező 
esetben mindkét kezdeményezés házon belül elbukhatott volna. 
 
 

Dr. Csemez Attila dékán ünnepi beszéde 



  

13 

 
 
 
 
Miért kettős nevű tanszékek jöttek létre? 
 
1992-ben a meglévő Kerttervezési Tanszék és a Tájtervezési Tanszék megosz-
tásából „csak” újabb három tanszék megalakítására tellett. Tudjuk, helyesebben 
1992-ben is tudtuk, hogy valamely kar súlyát a szervezeti egységek számával is 
mérik. Mi is szerettük volna a jól hangzó az általunk bűvösnek tekintett tízes tan-
székszámot elérni. Az eredeti elképzelés szerint  
⎯ a Kert- és Településépítészetiből is két Tanszék vált volna. Ez volt az egyet-

len megvalósított elképzelés 15 év után. 2007. július 1-től ugyanis megalakult 
a Településépítészeti Tanszék Schneller István volt budapesti főépítész ve-
zetésével. 

⎯ a Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, valamint 
⎯ a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 
megosztását a személyi és a gazdasági feltételek egyelőre nem tették lehetővé. 
 
 
Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
15 éve történt 
Karunk megalakulásának 15 évfordulója megünneplésére jöttünk össze. Az 
1992. szeptember 1-i hivatalos létesítésről a határozat később, 1992. október 27-
én született. A naptári évhez ragaszkodva jól tudom, hogy a jubileumi ülésre a 
2007-es naptári évben kellett volna sort keríteni. S ha őszinték akarunk lenni 
ténylegesen a Tájépítészeti -védelmi és -fejlesztési Kar csak 15 éve, 1993 elejé-
re tudott kialakulni. 
 
A 2007. december 14-re tervezett alkalmat – objektív okok miatt – mára kénysze-
rültünk áthelyezni. A kényszerből, azaz a 2008-ra áthelyezett időpontból további 
kerek számok felsorolásával kívánok erényt kovácsolni. 
 
 
25 éve történt 
A Kertészeti Egyetemen a ’80-as évek elejére fejeződött be az „intézetesítési 
hullám”. Intézetet két tanszékből létrehozni mesterkélt lett volna, a Környezet-
gazdálkodási és Dendrológiai Intézet megalakítására három tanszékkel úgy ke-
rülhetett sor, hogy a Táj- és Kertépítészeti Tanszék kettévált. Létrejött a Kertter-
vezési és a Tájrendezési Tanszék. 
 
Az intézetesítés 25 év távlatából sem tetszik nekünk. Arra akkor azért kerülhetett 
sor, mert Dimény Imre rektor úr Mőcsényi Mihály korábban sokszor hangoztatott 
érvével meg tudott győzni minket, mely szerint a nemzetközi gyakorlatban is 
elkülönülő objektumtervezést a tájtervezést meg kell különböztetni. Az Egyete-
men belül is tükröződnie kell a két tervezési lépték szerinti tájépítészeti tevé-
kenységnek a szervezeti egységekben is. 
 
 

Dr. Csemez Attila dékán ünnepi beszéde 
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45 éve történt 
Többször hangoztattam, hogy a Kertépítészeti Szak létrehozására 1963-ban, 
azaz 45 éve került sor. Engedélyezésének oka az akkori ún. 15 éves lakásépítési 
program volt, amelynek során 1 millió lakást terveztek felépíteni. A lakások 60%-
át lakótelepi formában tervezték, amely óriási közhasználatú lakótelepi kertek 
kialakítását is jelentette. Az országos programhoz szakemberekre volt szükség. 
A szak létrehozásában rivális intézmény a soproni Főiskola volt, a Földművelés-
ügyi Minisztérium azonban Ormos Imre professzor autoritására való tekintettel 
(28/1963. FM utasítás) a Szak létrehozását a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán 
engedélyezte. A Szak létrehozásának házon belül mindenki örült, több lábon 
állást, az oktatási választék bővülését látták az új szak létrehozásában.  
 
Ha tömören akarom jellemezni a három évtizedet, akkor elmondható, hogy 
⎯ a kerttervezési diszciplína általánosan elismertté vált, 
⎯ a tájtervezési diszciplína széles körben gyökeret eresztett, 
⎯ a zöldfelületi, a tájtervezési tevékenység jelentősége egyre inkább ismertté 

vált. 
 
 
100 éve történt 
Ahogyan haladunk az időben visszafelé, egyre „kerekebbé válnak” egyre jobban 
hangzanak a számok. Rerrich Bélát 1908. január 13-án nevezték ki a Magyar 
Királyi Kertészeti Tanintézet rendes tanárává. Rerrich ettől kezdve tanította a 
Kertművészet, a Kerttervezés, a Kertészeti építészettan és a Földműveléstan 
című tantárgyakat. 
A sor folytatható lenne, ugyanis 110 évvel ezelőtt, 1898 őszi félévben oktatta 
először Révész István a Kerttervezés című tantárgyat. 
 
 
Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
Remélem, megbocsájtják nekem ezt a jó értelemben vett számháborút. Remé-
lem, elnézik nekem hogy a karrá nyilvánítás 15 évfordulóján időben a kezdetekig 
visszamentem. Következzék a kötelező áttekintés, a Kar másfél évtizedében 
bekövetkezett fejlődés ismertetése. 
 
A Kar gyarapodását mennyiségileg 
⎯ a hallgatói létszám és  
⎯ a dolgozói létszám, valamint 
⎯ a helyiségek 
méretének növekedésével lehet legjobban kifejezni. 
 
 

Dr. Csemez Attila dékán ünnepi beszéde 
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Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
 
A Kar 15 éves fejlődéstörténete (1992-2007) 
 
Ha röviden jellemezni szeretném az elmúlt másfél évtizedet, akkor vegyes érzés-
sel kellene a sikeres és az anarchikus jelenségeket egyaránt hangsúlyozni csak 
a sikerek felsorolására szorítkozom. A részletes, témakörök szerinti eredmények 
a jubileumi évkönyvben az egyes szervezeti egységeknél láthatók. 
 
A „kis” szakirány, a „kis” kar folyamatos és töretlen fejlődését a statisztikai adatok 
összehasonlításával lehet legjobban érzékeltetni.  
 

Hallgatói létszám alakulása 
 

Év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Fő 144 169 184 219 256 304 343 
         
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fő 381 405 462 530 596 630 659 722 

 
 

Oktatói létszám alakulása 
 

Év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Fő 10 9 10 19 22 32 31 
        
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fő 30 31 30 29 29 28 31 30 

 
 

Diplomát szerzett hallgatók létszámának alakulása 
 

Év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Fő 8 13 23 22 25 27 26 
        
Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Fő 23 55 62 66 52 59 57 53 

 
Szervezeti változások: 

⎯ megteremtettük a karrá váláshoz szükséges szervezeti feltétele-
ket (önálló tanszékek, dékáni hivatal), 

⎯ biztosítottuk gazdasági önállóságunkat, 
⎯ jelentősen megnöveltük a hallgatói létszámot, 
⎯ folyamatosan emeltük az oktatók és ezen belül a minősített okta-

tók létszámát. 
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Oktatási feltételek: 

⎯ folyamatosan korszerűsítettük az oktatást, emeltük a színvona-
lat, 

⎯ bevezettük a CAD és a GIS oktatást, 
⎯ korszerű számítástechnikai kari labort és tanszéki laborokat hoz-

tunk létre. 
 
Kutatási eredmények: 

⎯ eredményesen vettünk részt országos és fővárosi jelentőségű 
tervpályázatokban, 

⎯ újszerű és a tájépítészeti szakterületen korszerű értékelési eljá-
rásokat dolgoztunk ki, 

⎯ önálló tájépítészeti doktori iskolát hoztunk létre, 
⎯ tevékenységünk elismeréseként folyamatosan, tizenhatodszor 

rendeztük meg a Térinformatika a Felsőoktatásban Szimpóziu-
mokat, 

⎯ segítettük illetve önállóvá tettük a tájépítészeti folyóirat megjele-
nését (az utóbbit 4D címmel). 

 
Közéleti tevékenység: 

⎯ hazai szervezetek vezetésében vettek részt oktatóink 
⎯ nemzetközi szervezetekben aktívan tevékenykedtek munkatár-

saink, 
⎯ a regionális, a fővárosi és a megyei tervtanácsokban aktívan 

részt vettek tájépítész oktatóink 
⎯ az önkormányzati munkában a tájépítészeti diszciplínát képvisel-

ték kollégáink, 
⎯ a civil szervezetekben aktívan közreműködtek oktatóink, 
⎯ hatékonyan közreműködtünk az ökológiai, az alkotói, a vizuális-

esztétikai szemlélet hazai terjesztésében. 
 
 
Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
2007 november közepén a kényszerből megváltoztatott új időpont kiválasztásá-
nál még nem tudhattuk, hogy 2008. február 1. szakterületünk szempontjából 
nevezetes nap lehet. A véletlenek szerencsés egybeesés folytán ma lép, illetve 
lépett hatályba az 

Európai Táj Egyezmény. 
 
Előzmények: 
⎯ Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 10 ország részvételével 2000. júniu-

sában elfogadta az Európai Táj Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) 
szövegét. 

⎯ Az Egyezmény aláírására 2000. október 20-án Firenzében került sor.  
⎯ Az Egyezmény 2004. március 1-én lépett hatályba. 

Dr. Csemez Attila dékán ünnepi beszéde 
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⎯ Az Egyezmény magyarországi aláírásáról a 2051/2005. (IV. 08.) Kormányha-

tározat rendelkezik. 
⎯ Az Egyezményt hazánk 2005. szeptember 28-án írta alá. 
⎯ Az Egyezmény a 2007. évi CXI. törvény értelmében 2008. február 1-én lép-

hatályba. 
 
Az Európa Táj Egyezményből az I. Fejezet, 1. Cikket (Meghatározások) idézem: 
„A jelen Egyezményben: 
a) „Táj” az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők 

és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként 
alakult ki. 

b) „Táj-politika” az illetékes hatóságok olyan általános elveit, stratégiáját és 
irányelveit jelenti, amelyek lehetővé teszik a tájak védelmét, kezelését és ter-
vezését szolgáló intézkedések megtételét. 

c) „Táj minőségére vonatkozó célkitűzés” egy adott táj esetén arra vonatkozik, 
amikor az illetékes hatóságok megfogalmazzák a lakosságnak a környékbeli 
táj jellemzőire vonatkozó igényeit. 

d) „A táj védelme” a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és 
fenntartására vonatkozik. Örökségi értékét a táj természeti adottságai 
és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek jellemző össze-
tétele adja. 

e) „A táj kezelése” a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet 
jelent, amelynek célja a táj rendszeres fenntartása,. Célja, hogy a társadalmi, 
gazdasági és környezeti folyamatok által előidézett változásokat irányítsa és 
összhangba hozza. 

f) „A táj tervezése” olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj 
fejlesztése, helyreállítása vagy új létesítése.” 

 
 
Tisztelt Ünnepi Tanácsülés! 
Kedves Vendégek! 
 
A kör és az előadásom az Európai Táj Egyezménnyel zárul. Kettős értelemben 
zárul: 
 
⎯ A Tájépítészeti -védelmi és fejlesztési Kar létrehozásakor törekedtünk a „tel-

jes szakterületet” lefedni. Az Egyezmény a tájmenedzsmenthez a táj védel-
mét a táj kezelését és a táj tervezését sorolja. A védelem szerepelt a kari 
megnevezésben, a fejlesztés is, amihez a kezelés és a tervezés szorosan 
hozzátartozik. 

⎯ Szakterületi hitvallásunk szerint használjuk az ún. Mőcsényi féle tájfogalmat. 
Az egyezmény Preambulumában úgy határozták meg, hogy olyan jogszabály 
jöjjön létre „amely kizárólag Európa valamennyi tájának védelmével, kezelé-
sével és tervezésével foglalkozik”. A két meghatározás hasonlóságát e he-
lyen nem kell részleteznem.  

 
Köszönöm a figyelmüket! 

Dr. Csemez Attila dékán ünnepi beszéde 
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Dr. Dimény Imre az MTA tagja 
Budapesti Corvinus Egyetem 

 
Dr. Manherz Károly szakállamtitkár 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 
Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
 

Dr. Mezős Tamás elnök 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

 
Duhay Gábor főosztályvezető-helyettes 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
 

Szabó Gábor tagozat-elnök 
Magyar Építész Kamara 

 
Dr. Andor Domokosné YBL díjas tájépítész 

LAND-A Táj- és környezettervezési Műterem Kft. 
 

Schuchmann Péter igazgató 
PESTTERV Pest-Megyei Tervező Kft. 
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A kontinensen a Berlin melletti Dahlemben alakult meg az első kertészeti felső-
oktatási intézmény, a második pedig Budán. Az 1853-ban Entz Ferenc által ala-
pított kertészeti magániskolából 1894-ben létrejött a Magyar Királyi Kertészeti 
Tanintézet. Itt indult meg Magyarországon (és tegyük hozzá, az akkori Monar-
chia egész területén) először a Kerttervezés és a Kertművészet felsőfokú oktatá-
sa. A kerttervezés és a tájrendezés hazai tanításának eltelt évszázadát három 
név fémjelzi: Rerrich Béla, Ormos Imre és Mőcsényi Mihály. 
 
A Rajzolás és festés című tantárgyat a budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tan-
intézetben a képzés teljes ideje alatt oktatták. Az első tanévben heti hat-hat óra, 
a második és a harmadik évben heti négy-négy óra időtartammal. (A Rajzolás és 
festés az első évben a heti óraszámok 20%-át tette ki.)  
A Kerttervezés tantárgyat az 1896/97. tanévre beiratkozó hallgatók a harmadév-
ben vehették fel először. A Kerttervezést elsőként 1898 őszén és 1899 tavaszán 
heti négy-négy órában Révész István tanította. 
 
Amikor 1908-ban Rerrich Béla megkezdte tanintézeti rendes tanárként működé-
sét, a felsőfokú iskola, a Kertészeti Tanintézet mindössze 14 éve létezett, 
amelynek fő feladata a termesztési tárgyak, a kertészeti technológiák és a fajta-
ismeret oktatása volt. Rerrich első dolga volt, hogy a kertművészeti ismereteket 
módszeresen összefoglalja, önálló tantárggyá formálja és a tantervet kiegészítse 
a tervezési tárgyak elsajátításához szükséges alapozó tárgyakkal.  
 
Ormos Imre vezetésével 1939-ben alakult meg a Kertművészeti és Kerttervezési 
Tanszék, amely 1943-ban, az Akadémiából létrejött Magyar Királyi Kertészeti és 
Szőlészeti Főiskola keretében Kertművészeti Tanszékként működött tovább. 
Ormos az érdeklődő hallgatók részére kerttervezési szakszemináriumot szerve-
zett, amelyet a hallgatók 1943-tól vehettek fel. A tájépítész szakma ezt a mo-
mentumot tekinti a szakterületi végzettség első hazai megjelenésének. A Magyar 
Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata ezért a legkorábbról azokat 
fogadja be és azoknak biztosít tervezési jogosultságot, akik Ormos szakszeminá-
riumának hallgatói voltak. Az önálló kertépítészeti képzés lehetőségének a meg-
teremtése is ebben az időben merült fel először. 
 
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 8740/1945. M.E. számú rendeletével létrehozta 
az Agrártudományi Egyetemet, amelybe Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi 
Karként betagozódott az addig önálló Kertészeti és Szőlészeti Főiskola. Az egye-
temi és a főiskolai tagozaton 1947-ig párhuzamosan folyt a képzés. A kertész-
mérnök képzésben a szakterületi tárgyak oktatását a Kerttervezési Tanszék és 
Intézet látta el, amelynek Ormos Imre volt a vezetője. Ebben az időben több 
kísérlet történt a táj- és kertépítészeti ismereteknek szakmérnöki formában meg-
szervezett oktatására (két éves tájmérnöki képzés 1955., kerttervezési szakirá-
nyú továbbképzés 1956.), de ezek sikertelenek maradtak. 
 
Az 1953/54-es tanévet – a gödöllői székhelyű Agrártudományi Egyetemből kivál-
va – ismét önállóan kezdte meg a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola (a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsának 1953. évi 17. törvényerejű rendelete) és ezzel gyors 
fejlődés vette kezdetét. 

1. A TÁJÉPÍTÉSZETI KÉPZÉS TÖRTÉNETE 



  

20 

 
 
 
A Kerttervezési Tanszék oktatóinak létszáma 1952-re fokozatosan 12 főre nőtt.  
A klasszikus kertészeti tudományok, valamint a táj- és kertépítészeti diszciplínák 
ebben az időszakban rendkívül sokat fejlődtek.  
Az önálló szak létrehozására az 1963/64-es tanévben került sor (28/1963. FM 
sz. utasítás). A kertészmérnök képzés ettől kezdve két szakon: a termesztési 
szakon és a kertépítészeti szakon folyt. A kertépítészeti szakra az induló tanév-
ben a II. és a III. évfolyamra 15–15 hallgatót vettek fel, azaz felmenő rendszer-
ben összesen harmincan lettek kerttervezési szakosok (a felvettek 15 fős lét-
száma állandósult).  
Megkezdődött a tananyag és a tantervek folyamatos fejlesztése. 
 
A Kertészeti Egyetem 1969-ben a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola jogutódja-
ként jött létre. A képzés az addigi 4,5 év helyett 5 év lett, s ez alkalmat adott arra 
is, hogy a két szak tanterve szétváljon. Ekkor már a kertépítészeti és a termesz-
tési szakra külön kellett jelentkezni. A felvétel és a képzés az első évtől kezdve 
önálló tanterv szerint folyt. A végzettség megnevezése azonban változatlanul 
"kertészmérnök" maradt a szak megjelölésével. Az önálló szak indításának ki-
eszközlője Ormos Imre volt, akit ezért a Tájépítészeti Kar iskolateremtő és sza-
kalapító professzorának tekint. 
 
A ’70-es évek sorozatos tantervi reformokat hoztak. Mőcsényi Mihály kidolgozta 
az ún. kétlépcsős képzés tantervét (ma Bolognai rendszernek hívjuk), amely 
három év után kertépítő-tervező végzettségű kimenetet biztosított, majd újabb 
két év tanulmányaival a tájépítész oklevél megszerzésére adott lehetőséget. A 
gondosan kimunkált tantervet azonban nem fogadta el az Egyetemi Tanács, így 
az lekerült a napirendről.  
 
A szakot 1982-ben táj- és kertépítészeti szakká nevezték át. A korábbi Táj- és 
Kertépítészeti Tanszékből megalakult a Kertépítészeti Tanszék és a Tájrendezé-
si Tanszék, ami előre jelezte a későbbi szükségszerű szakirányosodást.  
 
A rendszerváltó ’90-es évek az egyetemi életben is, a táj- és kertépítész képzés-
ben is jelentős változást hoztak. A kormány 1059/1992. (X. 27.) számú határoza-
ta alapján 1992. szeptember 1-én megalakult a Tájépítészeti, -védelmi és 
-fejlesztési Kar. A Karon a tervezett hét tanszékből a létesüléskor öt szaktanszék 
alakult meg. A Tájépítészeti Kar megszületése Mőcsényi Mihály kitartó munkájá-
nak köszönhető. A Kar egyedülálló képződmény Európában, amelyet a nemzet-
közi szakmai körök – többek közt az Európai Tájépítész Iskolák Szövetsége 
(ECLAS) – példaértékű műhelynek tekint. 
 
A Kar megszületésével a lehetőségek egyszerre kitágultak. A hallgatói létszám 
néhány év alatt a négyszeresére nőtt, miközben megmaradt a felvételi túljelent-
kezés 6–8-szoros aránya. Szakirányok alakultak, megszületett a Tájépítész Dok-
tori Képzés. A PhD iskolát kilenc alprogrammal akkreditálták.  
 
Az egyetemi integráció keretében, tíz kar egyesítésével, gödöllői székhellyel 
2000-ben létrejött a Szent István Egyetem (SZIE), amelynek tagja lett a Tájépíté-
szeti, -védelmi és -fejlesztési Kar is. Az új egyetemi struktúra egyik hozadéka, a 
Karunk gesztorságával létrejött egyetemi szintű településmérnöki képzés.  
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Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karral közösen önálló, egyetemi szintű okleve-
les településmérnöki szak alapítására és indítására először a 2003/2004-es tan-
évben került sor, amelyre 40 fő államilag finanszírozott hallgatói létszámkeretet 
biztosítottak.  
 
A Szent István Egyetem eredeti kari struktúrájával csupán egy rektori ciklust, 3,5 
évet élt meg. 2003-ban a három budai Kar – az egykori Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem – a SZIE szervezetéből kivált és a Budapesti Közgazdaságtudo-
mányi és Államigazgatási Egyetemhez csatlakozott. A 2003/2004-es tanévet a 
Kar a BKÁE – népszerű nevén a „Közgáz” – égisze alatt nyitotta meg. Az újrain-
tegrált hét karú intézmény neve 2004. szeptember 1-től Budapesti Corvinus 
Egyetem (BCE) lett. 
A Kar neve 2004. július 27-től kezdődően "Tájépítészeti Kar"-ra változott.  
 
Az EU-harmonizációnak megfelelően 2006-tól a 10 féléves tájépítészmérnök, 
valamint településmérnök szakok helyett lineáris, több lépcsős képzés indult. A 
hét féléves Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszak után lehetőség van a 
négy féléves Tájépítészmérnök (MSc, MA), valamint Településmérnök (MSc) 
mesterszakon a továbbtanulásra. 
 
A Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola keretében hat 
féléves PhD képzésen szerezhetnek doktori fokozatot a legrátermettebb hallga-
tók. A képzés öt témavezető köré csoportosítva folyik. 
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2.1. A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése, szervezeti felépítése 
 

Rektor 

 
Dr. Mészáros Tamás 

egyetemi tanár 
 

Rektorhelyettesek 
 

 
Dr. Jámbor Imre 
egyetemi tanár 

stratégiai, fejlesztési 
rektorhelyettes 

 
Dr. Kerekes Sándor 

egyetemi tanár 
tudományos és oktatási 

rektorhelyettes 

 
Dr. Kis Norbert 
főiskolai tanár 

nemzetközi rektorhelyettes

 
Főigazgató, rektori hivatalvezető 
 

 
Gulyásné Turóczy Margit 

gazdasági és műszaki főigazgató 

 
Dr. Kerezsi Marica 

hivatalvezető 
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Az Egyetem karai és vezetői 
 
Élelmiszertudományi Kar Dr. Balla Csaba egyetemi docens, dékán 
Gazdálkodástudományi Kar Dr. Hofmeister Tóth Ágnes egyetemi tanár, dékán 
Kertészettudományi Kar Dr. Tóth Magdolna egyetemi tanár, dékán 
Közgazdaságtudományi Kar Dr. Trautmann László egyetemi tanár, dékán 
Közigazgatástudományi Kar Dr. Imre Miklós főiskolai tanár, dékán 
Tájépítészeti Kar Dr. Csemez Attila egyetemi tanár, dékán 
Társadalomtudományi Kar Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, dékán 
 
 
2.2. A Tájépítészeti Kar vezetése, szervezeti felépítése (2008. január 1-i állapot) 
 

Dékán 

 
Dr. Csemez Attila 

egyetemi tanár 
 
Dékánhelyettesek 
 

 
Dr. M. Szilágyi Kinga 

egyetemi tanár, 
oktatási dékánhelyettes 

 
Dr. Kollányi László 

egyetemi docens, 
tudományos kutatási és 

nemzetközi 
dékánhelyettes 

 
Dr. Tóth Csaba 

tudományos munkatárs, 
gazdasági referens 
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Dékáni Hivatal 

Hivatalvezető 
 

 
Izsákné Hegedüs Gyöngyi 

 
 
Igazgatási ügyintéző: Gyalusné Szalkai Ilona 
 
Tanulmányi ügyintézők: Derzsy Béláné 
 Fancsali Zsuzsanna 
 Laczkóné Rimóczi Erzsébet 
 
Gazdasági ügyintéző: Locherer Gézáné 
 
Kari rendszergazda: Gáspár Tamás 
 

 
Gyalusné Szalkai Ilona Gáspár Tamás Derzsy Béláné Fancsali Zsuzsanna 

Laczkóné Rimóczi Erzsébet Hegedűs Gyöngyi Locherer Gézáné 
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Kertterchnikaiés Műszaki Tanszék

Kertm
űvészeti Tanszék

Tájvédelm
i és TájrehabilitációsTanszék

Kert-és SzabadtértervezésiTanszék

TelepülsépítészetiTanszék

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Tájanalitikai és Környezetvéd. 
Laboratórium

Szarvasi Arborétum

Dékán

Dékáni Hivatal

Kari Tanács
Ideiglenes bizottságok

(fegyelmi, 
pályázatelbírálási stb.)

Oktatási 
dékánhelyettes

Külügyi és tudományos
dékánhelyettes

Gazdasági 
referens

Kari Kreditátviteli
Bizottság

Kari Tanulmányi 
Bizottság

Dékáni Kabinet

Minőségügyi Bizottság

Tanszékvezetői 
értekezlet

 
 
 
 
A Tájépítészeti Kar dékáni vezetésének kronológiája 
 

A Kar alapító dékánja (1992–1993) dr. Mőcsényi Mihály egyetemi tanár. 
 

 
1 9 9 4 – 1 9 9 9  

 

DÉKÁN 
Baloghné dr. Ormos Ilona 

egyetemi docens 
 

Dr. Jámbor Imre 
egyetemi tanár, 

oktatási dékánhelyettes 

Dr. Csima Péter 
egyetemi tanár, 

kutatási és gazdasági 
dékánhelyettes 

Dr. Babós Lajos 
egyetemi docens, 

személyügyi és külügyi 
dékánhelyettes 
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2 0 0 0 – 2 0 0 5  
 

DÉKÁN 
Dr. Jámbor Imre 
egyetemi tanár 

 
Baloghné dr. Ormos Ilona 

egyetemi docens, 
oktatási dékánhelyettes 

 

M. Szilágyi Kinga 
egyetemi tanár 

oktatási dékánhelyettes 

Dr. Csima Péter 
egyetemi tanár, 

gazdasági 
dékánhelyettes 

Dr. Csemez Attila 
egyetemi docens, 
kutatási és külügyi 

dékánhelyettes 

 
 

2 0 0 6 –  
 

DÉKÁN 
Dr. Csemez Attila 

egyetemi tanár 
 

Dr. Jámbor Imre 
egyetemi tanár 

oktatási dékánhelyettes 
 

M. Szilágyi Kinga 
egyetemi tanár 

oktatási dékánhelyettes 

Dr. Csima Péter 
egyetemi tanár, 

 

Dr. Tóth Csaba 
gazdasági referens 

M. Szilágyi Kinga 
egyetemi tanár 

külügyi dékánhelyettes 
 

Dr. Kollányi László 
egyetemi docens, 
kutatási és külügyi 

dékánhelyettes 
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Karunkon jelenleg nyolc szervezeti egység működik: hat tanszék, a Dékáni Hiva-
tal és a kari számítástechnikai labor. A Tájépítészeti Karhoz tartozik az első in-
tegrációtól kezdve, 2000. január 1-től a Szarvasi Arborétum. Öt tanszéket 1992-
ben a karrá alakuláskor létesítettünk. A Településépítészeti Tanszék 2007. július 
1-től működik. 
 
Alapvető feladatunk az oktatás, amely a tantárgyak megnevezésével jól érzékel-
hető áttekintést ad tevékenységünkről. A tantárgyak megnevezése a tantervek 
korszerűsítése során folyamatosan változott. Természetesen a hangsúlyt az 
egyes tantárgyakon belül átadott ismeretanyagra fektetjük, ami a társadalmi-
gazdasági helyzetnek és elvárásnak, valamint a törvényi háttérnek megfelelően 
szinte évről-évre kiegészül, módosul.  
Nagy dilemmát okozott, hogy a másfél évtized alatt szereplő tantárgyak, tanter-
vek szerinti változását, felsorolását közreadjuk-e. Célszerűbbnek láttam helyette 
a pillanatnyi helyzet bemutatását. Az egyes szervezeti egységek által oktatott és 
vagy koordinált tantárgyakat ezért a 2007. naptári évre vonatkoztatva közöltük. 
Oktatási tevékenységünket elsősorban a tantárgyak reprezentálják. Jóllehet a 
tantárgyi programok közreadásától terjedelmi okokból el kellett tekintenünk, a 
megnevezések tükrözik, illetve utalnak a tartalmi témakörökre. A tantárgyi prog-
ramok mellett a kontaktórák száma, a gyakorlatok tematikája is többek érdeklő-
dését felkelthetné. A kiadvány mérete a tantervek melléklését nem teszi lehető-
vé, mert a lekicsinyített táblázatok az olvashatóság határára kerülnének.  
 
Az úgynevezett kari oktatási és kutatási tevékenység a Tanszékeken keresztül 
realizálódik. A Tanszékek kutatási munkájából a másfél évtized alatt készített 
legfontosabbakat kiemeltük. Külön kerültek a jelenlegi kutatási, tervezési témakö-
rök felsorolásra. Az eredmények többsége publikálásra került. Az irodalomjegy-
zékek közreadásáról viszont szintén terjedelmi okok miatt le kellett mondanunk. 
 
Nyugodtan állíthatom, hogy oktatóink többsége fanatikus. A magas óraleterhelés 
ellenére – szakmai ambíciója által hajtva – jelentős kutatási, tervezési munkát 
végez és közéleti szerepet vállal. Csak úgy válhat az oktatás teljessé, csak úgy 
adhatók át a naprakész ismeretek, ha a tanárok az élet sűrűjében is otthonosan 
mozognak. A tanszékek tevékenységét legjobban elért eredményeik és folya-
matban lévő kutatási, tervezési munkáik jellemzik. A sokoldalú közéleti tevé-
kenység pedig önmagáért beszél… 
 
Megjegyzések: 
1. Az egyes szervezeti egységekben dolgozó munkatársak névsora a 2008. 

január 1-i állapotot tükrözi. 
2. A tantárgyak a 2007. évre vonatkoznak. 
3. A PhD oktatás két éves ciklusok szerint történik, ezért valamennyi tantárgyat 

felsoroltuk (a 2006. évben oktatottakat is). 
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Dr. Jámbor Imre 

egyetemi tanár, tanszékvezető 
 
A tanszéken folyó elméleti és a gyakorlati oktatás az emberi környezet, s ezen 
belül kiemelten a települések építészeti, ökológiai és ökonómiai szempontok 
szerinti alakításához nyújt ismereteket és fejleszti a tervezői készséget. A telepü-
lések különböző típusú és léptékű szabad tereinek, a közterületek, a közparkok, 
az intézményi-, a köz- és magánkertek tervezése, építése alkotó tevékenység, 
építészet, amely pozitív módon járul hozzá szűkebb és tágabb környezetünk 
formálásához, fejlesztéséhez, a kulturális értékek védelméhez. A települések 
környezetének alakítása, zöldfelületének tervezése, fejlesztése, a települések 
ökológiai viszonyainak és általában a környezetminőségnek a javítását segíti elő. 
A tanszéken gondozott tantárgyak oktatása ezekre az építészeti tevékenységek-
re készít fel. 
A Tanszék felelős a Kert- és szabadtér tervezés szakirányon folyó képzés szer-
vezéséért is. 
 

2007-BEN OKTATOTT TÁRGYAK 
Tavaszi félév 
 
Tájépítész mérnöki szakon (5 éves egyetemi képzés) 

⎯ Építészet 2 
⎯ Térinformatika (CAD) 
⎯ Kert- és szabadtértervezés 1. és 3. 
⎯ Zöldfelületi rendszerek 1 
⎯ Külterületi szabályozás 
⎯ Kert- és szabadtérépítészeti stúdió  
⎯ Komplex tervezés 2. 
⎯ Településökológia és környezetvédelem 

 
Településmérnök szakon (5 éves egyetemi képzés) 

⎯ Településökológia és zöldfelületi rendszerek 
 
Településmérnök kiegészítő szakon (3 éves egyetemi képzés) 

⎯ Környezettervezés 
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Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszakon 

⎯ Építészet 1. 
 
Fakultatív /C/ tárgyak 

⎯ CAD plusz 
⎯ Community supported green spaces 2 (angol nyelven) 
⎯ Erdélyi tájtörténeti szeminárium 2. 
⎯ Európai szabadtérépítészeti alkotások elemzése 
⎯ Fényképezési alapismeretek 
⎯ Rész az egész tükrében - építészeti műelemzés 2 
⎯ Térkompozíciós eljárások 
⎯ Történeti kertek rekonstrukciója 

 
Őszi félév  
 
Tájépítész mérnöki szakon (5 éves egyetemi képzés) 

⎯ Építészet 1. és 3. 
⎯ Kert- és szabadtérépítészet 
⎯ Térinformatika, CAD 
⎯ Kert- és szabadtértervezés 2 
⎯ Zöldfelületi rendszerek 2 
⎯ Komplex tervezés 1. 
⎯ Kert- és szabadtérépítészeti stúdió  

 
Településmérnök szakon (5 éves egyetemi képzés) 

⎯ Kert- és szabadtér építészet 
⎯ Környezettervezés 

 
Településmérnök kiegészítő szakon (3 éves egyetemi képzés) 

⎯ Diplomatervezés 
 
Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) alapszakon 

⎯ CAD, grafikus tervező rendszerek 
⎯ Építészet 2 
⎯ Informatika  

 
Fakultatív /C/ tárgyak 

⎯ Community supported green spaces 1 (angol nyelven) 
⎯ Erdélyi tájtörténeti szeminárium 1. 
⎯ Európai szabadtérépítészeti alkotások elemzése. 
⎯ Fényképezési alapismeretek 
⎯ Játszóterek és környezetük tervezése 
⎯ Kertépítészeti szerkezetek 
⎯ Kínai és japán kertépítés, az ikebana elvei és filozófiája 
⎯ Open space design (angol nyelven) 
⎯ Rész az egész tükrében - építészeti műelemzés 1. 
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Kutatási témák 
⎯ Belterületi zöldfelületek terhelése, terhelhetősége és a zöldfelületi tervezés 

korszerűsítése 
⎯ A szabadtér szerepe a városépítészetben. A városi szabadterek szerkezete, 

vizsgálata. Szabadtér tipológia kidolgozása. Fejlesztési, tervezési metodikai 
javaslatok 

⎯ A településökológiai és környezet-terhelhetőségi vizsgálatok módszertana 
⎯ Az ökológiai alapú karaktervizsgálatok metodikai fejlesztése a településren-

dezési tervezés korszerűsítéséhez 
⎯ Települési zöldfelület funkcionális vizsgálata és értékelése, rekreációs-

tájhasználati vizsgálatok szociológiai jellegű módszerekkel 
⎯ Települési környezetvédelmi projektek metodikai fejlesztése, a környezetvé-

delmi szakági tervek helye, szerepe a településrendezési tervekben 
 
Normatív kutatási támogatás keretében végzett kutatás témák és az elért 
eredmények 
⎯ A városrehabiltáció szabadtér-építészeti szempontjai 
⎯ Ormos Imre munkássága, tanterv és diszciplína-fejlesztő tevékenysége 
⎯ A zöldfelület tervezés metodikája 
⎯ Történeti kertek Erdélyben 
⎯ Tantárgyi struktúra kidolgozása a Településmérnök szakhoz 
⎯ Bevezetés a településépítészetbe, Településtörténet és Építészettörténet c. 

tantárgyak tematikájának kidolgozása a Településmérnök szakhoz 
⎯ A játszóterek felújításának kertépítészeti, műszaki és társadalmi aspektusai 
 
A tanszéken készült díjnyertes tervpályázatok 

⎯ Budapest, Bakáts tér rendezése tervpályázat 
⎯ Pécs, Kossuth tér rendezése tervpályázat  
⎯ Szikszó, Főtér rendezése tervpályázat 
⎯ Salgótarján városközpont rendezése tervpályázat 
⎯ Budapest, Kossuth-tér térépítészeti tervpályázata 

 
 
A Tanszék 2006. évi kutatási tevékenysége 
 
Jámbor Imre  
Diszciplináris kutatás:  
⎯ A tájképi kertek, különösen a festői és romantikus kertek kertépítészeti, stí-

lustörténeti, kortörténeti jelentőségének kutatása, elemzése 
⎯ A mértani kertek megjelenésének, fejlődéstörténetének, építészeti és kert-

építészeti jelentőségének elemzése 
⎯ Kortárs kertművészeti alkotások, stílusirányzatok elemzése és értékelése 
⎯ Kerttörténeti és kerttervezési tananyag és módszertan kidolgozása 

postsecondery képzéshez. 
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Szilágyi Kinga 
Külső kutatási forrás 
⎯ A budapesti zöldfelületi rendszer fejlesztésének koncepciója (Pro Verde) 

keretében zöldfelületi, tájépítészeti kutatások, a zöldfelületi mutatók, érték-
mérők elemzése, a biológiai aktivitás érték fogalom beépítésének lehetősége 
a településrendezési eszköztárba. A munkacsoport szakértőjeként vett részt, 
a koncepciót a Főváros adja ki.  

⎯ A természetvédelem alatt álló svábhegyi Jókai kert történeti és kertépítészeti 
értékvédelmi kutatása, revitalizációs terv készítése és javaslatok kidolgozása 
a védelemre. A természetvédelmi terület 2007-ben történeti kert védelmet 
kapott, így jelentőségnek megfelelően ma kettős védettség alatt áll. 

 
Diszciplináris kutatás 
⎯ A szabadterek használati szokásai, a funkcióváltozások, a térformák, a tér-

szerkezet és a használati módok kapcsolatrendszere budapesti történeti te-
rek esetében. A kutatás eredményeiről előadás hangzott el az Amsterdami 
Építészeti Akadémián.   

 
Fekete Albert  
Külső kutatási forrás 
⎯ Erdélyi kastélykert kutatások: 2004. óta a Kert- és Településépítészeti, illetve 

Kertművészeti Tanszéke az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási 
Központtal közösen végzi az „Erdélyi tájtörténeti szeminárium” fakultáció ke-
retében az erdélyi kastély és kúriakertek kutatását, felmérését, az értékvé-
delmi és helyreállítási program előkészítését. Eddig 36 Kis-Szamos, Maros 
és Kis-Küküllő menti, valamint háromszéki kastély és kúriakert kutatása, fel-
mérése történt meg. A kerttörténeti, kertépítészeti kutatás és felvételezés 
mellett a vizsgálat kiterjed a kertek táj- és településjelleget és -szerkezetet 
meghatározó szerepére, a táji léptékű kapcsolatokra is.  

 
Almási Balázs 
Diszciplináris kutatás 
⎯ A települési zöldfelületi rendszer, a zöldhálózat, a szabadtér fogalmak tájépí-

tészeti jelentőségét, tartalmának vizsgálata, elemzése, áttekintve a vonatko-
zó nemzetközi elméletet és szabályozási gyakorlatot, valamint a hazai elmé-
leti és gyakorlati tapasztalatokat. A vizsgálati térség Budapest külső övezete, 
beleértve az agglomeráció belső zónáját.  

 
Balogh Péter István 
Diszciplináris kutatás 
⎯ Városi szabadterek fejlődéstörténete és tervezéselmélete. A városi szabad-

terek szerepe a tradicionális városépítészeti gyakorlatban és a jelenkor fej-
lesztési stratégiáiban. A szabadtér-tipológia továbbfejlesztése, a beépítés-
módok és építészeti trendek hatásának vizsgálata a szabadterek kialakításá-
ra. 

⎯ Szabadtértervezés történeti környezetben: a különböző tervezői megközelí-
tésmódok vizsgálata, a tervezők személyes habitusának hatása a tervezés 
menetére. A városi (tömeg)közlekedés – ezen belül elsősorban az újonnan 
létesítendő metróállomások és közlekedési csomópontok – hatása a városi 
szabadterek minőségi fejlesztésére. 
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A kutatási eredményeket hazai és külföldi szaklapokban, konferencia előadáso-
kon és kiadványokban, szakkönyvekben publikáltuk. A tanszéki kutatásokban a 
doktorandusz hallgatók is részt vettek. 
 
A kutatások mellett a tanszéken minden évben számos kert- és 
szabadtérépítészeti terv készül, önkormányzatok, intézmények megbízásából. 
A kertépítészeti vagy szabadtérépítészeti terv készítése nem csupán egy adott 
feladat megoldására, egy létesítmény megvalósításához született kreatív gondo-
lat és annak megjelenítéséhez szükséges műszaki tartalomról készített doku-
mentáció előállítása, hanem az egyetemi oktatás és az előadások tartalmi fej-
lesztéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati tapasztalatszerzés és feladatcentrikus 
megoldás-kutatás. Ezért a Tanszék sosem a jövedelmező rutin feladatokat, ha-
nem egyfajta szakmai kihívást jelentő, innovációs lehetőségét rejtő tervezési 
feladatokat vállal, amelyek megoldásába mindig bevonjuk a kert- és 
szabadtértervezési szakirányos tájépítész hallgatókat. 
 
 
Kutatás-fejlesztési terv 
⎯ Megkezdett és folyamatosan végzett diszciplináris kutatások folytatása, tan-

anyag fejlesztéssel párhuzamosan, a kert- és szabadtér-építészet, a telepü-
lési zöldfelületi rendszer, a településökológia és az értékvédelem témakörei-
ben 

⎯ A városrehabilitáció területeinek kert- és szabadtérépítészeti kialakítása, a 
tömeges beépítésű lakóterületek (lakótelepek) környezetének megújítása 
Korszerű műszaki és környezetépítészeti megoldások közterületek akadály-
mentesítéséhez  

⎯ Külső kutatási források (önkormányzatok, alapítványok, szakhatóságok, pá-
lyázatok) bevonása a települési zöldfelületi rendszer illetve a karakter- és ér-
tékvizsgálatok metodikai fejlesztése körében, az erdélyi kerttörténeti kutatá-
sok és történeti kert felmérések folytatásához 

⎯ Nemzetközi kutatási projektek kezdeményezése, illetve csatlakozás kutatási 
projekt kezdeményezésekhez (pl. Norvég Alap, ECLAS LENNE és 
LE:NOTRE programok keretében, azokra alapozva) elsősorban az Európai 
Táj Egyezmény tájtipológia témakörében, továbbá a városi környezet, a vá-
rosi táj minőségének javításához, rehabilitációjához szükséges tájépítészeti 
eszközök, módszerek kidolgozása körében 

⎯ A 2006-ban ECLAS kezdeményezésre meghirdetett European Urban 
Landscape Partnership keretében Budapest Főváros Önkormányzattal való 
partneri kapcsolat kiépítése és nemzetközi kutatási program kidolgozása 

 
A doktori program keretében a következő témákat írtuk ki, amelyek kutatá-
sát doktoranduszok bevonásával tervezzük: 
⎯ Akadálymentes környezet közterületeken, városi szabad terek akadálymen-

tesítésének és közbiztonságának követelményei 
Témavezető: Fekete Albert 

⎯ Kultúrtörténeti hagyományok tájformáló hatása és megjelenése a település-
képben 
Témavezető: Fekete Albert 
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⎯ Helyi klímavizsgálatok jelentősége és módszertana a településfejlesztési, 
településrendezési tervek megalapozásához 
Témavezető: Szilágyi Kinga 

⎯ Települések zöldfelület-gazdálkodásának fejlesztése a prognosztizálható 
helyi klímaváltozások figyelembe vételével 
Témavezető: Szilágyi Kinga 

⎯ Zöldfelületi rendszerek vizsgálata és értékelése kistérségek komplex fejlesz-
tési terveinek kidolgozásához 
Témavezető: Szilágyi Kinga 

⎯ Barnamezős területek rehabilitációja mint a települési zöldfelületi rendszer 
fejlesztésének lehetősége 
Témavezető: Szilágyi Kinga 

⎯ A városi szabadterek ingatlan-érték befolyásoló hatása. Szabadterek szere-
pe a jelenkor ingatlanfejlesztéseiben. (ingatlanpiac, szabályozás, minőség, 
használat) 
Témavezető: Balogh Péter István 

⎯ A városi (közösségi) közlekedés fejlesztésének tájépítészeti, szabadtér-
építészeti vonatkozásai (nyomvonalak, megállók, gyalogos zónák, parkolók, 
kerékpár-problematika) 
Témavezető: Balogh Péter István 

⎯ Korszerű játszóterek és sportpályák a települések szabadtér-rendszerében 
(történet, szabályozás, műszaki kérdések) 
Témavezető: Balogh Péter István 

⎯ A kertépítészet fejlődése Magyarországon a II. világháborútól a rendszervál-
tásig  
Témavezető: Jámbor Imre 

  
A tanszék jelenleg folyamatban lévő projektjei 
 
⎯ Bakáts tér – Bakáts utca rendezési terve, építési engedélyezési terv 
⎯ Kámoni Arborétum Kertépítészeti Rehabilitációs Terv, Engedélyezési terv 
⎯ Nagykovácsi Fő tér és Fő utca szabadtérépítészeti tanulmányterve 
⎯ Tata, Kossuth tér rekonstrukciós tanulmányterve 
⎯ Tata zöldfelületi rendszerének vizsgálata, értékelése és fejlesztési javaslatok 

kidolgozása a 
⎯ Tardos telpülésfejlesztési koncepciója és településszerkezeti terve 
⎯ Keszthely, Festetich kastély. Kastélypark rekonstrukciós koncepcióterve a 

volt katonai terület revitalizációjával és a szétválasztott parkterületek újra 
egyesítésével 

⎯ Keszthely, Festetich-kastély. Magyar rózsák kertje. Kertépítészeti engedé-
lyezési és kiviteli terv. 

⎯ Kertépítési kézikönyv megjelentetése – szerkesztő és szerzők a tanszék 
munkatársai  

 
Tanszéki munkatársak legfőbb közéleti tevékenysége 
 
⎯ Tájépítészeti Doktori Iskola törzstagja Jámbor Imre, Szilágyi Kinga 
⎯ IFLA tag Jámbor Imre 
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⎯ European Committee of Landscape Architecture Schools (ECLAS) tagja 

Jámbor Imre, Szilágyi Kinga 
⎯ A LE:NOTRE Thematic Network vezetőségi tagja Szilágyi Kinga 
⎯ LE:NOTRE Steering Committee tagja Szilágyi Kinga 
⎯ 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat lapalapító főszerkesztője és a 

szerkesztő bizottság elnöke: Jámbor Imre 
⎯ 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat felelős szerkesztője Szilágyi 

Kinga 
⎯ MTA Településtudományi Bizottság tagja Jámbor Imre, Szilágyi Kinga 
⎯ MTA Tájépítészeti Albizottság tagja Jámbor Imre, Szilágyi Kinga, Balogh 

Péter, Fekete Albert 
⎯ Magyar Urbanisztikai Társaság tagja Jámbor Imre 
⎯ Központi Tervtanács tagja Jámbor Imre, Szilágyi Kinga 
⎯ Fővárosi Tervtanács tagja Jámbor Imre, Szilágyi Kinga 
⎯ Észak-Dunántúli Regionális Tervtanács tagja Jámbor Imre 
⎯ ICOMOS tagság Szilágyi Kinga Balogh Péter Almási Balázs 
⎯ Magyar Építész Kamara tagja Jámbor Imre, Szilágyi Kinga, Balogh Péter, 

Almási Balázs, Fekete Albert, Gergely Antal Karlóczainé Bakay Eszter, Lád 
Gergely, Zajacz Vera 

 
 Szebényi Gábor 

igazgatási ügyintéző 
Dr. Balogh Péter István 

egyetemi adjunktus  Almási Balázs 
egyetemi adjunktus 

Sárospataki Máté 
PhD hallgató 

Gergely Antal 
egyetemi tanársegéd 

Karlóczayné Bakay 
Eszter 

egyetemi tanársegéd 

Szabó Teodóra 
PhD hallgató 

Dr. M. Szilágyi Kinga 
egyetemi tanár 

Dr. Jámbor Imre 
egyetemi tanár 

Csepely-Knorr Luca 
PhD hallgató 

Dr. Fekete Albert 
egyetemi docens 

 

Egyetemi tanár: 
Dr. Jámbor Imre 
Dr. M. Szilágyi Kinga 

Egyetemi docens: 
Dr. Fekete Albert 

Egyetemi adjunktus: 
Almási Balázs 
Balogh Péter István 
Saliné dr. Czinkóczky Anna 

Igazgatási ügyintéző: Szebényi Gábor 

Egyetemi tanársegéd: 
Gergely Antal 
Karlóczayné Bakay Eszter 
Keresztesné Bodzás Erzsébet 

 Lád Gergely 
Takácsné Zajacz Vera 

PhD hallgató: 
Csepely-Knorr Luca 
Sárospataki Máté 
Szabó Teodóra 
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Dr. Fatsar Kristóf 

egyetemi docens, mb. tanszékvezető 
Baloghné dr. Ormos Ilona (1992–2007) 

 
A Tanszék elsődleges feladata átfogó ismeretek átadása szakterületünk törté-
nelméről. Az oktatott tantárgyak keretében a hallgatók hazai és külföldi példákon 
keresztül megismerik a múlt értékes kertépítészeti alkotásait, a főbb mesterek 
munkásságát az adott kor természeti, társadalmi és gazdasági viszonyainak 
tükrében. A Tanszék nagy hangsúlyt fektet a történeti kertek védelmére és re-
konstrukciójára. A hallgatókat előkészíti a tudományos munkára, a tervezés, a 
kivitelezés és a fenntartás speciális feladataira. Hatáskörébe tartozik a hallgatók 
rajzkészségét és tervezésgrafikai ismeretét fejlesztő rajzoktatás is. 
A Tanszék felelős a Kertművészeti műemlékvédelem szakirányon folyó képzés 
szervezéséért. 
 

2007-BEN OKTATOTT TÁRGYAK 
 
Tavaszi félév 
 
Tájépítészmérnök szak 

⎯ Építésügyi és vállalkozási jog 
⎯ Filozófia 
⎯ Forrás- és terepkutatás 1. 
⎯ Kertépítészet történeti stílusok 2. 
⎯ Komplex tervezés 2. 
⎯ Magyarország társadalmi és gazdasági története 2. 
⎯ Műemléki kivitelezés és fenntartás 
⎯ Műemléki tervezés 1. 
⎯ Műemléki tervezési stúdió 
⎯ Műemlékvédelem 2. 
⎯ Vállalkozási ismeretek 

 
Településmérnök szak 

⎯ Közigazgatási jog és településigazgatás 2. 
⎯ Művészettörténet és esztétika 2. 
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Tájrendező és kertépítő mérnöki BSc szak 

⎯ Rajz 1. és 2. 
⎯ Szaktörténet 

 
Őszi félév 
 
Tájépítészmérnök szak 

⎯ Esztétika 1. és 2. 
⎯ Forrás és terepkutatás 2. 
⎯ Kertépítészet történeti stílusok 1. 
⎯ Kertesztétika 
⎯ Komplex tervezés 1. 
⎯ Magyarország építészettörténete 
⎯ Magyarország társadalmi és gazdasági története 1. 
⎯ Műemléki tervezés 2. 
⎯ Műemlékvédelem 1. 
⎯ Településgazdálkodás 
⎯ Történeti kertek növényei 
⎯ Zöldfelületfenntartás 

 
Településmérnök szak 

⎯ Filozófia és etika 
⎯ Művészettörténet és esztétika 

 
Tájrendező és kertépítő mérnöki BSc szak 

⎯ Rajz 1 
⎯ Társadalomtudományi alapismeretek 

 
 
Fakultatív tárgyak 

⎯ Iszlám építészet  
⎯ Környezetpszichológia a táj- és kertépítészetben 
⎯ Néprajzi tájegységek 
⎯ Táj- és kertépítészeti elemzések 
⎯ Táj-kép történet 
⎯ Térstruktúrák szabadkézi rajzstúdium  
⎯ Tervezés műemléki környezetben  
⎯ Tervezésgrafika és látványtervezés  
⎯ Zöldfelületgazdálkodási menedzsment  
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Eddig elért kutatási eredmények 
 
Kerttörténeti alapkutatások 
A Tanszék oktatói és kutatói elsősorban a koraújkori magyar kerttörténet téma-
körében értek el eredményeket. A XVI. és a XVII. századi reneszánsz és a XVIII. 
századi barokk kertművészet területén monografikus feldolgozások is születtek. 
Egyes kiemelkedő jelentőségű történeti kertek kerttörténeti kutatásának elvégzé-
se (a fertődi, a csákvári és a cseklészi Esterházy-kastélyok, a Csákyak illésfalvai 
Új Sans Souci kertje, a bicskei Batthyány-kastély, az edelényi L'Huillier–Coburg-
kastély, a péceli Ráday-kastély) is tanszékünk munkatársainak eredménye. A 
tanszéki irányítással készült hallgatói munkák között olyan témák szerepelnek, 
mint a pozsonyi jezsuiták kertművészetének, Szeder Fábián kertészeti szakírói, 
Morbitzer Dezső tervezői tevékenységének feltárása. Kisebb kertek történeti 
kutatása is folyamatosan történik a Tanszéken. Munkatársak és hallgatóink az 
erdélyi történeti kertek kutatásában is évek óta részt vesznek. 
 
Települési értékvédelemhez végzett kutatások 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történő együttműködésben Tanszékünk 
végezte el Komárom–Esztergom megye temetőinek felmérését a műemléki vé-
delem előkészítésére. Munkatársaink és hallgatóink több település és település-
rész (Leányfalu, Balatonalmádi, Mátyásföld) kertépítészeti műemlékvédelmi feltá-
rását végezték el. 
 
Magyar Kerttörténeti Archívum 
Tanszékünk kezeli a magyarországi kerttörténeti kutatások adatbázisaként létre-
jött Magyar Kerttörténeti Archívumot. Ez az OTKA által is támogatott (nytsz.: 
T025712) kutatás a hazai kertművészeti emlékek mellett a határon túli, elsősor-
ban erdélyi kertek feltárását is magában foglalja, e tevékenységünket is OTKA 
támogatással (nytsz.: T038130) végezzük. 
 
Geofizikai kutatások történeti kertekben és régészeti helyszíneken 
A fajlagos talajellenállás-mérésen alapuló alkalmazott kutatáshoz szükséges 
műszercsomag beszerzését az OTKA (nytsz.: M36615) támogatta, és a kerttör-
téneti jellegű folyamatos kutatáshoz is támogatást adott (nytsz.: F042833), de 
számos megbízást kaptunk különböző örökségvédelmi szervezetektől és intéz-
ményektől. A kutatás keretében teljes kertfelmérést végeztünk az Oroszlány–
Majkpusztai kamalduli remeteség és későbbi Esterházy-kastély, valamint az 
edelényi L'Huillier–Coburg-kastély kertjeiben. Szondázó jellegű méréseket vé-
geztünk különböző történeti kertekben, így a csákvári Esterházy-kastély, a péceli 
Ráday-kastély, a borsi Rákóczi-várkastély, a fertődi Esterházy-kastély, a bonchi-
dai Bánffy-kastély, a bicskei Batthyány-kastély kertjeinek területén. Régészeti 
célú mérések a Nemesvámos–Balácapusztai római kori villagazdaság, az el-
pusztult középkori Szárszó falu temetője, a mázai Árpád-kori koromszói kolostor, 
a sarvalyi elpusztult középkori falu, valamint a Keszthely–Fenékpusztai római 
kori erőd (Valcum) területén folytak. 
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Régészeti ásatások történeti kertekben 
A Tanszék szervezésében és Belényesy Károly régész, a Kulturális Örökségvé-
delmi Szakszolgálat régészeti igazgatójának szakmai irányításával több ásatási 
szezonon keresztül végeztünk kutatásokat a csákvári Esterházy-kastély terüle-
tén, ahol XVIII. századi kerti építmények alapjait tártuk fel. A bicskei Batthyány-
kastély kertjében kerti útvonalak hitelesítő ásatását végeztük.  
 
Tervezés műemléki környezetben és történeti kertek tervezése 
Elsősorban hallgatói munkák vezetéseként végzünk tervezést, ennek azonban 
már jelentős hagyománya van. Történeti kertek helyreállítási terveitől kezdve 
ipari műemléki környezet urbanisztikai tervezéséig sokféle témakör szerepelt a 
tanszéki feladatok között. Legutóbb a kiscelli Schmidt-kastély kertjének tervezé-
sére került sor. A feladat alapozó kutatása is Tanszékünkön történt, elkészítése 
pedig mind az intézményt jelenleg fenntartó Budapesti Történeti Múzeum, mind 
Óbuda Önkormányzatának támogatását élvezi. 
 
 
Jelenlegi kutatási-tervezési tevékenység 
 
A kerttörténeti alapkutatások továbbra is Tanszékünk fő tevékenységét jelentik. 
Ennek keretében a fertődi Esterházy-kastély kertjének XVIII. századi, az edelényi 
L'Huillier-Coburg-kastély XIX. századi fejlődéstörténete, vagy a cseklészi Ester-
házy-kastély jelentőségének feltárása szerepel a közeljövő jelentősebb publiká-
ciós tervei között. A közelmúltban elkezdett témák közé tartozik egyes kiemelke-
dő jelentőségű történeti kertek térinformatikai alapú kutatása, amelynek segítsé-
gével már sikerült azonosítani eddig rejtve maradt kerti épületek és más elpusz-
tult objektumok terepi nyomait. 
 
Geofizikai kutatások folytatása a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat részé-
re régészeti helyszíneken. Jelenleg két római kori villa felmérését végezzük. A 
történeti kertekben folytatott felmérési munka szintén folyamatos. Ezt a módszert 
jelenleg egyre bővülő mértékben alkalmazzuk a pannóniai római kori tervezett 
tájak kutatására is. 
 
A régészeti ásatások is folytatódnak a csákvári Esterházy-kastély kertjének terü-
letén, ezeket továbbra is Belényesy Károly régész, a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat régészeti igazgatója vezeti. Szándékunkban áll e tevékenység 
kiterjesztése más helyszínekre is, amelyet pályázati források felhasználásával 
kívánunk megvalósítani. 
 
A Magyar Kerttörténeti Archívum feltöltése a kutatási eredményekkel folyamatos. 
Az OTKA jelenleg is támogatja ezt a tevékenységet. A Tanszék kezelésében 
lévő tervállomány feldolgozása nemrégiben kezdődött el annak érdekében, hogy 
az adatállomány az Archívumot is gyarapíthassa. Ennek az anyagnak a feldolgo-
zása és publikálása a közeljövőben befejeződik. 
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A tanszéki munkatársak legfőbb közéleti tevékenysége 
 
Baloghné dr. Ormos Ilona 
⎯ Magyar Kertépítők és Tájrendezők Országos Szövetsége elnökség tagja 

1990-től 
⎯ Magyar Urbanisztikai Társaság tagja 1978-2000 
⎯ Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész tagozat tagja 1997-től 
⎯ IFLA (Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége) tagja 1969-től, 1982-90 között a 

magyar tagozat titkára 
⎯ ICOMOS (Műemlékek és történeti helyek nemzetközi szövetsége) tagja 

1976-tól. 
⎯ ICOMOS Történeti kertek és a Történeti tájak nemzetközi munkabizottság 

levelező tagja 1986-tól 2005-ig 
⎯ ICOMOS Történeti Kertek Magyar Bizottság elnöke 1991-2000 
⎯ ICOMOS Oktatási Bizottság tagja 1998-tól 
⎯ Sigma Xi Tudományos Társaság ügyvezető elnöke 1996-2002 
⎯ Entente Florale nemzetközi zsűri tagja 1997-től 
⎯ Nemzeti Kegyeleti Bizottság tagja 1997-től 
⎯ MTA Kertészeti Bizottság Tájépítészeti Albizottság elnöke 1999-től 
⎯ ITSZB (Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértő Bizottság) tagja 2000-2003 
⎯ Műemlékvédelem-Szerkesztő Bizottság tagja 1998-2000 
⎯ Tájépítészet-Szerkesztő Bizottság tagja 2000-től 
 
Dr. Fatsar Kristóf 
⎯ KÉE Kertészeti Kar Hallgatói Önkormányzat elnöke 1989-1992 
⎯ KÉE Egyetemi Tanács tagja, 1989-1992 és 1993-1994 között 
⎯ Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagja, 1994-1995 és 

1997-1998 között 
⎯ ICOMOS tagja 1995-től 
⎯ Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetségének elnökségi tagja, 1994-

1995 
⎯ Magyar Építész Kamara tagja, 1997-től 
⎯ Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja, 2000-től 
⎯ Sigma Xi, The Scientific Research Society Magyar Tagozat titkára 2000-

2002 között 
⎯ MTA Köztestület tagja 2003-tól 
⎯ MTA Tájépítészeti Albizottságának titkára 2003-tól 
⎯ ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Történeti Kertek Szakbizottságának 

titkára 2001-től 
⎯ ICOMOS-IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes 

levelező tagja 2001-től, vezetőségi tagja 2006-tól 
⎯ Magyar XVIII. század-kutatók Társaság tagja, 2006-tól 
⎯ BCE Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola törzstagja 

2007-től 
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Jószainé dr. Párkányi Ildikó 
⎯ Magyar Tudományok Akadémia, köztestületi tag 
⎯ Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség elnöke 
⎯ MTA Tájépítészeti Albizottság tagja 
⎯ Virágos Magyarországért Szervező Bizottság tagja 
⎯ Virágos Városok és Falvak Nemzetközi Zsűri tagja  
 
Szabadics Anita 
⎯ ICOMOS tagság 
 
Kecskés András 
⎯ Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének Festő Szakosztályában 

vezetőségi tag 
 

 
 

Emeritus professzor: Dr. Mőcsényi Mihály 
Egyetemi docens:  Dr. Fatsar Kristóf mb. tanszékvezető 
 Baloghné dr. Ormos Ilona ny. tanszékvezető 
 Jószainé dr. Párkányi Ildikó 
Egyetemi tanársegéd:  Gecséné Tar Imola 
 Szabadics Anita 
Tanszéki mérnök: Győr Attila 
 Takács Katalin 
Művésztanár: Kecskés András 
PhD hallgató: Eplényi Anna 
 Kiszely Gergely 
 Firnigl Anett 
 Oláh Brigitta  
Igazgatási ügyintéző: Suditsch Julianna 
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Dr. Jámbor Imre 

mb. tanszékvezető 
Dr. Babós Lajos (1992–2001) 
Dr. Tóth Csaba (2001–2003) 

 
Tanszékünk keretein belül zajlik a tájépítész hallgatók általános értelemben vett 
mérnöki alapképzése. Az oktatott tárgyak nagyban hozzájárulnak a szakmánk 
szempontjából fontos műszaki ismeretek és műszaki szemlélet megszerzéséhez. 
Az órák során a hallgatók megismerkednek a tájépítészetben alkalmazott anya-
gokkal és szerkezetekkel, a felszínalakítás jellegzetességeivel, valamint a mér-
nöki munkát segítő gépekkel, műszerekkel és technológiákkal, folyamatosan 
figyelemmel kísérve azok fejlődését. Elsajátítják a tervek ábrázolásához és ér-
telmezéséhez szükséges alapismereteket, a helyszínrajzok készítéséhez, a kivi-
telezéshez szükséges földmérési eszközök alkalmazását. Az elméleti oktatás 
mellett igen nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre; az előadásokat mű-
hely- és terepgyakorlatok támasztják alá. Fontosnak tartjuk, hogy karunkon dip-
lomát szerző tájépítészmérnökök ne csak a tervezőasztal mellett tudjanak ki-
emelkedőt alkotni, hanem magabiztosan irányítsák a szakterülethez tartozó kivi-
telezési és felmérési feladatok elvégzését is. 
 

2007-BEN OKTATOTT TÁRGYAK 
 
Tavaszi félév 
 
Tájrendező és kertépítő mérnöki (BSc) szak 
⎯ Ábrázoló geometria és rajz (Ábrázoló geometria 2) 
⎯ Építészet 1. (Anyagtan, Kertépítészeti szerkezetek) 
⎯ Geodézia 1. 
 
Tájépítészmérnök szak 
⎯ Anyagtan és építéstechnika 
⎯ Építészet 3. 
⎯ Kert- és szabadtértervezés 1. 
⎯ Szabadtéri tárgytervezés 
⎯ Tereprendezés 1. 
 
Településmérnök szak 
⎯ Tereprendezés 
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Őszi félév 
 
Tájrendező és kertépítő mérnöki (BSc) szak 
⎯ Ábrázoló geometria és rajz (Ábrázoló geometria 1) 
⎯ Építészet 2. (Anyagtan, Kertépítészeti szerkezetek, Szilárdságtan) 
⎯ Geodézia 2. 
⎯ Mérnöki alapismeretek 
⎯ Tereprendezés 
 
Tájépítészmérnök szak 
⎯ Kivitelezés 1. 
⎯ Települési értékvédelem 
⎯ Tereprendezés 2. 
 
Fakultatív tárgyak 
⎯ Fejezetek az építészet történetéből 
⎯ Kertépítészeti szerkezetek 1. és 2. 
⎯ Kortárs irányzatok a kertépítészetben 
⎯ Műszaki rajz 
 
 
Eddigi kutatási eredmények, tervek 

 
Kutatási eredmények 
⎯ A kerti építmények és berendezési tárgyak tervezésével, szerkezettani prob-

lémáival összefüggő elméleti és gyakorlati kutatások 
⎯ Esztergomi reneszánsz falképeken az architektúra és táj kapcsolata 
⎯ Napjaink szigorú műszaki előírásainak meg nem felelő anyagok helyettesíté-

sének a lehetősége annak érdekében, hogy a modern anyagok használata 
mellett is megőrizhetőek legyenek a hagyományos anyaghasználatból adódó 
helyi jellegzetességek 

⎯ Rendszeres publikációk a Kar 4D folyóiratában 
 

 
Fontosabb szabadtér-építészeti tervek, melyekben a tanszék társtervezőként 
részt vett 
⎯ Salgótarján, Főtér építészeti- és kertépítészeti engedélyezési terve, tervezési 

alaptérkép készítés (2002). 
⎯ Bugyi Nagyközség Falufejlesztési és -felújítási Terve, tervezési alaptérkép és 

növénykataszter készítés (2004). 
⎯ Magyarszecsőd, Batthyány kastély kertjének geodéziai felmérése és nö-

vénykataszter készítés (2004). 
⎯ Nyírábrány, Eördögh-kastély geodéziai felmérése és tervezési alaptérkép 

készítés (2004). 
⎯ Szombathely, Ferenceskert történeti témapark kiviteli terve. (2004.)           
⎯ Bicske, Kossuth-tér szabadtér építészeti engedélyezési terve, tervezési alap-

térkép készítés (2005). 
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⎯ Budapest Ferencváros, Bakáts tér és Bakáts utca rendezése, tervezési alap-

térkép készítés (2005) 
⎯ Kámoni arborétum geodéziai felmérés és növénykataszter (2007) 
⎯ Tokod Polgármesteri Hivatal épültének környezete (2007) 
 
Jelenleg folyó kutatások, tervezések 
 
Kutatási témák 

⎯ Kataszter készítése azon magyarországi építőkő bányákról, me-
lyek termékei a szabadtér építészetben is használhatóak, meg-
könnyítve ezzel a tervezők anyagválasztását 

⎯ Általános tervezéselméleti kérdések 
⎯ A kerti építmények és berendezési tárgyak tervezésével, szerke-

zettani problémáival összefüggő elméleti és gyakorlati kutatások. 
⎯ Kerttörténeti és műemlékvédelmi elméleti kutatások, forráskuta-

tás 
⎯ Környezetarchitektúra-elemek fejlesztése 

 
Szabadtér-építészeti tervek (melyekben a tanszék részt kíván venni) 

⎯ Visegrád, Sibrik domb info-pavilon és az organikus építőtábor 
helyszínének rehabilitálása 

 
Tanszéki munkatársak közéleti tevékenysége 
 
Dr. Vukov Konstantin  
⎯ Magyar Építész Kamara Műemléki Tagozat küldötte 
⎯ Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata-Porta Speciosa Egyeseület 

vezetőségi tagja 
 

 
 
Tanszéki munkatársak 

 
Egyetemi tanár:  Dr. Jámbor Imre 
Egyetemi docens:  Bárdné dr. Feind Teréz 
  Dr. Vukov Konstantin 
Egyetemi adjunktus:  Dr. Demjén István 
  Dr. Rózsa Szabolcs 
Egyetemi tanársegéd:  Vajda Szabolcs 
Tudományos munkatárs  Dr. Tóth Csaba 
PhD hallgató:  Sárospataki Máté 
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Dr. Csemez Attila 

egyetemi tanár, tanszékvezető 
 
A Tanszéken folyó képzés felkészít a korszerű ökológiai, műszaki, jogi és öko-
nómiai ismeretek, valamint esztétikai elvek alkalmazási készségének érvényesí-
tésére nagy összefüggő geopolitikai térségek, tájak, tájegységek fejlesztéséhez, 
a tájpotenciál növeléséhez, a különböző szakterületi képviselők munkájának 
összehangolásához. A hallgatóságot továbbá felkészítjük a tájrendezési, a kör-
nyezetalakítási, a területrendezési és a regionális területfejlesztési tervek elké-
szítésére; a táj- és környezetgazdálkodással összefüggő igazgatási-üzemeltetési 
elképzelések magas szintű megvalósítására. 
A Tanszék felelős a Tájtervezés és területfejlesztés szakirányon folyó képzés 
szervezésért. 
 

2007-BEN OKTATOTT TÁRGYAK 
 
Tavaszi félév 
 
Tájépítészmérnök szak 

⎯ Komplex tervezés 2C 
⎯ Környezetvédelem és KHV 2.  
⎯ Regionális politika   
⎯ Tájökológia  
⎯ Tájrendezés és -rehabilitáció 2., 3. és 4. 
⎯ Térinformatika, CAD 
⎯ Térinformatika 2.  
⎯ Területfejlesztés 1.  
⎯ Turisztika 2.  

 
Településmérnök nappali 

⎯ Környezetvédelem  
⎯ Tájrendezési alapismeretek  
⎯ Térinformatika 2.  
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Településmérnök kiegészítő levelező 

⎯ EU területpolitika 
⎯ Területfejlesztés 2. 
⎯ Területi regionális tervezés 2. 

 
 
Őszi félév 
 
Tájrendező és kertépítő mérnöki BSc szak 

⎯ Gazdaságtudományi alapismeretek  
⎯ GIS, CAD 1  

 
Tájépítészmérnök szak 

⎯ Erdészet   
⎯ Komplex tervezés 1C  
⎯ Környezeti gazdaságtan   
⎯ Környezetvédelem és KHV 1. és 3. 
⎯ Közigazgatási gyakorlat C  
⎯ Szakmai gyakorlat C 
⎯ Tájépítészeti ismeretek 2.  
⎯ Tájrendezés és -rehabilitáció 1.  
⎯ Tájtervezés   
⎯ Térinformatika 1., CAD  
⎯ Térinformatika 3.  
⎯ Térségi vízgazdálkodás   
⎯ Turisztika 1.  

 
Településmérnök nappali 

⎯ Környezetvédelem  
⎯ Táj- és településföldrajz  
⎯ Tájrendezési alapismeretek  
⎯ Tájtervezés  
⎯ Térinformatika és CAD 1.  

 
Fakultatív tárgyak 

⎯ Ember és táj  
⎯ EU-pályázatírás  
⎯ GIMPELJÜNK! Grafika szabad szoftverrel, bilincsek nélkül  
⎯ Google SketchUp 2.  
⎯ Hulladék a tájban 1.  
⎯ Konfliktusok az agglomerációban 1. és 2. 
⎯ Közösségi részvétel a tájépítészetben  
⎯ Landscape planning in European Unio  
⎯ Landscape Planning in the Central Region   
⎯ Landscape planning theory  
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⎯ Légi- és űrfelvételek feldolgozása a tájépítészetben Erdas 
Imagine szoftverrel  

⎯ Nyomvonalas létesítmények tájbaillesztése 1.  
⎯ Participatory Planning in Landscape Architecture  
⎯ Photoshop használata a környezetrendezésben 1.  
⎯ Photoshop in the landscape architecture  
⎯ Processing aerial photograps and satellite images with Erdas 

software  
⎯ SketchUp 3D-s rajzolás szabadon  
⎯ Tájépítész műhelyek 
⎯ Tájépítészek az erdei iskolában  
⎯ Tájkarakter-térképezés  
⎯ Településeink földrajzi alapjai  
⎯ Területi tervezés az EU-ban  
⎯ Változó városkörnyék 1. és 2. 
⎯ Város-környezet-nevelés  
⎯ Vizuális környezetszennyezés  
⎯ Zöldút (greenway) tervezés  

 
PhD tárgyak 

⎯ Globális környezetvédelem  
⎯ Környezeti gazdaságtan  
⎯ Környezetvédelem  
⎯ Tájtervezés  
⎯ Területfejlesztés  

 
Az eddig elért kutatási eredmények 
(tervek, tanulmányok, projektek, együttműködések) 
 
Hallgatók bevonásával végzett munkák 
― Budapest, XI. kerület Bikás park zöldfelületi ötletterve, 2007 
― Budapest, XI. kerület Európa tér zöldfelületi ötletterve, 2007 
― Kistapolca Zöldfelületi és Idegenforgalmi Arculatterve, 2007 
― Tésa, Kemence, Nagybörzsöny, Bernecebaráti, Nagybörzsöny, Perőcsény 

települések turisztikai fejlesztési koncepciója, 2007 
― Demjén, Tarnaszentmária, Egerszalók, Egerszólát, Verpelét, Feldebrő tele-

pülések zöldfelületi és idegenforgalmi arculatterve, 2007 
― Táska település arculatterve, 2007 
― Visegrád Turisztikai Fejlesztési Koncepciója, 2006 
― Budapest XII. kerületi parkerdő erdei kerékpárút és trial kerékpárpálya terve-

zése, 2006 
― Bakonyoszlop – Bakonyszentkirály – Csesznek önkéntes kistérségi társulás 

tájkarakterelemzése és tájfejlesztési programja, 2006 
― Kerka-menti Kistérség településrendezési terve vizsgálati munkarészének 

elkészítése, 2004 
― Ötletterv az Aranyhegyi infrastrukturális folyosó kialakítására, 2003 
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― A pilisvörösvári Pálya-tó környezetalakítási ötletterve, 2003 
― Az Ister-Granum Kisrégió turisztikai termékfejlesztési stratégiája, 2002-2003 
― Tárnok környezetvédelmi programjának megalapozó környezetvédelmi fel-

mérése, 2002–2003 
― Barcs város arculatterve (környezetrendezési tervek), 2003. 
― Tököl város zöldfelületi arculatterve, 2002 
― Keszthely-Hévíz Kistérségi Fejlesztési Társulás településeinek táji adottságai 

és fejlesztési lehetőségei, 2001 
― Bridge Lifeline Danube, 2000 
― Tiszaszőlős településszerkezeti terve, Tájrendezési szakági munkarész, 

1999 
― Nagyszékely–Kisszékely–Udvardi Tájrendezési Tanulmányterve, 1999 
― Tamási kistérségének turisztikai fejlesztési lehetőségei, 1999 
― Kisvejke Térségi Társulás településeinek tájanalízise és fejlesztési lehetősé-

gei 1999 
― Tét kistérség fejlesztési javaslatok, 1997 
― A Villányi Körjegyzőség településeinek adottságai és fejlesztési lehetőségei 

(„Villányi borút”), 1996 
 
Tanszéki munkák 
A) Uniós projektek: 
⎯ Final Draft – Environmental Report Objective 3 Cross-Border Cooperation 

Programme Hungary – Austria 2007 – 2013, 2006. december 
⎯ Az M0-ás autópálya keleti szakasza és az M31-es Gödöllői átkötés, Környe-

zeti hatásvizsgálatok összefoglalója, Végső jelentés TOR2: Műszaki segít-
ségnyújtás a Magyar Köztársaság számára a Kohéziós Alap által finanszíro-
zott projektek kidolgozásához  NA RT, 2004 

― Phare CBC Magyarország – Ausztria Program 2000. évi Kisprojekt Alap ke-
retein belül „Megvalósíthatósági tanulmány készítése az Osztrák–Magyar 
Fertő-térségi fenntartható közlekedési projekthez” „A Fertő-térségi érzékeny 
területek fenntartható közlekedése fejlesztési moduljainak kidolgozása, stra-
tégiai irányítása és a térségi kutatási tevékenység koordinációja”, 2003 

― BRIDGE – Lifeline Danube –  INTERREG IIC Teil I: Contents of the 
Transnational Project and Cooperation Agreement. Part I: BRIDGE Lifeline 
Danube, 2003 

― Részt veszünk az EREG háromoldalú, nemzetközi együttműködésben, 
amelynek célja a Bécstől keletre fekvő Duna-menti régiók fejlesztése, a hatá-
ron átnyúló kapcsolatok támogatása, információgyűjtés és szolgáltatás. 

 
B) Országos, regionális, megyei és térségi szintű tervek: 
― Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv Természet- és Tájvédelem szak-

ági munkarészének elkészítése, szakági vezetőtervezőként való közreműkö-
dés, 2006–2007 

― Részvétel az „Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, törvénymódo-
sítás szakmai előkészítése” című tervezői munkában, 2006 

― Az Országos Területrendezési Terv Felülvizsgálata, az Országos Területren-
dezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény módosító javaslata – Környe-
zeti vizsgálat, 2006 
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― Módosítási javaslat az Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 

XXVI. tv. módosításához - Tájképvédelmi terület övezetének szabályozása, 
2006 

― A Környezet és Energia Operatív Program környezeti vizsgálata, Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, In Respect konzorcium, 2006 

― A Nemzeti Fejlesztési Terv és operatív programjainak környezeti vizsgálata, 
In Respect konzorcium, 2006 

― Nyomvonalas létesítmények élőhelyfragmentáló hatása. Nemzeti jelentés az 
INE COST 341 témában Környezegazdálkodási Intézet Budapest, 2001 

― Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Program – VI./2 Élhető régió, a tele-
püléskörnyezet minőségjavításának programja, 2001 

― Közép-Magyarországi Régió fejlesztési programja. Zöldfolyosó-rendszer 
kialakítása (Greenway system) VI.3. Dél-Budakörnyéki Zöld Öv (Green Belt) 
pilot projekt 2000 

― Természet- és tájvédelmi szemléletű tájtervezés utak és létesítményeik vo-
natkozásában, Tanulmány, 2000 

― A tervezett Dunai Nemzeti Park és térsége területrendezési terve (egyezte-
tési anyag) SZIE-TTT, Budapest, 2000 

― A tervezett Dunai Nemzeti Park (Szigetköz) és térsége területrendezési ter-
ve, előkészítő fázis, KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, KTM, 
1999 

― A tervezett Dunai Nemzeti Park (Szigetköz) és térsége területrendezési terv, 
KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, KTM, 1999 

― Fertő–Hanság Nemzeti Park területrendezési tervének környezeti, társadalmi 
és gazdasági hatásvizsgálata — Hatásvizsgálati esettanulmány (A terület-
rendezési tervekhez készítendő környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizs-
gálat metodikájának alkalmazása a Fertő–Hanság Nemzeti Park területren-
dezési tervére) KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék – KOLPRON 
Budapest Kft. – MTA MTA Szociológiai Kutató Intézet 1999 

― A területrendezési tervek környezeti, társadalmi gazdasági hatásvizsgálata – 
Hatáselemzési tervezési segédlet,1999 

― A Duna–Dráva nemzeti park és térsége területrendezési terve, KÉE Tájter-
vezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest, 1999 

― A Duna–Dráva nemzeti park és térsége területrendezési terve. Egyeztetési 
anyag KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest, 1999 

― A Duna–Dráva nemzeti park és térsége területrendezési terve, KÉE Tájter-
vezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest, 1999 

― A Duna–Dráva nemzeti park és térsége területrendezési terve egyeztetési 
anyagára érkezett észrevételek és a tervezői válaszok, KÉE Tájtervezési és 
Területfejlesztési Tanszék, Budapest, 1999 

― A területrendezési tervek környezeti, társadalmi gazdasági hatásvizsgálatá-
nak metodikája KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék – KOLPRON 
Budapest Kft. – ÉRTÉKTÉRKÉP Kft.– MTA Szociológiai Kutató Intézet – 
Pestterv Kft., 1998 

― Kísérleti jellegű területrendezési program KÉE Tájtervezési és Területfejlesz-
tési Tanszék 1997 
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― Koncepció a BNV ügyében hozott hágai ítéletet követő magyar-szlovák tár-

gyalásokon képviselt magyar javaslat mező-, erdő-, vad- és halgazdálkodási 
következményeiről a Szigetközben KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési 
Tanszék, 1997 

― Ezüst-hegyi felhagyott bánya-gödrök rekultivációja. II. ütem. Tájrendezési 
kiviteli terv, Pilisi Parkerdőgazdaság Rt., 1997 

― Vadasparki Vim-bánya és Kis-bánya rekultivációja Tájrendezési kiviteli terv, 
Pilisi Parkerdőgazdaság Rt., 1997 

― A Duna-Tisza közi hátság vízhiányos helyzetéhez igazodó beavatkozások 
környezeti hatáselemzése és hatástanulmánya, 1996 

― A Duna–Dráva nemzeti park és térsége tájrendezési terve, koncepció, KÉE 
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest, 1996 

― A Duna–Dráva nemzeti park és térsége regionális tájrendezési terve, vizsgá-
lat, KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest, 1995 

― Vizsgálati összefoglaló (A tervezett Duna–Dráva Nemzeti Park regionális 
tájrendezési terve) KÉE Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, KTM, 
1995 

― Ördögorom természetvédelmi terület fejlesztése Pilisi Állami Parkerdőgazda-
ság Budapesti Erdészete, 1995 

― A 44. sz. főút Békéscsabát elkerülő szakasza - Környezeti hatásvizsgálat 
(Ökológia, tájvédelem) Bp., 1994 

― Élővilág, (flóra, fauna), ökorendszerek, természetvédelem munkarész Győr 
általános rendezési tervéhez, 1994 

― Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület fejlesztése Pilisi Állami Parker-
dőgazdaság Budapesti Erdészete, 1994  

― Esztergom, Szent-Tamás-hegy RRT VÁTI RT., 1994. (szakági tervezőként) 
― A 8-as számú főút környezeti hatásvizsgálata (Természetvédelem, tájesztéti-

ka), Budapest,1993 
― Dunai Nemzeti Park és térsége regionális tájrendezési terve – vizsgálat (I., II. 

és III. kötet) KÉE – KTM, (a Tájvédelmi Tanszékkel közösen),1993 
― Prekoncepció a Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciójához. KÉE 

Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, MTA Regionális Kutatások Köz-
pontja, Budapest, 1993 

― A Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciója KÉE Tájtervezési és 
Területfejlesztési Tsz. valamint MTA RKK Észak-dunántúli Oszály, 1993 

― A Tisza-tó térhasználat fejlesztési irányai Tájökológia feltárás, terhelhetőség 
vizsgálat Budapest, KÉE, Tájrendezési Tanszék, 1992 

― Tájinformációs elemző rendszer kidolgozása az ökológiai tévcselekedetek 
megelőzése és újabb területhasználati konfliktusok megakadályozása érde-
kében KÉE-VÁTI-VITUKI. Budapest, 1992 

― Eger-Felnémet 12 tantermes humán gimnázium és környezetrendezési ter-
ve, 1992 

 
A tanszék által szervezett tudományos konferenciák, programok 
— Térinformatika az oktatásban (GIS) szimpóziumok 1991-től évente 
— Tájkép 2004 Tudományos Konferencia szervezése 
— Kutatók éjszakája szervezése, 2007 
— Lippay–Ormos–Vas Tudományos Ülésszak Tájtervezés és Területrendezés 

Szekció, kétévente 
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Jelenlegi kutatási-tervezési tevékenységek 
 
― Balatonboglár Árpád-házi Szent Erzsébet emlékpark fejlesztése, kertépíté-

szeti ötletterve 
― Hűvösvölgyi Nagyrét turisztikai fejlesztése  
― Az Európai Unió által támogatott Interreg IIIB CADSES program keretében a 

GreenKeys „Urban Green as a Key for Sustainable Cities” projekt keretében, 
a Budapest VIII. kerület Mátyás tér közösségi részvétellel történő fejleszté-
sében, kivitelezésében való szakértői feladatok ellátása.  

― Norvég Alap 2007 – A környezettudatosság aktív formáinak erősítése – A 
Szilas-patak Szabadföldi út és Naplás-tó közötti szakaszának 
természetközeli rendezése a helyi társadalom részvételével 

― Norvég Alap 2007 – Táji értékek kataszterezése az Európai Tájegyezmény 
hazai bevezetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés módszerta-
nának kidolgozásához, TÉKA = TájÉrtékKAtaszter projekt 

― Visegrádi Alap 2007 – Pearls of the landscape – Knowledge-platform for 
preservation and management of historic gardens in Visegrad countries 

― InterregIVB – Vital landscapes Valorisation of cultural landscapes in Central 
Europe by implementing regional management processes to improve the 
quality of life in rural and sub-urban regions 

― Firtos projekt – TU München és a sapientia Erdélyi Magyar Egyetem részvé-
telével 

 
 
A tanszéki munkatársak legfőbb közéleti tevékenysége 
 
Csemez Attila: 

— Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag, 
— MTA Tájépítészeti Albizottság társelnöke, 
— MTA Településtudományi Bizottság tagja, 
— MÉK Területrendezési Minősítő Bizottságának tagja, 
— MÉK Építészeti Minősítő Bizottságának tagja (2000–2004) 
— MÉK Oktatási Bizottságának tagja, 
— Guckler Károly Természetvédelmi alapítvány Kuratóriumának alel-

nöke (1992 óta) 
— HUNGIS Alapítvány kuratóriumának oktatási felelőse (1993 óta) 
— Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége (IFLA), szakbizottsági tag 

(1985 óta) 
— Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége tagja (1990 óta) 
— A Magyar Építész Kamara tagja (1997 óta) 
— Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) tagja (1970 óta) 
— KTM Központi Tervtanács tagja (1990–1994) 
— ICOMOS tagja (2006 óta) 
— A Győr-Moson-Sopron Megyei tervtanács tagja (1994–2000) 
— Közép-Magyarországi Régió Tervtanács tagja 
— Budapest Főváros Tervtanács tagja (2000–) 
— MEH Központi Tervtanács tagja (2005–) 
— A BESZ Kuratóriumának tagja (1993 óta) 
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Kollányi László: 

— ICOMOS tagja (2006 óta) 
 
Sallay Ágnes: 

— A Magyar Építész Kamara tagja (1998 óta) 
— ICOMOS tagja (2006 óta) 
— Érd város építészeti és műszaki tervtanácsának tagja (2007 óta) 
— Közép-dunántúli Régió Területi Tervtanács tagja (2008-tól) 

 
Molnár József László: 

— Tájépítész Gondolkodók Szellemi Műhelye – moderátor 
 
Filepné Kovács Krisztina: 

— A Magyar Építész Kamara tagja (2005 óta) 
— Tájépítész Gondolkodók Szellemi Műhelye tagja 
 

Dömötör Tamás: 
— KTM Környezeti Tervtanács tagja (1990–1994) 
— Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége – elnökségi tag 
— Tájépítész Gondolkodók Szellemi Műhelye (TÁGSZEM) – névadó 

alapítótag 
— TÁJÉK Tájművészeti Alkotócsoport – alapítótag 

 
Mikházi Zsuzsanna: 

— Projektpedagógiai Társaság tagja (2007 óta) 
— Erdei Iskola Egyesület tagja (2006 óta) 
— KÖRLÁNC Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért tagja (2005 

óta) 
 

Szilvácsku Zsolt: 
— Magyar Építész Kamara tag 
— Nemzetközi Hatásvizsgálati Egyesület, USA (International 

Association of Impact Assessment) tag 
— Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tag 
— Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (Az 

International Project Management Association (IPMA) magyar vizs-
gaközpontja) kuratórium tagja 

— Német Hatásvizsgálati Társaság (UVP-Gesellschaft e.V. 
Gesellschaft für die Prüfung der Umweltverträglichkeit) tag 

— Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat Alapítvány – ügyvivő titkár 
 
 
Tanszéki szervezésben meghívott tantárgyfelelős külső előadók 
⎯ Lomniczi Gergely kommunikációs vezető, Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti 

Erdészet 
⎯ Dr. Berczik Árpád akadémikus, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 
⎯ Dr. Kerekes Sándor egyetemi tanár, Környezetgazdaságtani és Technoló-

giai Tanszék 
⎯ Dr. Kőszegfalvi György ny. egyetemi tanár 
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⎯ Dr. Madarassy László egyetemi docens, BMGE Vízgazdálkodási Tanszék 
⎯ Dr. Tasnádi József egyetemi docens, Média és Telekommunikációs Tan-

szék 
⎯ Medgyesy Balázs 
 

 
 

 Jombach Sándor 
PhD hallgató 

 Dr. Kollányi László 
egyetemi docens 

 Dömötör Tamás 
tanszéki mérnök 

 Molnár József László 
tanszéki mérnök 

 

Filepné Kovács 
Krisztina 

tanszéki mérnök 

 Mikházi Zsuzsanna 
egyetemi tanársegéd 

 Dr. Sallay Ágnes 
egyetemi docens 

 Várszegi Rita 
igazgatási ügyintéző 

 Dr. Csemez 
Attila 

egyetemi tanár 

 
Egyetemi tanár: Dr. Csemez Attila 
Egyetemi docens: Dr. Kollányi László 
 Dr. Sallay Ágnes 
Egyetemi adjunktus: Molnár József László 
Egyetemi tanársegéd: Mikházi Zsuzsanna 
Tanszéki mérnök: Dömötör Tamás 
 Filepné Kovács Krisztina 
 Szilvácsku Zsolt 
PhD hallgató: Jombach Sándor 
Igazgatási ügyintéző: Várszegi Rita 
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Gyakorlaton Bécsben  

 
 
 

 
Konfliktusok az agglomerációban 

 
 
 

 
Gyakorlat kerékpáron (Fertő-tó) 

 
és Kistapolcán 
 
 
 

 
Felértünk a Madarasi-Hargitára 

 
 
 

 
és vízen (Szentendrei-Duna-ág)

3.4. TÁJTERVEZÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANSZÉK 



  

59 

 
 
 

 
Dr. Csima Péter 

egyetemi tanár, tanszékvezető 
 
Az elméleti előadások mellett a hallgatók szakmai gyakorlatok keretében ismer-
hetik meg a tájvédelemmel, a tájrehabilitációval, a természetvédelemmel és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos települési és térségi szintű tervezői, kivitelezői 
és igazgatási feladatokat. A Tanszék munkatársai a módszertani jellegű vizsgála-
toktól kezdve a gyakorlati alkalmazásokon át számos témakörben végeznek 
kutatást. Az új eredmények a Tanszék által vállalt és készített területrendezési, 
településrendezési és tájrendezési tervekben is felhasználásra kerülnek. 
A Tanszék felelős a Tájvédelem és tájrehabilitáció szakirányon folyó képzés 
szervezésért. 
 
 

2007-BEN OKTATOTT TÁRGYAK 
 
Tájrendező és kertépítő mérnöki (BSc) szak 

⎯ Magyarország tájföldrajza 
⎯ Természetvédelem 

 
Tájépítészmérnök szak 

⎯ Tájépítészeti ismeretek 3. 
⎯ Tájtörténet 
⎯ Tájtan 
⎯ Tájvédelem 1., 2., 3. és 4. 
⎯ Tájrehabilitáció 1 és 2 
⎯ Környezetvédelem 1., 2. és 3.  
⎯ Természetvédelem 1. és 2. 
⎯ Térségi tájtervezés 
⎯ Komplex tervezés 1. és 2. 
⎯ Úttervezés 
⎯ Közműtervezés 

 
Településmérnök szak 

⎯ Táj- és természetvédelem 
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2007-ben a tanszék által meghirdetett fakultatív tantárgyak 

⎯ Agrártáj változások tájépítész szemmel 
⎯ Élőhelyismereti terepgyakorlat 
⎯ Élőhely-térképezési ismeretek  
⎯ Kisvízfolyás rendezés történet  
⎯ Land Art (angol)  
⎯ Magyarország regionális földrajza 
⎯ Nemetschek tervezőprogram  
⎯ Rural development (angol) 
⎯ Számítógépes tervezésgrafika  
⎯ Tájtörténeti elemzések  
⎯ Tavak és tározók tájvédelme   

 
 
A 15 év alatt a tanszéken készült, elfogadásra került jelentősebb tervek 
⎯ 18 település rendezési tervének szakági munkarészei (Algyő, Bénye, Buda-

kalász, Dunabogdány, Epöl, Gomba, Kisoroszi, Monor, Mór, Nyáregyháza, 
Péteri, Pócsmegyer, Szeged, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Üllő, Vasad) 

⎯ A Zempléni Tájvédelmi Körzet és térsége területrendezési tervének generál-
tervezése, szakági munkarészek készítése a Velencei-tavi üdülőkörzet, va-
lamint a Velence-Vértes kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervéhez 

⎯ 16 településrész szabályozási (korábban részletes rendezési) terve, 6 zöldfe-
lület-rendezési terv, 6 bánya tájrendezési terv, 10 telefon bázisállomás 
tájbaillesztési terve, 3 környezeti hatásvizsgálat, 4 természetvédelmi kezelési 
terv, területrendezési és a településrendezési tervekkel együtt készített terü-
letfejlesztési koncepciók és településfejlesztési tervek 

A 15 év alatt a tanszéken 58 település egyedi tájérték katasztere készült el 
 
 
Jelentősebb tanulmányok, amelyek készítésében a tanszéki munkatársak 
nagy számban vettek részt: 
⎯ Velencei tavi üdülőkörzet táj-terhelhetőségi vizsgálata 
⎯ Gyógy-idegenforgalom és szabadidő turizmus fejlesztésének lehetőségei 

Szegeden 
⎯ XXX. Olimpiai és paralimpiai játékok megvalósíthatósági tanulmánya 
⎯ Egyedi tájértékek meghatározásának vizsgálati módszere 
⎯ A területrendezési tervek tájterhelési és táj-terhelhetőségi vizsgálatának 

módszere. Tervezési útmutató 
 
A 15 év alatt 192 hallgató védte meg a tanszéken készült diplomatervét és szer-
zett tájépítész mérnöki diplomát.  
 
A 15 év alatt nyolc tudományos fokozat, illetve doktori cím szerzése történt a 
Tanszéken: An Tithya (dr. univ.), Balog Ágnes (CSc), Illyés Zsuzsanna (CSc), 
Josef Kurusa (PhD), Csima Péter (dr. habil.) Kabai Róbert (PhD), Hanyecz Kata-
lin (PhD), Báthoryné Nagy Ildikó Réka (PhD).   
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Elismerések 
⎯ 2002-ben a Tanszék Vác Város Polgármesteri Hivatalával közös pályázatá-

val elnyerte a Ford Alapítványtól a „Természeti és Kulturális Örökségért 
Díj” magyarországi I. díját, 

⎯ 2004-ben a Tanszéket a térségi környezetvédelem érdekében végzett tevé-
kenységéért a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Pro Régió Díj-
ban részesítette.  

 
 
Együttműködések 
A Tanszék együttműködési megállapodást kötött és annak alapján rendszeres 
szakmai és oktatási kapcsolatot tart 

⎯ Vác Város Polgármesteri Hivatalával,  
⎯ Budapest, XXII. kerület Polgármesteri Hivatalával,  
⎯ a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, 
⎯ a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal, 
⎯ Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzati Hivatalával.  

 
A Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék munkatársai közül hárman tagjai a 
Magyar Építész Kamarának. Csima Péter közel hat éven keresztül vezetőségi 
tagja volt a MÉK Településtervezési és Területrendezési tagozata vezetőségé-
nek. 
 
 
Tervezői jogosultságok és szakmai közéleti tevékenység 
 
Dr. Csima Péter 
⎯ zöldfelületrendezési és tájrendezési szaktervező jogosultsággal rendelkezik 
⎯ településrendezési tervező jogosultsággal rendelkezik 
⎯ területrendezési tervező jogosultsággal rendelkezik 
⎯ tagja a Központi Településrendezési Tervtanácsnak és 
⎯ a Magyar Építész Kamara Területrendezési Minősítő Bizottságának 
 
Illyés Zsuzsanna 
⎯ zöldfelületrendezési és tájrendezési szaktervező jogosultsággal rendelkezik 
⎯ területrendezési tervező jogosultsággal rendelkezik 
⎯ tagja a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti  Minősítő Bizottságá-

nak 
 
Módosné B. Ildikó 
⎯ zöldfelületrendezési és tájrendezési szaktervező jogosultsággal rendelkezik 
⎯ tagja Érd megyei Jogú Város tervtanácsának 
 
Báthoryné Nagy Ildikó Réka 
⎯ zöldfelületrendezési és tájrendezési szaktervező jogosultsággal rendelkezik 
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Tantárgyfelelős külső előadók 
⎯ Dima András főiskolai docens 
⎯ Kertész Ádám MTA FKI osztályvezető  
⎯ Schulz Margit   
⎯ Kiss Gábor dr.  
⎯ Vass Gábor  
 
A jelenlegi munkatársakon kívül főállású oktatóink voltak az elmúlt 15 évben: 
Csőszi Mónika, dr. Kiss Gábor, Kosztolányi István, Sólyom Rudolf. 
 

 
 
Egyetemi tanár: Dr. Csima Péter, tanszékvezető  
Egyetemi docens: Dr. Illyés Zsuzsanna  
C. egyetemi docens: Dr. Misley Károly  
Egyetemi adjunktus: Gergely Attila  
 Dr. Kabai Róbert 
 Módosné Bugyi Ildikó  
Egyetemi tanársegéd: Báthoryné Nagy Ildikó Réka  
 Boromisza Zsombor  
 Udvardi Anikó  
Tanszéki mérnök: Boda Brigitta  
 Szekeres Emese  
Igazgatási ügyintéző: Kéhler-Moór Edit  
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Dr. Schneller István 

egyetemi tanár, mb. tanszékvezető 
 
A Tanszék feladata, mind a tájépítészmérnök képzésben, mind a településmér-
nöki képzésben a településtudományi tárgyak és a kapcsolódó ismeretek oktatá-
sa, az ezzel összefüggő diszciplináris kutatások végzése, valamint a település-
mérnöki szakon az oktatásszervezési és koordinálási feladatok ellátása.  
A Tájépítészeti Kar kezdeményezésére öt egyetem részvételével létrejött kon-
zorcium kidolgozta a Településmérnöki MSc képzés létesítésének dokumentu-
mait, amely alapján a szak két éves képzési idővel létrejött. A szak indításának 
anyaga jelenleg kidolgozás alatt áll. Általános szakmai, kari és egyetemi érdek, 
hogy a két szakterületi képzés: a tájépítészmérnöki és a településmérnöki egy 
kar keretében egymással összhangban és egymáshoz kapcsolódóan kerülhes-
sen oktatásra. A településmérnöki képzéshez, jelentőségének megfelelően szük-
ség volt önálló egyetemi tanszék létesítésére és fokozatos felépítésére, fejlesz-
tésére. A Településépítészeti Tanszék 2007. július 1-gyel megalakult.  
 
 

2007-BEN OKTATOTT TÁRGYAK 
 

⎯ Településtervezés 1 
⎯ Településtervezés 2 
⎯ Településtervezés 3 
⎯ Településtervezés 4 
⎯ Diplomatervezés (Kiegészítő településmérnök szakon) 
⎯ Diplomatervezés I. (Nappali Településmérnök szakon) 
⎯ AUTOCAD 1 gyakorlati oktatás 

 
Külső oktatók bevonásával az alábbi tárgyak oktatásának megszervezést 
végezzük 

⎯ Korunk építészete 
⎯ Városépítészet 
⎯ Kommunikáció és vezetéselmélet 
⎯ Ingatlanfejlesztés 
⎯ Közigazgatási jog 
⎯ EU Területpolitika 
⎯ Regionális tervezés  
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A tanszéki munkatársak legfőbb közéleti tevékenysége 
 
Dr. Schneller István: 

⎯ a MUT elnökségének tagja, 
⎯ az MTA Településtudományi Bizottságának tajga, 
⎯ a Fővárosi Tervtanács tagja, 
⎯ a XI. kerületi Önkormányzati Tervtanács tagja és 
⎯ a IV. kerületi Önkormányzati Tervtanács tagja. 

 
 
 
 

 
Miklóssy Endre Mozsár Ágnes Veréb Mária Schneller István 

 
 
Egyetemi tanár: Dr. Schneller István, mb. tanszékvezető 
Meghívott előadó: Miklóssy Endre  
 Mozsár Ágnes 
PhD hallgató: Veréb Mária 
Igazgatási ügyintéző: Locherer Gézáné 
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Dr. Hanyecz Katalin 

egyetemi adjunktus, a Szarvasi Arborétum igazgatója 
Szijártó Péter (1996–2007) 

 
A Szarvasi Arborétum, mint önálló szervezeti egység 2000. január 1. óta Ka-
runkhoz tartozik. A Szarvasi Arborétum a Körösök völgyében fekszik, részben 
Szarvas város, részben Békésszentandrás község közigazgatási területén. Az 
Arborétum ma öt fás gyűjteményt (Pepi-kert, Konyhakert, Fenyő-törzsültetvény, 
Parkerdő, Génbank) gondoz összesen 82 ha területen. Ezek közül három a 
nagyközönség számára is látogatható. A Nagyalföld minden jellegzetességét 
magán viselő, de sajátos helyi klímájú területen a fás növénygyűjteményekben 
közel 1600 fa- és cserjefaj, illetve -fajta és fajtaváltozat található. A honos növé-
nyek mellett idegen világrészek alhavasi, forró égövi, sziklás és mocsaras tájai-
nak legkülönlegesebb exota fajai is meghatározhatók/előfordulnak ezért az Arbo-
rétum felbecsülhetetlen értéket jelent természettudományi, botanikai, zoológiai, 
illetve erdő- és kertgazdasági szempontból egyaránt. 1951-től védett természeti 
terület. 
 

 
 
Az Arborétum egyúttal kertépítészeti alkotás is. Különösen jelentős az ún. tájképi 
kert, amelynek térszerkezetét, térfalainak, növényegyütteseinek képi megjelené-
sét szintén meg kell őrizni, védeni kell. Adottságainál fogva az Arborétum első-
sorban természeti és műemléki védettségű terület, sajátos kutatási bázis, mint 
kertépítészeti, táj- és természetvédelmi gyakorló tér is működik.  

3.7. SZARVASI ARBORÉTUM 



  

66 

 
 
 
A Kar feladata döntően a védettségi szempontok megfelelő szakmai felügyelet, 
az ezzel összhangban lévő fenntartás és a megőrző-fejlesztés biztosítása. A 
megőrző-fejlesztés különösen az utóbbi időszakban vált jelentőssé. A település 
részéről megjelenő idegenforgalmi fejlesztési, beruházási igények és programok 
közvetve az Arborétum területét is érintik. Lényeges az idegenforgalmi terhelés-
nek a védelmi szempontok szerinti határozott korlátozása. 
 

 
 

A Szarvasi Arborétum főbb szakmai tevékenysége az elmúlt öt évben:  
⎯ A parkban okozott belvízkárok felmérése, helyreállítása (elpusztult fák eltá-

volítása, faültetés, gyeppótlás stb.).  
⎯ Átfogó tanulmány készítése a védett terület vízháztartásáról, talajtani állapo-

táról. 
⎯ Belvíz elvezető – átjárható, átművelhető, „nem látható” – vápa- és övárok 

rendszer kiépítése.  
⎯ A 2012-ig szóló természetvédelmi kezelési terv készítése. 
⎯ Folyamatos élőhely feltárás összegzéssel, dokumentálással.  
⎯ Génbank, fenyő törzsültetvény fenntartás, fejlesztés (292 taxon, 895 egyed). 
⎯ Fajta előállítás, fajtabejelentés (2004-ben 6 db). 
⎯ Rendszeres meteorológiai, hidrológiai megfigyelések és az adatok dokumen-

tálása. 
⎯ Élő génbank rendszeres fenológiai megfigyelése, dokumentálása. 
⎯ Dendrológiai gyakorlatok, tájrendezési gyakorlatok szervezése, fogadása 

(éves átlagban 320 hallgató, 8400 óra). 
⎯ Kül- és belföldi vendégkutatók fogadása.  
 
Az Arborétum fejlesztésére 2006-ban 18 millió Ft-ot sikerült pályázati formában 
megnyerni. A keretet az üvegház felújítására és a taxonszám növelésére fordítot-
tuk. A betonút mellett díszcserje bemutatót alakítottunk ki. 2007-ben hasonló 
nagyságú pályázati pénzből mintegy 600 fm igényes sétaút épült, a látogatók így 
bármilyen időjárási viszonyok között megtekinthetik a legfontosabb részeket. 
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4.1. A tájépítészeti oktatás sajátosságai 
 
A tájépítész-képzést 45 évvel ezelőtt önálló szakon kezdtük meg. A szakterüle-
ten jelenleg párhuzamosan két képzés folyik. Kifutó rendszerben nappali tagoza-
ton 5 éves (10 szemeszter) okleveles mérnökképzés és doktori (PhD) képzés 
működik. A Tájépítészeti Karon az új bolognai rendszerű képzésben, a Tájren-
dező-kertépítő mérnök alapképzési (BSc) és a Tájépítészmérnöki mesterszak 
(MSc) akkreditált. A Településtervező mérnöki mesterszak (MSc) indítása folya-
matban van, míg a Tájépítész mesterszak (MA) és a Természetvédelmi mérnök 
mesterszak (MSc) előkészítés alatt áll.  
 
A Táj- és kertépítészeti szakon a képzési létszám erősen behatárolt volt (15 fős 
évfolyamok). A Kar megalakulásakor a hallgatói létszám 70 főre emelkedett. A 
2007/2008-as tanévre a felvettek száma eléri az Oktatási Hivatal által meghatá-
rozott a kapacitáskorlátot (140 fő). A Kar különböző oktatási formáiban résztve-
vők száma folyamatosan dinamikus emelkedést mutat. A Kar presztízsét és az 
oktatás keresettségét jól tükrözik a költségtérítéses rendszerben tanulók magas 
aránya (1. táblázat). Az utóbbi öt éves időtartamot tekintve a hallgatói létszám 
mintegy 35%-kal növekedett. 
 

1. táblázat: Hallgatói létszámok alakulása a Tájépítészeti Karon 
 

  Év Államilag 
finanszírozott 

Költség- 
térítéses Összesen 

tájépítészmérnök 313 170 483 

településmérnök 34 1 35 2003 

összesen 347 171 518 
tájépítészmérnök 312 159 471 

településmérnök 74 3 77 

településmérnök KLK 0 33 33 
2004 

összesen 386 195 581 
tájépítészmérnök 310 172 482 

településmérnök 102 2 104 

településmérnök KLK 0 31 31 
2005 

összesen 412 205 617 
tájépítészmérnök 267 106 373 

településmérnök 103 0 103 

tájrendező és kertépítő BSc 77 56 133 

településmérnök KLK 0 31 31 

2006 

összesen 447 193 640 
tájépítészmérnök 268 70 338 

településmérnök 103 0 103 

tájrendező és kertépítő BSc 192 74 266 
2007 

összesen 563 144 707 
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Okleveles tájépítészmérnök képzés 
 
Célunk olyan okleveles tájépítészek képzése, akik megfelelő ökológiai, ökonómi-
ai, műszaki, építészeti és esztétikai ismeretekkel, kreatív tervezői készséggel 
rendelkeznek a tájépítészeti feladatkörök magas színvonalú ellátásához. Jól 
felkészültek a kert- és szabadtér építészet, a településrendezés szakági munkái, 
a települési környezetvédelem, a tájvédelem és a természetvédelem, a 
tájrehabilitáció, a tájtervezés, a területi (regionális) tervezés és a területfejlesztés 
szakterületén a komplex tervezési és fejlesztési feladatok megoldására, valamint 
a szakterület elméleti ismeretanyagának és gyakorlatának továbbfejlesztésére. 
A tájépítészmérnök hallgatók a II. évfolyam második félévének végén szakirányt 
választanak. A szakirány választás feltétele a teljes alapozó képzés teljesítése. A 
III. évfolyamtól a hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni a mérnöktanári 
képzésbe is. 
 
 
A III. évfolyam első félévétől az alábbi szakirányokban folytatódik a képzés:  

⎯ "A" / Kert- és szabadtértervezés 
⎯ "B" / Tájvédelem és tájrehabilitáció 
⎯ "C" / Tájtervezés és területfejlesztés 
⎯ "F" / Kertépítészeti műemlékvédelem 

 
 
„A” Kert- és szabadtértervezés szakirány 
A szakirány felkészít a kerttervezési, a környezettervezési (magán- és közkertek; 
közparkok; út- és térfásítások; védőültetvények; gyalogos központok; városi te-
rek, térrendszerek; lakóterületi egységek stb.) és az ezekhez kapcsolódó építési, 
kivitelezési és fenntartási feladatok ellátására, települések zöldfelületi rendsze-
rének tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, közcélú zöldfelületek fenn-
tartási, üzemeltetési, valamint a településgazdálkodás (zöldfelület-gazdálkodás; 
út- és közműhálózatok fenntartása, fejlesztése; temetők üzemeltetése; közterüle-
tek fenntartása; települési hulladékártalmatlanítás; a település ökológiai értékei-
vel való gazdálkodás; települési környezetfejlesztés stb.) feladatainak ellátására.  
 
 
„B” Tájvédelem és tájrehabilitáció szakirány 
A szakirány felkészít az általános tájvédelmi feladatokkal kapcsolatos szakirányí-
tási, szakigazgatási és tervezési feladatok megoldására, a különböző tájhaszná-
latok révén károsított (rombolt, szennyezett, degradált stb.) tájrészletek (környe-
zeti közegek) környezetvédelmével, rehabilitálásával kapcsolatos szakirányítási, 
szakigazgatási, tervezési és kivitelezési feladatok megoldására, továbbá, a kör-
nyezet- és természetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos szakirányítási, szak-
igazgatási, valamint a védett természeti területek tervezésével, üzemeltetésével 
összefüggő feladatok magas szintű ökológiai, műszaki, gazdasági és esztétikai 
szemlélettel és felkészültséggel történő ellátására. 
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„C” Tájtervezés és területfejlesztés szakirány 
A szakirány felkészít a korszerű ökológiai, műszaki, jogi és ökonómiai ismeretek, 
valamint esztétikai elvek alkalmazási készségének érvényesítésére nagy össze-
függő geopolitikai térségek, tájak, tájegységek fejlesztésére, a tájpotenciál növe-
lésére, a különböző szakterületi képviselők munkájának összehangolására, to-
vábbá a tájrendezési és környezetgazdálkodási, területrendezési és regionális 
területfejlesztési tervek elkészítésére; a táj és környezetgazdálkodással össze-
függő igazgatási-üzemeltetési elképzelések magas szintű megvalósítására, kör-
nyezeti hatásvizsgálatok (KHV) és környezeti vizsgálatok (SKV), valamint kör-
nyezetterhelhetőségi vizsgálatok készítésére, létesítmények tájba-illesztésére, 
tájértékelési eljárások kidolgozására, a tájképi potenciál meghatározására.  
 
 
„F” Kertépítészeti műemlékvédelem szakirány 
A szakirány felkészít az általános kert- és környezettervezési feladatok ellátásán 
túl a történeti kertek kutatására, műemlék-helyreállítási tervezésére, kivitelezésé-
re és fenntartására, műemlékek helyreállításának történeti hitelességét elősegítő 
széles körű jártasság megszerzésére, így a forráskutatásokra és az azokat meg-
alapozó történelmi és levéltári ismeretekre, a helyszíni kutatások különböző eljá-
rásaira, a történeti kertek növényállományának ismeretére, a kerttörténeti stílu-
sok tervezési módszertanában történő elmélyülésre, a kézműves eljárások isme-
retére, műemlékek, műemléki együttesek kezelésére, hasznosítására, a kulturá-
lis túrizmus megszervezésére és fejlesztésére, valamint az örökségvédelem 
összetett problémáinak megoldására. 
 
Okleveles településmérnök képzés 
Célunk olyan okleveles településmérnökök képzése, akik képesek a települések, 
térségek rendezése, a település környezetének alakítása és infrastruktúrájának 
működtetése körében jelentkező, területi- és településtervezői, főépítészi, továb-
bá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzat-
ok hatáskörébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi 
feladatok ellátására és irányítására. Magas szinten felkészültek a települések, 
térségek fejlesztési, rendezési, értékvédelmi programjainak kidolgozására, terve-
inek elkészítésére, azok végrehajtásának irányítására. Megfelelő műszaki, öko-
lógiai, gazdasági, szociológiai, építészeti, esztétikai ismeretekkel rendelkeznek e 
feladatok ellátására, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejlesz-
tésének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására, ellenőrzésére és a 
szakterületet érintő tudományos kutatásra. 
A szakon a képzés a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával 
közösen történik. 
 
Tájrendező és kertépítő mérnök alapszak (BSc) 
A tájrendező- és kertépítő mérnökök a táj, a települési környezet, a zöldfelületek, 
a parkok és a kertek rendezésének, fejlesztésének, a környezetminőség javítá-
sának építési, kivitelezési, fenntartási, üzemeltetési és értékvédelmi feladatainak 
ellátására alkalmasak, valamint képesek az ezekkel összefüggő műszaki ható-
sági, szakhatósági, települési önkormányzati munkakörök betöltésére, illetve 
tervezési jogosultsághoz nem kötött tervezői feladatok megoldására. 
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A Tájrendező- és kertépítő mérnök alapképzési (BSc) szak szerkezete: a képzé-
si idő 6+1 szemeszter, amelyből egy félév gyakorlati képzés. 
Szakképzettség megnevezése: 

⎯ Tájrendező és kertépítő mérnök (kertépítő szakirányon) 
⎯ Tájrendező és kertépítő mérnök (tájrendező szakirányon) 
⎯ Tájrendező és kertépítő mérnök (település-üzemeltető szakirányon) 

 
A képzés ökológiai, műszaki, építészeti, technológiai, humán, gazdasági, vállal-
kozási és szervezési ismerteket ad. Az alapszakra három mesterszak építhető: 

⎯ Tájépítészmérnöki szak (MSc) 
⎯ Tájépítész szak (MA) 
⎯ Településmérnöki szak (MSc) 

 
 
4.2. Idegen nyelvű képzés 
 
A Kar nemzetközi ismertségét, sőt elismertségét az ERASMUS kapcsolatok nö-
vekvő száma jól mutatja. A nemzetközi kapcsolatok fejlődése nagyrészt annak 
köszönhető, hogy a Kar aktív, vezetőségi tagja az európai tájépítészeti iskolákat 
tömörítő szövetségnek, az ECLAS-nak (Europaen Committee of Landscape 
Architecture Schools). Az ECLAS által kezdeményezett ERASMUS–LE:NOTRE 
oktatásfejlesztési program keretében nem csak a két lépcsős oktatás európai 
követelményrendszerének kimunkálásában vesz részt a Kar, hanem tervezi Eu-
rópai tájépítészeti PhD képzés bevezetését is.   
 
A Tájépítészeti Karon jelenleg nincs önálló idegen nyelvű képzés. Ennek ellené-
re Karunk népszerű a külföldi diákok körében. A CEEPUS és az ERASMUS cse-
rekapcsolatok eredményeképpen folyamatosan növekszik a ki- és a beutazó 
hallgatók száma (1. és 2. ábra). A külföldi hallgatók oktatása angol nyelven zajlik, 
jelentős mértékben integrált formában a hazai hallgatók oktatásával együtt. A 
csak angolul vagy angolul is meghirdetett tárgyak száma jelenleg 8–10, német 
nyelven egy tárgy került meghirdetésre 
 

Beutazó hallgatók száma
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1. ábra: Beutazó ERASMUS/CEEPUS hallgatók számának alakulása 
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A Tájépítészeti Karon a 2008/2009 tanévre hirdettük meg a “PhD in Landscape 
Architecture” programot. A hat szemeszteres képzés a környezetvédelem, a 
környezetpolitika, a tájtervezés, a területfejlesztés, a tájvédelem, a 
tájrehabilitáció, valamint a városépítészet témaköreire terjed ki. 
 
Terveink között szerepel a PhD képzés tapasztalatait felhasználva angol nyelvű 
MSc program indítása. A hároméves ERASMUS LENNE Projekt keretében, an-
gol, svéd, osztrák, szlovák, szlovén, szerb konzorciumi partnerekkel angol nyelvű 
tájépítészeti MSc program oktatási anyagának kidolgozása van folyamatban.  
 

Kiutazó hallgatók száma
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2. ábra: Kiutazó ERASMUS/CEEPUS hallgatók számának alakulása 

 
A Kar számos nemzetközi hálózatban, szervezetben vesz aktívan részt (IFLA, 
EFLA, ECLAS, ICOMOS). A Kar számára a legfontosabb nemzetközi szövetség 
a European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), amely szinte 
az összes európai tájépítész iskolát magába foglalja. Az ECLAS által indított 
LE:NOTRE Tempus projekt az egyik legsikeresebb oktatási együttműködés ma 
Európában. (Az együttműködés kiszélesítése most történi az ERASMUS Mundus 
keretében.). Karunk meghatározó jelleggel vesz részt ebben az együttműködés-
ben. Az ECLAS Steering Committee-jében a kezdetektől képviseltetjük magun-
kat. Rendszeresen szervezünk ECLAS és LE:NOTRE workshopokat. Hat egye-
temi partner egyikeként részt veszünk a hároméves TEMPUS LENNE project-
ben, amelynek célja angol nyelvű tájépítész MSc program kidolgozása. 
 
 
4.3. Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása 
 
Az oktatás elementáris feltételeit az előadótermek, a rajztermek, a számítástech-
nikai laborok és a modellező műhely jelentik.  
 
Tantermek, gyakorlóhelyek 
A Tájépítészeti Kar az előadótermeket és az úgynevezett nagy előadókat az 
Élelmiszertudományi és a Kertészettudományi Karral közösen használja. A „K”, 
az „A”, a „G” és az „E” épületben lévő előadótermeket egyaránt használjuk (2. 
táblázat). 
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2. tábázat: Előadók és rajztermek 
 

Terem 
típusa 

Alapterület 
(m2) Férőhely  Terem 

típusa 
Alapterület 

(m2) Férőhely 

ELŐADÓK (100 fő felett)  ELŐADÓK (31-50 főig) 
I. 304 200  I. 100 35 
II. 148 130  Összesen: 100 35 
III. 148 130  RAJZTEREM 
IV. 148 130  A/3. 31 20 
Összesen: 748 590  A/5. 55 30 
ELŐADÓK (51-100 főig)  A/6. 59 40 
I. 115   A/7. 78 50 
II. 86   A/8. 30 20 
III. 74   R/1. 64 25 
Összesen: 275   Összesen: 317 185 

 
Rajztermeink az „A” és a „G” épületben vannak. Az „A” épületi rajztermek alapve-
tő rendeltetése az évtizedek során megváltozott. Ezeket leginkább kiscsoportos 
foglalkozásokra használjuk. A „G” épületben lévő rajztermek a Kertművészeti 
Tanszék gondozásában vannak, amelyek kizárólag a rajz oktatását szolgálják.  
 
 
Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság 
 
A Karon az önállóan működő számítástechnikai laborok száma kettő, továbbá a 
Campus közös működtetésében két nagy számítástechnikai labor áll rendelke-
zésre. A kari számítógépek az egyetemi hálózatra (CORNET) kapcsolódva is 
működnek. A hallgatói laborokban és a könyvtárban szintén lehetőség van szá-
mítógép használatra. A kollégiumokban is találhatók számítógépek, valamint a 
kari tanszéki szemináriumokban is. A csoportmunkák esetében CAD és GIS 
szoftvereket egyaránt használunk. Minden PC alkalmas Windows2000 futtatásá-
ra. Az elmúlt években lezajlott rendszer-fejlesztésnek köszönhetően jelenleg 1 
gigabit sebességgel – a régi rendszerhez képest 20-szoros sebességgel – tud-
nak kommunikálni a rendszert használók. 
 
 
Könyvtári ellátottság 
 
Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár az Egyetem szervezetébe tartozik. Elsősor-
ban a Villányi úti karokat szolgálja ki, de nyilvános, tudományos szakkönyvtárnak 
minősül. Főgyűjtő körébe a kertészet, az élelmiszertudomány, a táj- és kertépíté-
szet, az urbanisztika és a környezetvédelem szakirodalma tartozik. 320 000 kö-
tettel, 376 kurrens szakfolyóirattal és 50 fős olvasóteremmel rendelkezik. A 
könyvtár kiterjedt nemzetközi kiadványcserét és könyvtári kölcsönzést folytat, a 
dokumentálási rendszer tagja.  
 
A Könyvtár elektronikus katalógusa a Könyvtár honlapján keresztül érhető el. A 
hallgatók rendelkezésére áll még a Budapesti Corvinus Egyetem Központi 
Könyvtára, állománya: 520 000 kötet, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem 
Bibliotheca Publica, az Közigazgatástudományi Kar szakkönyvtára, állománya: 
74 200 kötet. 
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A Kar 2006-ban ’4D’ címmel tájépítészeti és kertművészeti folyóiratot alapított, 
amely évente négy számban az aktuális hazai és nemzetközi kutatási és terve-
zési munkákról, eredményekről ad számot lektorált, angol nyelvű összefoglalóval 
kiegészített tudományos publikációk vagy közlemények formájában.  
 
 
A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások 
 
A tankönyvek és a jegyzetek egy része rendelkezésre áll. A szakmaspecifikus 
jegyzetanyagot elsősorban pályázatokkal nyert támogatásokkal állítjuk elő. A 
műhelygyakorlatok többletköltségeit (utazás, dologi költségek) az érdekelt intéz-
ményekkel, szervezetekkel, cégekkel kötött támogatási szerződések keretében 
tudjuk fedezni.   
 
 
A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció feltételei 
 
A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációt a Tájépítészeti Kar Dékáni 
Hivatala végzi. Az oktatási adminisztrációt hatékonyan segíti a NEPTUN hallgatói 
nyilvántartó és információs rendszer. 
 
 
A normatív finanszírozáson kívüli egyéb források 
 
Az önkormányzatokkal, a szakirányítási és a szakhatósági szervezetekkel, a 
társulásokkal kötött támogatási szerződések hatékonyan egészítik ki a normatív 
finanszírozást. Célzottan használhatók fel adott tervezési feladatok műhelymun-
ka, terepgyakorlat keretében való elvégzésére. A tájépítészet szakterületén mű-
ködő tervező és gyártó cégektől átutalt szakképzési hozzájárulásokból oktatás-
technikai fejlesztésekre, műszer, informatikai eszközök és programok beszerzé-
sére tudunk költeni. 
 
 
4.4. A hallgatók tájékoztatása 
 
A hallgatók tájékoztatásának elsődleges eszközei az egyetemi, a kari és a tan-
széki honlapok (http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu). Az érdeklődőknek jelenleg a 
Kar történetéről, a szakirányokról, a tanszékekről, az oktatott tárgyakról áll ren-
delkezésre információ. (A honlapok látogatottsági statisztikái alapján a 20 leg-
gyakrabban letöltött oldal között 9 a felvételivel kapcsolatos információkat tartal-
mazott. Az összes kari honlapra látogató 35%-a ezeket az oldalakat kereste fel.) 
A leendő hallgatók érdeklődésének felkeltésére a jelentkezések időszakában az 
utóbbi években újsághirdetéseket is jelentettünk meg. A fokozódó versenyhely-
zetre tekintettel az idei évben rövid tévéhirdetésre is sor került. 
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Meghívás esetén kollégáink középiskolákban ismertetik, népszerűsítik a tájépíté-
szeti tevékenységet. A leendő hallgatók tájékoztatásának legfontosabb formája 
az évente, január közepén megrendezésre kerülő Kari Nyílt Nap, amelyen rend-
szeresen 150–200 érdeklődő vesz részt. Itt a kari vezetés általános tájékoztatója 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakokat és a szakirányokat bemutató tájé-
koztatókra, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségek ismertetésére. A leendő 
hallgatók tájékoztatására az EDUCATIO kiállításon önálló standdal és a Kart 
bemutató poszterekkel veszünk részt. A Karról (és a szakokról) rendelkezésre áll 
színes magyar nyelvű szórólap, amelyet a nyílt napon vagy a személyesen je-
lentkező érdeklődőknek tudunk adni.  
 
A felvett hallgatók beiratkozáskor kézhez kapják az évente aktualizált, a tanul-
mányaik folytatásához, megtervezéséhez szükséges adatokat tartalmazó Ta-
nulmányi tájékoztatót. A hallgatók tájékoztatásában egyre nagyobb szerepet 
kapnak a különböző elektronikus rendszerek, elsősorban a NEPTUN illetve a 
fórumokra történő levélküldés. A hagyományos papír alapú tájékoztatást a tan-
széki és a kari hirdetőtáblák jelentik.  
 
Az egyes tantárgyak követelményeit és értékelési módját a hallgatók a félév első 
óráján tartott tájékoztatásból és a kari/tanszéki honlapokon félévente frissített 
tantárgyi adatlapokból ismerhetik meg. A tantárgyi adatlapok többsége az Inter-
neten is elérhető. További feladat a hagyományos papír alapú tájékoztatás he-
lyett az olcsóbb és egyszerűbb Internetes megközelítés. 
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5.1. Az oktatók tudományos minősítése 
 
A kutatási tevékenység egyik fő mérőszáma a publikációs aktivitás. Az egyetemi 
publikációs adatbázis folyamatos feltöltés alatt áll, ezért a mellékelt táblázat a 
2008. január 16-i állapotot tükrözi. A táblázat oszlopaiban az adott tanszékhez 
tartozó oktatók, kutatók, PhD hallgatók és professor emeritusok által írt publiká-
ciók társszerzőkkel arányosított száma szerepel (a kimutatásban csak a 2004 és 
2007 között született publikációk találhatók meg). 
 
A Kar publikációs tevékenységéről általánosságban megállapítható, hogy négy 
területen szerepelünk jobban az egyetemi átlagnál: 

⎯ előadás, konferencia kiadvány, 
⎯ jelentés, tanulmányok 
⎯ tervek, szakspecifikus alkotások és 
⎯ egyéb publikációk 

kategóriákban. 
 
A tájépítészeti kutatás/tervezés (az építészethez hasonlóan) gyakran az alkotó 
jellegű tervekben és sokszor nem a klasszikus értelemben vett tudományos pub-
likációkban jelenik meg (3. táblázat). 

 
3. táblázat: Publikációs tevékenység 
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Kert- és Szabadtér 
Tervezési Tanszék  2,50 10,80 2,00 1,00 7,90 4,70 

Kertművészeti 
Tanszék 1,00 8,00 32,80 8,00  9,00   

Kerttechnikai és 
Műszaki Tanszék 1,00 2,50 1,00   4,00 3,00 

Tájtervezési és 
Területfejlesztési 
Tanszék 

  38,00 3,00    1,30 

Tájvédelmi és 
Tájrehabilitáció 
Tanszék 

0,90 3,00 17,30 2,00 1,00 8,20 2,50 

Településépítészeti 
Tanszék 1,00 1,00 7,00     2,00 

Tájépítészeti Kar 
összesen 3,90 17,00 106,90 15,00 2,00 29,10 13,50 

Tájépítészeti Kar 
egy főre vetítve 0,06 0,26 1,64 0,23 0,03 0,45 0,21 

BCE összesen 351,00 837,70 1738,00 146,40 52,00 29,10 99,20 
BCE egy főre 
vetítve 0,30 0,73 1,50 0,13 0,05 0,03 0,09 
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5.2. Doktori képzés (PhD) 
 
 
A Kar PhD képzése a „Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori 
Iskola keretében zajlik. A Doktori Iskola akkreditálása 2000-ben történt meg az 
1993-ban akkreditált „Tájépítészet”, valamint az 1996-ban akkreditált "Az élelmi-
szergazdaság döntéstámogató rendszerei" doktori programok összevonásával, 
annak jogutódjaként. A doktori képzésben fokozatot szerzett hallgatók száma 18.  
 
A Tájépítészet program alprogramjai:  

⎯ Kert- és szabadtér építészet,  
⎯ Környezetvédelem és környezetpolitika,  
⎯ Tájtervezés és területfejlesztés,  
⎯ Tájvédelem és tájrehabilitáció,  
⎯ Településépítészet. 

 
A doktori képzés helyzete országosan, intézményünkben és a Karon is felvet 
problémákat. Gyakran a legjobb képességű hallgatók nem kerülhetnek be a dok-
tori képzésbe helyhiány miatt. A témavezető (mentor) és a hallgatók kapcsolata 
megkívánja a szorosabb oktatási/kutatási együttműködést, ami gyakran a 
doktoráns jelentős oktatási terhelését jelentheti, s így a tanulmányi-kutatási prog-
ram ütemes teljesítése nehezen várható el. A doktori képzésben a lemorzsolódó 
hallgatók aránya közepes, ami részben életkori sajátság (családalapítás, pálya-
kezdési nehézségek miatti halasztás vagy képzésből való kilépés), részben a 
leggondosabb felvételi eljárás mellett is bekerülhetnek olyan hallgatók a doktori 
képzésbe, akik később nem tudnak a meghatározott időkereteken belül kellő 
eredményt felmutatni. A doktoranduszok létszámának alakulását a 4. táblázat-
ban szemléltetjük. 
 

4. táblázat: PhD hallgatói létszámok alakulása 
 

Év Államilag 
finaszírozott 

Költség- 
térítéses Összesen 

2003 8 4 12 

2004 9 6 15 

2005 8 5 13 

2006 9 5 14 

2007 9 6 15 
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Aktuális témakiírások (Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek) 
 
 
Név A kutatási téma címe 

Balogh Péter István ⎯ A városi (közösségi) közlekedés fejlesztésének tájépí-
tészeti, szabadtér-építészeti vonatkozásai 

 
⎯ A városi szabadterek ingatlan-érték befolyásoló hatá-

sa. Szabadterek szerepe a jelenkor ingatlanfejleszté-
seiben 

 ⎯ Korszerű játszóterek és sportpályák a települések 
szabadtér-rendszerében 

Baloghné Ormos 
Ilona ⎯ Történeti temetők 

 ⎯ Történeti kerti építmények szerepe a magyarországi 
tájkertekben 

 ⎯ A szabadkőműves gondolatiság jelenléte tájképi ker-
tekben 

Csemez Attila ⎯ Erdei Iskola: ökoturisztikai termék vagy oktatási köz-
pont – Tájépítészek szerepe a környezeti nevelésben 

 ⎯ Módszertan kidolgozása a táji versenyképesség meg-
határozására 

 
⎯ Zöldmezős beruházások (kiemelten a kereskedelmi, a 

szolgáltató és a lakóterületek) a tájtervező szemszö-
géből. 

 ⎯ A közösségi részvétel hatása a területi tervezésre 

 ⎯ Tájépítészeti lehetőségek az agrár-szerkezetváltás 
elősegítésében a Zalai-dombság példáján 

Csima Péter ⎯ Folyó menti üdülőterületek tájrendezésének elvei és 
módszere a Duna példáján 

 
⎯ Nem erdőművelési ágú erdők típusai, ökológiai és 

tájszerkezeti szerepük, területhasznosításuk és rende-
zésük elvei 

 ⎯ Ökológiai hálózat kialakításának és védelmének elvei, 
ökológiai folyosók tervezése 

 ⎯ Környezetvédelmi szabályozás elvei a településterve-
zésben – kisvárosok példáján 

 ⎯ Tájkarakter vizsgálatok elvei és módszerei különböző 
tájtípusokban 

 ⎯ A tájhasználat változás és a tájalakítás hatása a kör-
nyezet állapotára a Velencei-tó példáján 

Fatsar Kristóf ⎯ Római kori villák történeti környezetének vizsgálata a 
Balaton-felvidéken 

 ⎯ A kortárs művészet és a tájépítészet kapcsolata 

 ⎯ A japán kertművészet hatása a nyugati világ modern 
kertépítészetére 

 
 

5. TUDOMÁNYOS ÉS TERVEZŐ MUNKA 



  

78 

 
 
 
Fekete Albert ⎯ Kultúrtörténeti hagyományok tájformáló hatása és 

megjelenése a településképben 

 
⎯ Akadálymentes környezet közterületeken, városi sza-

bad terek akadály-mentesítésének és közbiztonságá-
nak követelményei 

Illyés Zsuzsanna ⎯ Tájkarakter védelem és tájrehabilitáció lehetőségei a 
délnyugat-dunántúli szőlőhegyeken 

 ⎯ Vízrendezési létesítmények tájformáló hatása és 
tájbaillesztése a Rába mentén 

Jámbor Imre ⎯ A kertépítészet fejlődése Magyarországon a II. világ-
háborútól a rendszerváltásig 

 ⎯ Szabadterek kialakításának környezetpszichológiai és 
emocionális szempontjai 

 ⎯ A városi terek és a parkok szerepének és kialakításá-
nak változásai településfejlődés során 

 ⎯ A művészet, az építészet és a tájépítészet kapcsolata: 
A kortárs kertművészet stílusirányzatai 

 ⎯ Kisarchitektúra (környezetarchitektúra) elemek a kor-
társ kert- és szabadtér építészetben 

 
⎯ Modern európai és magyar szabadtérépítészeti és 

kertművészeti alkotások a XX. század első felében és 
műemléki védelmük 

 ⎯ Magyarország arborétumainak értékelése, fenntartási 
és fejlesztési lehetőségei 

Kollányi László ⎯ Távérzékelési módszerek a tájkarakter-vizsgálatban 

Dr. M Szilágyi Kinga 
⎯ Települések zöldfelület-gazdálkodásának fejlesztése a 

prognosztizálható helyi klímaváltozások figyelembe 
vételével 

 ⎯ Barnamezős területek rehabilitációja, mint a települési 
zöldfelületi rendszer fejlesztésének lehetősége 

 ⎯ A műemléki környezet és a zöldfelületi rendszer kap-
csolata 

 
⎯ Helyi klímavizsgálatok jelentősége és módszertana a 

településfejlesztési, településrendezési tervek meg-
alapozásához 

 ⎯ Zöldfelületi rendszerek vizsgálata és értékelése kistér-
ségek komplex fejlesztési terveinek kidolgozásához 

 ⎯ Térszintaktika a településkutatásban 

Schneller István ⎯ A stratégiai városfejlesztés lehetőségei és útvesztői 
Budapesten 

 ⎯ Nagyvárosi problémák az ezredfordulón 

 ⎯ A szabadtér szerepe az alulhasznosított (barnamezős) 
városi területek rehabilitációjában Budapesten. 

 
⎯ Budapest közhasználatú szabadtér-struktúrájának 

szabályozási lehetőségei európai nagyvárosok példá-
ján  
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A Tájépítészeti, valamint a Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori 
Iskola tájépítész doktoranduszai: 
 

⎯ Almási Balázs 
⎯ Balogh Péter István 
⎯ Barta István 
⎯ Boda Brigitta 
⎯ Boda Eszter 
⎯ Dömötör Tamás 
⎯ Drexler Dóra 
⎯ Fatsar Kristóf 
⎯ Fehér Katalin 
⎯ Fekete Albert 
⎯ Fürstland Attila 
⎯ Füsi Gyula 
⎯ Füzesi Krisztina 
⎯ Gecséné Tar Imola  
⎯ Hajdu-Nagy Gergely 
⎯ Horváth Emese 
⎯ Jámbor András 
⎯ Kosztolányi István 

⎯ Kovács Gergely 
⎯ Kuhn András 
⎯ Mőcsényi Flóra 
⎯ Nagy Ildikó Réka 
⎯ Pál Mónika 
⎯ Rosivall Emese 
⎯ Rozsos Katalin 
⎯ Sólyom Rudolf 
⎯ Szabó Réka 
⎯ Szalkai Adrienn 
⎯ Tar Imola 
⎯ Tóth Judit 
⎯ Tóthné Hanyecz Katalin 
⎯ Vándor Kinga 
⎯ Várkonyi Adrienn 
⎯ Zacskó Balázs 
⎯ Zajacz Vera 

 
 
5.3. A kutatás-fejlesztés rendszere 
 
A kutatások a Karon tanszéki keretekben történnek. A diszciplináris kutatások 
mellett a Kar a tájépítészeti témakörbe tartozó alkalmazott kutatásokat folytat. A 
Karon folyamatosan végzünk a tananyagokat és a módszertant fejlesztő kutatá-
sokat. A kutatási témák az objektumokhoz kapcsolódó történeti műalkotási kuta-
tásoktól a nagyléptékű tájökológiai, tájalakulás-történeti kutatásokig a teljes táj-
építészeti szakterületet felölelik. Több specifikus, a tájépítészeti kutatási mun-
kákhoz tartozó tevékenységből hármat célszerű kiemelni. 
⎯ Az első a Kerttörténeti Archívum, amelyet egy évtizede folyamatosan fejlesz-

tünk. 
⎯ A második a térinformatikai eszközök tájrendezési és tájértékelési alkalma-

zása. 
⎯ A harmadik az EU tagságunkkal összefüggő kutatások (harmonizáció, táj-

egyezmény) csoportja. 
 
Az alkalmazott kutatások keretében az elmúlt három évben a következő főbb 
kutatási témákban értünk el eredményeket (alfabetikus sorrendben): 
⎯ A gyógy- és szabadidő turizmus fejlesztése 
⎯ A hazai történeti kertek (köztük számos kastélykert) jellemző adatainak fo-

lyamatos gyűjtése, feldolgozása és archiválása tudományos módszerekkel 
⎯ A játszóterek felújításának kertépítészeti, műszaki és társadalmi aspektusai 
⎯ A tájtervezés és a fenntartható fejlesztés követelményeinek összeállítása az 

elmaradott térségek felzárkóztatásához 
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⎯ A területrendezés és a térségfejlesztés tájtervezési és tájvédelmi módszerei-

nek kidolgozása 
⎯ Alap- és forráskutatás végezése a magyar barokk kertek valamint az európai 

és a hazai középkori kertkultúra területén 
⎯ Az országos jelentőségű védett parkok, arborétumok fenntartási és kezelési 

metodikájának és kerttörténeti adatbázisának kidolgozása 
⎯ Egyedi tájértékek jelentősége a rurál táj fejlesztésében stratégiai kutatások 
⎯ Európai Táj Egyezmény aláírásának hazai következményei 
⎯ Fenntartható közlekedése fejlesztési stratégiák kidolgozása 
⎯ Kertépítészeti, zöldfelületrendezési elvek és módszerek 
⎯ Kertrégészeti módszerek alkalmazása több hazai történeti kertben 
⎯ Kerttörténeti és műemlékvédelmi elméleti kutatások, forráskutatás 
⎯ Kortárs szabadtérépítészeti alkotások 
⎯ Környezetarchitektúra-elemek fejlesztése 
⎯ Környezetterhelhetőségi, tájterhelhetőségi vizsgálati módszerek kidolgozása 
⎯ Kultúrtörténeti egyedi tájértékek típusainak meghatározása 
⎯ Metodika kidolgozása országosan védett arborétumok és parkok természet-

védelmi kezelési tervéhez 
⎯ Nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása 
⎯ Stratégiai környezeti vizsgálatok (SKV) tájtervezési vonatkozásainak vizsgá-

lata 
⎯ Tájindikátorok meghatározásának szempontjai 
⎯ Tájkarakter-értékelés módszertani lehetőségei 
⎯ Tájképértékelés gyakorlati alkalmazási lehetőségei az arculattervezésben 
⎯ Településökológiai és környezetminőségi vizsgálatok módszertanának kidol-

gozása 
⎯ Térinformatika alkalmazási lehetőségei a tájtervezésben 
⎯ Területrendezési tervek tájterhelési és tájterhelhetőségi vizsgálat módszeré-

nek kidolgozása 
⎯ Történeti kertek kutatása Erdélyben 
⎯ Történeti kertek rekonstrukciójának szempont rendszere 
⎯ Városok zöldfelületi arculattervének kidolgozási szempontjai 
⎯ Vízhiányos helyzethez igazodó beavatkozások környezeti hatáselemzése és 

hatástanulmánya 
 
 
A kutatási témáinkat illetően kettős nyomás alatt állunk. Egyrészt meg kell felelni 
az EU-s kihívásoknak, másrészt a hazai gazdaság teherbírása a korszerű mód-
szerek bevezetését csak esetenként teszi lehetővé. Ennek ellenére változatlanul 
törekszünk a településeken belül és a külterületen egyaránt a rendezettség el-
érésének megalapozására, a települési környezet minőségének javítását előse-
gítő alkalmazott kutatások végzésére, a környezeti hatástanulmányok EU elvá-
rások szerinti metodikájának kidolgozására, a zöldmezős beruházásoknak a táji 
adottságokhoz alkalmazkodó megvalósítására. 
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A Kar által gondozott szakterületek egy része nem jellemzően kutatás-igényes, 
hanem alkotás-centrikus. A Kar tanszékeinek, illetve az oktatóknak, tudományos 
munkatársaknak tájépítészeti tervező tevékenysége a képzés fejlesztése szem-
pontjából legalább olyan fontosságú, mint a klasszikus diszciplináris kutatások. A 
tájépítész- és a településmérnök képzés elképzelhetetlen az oktatók hazai és 
nemzetközi tervezői gyakorlata nélkül. Ezért is szorgalmazzuk a tanszékek ilyen 
témájú feladat-vállalását és jelentős tervezési munkák készítését intézmények, 
települési önkormányzatok, kistérségek megbízásából vagy regionális projektek 
keretében. 
 
A Kar tanszékei, illetve oktatói sikerrel (évente négy-öt díjat vagy megvételt nyert 
pályaművel) vesznek részt országos és nemzetközi tervpályázatokon.  
A kutatás-fejlesztés és a kutatási együttműködések területén a Tájépítészeti 
Karon a következő feladatok megoldásával kell számolnunk:  
 
⎯ A területi tervezéshez, a regionális fejlesztéshez, a tájrendezéshez és –

rehabilitációhoz, a települési környezetminőséghez, az értékvédelemhez, il-
letve a településgazdálkodáshoz kapcsolódó kutatásokhoz külső megbízá-
sokat valamint pályázatok útján nyert forrásokat és támogatásokat kell sze-
rezni.  

⎯ A települési önkormányzatok részére végzett szakértői-tervezői szolgáltatá-
sokat bővíteni kell és meg kell őrizni a Tájépítészeti Kar, illetve a szaktan-
székek versenyképességét a tervezési-fejlesztési piacon. Szélesíteni kell a 
regionális és a településtudományi kutatásokat, amelyekhez megfelelő forrá-
sokat kell biztosítani.  

⎯ A Karon a társkarokkal összehangolt fejlesztéssel nagyobb mozgástér és 
széles lehetőségek biztosíthatók a tájépítészeti és a településtervezési okta-
tás és a kapcsolódó kutatások területén. Az új szakok létesítésével a tanszé-
keken a szakterületi kutatások is hatékonyabbá tehetők. 

 
A Kar kutatás-fejlesztési tevékenységének koordinálása elsősorban tanszéki 
keretek között történik. Ritkák az olyan kutatások, amelyekben több szakirány 
vagy tanszék vesz részt. (Kivételnek a Magyar Kerttörténeti Archívum fejlesztése 
tekinthető, amelyben két szakirányon három tanszék munkatársai, illetve hallga-
tói vesznek részt.) Kari szintű kutatás-fejlesztés koordinálása olyan új FP7 prog-
ramhoz, INTERREG, Norvég Alap pályázataihoz kapcsolódik ahol a tanszéki 
kereteket meghaladják a pályázati feltételek.  
 
A sikeres pályázatok számát és értékét tekintve bizonyos fokú szórás figyelhető 
meg. A három évre visszamenő statisztika szerint a pályázatok száma 18–22 
körül mozgott (5. táblázat). A Kar pályázati tevékenységének nagyobbik hiá-
nyossága a nemzetközi pályázatokon való részvétel kis száma. Változások 
ugyanakkor ezen a téren is tapasztalhatók. Nemzetközi konzorciumi pályázat 
keretében (TEMPUS LENNE Project) részt veszünk angolnyelvű MSc nemzet-
közi tananyag fejlesztésben. Konzorciumi partnerként a TU München Tájökológi-
ai Tanszékével Erdélyben készítünk kistérségfejlesztési projekteket. DAAD pá-
lyázatok keretében a drezda-i műszaki egyetemmel dolgozunk együtt. 

5. TUDOMÁNYOS ÉS TERVEZŐ MUNKA 



  

82 

 
 
 
 

5. táblázat: Pályázati tevékenység (2004-2007) 
 

2006 

  2004 2005 
Össz. 

2006-ban 
indult 

pályázatok,
megbízások

2007 

Pályázatok száma 19 22 22 8 18 
 Hazai 19 22 22 8 18 
 Nemzetközi 0 0 1 0 1 
Pályázatok értéke 13 790 8 721 12 443 8 585 8 187 

 
 
5.4. Tudományos Diákköri munka 
 
A Tájépítészeti Kar hallgatói évtizedek óta hagyományosan részt vesznek a TDK 
munkában és a kis létszámhoz képest viszonylag jelentős sikereket érnek el. A 
TDK munkák részben tanszéki kutatásokhoz kapcsolódnak, részben a diploma-
tervezés előkészületeként valósulnak meg. 
 
A TDK tevékenység – ahogy megnevezése is mutatja – elsősorban tudományos 
témák kidolgozását jelenti. Alkotói-tervezői tevékenység, illetve annak eredmé-
nye nehezen illeszthető az OTDK tematikájába vagy nem versenyképes, mert 
nem mérhető össze a tudományos dolgozatokkal. Ezért csak azok a hallgatói 
aktivitások vonhatók be a TDK kereteibe, amelyek tudományos jellegű feladat 
megoldását és annak disszertáció jellegű dokumentálását célozzák. 
 
A Karra beiratkozott tájépítész hallgatók mintegy 5–6%-a eljut a TDK dolgozat 
benyújtásáig. További 5–6% elsősorban tervezési pályázatokon vesz részt. Így a 
hallgatói kör 10–12%-a tanulmányi kötelezettségei teljesítése mellett eredmé-
nyes szakmai tudományos vagy alkotói munkát is végez. Hallgatóink a Kar okta-
tói/hallgatói létszámához viszonyítva eredményesen vesznek részt az OTDK és 
az OFKD pályázatokon (6. táblázat)  
 

6. táblázat: OTDK és OFKD díjazottak (Tájépítészeti Kar) 
 

 Előadók 
száma 

I. 
helyezés 

II. 
helyezés 

III. 
helyezés Különdíj Összes 

díjazott 
2003 

OTDK 11 1 2 1 3 7 
2004 

OFKD 11 1 2 --- 2 5 
2005 

OTDK 9 --- 3 2 3 8 
2006 

OFKD 9 2 1 1 5 9 
2007 

OTDK 7 2 --- 1 3 5 

5. TUDOMÁNYOS ÉS TERVEZŐ MUNKA 



  

83 

 
 
 
6.1. A Hallgatói Önkormányzat felépítése 
 
Kari HÖK vezetőség 

 Elnök: Molnár Andrea tájépítészmérnök hallgató 
 Általános alelnök: Erdélyi Bernadett tájépítészmérnök hallgató 
 Gazdasági alelnök: Pohubi Eszter tájépítészmérnök hallgató 
 Külügyi alelnök: Pákozdi Réka tájépítészmérnök hallgató 

 
A Hallgatatói Önkormányzat feladata képviselni a hallgatók érdekeit a Kar műkö-
dését meghatározó döntések előkészítésében, meghozatalában és végrehajtá-
sában. Továbbá folyamatosan tájékoztatni a Kar hallgatóit és oktatóit az önkor-
mányzat tevékenységéről, tájékoztatni a hallgatókat a pályázatokról, az ösztön-
díj- és az álláslehetőségekről, együttműködni a hazai és a nemzetközi hallgatói 
szervezetekkel, jó kapcsolatot kialakítani az Egyetem többi karán működő Hall-
gatói Önkormányzattal, együttműködni a Kar egyéb diákszervezeteivel, megte-
remteni a hatékony működés feltételeit. 
 

 
 

Az elmúlt években nagy változásokon ment keresztül a Tájépítész Hallgatói Ön-
kormányzat. Közös erővel igyekeztünk megfelelni a számunkra meghatározott 
feladatoknak és lépéseket tettünk a HÖK fejlesztésére, aktivizálására.  
 
6.2. A HÖK rendezvényei
 
A karok Hallgatatói Önkormányzatainak összefogása és jó kapcsolata érdekében 
közös programokat szerveztünk. Ezek a közös karácsonyi ünnepség, a három 
kari HÖK-gyűlés. Segédkeztünk rendezvények szervezésében és lebonyolításá-
ban (Gólyatábor, Nyílt nap, Parkász-avató, EDUCATIO). Elindítottuk a Corvinus 
Művészeti Hetet is. Megpróbáltunk még jobban megnyílni a hallgatók irányába. 
Hatékonyabb tájékoztatással és érdekképviselettel segítjük a hallgatóság tanul-
mányait.  

 
HÖK karácsony a zsibongóban 

A jövőben szándékunkban áll az eddigi munkánk folytatása és új ötletek, prog-
ramok kidolgozása, mellyel színesebbé tehetjük a Kar és a hallgatók mindennap-
jait. 
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A Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége 1991-ben alakult. Tagjai 
kizárólag a Tájépítészeti Karon (illetve jogelődjein) végzett szakemberek lehet-
nek, így nem meglepő, hogy kapcsolata az Alma Materrel a kezdetektől máig 
meghatározó. A Szövetség megalakulásának elsődleges célja a hazai és a kül-
földi a táj és kertépítész szakemberek összefogása és érdekeinek képviselete 
volt. Az Egyetem keretén belül rendszeresen rendeztek klubesteket, segítettek a 
diákokat a szakmai gyakorlat megszerzésében, a nemzetközi vonalon bekapcso-
lódtak a Világszövetség az IFLA munkájába, ahol érvényesítették a hazai érde-
keket. 
 
A kamarai rendszer létrejöttének és megjelenésének egyenes következménye 
volt, hogy a Szövetséget át kellett alakítani. 2003-ban az egyesület új vezetése 
elhatározta a megújítást. A Szövetség, mint civil szervezet új feladatokat kapott, 
és ellátta azokat amelyek, nem kerültek a kamarai kompetenciába. Mint köz-
hasznú szervezet működött tovább, alapvető változtatásokkal, a szövetség szer-
kezetében és működésében. A Szövetséget integrálták a környezetvédelmi és 
kulturális civil képviseleti rendszerbe. 
 
Tömegeket érintő, jelentős rendezvényeket szerveztek. Ismeretterjesztő progra-
mokat szerveztek a civil lakosság részére azokat aktív cselekvésre késztetve pl. 
kiállítást szerveztek a Közgazdasági fakultáson, a Móricz Zsigmond körtéren, a 
Művészetek Völgyében, felhívást tettek közzé az Önkormányzatok részére az 
„Entente Florál” keretében a „Virágos Magyarország” versenyben résztvevők 
között egy „Vasvirág Díj” elnyerésére. Jó kapcsolatot alakítottak ki más olyan civil 
szervezetekkel melyek a környezetügyhöz kapcsolódnak. (Hulladék Munkaszö-
vetség, Védegylet, Levegő Munkacsoport, ORTT civil tagként.). Részt vesznek 
hazai és nemzetközi kiállításokon, és konferenciákon.  
 
Az érdekképviselet mellett hangsúlyosabb szerepet kapott a tájépítész szakterü-
let megismertetése a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A szervezet aktív 
tagság létrehozására törekszik. Tagozati rendszert alakított ki, integrálta az egye-
temi diákságot is, akik jelenleg két tagozatot alkotnak: 
⎯ a Fakocka tagozat szakmai gyakorlatok, 
⎯ az Ifjúsági Tagozat klubdélutánok és rendezvények 
szervezését és lebonyolítását végzi. 2006-ban a Nürnbergi „Kertészeti Kiállítás-
ra” aminek a tematikája a település zöldfelületeinek kialakítása volt, biztosítottunk 
25 hallgatónak ingyen belépőt, és 1000 € támogatást. A jelentős aktivitásnak 
köszönhetően 2008-ban az Ifjúsági Tagozat rendezheti az Európai Tájépítész 
Diákszövetség (ELASA) éves konferenciáját.  
 
Az MKTSZ számottevő eredményeket ért el a Virágos Magyarországért verseny 
minőségi megújításában. Részt vesz a hazai és a nemzetközi zsűri munkájában. 
Szakmai észrevételekkel átalakította a bírálati szempontokat. Részt vett a Győ-
rött megtartott nemzetközi díjkiosztó ünnepség szervezésében. Megtervezte a 
győri zöldfelületek dekorációs kiültetéseit. Szakmai konzultációkat tart az önkor-
mányzatoknál, részt vesz törvények, szakmai rendeletek bírálatában (pl. OTÉK, 
Balaton törvény). Kapcsolatokat ápol a tájépítész szakterület európai és világ-
szervezeteivel (EFLA, IFLA). Az egyesület jelenlegi feladatának tartja a taglét-
szám növelését és a jobb, sokrétűbb kapcsolat kiépítését a szakterülethez kap-
csolódó hazai és nemzetközi szervezetekkel. 
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Hallgatóinknak három helyen tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.  
 
 
8.1. Mohácsy Mátyás Kollégium 
 (Törökbálint, Kazinczy u. 109.) 
 
A Kollégiumban három szinten 48 db 3–4 ágyas szobában és 3 db 2 ágyas szo-
bában elsősorban az első évfolyamos hallgatóinkat helyezzük el. Minden szobá-
hoz vizesblokk tartozik (mosdó, zuhanyzó, WC).  
 
 
Szolgáltatások, felszereltség: 

⎯ 2 db teakonyha, 
⎯ zárható, rekeszes hűtőszekrények, 
⎯ minden szobában T-Com fővonalas telefon, 
⎯ számítógépterem internet csatlakozással, 
⎯ 2 db tanulószoba, 
⎯ 2 db színes TV, kábeltelevízió csatlakozással, 
⎯ mosóhelyiség automata mosógépekkel. 

 
 

 
 
A Kollégium a Kosztolányi Dezső térről induló 72-es autóbusszal közelíthető 
meg. 
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8.2. Szent Gellért Kollégium  

(Budapest, XI. Fehérvári út 13.) 
 
A Kollégiumban az elhelyezés három szinten, 10 db 4 ágyas, 4 db 3 ágyas és 1 
db 2 ágyas mosdós szobákban, szintenként 1 db zuhanyzó és WC helyiséggel. 
 
Szolgáltatások, felszereltség: 

⎯ 2 db teakonyha, 
⎯ zárható, rekeszes hűtőszekrények, 
⎯ 2 db tanulószoba, 
⎯ vezeték nélküli internet hozzáférés, 
⎯ 2 db színes TV, kábeltelevízió csatlakozás-

sal, 
⎯ mosóhelyiség automata mosógépekkel. 

 
A Kollégium a Móricz Zsigmond körtértől gyalogosan 2 perc alatt érhető el. 
 
 
 
8.3. Somogyi Imre Kollégium 

(Budapest, XI. Szüret u. 2–18. 
 
A Kollégium 2007-ben PPP keretében felújításra került. A földszint akadálymen-
tesítetten megközelíthető. Elhelyezés három szinten 153 db 2 ágyas és 1 db 2 
ágyas akadálymentesített szobában történik. Minden szobához vizesblokk tarto-
zik (mosdó, zuhanyzó). WC szintenként a folyosón van. 
 
Szolgáltatások, felszereltség: — minden szobában 2 db internet és 1 db kábel-

televízió-csatlakozó, 1 db 60 literes hűtőszek-
rény, 

⎯ 3 db teakonyha, 
⎯ 2 db mosóhelyiség automata mosó- és mosó-

szárító gépekkel, 
⎯ számítógépterem internet csatlakozással, 
⎯ 2 db tanulószoba, 
⎯ kondicionáló helyiség kondicionáló gépekkel, 
⎯ fedett kerékpártároló, 
⎯ orvosi szoba, 
⎯ 2 db színes TV kábeltelevízió csatlakozással. 

 
A Kollégium megközelíthető a Móricz Zsigmond körtérről a 27-es autóbusszal 
(harmadik megálló). 
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Az Ormos Imre emlékérmet a Táj- és Kertépítészeti Szak megalapításának 25 
éves évfordulója alkalmából 1988-ban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Tanácsa alapította. Az Emlékérem alapításával az a törekvés jutott kifejezésre, 
hogy a Tanács méltó emléket állítson az önálló tájrendezési és kertépítészeti 
diszciplínának, valamint a Táj- és Kertépítészeti Szak létrehozásának és az eb-
ben több évtizedes munkásságával meghatározó szerepet betöltő Ormos Imre 
Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi tanárnak. Továbbá kitüntesse vele azokat 
a hazai és külföldi szakembereket, akik a tájrendezés és a kertépítészet terén 
kimagasló tevékenységet fejtettek ki, illetve akik a szakterület fejlesztéséhez 
nagymértékben hozzájárultak. 

 
Ormos Imre egyetemi tanár, aki 1932 és 1969 között a Kerttervezési Tanszék vezetője, 1955 és 

1960 között a Kertészeti Főiskola igazgatója volt 
 
Az évente egyszer adományozható Ormos Imre emlékérmet (Csíkszentmihályi 
Róbert szobrászművész alkotása) és oklevelet a dékán – az előkészítő Bizottság 
javaslata alapján – a következő szakembereknek adta át: 
 

1988. Dr. Mőcsényi Mihály  
1988. Dr. Dalányi László 
1989. Dr. Krizsán Zoltánné 
 Szabó Marianna  
1989. Dr. Radó Dezső 
1990. M. Baló Borbála 
1991. Virág János 
1992. Balogh András 
1993. Kalla Gábor 
1993. Tarjányi Ferenc 
1994. Fejér János 
1994. Kiácz György 
1995. Szendrői József 

1996. Dr. Mayer Antalné Bozsó Irén 
1997. Dr. Andor Domokosné 
1998. Kokics Tibor 
1999. Sándor János 
2000. Dr. Misley Károly 
2001. Szentpétery István 
2002. Dr. Örsi Károly 
2003.  Dr. Csemez Attila 
2003. Dr. Jámbor Imre  
2004.  Kánnár László 
2005.  Pirk Ambrus 
2006.  Maurer-Klimes Attila 
2007.  Baloghné dr. Ormos Ilona 

 
1988 

Dr. Mőcsényi Mihály 
 
Mőcsényi Mihály Ormos professzornak a kertépítészeti, a zöldfelületi vonatkozá-
sú városfejlesztés terén végzett igen értékes munkásságának eredményes foly-
tatója. A tájrendezés diszciplína újkori hazai kimunkálója és művelője. A telepü-
léstudomány és az urbanisztika hazai fejlesztésében jelentős szerepet játszott. 
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1988 
Dr. Dalányi László 

 
Dalányi Lászlónak oktatási és tervezésfejlesztési tevékenysége mellett kiemel-
kedő szerepe volt a táj- és kertépítészet szakterületének szakmai-társadalmi 
elismertetésében, a tájrendezésnek, a zöldfelület rendezésnek a területi terve-
zésben, a területrendezésben betöltött szerepe érvényre juttatásában. 

 
1989 

Dr. Krizsán Zoltánné Szabó Marianna 
 
Dr. Krizsán Zoltánné, Szabó Marianna a kertépítészeti tervezés és a zöldfelület 
tervezés területén, a tervezési módszertan és gyakorlat továbbfejlesztésében 
végzett kimagasló munkát. 
 

1989 
Dr. Radó Dezső 

 
Dr. Radó Dezső a zöldfelület gazdálkodás vállalati alapjai megteremtésében, az 
építés és fenntartás üzemszervezési, vállalatirányítási módszereinek kifejleszté-
sében végzett kiemelkedő munkát, valamint széleskörűen ismert eredményes 
szakmai-közéleti tevékenysége is. 
 

1990 
M. Baló Borbála 

 
M. Baló Borbála a táj- és kertépítész szakma elismert képviselője, kimagasló 
színvonalú tervezői munkája, szakmai feladatvállalása példamutató. A tervezési 
gyakorlat fejlesztésében, a települési környezet alakításában, rendezésében 
évtizedeken át végzett eredményes munkát. 
 

1991 
Virág János 

 
Virág János a KÉE „magister optimus” díjas oktatója több évtizeden át a Földmé-
réstan, a Kerttechnika, a Tereprendezés és a Kerttervezés tantárgyak területén 
fejtett ki kimagasló oktatói tevékenységet. A szakterület sokoldalú és magas 
színvonalú művelője, ismert tervező és szakíró. 
 

1992 
Balogh András 

 
Balogh András festőművésznek kiemelkedő érdemei voltak a táj- és kertépítész 
tervezők vizuális és művészeti nevelésében. A Szabadkézi rajz, az Ábrázoló 
geometria és a Művészettörténet című tantárgy oktatójaként kiemelkedő színvo-
nalú munkát fejtett ki. Szakírói és szakterületi művészeti tevékenysége jelentős. 
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1993 
Kalla Gábor 

 
Kalla Gábor kiemelkedő szakmai tevékenységével nagy szerepe volt Pécs zöld-
felületi rendszerének kialakításában, közparkok létesítésében, a városfásítás 
megszervezésében, a belvárosi rekonstrukciós munkákban, a parkerdő fejlesz-
tésben. Évtizedeken át segítette a táj- és kertépítészek gyakorlati oktatását. 
 
 

1993 
Tarjányi Ferenc 

 
Tarjányi Ferenc megszámlálhatatlanul sok közkert, közpark, óvoda- és iskolakert 
építés-kivitelezésének volt irányítója. Rendkívül nagy ügyszeretettel és szakmai 
hozzáértéssel végezte kertépítő munkáját. Egyetemünk hallgatóinak rendszere-
sen vezetett gyakorlatokat. Kertépítők generációi tekintették mesterüknek. 
 
 

1994 
Fejér János 

 
Fejér Jánosnak évtizedeken keresztül kiemelkedő szerepe volt a kertépítés-
kivitelezés hazai gyakorlatának megalapozásában és fejlesztésében. Építésirá-
nyítási és minőségfejlesztési munkája mellett folyamatosan oktatott a kertépíté-
szeti szakon és rendszeres résztvevője volt a szakmai közéletnek.  
 

1994 
Kiácz György 

 
Kiácz György Ormos Imre tanítványa majd később meghívására tanársegédje 
volt. Átvette a Fővárosi Kertészet főmérnöki munkakörét, majd annak igazgatója 
lett. Több évtizedes munkája során magas szintre fejlesztette a fővárosban folyó 
parképítési és fenntartási valamint műszaki fejlesztési tevékenységet. 
 
 

1995 
Szendrői József 

 
Szendrői József a Főváros közcélú zöldfelületeinek kivitelezésében és fejleszté-
sük szakirányításában évtizedeken át kiemelkedő munkát végzett. Magas szintű 
tudását az egyetemi hallgatók számára a Kertépítészeti Üzemtan c. tantárgy 
előadójaként adta át. Szakírói és szakmai-közéleti tevékenysége is jelentős. 
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1996 
Dr. Mayer Antalné Bozsó Irén 

 
Dr. Mayer Antalné munkássága meghatározó volt a Duna–Tisza közén a kertépí-
tészet és a tájrendezés terén. Példamutatóan igényes tervező munkája és a 
gyakorlati megvalósítást figyelemmel kísérő tevékenysége mellett oktató és is-
meretterjesztő munkája is elismerésre méltó. 
 

1997 
Dr. Andor Domokosné 

 
Dr. Andor Domokosné kiemelkedően magas színvonalú környezettervezési, kert-
építészeti tervezői munkát végez 1969-től folyamatosan. Számos terve példa 
értékű. Tervezői tevékenysége mellett a felsőfokú oktatásban is részt vesz kon-
zulensként, előadóként. Munkája a társszakmák művelői által is elismert. 
 

1998 
Kokics Tibor 

 
Kokics Tibor a Kertészeti Egyesülés igazgatójaként több évtizeden keresztül 
segítséget nyújtott a táj- és kertépítészek szakmai szerveződéséhez, rendezvé-
nyeihez és kiadványainak megjelentetéséhez. Tevékenykedett a települési kör-
nyezet-állapotának javításáért, a táj- és kertépítész szakma hazai elismertetésé-
ért. 

 
1999 

Sándor János 
 
Sándor János a Debreceni Kertészeti Vállalat igazgatójaként, a Kertészeti Egye-
sülés elnökeként végzett munkája alapján megbecsült egyénisége a tájépítész 
szakterületnek. Jelentősen hozzájárult az ország zöldfelületeinek fejlesztéséhez, 
hallgatóink szakmai gyakorlatainak színvonalas megszervezéséhez. 
 

2000 
Dr. Misley Károly 

 
Dr. Misley Károly úttörő szerepet játszott a tájtervezés elfogadtatásában. A hazai 
tervezési gyakorlatban irányítása alatt fejlődött ki és vált általánossá az önálló 
tájtervezési szakági tervezés. Több mint 30 éve oktatja hallgatóinkat. Egyedülálló 
szakigazgatási, szakmapolitikai tevékenységet fejtett ki. 
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2001 
Szentpétery István 

 
Szentpétery István közel 50 éven át végzett kiemelkedő munkát a VÁTI és a 
LAKÓTERV zöldterületi osztályán, később a LAND-A táj- és környezettervezési 
műterem keretében. Tervező munkája mellett a Szakon, majd a Karon több mint 
egy évtizeden át – meghívott előadóként – oktatta az Ábrázoló geometria tárgyat. 
 

2002 
Dr. Őrsi Károly 

 
Dr. Őrsi Károly a hazai történeti kertek védelmében kiemelkedő érdemeket szer-
zett és ezzel a táj- és kertépítészet elismertségét elősegítette, elméletét és gya-
korlatát gazdagította. A történeti kertek kutatása, védelme és a történeti kertek 
rekonstrukciója terén végzett több évtizedes munkássága meghatározó. 
 

2003 
Dr. Csemez Attila 

 
Dr. Csemez Attila több évtizeden keresztül kiemelkedő oktató és diszciplína-
fejlesztő munkát végzett. Eredményes a tervező-kutató, a szakírói és a szakmai-
közéleti munkássága. Az első hazai tájértékelési eljárások kidolgozója, aki jelen-
tős szerepet vállalt a táji adottságok, értékek interdiszciplináris elismertetésében.  
 

2003 
Dr. Jámbor Imre 

 
Dr. Jámbor Imre elismert a tájépítészet terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő 
oktató és kutató tevékenysége, eredményes intézményfejlesztő munkája. Kez-
deményező és meghatározó szerepet vállalt a Magyar Építész Kamara megala-
kulásában és a Táj- és kertépítészeti tagozat létrehozásában. 
 

2004 
Kánnár László 

 
Kánnár László a Fővárosi Kertészeti Vállalat főosztályvezetőjeként a budapesti 
közcélú zöldfelületek kivitelezésében és fejlesztésének szakirányításában fejtett 
ki évtizedeken át kiemelkedő munkát. Hallgatóinkat a gyakorlatokon fogadta. 
 

2005 
Pirk Ambrus 

 
Pirk Ambrus szakmai munkássága felöleli a kivitelezést, a „tervműfajok” szinte 
minden területét a műemléki tervektől a lakóterületek, a városi parkok kertrende-
zési tervein keresztül a nagyobb tájegységek tájrendezési tervéig. Országos 
tervpályázatok nyertese. Szakirodalmi munkássága is kiemelkedő. 
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2006 
Maurer-Klimes Attila 

 
Maurer-Klimes Attila okleveles táj- és kertépítész több évtizeden át végzett szé-
les körű és elismert szakmai tevékenységet. Tervezői és a Karon végzett oktatói 
munkáját biztos gyakorlati háttérrel folytatta. Különösen jó érzékkel hívta fel a 
hallgatóság figyelmét a kivitelezés rejtelmeire. 
 

2007 
Baloghné dr. Ormos Ilona 

 
Baloghné dr. Ormos Ilona szakterületi tevékenysége a Táj- és kertépítészet tör-
ténet, a Kertépítészeti műemlékvédelem diszciplínák fejlesztésében, oktatásában 
és kutatásában több évtizeden keresztül meghatározó volt. Eredményes kari- és 
tanszékvezetői munkát, valamint közéleti tevékenységet fejtett ki. 
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A Tájépítészeti Kar fennállásának 15. évfordulója alkalmából éremmel köszönjük 
meg a Karért legtöbbet tett kollégáink munkáját. A kitüntettettek névsorának ösz-
szeállításánál törekedtünk arra, hogy Karunkat leginkább segítő vezetők része-
süljenek az elismerésben. Választásunk a Kar megalapítójára Mőcsényi Mihály 
ex rektor úrra, az őt követő Baloghné dr. Ormos Ilona és dr. Jámbor Imre déká-
nokra, valamint kiemelkedő gazdasági munkát végző dr. Csima Péter 
dékánhelyettesre esett. (A jelenlegi kari vezetők közül elvi megfontolásból senkit 
sem javasoltunk.) A hallgatói adminisztrációt végző Héli Mátyásné munkatárs-
nőnket is értelemszerűen megilleti az elismerés. 
 
Úgy éreztük, hogy egy-egy meghívott előadó, kerttervező és tájtervező is része-
süljön a kitüntetésben. Választásunk a régóta oktatók közül dr. Kőszegfalvi 
György egyetemi tanárra elsősorban azért esett, mert aktívan részt vett a doktori 
iskola munkájában. Elismert kerttervezőként Andor Anikó igazgató asszony, a táji 
léptéket művelők közül Schuchmann Péter igazgató úr részesül a kitüntetésben. 
 
A Pro Facultate érmet Dorka Rózsa ötvösművész készítette. Az érmen Räde 
Károly tervének részlete látható, amelyből a mai Felső-Arborétumot, azaz a Bu-
dai Arborétum legidősebb növényanyagát ábrázoló részletet választottuk ki. (Az 
érem felső részén az egykori törzs ültetvény, a kép alsó részén a Ménesi út és 
az egykori Alsótelep részlete látható.) Räde Károly a kivitelezéssel párhuzamo-
san 1893 és 1897 között készítette a tervet. 
 
 
Dr. Mőcsényi Mihály 
 
Mőcsényi Mihály rektor úr, dékán úr a tájépítészet szak- és tudományterület ki-
emelkedő személyisége. Szakmai és tudományos tevékenysége itthon és kül-
földön egyaránt széleskörűen elismert. Kiemelkedő szerepet játszott a tájépíté-
szeti szakterület hazai elismertetésében, a tájtervezés, a tájrendezés diszciplíná-
jának hazai megteremtésében és egyetemi szintű oktatásának bevezetésében. 
Meghatározó szerepe a tájépítészmérnök képzés fejlesztésében és a Tájépíté-
szeti Kar létrehozásában. A tájépítészet szakterület és a magyar tájépítész mér-
nökképzés fejlesztésében kifejtett munkássága elismeréseként két cikluson 
(nyolc éven) át a szakterület legrangosabb nemzetközi szervezetének az IFLA-
nak választott elnökhelyettese, illetve elnöke volt. A települések fejlesztésének 
és a táj rendezésének ökológiai szempontjai, elvei kidolgozásában elért tudomá-
nyos eredményei korszakos jelentőségűek. 
 
 
Baloghné dr. Ormos Ilona 
 
Baloghné dr. Ormos Ilona dékán asszony először mint megbízott, majd megvá-
lasztott dékánként (1993–1999) irányította a Kart. Dékánságához köthető a Kar 
működési feltételeinek megteremtése. 2000–2003-ig oktatási dékánhelyettesként 
vett részt a kari vezetésben. Tudományos tevékenysége a kertépítészet történet 
és műemlékvédelem területére terjed ki, a kerttörténeti adatbázis létrehozásában 
úttörő szerepet vállalt. 
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Dr. Jámbor Imre 
 

Dr. Jámbor Imre professzor úr a Kar oktatási dékánhelyetteseként 1994–1999-ig 
tevékenykedett a tájépítész képzés megújításáért. 2000–2005-ig a Kar dékánja-
ként dolgozott. A Kar oktatási profilját új szak, a településmérnöki szak alapítá-
sával és akkreditálásával bővítette. 
A Kert- és szabadtérépítészet oktatásban, az oktatási programok megújításában, 
tantárgyfejlesztésben több évtizede magas színvonalon vesz részt. 
 
Dr. Csima Péter 
 

Dr. Csima Péter dékánhelyettes úr a Kar létesítése óta több választási időszakon 
át (1994–2007) volt eredményes felelőse a Kar gazdálkodásának.  
A Kar vezető oktatójaként szerepet játszott a Tájvédelem, valamint a Természet-
védelmi tervezés című, ma már önálló tantárgyként oktatott diszciplínák megte-
remtésében és tananyagainak kidolgozásában. 
 
Dr. Kőszegfalvi György 
 

Dr. Kőszegfalvi György professzor úr okleveles városépítési-városrendezési mér-
nök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1970 óta 37 éven keresztül ok-
tatta meghívott előadóként Karunkon a Területfejlesztés című tantárgyat. A táj-
építész doktorképzésben is aktívan részt vesz, mint előadó, kari képviselő, op-
ponens, bíráló bizottsági tag. 
 
Schuchmann Péter 
 

Schuchmann Péter igazgató úr a Tájépítészeti Karon folyamatosan részt vesz az 
oktatási munkában. Elsősorban a Tájtervezési és Területfejlesztési Szakirány 
szaktárgyainak oktatásában fejt ki aktív részvételt, segíti a hallgatók diplomaterv 
készítését és szakmai gyakorlatokat vezet. A Budapesti Agglomeráció Terület-
rendezési Tervének vezető tervezői tapasztalatait nagy érdeklődéssel fogadja a 
hallgatóság. 
 
Andor Domokosné 
 

Andor Anikó vezetőtervező diplomatervek konzulenseként, vizsgáztatóként, és 
tervezési gyakorlatok vezetőjeként több évtizede közreműködik a Kar oktatói 
munkájában. A Kertépítészeti stúdió című tárgy keretében meghívott előadóként 
a Kerttervezési gyakorlatok című tárgy önálló oktatója. Szakmai közéleti tevé-
kenységet végez a Magyar Építészek Kamarája keretében. Szakmai munkájának 
és tervezői kvalitásának elismeréseképpen 1999 tavaszán Ybl Díjjal tüntették ki. 
 
Héli Mátyásné 
 

Héli Mátyásné 1979 óta a Táj- és Kertépítészeti Szak, majd a Kar megalakulása 
óta a Tájépítészmérnöki szak tanulmányi ügyintézője volt. Munkáját mindig a 
nagy gondosság és a hallgatók iránti empátia jellemezte. 

10. PRO FACULTATE 15 KITÜNTETETTJEI 
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Rerrich Béla 1881. július 25-én Budapesten született. Az 
elemi és a középiskoláit a fővárosban végezte. A középiskola 
befejezése után a nagybányai festőiskolában Hollósy Simon-
nál tanult. Budapestre visszatérve beiratkozott a Műegyetem-
re, ahol műépítészi oklevelet szerzett. A diploma megszerzé-
se után Pecz Samu tanársegédjeként dolgozott. Ösztöndíjjal 
1906-ban angliai tanulmányútra ment. 1907-ben a Párizs 
melletti versailles-i akadémián a kertművészetet és a kertépí-
tészetet tanulmányozta.  

 

A franciaországi tanulmányidő alatt R. André kertépítő műtermében is dolgozott. 
Közben tanulmányozta a híresebb francia parkokat, kerteket. Angliában T. M. 
Mawsen kertépítőnél fejlesztette tudását, majd 1908-ban Németországban a 
dahlemi kertészeti tanintézetben hallgatott kertművészetet.  
 
A Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet rendes tanárává 1908. január 13-án ne-
vezték ki. Magas szintű oktatói, nevelői, művészi munkájának elismeréseként 
1919-től 1923-ig a Kertészeti Tanintézet igazgatójaként dolgozott. Megbízatását 
az 1923-ban kapott jelentős tervezési feladatok következtében átadta és tanár-
ként dolgozott tovább. 
 
Rerrich Béla életműve igen gazdag, tanárként, igazgatóként sokat tett a kerté-
szet, a Kertészeti Tanintézet fejlesztéséért. Alkotóként több maradandó értékű 
építészeti és kertépítészeti emléket hagyott hátra. Kiemelkedő volt szakirodalmi 
és a szakmai közéletet szervező munkája is. Személyében az architektonikus 
kertépítészeti stílus hazai megvalósítóját tiszteljük. 
 
A Kertészeti Tanintézetben Rerrich Béla volt a kertépítészeti tervezés, a kertmű-
vészet első képzett oktatója. Tudományos igénnyel a művészeti és a növényi 
ismeretek szükségességét hangsúlyozva formálta a szakterület tananyagát. Ki-
emelte az általános művészi irányban való nevelésnek, az idegen nyelvek tanu-
lásának, a külföldi tanulmányutaknak fontosságát. Külön tantárgyként javasolta 
oktatni a dísznövénytermesztést és a növényalkalmazási ismereteket. Meggyő-
ződése volt, hogy a kertművészetet a többi művészet ismeretében lehet csak 
magas fokon művelni, ezért javasolta a képzőművészetek és az építészet okta-
tását. „A kerti építmények tervezésénél nem az a cél, hogy a tanítvány villákat, 
házakat tudjon tervezni… de biztos érzéke legyen az építészeti jelleg és az épí-
tészeti szép megismeréséhez, valamint elsajátítsa azokat az ismereteket, ame-
lyek a ház és a kert e szoros egységben összefüggő két különállónak látszó mo-
tívum megértéséhez és azoknak szerves összefüggésben való megoldásához 
szükségesek.” 
 
Hangsúlyozta, hogy a kertművésznek nagyobb szerepet kell kapnia a városter-
vezésben, mert a modern nagyváros higiéniáját elsősorban a megfelelő zöldfelü-
leti rendszer biztosítja. A Rerrich Béla által kidolgozott elméleti alapvetést az idő 
igazolta. A mai kerttervező és tájrendező mérnökképzés hasonló szakmai elve-
ken alapul. 

11. NEKROLÓG 

Dr. Rerrich Béla (1881–1932) 
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A Kertészeti Tanintézet igazgatójaként célul tűzte ki, hogy „az ország első kerté-
szeti tanintézetében a kertészeti oktatás úgy tudományos, mint gyakorlati irány-
ban a lehető legmagasabb színvonalra emeltessék”. A fenti cél érdekében java-
solta a növényélettani, a talajjavítási, a gyümölcs- és zöldségfeldolgozási és a 
növénykórtani intézetek felállítását. 
 
Tervezői életműve kiemelkedő értékekben bővelkedik. Építészeti munkásságá-
nak legjelentősebb alkotása a szegedi Dóm tér körüli épületegyüttes, amelyet 
nemcsak megtervezett, hanem kivitelezésében is részt vett. Kerttervezőként 
számtalan családi és villakert mellett a nyíregyházi Morgó temető, a város képét 
erősen befolyásoló szolnoki Tisza-part, a bajai Déry park, a szentlőrinci Kossuth 
park tervezése fűződik nevéhez. Kertterveit, melyekre az építészeti stílus volt 
jellemző. Terveit alaposan dolgozta ki, a legapróbb részelteket is megrajzolta.  
 
Szakirodalmi munkássága többirányú volt. Könyvekben és cikkekben egyaránt 
foglalkozott a kertművészet gyakorlati és elméleti kérdéseivel. Cikkei főleg a 
„Kertészet”, valamint az „Építőipar”, az „Építőművészet”, a „Művészet” és az 
„Iparművészet” című szaklapokban jelentek meg. Ezekben az írásokban megfo-
galmazta a kertművészet és az építészet kapcsolatát, a kertépítő szerepét a jövő 
építésében, a kertművészet, a modern városépítészet szociális irányú feladatait.  
 
Legfőbb irodalmi munkái: 
⎯ A reneszánsz és a modern kert művészete (1909) 
⎯ Modern gazdasági épületek, baromfiházak (1917) 
⎯ A játéktér mint szociális irányú városépítészeti és kertművészeti feladat 

(1919) 
⎯ Kertes ház. Hogyan építsem meg kertes házamat és hogyan rendezzem be 

házi kertemet (1921) 
⎯ A kert rendezésének mestersége és művészete (1923) 
⎯ A szegedi templom tér (1933) 
⎯ Räde Károly – Rerrich Béla: Virágos Budapest ablakainak és erkélyeinek 

díszítése (1913) 
⎯ Petrányi Gy. – Rerrich Béla: A modern iskola szerepe a gyermektuberkolózis 

elleni küzdelemben (1931) 
 
Még életében, 1930-ban Genfben könyv jelent meg róla az Aktiongesellschaft 
„Meister der Baukunst” („Az építőművészet mesterei”) sorozatában. A Rerrich 
Béla által írt bevezető után 52 kép következik megépült épületeiről, kertjeiről, 
valamint terveiről. 
 
Rerrich Béla a társadalmi, szakmai szervezetek munkájában rögtön a Műegye-
tem elvégzése után bekapcsolódott. Tagja, majd jegyzője lett a Magyar Mérnök- 
és Építészegylet mű- és középítési szakosztályának. Az Országos Magyar Ker-
tészeti Egyesületnek 1913-tól tagja, majd a kertépítészeti és kertművészeti szak-
osztály elnöke volt. 

Dr. Rerrich Béla (1881–1932) 
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Számos kiállítást tervezett, több pályázatot nyert, illetve pályázati zsűrikben dol-
gozott, tajga volt az Országos Magyar Képzőművészeti Tanácsnak és a Műem-
lékek Országos Bizottságának is. Előadásokat tartott és 1930-ban Budapesten 
nemzetközi építészkongresszust rendezett. 
 
A halál hirtelen, alkotóereje teljében 51. életévében ragadta el. Korai halála mély 
megdöbbenést keltett itthon és külföldön egyaránt. 
 
Európai műveltségű, több nyelven beszélő, kiváló szakember volt. Építészként 
indult, kertművészeti tevékenységét is alapképzettsége meghatározta az 
architektonikus kerttípus kezdeményezője volt. Életműve, szociális elkötelezett-
sége azonban nemes, értékes örökség a magyar térformáló szakmák (építészet, 
tájrendezők, kertépítészek) szakemberek számára. 
 
Rerrich Béla kertépítész, építész, gazdasági főtanácsos a magyar érdemkereszt 
tulajdonosa, az Angol Építész Egyesület levelező tagja 1932. február 23-án halt 
meg Budapesten. 

Dr. Rerrich Béla (1881–1932) 
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Ormos Imre 1903. május 27-én született Budapesten, 
apja Ormos (Opauszki) Pál, anyja Müller Erzsébet. Kis-
pesten, szűkös anyagi körülmények között nőtt fel. Itt 
végezte iskoláit is, majd két érettségi birtokában beiratko-
zott az akkor még társadalmilag alig értékelt Kertészeti 
Tanintézetbe, ahol 1926-ban szerzett oklevelet.  
A friss diplomás Ormos Imre kezdetben Unghváry László 
Faiskolai Rt. budapesti irodáját vezette, ahol felfigyeltek a 
törekvő, jó nyelvkészségű fiatalemberre és 1927-ben Tö-
rökországba küldték, lerakat létesítése és a vevőkör szé-
lesítése céljából. 

 

Két évet töltött Törökországban, megtanult törökül és tökéletesítette francia 
nyelvtudását. „A Kertészeti Tanintézet után, fél éves friss diplomával a zsebem-
ben Törökországba mentem. Ankara, akkor Kemal pasa reformjai hatására kez-
dett fővárossá fejlődni. Rendeztük az utcákat, parkosítottunk, én terveztem a 
hősök temetőjét, dolgoztam Kemal pasa magánbirtokán, építettünk a követség-
nek és magánmegrendelőknek” – írta visszaemlékezésében.  
 
Szükségét érezte, hogy szakmai ismereteit tovább fejlessze, így Ausztriában, a 
Bécs melletti Helenium Kertépítő Vállalatnál helyezkedett el, ahol 1929. novem-
berétől 1932. márciusáig dolgozott. Jól megtanult németül, tovább mélyítette 
szakmai tudását. Beiratkozott a bécsi Műegyetemre és több szakmai tárgyú cik-
ket írt osztrák szaklapokba. Ausztriai tartózkodását felhasználva, többször tett 
tanulmányutat Németországba és Franciaországba. 
 
Rerrich Béla a Kertészeti Tanintézet kerttervezés tanára 1931-ben levélben kérte 
fel Ormos Imrét tanársegédjének, de mivel Rerrich 1932-ben váratlanul elhunyt, 
Mohácsy Mátyás – a több nyelvet beszélő és a szakmában hírnevet szerzett – 
Ormos Imrét kérte fel utódjául. Ettől kezdve tanította a kerttervezést. Havidíjas-
ként kezdte, majd mint egyetemi tanár vonult nyugalomba. Ormos Imre végzett-
ségei: kertészeti tanintézeti oklevél (1926), kertésztanári oklevél (1939), kerté-
szeti főiskolai oklevél (1944), bölcsészdoktori oklevél (1944). 1960-ban szerezte 
meg a mezőgazdasági tudományok doktora tudományos fokozatot. 1970-ben a 
Kertészeti Egyetem tiszteletbeli doktor címet adományozott számára.  
 
Ormos Imre főbb munkahelyi beosztásai a Kertészeti Tanintézetben, illetve an-
nak jogutódjaiban: havidíjas (1932), segédmunkaerő (1936), akadémiai rk. tanár 
(1939), akadémiai r. tanár (1943), egyetemi ny. rk. tanár (1946), egyetemi ny. r. 
tanár (1947), tanszékvezető (1939), Agrártudományi Egyetem Kertész Kar dé-
kánja (1948–1949), Kertészeti és Szőlészeti Főiskola igazgatója (1954–1960), 
rektorhelyettes (1963–1966).  
 
Tanári munkájában fő törekvése volt, hogy az akkor még csak egy tantárgyat 
jelentő kerttervezés oktatását elmélyítse, az addig e területen uralkodó neoba-
rokk stílust korszerűbb irányzattal helyettesítse, amely a téralkotás megoldását 
helyezi előtérbe, a növényalkalmazásban pedig élt azokkal a lehetőségekkel, 
amelyeket az időközben kibontakozott évelő-nemesítés kínált.  

Dr. Ormos Imre (1903–1979) 
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Különös gondot fordított arra, hogy a vezetése alatt létrejött kerttervek a legna-
gyobb mértékben használhatók legyenek, akár az otthont jelentő házi kertek, 
akár közkertek, gyermekjátszóterek adták a feladat tárgyát. Megkívánta, hogy a 
kert terveit teljes részletességgel és pontossággal készítsék el – ami addig nem 
volt szokásos – s ez akkor bizonyult jövőbe mutatónak, amikor a hallgatói bekap-
csolódtak az építészeti tervező vállalatok munkájába.  
Vezetésével készült el az Országos Tervhivatal megbízásából a Balaton-vidék 
zöldterületi fejlesztésének átfogó terve. A Balatoni Intéző Bizottságnak alapítás 
óta aktív tagja volt. 
 
Szakirodalmi tevékenységét 1930-ban kezdte meg, amit szakcikkek hosszú so-
rával folytatott, majd megjelentek legfontosabb írásai, főiskolai szakkönyvei. „A 
kerttervezés története és gyakorlata” című kézikönyvként azóta is használt tan-
könyve (72 ív) két kiadásban (1955 és 1967), valamint „Kertészeti Földméréstan 
és Kerttechnika” című könyve (43 ív) három kiadásban (1953, 1957 és 1965) 
jelent meg.  
Egy évtizeden keresztül működött közre – mint szaktárgya előadója – a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Városépítési Tanszékén az építészek képzésében. 
 
Több ízben tett külföldi tanulmányutakat, így pl. Németországban, Olaszország-
ban, Franciaországban, Ausztriában. Előadásokat tartott külföldi egyetemeken és 
nemzetközi kongresszusokon, pl. Bécs 1954, Haifa 1962, Berlin 1966, Róma 
1964, Nizza 1958, Moszkva, Leningrád, Tallin 1969, Zágráb 1973. Legtöbbször 
az IFLA (Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége) magyarországi tanácstagjaként 
járt előadni.  
1938-ban nősült meg, tanítványát Schrikker Ilonát, okleveles műkertészt vette 
feleségül. Egy gyermekük, Ilona 1942-ben született, aki a Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájépítészeti Karának tanszékvezetője és dékánja volt. 
 
Ormos Imrét 1942-ben, mint elmaradt korosztályt besorozták, de nem szolgált. 
1945-ben kartársai közül az elsők között jelentkezett szolgálattételre a Közellátá-
si Kormánybiztosnál. Szakmai és társadalmi közéleti tevékenysége széleskörű 
volt, többek között az MTA Kertészeti Bizottság, az IFLA Nagytanács, a Hazafias 
Népfront Várospolitikai Bizottsága, az Agrártudományi Egyesület választmányá-
nak, a METESZ Oktatási Bizottságának, a Magyar Építőművészek Szövetsége, 
az Építéstudományi Egyesület tagja, a Kertészeti Társaság tiszteletbeli elnöke, a 
Magyar Urbanisztikai Társaság vezetőségi tagja és bizottsági elnöke, a Város-
építés című folyóirat Szerkesztő Bizottságának tagja volt. 
 
Szakmai és vezetői munkáját számos elismeréssel díjazták: Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója (1954), Szocialista Munkáért Érdemérem (1954., 1960), Mathiász 
János Emlékérem (1958), Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1961), Mezőgazda-
sági Kiállítás Aranyérme (1962), Kossuth-díj (1962), Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskola Entz Ferenc érme (1963), Mohácsy Mátyás Emlékérem (1963), 
Abercrombie-díj (1965), Munka Érdemérem arany fokozat (1968), Magyar Urba-
nisztikai Társaság Hild-érem (1969). 1969-ben nyugállományba vonult, de foly-
tatta szakmai munkásságát és társadalmi tevékenységét. A Kertészeti Egyete-
men a Szaktörténet tantárgy előadójaként és a külföldi szakirodalom hazai do-
kumentációja terén végzett értékes munkát. 
Hosszantartó betegség után 1979. február 26-án hunyt el.  

Dr. Ormos Imre (1903–1979) 
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1928. június 27-én született Miskolcon. 1946-ban érettségi-
zett a miskolci katolikus Fráter György gimnáziumban, majd 
az év szeptember 1-jén felvételt nyert és beiratkozott a Ma-
gyar Agrártudományi Egyetem Kertgazdaságtudományi 
Karára. Itt 1948-tól 1950 júniusáig – oklevele megszerzésé-
ig – mint egyetemi demonstrátor részt vett a Kerttervezési 
Tanszék oktatási, tervezési és kutatási munkájában. 1950 
júliusában a Földművelési Minisztérium a Fővárosi Kerté-
szeti Vállalatához helyezte.  

 
Ott a Kertépítési Főosztályon mint építésvezető a Ludovika tér és az Élmunkás 
tér tereprendezési és kertépítési munkáit irányította, majd az épülő Árpád-híd 
fölhajtó útvonalainak földmunkáit vezette. 
 
1950. október 1-jén az Építésügyi Minisztérium átkérésére a Városépítési Terve-
ző Iroda Városrendezési Osztályán megalakult Zöldterületi szakosztályhoz hely-
zeték át, mint önálló tervezőt. 1953-ban az Irodából két tervező intézetet hoztak 
létre. Egységüket az országos operatív tervezést végző LAKÓTERV-be osztották 
be. Munkáit itt folytatta 1970-ig. Itt kezdetben mint irányító tervező, majd 1954. 
októberétől szakosztályvezető, 1957. márciusától az önálló Zöldterületi Osztály 
vezetője és végül 1963-tól 1970-ig mint az Intézet területrendezési szakfőmérnö-
ke végezte munkáját. 
 
1952-ben miniszteri engedéllyel felvételizett és beiratkozott a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karára, ott tanulmányait befejezve 1958. június 20-án 
építészmérnöki oklevelet szerzett. 
 
Jelentősebb tervezési munkái: Kazincbarcika, Dunaújváros ált. zöld területrende-
zési tervei, Miskolc, Ózd, Salgótarján, Nagybátony, Várpalota, Veszprém, Hód-
mezővásárhely lakóterületeinek zöldterületi tervei, Pécs zöldterületi városvizsgá-
lata, Óbuda, Kelenföld és több budapesti lakónegyed terep-és zöld területrende-
zési terve, Szekszárd, Veszprém, Várpalota, Hódmezővásárhely főterének, Deb-
recen Petőfi tér, Sopron volt Május 1. tér komplex rendezése, Borsodi Egész-
ségügyi Központ, Sopron Állami Szanatórium, Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Központi Klinika, Hajduszoboszló SZOT gyógyszálló és gyógyfürdő terep- és 
kertrendezési tervei, ózdi strandfürdő és sporttelep, Budapest városmajor sport-
játszótere, Miskolc-Tapolca részletes rendezési terve és több nagy bányászlakó-
telep elrendezési, beépítési terve. 
 
Több nemzetközi tervpályázaton (Hamburg–Essen–Moszkva–Bilbao) sikeresen 
vett részt és számos hazai építészeti-városrendezési pályázaton nyert díjakat és 
megvételt. A nemzetközi pályázaton elnyert valuta felhasználásával hosszabb-
rövidebb tanulmányokat tett Európa sok országába, és az ott szerzett ismerete-
ket és a készített fotókat egyetemi előadásai keretében is hasznosította. 
Építészként több nemzetközi kiállítás magyar pavilonjának volt tervezője. 1958-
tól 1962-ig a Balatoni Intéző Bizottság felkérésére a déli part fejlesztésének, ren-
dezésének szakértői feladatait látta el. 
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Tervezői munkája mellett a szakterület elméleti kérdéseinek kutatásával is foglal-
kozott. Ezek eredményeit hazai is nemzetközi folyóiratokban és tudományos 
ülésszakon publikálta. Az ilyen módon feltárt tervezéselméleti megállapításai egy 
részének felhasználásával 1968-ban elkészítette az első hazai zöldterületi terve-
zési irányelvet, amelynek kötelező alkalmazását az ÉVM Magyar Tervezési 
Irányelvek (MOTI 63–67) keretében elrendelte. 
 
A tervezői és elméleti tevékenysége továbbra is szorosan kapcsolódott az Egye-
tem Kerttervezési Tanszékének oktatói-kutatói munkájához. 1952-től mint külső 
munkatárs a diplomatervek opponenciáját, konzultációját és a tervezési gyakorla-
tok vezetését látta el. 1962. májusban Dr. Ormos Imre Kossuth-díjas egyetemi 
tanár javaslatára az Egyetem rektora – másodállásban – egyetemi adjunktusnak 
nevezte ki a Kerttervezési Tanszékre. Itt az oktatási feladatok mellett a tervezett 
és 1963-ban létrehozott önálló Kertépítészeti Szak tantervének, a zöldterületi 
tervezés korszerű oktatási metodikájának kidolgozásában vett részt. 1962 és 64 
között eddigi tervezői és elméleti munkái felhasználásával elkészítette a „Zöld 
területeink korszerű kerti architektúrájának kompozícós, funkcionális és esztétikai 
kérdései” c. doktori értekezését, amelyet „summa cum laude” minősítéssel védett 
meg, illetve nyert el. 
 
1971-ben a Tanszéken betöltött adjunktusi másodállásáról kénytelen volt lemon-
dani, mivel az építésügyi és városfejlesztési miniszter a Minisztérium Műszaki 
Tervezési Főosztály vezetőjévé nevezte ki. A feladatkör oly mértékű elfoglaltság-
gal járt, hogy ezt követően csak az előadásait és a tervezési stúdiumokat tudta – 
mint meghívott előadó – megtartani. Azonos okból fel kellett adnia a Műegyetem 
Városépítési Tanszékén 1961-től betöltött gyakorlatvezetői tevekénységét. Okta-
tói munkája elismeréseként az Egyetemi Tanács javaslatára az illetékes minisz-
terhelyettes 1973. július 1-gyel címzetes egyetemi docensi, majd 1977. július 1-
gyel a miniszter címzetes egyetemi tanári kinevezésben részesítette. 
 
1980-ban a minisztériumi feladatai – átszervezés miatt – másik két főosztály 
tevékenységi körével kibővültek. Az Építészeti, Településfejlesztési, Műemléki 
Főosztály vezetője lett. Ezt a feladatkört látta el 1991-ig, ugyanis ekkor kérte – 63 
évesen – nyugállományba helyezését. 
 
Minisztériumi munkája során több feladatot eredményesen látott el:  
⎯ a beruházási folyamat korszerűsítése és ebben a tervezői tevékenység 

meghatározó szerepének kialakítása, 
⎯ a számítógéppel segített tervezés bázisának kiépítése, 
⎯ a tervezési jogosultság szabályozása, 
⎯ a vezető tervezői minősítés rendszerének kidolgozása és megszervezése, 
⎯ a terület- és településrendezés folyamatának és metodikájának ökológiai 

szemléletű átalakítása, 
⎯ az építészeti kultúra fejlesztésének társadalmi tudatformáló programja, 
⎯ a műemlékvédelem anyagi bázisnak kiszélesítése; hatósági munkájának 

megerősítése, 
⎯ a települési környezetvédelem koncepciójának kidolgozása, 
⎯ a magyarországi kastélyprogram (hasznosítás) összeállítása, 
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⎯ a várossá nyilvánítás kritériumrendszerének meghatározása, 
⎯ a mérnök- és építészkamara létrehozása feltételrendszerének – a külföldi 

helyzet feltárásával való – kimunkálása. 
 
A minisztériumi feladatokkal kapcsolatban több mint félszáz publikációt jelentetett 
meg. Kezdeményezésére a Kormány 1985. október 15. hatállyal csatlakozott az 
UNESCO „Világ kulturális és természeti öröksége védelmére” létrehozott kon-
venciójához, és egyben kinevezte a konvenció Magyar Nemzeti Bizottsága elnö-
kévé. Elnöki feladatát nyugállományba vonulásáig látta el. Ebben a minőségében 
terjesztette be 1987 decemberében a konvenció párizsi plenáris ülésén a Buda-
pest Duna-part panorámája és a budai vár, valamint Hollókő falu felvételét a 
világörökség listájára, javaslatunkat vitában megvédve a plenáris ülés elfogadta. 
 
Oktatói munkája mellett 1977-től 1991-ig ellátta a Táj- és Kertépítészeti Szak 
vezetői feladatát, melynek keretében kidolgozták a Szak fejlesztésének koncep-
cióját, továbbá oktatási, kutatási tevékenységének és társadalmi elismertetésé-
nek programját. 
 
Több mint négy évtizedes munkáját – több kitüntetés mellett – a kormányzat 
Eötvös Lóránd-díjjal, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tanácsa Ormos 
Imre Emlékérem adományozásával ismerte el. A Köztársasági Elnök 1990-ben a 
Magyar Köztársaság Csillag Rendje kitüntetésében részesítette. 
 
Nyugállományba vonulását követően lehetővé vált, hogy több évtizedes oktató-
kutató munkája egy jelentős részének összegzésével megírja két kötetes 
Környezetarchitektúra című egyetemi jegyzetét, amely 1995-ben jelent meg. 
Ennek átdolgozott és kibővített anyaga „Környezetarchitektúra – a tájépítészeti 
terek építményei” címen – egyetemi tankönyvként jóváhagyva – 1998 karácso-
nyára jelent meg. 
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A Karrá alakulást követően valamennyi munkatársunkat név szerint is felsoroltuk. 
Kivételt a jelenlegi (2008. január 1-i állapot) oktatók és munkatársak jelentenek, 
akik a Tanszékek munkatársai között már említésre kerültek.  
A Tájépítészeti Karon dolgozó vagy a Kar által felkért külső oktatók névsoraiban 
a „házon-belüliek” közül – terjedelmi okokból – csak a szakterületileg igen közel 
álló Dendrológiát oktatókat szerepeltetjük. 
A Táj- és kertépítészeti szak megalakulásától az önálló Karrá válásig terjedő 
három évtizedben oktatókat tantárgyaik feltüntetésével azért soroltuk fel, hogy 
még inkább egyértelművé váljon a tájépítészeti szakterület interdiszciplináris 
jellegének alátámasztása, az önálló karrá válás előkészítésének indoklása. 
 
 
 

A Tájépítészeti Karon kari állományban lévő oktatók, kutatók (1992-től) 
 

⎯ Dr. Babós Lajos Geodézia 
⎯ Dr. Balogh Ákos Turisztika 
⎯ Baloghné dr. Ormos Ilona Táj- és kertépítészet történet 
⎯ Basics Beatrix Művészettörténet  
⎯ Dr. Becker Sándor Szilárdságtan, Statika 
⎯ Csillik Mária † Tájtervezés 
⎯ Csőszi Mónika Tájvédelem 
⎯ Dalányi László † Környezetarchitektúra 
⎯ Dr. Horváth Ákos Zoltán Építőgépek 
⎯ Dr. Incze Ferenc Dendrológia 
⎯ Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Dendrológia 
⎯ Kecskés András Szabadkézi rajz 
⎯ Kecskés Tiborné Tervezésgrafika 
⎯ Dr. Kerekes Sándor Gazdaságtudományi alapismeretek 
⎯ Kertész Bertalan Geodézia 
⎯ Kincses Krisztina Tájrehabilitáció 
⎯ Kosztolányi István Környezetvédelem 
⎯ Dr. Láng István Környezetpolitika 
⎯ Dr. Locsmándi Gábor Településterezés 
⎯ Maurer Klimes Attila Kivitelezés 
⎯ Dr. Mőcsényi Mihály Tájépítészeti elemzések 
⎯ Dr. Nagy Béla Dendrológia 
⎯ Orosz László Statika 
⎯ Prajczer Tamás Térinformatika 
⎯ Dr. Radványi György Építészet 
⎯ Dr. Schmidt Gábor Dendrológia 
⎯ Sigmond Endre Kerttervezési gyakorlatok 
⎯ Sólyom Rudolf Környezetvédelem 
⎯ Somoryai Sélysette Művészettörténet 
⎯ Dr. Stirling János Táj- és kertépítészet történet 
⎯ Dr. Szalay Endre Informatika 
⎯ Dr. Szántó Matild Dendrológia 
⎯ Szász Györgyné dr. Táj- és kertépítészet történet 
⎯ Szász Péter Kerttervezés 
⎯ Szentpétery István Ábrázoló geometria 
⎯ Dr. Tóth Imre Dendrológia 
⎯ Virág János † Geodézia, Tereprendezés 
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A Tájépítészeti Karon meghívott előadók (1992-től) 
 

⎯ Dr. Bakon Gábor Erdészet 
⎯ Dr. Basics Beatrix Művészettörténet 
⎯ Belényesi Károly Forrás és terepkutatás 
⎯ Dr. Benedek Sándor Filozófia 
⎯ Dr Berczik Árpád Tájökológia 
⎯ Dr. Bódi Ferenc Birtokrendezés 
⎯ Bogner Zsuzsanna Komplex tervezés 
⎯ Bor István Esztétika 
⎯ Csatári Bence Magyarország társadalmi és gazdaságtörténete 
⎯ Cserna Tamás Rajz 
⎯ Dr. Csizmadia Sándor Filozófia 
⎯ Dima András Közműtervezés 
⎯ Deáky Zita Néprajz 
⎯ Duhay Gábor Tájökológia 
⎯ Füzes Gergely Rajz 
⎯ Dr. Herczeg Ágnes Műemlékvédelem 
⎯ Dr. Kertész Ádám Tájföldrajz 
⎯ Kiss Olga Filozófia és etika 
⎯ Dr. Kiss Sándor Építésügyi és vállalkozási jog 
⎯ Kokics Tibor Településgazdálkodás 
⎯ Kósa Géza Történeti kertek növényei 
⎯ Dr. Kováts Ildikó Társadalomtudományi alapismeretek 
⎯ Dr. Kőszegfalvi György Területfejlesztés 
⎯ Dr. Lados Mihály Regionális tervezés 
⎯ Lázár Tibor Külterületszabályozás 
⎯ Dr. Ligetváry Ferenc Vízgazdálkodás 
⎯ Dr. Madarassy László  Térségi vízgazdálkodás 
⎯ Maurer Klimes Attila Kivitelezés 
⎯ Medgyesy Balázs Regionális politika 
⎯ Dr. Meggyesi Tamás Településtörténet 
⎯ Dr. Mezős Tamás Építészettörténet 
⎯ Dr. Misley Károly Környezetpolitika 
⎯ Osztroluczky Sarolta Esztétika 
⎯ Dr. Örsi Károly Műemléki tervezési stúdió 
⎯ Dr. Rechintzer János Regionális tervezés 
⎯ Dr. Reischl Gábor Építészet 
⎯ Schaffhauser Ferenc Filozófia 
⎯ Schuchmann Péter Tájtervezés 
⎯ Schultz Margit Úttervezés 
⎯ Ifj. Dr. Solymos Rezső Erdészet 
⎯ Sylvester Edina Műemléki tervezés 
⎯ Szántó Catherine Műemléki tervezés 
⎯ Szántó Csaba Műemléki kivitelezés és fenntartás 
⎯ Szántó Katalin Urbánus táj 
⎯ Szász Péter  
⎯ Dr. Szikra Éva Műemléki tervezési stúdió 
⎯ Szirmai Viktória Szociológia 
⎯ Dr. Tardy János Természetvédelem 
⎯ Dr. Toronyai Gábor Filozófia és etika 
⎯ Dr. Tóthpál József Esztétika 
⎯ Vass Gábor Számítógépes tervezés 
⎯ Dr. Vermes László Térségi vízgazdálkodás 
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A Tájépítészeti Kar nem oktató munkatársai (1992-től) 
⎯ Csorba Enikő 
⎯ Czúni Zsuzsanna 
⎯ Farkas Tünde 
⎯ Fiedler Orsolya 
⎯ Földi Hajnalka 
⎯ Héli Mátyásné 
⎯ Dr. Lőcsei Béláné 
⎯ Molnár Lászlóné 

⎯ Pataki Tiborné 
⎯ Pusker Gabriella 
⎯ Rózsa Józsefné 
⎯ Simon Erika 
⎯ Szamódy O. Éva † 
⎯ Szíjártó Péter 
⎯ Dr. Zoltay Béla † 
 

 
A Táj- és Kertépítészeti Szakon oktatók, kutatók (1963–1992) 

(a titulusok feltüntetése nélkül, a tantárgyak megjelölésével) 
 

⎯ Babos Imre Erdészet 
⎯ Babós Lajos Geodézia, számítástechnika 
⎯ Babós Lajosné Számítástechnika 
⎯ Bacsó Nándor Agrometeorológia 
⎯ Balogh András Esztétika, ábrázoló mértan, szabadkézi rajz, művészettörténet, 

etika, szaktörténet 
⎯ Balogh Istvánné Szaktörténet, műemlékvédelem 
⎯ Bandula László Honvédelmi ismeret 
⎯ Bánkúti Árpádné Orosz 
⎯ Bányai Györgyné Matematika, fizika 
⎯ Bartos Sándor Mélyépítés 
⎯ Becker Sándor Szilárdságtan, statika, építészet II.  
⎯ Béres Ernő Testnevelés 
⎯ Bihariné Partos Mária Német 
⎯ Bíró Sándor Jogismeret 
⎯ Bódi Ferenc Kertépítészeti vállalkozás 
⎯ Bognár Sándor Növényvédelem 
⎯ Bogyai János Erdészet 
⎯ Borbély Györgyné Német 
⎯ Borsos József Mélyépítéstan 
⎯ Börcsök János Vízgazdálkodás 
⎯ Burger Béla Magasépítés, építőanyag ismeret 
⎯ Burgerné dr. Gyimes Anna Üzemtan 
⎯ Buzás Lászlóné Német 
⎯ Buzgó József Matematika, számítástechnika 
⎯ Csabai Imre Tudományos szocializmus 
⎯ Csáki Lajos Településszociológia 
⎯ Csemez Attila Táj- és környezetrendezés, tájtípusok, tájértékelés, tájrendezé-

si alapismeretek, tájtervezés, tereprendezés 
⎯ Csima Péter Táj- és kertrendezés, táj- és környezetrendezés, tájmodellezés, 

tájrendezés, természetvédelmi terv, tájtervezés 
⎯ Csoma István Munkavédelemtan 
⎯ Csóti László Kerttervezés, kert és mezőgazdaság Enciklopédia, kertépíté-

szet, modellezés, zöldfelület rendezés 
⎯ Dalányi László Kerttechnika, kerttervezés, építőanyag ismeret 
⎯ Demjén István Új kertépítészet irány 
⎯ Dezső Imre Üzemvezetési gyakorlat 
⎯ Dima András Mélyépítés, út- és közműtervezés 
⎯ Dimény Imre Vállalati gazdaságtan 
⎯ Dóciné Füzesi Györgyi Település szociológia 
⎯ Domonkos János Dendrológia, dísznövénytermesztés 
⎯ Egyed Györgyné Növénytan 
⎯ Emberné dr. Majzik Piroska Számítógépek programozása 
⎯ Facsar Géza Növénytan 
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⎯ Faragó Kálmán Városépítés, regionális tervezés 
⎯ Farkas Dezső Választott tárgy 
⎯ Farkas Károly Növényvédelem 
⎯ Fehér Dezsőné Kémia 
⎯ Fejér János Kertépítő költségszámítás 
⎯ Fekete Zoltán Talajtan és agrokémia, vízgazdálkodás, geológia, talajvédelem, 

szerkezettan 
⎯ Fodor Béla Dísznövénytermesztés, dendrológia 
⎯ Fodor László Mezőgazdsági jog 
⎯ Folk Győző Növényvédelem 
⎯ Földes Mária Angol 
⎯ Galambos József Alkalmazott ökoszisztéma 
⎯ Géczi István Testnevelés 
⎯ Gergely Erzsébet Vízgazdálkodás 
⎯ Glits Márton Növényvédelem 
⎯ Gombkötő Géza Biokémia 
⎯ Görgényi Lászlóné Növénytan 
⎯ Gracza Péter Növénytan 
⎯ Gyollai János Számvitel, üzemtan 
⎯ Hamvas Ferenc Tudományos szocializmus 
⎯ Hargitai László Talajtan, környezetvédelem, geológia 
⎯ Harnos Zsolt  Számítástechnika 
⎯ Hegedűs Sándor Jogismeret 
⎯ Herman István Filozófia, esztétika 
⎯ Herman Istvánné Esztétika, Marxizmus-Leninizmus speciális kollégium 
⎯ Hervay Erzsébet Német 
⎯ Hófer Miklós Szerkezettan, út- és közműtervezés (kötelező fakultáció), 

modern építészet 
⎯ Holécy Gyula Geodézia 
⎯ Hornok László Gyógynövénytermesztés 
⎯ Horváth Ákos Táj- és kertépítő gépek 
⎯ Horváth Sándorné Testnevelés 
⎯ Ince Ferenc Dísznövénytermesztés 
⎯ Jakab Balázs Orosz 
⎯ Jámbor Imre Választott tárgy, zöldfelület rendezés, városgazdálkodás, kert-

építészet 
⎯ Jámborné Benczúr Erzsébet Dísznövény, mikroszaporítás 
⎯ Jószainé dr. Párkányi Ildikó Zöldfelület gazdálkodás, vezetési ismeret, településgazdálko-

dás, üzemtan 
⎯ Kánnár László Üzemtan 
⎯ Karácsony Sándor Matematika, biometria, fizika 
⎯ Karay János Általános és kert. géptan, táj és kertépítő géptan 
⎯ Kárpáti Zoltán Növénytan 
⎯ Kator Zoltán Jogismeret 
⎯ Kecskésné Szabó Ildikó Ábrázoló mértan és rajz 
⎯ Kerekes József Földműveléstan 
⎯ Kerényiné Klára Növényvédelem 
⎯ Keresztesi Béla Erdészet, természetvédelem 
⎯ Kiácz György Zöldfelület fenntartása 
⎯ Kimlei Ede Modellezés 
⎯ Kiss Artúrné Tudományos szocializmus, politikai gazdaságtan, Magyaror-

szág története 
⎯ Kiss E Gusztáv Komplex tervezés 
⎯ Koleda István Növényélettan 
⎯ Komiszár Lajos Dísznövénytermesztés, faiskolai termesztés 
⎯ Kőszegfalvi György Területfejlesztés 
⎯ Kövesdi Sándor Honvédelmi ismeret 
⎯ Lammel Kálmán Általános és kert. géptan 
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⎯ Lászay György Dísznövénytermesztés, dendrológia 
⎯ László Péter Fizika, honvédelmi ismeretek, anyagismeret, építészet 
⎯ Ligetvári Ferenc Vízgazdálkodás 
⎯ Locsmándi Gábor Terület- és településrendezés 
⎯ Lombár Istvánné Mélyépítés 
⎯ Lukács János Táj- és kertépítészet gyakorlat 
⎯ Máthé Ákos Növényélettan 
⎯ Meggyesi Tamás Városépítés, regionális tervezés 
⎯ Mészáros Ferenc Környezetvédelmi állattan 
⎯ Migend Dezső Származástan 
⎯ Molnár Katalin Virágkötészet 
⎯ Monori László Munkavédelem 
⎯ Mőcsényi Mihály Tájmelioráció, kerttervezés, tereprendezés, tájrendezés, táj- és 

környezetrendezés 
⎯ Muha István Orosz 
⎯ Nádasi Mihály Dendrológia, dísznövénytan 
⎯ Nagy Béla Dendrológia, kötészet 
⎯ Nagy György Honvédelmi ismeretek, polgári védelem 
⎯ Novoszáth József Mélyépítés 
⎯ Ormos Imre Földméréstan, kerttervezés, szaktörténet 
⎯ Oroszlány István Magasépítés, kultúrtechnika 
⎯ Pais István Szerves és biokémia, általános és szervetlen kémia 
⎯ Papp Ferenc Geológia és hidrológia 
⎯ Perényi Imre Városépítés 
⎯ Perczel Györgyné Matematika, biometria 
⎯ Perjés András Kertépítészet, kivitelezés 
⎯ Petrányi Endre Kert. költségszámítás 
⎯ Pillis Pál Agrárgazdaságtan, tud. szocializmus, filozófia, politikai gazda-

ságtan, 
⎯ Polyák Dezső Szőlőtermesztés 
⎯ Pongrácz Pál Városépítés, regionális tervezés, környezetrendezés 
⎯ Pozsgay Ottó Számítástechnika, vállalati és makrogazd. tan,  
⎯ Probocskai Endre Faiskolai termesztés 
⎯ Radó Dezső Vezetéselmélet 
⎯ Radványi György Magasépítés, ép. szerkezettan, kertép. szerkezettan  
⎯ Ramoda Anna Jogismeret 
⎯ Rédai István Vállalati gazdaságtan, vállalati- és makrogazdaságtan 
⎯ Regős Edit Magyar munkásmozgalom története, esztétika 
⎯ Rimóczi Imre Növénytan és növényföldrajz 
⎯ Rózsa Tibor Szociológia 
⎯ S. Szabó Ferenc Természetvédelem 
⎯ Schaffhauser Ferenc Esztétika 
⎯ Schlutz Margit Út- és közműtervezés 
⎯ Schmidt Gábor Dendrológia, alkalmazott Ökoszisztémák, díszfaiskola 
⎯ Sebők Imréné Faiskolai termesztés 
⎯ Segárné Nagy Anikó Angol 
⎯ Serf Lajos Munkavédelem, általános és kertészeti géptan 
⎯ Sipos Béla Gyümölcstermesztés 
⎯ Sitkei György Géptan 
⎯ Solymos Rezső Erdészet 
⎯ Sólyom Lajos Kertépítészeti üzemtan 
⎯ Somogyi Imre Geodézia 
⎯ Somos András Földműveléstan 
⎯ Szabó Gábor Területi gazdaságtan 
⎯ Szalai István Növényélettan 
⎯ Szántó Matild Dísznövénytermesztés, dendrológia 
⎯ Szász János Vízgazdálkodás 
⎯ Szelevényi Árpádné Német 
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⎯ Szenteleki Károly Számítástechnika 
⎯ Szép Katalin Vállalati- és makrogazdaságtan 
⎯ Szidarovszky György Számítástechnika 
⎯ Szlávik János Mélyépítés 
⎯ Szúróczki Zoltán Agrometeorológia, tájklimatológia 
⎯ Szügyi Edit Ábrázoló mértan és rajz 
⎯ Takács Zoltán Hidrogeológia, Vízgazdálkodás 
⎯ Tamássy István Növényélettan, örökléstan 
⎯ Tarjányi Ferenc Földműveléstan 
⎯ Terpó András Növénytan 
⎯ Tétényi Péterné Növényélettan 
⎯ Tomory László Magasépítés, építészettan 
⎯ Tóth Attila Angol 
⎯ Tóth Csaba Zöldfelület rendezés 
⎯ Tőkei László Talajklimatológia 
⎯ Ujvári József Jogismeret 
⎯ Vágvölgyi Károly Matematika 
⎯ Vashegyi Tibor Testnevelés 
⎯ Villányi Miklós Vállalati- és makrogazdaságtan 
⎯ Virág János Geodézia 
⎯ Wallisch Miklós Vállalati gazdaságtan 
⎯ Wéber Józsefné Testnevelés 
⎯ Winkler István Honvédelmi ismeretek 
⎯ Zala Endre Számítástechnika 
⎯ Zatykó Ferenc Piacos zöldségtermesztés 
⎯ Zólyomi Bálint Természetvédelem 
⎯ Zsarnóczai Sándorné Politikai gazdaságtan 
⎯ Zsibrita Józsefné Testnevelés 
 
 

A Táj- és Kertépítészeti Szakon (1963–1992) nem oktató munkatársak 
⎯ Ács Tivadarné † 
⎯ Bázler Zsuzsanna 
⎯ Bukó János 
⎯ Gulyás Judit 
⎯ Héli Mátyásné 
⎯ Horváthné Fejes Ágnes 
⎯ Kalotai Rita 
⎯ Komlósi Józsefné 
⎯ Körmendi Amanda 
⎯ Kühnle Oszkár † 
⎯ Lack Katalin 

⎯ László Edit † 
⎯ Lőcsei Béláné 
⎯ Mohr Vilmosné 
⎯ Moldvai Lórándné 
⎯ Mőcsényi Mihályné 
⎯ Németh Györgyné 
⎯ Potzner Lajosné 
⎯ Rózsa Józsefné 
⎯ Rozsnyai Józsefné 
⎯ Sipos András 
⎯ Török Lajosné 

 
Kerttervezési ismereteket oktatók (1894. és 1963. között) 

⎯ Benkhard Ágost festőművész 
⎯ Éless István rajztanár 
⎯ Jaskievitz István festőművész 
⎯ Jonke Kálmán tervező 
⎯ Kerényi Elek dendrológus 
⎯ Kiácz György 
⎯ Marossy Kálmán  

⎯ Mezei Ferenc 
⎯ Nyékes István 
⎯ Ormos Imre kerttervező 
⎯ Régiusz János 
⎯ Rerrich Béla kertépítész 
⎯ Révész István kerttervező 
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Köszönetnyilvánítás 
 
 
A jubileumi évkönyv – mint minden hasonló jellegű kiadvány – csapatmunka. A 
kiadvány egyrészt a tanszékek által összeállított anyagokat tartalmazza, más-
részt a korábbi időszak eseményeit ismerteti. A tanszéki anyagok összeállításá-
ban 
 

Dr. Csima Péter egyetemi tanár, Dr. Jámbor Imre egyetemi tanár 
Dr. Fatsar Kristóf egyetemi docens Dr. Schneller István egyetemi tanár 

 
tanszékvezető urak segítettek. 
 
A legnagyobb feladatot a korábbi adatok beszerzése és ellenőrzése jelentette. A 
törzskönyveket Mikházi Zsuzsanna nézte át, a Táj- és Kertépítészeti Szakirányon 
oktatók névsorát Mőcsényi Mihály és Baloghné dr. Ormos Ilona egészítette ki. 
 
A fényképek többségét Molnár József László készítette. 
A levéltári munkát Osváth Zsolt segítette. 
Az aktuális kari adatok összeállításában Hegedűs Gyöngyi és Gyalusné Szalkai 
Ilona segítette. 
A gépelési és tördelési munkát Várszegi Rita végezte. 
A kéziratok többszöri átnézésével, a hibák kiküszöbölésében Sallay Ágnes és 
Molnár József László vállalt jelentős munkát. 
Speciális témakörökben az adatszolgáltatók között Dömötör Tamás és Perjés 
András is szerepelt. 
 
A kiadvány összeállításában résztvevő összes kolléga munkáját köszönjük! 
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