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EGY KÖZTÉR METAMORFÓZISA 
A SZÉCHENYI SÉTATÉRTŐL A SZABADSÁG TÉRIG  

 
M. Szilágyi Kinga (kinga.szilagyi@uni-corvinus.hu) 

 
Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Településépítészeti Tanszék; Budapest 

 
A városi terek a mindennapok életének, s olykor a nagy-politikának részei, keretei, állomásai, 

de egyben termékei is. A nagy betűs Történelem és a mindennapok apró-cseprő történései át- meg 
átvonulnak a téren, át- meg átformálják képét, hangulatát. A teret használó társadalom a mindenkori 
igényeinek megfelelően alakítja, építi a teret, minduntalan hozzátesz vagy épp elvesz valamit abból 
az egységből, abból a hangulatból, amit az elődök hoztak létre. Minden tér beszédes: a maga 
módján sugároz egyfajta szellemiséget, értékrendet, jelentést. És minden térnek megvan a maga 
sajátos sorsa – ha az intézményi és szellemi központban van, akkor azért, ha kiesik a kisebb 
nagyobb történések sorozatából, akkor azért. Az egyik a gyakori arculatváltozásokkal jelzi a 
történelmi sorsfordulókat, a másik meg állandóságával mutatja az örök értékeket – vagy a magára 
hagyatottság lehangoló érzetét.  

A pesti Szabadság tér központi fekvésű tér, amely vagy kétszáz éve fontos szerepet játszik a 
mindennapok történelmében. Sorsa, szerepe, jelentősége sokat és sokszor változott. Volt itt királyi 
gondoskodásnak indult szegényház építkezés, mely végül 3000 fős kaszárnyaként fejeződött be. 
Udvarán cirkuszi játékokat, ókori kocsiversenyt tartottak a katonaság és a nép szórakoztatására. Az 
Újépület déli fala mellett épült fel Széchenyi kezdeményezésére és a Pesti Sétatér Egylet 
támogatásával a város első fásított köztere, a Sétatér. A szabadságharc leverése után a kaszárnya 
börtön funkciójáról, udvara a kivégzésekről vált hírhedtté. A gyűlölt épület elbontására csak 1898-
ban került sor. A térrendezés Pálóczi Antal nevéhez fűződik. A kormány jelentős 
adókedvezményekkel támogatta az elgondolást, s így néhány év alatt elkeltek és beépültek a 
térfalnak helyet adó építési telkek. A pénzvilág fontos épületei, a Tőzsdepalota és a Magyar 
Nemzeti Bank kaptak itt helyet. A teret 1905-ben eklektikus, neo-barokk stílusban parkosították, a 
költségeken a Főváros és a Pénzügy fele-fele részben osztozott. A Tanácsköztársaság idején 
játszótér épült, a Horthy korszakban irredenta emlékmű és virágágy. 1930-ban a sétatér alapításáról 
emlékezett meg a Főváros a „Virulj” emlékművel. A II. világháború után újabb emlékmű, a szovjet 
hősi foglalta el az irredenta kiültetést a rondó közepén. A vörös csillagos emlékoszlop épp az 
amerikai nagykövetség épületével átellenben meredezik ma is.  

Az elmúlt néhány évtizedben a közlekedés egyre inkább elfoglalta a teret. Felújítása régen 
időszerűvé vált, de előbb a forgalmi tehermentesítést kellett – legalább részlegesen – megoldani. A 
tér felújítása a mélygarázs építtetőjének feladata lett. A mélygarázs 2003-ban elkészült a 
parkosítással együtt, de csak az építkezés által igénybevett területen. 

Az eredmény vitathatóan vegyes képet mutat. A teret szemlélve a szovjet-amerikai csata még 
most sem dőlt el, bár az USA nagykövetség épületét terjedelmes védőterülettel és tankcsapdákkal 
vették körül, míg a szovjet emlékművet egy szerény fasor vonja védőgyűrűbe. A felújított részeken 
zajlik az élet, a környéken lakók és dolgozók, vagy ügyeiket intézők láthatóan nagy kedvvel veszik 
birtokukba a teret. A túloldalon azonban megállt az idő, a hatvanas évek kertépítészeti 
maradványait belakták a hajléktalanok.  

Hírek szerint jövőre a tér rendezése folytatódik, talán be is befejeződik, s ezzel az üzleti-
politikai és a civil társadalmi élet egyensúlyba kerülhet.  
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THE METAMORPHOSIS  OF AN URBAN OPEN SPACE 
FROM SZÉCHENYI PROM TO SZABADSÁG SQUARE  

 
 

M. Szilágyi Kinga (kinga.szilagyi@uni-corvinus.hu) 
 
Corvinus University of Budapest, Department of Garden and Urban Design 

 
The urban squares and open spaces are active parts of the social urban life, they are giving 

place both to everyday functions and to the events of the political life. At the same time they are the 
product of the society and the political structure as well. The design of urban open spaces reflects 
the needs and trends of the given society, who is always ready to rebuild and form the urban 
environment according to the new ideas. Urban open spaces have their own story, and they talk 
about it. They have a special atmosphere, a unique meaning. Open spaces in urban centres might be 
influenced more directly by political life and events, while some squares represent the permanent or 
eternal cultural value or might have the atmosphere of steadyness through their broken-down-
looking.     

The Szabadság square in the Vth  distrcit of Budapest has been playing a determinant role in 
everyday life for 200 years. Its fate and meaning has changed several times during this period. Its 
construction started in the form of a pauper asylium which turned to be finished as a fortressed 
warren for 3000 soldiers. The huge courtyard of the so called New Building was used for open 
circus and fightings. On the idea of Széchenyi the first urban prom with a double sycamore alley  
was created along the south wall of the New Building. After the Freedoms War the building was 
used for prison purposes while the courtyard became a bloody execution place. After the 
Compromise the demolition of the hated warren became a realistic devaut, but the realisation 
happened only in 1898 according to the reconstruction plans of antal Pálóczi. The urban 
developement was supported by the government via the tax system, therefore the construction 
process was very quick. The most important buildings of the Hungarian financial body, as the 
Hungarian Stock Eschange and the National Bank were built by the beginning of the XXth century. 
The square was built in 1905 in a neo-barock style with the shared financement of the government 
and the capital. During the Horthy regime the memories of the historical Hungary were built in the 
rondo, while after the II. World War the memory of Soviet Army was placed to the similar place 
across the US Ambassy.  

The decay of the square was very quick mainly owing to the dense urban traffic. The 
reconstruction of the central positioned square became urgent but the traffic and parking system had 
to be changed first. This is the reason why the investor of the underground car park (the so called 
Lipót Garage) was gtiven the task of reconstructing the surface. Unfortunatelly the rebuilding has 
not been finished on those part of the square which have not been affected by the construction of 
the Lipót Garage.  

The result is more than disputable. Looking the dialog of the soviet memorial and the US 
Ambassy the battle of the two giants seems not finished. The new parts have a vivid life with many 
visitor from the neighbouring residential and business areas, while the old, ravaged parts are 
populated only by homeless people.   

Hopefully the reconstruction will be finished next year to carry through not only the 
restoration of the famous urban square but the battle of financial sector and the civil society.  
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EGY BUDAPESTI KÖZTERÜLET-REHABILITÁCIÓS PROGRAM 
LEHETŐSÉGEI 

 
 

Erő Zoltán ( palatium@mail.datanet.hu) 
 

PALATIUM Stúdió Kft., Budapest 
 
 

Közismert, hogy az európai nagyvárosokban a közterületek megújítási programjai a 
városfejlesztés, a városrehabilitáció rendkívül hatékony eszközeinek bizonyultak, így azok 
alkalmazása, a programelemek átfogó rendszerének kialakítása a várospolitika fontos eszközévé 
vált. Budapesten az elmúlt másfél évtizedben hasonlóképpen kedvező változásokat tapasztalhatunk 
a megújított közterületek környezetében, azonban e programok némiképpen esetlegesek, ágazati 
jellegűek vagy viszonylag kis léptékűek voltak, egységes programról nem beszélhetünk. 
 

A Fővárosi Önkormányzat Főépítészi Irodájának megrendelésére 2004. során tanulmány 
készült1, amely egy Köztér-rehbailitációs Program lehetőségeit vizsgálja, ill. előzetes javaslatot tesz 
egy ilyen program felépítésére, lehetséges helyszíneire. A program céljai között a városi környezet 
minőségének javítása mellett a megújulás kreatív energiáinak kiaknázását is megjelöli. A program 
lehetőségeit alapvetően körülhatárolja a Főváros kétszintű közigazgatási rendszere, és a 
közterületek használatának, fenntartásának ágazati szemlélete, így legfontosabb feladatként az 
integrált szemlélet kialakítása és érvényesítése jelölhető meg. A javaslat ennek megfelelően az 
alábbi három kategóriában indítványozza programhelyszínek kijelölését: 
 

— fővárosi projektek: a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyszíneken, saját 
hatáskörű lebonyolítással. 

— fővárosi kezdeményezésű kerületi projektek: a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő 
területek megújítása olyan helyeken, ahol a projekt megvalósítása a Főváros kiemelt célja 
lehet, 

— fővárosi támogatású kerületi projektek: támogatási rendszer működtetése a kerületi 
projektek megvalósítása érdekében. 

 
A javaslat egyúttal új tervtípus, egyfajta közterületalakítási generálterv bevezetését is 

szükségesnek látja. 

                                                 
1 Közterületek megújítása Budapesten, Palatium Stúdió Kft., Erő Zoltán - Varga Péter István, 2004. 
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POSSIBILITIES OF A RENEWAL PROGRAM FOR  
OPEN PUBLIC SPACES IN BUDAPEST 

 
 

Erő Zoltán ( palatium@mail.datanet.hu) 
 

PALATIUM Stúdió Kft., Budapest 
 
 

It is well-known, that the renewal of urban public spaces became very efficient tool for urban 
renewal programmes in European cities in the last decades. Their general use became essential part 
of urban development policies. Similar positive effects are present in Budapest around renewed 
open spaces, but these programmes were not prepared as elements of a wider system, or they were 
based on the need of certain infrastructure programmes, or simply their scale has not been 
significant.  
 

A general study was prepared for the Office of the Chief Architect at Budapest Municipality, 
that has investigated the possibility of a general program, and has given proposals for the structure 
and the possible locations of it. The objectives of such a programme should not concentrate only for 
the enhancement of the physical quality of the site, but it must take advantage of the creative forces 
of the renewal, as well. Possibilities are strongly determined by the two level administrative system 
of Budapest (Local Governments at Municipality and District level), and the fragmented system in 
the use and the maintenance of the open spaces. On that reason, one of the most important task of 
such a programme is the enforcement of an integrated policy through the projects. The proposal 
indicates three gruops of possible projects: 

 
— Municipal projects: projects on areas owned by the Municipality of Budapest, 
— District projects initiated by the Municipality: projects on District areas, initiated by the 

priorities of the Central Municipality, 
— District projetcts with the support of the Central Municipality: proposal for a special fund 

for financial support of District projects. 
 

The proposal underlinesthe importance of a new design method to give place for general 
plans of open spaces. 
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HARC A KÖZTEREKÉRT: A MULTICENTRÁLIS VÁROS UTÓPIÁJA 
 
 

Bardóczi Sándor (bardoczi.sandor@chello.hu)1  
 

1Urbanitás Kft; Budapest  
 

Budapestre naponta 250-300 ezer autóban átlag félmillió olyan ingázó jár be. akik azért költöztek ki a városból, mert az 
zöldfelületi és környezetvédelmi szempontból többé nem értelmezhető számukra élettérként. Az „alvóvárosiak” semmilyen 
szempontból nem kötődnek választott lakhelyükhöz: a zöldbe költözés illúziójáért áldozták fel korábbi lakhelyüket, de 
önmagukat döntően továbbra is budapesti lakosként definiálják. Budapesten az elmúlt tíz évben a népességfogyás 12%-os 
volt., miközben az ingázó forgalom közel háromszorosára nőtt. A budapesti zöldfelületek fel nem mért jelentős része 
működik valójában parkoló felületként. Szabad tereinket, amelyek korábban a közösségi élet színterei (agórái) voltak, lassan 
megették a közlekedési nyomvonalak. A köztér az ezredfordulóra majdnem teljesen elvesztette azt a szerepet a motorizációs 
terjeszkedésnek köszönhetően, ami korábban a hely szellemének (genius loci) megidézését jelentette. A bevásárlás-centrikus 
társadalom az agórát szinte teljes egészében „plázásította”.  

Budapest lakosságának becslések szerint több mint 1/3-a (egyes források szerint fele) él határértéket meghaladó zajos 
környezetben. Mindezek ellenére Budapest középtávú terveinek fókuszában még mindig elsősorban a mennyiségi fejlesztést 
célzó infrastrukturális nagyberuházások állnak, amelyeknek a közlekedés kiemelkedő fejezete. Budapest, ahogyan az európai 
nagyvárosok döntő többsége, 100 évvel Henry Ford tömegtermelésben előállított első automobilja után sem tud mit kezdeni a 
motorizációval és a géppel. Az urbánus lét napi megítélésekor ma nem kerülhető ki a környezeti ártalom kérdésköre, mivel a 
döntően motorizációs eredetű problémahalmaznak jelentős a város egészére gyakorolt hatása. Ekler Dezső szerint2 „Nyugat-
Európában 10-15 évnyi illúziókergetés után - ez volt az építészetben az úgynevezett kontextualizmus, mely szerint a várost az 
európai történeti város mintái szerint lehetne újraéleszteni - a luftballon kipukkadt a '90-es évek elejére, és a mélyben már egy 
évszázada munkáló logisztikai erők kerültek a felszínre. Mára megszületett az ún. logisztikai város.  

A városszerkezeti struktúraváltást igenlők körében Európában több helyen újra felfedezték Frank Lloyd Wright több 
mint fél évszázada papírra vetett teóriáját, amely Le Corbusier Villa Radieuse koncepciójának ellentétpárját írja le, mint 
kívánatos jövőt. Wright saját elképzeléseit egy elméleti város – a Broadacre City3 – korpuszában öltött makett testet, melynek 
centrumában az individum (elsősorban lakó) magas színvonalon kialakított, zöldövezeti élettere áll. Az intézményi, gazdasági, 
logisztikai funkciók mindegyikét a város perifériáira helyezi (a közigazgatás épületeit is), ezáltal garantálva az átközlekedés 
leredukálását, és egyben 5000 főben maximalizálja a lakóterületet. Wright úgy képzeli el, hogy a régi városi szorításból 
kiszabadított, de közösségi kapcsolatait megerősítő individuális élet lehetősége az új városban tehermentesíti majd magát a 
történeti várost, amely elvesztve ugyan centrális szerepét szükségszerűen visszafejlődik, de a lehetetlené váló terhelés 
lecsökkenése egyben lehetőséget ad számára, hogy mellérendelt centrumként rehabilitálható legyen. A wright-i utópia 
sémáját követve állítom, a ma rendelkezésre álló várositáj-rendezési (urbanisztikai) eszközökkel, és egyes spontán beindult 
folyamatok még meglévő gátjainak felszabadításával egyszerre alulról és felülről felbontható a nagyváros monocentrális 
szerkezete az építészeti értékek pusztulása nélkül, a perifériákon pedig kialakíthatók azok a mellérendelt központok, 
amelyektől a város ismét működőképes lehet. Azt az első ránézésre megdöbbentő tételt kívánom igazolni, hogy a dugó 
mesterséges növelésével és a legleromlottabb belső területeken az elmúlt években elszaporodott spontán kulturális terek 
megerősítésével már középtávon jobb városszerkezet alakulhat ki, ahol a szabad terek ismét visszanyerhetik közélet, rekreáció 
és kultúra szervező szerepeiket, egy valóban mindenki számára teljesebb városi élet garanciáját kínálva. Tételemmel egy új 
urbanisztikai fogalmat kívánok bevezetni, amelynek neve: várositáj-rendezési aikido.  

                                                 
2 Beszélgetés a Keszthely-pályázatról, Beszélő c. szamizdat folyóirat, 2001/11. szám 
3 Johnson, D.L.: Frank Lloyd Wright versus America. 1994. The MIT Press 
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FIGHTING FOR THE PUBLIC PLACES: THE UTOPIA OF THE 
MULTICENTRIC CITY 

 
 

Sándor Bardóczi (bardoczi.sandor@chello.hu)1  
 

1 Urbanitas Ltd; Budapest  
 
 

Average half million people in 250-300 thousand cars are shuttling to Budapest day by day. These people moved to the 
city in the past 15 years for they can’t define the downtown as a field of life anymore mainly concerning green surface and 
environmental demands. The residents of the new suburbs have not any real attachment to their chosen settlements. They 
sacrificed their previous homes for the illusion of untouched green fields, but still mostly avow themselves as Budapesters. The 
population decrease was 12% in last 10 years, while the shuttle traffic increased 3 times. 

A considerable part of open spaces of Budapest, that has never been surveyed from this point of view, are functioning 
as a parking place. Open spaces, which were the area of the public life (agoras) in past times, were eaten up slowly by the 
tracks of transport. Due to the expansion of motorization the open spaces nearly totally lost that cue which would help to cite 
the spirit of the place (genius loci). The shopping-centered society transformed the agoras into shopping malls.  

By official guess, one third of the population of Budapest (some sources mention half) lives in a noisy environment 
above the limit values. After all Budapest’s medium-term plans are focused on the quantity investments of infrastructures 
(especially new traffic roads). Budapest, as most of the European grand cities one hundred years after Henry Ford began mass-
producing automobiles, still cannot cope with motorization. In the everyday judgment of urban life nowadays, we can’t by-
pass the question of environmental injury, including the impacts of traffic problems. According to Dezső Ekler4 „In the West 
part of Europe after 10-15 years of quixotism – that was the so called contextualism in architecture which stated that cities 
could be renewed by the pattern of the European historic cities – the balloon exploded by the early 90’s and the one hundred 
year old logistic forces came to the surface.” By now the logistic city has been born.  

In Europe those who encourage urban structural changes rediscovered a more than a half century old theory written by 
Frank Lloyd Wright. Wright wrote down the antagonism of Le Corbusier’s Villa Radieuse concept as a desirable future. 
Wright’s imaginations materialized in a theoretic city – The Broadacre City5 – scale-model. He placed the (mainly residential) 
territory of the individual into the center instead of functions that allure shuttle traffic. All the institutional, commercial, logistical 
functions (civil service buildings, as well) are placed around this high level green residential area, and this method guaranteed 
the traffic reductions and maximized the population in 5.000 persons. Wright imagined that the brand new lifestyle, which 
gives escape from the overdensed old cities, can find again the lost social connections and is able to relieve the historic 
Centrum. The old Centrum needs to retrograde in population, but this decrease gives chance to its rehabilitation as a 
compound center. Following the utopia of Wright I affirm that we have tools in urban landscaping to reach a greener pattern 
and a higher living standard in our cities in Europe. In my presentation I want to review how European emblematic grand 
cities use the operative regulation tools and spontaneous processes to help to shake up the monocentralism structures without 
destroying architectural values and how they can make compound centrums in multicentralized suburbs and how they can 
make the city operable. I would like to confirm the seemingly shocking theses that the artificial increase of traffic congestion 
and the propagation of the nowadays spontaneously grown up cultural open spaces can make a better city structure in a 
middle-term section, where all open spaces can win back the functions of public life, recreation and culture organizer and 
guarantee a higher standard urban life for everybody. With my theory I want to introduce a new idea in urban landscaping that 
I labeled Urban Landscaping Aikido.  

                                                 
4 Conversation about Keszthely Competition, Beszélő periodical, 2001/11.  
5 Johnson, D.L.: Frank Lloyd Wright versus America. 1994. The MIT Press 
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„VÁROSKIRAKÓS” 
 
 

Vándor Kinga (kinga.vandor@uni-corvinus.hu)  
 

Budapesti Corvinus Egyetem; Budapest 
 

 
A „hely” otthonos, ismerős darabja környezetünknek, viszonyítási pont, egyfajta origó – nem 

elsősorban térbeli, inkább spirituális értelemben. Ezen viszonyítási pontok megléte vagy hiánya 
létkérdés.  A „hely” eltűnésének okai társadalmi – világnézeti változásokban gyökereznek. A „hely” 
eltűnése, az otthonos helyek ritkulása, az uniformizálódás, a viszonyítási pontok és a hierarchia 
elvesztése a szűken vett építészeti kereteken túlnyúlva az urbánus környezet egészére jellemző. 

 
A városról alkotott hagyományos felfogásunk szerint a városközpontot körülveszi a 

városszövet, ezt a városfal, ezt a városfalon kívüli létesítmények, majd a külvilág. Mindez jól 
áttekinthető, belakott és zárt. A város ilyen képe a 18.-19. sz. során eltűnt. A város nagyon megnőtt, 
áttekinthetetlenné vált, felbomlott, alkotóelemei összekeveredtek. Maga az urbanitás és a táj is 
összekeveredett egymással. A viszonyítási pontok megritkultak. Az „atópia” „nem-hely”-et jelent. 
A modern város testében egyre több az ilyen idegen elem, a „nem-hely”: ipartelepek, közlekedési 
csomópontok, rendező-pályaudvarok – ezek a várost tovább szabdalják, lakóit taszítják.  

 
Jó lenne újra szétszedni a várost, kiválogatni, ami nem odavaló, összerakosgatni, ami 

egymáshoz tartozik; de ez sem fizikailag nem lehetséges, sem a megváltozott léptékek okán. Jelen 
gondolatkísérlet alapvetése mégis az, hogy a hiba nem a modern városban keresendő, hanem saját 
gondolkodásunkban. Fogcsikorgatva, de továbbra is egységes településként gondolunk ezekre. 
Talán, ha ebben az egy kérdésben engedünk, a többi is megoldódik. Tegyük fel, pl. Budapest 
ezentúl nem EGY nagyváros, hanem SOK kicsi város együttese, amelyek zártak, önmagukban 
egészek és teljesítik mindazt, amit a hagyományos városról gondolunk – csak éppen szorosan 
egymás mellett fekszenek. Ezek nem felülről, városvezetésileg kijelölt új kis egységek - azokat a 
belülről építkező folyamatokat, szerkezeti átalakulásokat kell észrevenni, amelyek már ott vannak. 

 
A feladat az, hogy újragondoljuk a mai város alkotórészeinek megváltozott jelentését. Sok 

minden fizikai valójában megmaradt, de mást jelent ma, mint régen. Sok minden első látásra 
taszító, nem odavaló, de lehet, hogy rosszul nézzük. Sok tér ma már nem közösségformáló tényező, 
csak taszító közlekedési csomópont - ha azonban nem akarjuk városközpontnak látni, ez máris 
kevésbé zavaró. A zavaró az, ha helyette nem hagyunk kialakulni, vagy nem veszünk tudomást 
más, maguktól kialakuló központokról. Nem szeretjük, pl. a rendező-pályaudvarokat, mert úgy 
látjuk, elvág minket a városunktól. Ha viszont ezek az atópiák a fenti kisebb „város-egységek” 
határai, már nem kettévágnak, hanem lezárnak valamit. Az újraértelmezés mindig esetre szabott kell 
legyen, mert a végső cél értelmes darabokat kiszakítani, lehatárolni a káoszból – hangsúlyozottan 
nem kívülről, hanem nőtt helyzeteket meglovagolva. Ha ez megtörténhet, a városlakó élettere újra 
léptékhelyes, identitástudata, jelenléte erősödik, az egymás mellé sorolt individualista városi 
területek újra egymással hierarchiában és összefüggésben álló „hely”-ekké válhatnak. 
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CITY PUZZLE 
 
 

Kinga Vándor (kinga.vandor@uni-corvinus.hu)1  
 

1 Corvinus University of Budapest; Budapest 
 

 
The so-called „place” is a familiar part of our surroundings, a starting point of orientation - 

not really in space, rather in one’s spiritual life. The existence or absence of these orientation points 
is a matter of life and death. The reasons of the disappearance of the „place” are based in social 
changing. The disappearance of the „place”, the decrease of the familiar points, the standardization, 
the loss of hierarchy and base of comparison – are not the problems of architecture only, but also of 
the whole urban environment. 

 
Our traditional image about the city is that the city centre is surrounded by the urban texture, 

which is enclosed by the city wall – around it there’re some outside estabilishments – and then the 
outworld. All these are well arranged, closed, well known. This character of the city disappeared 
during the 18.-19. century. The city sprout up, became confused and disintegrated; it’s element’s 
got mixed up. The urban and the landscape also got mixed up. The orientation points became rarefy. 
„Athopia” means „anti-thopos”, „anti-place”. More and more such foreign elements, „anti-places” 
breaks up the body of the city: industrial estabilishments, railway junctions, shunting yards – they 
continue cutting up the city, and are repulsive for the citizens. 

 
That would be good to take the city apart now, to sort out everything unsuitable; but it’s 

impossible also physically and because of the changed scales. After all the main thought of this 
essay is, that the problem is not the modern city’s fault, our way of thinking has the trouble. We are 
desperately trying to think about the modern city as a complete one. Maybe, if we change our 
opinion in this single question, the others will be cleared up automatically. Let us suppose, that e.g. 
Budapest is not one big city anymore, but it is a joint of many small ones. These small citys are 
closed, and they fulfil all the conditions of a traditional city – they just lie closely side by side. 
These shouldn’t be marked out from above, by the city government – we should observe the 
processes which grow from inside; the structural alterations, which has already came into being. 
 

The task is to think over the tarnsformed meaning of the modern city’s elements. Many of 
them remained physically, but means something different today, then eralyer. Many of them are 
repulsive at first sight, but maybe we misconsive their duty. Many squares are not an agora any 
more, just a traffic junction – but if we don’t want so much these to be city centres, it’s not such a 
big problem any more. The problem is, if other agoras won’t come into being, or we don’t let them 
to be borned. We don’t like shifting yards, because they cut us away from the other parts of our 
city. But if these athopias are boundary lines of the foregoing small citys, they don’t cut away any 
more, just enclose. This revaluation must always  depend on the situation. The aim is to give back 
the rational, well arranged city for the citizen, which coherent elements are places again. 
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KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A SZABADTÉRTERVEZÉSBEN 
 
 

Dömötör Tamás (tamas.domotor@uni-corvinus.hu) 
 

BCE Tájépítészeti Kar, tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

Előadásom célja, hogy a kutatásaim során feltárt, eddig itthon nem publikált nemzetközi 
tapasztalatok alapján ízelítőt adjak a részvételi tervezés külföldi gyakorlatáról. A szemléletesebb 
megközelítés érdekében megvalósult projektek tapasztalatait elemzem. 
 

Magyarországon a közösségi részvétel rendszerint kimerül a tervismertetésben. A 
szabadtértervezésben – kis léptékéből adódóan – a legkönnyebb a szereplők bevonása. Ennek több 
oka van. Amellett, hogy itt kell számolni a legkevesebb szereplővel, a megvalósulás időtartama a 
legrövidebb, ezáltal a tervezés folyamatának és következményeinek átláthatósága egyszerűbb. 
Egyre inkább urbanizált nyugati társadalmunkban a szabadtér az a természet-közeli táji közeg, 
mellyel még a lakosság viszonylag gyakran kerül fizikai-érzelmi kapcsolatba, a benne zajló 
folyamatok és jelrendszerek számára értelmezhetőek, kezelhetőek. 
 

A szabadtértervezésben a részvétel egyik jelentős problémája lehet a tervező személyisége és 
a tervkészítés módja közötti feszültség. A részvétellel ugyanis csökken a tervezői szabadság, 
nehezebbé válik az újszerű elemek beépítése. A még ma is a masterplan-tervezést preferáló 
tervezőtársadalom belső értékrendjében pedig gyakran nem a megvalósulás és a sikeres használat, a 
hatékony működés, hanem a terv formai megjelenése, illetve eredetisége a mérce. A részvétellel 
megvalósult tervek azonban azt mutatják, hogy e tényezők nem szenvednek csorbát, de más 
tervezői hozzáállást, gondolkodást és más jellegű tervdokumentációt eredményeznek. 
 

Előadásomban olyan esettanulmányokat villantok fel, melyek során a tervező vagy 
tervezőcsoport az önkifejezés elé helyezte a társadalmi érdeket. A részvételi szabadtértervezést 
ugyanis a leggyakrabban akkor alkalmazhatjuk a leghatékonyabban, ha a helyi közösség 
integrációját célozzuk meg. A példák ezért általában hátrányos társadalmi csoportok képviselőinek 
bevonását mutatják. 
 

Meg kell jegyeznem, hogy a nyugati példák – bármennyire is e civilizációhoz tartozunk – 
egyszerű átvétele ugyanúgy tévutakra vezethet, mint ahogy ez ezeregyszáz éves történelmünk során 
számtalanszor előfordult. Mégis, e tervezési eszközt tartom a legkevésbé kockázatos adaptációnak, 
éppen annak jellege miatt. A jól megszervezett, a helyi társadalomba „ágyazott” tervezési folyamat 
kiszűrheti a nem odaillő próbálkozásokat. Az ideális terv akkor születik meg, ha világosan tisztázott 
minden szereplő feladata. A lakosság esztétikai alkalmazkodóképessége nagy, így megfelelő 
módszerek alkalmazásával progresszív tervek is megvalósíthatóak, ugyanakkor részvételük segít a 
genius loci hatékonyabb manifesztációjában, az egyedi megjelenésben. Funkcionális 
megoldásokban részvételük jelentősen növeli a hatékony és fenntartható tervek születését. 
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PUBLIC PARTICIPATION IN OPEN SPACE DESIGN 
 

 
Dömötör Tamás (tamas.domotor@uni-corvinus.hu) 

 
BCE Tájépítészeti Kar, tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

Aim of my lecture is to give a taste from international experiences of participative planning in 
open space design. To show some movements, I show some studies from western case studies, what 
I have found by my research in international literature, and which have never been published in 
hungarian language before. 
 

In Hungary public participation usually means a presentation or a discussion of a well 
designed plan. But in open space design – because of its small scale – would be the easiest involve 
stakeholders. There are many grounds to proove it. Besides less number and kind of participants, 
term of materialization is shorter, and it results more transparency in process of design and real 
effects of decisions. In our citified landscape and urbanised western society open space becomes the 
only kind of „natural” landscape, what still have personal physical and emotional dayly contact 
with people. The only „natural” medium which have processes and symbols, what citizens still are 
able to handle and read. 
 

There is a big „antagonism” in open space design: „classical” stereotyp of designer’s 
personality and participation. Involving more people reduces freedom of decision making in design, 
more difficult to include new ideas. Thats fact, designer’s freedom is reduced by participation, more 
difficult apply new elements in forms, materials etc.. Designer society, what prefer still today 
masterplan design, and sometimes more important is new and unique formal appearance than 
succesful usage and effective functioning. Participative experiences proove, that all this 
components could come to fruition while design, but other attitude, way of thinking and other kind 
of documentation is needed. 
 

I introduce case studies in my lecture, where designer prefered social interests more than self-
expression. Using tools of participatve open space design is the most effective, if it deals integration 
of local community. Examples show usually involvement of underprivileged groups of society. 
 

Foreignn examples could not be used in the same way in hungarian conditions. But this 
design method is the best way to avoid risky adaptation, because of its nature: a well organised 
design process is integrated into society, what srceen strange „attempts”. Roles of participants is 
very clear in ideal planning process. Esthetic flexibility of locals is usually more flexible as we 
think, so we can be progressive. Participation helps to rise up a unique stile and manifestation of 
genius loci. But also many times functional solution could be more effective and sustainable with 
locals’ involvement. 



 16

 
 

SZABADTÉRTERVEZÉS TÖRTÉNETI KÖRNYEZETBEN 
 
 

Dr. Balogh Péter István (peter.balogh@uni-corvinus.hu) 
 
Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Településépítészeti Tanszék 
 

 
A reurbanizáció, a sűrűn beépített belvárosi lakóterületek környezeti rehabilitációja során, a 

mennyiségi és minőségi fejlesztés eszközeiként jelentősen felértékelődtek a beépítésekhez 
kapcsolódó szabadterek különböző típusai, s ezek jelenleg is az ilyen területen történő megújítások 
homlokterében állnak. A hagyományosan fajlagos zöldfelületi deficitet mutató városrészekben a 
lakosság (vissza) csábításának meghatározó elemei az új városi életminőséget szimbolizáló 
szabadterek.  
 

Az egyre hatalmasabb városok, belső területeik vonzerejének növelése érdekében intenzív 
szabadtér-fejlesztéseket és megújításokat végeznek. A korábban gyakran alulértékelt városi 
szabadterek reneszánszukat élik, amit (Budapesten is) jelentős állami, önkormányzati és 
magánberuházások bizonyítanak. Ebben a folyamatban egyre markánsabb szerepet játszanak a 
történeti környezetben zajló szabadtér-megújítások.  
 

A közterületek komplex értelemben a közösségi élet, a találkozás színterei, így megújításuk 
hozzájárul a városlakók életminőségének javításához, de a városi területek gazdasági 
felértékelődéséhez is. A városmegújításokban a szabadterekre kiemelt, kezdeményező szerep hárul, 
gyakran mint a további fejlesztések kiindulópontjai szerepelnek. 
 

A városi szabadterek az épületekhez  hasonló erejű alkotóelemei a város térszerkezetének és 
esztétikai arculatának, s ezért – az épületekhez hasonlóan – a városi szabadterekbe történő 
beavatkozásokat sem elegendő pusztán műszaki okokból és szempontok szerint engedélyeztetni. A 
városi szabadterek rehabilitációja olyan komplex alkotási folyamat, amelynek minőségi megoldása 
csak a különböző szakterületek megközelítési irányainak, gondolkodásmódjának, „neveltetésének” 
szakmai szintézisével, együttes alkalmazásával lehetséges. 
 

A jövő budapesti megújításaiban a beépítést és a szabadterek rendszerét egy időben, egységes 
szemlélettel kell megtervezni. Mivel ezek tervezése hagyományosan szakterületi feladat is, ezért a 
fokozódó érdeklődést kihasználva a tájépítészeknek szakmai kezdeményező, koordináló 
szerepkörben kell fellépniük. 
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OPEN SPACE PLANNING IN HISTORICAL ENVIRONMENT 
 

 
Péter I. Balogh PhD. (peter.balogh@uni-corvinus.hu) 
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In the course of re-urbanization, say the environmental rehabilitation of densely built-up city 

centre, the main tools of quality and quantity development are just the new types of urban open 
spaces. Therefore one of the main tasks of urban renewal is the reconstruction and development of 
open spaces. Urban open spaces are one of the main possibilities and tools to make attractive these 
densely built-up residential areas and to solicit people to move back into the inner city.  

 
The continually spreading cities, in the purpose of extending the attraction of the inner city, 

are accomplishing intensive open space development and renewal. The earlier, often below valued 
urban open spaces are enjoying a “Renaissance”, generally supported (at Budapest, too) by many 
state, mayor and private investments. In this process, the (historical, urban) landscape design plays 
a more and more important part world wide, and this fact is the justification of its professional 
treatment. 

 
Nowadays the typical urban process is the so called de-urbanization which means also the 

appearance of re-urbanization at the same time. Urban development prefers dense urban fabric with 
close, urban building-up system in practice, but understands the necessity of urban expansion in 
theory. Public places are the very places where urban community can meet, so their development 
and renewal should contribute to the quality of life in general, and even to valorize urban places 
from an economical and financial point of view.  

 
Public places are the very places where urban community can meet, so their development and 

renewal should contribute to the quality of life in general, and even to valorize urban places from an 
economical and financial point of view. In urban renewal, urban open spaces play appreciated, 
important role, even as the main element and starting point for further developments. 

 
The urban open spaces, similarly to buildings, are integral components of urban structure and 

fabric and even of the urban landscape and aesthetic value. Therefore all interventions or renewal of 
urban open space should not just be looked at from a technical point of view, but they need a 
detailed planning and design system, similarly to the buildings. The urban open space rehabilitation 
is a very complex creative process, where the good standard and steady quality can be proved only 
with the synthesis and co-operation of all adjacent professional fields together with their special 
approach, mentality and way of thinking. 

 
In the future renewal of Budapest, construction and open space systems – where the interim 

open space dominates - should be planned with a united point of view at the same time. As these 
plans are professional tasks, landscape architecture should use this opportunity to show its 
importance in all areas of urbanization. 
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TÖRTÉNETI VÁRAINK A VÁROSI SZABADTÉR RENDSZERBEN 
– KŐSZEG ÉS VESZPRÉM PÉLDÁJÁN 

 
 

T. Zajacz Vera (vera.zajacz@uni-corvinus.hu) 
 
1 Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Településépítészeti Tanszék; Budapest 
 
 

A műemlék, a műemléki környezet a települések életében többszörös szerepet töltenek be: a 
települések lakóinak rekreációs igényeit elégíthetik ki, idegenforgalmi vonzótényezőt jelenthetnek 
és mindezekkel párhuzamosan karaktert, identitást, hovatartozást adnak, erősítik a lakosság 
kulturális kötődését. 

Előadásomban a műemléki környezet egy egyedi fajtájával, a várak udvaraival és a várak 
védelmi rendszereivel foglalkozom, és ezeknek a városi szabadtér rendszerben betöltött szerepére, 
hasznosítására keresem a választ. 

A várak közül jelenleg csak a települések belterületén megmaradt várakkal foglalkozom, 
hiszen ezek játszanak szerepet a városok szabadtér rendszerének alakulásában. 

A várak elhelyezkedésük szerint két nagy csoportra oszthatók, a hegy- és dombvidéki várak, 
és a síkvidéki várak. A domborzati adottság nem csak védelmi rendszerüket határozta meg, hanem a 
jelenkori hasznosíthatóságukat is.  

A síkvidéki váraknál a várfal menti külső terület, a glacis rekreációs használata régmúltra 
tekint vissza, hiszen ezt a területet békeidőben legeltetésre használták, és a lovagi viadalokat, 
nagyobb vásárokat is itt rendezték. A várfalak védelmi szerepének megszűnésé után a város 
általában felhasználta a glacist. A városfejlesztésben már régóta jelen van a síkvidéki várárkok, 
várfalak újrahasznosítása. Budapesten a kiskörút kiépítését a várfal elbontása tette lehetővé, és a 
várárok nyújtott lehetőséget a kőszegi borosgazdák pincés házainak kialakítására is. Más esetben a 
várárok és a várfal alatti terület megmaradt szabadon. A ma is meglévő várákok szerepének 
jelentősége a rekreációs célokra történő hasznosíthatóságukban rejlik. Ezek az egybefüggő, nagy 
kiterjedésű zöldfelületek rekreációs területté, parkká alakíthatók, és mindeközben meg kell őrizni a 
történeti hangulatot és karaktert is. 

A hegyvidéki várak várszoknyája, védelmi rendszere a domborzati adottságok miatt nem volt 
egyszerűen hasznosítható. Egerben például a várhegyre ráépült házak pincéit a vársziklába vájták. 
Gyakran a vároldal hasznosítása, beépítése a domborzati adottságok miatt elmaradt, és jelenleg is 
zöldfelület borítja, tehát inkább esztétikai-városképi funkciót tölt be. A vársziklák megközelítése 
sokszor nem egyszerű, pedig érdekes, élmény-gazdag térrendszer lenne kialakítható. Az 
örökségvédelmi törvénnyel összhangban kellene új funkciókat a meredélyeken kialakítani, 
elhelyezni, hogy ezáltal is gazdagodjon a város szabadtér rendszere. 

A másik nagy kérdéscsoport, a várak belső udvarainak hasznosítása. Míg a várfalak alatti 
terület általában korlátlan közhasználatú terület, addig a várudvarok korlátozott használatúak, 
hiszen a régi palotákban, rezidenciákban intézmények telepedtek meg, és elzárják a látogatók elől 
az udvarokat. Az udvarok megnyitása, kiszabadítása, összenyitása szintén új dimenziókat rejt a 
városi szabadtér rendszer fejlesztésében. 
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HISTORICAL CASTLES IN THE URBAN OPEN SPACE SYSTEM OBJECT 
LESSON OF KŐSZEG AND VESZPRÉM  

 
T. Zajacz Vera (vera.zajacz@uni-corvinus.hu) 

 
1 Corvinus University of Budapest, Department for Garden and Urban Design; Budapest 
 

Monuments and their environment play a multifunctional role in the urban fabric: they can be 
used for recreational purposes of the residents, they can have a high touristical attraction, and even 
they create a specoific atmosphere and character and therefore identify the settlement. In my 
presentation I discuss a unique type of historical environment and monuments, namely the courts 
and the outer defensive systems of fortresses and fortressed castles. I intend to analyse the role they 
can play in the urban open space system, and the way their usability could be developed. I focus 
only on those monuments which can be found in the inner part of the settlements because these 
open spaces in and around the castles closely belong to the urban open space systems. These 
buildings or monuments can be devided into two main groups based on their geographical location: 
castles built on hilltops and height and castles on plain areas. The geographic feature, the relief not 
only has predicted the design of the defensive systems but also play an important role in the resent 
and present function of castles and their surroundings. 

In case of fortresses built in the plain, the recreational usage of the ’glacis’, the area around 
the outer side of the defensive wall, has an old tradition. Even in the dark middle age, during piece 
periods, it was used as pasture and also knight fights and markets were organised here. With the 
decreasing importance of the wall the area of the ’glacis’ have been turned into other use of the 
community. Reutilasition of fortresses in plain areas, both the defensive walls and the moats have 
been a part of urban developement for a long time. In Budapest, for example the development of the 
“inner ring” was made possible by demolishing of the old city wall. In other cases, for example in 
Kőszeg the moat gave the possibility for the winemakers of the town to build their cellar houses. On 
other places the moat and the area under the wall remained intact without any building up process. 
The importance of these still existing moats is partly their cultural heritage value, partly their 
possible recreational usage. These uninterrupted, large green areas can be turned – or have already 
been been turned – into recreattional areas, pbulic parks or gardens, but even during their 
recreational utilisation the site have to save the monuments and the historic spirit and atmosphere of 
the place. The so called ’fortress skirt’, the original defensive system of fortresses on mountains and 
height was not easy to use in the altering urban fabric. Though it can be seen on Eger’s example 
that the cellars of houses built on the fortress hill have been hollowed in the rock of the fortress, but 
more often the slope of the fortress hill remained unused, playing “only” an aesthetic and historical 
characteristic function. The approaching of fortress mountain’s rocks is not an easy task but it can 
result in forming an adventure-rich space. New functions should be given to the slopes in 
accordance with the cultural herritage law in order to enrich the city’s open space system. The other 
big problem is the usage of the inner courts of castles. While the area outside the wall is generally 
in free public use, the usability of castle courts is on the other hand restricted because the old 
palaces and residences have been settled by institutions, museum or offices and their public use is 
restricted generally only for visitors’ periods. There might be some new opportunities for the 
development of urban green space supply with the reconstruction and opening of these inner courts 
for the residents. Of course, these developments cannot harm the historic values.   
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A VÁROSPEREM KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLD TEREI 
 
 

Almási Balázs (balazs.almasi@uni-corvinus.hu) 
 
Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Településépítészeti Tanszék; Budapest 
 
 

Budapest belső magjának kősivataga, oázisként fogadja magába a kisebb nagyobb parkokat, 
fasorokat. A külső kerületek, a városperem viszont mint zöld szőnyeg öleli körül a megannyi 
beépítést. Eltérő szerkezet, különböző méretek, funkciók. A külváros és a környező települések zöld 
terei tehát másfajta kezelést, fenntartást és menedzselést igényelnek. Így már talán érthető a címben 
szereplő megkülönböztető figyelem. 

Budapest peremterületén és környékén saját szemünkkel tapasztalhatjuk nap mint nap zöld 
tereink drasztikus fogyását, átalakulását, elaprózódását. Az extenzív városfejlődés és a 
szuburbanizáció következtében drasztikusan megnőtt a beépített területek mennyisége. A máris 
látható növekedésen túl további jelentős fejlesztések várhatók a már átminősített területeken. Félő, 
hogy Szentendre és Budakeszi maximum tíz éven belül Budaörshöz hasonlóan folytonos, 
dobozvárossal beépített települési szövetet képez Budapest felé.  

A zöld terek mennyiségi csökkenésén túl minőségi degradáció is megfigyelhető. A zöldmezős 
beruházásoknak köszönhetően a még meglévő zöldfelületek elbújnak az átlagos, autóval közlekedő 
szemei elől. A peremterületek zöld tereinek általános jellemzői (néhány kivételtől eltekintve): 
elaprózottság, rossz feltártság (mind járművel, mind gyalogosan), nagyfokú monotonitás, 
elszemetelődés, elégtelen fenntartás, kiépítettség hiánya, rossz funkciók, elavult berendezések, 
balesetveszélyes kisarchitektúrák, közvilágítás hiányosságai. 

Természetesen pozitív példák is előfordulnak, mint például a János-hegyi kilátó felújítása, a 
Naplás tó és környéke, vagy néhány kisebb játszótér rekonstrukciója, de sajnos ezek aránya oly 
csekély, hogy elveszik az ellenkező oldal roppant tömege mellett. Továbbá a hirtelen megépült, 
vagy felújított nyilvános zöld terek fenntartására már nincs pénz, így azok amilyen gyorsan 
születtek, szinte oly gyorsan el is „tűnnek”, felemésztve a pénzt, amit beleöltek. 

A teendő tehát első sorban adminisztratív jellegű, vagyis a törvényi háttér módosításával kell 
megteremteni a versenyképesebb „ökovárosi szövet” fejlődéséhez szükséges feltételeket. Az építési 
törvény és az OTÉK módosításával, a zöldmezős fejlesztésekből létre kell hozni azt a zöldfelületi 
kompenzációs alapot, - úgynevezett zöldbankot -, amely a zöldhálózati fejlesztéseket és a 
koordinációt finanszírozza. A koordinációs tanácsot – nevezzük így – valós törvényi jogkörrel kell 
felruházni. A településrendezési tervek és környezetvédelmi programok metodikai fejlesztésével 
párhuzamosan döntési jogokkal kell felruházni a tervtanácsokat. A mondhatni virtuális törvényi és 
adminisztrációs reformok következtében a valódi struktúra automatikusan az élhetőbb 
emberközpontúbb város irányába fejlődik. 

Összegezve a városperem közhasználatú zöld tereinek egy jól működő rendszerbe foglalása, 
minőségük javítása össztársadalmi érdek. A jól működő zöldhálózat növeli a város presztízsét, 
redukálja a város szempontjából fontos társadalmi szegmens kivándorlását, és hosszú távon az 
egészségmegőrzésen keresztül jelentősen csökkenti az egészségügyi kiadásokat is. Szükség van 
tehát egy merőben új elveken alapuló komplex zöldhálózati tervcsomagra, amely megvalósítása 
esetén jelentős pozitív hatással bír az ország majd egyötödének életminőségére, s nem utolsó sorban 
javítja Budapest helyzetét az európai városi régiók egyre intenzívebb versenyében. 
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Green spaces play different role within the city of Budapest, and in the outskirts. These 
differences caused by the different funtions, sizes and structures of these green spaces. In the last 
decade in the urban fringe there weere a lot of changes. Most of the development of the Hungarian 
economy was concentrated on this area. Warehouses, shopping malls, housing areas appeare day to 
day. That’s why green spaces of this area need special treatment, and why we concentrate on them 
especially in the urban fringe. 

The amount of public green spaces decrease year to year. At the last ten to fifteen years huge 
green spaces have been transformed into a different land use in the outskirts of Budapest. They are 
in danger. For example Szentendre is an independent small city in the neighbourhood of Budapest. 
Independence caused by the wide area of agricultural land between the two city. Within ten years, 
instead of todays green meadows it seems there will be a continous densed built up area between 
Budapest and Szentendre with warehouses and shopping malls, like in the Budaörs region. That is 
not just a futuristic theory, but a fact. It is determined by the existing proved Structure Plans of 
Szentendre, Budakalász and Pomáz. Lost independence causes the lack of pride and identity of the 
citizens. Without these feelings they start to be unconcerned about their surroundigs and it causes 
the decline of the green spaces as well as the community. 

The green space degradation is seen not just in quantity, but in quality too. The green spaces 
are hidden away of our eyes behind the warehouses. We can’t see them from the highway. That’s 
why they started to be slowly segmented, poured with rubbish. The agricultural cultivation 
disappears, than weeds come out (growing concentration of pollen in the air). Because of the fences 
hard to get there. Slowly they get out of use not just physically but perspectively too. 

The suburbanisation is a big problem of Budapest, not just because of the lack of incomes, but 
the increased traffic, too. We have to reduce or stop this procession, have to give back the feeling of 
well-being to the citizens. Therefore we need a well organised green network in the city and 
surroundings. It’s not just all about the resources. We need to have a comprehensive alteration 
within the legal background, in the planning process and coordination also. Through these steps 
slowly we can achieve a better structured green network. Beyond serving the needs of people we 
have health benefits also from good quality parks and green spaces. 

Briefly we need to build up a well functioning green network to serve the needs of people, to 
have improvement in common health. Better life standards bring less expenses at the public health 
system, a better base of business and reduce or stop the moving out. If people stay or come back to 
the city it will cause less traffic and more income from taxes for the city. And last but not least a 
better quality of the green network also brings advantages for Budapest in the more and more 
intensive competition among european city regions. 
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ARBORÉTUM MINT KÖZPARK – A FENNMARADÁS EGYIK 
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Dr. Fekete Albert  (albert.fekete@uni-corvinus.hu)    
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Közkertjeink, közparkjaink történetét figyelemmel kísérve megállapítható, hogy ezek jó része 
a 18. század végén és a 19. század elején, magánkertek megnyitása révén keletkezett. Napjainkban 
is működő városi szintű közparkjaink között, úgy Magyarországon mint szerte Európában szép 
számmal találkozunk ezeknek a hajdani főúri kerteknek a közparkosított változataival, melyek 
elsősorban a megfelelő átalakításoknak, a szakszerű fenntartásnak köszönhetik fennmaradásukat. 
Ezek a parkok szép példái annak, ahogyan a szemlélet- és funkcióváltás segítségével sikerült 
átmenteni értékes zöldfelületeket az utókór számára. Szorosan kapcsolódik a témához a fenntartást 
biztosító anyagi háttér megfelelő átszervezése, vagyis a jó menedzsment. 

 
A hajdani kertek egy része, ha el is kerülte a közparkká válást, a későbbiekben gyűjteményes 

jellegéből kifolyólag arborétumok, dendrológiai kertek kialakításához szolgált alapul.  
 
Közparkjaink legégetőbb problémája hasonló a kétszáz évvel ezelőttihez: hiányzik a 

megfelelő anyagi háttér. A helyzet súlyosságát fokozza a szakemberhiány, hiszen közparkjaink 
jelenlegi állapotát tekintve kétségtelenül érződik a hagyományos valamint az újabb kertfenntartási 
módok elsajátítását célzó szakképzések hiánya.  

 
Bár a hagyományos értelemben vett közkertet, közparkot, mint főfunkciójú zöldfelületi 

elemet megkülönböztetjük a zöldfelületi jellegű intézményektől, épp a bevezetőben felhozott példa 
szemléletváltása az, amire napjainkban is szükség lenne néhány zöldfelületi jellegű intézmény 
fennmaradása érdekében. 

 
A 2005-ös Lippay-napok alkalmával előadásom témájául az „arborétum mint közpark” téma 

körüljárását tűztem ki célul, néhány hazai és külföldi konkrét példa kapcsán. Előadásommal nem a 
szakmai meghatározás átminősítésére törekszem, sokkal inkább a „közpark” fogalmának egy - az 
üzemeltetők és használók szemszögéből egyaránt - tágabb értelmezésére. Ez a „megengedőbb” 
jellegű értelmezés nem elsősorban a szabályozási oldalról akar változtatni a tényeken. Érzésem 
szerint a használók felé érzékelteti jobban azt, hogy az arborétum az övék (is); olyan közösségi 
érdekeket szolgáló intézmény, mely megfelelő helyszínt, teret adhat kulturális tevékenységeknek, 
melyek nem feltétlenül és szorosan a zöldfelületi intézmény kutatási, ismeretterjesztési profiljához 
kötődnek, de tiszteletben tartják azt, és a környezeti nevelés, az ennek helyszínt adó arborétum 
menedzselését könnyítik meg. 
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 To keeping tabs on the history of our public gardens and parks we can lay down, that most 
of them were opened from private gardens in the end of the 18th  –beginning of the 19th  century. In 
Hungary, like in all over in Europe we still can find between our existing city-parks many, which 
had been turned for “open-public” from ex-private gardens of the upper class. This change, and 
they subsistence could be done thanks of proper reforming and professional maintenance. These are 
good examples for how to hand down valuable green-parts for the posterity with the change of 
function and with a new, open-eye approach. The reorganisation of the financial background of the 
maintenance, the so called “good-management” is another important connected task. 
 
 Because of their “plant-collection”-type, those garden which had not been turned to public-
parks, became the base of future arboretums and dendrological-collections. 
 
 The problems of our public-parks are similar to the ones two hundred years ago: the proper 
financial background is missing. The lack of professional workers and specialist make the situation 
even worst. Looking at the state of parks today, we can notice also the lack of education of 
technical training, which should focus on new ways of garden-maintenance. 
 
 Even thought, that we make a difference between conventional public-parks and gardens, 
which are main-green elements of the city and between green-areas of institutional territories, 
exactly the change of point of view mentioned above, can save these institutional green areas to be 
able to be maintenanced nowadays. 
 
 On this conference with my lecture I focus on subject of “Arboretums - as public parks”. I 
present some examples of foreign countries and from Hungary as well. Within my lecture my goal 
is not to change the professional categories of green-areas, but to draw attention on a wider sense of 
“public-garden” in order to create an easier maintenance for them. This “permissive-view” do not 
wants to change the according regulation laws. In my opinion, with this opening the users can feel 
that the gardens are theirs (as well). These institutions can give place for such public cultural 
activities, which is not strongly connected by the scientific and researching or educational profile of 
the institute, but being observant of this all. With this events they can help to managed the 
arboretums, as the places of environmental education. 
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Az Ausztriából és Németországból a ’80-as évek közepén elindult fürdőtó építési divat mára 
Magyarországot is elérte. Ha nem is nagy számban, de hazánkban is minden évben épül néhány 
mesterséges tó a magánkertekben vagy magánbirtokon, amelyet alapvetően fürdésre használnak. 
Közös jellemzőjük a zárt vízrendszer, hiszen ezek a tavak a talajvízzel szemben szigeteltek. 

 
Az osztrák és német tájépítész tervezők, ill. a kivitelező cégek azonban ma már újabb piacok 

felé nyitnak: megjelentek a közhasználatú fürdőtavak. Ezek tulajdonképpen olyan strandfürdők, 
amelyek a hagyományos, „kékre csempézett vagy festett” geometriai alaprajzú medencék helyett 
természetszerű, változatos formai kialakítással és a funkciók sokféleségével épülnek.  

  
 Előadásom célja, hogy felhívjam a figyelmet a közhasználatú fürdőtavak létezésére, és 

bemutassam annak előnyeit a hagyományos medencefürdőkkel szemben. Manapság nagyon 
anyagias világban élünk, ezért az előnyök közül az egyik legkézzelfoghatóbb a gazdaságosabb 
kivitelezhetőség és üzemeltetés. Ezt a tényt németországi konkrét példákkal támasztom alá.  

 
A fürdőtavak kommunális létesítményként való elfogadtatása természetesen tőlünk 

nyugatabbra sem volt könnyű. Az ilyen típusú fürdők számának növekedésével párhuzamosan a 
jogi szabályozás is alakult. 2003. szeptemberében a német Tájépítési, Környezetalakítási és 
Kutatási Társaság (FLL) ajánlást adott ki a közhasználatú fürdőtavak tervezéséhez, építéséhez és 
üzemeltetéséhez.  

 
A téma Magyarországon is igen aktuális. A 121/1996-os rendelet értemében a közfürdők 

vízforgatás nélkül üzemelő medencéit – a gyógyvizű medencék kivételével –vízforgató 
berendezéssel kell felszerelni. A határidőt azóta kétszer módosították. Jelen állás szerint 2006. 
december 31-e után már nem működhet e nélkül közfürdő. 2005. februári adat szerint akkor az 
országban 335 átalakításra váró medence volt. Ha nem tolták volna ki a 2005. májusi határidőt, 
200-230 medencét kellett volna bezárni. A pénzügyi okok miatt aligha várható, hogy egy ilyen új 
lehetőség hallatán tömegesen alakítanák át a közfürdőket közhasználatú fürdőtavakká. De az 
önkormányzatok anyagi helyzete a jövőben is mindig szükségessé fogja tenni, hogy a mind 
sürgetőbbé váló felújítások előtt a lehetőségekről tájékozódjanak, és akár új irányba nyissanak.  

 
Magyarországon a turizmus fejlesztése terén egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fürdők 

számának növelésére, színvonalának emelésére. Az egyre több fürdő azonban csak akkor lesz képes 
egymás mellett megélni, ha mindegyiknek saját arculata, egyedisége vagy választott célcsoportja 
van. A magyarországi palettáról a közhasználatú fürdőtavak még hiányoznak. Ezek a létesítmények, 
akár élményfürdőkként kialakítva, megépítésük után minden bizonnyal hamar kedveltté válnak a 
nagyközönség körében.  



 25

ARTIFICIAL WATER SURFACES IN PUBLIC USE 
Swimming ponds as alternatives of open-air baths 

 
Gergely Lád (gergely.lad@uni-corvinus.hu) 

 

University of Corvinus Budapest, Department of Landscape and Urban Design 
 

The fashion of the swimming pond building, which set off in Austria and Germany in the 80th, 
has arrived in Hungary too. Although not too many, just a few artificial ponds used for swimming 
are also built in our country every year. Their common characteristics is the closed water-system, 
since these ponds are isolated against subterrainean water.  

 
In fact the Austrian and German landscape planners and contractor firms are opening to new 

markets now: public swimming ponds have appeared. These are actually open-air baths, which 
aren’t built with the traditional method (blue tiled or painted pool with a geometrical ground-plan), 
but in corformity with natur in various forms and with a diversity of the functions. 

 
 The purpose of my presentation is to call the attention to the public swimming ponds. I will 

present their advantages contrary to the pools. We live in a money-conscious world, so the greatest 
advantage of establishing natural ponds – contrast with the traditional pools – is that the natural 
ones can be constructed and operated with less expenses. I support this fact with several specific 
examples from Germany.  

 
 Having the swimming ponds – as communal institutions – accepted in the West was not easy 

either. Paralell with the growing number of the bathes of the type, the judicial regulations have been 
also formed. In September 2003 the German Landscape Research, Development & Construction 
Society (FLL) issued a recommendation regarding the planning, building and operating of public 
swimming ponds. 

 
The issue in Hungary has also become up-to-date. According to the decree 121/1996 the pools 

of the common baths operating without whirling and filtering system – with the exception of the 
pools with medicinal water – have to be provided with the aforesaid system. The relevant deadline 
has been modified since then twice. No common bath is allowed to operate without these facilities 
after 31. December 2006. As per a data from February 2005 there were 335 pools to be modernized 
in Hungary. If the time limit of May 2005 had not been postponed, 200-230 pools should have been 
closed. Lacking financial means it is hardly expected that the public baths would suddenly be 
rebuild in large number to swimming ponds. As a matter of fact the financial situation of the local 
governments should urge them to study the possibilities of using new updated methodes of the 
reconstructions.   

 
Considering the booming tourism in Hungary bigger emphasis will be given to updating 

bathes and spas. More and more baths could live side by side only if all would form an own face, an 
individuality. Unfortunately the swimming ponds are still missing from the palette of Hungary. 
These public swimming ponds which may as well be built as aqua-parks must be very popular in 
Hungary in the future.   
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KÖZ-TÉR-GAGYI 
 
 

Varga Péter István (vpi@vpi.hu) 
 
VPI Stúdió; Budapest  

 
Bárki számára elvégezhető, egyszerű kísérlet. Üljünk le vagy álljunk meg pár perce 

valamelyik városi közterünkön. Gondoljuk végig, miért is vagyunk ott (közlekedünk? pihenünk? 
kutyát sétáltatunk? koldulunk?). Figyeljük meg az adott tárgyi környezetet, alaposan. Mintha saját 
otthonunk lakberendezői lennénk: jó helyen van ott az a tévé? Nem verem be a fejem a stoptáblába? 
Átérek még a zebrán a nappaliból a wc-ig? Ha kutya/gyerek/nagymama/biciklis lennék, szeretnék 
itt élni? Egyáltalán: mit keres a nappalimban a villamos? Vagy adjuk el az egészet…? 

A dizájn, sajnos, nem esztétikai kategória, s így a gagyi sem az. A dizájn: termék, 
rendszerszemlélet, profizmus, emberközpontúság, a gagyi pedig félreértett jóakarat. Ajándék ing, 
ami hónaljban vág, 100% poliészter és még ronda is; ráadásul örülni kell neki. Csakhogy a köztéri 
dizájn nem ajándék: köztereinken kemény közpénzekből hozunk létre sokszor kényszeredett 
termékeket. Rossz helyen van a tévé, ráadásul hónaljban vág. És hogy mindez szép-e…? 

A közterek fejlesztése során mind a városi léptékű tervezés mind a tárgytervezés eredményeit 
és gondolkodásmódját használnunk kell. Itt tehát egyfajta kiterjesztett értelmű „köztéri dizájnról” 
beszélhetünk. A közterek kialakítása során a dizájn-központú szemlélet lehet egyfajta rendező elv. 
Itt fontos hangsúlyozni, hogy a dizájn nem formatervezés. A dizájn mint folyamat sokkal inkább 
innovatív termékfejlesztésként fordítható. A közterek kialakítását akár mint egy sajátos, komplex 
„termék” kifejlesztését is tekinthetjük. Ez a produktum bizony elég gyakran félresikerül; ráadásul a 
köztér egy igen drága termék, közösségi luxuscikk. Nem kellene megengednünk magunknak azt a 
luxust, hogy mindez gagyi legyen… 

 

 
A dizájn születése/born of design 

 
Némi jóakarat…/some goodwill… 
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PUBLIC-SPACE-JUNK 
 
 

Péter István Varga (vpi@vpi.hu) 
 

VPI Stúdió; Budapest  
 
It is a very simple experiment. Stop for a while at any public square of your city. You can 

even sit down there. So what are you doing there? Just wondering around? Relaxing after a busy 
day? Walking your dog? Begging for money? Observe your environment. Look at  it like the 
interior designer of the space. Is that TV appropiately placed? Will you bump your head when 
passing at the stop sign? Will you make it at the zebra crossing from the living room to the 
bathroom? Would you like this place as a dog/kid/grandmother/biker? What is this tram doing here 
in the living room?  Or shall I just sell this place…?  

 
"Designer product", similarly to "junk", not a cathegory of esthetics. "Designer product" 

refers to the approach, the method, the expertism and humanitarianity behind, while "junk" is just 
the outcome of a falsely expressed good intent. It is like a gift shirt: too tight at the arms, made of 
100% polyesther and really ugly, but one still have to pretend satisfaction. However, public space 
design is not given us as a gift. Our public squares are financed by our tax money, even if the result 
is usually somewhat wry. Tv is misplaced, and too tight at the arms. So is it indeed beatiful…?  

 
While developing urban spaces, both urban scale and object scale design methods have to be 

considered. Therefore, the scope is wider than that of simple urban object design. Let me emphasize 
the difference between design and object design. Design process interprets as innovative product 
developement. Public space design is a special complex product developement. The process is often 
mishandled; which is a shame, as the product is costly and not a commodity. It is a painful waste to 
allow junk outcomes. 

  
 

Szűkösség /scantiness  
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A KÖZTERÜLETI SZABADTEREK MEGÚJULÁSÁNAK GÁTJAI 
MAGYARORSZÁGON 

 
 

Mohácsi Sándor (ms@s73.hu)  
 

Stúdió 73 Bt.; Budapest 
 

 
Cél: A probléma-felismerés elősegítése, hogy a szakmai kommunikáció révén a 

megoldási alternatívák kialakuljanak.   
Problémák eredete: Ökonómiai, Jogi, szabályozási, Társadalmi, Szakmai 
 
1. Ökonómiai okokra visszavezethető problémák: 

- „Termékként” való kommunikáció alacsony fokon  •  A szereplők ökonómiai 
tudatossága alacsony fokú  •  Nagy bonyolultságú egyedi termékek „gyártása”  •  
Szervesen kapcsolódó projektek  •  ’Magas’ tőkeigény?  •  Forráshiány  •  Regionális 
gazdaságra gyakorolt hatások hiányos felismerése  •  Piaci egyensúly kontra 
reálgazdasági dzsungel 

2. Jogi, illetve szabályozási okokra visszavezethető problémák: 
- Településrendezési jogi eszközeinek kidolgozatlansága  •  Szabályozatlan tervezési jog  

•  Szabályozatlan kivitelezési kompetencia  •  A politikai és szakmai felelősség pontos 
szabályozásának hiánya  •  Kamara szakmai kontroljának hiánya  •  Jogi eszközök 
érvényesítésének hatásfoka  •  A szereplők által parciális kérdésként kezelt jog  •  
Pályázati rendszerek anomáliái  •  Ingatlanjogi problémák hatása a telek alapú 
szabályozók kidolgozására és azok végrehajtására  •  Építési engedélyezési rendszer 
hiányosságai 

3. Társadalmi okokra visszavezethető problémák: 
- Közös követendő értékrend hiánya  •  Döntéshozók szerep-tévesztése  •  A köztulajdon 

fogalmának új értelmezése még nem alakult ki  •  A felelősségre vonás valós igénye 
hiányzik  •  Közberuházások céljának és fontosságának félreértelmezése  •  Civil 
szervezetek szereptévesztése a szakmai űr betöltésének vágya  •  Avitt ideálképek kontra 
módosult életmód, illetve használati igények  

4. Szakmai okokra visszavezethető problémák: 
- Az ökonómiai törvényszerűségek és a jogi eszközök alacsony fokú ismerete  •   

„Objektumszerű” szemléletmód kontra „szövetszerű” szemléletmód  •  Oktatás  •  
Tervezői projektkontrol hiánya  •  „Projekt menedzseri” képességek hiánya  •  Kamara 
szakmai kontroljának hiánya  •  „Művészi” megközelítés kontra funkcionalitás az 
esztétikai minőségben  •  Főépítészek szerepe  •  „Főkertészek” szerepe  •  Mérnök 
társadalom szerepe  •  Építésügyi hatóságok szakmai helyzete  •  Kényszerütemezések  •  
Torzóban maradt alkotások  •  Széleskörű szakmai csoportmunkára való felkészültség 
hiánya  •  A szabadtér-használati funkciók konfliktusa  •  A társadalommal folytatott 
alacsony színvonalú kommunikáció 



 31

 
THE BARS OF THE RECONSTRUCTION  

OF THE PUBLIC OPEN SPACES IN HUNGARY 
 
 

Sándor Mohácsi (ms@s73.hu)  
 

Stúdió 73 Bt.; Budapest 
 

 
 
Purpose: To help the recognization of the problems and the professional communication to 

find the alternative solutions. 
The roots of the problems: Economical, Legal and regulation system, Social, Professional  
 
1. Problems originating in economy: 

- The low-level marketing communication of the „Product”  •  The low level  economical 
conscious of the participants   •  „Making” high complexity, unique products  •  Tightly 
coupled project-systems  •  „High” needs of capital?  •  Deficit of sources  •  The 
incomplete recognition of the effects on the regional economy   •  Balance of the market 
vs. jungle of the present economy 

2. Problems originating in legal and regulation system: 
- Roughness of the settlement planning legal side  •  Unregulated planning authority  •  

Unregulated construction authority  •  The exact regulations of the political and the 
professional responsibility  •  The missing legal control of the Chamber  •  Efficiency of 
the legal system  •  The law like partial thing  •  Anomaly of the tender procedures and 
competitions  •  Effects of the publicly owned real estate registry  •  Deficiency of the 
building permitting system 

3. Problems originating in social reasons: 
- The missing common value estimating  •  The politicians role confusions  •  The civil 

organizations role confusions, the claim to fill up the professional blank  •  The missing 
new meaning of the public ownership  •  The missing claim of the impeachment  •  
Misconstruction the goal and priority of the public innovations  •  Old-fashioned ideals 
vs. changed lifestyle and needs  

4. Problems originating in professional reasons: 
- The low-level economical and judiciary knowledge  •  „Artistical” vs. functional 

approaching and the aesthetical quality  •  Focus on  the „object” vs. focus on  the 
„texture” thinking method  •  Education  •  Missing control of the designer above the 
project  •  Missing ability of the project organization  •  The missing professional control 
of the Chamber  •  Role of the  main-architects  •  Role of the  „main-landscape 
architects”  •  Role of the engineer society  •  Professional position of the permitting 
authorities  •  Obligated phasing  •  Uncompleted projects  •  The missing ability for the 
comprehensive and effective  teamwork  •  The conflict of the open space usages  •  The 
low level communication with the society  
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LAKÓTELEPEK KÖRNYEZETI REHABILITÁCIÓJA A BUDAPESTI 
HAVANNA-LAKÓTELEP PÉLDÁJÁN 

 
Esztergomi Judit Réka (ejuditreka@freemail.hu) 

 
Diplomatervemben a panel-lakótelepi környezeti rehabilitáció témájával foglalkoztam; 

munkám során elsőként a lakótelepek elméleti-művészeti hátterét, kialakulását kutattam; ezután 
irodalmazással megvizsgáltam több európai ország panel-rehabilitációra tett törekvéseit, kísérleteit. 
Kiemelten foglalkoztam a németországi panel-megújításokkal, a – főként a berlini lakótelep-
rehabilitáció során - kidolgozott intézkedéseket, eszközöket a diplomamunka további fejezeteiben 
tovább vizsgáltam és alkalmaztam. A külföldi példák tanulmányozása után a magyar lakótelepek 
kialakulásával, korszakaik rövid összefoglalásával foglalkoztam; megvizsgáltam a lakótelepi 
státusz fogalmát és tényezőit, és összehasonlítások segítségével elhelyeztem a Havanna-lakótelepet 
a budapesti lakótelepek ’rangsorában’. A lakóteleppel kapcsolatosan a történeti áttekintés és az 
eredeti tervezési koncepció mellett felmértem a lakótelep fizikai környezeti (közlekedési- és 
parkolófelületek, lakóépületek, térszerkezet és összeköttetések, tulajdonviszonyok, funkciók, 
zöldfelületek és faállomány, felületarányok, sport- és játékfelületek, fenntartás, lakótelepet, mint 
városszerkezeti egység) és társadalmi környezeti adottságait; valamint a területre érvényes 
szabályozásokat és előírásokat.  

Az értékelési fejezet első szakaszában a német panelrehabilitációs törekvések és elméletek 
általános magyar lakótelepi viszonyok közti alkalmazhatóságát elemeztem: meghatároztam a német 
és a magyar lakótelepi feltételek, keretek közti legfontosabb különbségeket és hasonlóságokat, és 
megvizsgáltam, hogy az egyes német eszközök és intézkedések alkalmazhatóságát ezek közül a 
tényezők közül melyek akadályozzák vagy korlátozzák. Következő lépésként ugyanezen 
intézkedések konkrét Havanna-lakótelepi alkalmazhatóságát értékeltem olyan módon, hogy 
meghatároztam az egyes eszközök esetleges átvételének, használatának előnyeit és hátrányait. Ezen 
kettős szűrőn keresztül megkaptam azokat a német intézkedéseket, melyek alkalmazása a Havanna-
lakótelepen előnyös, továbbá nem ütközik számottevő akadályokba. 

A javaslati munkarészben fonódik össze az addig külön futó általános lakótelepi és a 
Havanna-lakótelepi szál, a ’Havanna-program’ kidolgozásával. Elsőként megfogalmaztam azokat a 
célkitűzéseket és prioritásokat, melyeket a rehabilitációs folyamatoknak szolgálniuk kell; ezek 
többek között: a szociális rehabilitáció és társadalmi megújulás, a munkahely-kínálat bővítése, a 
munkaerő-kínálat fejlesztése, a lakóépületek megújítása és energiagazdálkodásának javítása, a 
funkcióbővítés és a funkciókeveredés elősegítése valamint ezáltal az ’alvóváros-lét’ megszüntetése 
és a lakótelep integrációja a városba, a városrész-identitás megteremtése, városközpont és 
központrendszer létrehozása, városias szövet és kiegyensúlyozottabb térszerkezet kialakítása és a 
lakókörnyezet megújítása. A következő alfejezetben ezen célkitűzések alapján elemeztem az 
értékelő részben alkalmazhatónak ítélt eszközöket. Az intézkedéseket egy általam felállított, öt 
nagyobb csoportból álló szempontrendszer (hosszútávú városrehabilitáció, társadalom, szabadterek, 
beépítések, lakótelep mint városszerkezeti egység) alapján értékeltem olyan módon, hogy a 
célkitűzések megvalósulására gyakorolt hatásukat értékeltem (+, -, 0); az eredmények súlyozása 
után pedig meghatároztam az eszközök elvi hatékonyságát, mely a koncepció kidolgozásánál 
tanácsadó jelleggel bírt. A koncepció kidolgozásakor öt nagy kérdéskörre fogalmaztam meg 
elveket, ezek: a meglevő lakóépületek, új lakó jellegű beépítések, főközpont, sport- és játékfelületek 
és szabadidős kínálat, valamint szabadterek – zöldfelületek. 
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ENVIRONMENTAL RENEWAL OF LARGE PRE-FABRICATED HOUSING 

ESTATES: the example of the havanna-estate of budapest 
 
 

Esztergomi Judit Réka (ejuditreka@freemail.hu) 
 
 

In my thesis, I dealt with the environmental revitalisation of the large prefabricated housing 
estates. In the course of my work I studied the estates’ development and architectural ideology; the 
trends for their renewal in several European countries (especially in Germany and in Berlin, in 
regard to the large number of the fulfilled revitalisation projects). The applied initiatives were put 
under further investigation in the later chapters of the thesis, in order to decide whether they are 
adaptable for the Hungarian situation or not. The analysis of the foreign strategies was followed by 
the short summarising of the evolution and periods of the Hungarian pre-fabricated housing estates’ 
development. The concept and deciding factors of ’housing estate status’ was also introduced in this 
chapter. By means of this, together with the careful comparison of Budapest’s estates, I was able to 
determine the socio-economic status of the thesis’ specific example-suburb, the Havanna-estate. In 
reference to the Havanna, I made detailed investigations concerning with the following: the story of 
the estate; the concept of its urban- and green space-design; the characteristics of the built 
environmental elements (buildings, roads and parking difficulties, transportation,  the network of 
public open spaces and of green spaces, the problems of changes in proprietorship, available 
functions and services, the partition coefficient of surfaces, greenery, maintenance, and the 
relationship between the city and the dormitory suburb); the social milieu; and the regulations and 
rules to be applied to the estate.  

The evaluation included two main concepts: first, the adaptability of the German initiatives 
for revitalising the pre-fabricated housing estates under the common Hungarian circumstances. It 
was made by defining the differences and the similarities in the German and Hungarian estates’ 
situation, and examining whether these are obstructive or promotional when it comes to 
revitalisation process. Second, the adaptability for the specific example-area was investigated by 
means of the analysis of the advantages and disadvantages of the measures’ use in the renewal 
progresses. By using this method of ’double-filtration’, I got those measures, which are likely to be 
beneficial when applying.  

At making proposals, the issues of considering the large housing estates in general and of 
detailed analysis of the Havanna estate are combined in the creation of the ’Havanna project’. First, 
I determined the principles and priorities of the revitalisation process. Among others, these are: 
social rehabilitation; extension of the supply of workplaces and the improvement of the labour-
supply; renewal of the buildings and their energy-management; a rise in the number of different 
functions and promoting a mixed network come into being from them (by means of which, the 
abolition of monofunctionality and being a dormitory suburb of a living city can be reached and the 
estate integrated into the capital); creation of the self-identity of the housing estate; establishment of 
a real civic centre as well as a network of smaller centres; revitalisation of the recreational green 
spaces; and the creation of a more dense, more urban-like structure at all.   

To put together the previously filtered measures and the principles, I set up a new method of  
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A KÁPOSZTÁSMEGYERI LAKÓTELEP ZÖLDFELÜLET-
REHABILITÁCIÓS LEHETŐSÉGEI 

 
 

Szabó Franciska (szabo.franciska@chello.hu) 
 
Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Településépítészeti Tanszék, Budapest 
 
 

Előadásomban a Káposztásmegyeri Lakótelep példáján a lakótelepek rehabilitációs 
lehetőségeit tekintem át, különös tekintettel a zöldfelületi tervezésben rejlő rehabilitációs 
lehetőségekre.  

Előadásom első részében áttekintem a lakótelepek átfogó felújításának szükségességét. 
Bemutatom az átfogó lakótelep rehabilitáció alapfeladatait, a lakótelepi rehabilitációban rejlő 
lehetőségeket, és a magyarországi keretfeltételeket. Az építészeti és városépítészeti szempontok 
mellett hangsúlyt kap a zöldfelületi rehabilitáció szerepének, a lakótelepi zöldfelület tervezés 
speciális szempontjainak bemutatása. 

Nyugat-Európában már több mint egy évtizede folynak városrehabilitációs, -rekonstrukciós 
programok, Magyarországon ez még a jövő feladata. Hazánkban a forráshiány és az átfogó 
rekonstrukciós szándék hiánya nem tesz lehetővé olyan nagyarányú változást, mint például a volt 
Kelet-Németország területén. A nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a zöldfelületek 
rehabilitációjának kiemelkedő szerepe van/lehet a telepek rehabilitációjában. Ezzel az eszközzel 
viszonylag kis anyagi ráfordítással is hatékony és tartós változások érhetők el, amik esetleg 
ösztönzően hatnak a további rehabilitációs folyamatokra. Ez Magyarországon is reális alternatívát 
jelent.  

A lakótelepi zöldfelület rehabilitáció bemutatását a Káposztásmegyeri Lakótelep példáján 
mutatom be. Azért esett a választásom erre a lakótelepre, mert térszerkezetében sajátos 
rehabilitációs lehetőségek rejlenek. Itt lehetőség nyílik a zöldfelületek differenciálására, ami sok 
más telepen nem, vagy csak komoly ráfordítással valósítható meg.  

Az előadásban szerepel a Káposztásmegyeri Lakótelepen végzett vizsgálataim rövid 
összefoglalója, ezen belül a telep sajátos városszerkezetének és zöldfelületi rendszerének 
bemutatása, a lakosság körében végzett kérdőívezés és helyszíni interjúk eredményei, melyek során 
igyekeztem felmérni a zöldfelületekkel kapcsolatos lakossági igényeket.  

Mind a nyugat-európai, mind az első hazai példák azt mutatják, hogy a lakótelep rehabilitáció 
csak abban az esetben lehet sikeres, ha az épületállomány felújítása mellett sor kerül a szociális és 
gazdasági szempontok figyelembe vételére is. Nyugat-Európában a közösségi részvétel egyre 
hangsúlyosabb szerepet kap, mind a zöldfelület rehabilitációja, mind a felújított zöldfelületek 
fenntartása során. Káposztásmegyerre azért is esett a választásom, mert ezen a lakótelepen már 
jelenleg is folynak a közösségi részvétel körébe sorolható lakossági kezdeményezések. 

Röviden bemutatom a területre készült terveimet. A kérdőívek kiértékelése és az interjúk 
alapján állítottam össze egy, a lakossági igényekre támaszkodó zöldfelület-rehabilitációs programot 
a telep teljes területére. Ezután kiválasztottam egy, a káposztásmegyeri beépítésre jellemző 
mintaterületet, amelyre, szintén a lakossági igényekre támaszkodva, készítettem kertépítészeti 
tervet.  
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OPPORTUNITIES OF THE GREEN AREA REHABILITATION ON THE 
BUILDING ESTATE OF KÁPOSZTÁSMEGYER 

 
 

Szabó Franciska (szabo.franciska@chello.hu)1 
 
1 Corvinus University Budapest, Department of Landscape architecture and Urban design  
 
 

The following presentation analyses the possibilities of building estate rehabilitation, focusing 
mainly on the opportunities of green space and open space rehabilitation, based on the example of 
the building estate of Káposztásmegyer I.  

In the first part of this presentation I discuss the necessity of general building estate 
rehabilitation. I outline the basic tasks, future opportunities and the special Hungarian conditions of 
general building estate rehabilitation. Apart from presenting the architectural and urban planning 
considerations, I focus on introducing the importance and special aspects of green area planning. 

In Western Europe, town rehabilitation and reconstruction programs are on the way for 
decades, while in Hungary it is only a task for the future. In our country the lack of funding and 
overall reconstructing intentions does not permit the large scale changes that we saw in the old 
Eastern-German areas for example. The Western European experience shows that green area 
rehabilitation has/could have a great role in the rehabilitation of building estates. This could be a 
relatively cost effective instrument that would lead to efficient and long lasting changes, and could 
inspire further rehabilitation efforts. This could be a realistic alternative in Hungary as well. 

I present the green area rehabilitation of building estates on the example of Káposztásmegyer. 
I chose this estate, because it has a special building installation with great open space rehabilitation 
opportunities. It is possible here to differentiate the open space areas, which would be impossible or 
only with great expenditures viable on other estates.  

This presentation features the short summary of my research in Káposztásmegyer, including 
the introduction of the special building installation of the quarter and its open space system, the 
results of the interviews and questionnaires completed by the inhabitants. These aimed to estimate 
the local need concerning the green areas. 

Both the western European, as well as the first Hungarian examples show, that the key to 
successful building estate rehabilitation is, that parallel to building renovation social and 
economical aspects are considered. In Western Europe community involvement has an ever 
increasing role in green area rehabilitation as well as in its future conservation. I chose 
Káposztásmegyer, because on this building estate there had already been community initiated 
projects on the way.  

I briefly present my plans for this area. Based on the interviews and evaluated questionnaires 
I made a green area rehabilitation program for the entire estate in accordance with local community 
needs. As a second step, I chose a typical building unit of the Káposztásmegyer building estate, for 
which I made a detailed landscape architecture plan based similarly on local needs. 
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A FLÓRIÁN TÉR KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERVE 
 

Pintér Klára Katalin (pkk@s73.hu)  

 
Stúdió 73. Bt, Budapest 
 
 

A tervezési terület Buda északi részén, Óbudán található, az Árpád-híd, Pacsirtamező utca, 
Vörösvári út csomópontjában. A diplomaterv szerkezete, a bevezetés mellett, két átfogó fejezetre 
tagolható; a vizsgálati és a javaslati munkarészre. A vizsgálati részt három fő fejezetre osztottam 
fel: történeti áttekintés, XX. századi városépítészeti elképzelések, a Flórián tér. 

 
A könyvtári, múzeumi kutatásokat helyszíni szemle előzte meg, amely során felmértem a 

Flórián téri park növényállományát, részletes fajlistát készítettem. A terület meglévő adottságaiból 
kiindulva elkészítettem egy konfliktuselemzést, amely a tervezési szempontok alapjául szolgált. 
Vizsgáltam a közúti és a gyalogos közlekedést, a parkolást, a látványkapcsolatokat.  

 
A vizsgálatok elvégzése után elkészítettem a Flórián téri park funkciósémáját, a tervezett 

beépítésekkel, amely segítségével megállapítottam, hogy a terület három különálló egységre 
tagolható: A római kori katonai táborfal és környezete, A Kiscelli és Szőlő utcákkal párhuzamos 
beépítés, és közvetlen környezete, a fennmaradó terület. 

 
A III. részt további két területre osztottam fel, így leválasztva a geometrikus elrendezésű 

gyepfelületeket, az épülethez közelebb eső térrésztől. A terv célja volt a gyalogos áttaposások 
megszüntetése, amelyet a tervezett úthálózat kíván kiküszöbölni. 

 
A tervezés során fontos szempont volt a területre jelenleg vonatkozó szabályozás betartása, 

amely meghatározta a beépítések lehetséges helyét. Ennek alapján a koncepcióterv két beépítést 
tartalmaz, a Kiscelli és Szőlő utcákkal párhuzamosan, illetve a római katonai táborfal tornyának 
alapjaira elhelyezett pontházat. 

 
A javaslati munkarészben a kertépítészeti koncepcióterv alapján részletesen bemutattam a 

tervezett tér- és parkegyüttes terepviszonyait, az utak, lépcsők, támfalak, berendezési tárgyak 
szerkezeti kialakítását, anyaghasználatát. 

  
A terv hét darab posztert tartalmaz: Vizsgálat/Konfliktuselemzés – Történeti áttekintés, 

Vizsgálat/Közúti közlekedési hálózat, parkolás; Gyalogos közlekedés; Zöldfelület; Irányok, 
látványkapcsolatok, Koncepcióterv, 2 darab kertépítészeti terv, Metszetek, Látványtervek 

 
A koncepciótervet 500-as méretarányban készítettem el, amelyből két 200-as részletet 

emeltem ki. A terepadottságok a terveken magassági adatokkal vannak feltüntetve. A tervezett 
növényeket növénykiültetési terv tartalmazza, amely a diplomaterv tervmellékleteként jelenik meg. 
A berendezési tárgyak, burkolatok a tér- és parkegyüttes hangulatát idézik, egyszerű, esztétikus 
formai megjelenésükkel. A terv elkészítésekor anyaghasználatában és kialakításában törekedtem 
egy minőségi, ugyanakkor költségkímélő megvalósíthatóságra. 
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SHAPING PLAN OF FLÓRIÁN SQUARE AND ITS SURROUNDINGS 
 

Klára Katalin Pintér (pkk@s73.hu) 

 

Stúdió 73. Bt, Budapest 
 

The project area is to be found in Óbuda, the Northern part of Buda, at the point of junction of 
Árpád-bridge, Pacsirtamező Street and Vörösvári Street. The structure of this thesis plan – apart 
from the Introduction – can be divided into two comprehensive parts: 1. Analysis and 2. the 
Recommendations concerning the issue. The first part is further divided into three main chapters: 
Historical survey, Concepts of city planning in the 20th century in Óbuda, Flórián Square 

 
The research in libraries and museums has been preceded by local inquiry, during which I 

have examined the stock of plants at Flórián Square and I have completed a detailed list of species. 
Taking the given characteristics of the area as a starting point I have prepared a conflict-analysis 
which has served as a basis for the planning criteria in the following. I have examined road traffic 
as well as pedestrian traffic, parking and visual connections.   

 
After completing the examinations I have prepared the function scheme of the park at Flórián 

Square with the planned buildings, through which I have stated that the area could be divided into 
three separate units: Military camp-wall from the Roman period and its surroundings, Building area 
and its closest surroundings parallel with Kiscelli Street and Szőlő Street, Remaining area. I have 
further divided the III. part into two more areas, thus separating the geometrically organized lawn 
surfaces from the park-section closer to the building. The aim of the plan was to stop pedestrians 
walking spontaneously through the area, which problem is likely to be solved by the planned road 
network.  

 
During the preparation of the plan it was important to adhere to the present regulation 

concerning this area, which determines the possible places of buildings. Based on this, the concept 
plan contains two buildings: one parallel with Kiscelli and Szőlő Streets and a point-house placed 
onto the foundation of the tower of the Roman military camp-wall.  

 
In the Recommendations I have fully shown the natural features of the planned square and 

park-complex on the basis of the landscaping conception, as well as the structural design and 
material of the roads, stairs, supporting walls and street furniture. The thesis plan contains seven 
posters: Analysis/Conflict analysis – historical survey, Analysis/Road traffic network, parking; 
Pedestrian traffic; Green area; Directions; Visual Connections, Concept plan, 2 landscaping plans, 
Engravings, Visual plans. 

 
I have prepared the concept plan to the scale of 500, from which I have taken out two 

fragments at 200. The characteristics of the landscape are shown on the plans by their heights. The 
planned species are listed in the planting plan, which is an appendix to the thesis plan. The simple 
and aesthetically designed street furniture and pavement recall the atmosphere of the square and 
park-complex. During the preparation of the plan my aim was to reach high-quality with the use of 
materials and with design but at the same time I also tried to be cost-effective. 
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DÖBRENTEI UTCA KÖRNYEZETÉNEK SZABADTÉRÉPÍTÉSZETI 
REVITALIZÁCIÓJA 

 
Csepely-Knorr Luca (cskluca@yahoo.com)  

 
 

Budapest város-rehabilitációja napjainkra sok helyen elengedhetetlenné vált. A komplex-
városrehabilitációnak szükséges része a szabadterek rendszerének újragondolása, és ezek 
revitalizálása is nélkülözhetetlen. A terv komplex szabadtérépítészeti revitalizációt kíván bemutatni 
egy kiemelt helyzeti adottságokkal rendelkező, műemléki és régészeti védettség alatt álló területen, 
a Döbrentei utca környezetében, mely építészeti szövetbe ágyazott kis szabadterek rendszeréből áll. 

A tervezési terület Budapest I. kerületének a Döbrentei tér, Döbrentei utca, Apród utca, Ybl 
Miklós tér, Fátyol köz, Hegedűs köz és Fogas utca által határolt városszerkezeti egység. A terület 
átalakítása és újragondolása a közvetlen környezetében induló jelentős beruházások (Várkert bazár 
rekonstrukció, Rácz fürdő melletti Hotel építése, Rudas fürdő felújítása, Citadella sikló építése) 
miatt is aktuális, de az azért is indokolt, mert jelenleg a Budai Várnak nincs olyan fogadótere, mely 
a gyalogosok által jól használható érkező és indulópontként is működhet.  

Komplex revitalizáció esetén szükséges részletes vizsgálatokat végezni a területre a tervezési 
koncepció kialakítása előtt. A megelőző kutatásokban szerepelt a terület kialakulásának, 
történetének, az épületállománynak (épületek építési ideje, építészettörténeti stílusuk, jelenlegi és 
kialakítható funkcióik), a közlekedési viszonyoknak (gyalogos, gépkocsi, tömegközlekedés), 
valamint a zöldterületeknek és kis városi szabadtereknek a vizsgálata (használati intenzitás, 
növényállomány részletes vizsgálata, funkciók) is. 

A rehabilitáció legfontosabb célkitűzései közé tartozik az, hogy a revitalizált szabad terek 
újból lehetővé tegyék az épített örökség értékeinek érvényesülését. A hely sajátos történetéből 
adódik sokféle hangulatot keltő városképe. Ezért szükséges, hogy az ide látogató turisták, látogatók, 
és az itt lakók egyaránt; a téren és a sétálóutcában járva részesévé válhassanak, megismerhessék a 
Tabán történetét, múltját is. 

A mai szabadtérhasználati igényeket szükséges volt összehangolni a történeti környezettel, a 
városrész elhelyezkedéséből adódó jellegzetességeivel, és funkcióival is. Ennek megoldásaként 
alakult ki a sétálóutca, mint szerkezeti egység, az új sétány a templom mellett, a leülésre alkalmas 
parkterületek, valamint a gyalogosok igényeit kiszolgáló teraszok, és gyalogosközlekedési 
útvonalak, melyek kialakítása a gépkocsiforgalom és a parkolás visszaszorításával vált lehetővé. A 
vendéglátó-ipari és turisztikai funkciók várható feléledése, fejlesztése szintén alátámasztja, hogy 
szükséges megfelelő színvonalú, igényes kialakítású városi terek, zöldfelületek kialakítása. 

A tervi koncepció lényeges elemei az igényes anyagokból készült (nagykockakő, világos 
mészkő), történeti és építési korszakokat kifejező és bemutató burkolati rendszerek, valamint az 
egyes különálló területi egységeket összefogó közös elemek (világítás, berendezési tárgyak, mészkő 
támfalak, faburkolatú pihenők). Az utca szintváltásait követő támfalrendszer, valamint azok az 
utalások, melyek a terület történetét idézik fel (Attila út valamikori nyomvonalán kialakított sétány, 
Fátyol közbe elhelyezett régészeti védettségre utaló kőtömbök), jellegzetes, új elemei a tereknek, 
melyek méltóvá kívánják tenni a Fogadótér funkcióra. 

A koncepció egy konkrét budapesti, revitalizációra szoruló területen kíván egy lehetséges 
megoldási módszert keresni a városi funkciók technokrata kiszolgálása és az élhető városi terek 
kialakítása közötti konfliktusra. 
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THE REVITALISATION OF THE URBAN SPACES SURROUNDING 
DÖBRENTEI STREET 

 
Luca Csepely-Knorr (cskluca@yahoo.com)  

 
Over the past years it has become obvious that urban rehabilitation in many areas of Budapest 

can no longer be postponed. Re-planning the structure of the open spaces is an indispensable part of 
the complex rehabilitation of the city, and it is also important to draw up plans for their 
revitalisation. This design wishes to present a complex revitalisation plan for the urban spaces 
surrounding Döbrentei Street, which is under the protection of the National Inspectorate of 
Monuments, and which is made up of a network of small urban spaces embedded in the 
architectural heritage of an area the location of which is of outstanding significance. The design 
covers an urban unit, often referred to as the Tabán district, bordered by Döbrentei Square, 
Döbrentei Street, Ybl Miklós Square, Fátyol Lane, Hegedűs Lane and Fogas Street. Apart from the 
influence of the major investments underway in its immediate vicinity (like the reconstruction of 
Várkert Bazár, the construction of a new hotel near Rácz Spa, the reconstruction of Rudas Spa, and 
the construction of the Citadella funicular) which make it necessary to redesign and reconstruct the 
area, the fact that Buda Castle has no lobby, i.e. appropriate access area for pedestrians to enter and 
leave this significant tourist attraction, also calls for immediate action. Before drawing up a 
complex revitalisation plan, it is necessary to do a thorough examination in the area. Research 
preceding the planning work has been extended to tracing the history of the area: how it came into 
being and how it developed. It also entailed sizing up the stock of buildings (with respect to their 
time of erection, their style and place in architectural history, and their present and possible 
functions), examining the transport facilities (including pedestrian, car and public transport) and the 
existing green and small urban spaces (the intensity and function of their use, with a detailed 
stocktaking of the plants that are already there). One of the most important objectives of the 
rehabilitation is that the revitalised open spaces should provide a background that highlights the 
architectural heritage of the area. The unique history of the district results in a cityscape that 
awakens many different atmospheres. It is therefore important that tourists, visitors and inhabitants 
alike, walking in the streets or squares, should be part of these and should be able to get acquainted 
with the past and the history of Tabán. Today’s demands for the use of open spaces had to be 
harmonised with the historical environment, with the characteristic features springing from the 
location of the district and also with the proposed functions. As a consequence of this, the 
pedestrian street as a new structural unit, the new promenade beside the church, small parks with 
benches, terraces that serve pedestrians’ needs have been designed, which has brought about a 
pedestrian zone that could only come into being at the expense of city traffic and parking areas. The 
expected flourishing of the catering and the tourist industry and their further development also call 
for the creation of well designed and properly constructed small urban spaces and green areas. 
Important elements of the design concept are the pavements made of good quality materials (big 
cobblestone, light limestone) that are to represent different historical and architectural periods. It is 
also important that various common elements (like street lighting, furniture, limestone retaining 
walls, places to relax paved with wooden panels) are to ensure the separate small areas’ unity of 
appearance. Retaining walls that follow the level changes of the streets and other reminders of the 
past are characteristic new features of the urban spaces. These are to ensure that newly formed open 
spaces are worthy to serve the function of a pedestrian access area, a lobby to the Buda Castle.   
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KÉP, TÉRKÉP, LEÍRÁS, ADAT – A MAGYAR KERTTÖRTÉNETI 
ARCHÍVUM TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZISA INTERAKTÍV CD-N 

 
Dr. Kollányi László (laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu) – Baloghné dr. Ormos Ilona 

(ilona.ormos@uni-corvinus.hu) 
 
BCE Tájépítészeti Kar 
 

A több éve megkezdett kutatómunka eredményeként folyamatosan gyűlnek a történeti 
kertekkel, parkokkal kapcsolatos adatok a Magyar Kerttörténeti Archívumban. Az adatbázisban 
jelenleg 884 hazai és mintegy 150 határon kívüli kert adatai szerepelnek. Ezek formájukat tekintve 
négy nagy csoportba oszthatók: (1) táblázatos jellegű leíró adatok, (2) szöveges leírások a kertekről, 
épületekről és (3) képi jellegű ábrázolások, (4) térképek, tervrajzok és felmérések. 

 
A Magyar Kerttörténeti Archívum térinformatikai adatbázisának felhasználói felülete 

 

A táblázatos adatok alapját a „Történeti kertek felvételi adatlapja” képezi, amely 34 
kategóriában tartalmaz információt a kertekről (név, cím, település,megye, elérhetőség, helyrajzi 
szám, műemléki védettség, természetvédelmi védettség, jelleg, tulajdonos, kezelő, főépület, 
kerttörténet, állapot, látogathatóság stb.). A felvételi lap a BCE Kertművészeti, Tájtervezési, 
Kertépítészeti, valamint az ÁMRK szakembereinek közreműködésével készült. Az adatbázis 
feltöltése folyamatosan, a lehetőségek szerint történik. A táblázatos jellegű adatok mellett az 
adatbázis hosszabb szöveges leírásokat is tartalmaz. Az épületekkel, kertekkel, építéstörténettel 
kapcsolatos szöveges leírások néhány sorosak vagy akár több oldalasak is lehetnek. Jelenleg 
mintegy 300 kertről található leírás az adatbázisban. Az adatok harmadik nagy csoportját a képi 
jellegű ábrázolások (korabeli rajzok, festmények, fotók vagy mai fényképek, légifotók jelentik. Az 
adatbázis közel 900 kertről tartalmaz fotókat, légifotókat. 

A kerttörténeti kutatások, felmérések legfontosabb része a korabeli kert szerkezetének 
feltárása és a jelenlegi állapot rögzítése tervlapokon, térképeken. A korabeli kertépítészeti tervek 
vagy katonai felmérések eredményeit kép formájában szintén tárolhatjuk az adatbázisban. 
Az interaktív adatbázis alkalmas arra is, hogy az adatbázis bejegyzései alapján egyszerű vagy 
kombinált kereséseket végezzünk (pl. mely kerteknél található a „romantikus” szó az adatbázisban 
vagy melyek azok a kertek amelyek természetvédelmi védettség alatt állnak. Az adatbázist a 
továbbiakban szeretnénk bővíteni a határon kívüli magyar kertek felmérési adatival is. 
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„IMAGE, MAP, DESCRIPTION” – INTERACTIVE GIS DATABASE OF 
HUNGARIAN GARDEN ARCHIVE ON CD 

 
Dr. Kollányi László (laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu) – Baloghné dr. Ormos Ilona 

(ilona.ormos@uni-corvinus.hu) 
 
BCE Tájépítészeti Kar 
 

As the result of the long inventory research work the dataset of the Hungarian Garden 
Archive is continually growing with the new information of historical gardens and parks data. At 
the present in the database there is 884 record about Hungarian gardens and 150 record about 
gardens outside of Hungary. These records contains four kind of data acccording to the format (1) 
tabular data, (2) description text data about the garden and buildings, (3) image type bitmaps about 
the gardens and (4) maps and plans.  

 
The user interface of the geographical database of the Hungarian Garden Archive 

 
The base of this tabular data is formed by the „Inventory sheet of historical gardens” which 

contains 34 categories about the historical gardens like name, adresse, settlement, county, cadastral 
number, size, historical monument state, natural protection state, owner, manager, buidings, state of 
garden, visiting possibility etc. This inventory sheet was the result of cooperation of expert from 
different departments of BCE (Garden Art, Landscape Planning, Garden Design) as well as the 
experts from the State Historical Monument Reconstruction Centre (ÁMRK). The database is being 
continually filled up according to the possibilities. In addition to the tabular data the database 
contains longer description texts about the historical gardens. This descriptive text about gardens 
and buildings can be only a couple sentence but not rare the longer (sometimes several pages) 
description. For the time being, there are some 300 historical garden description in the database. 
The third large group of dataset is the image type representation about the gardens (historical or 
todays sketches, drawings, maps, paintings, photos). The database contains now nearly 900 photos, 
pictures and aerial photos about gardens. One of the most important part of the surveys of historical 
gardens is the exploration of original structure and the record of present state. The interactive 
database is available to search according to the fields of the records. In this way simple or 
combinated search can be carried out (e.g. where are the romantic style gardens or where are the 
romantic style garden which are also nature protected areas.) The database will be further 
developed gradually with the data of the neighbouring countries gardens. 
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A csákvári Esterházy-kastély kertje a magyar kerttörténet egyik legjelentősebb alkotása. 
Korai, szentimentális stílusban megfogalmazott tájképi kertjeink talán legnagyszerűbb emléke, 
amely kitűnt építményeinek egyediségével és gazdagságával. Az angolkerti együttes nem csak a 
kastély közvetlen környezetét jelentette, hanem az építtető Esterházy János gróf a távolabbi tájban, 
így a vadaskertként is használt ún. Allé-erdőben is jelentős staffázs-építményeket emeltetett. E 
helyszínek egyike volt a tulajdonos felesége, született Pálffy Mária Anna grófnő használatára 1781-
ben átengedett erdei tisztás, a későbbi Anna-falu, amelyben az eddigi kutatások szerint 1794-től 
kezdve egy hollandi házat, egy pajtát, egy malmot és egy további házat építettek fel.6 
 

A csákvári Anna-falu azon díszfalvak közé tartozik, amelyek a szentimentális tájképi kertek 
jellegzetes elemei voltak, és legismertebb képviselőjüknek a Párizs melletti Petit Trianon palota 
kertjében kiépített Hameau számított. Magyarországon az Anna-falu az egyetlen ilyen együttes, 
talán az illésfalvi (ma Iliašovce, SK) Új Sanssouci mulatókertjén kívül. Egy tavalyi terepbejárás 
során fény derült arra, hogy az Anna-falu épületeinek egyike még ma is áll. A magyar kerttörténet 
emlékanyagának váratlan gazdagodását jelenti ez a falképekkel díszes kis épület. 
 

Az Anna-falu további három, elpusztult épületének helye, illetve omladéka még ma is 
felfedezhető a terepen. A BCE Kertművészeti Tanszéke ezért elhatározta, hogy régészeti 
kutatásokkal igyekszik többet megtudni róluk. Az épületek térképről ismert egykori elrendezését és 
Pietro Rivetti 1790-es évek közepén készített gouache-át összevetve azt a hipotézist állítottuk fel, 
hogy az Anna-faluban kereshetjük az 1783-ban épített ún. egyiptomi házat és a mellette 1795-ben 
épült piramis helyét is. A rendelkezésre álló idő szűkössége miatt a piramisnak gondolt, legkisebb 
alaprajzú épület helyén végeztünk kutatást. 
 

A 2006. május 17-20. között folytatott ásatás során egy téglalap alaprajzú, 3 x 2,6 m 
alapterületű épület kiszedett tégla alapozásának habarcságyazatát tártuk fel. A feltehetően néhány 
téglasor magasságú alapozás környezetében a téglatörmeléken és tetőcserépdarabokon kívül nagy 
mennyiségű rózsaszínűre és szürkére festett, esetenként tagolt vakolatdarab, illetve számos 
üvegcserép került elő. Az épület azonosítása továbbra is várat magára. Az alaprajz nem zárja ki, 
hogy valóban a piramist tártuk fel, hiszen Rivetti képe szerint az egy ajtóval-ablakkal ellátott 
pihenőépület volt, és az egyiptomi piramisokkal csak kevéssé egyértelmű formai kapcsolatot tartott. 
Az Anna-falu teljesebb megismerése mindenesetre csak további régészeti feltárások és 
forráskutatások eredményeként képzelhető el. 

                                                 
6 Sisa József: A csákvári Esterházy-kastély parkja. Művészettörténeti Értesítő XLVI. (1997) 3-4., 147-179. 
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The garden of the Esterházy Manor of Csákvár is among the most important ones in Hungary. 
It had been perhaps the greatest example created in the country in the early transitional style of the 
English landscape gardening movement, outstanding with the richness of its garden edifices. The 
ensemble included ornamental grounds not only around the residence but in the more remote 
landscape as well. Among those is the game park named Allé-erdő (‘Alley’ or ‘Vista’ Wood) where 
many remarkable edifices had been erected. One of the locations of such buildings was a clearing 
given over to the wife of the owner in 1781 and named after her as Anna Hamlet. Based on a 
previous publication, a Dutch House, a barn, a windmill and one more house had been erected 
there.7 
 

The Anna-Hamlet of Csákvár belongs to those ornamental settlements which were typical 
features of the sentimental gardens of the late 18th century. Their most famed example is the 
Hameau in the garden of the Petit Trianon close to Paris and created for Marie Antoinette. The 
Anna Hamlet is the only such ensemble in Hungary, perhaps with the exception of the Új Sanssouci 
garden in Illésfalva (New Sanssouci, today Iliašovce, Slovakia). A recent field survey revealed that 
one of the buildings of the Anna-Hamlet is still standing. This small house, entirely painted inside, 
means a sudden enrichment for the Hungarian garden history. 
 

Location of the other three destroyed buildings of the Anna Hamlet can still be traced on the 
ground. The Department of Garden Art has initiated a program to excavate them. The arrangement 
of the buildings is known from the cadastral map of 1884. Comparing this information to the mid-
1790s painting of Pietro Rivetti we assume that the so-called Egyptian House (1783) and the 
Pyramid (1795) were also built in the Anna Hamlet. Due to the limited time available we excavated 
the smallest-looking building, thought to be the Pyramid. 
 

During the excavations carried out from the 17th to the 20th of May 2005, we discovered the 3 
by 2,6 meter large building’s foundation mortar bed, without the originally few layers deep brick 
basis. Debris, glass pieces and large quantity of pink and grey painted bits of plaster were found in 
the surroundings. The identification of the building is not certain yet. The rectangular base plan of 
the edifice can also be of the Pyramid, because that was a resting place with door and window, and 
did not directly refer to the forms of the Egyptian ones. Nevertheless, only further surveys and 
archive research can lead to the complete cognition of the Anna Hamlet.  

                                                 
7 Sisa József: A csákvári Esterházy-kastély parkja. (The park of the Esterházy Castle of Csákvár.) Művészettörténeti 
Értesítő XLVI. (1997) 3-4., 147-179 



 46

 
 

GEOCACHING – JÁTÉK VAGY ANNÁL TÖBB? A SZAKMA KÉRDÉSEI 
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„A geocaching a legfejlettebb műszaki technológia és a természetjárás ötvözésével létrejött 
játék, szabadidős tevékenység” áll a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület alapszabályzatában. 
„A geocaching lényege, hogy egy jól lezárt ládikát a vállalkozó kedvű játékos elrejt egy általa 
kiszemelt, valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdemesnek ítélt terepen, és egy 
erre alkalmas GPS készülékkel a megfelelő módon rögzíti a rejtekhely (ez a "cache") pontos 
koordinátáit. Ezeket az értékeket bejegyzi a geocaching központi honlapjára.” A rejtés bejelentése 
után indulhat a keresés! A felhasználók a ládához tartozó kis emléknaplóban (logbook) olvasható 
jelszó bejegyzésével igazolják a találatot és értékelik a helyszín kiválasztását (környezet), a láda 
megtalálásának bonyolultságát (rejtés), valamint az adott pontról készült ismertető igényességét 
(web). Ezen kívül illusztrációkkal színesített kis beszámolót készíthetnek, ahol az egyéni élmények 
rögzítésén túl veszélyekre is felhívják egymás figyelmét (pl. erősen kullancsfertőzött a terület.) 

Az Egyesület céljai között nagy hangsúllyal szerepel: „Magyarország természeti és kulturális 
kincseinek népszerűsítése, különös tekintettel az elfeledett, vagy máshol nem publikált értékekre; a 
természet védelmének előtérbe helyezése, a védett illetve fokozottan védett területek megóvásának 
elősegítése; POI – érdekes helyek – adatbázis létrehozása, a felfedezett illegális szemétlerakó 
helyek …bejelentése, turistautak digitális felmérése.” 

A nemes célokhoz nem férhet kétség és a magyar „kesserek” egyelőre szűk tábora a jelek 
szerint be is tartja a „játékszabályokat”. Egyik legkomolyabb feladatnak a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal elnökével, Dr. Varga Kálmánnal idén tavasszal született megegyezés 
ígérkezik. A „kesserek” szívesen keresik fel az ország műemléki „kincseit” és számos, a Hivatal 
látóköréből esetleg kieső helyszínre, pusztuló értékekhez is eljutnak. Az Egyesület vállalja, hogy a 
Hivataltól kapott műemléklistából speciális POI kategóriát dolgoz ki. A játékosok – mint egyfajta 
virtuális monitoring önkéntesei – ennek segítségével on-line részt vehetnek a műemlékek 
(állapot)felmérésében: rögzítik a koordinátákat, fényképekkel, leírással segítik a revíziót és az 
értékleltár bővítését. Másfelől a játék egyre ismertebbé válásával növekvő idegenforgalom is 
prognosztizálható, amely szintén hozzájárulhat a magyar örökségtudat erősödéséhez, valamint – 
esete válogatja – a fenntartás költségeinek mérsékléséhez. 

Ez a növekvő forgalom és helyszíni vonzerő lehet azonban a legnagyobb hátulütő is a 
jövőben. Már most is sok esetben tapasztalható, hogy egyes geoládákhoz kitaposott csapások 
vezetnek, vagy a koordináta helyén valóságos kis tisztás alakul ki. A károkozás – tapasztalataim 
szerint – eddig nem jelentős, inkább zavaró és a játékélmény rovására megy. Hangsúlyozandó, hogy 
védelem alatt álló területeken a rejtés szándékáról és a kiszemelt helyszínről minden esetben 
jóváhagyást kér az Egyesület az illetékes hivataltól, ill. nemzeti park igazgatóságtól. 

A geocaching – meglátásom szerint – indirekt módon a területfejlesztést, vidékfejlesztést is 
segítheti, hasonlóan a falusi turizmushoz vagy az országjáró programokhoz. Komplexen hat: az 
élményszerzésen túl kedvezően befolyásolja a társadalom értékrendszerét is. A „homo consumens” 
számára ez különösen aktuális… 
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“Geocaching is a game, a free time activity invented by combining of state of the art 
technology and hiking” – says the constitution of the Hungarian Geocaching Non-Profit 
Association. “The essence of geocaching is that an enterprising player is hiding a well closed box 
on an area chosen by him which is worth knowing and discovering from some point of view and he 
is fixing the exact coordinates of the hiding place (called “cache”) in the suitable way by a GPS 
instrument. He will note these points on the central website of geocaching.” After hiding has been 
reported, seeking can start! Users will confirm the goal by noting of the password which can be 
read in the little logbook belonging to the box and will evaluate the choice of the environment, the 
complexity of finding the “treasure”, as well as the quality of the report made of the point given. 
Beyond that they can write short reports with colourful illustrations about the personal experiences, 
in which they call each other’s attention to dangers too (e. g. the area is highly infected by tick). 

The basic aims of the Association include the importance of: “Raising Awareness of natural 
and cultural treasures of Hungary with special regard to those that have become forgotten or have 
not been published; emphasizing the protection of nature, the promotion of preservation of nature 
reserves or nature conservation areas; POI (point of interest) establishing of database, report of 
discovered illegal dumping sites, digital surveying of tourist paths etc.” 

The noble purposes of the small community of Hungarian cachers are beyond any doubt: they 
all abide the “rules of game”. The agreement reached in spring, 2005 with Dr. Kálmán Varga, 
President of National Office of Cultural Heritage seems one of the most serious tasks. Cachers like 
to visit monuments of the country and they reach several places of perishing monuments too, which 
may escape the view of the Office. The players as volunteers of a kind of virtual monitoring can 
take part online in the help of the surveying of monuments: they can fix the coordinates, help the 
revision and the extension of inventory of monuments by photos and descriptions. On the other 
hand as the game is becoming more and more known an increase of tourism can be forecasted, 
which can also contribute to greater awareness of Hungarian heritage and may even lead – in 
special cases – to the reduction of costs of maintenance. 

However, this increase of tourism and the attractions of the localities may at the same time 
constitute some drawbacks in the future. Experiences have already shown that trodden trails lead to 
some geoboxes or real little glades have been formed at the place of the coordinates. In my 
experience the damages are not considerable till now, they are rather irritating and spoil the 
personal experience of the game. It is to be emphasized that in each and every case the Association 
applies for a permit from the respective authority, responsible for the management of the National 
Park for approval to hiding in the area of the nature conservation area. 

In my opinion geocaching can in indirect way contribute to the regional development too, in 
away similar to village tourism or country touring programs. It makes a complex impression: 
beyond making experiences it also favourably influences the value-system of the society. And that 
is of utmost importance for the “homo consumens”. 
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A hazai vasútépítésekkel párhuzamosan nagy figyelem fordult a vasút környezetének kialakítására, 
amely jól tükrözte a szakemberek, és vasúti dolgozók környezetük iránti igényességét. Diplomatervemben 
dolgoztam fel a korabeli szakfolyóiratok vasúti növényalkalmazását, melyek szakmai alaposságukkal 
máig példaként szolgálnak a tájba illesztés kertészeti és növényalkalmazási lehetőségeihez. A 
megnövekedett területek fásításával először Lukácsi Sándor pomológus foglalkozott. 1867-ben a Magyar 
Királyi Közmunka és Közlekedési miniszterhez intézett javaslatában kifejtette azokat a célokat, amelyek a 
„vasutak párkányainak élőfákkal szegélyezését” megkövetelik. Erschinger János -„A vasúti töltések és 
lejtőinek befásítása, valamint a vasúti-vonalak bekerítése gyümölcsfákkal és hasznot hozó 
bokornemekkel”- című könyvében Lucas Ede pomológus külföldi példáira hivatkozva fejti ki véleményét, 
és sürgeti a fásítás végrehajtását (2. kép). Munkája egyértelműen ökologikus szemléletet tükröz, amely 
nemcsak a honos fafajok használatára mutat rá, hanem a tájba-illesztés egyik első képviselője is. 
Felhívására megkezdődött a vasúti területek befásítása. Szemléletében megjelenik az utasok és a táj 
közötti vizuális kapcsolat értékelése is: “Hazánkban is, lesz idő, midőn a most kopár vasúti töltések a 
befásítás által új bájt kölcsönöznek a fáradt utasok enyhítésére, s a természet bámulóinak örömére és 
gyönyörködtetésére.” 

 
1. kép. Füzérnövény Hatvan közelében a 21. pályaőrház falán8 

 
2. kép. Gyümölcshozó bokornemek telepítési terve9 

A századfordulót követően éppoly nagy becsben voltak tartva a vasutat övező területek, mint 
maga a vasút. A pályaőri szolgálat (1. kép) tette lehetővé ezt az alapos, gondos, kétkezi munkát, 
amely a területek szépüléséhez vezetett. Az említett szakirodalmak lévén feltárható, hogy hogyan 
tükröződik a környezet iránti finom, érzékeny kivitelezés a korabeli gyakorlati szempontokkal. Mindezen 
műhelytitkok ismerete mára feledésbe merült, és nem megfelelően dokumentált, ezért kutatásomban a 
tájépítészet és a kertészet e különleges vasúti szegletének feltárását tűztem ki célul. 
                                                 
8 (---) (1909): Ein Kulturbild aus Ungarn, Möller’s Deutsche Garten-Zeitung, 26., p.303-308. 
9 Erschinger János (1889): A vasúti vonalak és töltéseinek befásítása valamint a vasúti vonalak bekerítése 
gyümölcsfákkal és hasznot hozó bokornemekkel, Újpest 
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In parallel with building the railway-system, a great attention was paid on the railway environment 
as well, which reflexted a great demand on the  from the specialist and from the worker side as well. In my 
final thesis, I did research work in the literature in that age. The special plant-use at the railway-bank 
giving us helpful advises still today on how to fit objects into the landscape. 

Sándor Lukácsi was the first men to entertain with the afforestation of the railway-banks. He was 
collecting his advises into a letter1867, to the Royal Ministry of Communal Work. Following the ideas of 
the German pomologist Ede Lucas, János Erschinger was pressing the afforsestation’s suit in his book 
called: Afforsestation of railway banks and slope with fruit plants return profit. His work is reflecting 
ecological view, not just on the field of using ancient assortment and genus, but on the field of landscape 
fitting. After his well publicised work the planting did started. His essay also handels with the view-
relations between the traveller and the landscape: “There will be a time in our country, when thanks to the 
afforsestation, it will give a nice grace and charm for the landscape to delight the tired travellers.” After 
the turn of the 19th century the areas next to the railways were hold in a high respect. The track-watchman 
system helped a lot in forming a well-groomed environment. 

 
1. picture. Fruit-plans on the trach-watchmen’s house10 

 
2. picture. Plans of planting fruit shrubs11 

This literature-base demonstrate a high sensibility towards the railway-environment. The practical 
construction and design are well seen. These tricks of the trade are now slinking into oblivionand not 
documented, so it is necessary to search and collect them. My goals are to open up this narrow field 
between landscape architecture and gardening by the railways. 

                                                 
10 (---) (1909): Ein Kulturbild aus Ungarn, Möller’s Deutsche Garten-Zeitung, 26., p.303-308. 
11 Erschinger, János (1889): Afforsestation of railway banks and slope with fruit plants returns profit (A vasúti vonalak és töltéseinek 
befásítása valamint a vasúti vonalak bekerítése gyümölcsfákkal és hasznot hozó bokornemekkel) Újpest 
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A parasztkertekkel foglalkozó kutatások a kertépítészet és a néprajz határterületén 
helyezkednek el. Tágabban értelmezve a parasztkert fogalmát, ide sorolhatunk minden olyan falusi 
zöldfelületet, amely a hagyományos paraszti életforma részeként alakult ki, úgy mint a falusi 
temetők, templomkertek, illetve a virágos kiskertek, gazdasági udvarok. 
 

A 2004 nyarán Újirázon folytatott kutatás célja a település virágoskert-kialakítási és 
virághasználati szokásainak feltérképezése volt, amelynek során választ kerestünk azokra a 
kérdésekre is, hogy ki és miért foglalkozik a virágokkal, miért fontos, egyáltalán fontos-e az 
emberek számára a ház körüli virágoskert. A kutatás során a tájépítészet és a néprajz módszereit 
egyaránt alkalmaztuk. A helyszíni bejárás és a település vázlattérképének elkészítése után 
véletlenszerű mintavétellel kiválasztottunk húsz igényesen kialakított kertet. Az egyes portákon 
felmérési rajzot és fotódokumentációt készítettünk, majd a kertet ápoló helyi lakosoknak 
(adatközlőknek) egy előre elkészített tizenöt pontból álló kérdőív kérdéseit tettük fel. 
 

Előzetes feltételezéseinknek megfelelően, az újirázi porták a hagyományos parasztkertek 
felépítését tükrözik. A virágoskertek az előkertben, oldalkertben kapnak helyet. A növények 
elhelyezésében nem fedezhető fel szabályszerűség, így évről-évről más képet mutatnak e kertek. 
Adatközlőink szívesen használnak sokféle virágból álló, színes növénykiültetéseket. A virágfajok 
között egyaránt megfigyelhetőek a hagyományos parasztkerti virágok és a divatnövények is. 
Általános jelenségnek tekinthető a virágfajok sokféleségének növekedése, ami nagy 
valószínűséggel annak köszönhető, hogy a 20. században rohamosan fejlődő közlekedés és 
gyorsuló információáramlás megkönnyítette az újabb növényfajok beszerzését. 
 

Újiráz esetében beigazolódni látszik az az előfeltételezésünk, hogy a virágoskert gondozása a 
női feladatok közé tartozik, sőt elsősorban az idősebb asszonyok teendőihez sorolható. Az 
asszonyok virágoskert-ápolási szokásai közti különbség – a fiatalabbak kevesebb és szerényebb 
kertet tartanak fenn – elsősorban a nyugdíjas korban megnövekedő szabadidővel magyarázható, de 
hozzájárul a helyzet kialakulásához a település elöregedő jellege, a fiatalok elvándorlása is. 
 

Kutatásunk kezdetén feltételeztük, hogy a virágoskerti növények a reprezentáció mellett más 
használati funkcióval is rendelkeznek. Újiráz esetében ez az arány szinte teljes mértékben eltolódott 
a díszítő funkció irányába mind az ültetett, mind a vágott virágok használata terén. A kerti 
növényeket sírdíszítésre, ünnepi ajándékozásra vagy néha szobadísznek is használják. Társadalmi 
okokkal – elsősorban a fiatalok számának csökkenésével – magyarázható olyan korábban széles 
körben elterjedt virág-felhasználási területek elsorvadása, mint például a májusfa állítás vagy az 
iskolai ballagás. 
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PEASANT YARDS IN ÚJIRÁZ FROM A LANDSCAPE ARCHITECTURAL 
AND ETHNOGRAPHIC POINT OF VIEW 

 
 

Imola Gecse-Tar (imola.tar@uni-corvinus.hu)1 

 
1 Corvinus University, Department of Garden Art, Budapest 
 
 

Research concerning peasant yards lies on the borderline between garden architecture and 
ethnography. A broad definition of the peasant yard may include all green areas in a village, which 
have developed as a part of the traditional life style of the peasantry – such as village graveyards, 
churchyards, flower gardens and backyards. 
 

The focus of our research conducted in summer 2004 in Újiráz was to explore garden-planting 
habits and ways of flower usage. We also investigated questions concerning the persons taking care 
of the flowers and their reasons to do this: why is it important in the first place to establish a flower 
garden around the house. Research procedures were based on the methodology of both landscape 
architecture and ethnography. After visiting the location and drawing up a map of the village, 
twenty gardens of outstanding quality were randomly selected. Each garden location was 
documented with a survey sketch and photos. The local inhabitants taking care of the garden (ie 
informants) completed a formerly constructed 15-item questionnaire. 
 

In accordance with our former hypotheses, the peasant yards of Újiráz follow the traditional 
village garden structure. Flowers are planted in the front or side yard. The placement of the plants is 
irregular, thus the outlook of the garden changes every year. Our informants prefer colourful 
compositions made of various flower species, which include both traditional flowers of the peasant 
yards and more fashionable kinds. The number of the used species shows a general increase, which 
may be attributed to the 20th-century expansion of transport and information flow as these make it 
easier to access new flower species. 
 

In the case of Újiráz, the presupposition of a female dominance in taking care of the flower 
garden seem to be verified. Elderly women hold a still stronger position. Differences between the 
gardening habits of peasant women is related to age factors: due to the amount of free time, young 
women maintain smaller and not so spectacular gardens as women already spending their years of 
pension. Another reason may be the ageing of the village population as the youth leave for town. 
 

At the beginning of our research, there was an intuition about other functions of growing 
flowers beside decoration. In Újiráz, the use of both planted and cut flowers has shifted towards a 
purely ornamentative end. Garden flowers are sometimes used for grave decoration, gifts or room 
decoration. Again related to the decrease of young population in the village, some formerly very 
popular types of flower use have deteriorated – for example setting up a May tree or decoration at 
the school-leaving feast. 
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Az utóbbi másfél évtizedben – elsősorban a rendszerváltáshoz kapcsolódóan – a műemlék-
együttesek hasznosításának újabb korszaka következett be. Amíg a II. világháborút követően a 
történeti értékű kastélyépületekbe TSZ irodák, iskolák, kórházak költöztek be, s a hozzájuk tartozó 
parkokat szabad építési telkekként kezelve felszabdalták, addig az 1990-es évektől az újabb 
tulajdonos váltások következtében újabb problémákkal kellett szembekerülnünk. Korábban tudtuk, 
hogy általában nem megfelelő az „erőltetett” funkció, de legalább nem voltak lakatlanok az 
épületek, ami mostanában gyakran előfordul. 
 

Néhány kiváló példát leszámítva rengeteg előre nem várt kérdést feszegetnek az új 
kastélytulajdonosok nagyratörő elképzelései és a gyors meggazdagodás igénye. A turisztikai és 
egyéb látványosságokkal szemben nem egyszer védeni kell a történeti, természeti értékeinket. A 
sokrétű problémakört két aktuális feladat kapcsán, a körmendi Batthyány kastélypark és a tiszadobi 
volt Andrássy-kastély hasznosítási elképzeléseinek vizsgálatán keresztül mutatnám be. 
 

A XIII-XIV. századi eredetű körmendi várkastély értékes melléképületeivel, narancsházaival, 
szobraival és az ezekhez szervesen kapcsolódó, ma is több mint 40 ha-os parkjával legjelentősebb 
műemlék együtteseink közé tartozik. Erről számos korabeli forrás, dokumentum tanúskodik. A 
XVII. századtól maradtak fenn írásos emlékek a várkertről. A kert igazi fénykora a Rákóczi 
szabadságharc utáni időszakra tehető. A Batthyány család által elindított nagyívű barokk 
átalakításhoz (~ 1730-1770) köthető a mai kert közvetlen elődjének számító park kiépítése is. A 
barokk kertet a XVIII. század végén tájképi kertté alakították, klasszicizáló illetve romantikus 
elemekkel, új exótákkal gazdagítva. 
 

A XIX. századi romantikus tiszadobi együttes nagyszerű természeti adottságai, a holt Tisza 
festői látványa, jó állapota, különleges parkrészletei – a buxus-girlandos pleasure ground – miatt 
érdemel megkülönböztetett figyelmet. A parkot körülvevő több száz éves tölgyes Tiszadob-ártér 
néven természetvédelmi terület is egyben. 
 

A két kiválasztott objektum érdekessége, hogy a sok közös adottság mellett eltérő 
stíluskorszakok képviselői, valamint jelenlegi hasznosításuk és az új elképzelések is különbözőek. 
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During the past one and a half decade, a new period has been started in Hungary in the 
exploitation of the historic monuments, mainly due to the change of political system. After the 
Second World War, the castle-residences were used, at best, for public purposes: headquarters for 
farmers' co-operatives, schools or hospitals, and the parks, gardens belonging to the monuments 
were turned into building sites free for investments. From the 1990-ies onwards, due to the current 
changes of owners, we have to face new problems. Formerly, it was evident that the constrained 
function was not really suitable for the monuments, but at least those buildings weren’t deserted 
like nowadays in all too many cases. 
 

Except for some prominent examples, a lot of unanticipated questions have been raised 
because of the ambitious conceptions of the new residence-owners and their claim to fast 
enrichment. Several times, our historical and natural heritage has to be protected from the over-
exploitation and unwanted rush of tourists. These complex issues will be presented here on the 
example of two pieces of our actual work, the plans for the exploitation of two national historic 
gardens, the Andrássy-castle in Tiszadob and the Batthyány-castle in Körmend. 
 

The Körmend castle originated from the 13-14th centuries. With its valuable annexes, 
orangeries, sculptures and the whole historic garden, forming an integral part of the monument, 
comprising an area of more than 40 acres, the castle belongs to the most significant historic 
monuments of Hungary, documented also in contemporary sources. Since the 17th century there are 
written records about the castle garden. The heydays of the garden can be put to the period after the 
Rákóczi resurrection wars. The construction of the garden, which can be considered a direct 
predecessor of the present garden, can be linked to the Batthyány-family’s building activity who 
started to rebuild the garden in Baroque style (~ 1730-1770). The Baroque garden was transformed 
into a landscape-garden at the end of the 18th century with new neoclassic and romantic elements 
and exotic plant species. 
 

The 19th century, romantic Tiszadob-Estate deserve special attention on the strength of the 
magnificent natural landscape, the splendid view of the river Tisza, and some special details of the 
historic park like the Buxus-garlanded pleasure grounds. The several hundred years old oak-
plantation encircling the park is now a nature conservation area under the name of Tiszadob flood-
plain.  
 

The interesting point concerning the two selected complexes is that though both of them have 
common features, they represent different stylistic periods and the ideas on their actual and future 
exploitation are also completely different. 
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Szécsényben az 1760-as években épült a barokk kastély gróf Forgách József idejében (1756-
1829). Ő építette ki azt a tájképi parkot, melynek növénylistáját (1815) sikerült megtalálnom az 
Országos Levéltárban. Az archív anyagok és a kutatási eredmények alapján készített helyreállítási 
terv sok éve húzódó megvalósítására ad lehetőséget az uniós Phare támogatás. 
 

A hatvani Grassalkovich-kastély megmaradt parkrészének helyreállítása a nyomon követhető 
kopozíciós egység bemutatását tűzte célul a különböző használati módok figyelembevételével, az 
építészeti helyreállítási munkákkal összhangban. 
 

Mindkét munka financiális háttere, a szűk határidő, a megvalósulás igen sok tanulsággal és 
eredménnyel szolgál. 

 
Hatvan, kastélypark: szökőkutas udvar, XX. sz. eleje 

 

 
Szécsény, kastélypark-ábrázolás a XIX. sz. közepén 
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The Baroque castle of Szécsény has been built at the time of count József Forgách (1756-
1829). was in the 1760-ies. It was the earl himself who had the landscape garden constructed, the 
flora-list (1815) of which the author has found in the National Archives of Hungary. Due to a Phare 
project’s subventions, the restoration plan made on the basis of archive documents and the results of 
research can be finally implemented after so many years of delay . 
 

The restoration plan of the remaining parts of the park of Grassalkovich-castle in Hatvan aims 
at the logical presentation of the composition’s unity considering the different exploitations, in 
accordance with the architectural restoration work. 
 

The financial background of both restoration work, the short time-limit and the realization-
work are a good lesson for us bringing a lot of results as well. 

 
Court with fountain in the park of the castle in Hatvan, Beginning of 20th century 

 

 
Representation of the park of the castle in Szécsény, Middle of 19th century 
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A PÉCSI VILÁGÖRÖKSÉG KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE 
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Az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000 novemberében Pécs római kori elődje, Sopianae 
ókeresztény temetőjét felvette a világörökségi listára. Az épületegyütteshez korábban készült 
védőépületek állapota nem kielégítő, szükség van a felújításra. Az elmúlt években az ókeresztény 
temető újabb elemei is napvilágra kerültek, így a régi védőépületek helyreállítása és az új 
létesítmények építése egységes építészeti program keretében történik. 
 

Az ókeresztény temető a mai térszint alatt helyezkedik el a történelmi belváros szívében, 
amely műemlékekben rendkívül gazdag. Az épített örökség helyreállításakor azok méltó 
környezetét is biztosítani kell, elkerülhetetlen tehát a belvárosi zöldfelületek rehabilitációja. A 
helyreállítási program területén több különböző típusú és korú kertépítészeti emlék maradt fenn. 
Nagy részük jelenleg elhanyagolt, funkció nélküli, megközelítésük nehézkes. Sajátos ellentmondás, 
hogy a területen a zöldfelületek aránya ugyan jelentős, de használati értéke rendkívül csekély. Ha a 
belvárosi zöldterületek továbbra is funkció nélkül maradnak, nő annak az esélye, hogy hamarosan 
beépítés áldozataivá válnak.  
 

A helyreállítás célja, hogy ezeket az értékes zöld tömböket összekapcsolja. A város így 
összefüggő zöldfelületi rendszerrel gazdagodik, amelybe több park és kert, továbbá fásított 
sétányok, parkosított utcák tartoznak. A rendszer immár nem csak területileg lesz összefüggő, 
hanem a látogatók, használók számára is bejárható. Nagy előnye, hogy összekapcsolja a 
világörökségi helyszíneket és a belváros kiemelt történeti emlékeit, és azok számára igényes keretet 
teremt. A látogató számára a belváros értékes elemei nem elszigetelt elemekként jelennek meg, 
hanem egységes zöld szövet vezeti végig látnivalóról látnivalóra. 
 

A világörökségi területekhez kapcsolódó konkrét tájépítészeti feladatok a Cella Septichora 
feltárásához és az új bejárati épülethez kapcsolódó közterületek tervezése, az Ókeresztény 
Mauzóleum elhanyagolt állapotban lévő környezetének rendezése, a városfalhoz tartozó két zöld 
sáv: az északi és a nyugati városfal-sétány kialakítása, és az ezeket összekapcsoló utcák és 
tengelyek tervezése. 
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In November, 2000 the World Heritage Committee of the UNESCO inscribed the Early 
Christian Necropolis of Sopianae, the Roman time predecessor of today’s Pécs, on its World 
Heritage List. The condition of the protective buildings formerly constructed to the group of 
buildings is unsatisfactory therefore it needs renovation. In the last few years several units of the 
Early Christian Necropolis have come to the surface, which made it possible that the renovation of 
the old protective buildings and the building of the new facilities can be realised in the frame of a 
joint architectural programme. 
 

The Early Christian Necropolis is situated below the level of the present square in the heart of 
the ancient city centre, which is extremely rich in historic monuments. Their worthy environment 
should also be ensured when restoring the built heritage therefore the rehabilitation of the green 
areas in the city centre is inevitable. Several different types and ages of memorials of landscape 
architecture have remained in the area of the restoration programme. The majority of them are 
abandoned, without any function and difficult to approach. It is a peculiar contradiction that in the 
area there is a significant proportion of green areas which have an extremely low value for use. If 
the green areas in the city centre are continuing to be without any function, there will be a growing 
risk that soon they are falling victim of building up. 
 

The aim of the restoration is to join these valuable green blocs. Thus the city is enriched by a 
system of contiguous green areas that includes several parks and gardens as well as promenades 
planted with trees and streets that are landscaped. The system will not only have been contiguous in 
its area but also be suitable for walking over by visitors and inhabitants. It has a great benefit of 
joining the scenes of the World Heritage with the prominent historic memorials of the city centre, 
thus providing for them a frame of a high standard. For a visitor the valuable elements of the city 
centre do not appear as separated ones but they are shown around from one sight to the other by a 
consistent green veil. 
 

The tasks linked with the sites of World Heritage are the planning of the public areas attached 
to the excavation of the Cella Septichora and the new entry buildings, the settlement of the 
environment of the Early Christian Mausoleum, which is in a neglected condition, the two green 
paths belonging to the city wall; the shaping of the northern and western city wall- -promenade as 
well as the planning of the connecting streets and axes. 
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A tápiószelei Blaskovich Múzeum az ország egyetlen kúriamúzeuma, amelyben egy 
nemzedékeken át gyűjtött, a köznemesi kultúra tárgyi emlékeit, valamint a kúria második 
világháborút sértetlenül átvészelt berendezését bemutató enteriőr kiállítás látható. 
 

A botanikailag értékes parkban álló úrilak egy neoklasszicista stílusú kúria, amelyet 1906-ban 
építtetett egy helyi földbirtokos. A kúriát 1912-ben vásárolta meg Blaskovich György és fivére 
Blaskovich János, akik életük végéig a kúriában éltek. A második világháború után, 1952-ben 
megalapították a Tápiószelei Múzeumot, melynek gyűjteményi anyagát saját, családi 
műgyűjteményük darabjaiból állítottak össze. A kúria egy részét így a hét bizonyos napjain 
megnyitották a nagyközönség számára, emellett pedig folytatták tovább polgári életvitelüket a 
kúriában. A közgyűjtemény alapítói és gyűjtői emlékére 1967-től a Blaskovich Múzeum nevet 
viseli. 
 

A tápiószelei úrilak két szárnyból áll; a főépületi részben találhatók a lakószobák (a mai 
múzeumi kiállítóhelységek), az oldalsó épületszárny pedig a kiszolgálóhelységeknek adott helyet. A 
Blaskovich-kúriát hajdan egy négy és fél holdas díszpark övezte, amelynek megtervezését, 
kialakítását a kúria tulajdonosai, a Blaskovich fivérek végezték a XX. század elején. A kert 
tervezésének szakmai része elsősorban Blaskovich János nevéhez köthető, aki tanulmányai során 
(mezőgazdasági akadémián) a kertépítésben szakmai jártasságot szerzett. Az angolpark jellegű 
kúriakertet íves vonalvezetésű sétautak tárják fel, pihenőkkel megszakítva. A bejárat és a főépület 
közötti gyepes-ligetes területen a tulajdonosok egy kör alakú díszkertet alakítottak ki sziklakerttel, 
rózsakerttel és nyírt örökzöld cserjékkel. A főbejárattól balra lévő kertrészen egy filagória állt, a 
jobbra fekvő kertrészen pedig egy kisebb haszonkert (gyümölcsös) kapott helyet. A kúria épülete a 
kert mélyén áll, mögötte tovább folytatódik a díszkert sétautakkal, pihenő terekkel. A kert végében 
egykor zöldségeskert és egy kisebb szőlőültetvény is volt. 
 

A kert mai területe kisebb az eredetinél, mert egyes területeket (gyümölcsös és zöldségeskert) 
az idők folyamán önálló telekként leválasztottak a parkból. Mivel a múzeum kertjét a XX. század 
első felében telepítették, a meglévő fás szárú növényzet egy része elöregedett, de emellett több 
értékes, nemes fafaj példányai is megtalálhatók benne. A tápiószelei Blaskovich Múzeum kertje 
kerttörténeti szempontból azért igen érdekes, mivel a századfordulós kúria kertterve, a korabeli 
színezett tervrajz (Blaskovich János saját kezű munkája) épségben fennmaradt az utókor számára, 
és tudomásunk van a család további birtokainak igényes kertjeiről, amelyek szintén kutatásra 
érdemesek. A közeljövőben tervezzük a tápiószelei kúria-kertjének rekonstrukcióját a múzeummal 
kötött együttműködésünk keretében. 
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The Blaskovich Museum is the only manor-museum in Hungary that has an interior 
exhibition presenting relics of the Hungarian gentry culture collected over generations and the 
manor’s equipment which survived the Second World War. 
 

The manor-house standing in an estimable botanical garden is a neoclassical building made 
on the request of a local proprietor in 1906. The manor was bought in 1912 by two brothers, 
György and János Blaskovich who lived in the house during all their life. After the Second World 
War, in 1952 they founded the Museum of Tápiószele on the basis of their own art collection. Since 
then, on certain days of the week, a part of the manor was opened to the public, besides the brothers 
continued their traditional life-style in it. In memory of the collectors and establishers of this public 
gallery the museum bears the name of Blaskovich Museum from 1967. 
 

The manor-house of Tápiószele is composed of two wings: the main building contains the 
former living-rooms, which are the actual venue for the exhibition and the lateral-wing is destined 
for service equipment. Formerly the Blaskovich Manor was surrounded by a two and a half hectares 
ornamental garden which had been planned and executed by the proprietors themselves at the 
beginning of the 20th century. The garden-plan and the skilled work related to it can be attributed to 
János Blaskovich who became expert in planning during his studies (Academy of Horticulture). The 
landscape garden of the manor is revealed by curved pathways interrupted with several leisure 
grounds. On the open lawn court between the entrance and the main building the owners have 
developed a circular ornamental ground with a rock garden, a rosary and some clipped evergreen 
shrubs. To the left side from the entrance there was a pavilion, and in the right side of the garden an 
orchard was planted. The manor-house is standing far back in the garden, but behind it the backyard 
continues with more walkways and ornamental plantations. Formerly there was a vegetable garden 
and a vineyard as well in the backyard. 
 

The actual size of the garden is smaller than the original because of several territory 
detachments from the park over the passed years (ex.: vegetable garden, orchard). As the garden has 
been planted at the beginning of the 20th century, a great part of the vegetation is now over-aged. It 
presents, however, several precious gentle species of trees and shrubs. The park of the Blaskovich 
Museum in Tápiószele might be interesting from a historical point of view because the 
contemporary hand-painted plan of the manor and the garden has remained safely for the 
posteriority. Furthermore, we are aware of other properties of this family being worthy of thorough 
historic research. In the near future we are planning to make the reconstruction work of the garden 
at Tápiószele within a framework of collaboration with the Blaskovich Museum. 
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ÚSZNAK A FÁK? 
 
 

Dr. Csemez Attila (attila.csemez@uni-corvinus.hu) 
 

BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

2004 őszén a Margitsziget Megmentéséért Egyesület felkérésére zöldfelületi szakértőként 
vettem részt a Hajós Alfréd Nemzeti Uszoda tervezett bővítését ellenző akciósorozatban. A 
bővítésre a 2006. évi úszó Európa-bajnokság megrendezésére hivatkozással(!) kerül sor. A rendezés 
jogát új, korszerű fedett uszoda terveinek bemutatásával és építésének ígéretével nyerte meg a 
főváros. Az eredeti helyszín Lágymányoson, az egyetemi fellegvár szomszédságában lett volna.  
Máig tisztázatlan körülmények miatt, de az előirányzott 7,8 milliárd forintos beruházási összeg 
csökkentésére hivatkozva 2003-ban megváltoztatták az eredeti tervet. Sajnálatosan új uszoda 
építése helyett a 2,2 milliárd forintos bővítésre korlátozódott a beruházás.  
 

A bővítésre a főváros legjelentősebb zöldterületén, az „ország szigetén” jelölték ki az új 
helyszínt. Szakterületileg a tervezett beruházás legalább olyan képtelenség, mintha az építést az 
Országház előtti téren vagy éppen a Citadella helyén irányozták volna elő. 
Előfordulhatott volna, hogy a bécsi Burggarten-ben vagy a new yorki Central Park-ban hasonló 
beruházásra kerüljön sor? A kérdés költői. Budapesten is csak a meglévő rendeletek és törvények 
figyelmen kívül hagyásával, rendeletek indokolatlan módosításával lehetett elérni, hogy sor 
kerülhessen az uszoda engedélyezési tervének kiadására, a fák kivágásának engedélyezésére. 
 

Az uszoda bővítését a beruházói diktátum 54 fa kivágására degradálta. Sőt 12 fa rendkívül 
költséges átültetésével hamis látszatot keltettek. Sajnálatosan a hazai politikai „elit” nem értette 
meg az új évezred üzenetét. Az 54 fa kivágása és a kilátásba helyezett 500 ezer eurós büntetés 
kifizetésével fatális tévedés érvelni a történeti kertben, a kertművészeti alkotásban, a Margitszigeten 
tervezett beruházás mellett.  
 

Az uszoda bővítését az Európa-bajnokság megrendezése miatt nem is kellett volna 
előirányozni. A meglévők felhasználásával és/vagy mobil medence felépítésével is biztosítani 
lehetett volna az úszó EB megrendezésének feltételeit. Az ügyeskedő tollforgatók és EB-lobbizók a 
sport és a zöldfelület ellentétes árukapcsolataként értelmezték szakterületi érveimet. 
Megfeledkeztek arról, hogy a beruházással az ökológiai feltételek jelentősen sérülnek (vízbázis, 
mélyépítési munkák), a koncentrált látogatók nagy terhelést jelentenek, az ideiglenes lelátók pedig 
az egészséges fák tucatjainak megcsonkolásával járnak. 
 

A „valamit valamiért” elv ilyen mértékű megsértése, a várható környezeti hatások mértéke, 
a példa nélküli beruházás sok mindent tükröz; többek között az Európai Unióhoz újonnan 
csatlakozott Magyarország legújabb ökológiai tévcselekedetét. S a 2002. augusztusi árvíz 
tapasztalatai alapján nemcsak a szigeti fák úszhatnak el… 



 63

 
 

KÖNNEN DIE BÄUME SCHWIMMEN? 
 
 

Dr. Csemez Attila (attila.csemez@uni-corvinus.hu) 
 

BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 
 
 

Im Herbst von 2004 habe ich für die Aufforderung der Gesellschaft „Rettung des Margareten-
Insels” als Fachmann für Grünanlagen in der Aktionen, die für gegen der Vergrösserung der 
Schwimmhalle Hajós Alfréd organisiert waren mitgemacht. Der Grund der Vergrösserung war die 
Organisierung der Schwimm Europa Meisterschaft. Der Grund weshalb Budapest den Recht der 
Organisation bekommen hat war des Versprechen einen neuen Schwimmhalle zu bauen . Am 
Anfang hatte die Hauptstadt vor im Lágymányos eine Schwimmhalle zu bauen in der nähe der 
neuen  Uni-Gebäuden. Bis heute ist es noch nicht geklärt warum man die vorgesehenen 7,8 
Milliarden Forint gekürzt und deshalb die Pläne verändert hat. Leider die 2,2 Milliarden Forint, die 
nach der Kürzung geblieben war, reichte nur für Vergrösserung von einen Schwimmbad aus. 
 

Für die Vergrösserung hat man den Standort auf den grössten Grünfläche der Hauptstadt 
bestimmt. Wenn man die Pläne aus fachmännischer Seite ansieht ist es genau so absurd, als hätte 
man die Schwimmbadvergrösserung vor dem Parlament oder im Citadella geplant. Könnte es 
vorkommen dass man solche Anlagen im Wiener Burggarten oder im Central Park in New York 
baut? Die Frage ist dichterisch. In Budapest konnte man es auch nur mit Übergehen der gültigen 
Gesetzen, mit Aenderung der Verordnungen erreichen, dass man für die Vergrösserung eine 
Baugenehmigung bekommt. 
 

Leider hat man bei der Genehmigung für die Vergrösserung auch die Genehmigung für da 
Ausschneiden von 54 Bäume gegeben. Mit der kostspieligen Überpflanzung von 12 Bäume hat man 
nur scheinbar etwas für die Bäume getan. Leider haben die Politiker die Nachricht des neuen 
Jahrtausends nicht verstanden. Es ist ein fataler Fehler mit dem „Holzschlag” von 54 Bäumen und 
mit der Bezahlung der 500 Tausen Euro Strafe für Vergrösserung zu argumentieren. 
 

Die Europa-Meisterschaft hätte man auch ohne der Vergrösserung des Schwimmbades 
organisiert. Mit Benutzung der alten Becken und mit der Aufbau eines Mobil-Becken hätte man die 
Bedingungen des EM-s erfüllen können. Leider haben die Federführenden und die Politiker meine 
fachmännischen Argumenten nicht verstanden. Sie haben es vergessen, dass die Vergrösserung und 
die dazugehörigen Bauarbeiten grosse Belastung für Umwelt mit sich bringen. Während des 
Meisterschafts die Menschanmengen und die Aufstellung der mobilen Tribünen weitere Problemen 
verursachen. 
 

Der Verstoss gegen des „Etwas für etwas” Prinzips und die bevorstehenden Umwelteinflüsse 
können viele Sachen spiegeln, vor allem die erste ökologische Misshandlung der neuen EU-
Mitgliedstates, Ungarns. Nach der Erfahrungen des Hochwassers von August 2002 können nicht 
nur die Bäume wegschwimmen… 
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KÖRNYZETI TUDATFORMÁLÁS, MINT A KÖRNYEZETVÉDELEM 
ESZKÖZE 

 
 

Mikházi Zsuzsanna (zsuzsanna.mikhazi@uni-corvinus.hu)1 
 
1 BCE, Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
 
 
„A cserkész szereti a természetet,  
jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.” 
(6. cserkésztörvény) 
 

A kulcsszó a szeretet, a természet szeretete. „Ha kialakul valakiben a természet (valamint az 
épített környezet, az emberi környezet, illetve saját maga) helyes szeretete, akkor minden 
lehetősége megvan arra, hogy a vele kapcsolatos feladatokat, problémákat önmagában s saját 
tevékenységi területén megoldja.” (Havas Péter 1996, p 7.) 
 

A környezeti nevelés az ezredfordulón szükségszerűség és kihívás. A környezettudatosság 
növelése, a természeti értékek széles körű elismerése nélkül a természet- és környezetvédelemnek 
nincs jövője. Így az ezredfordulón túl mind világosabb, hogy a fenntarthatóságot nem csak a 
jogszabályok, a törvények és a kormányzati szintű nemzetközi megállapodások biztosíthatják, 
hanem az egyes emberek, polgárok környezeti tudatossága. A szemléletformálás célcsoportjai közé 
tartozik a társadalom minden rétege, de igazán hatékony és hosszú távú eredményeket e területen a 
gyerekek és fiatalok körében lehet elérni. A természet védelmét szolgáló ismeretterjesztő, oktató, 
szemléletformáló tevékenység során ugyanakkor figyelmet kell fordítani a helyi társadalomra és a 
helyi önkormányzatokra is kihatással levő, élethosszig tartó tanulást (life-long-learning) elősegítő 
felnőttoktatásra és nevelésre is.  
 

A környezettudatos nevelés kritikus fontosságú a fenntartható fejlődés előmozdítására és az 
emberek vonatkozó felfogóképességének javítására, hogy felkészüljenek a fejlődéssel járó 
környezeti kockázatokra. Mind az iskolarendszerű, mind az azon kívüli nevelés elengedhetetlen 
ahhoz, hogy úgy változzon meg az emberek hozzáállása, hogy fel tudják fogni, és értékelni tudják a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémákat és feladatokat. De a nevelés kritikus jelentőségű 
ahhoz is, hogy elérthető legyen olyan környezeti és erkölcsi tudatosság, és magatartásforma 
kialakítása, amely segítséget nyújt a fenntartható fejlődés és az ennek megvalósítására irányuló 
döntések meghozásában.  
 

E szemléletformálás - tudatformálás fontosságát felismerve az ENSZ meghirdette az oktatás 
évtizedét, 2005-től pedig a környezeti nevelés évtizedét kezdjük meg. A környezeti nevelés a 
pedagógia, az emberformálás eszközeivel igyekszik gátat vetni a Föld és élővilágának pusztulásnak. 
A bajok megelőzésének elvére épít, hiszen a már kialakult károk és vészhelyzetek pedagógiai 
eszközökkel többé nem orvosolhatók. Az emberi tényező kerül e globális törekvés középpontjába: 
fajunk egyedeinek tudását, életviteli szokásait, környezeti erkölcsét kell formálni oly módon, hogy 
együttességében fenntartható legyen a jövő. 
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FORMATION DE CONSCIENCE D’ENVIRONNEMENT COMME LE 
MOYEN DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Zsuzsanna Mikházi (zsuzsanna.mikhazi@uni-corvinus.hu)1 
 
1 BCE, Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
 
 
„Le scont aime la nature, 
il est bon pour les animaux et mènage les plantes.” 
(6iéme loi de scont) 
 

Le mot-clef est l’amour de la nature. „Si l’amour convenable de la nature (et de 
l’environnement artificiel, de l’environnement humain et de lui-même) se forme dans quelq’un, 
alors on a des possibilités pour donner la solution des devoirs, des problèmes en lui-même et sur 
son domaine d’activité.” (Péter Havas 1996, p. 7.) 
 

Au tournant du millénaire, l’éducation à l’environnement est nécessité et provocation. La 
protection de l’environnement n’a pas de futur sans augmentation de la conscience 
d’environnement et sans reconnaissance des valeurs de la nature. Il est clair au cours du nouveau 
millénaire d’ être souténable est assuré par les règles de droit, les lois et les pactes internationaux 
mais ce n’est pas assez. Il faut qu’en plus des précédents être souténable soit assurer par la 
conscience d’environnement des certains gens et des citoyens. Le groupe ciblé de la formation 
d’aspect de voir est toutes les couches de la société, mais on peut obtenir d’un résultat efficace et à 
long terme dans ce thème dans le monde des enfants et des jeunes. En même temps au cours de 
l’activité vulgarisatrice et didactique qui sert de la protection de l’environnement il faut reporter 
l’attention vers l’éducation des adults qui favorise l’éducation permanente, parce que cette 
éducation peut excercer de l’influence sur la société locale et aussi l’autonomie locale. 
 

L’éducation à l’environnement est très importante pour encourager le développement 
soutenable et pour que les gens puissent se préparer les risques écologiques lesquel appartient du 
développement. L’éducation scolaire et l’éducation postscolaire sont indispensablement nécessaire 
pour changer le comportement des gens, qu’ils puissent comprendre et apprécier les problémes et 
les devoirs à propos de développement soutenable. Mais l’éducation est aussi importante pour 
former une conscience d’environnement et morale et une attitude qui aide les gens à rendre leur 
décisions à propos de réaliser le développement soutenable. 
 

L’ONU s’est réveillé à l’importance de la formation d’aspect de voir - la formation de 
conscience et a mis au concours la décennie de l’enseignement. Et en 2005 nous avons commencé 
la décennie de l’éducation à l’environnement. L’éducation à l’environnement s’efforce d’enrayer le 
dépérissement de la Terre et sa biosphère avec le moyen de la pédagogie. Elle fonde sur le principe 
de la prévention parce qu’on ne peut plus rémédier aux situations dangereuses formées. Les facteurs 
humains sont au centre de cette ambition globale: il faut former le savoir, les habitudes du train de 
vie et le moral environnemental des gens de telle manière que la future soit soutenable. 



 66

 
 

KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL A TERÜLETI TERVEZÉSBEN 
 
 

Dömötör Tamás (tamas.domotor@uni-corvinus.hu) 
 
1 BCE, Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
 
 

A tervezés a hatalom egyik megnyilvánulási formája. Megmutatja, ki rendelkezik bizonyos 
hatalmi jogokkal és eszközökkel. A nyugati demokráciák a túlzott hatalomkoncentrációt gátló, és 
ezáltal a fenntarthatóságot növelő intézkedésként írják elő az érintett közösségek részvételét a 
döntéshozatalban. A részvétel megjelenése az állami és uniós jogrendszerben több évtizedes 
integrációs folyamat eredménye. A folyamat hazánkban a nyugaton hőskornak számító 70-es 
években szintén megindult, de erősen korlátozta annak kiteljesedését az erősen központosított 
rendszer. Az átállás az utóbbi EU-harmonizációs folyamatok következtében felgyorsulva történik, 
ami a jogi keretek megalkotása és a társadalom lassúbb átalakulása között gyakran feszültséget kelt. 
 

A részvétel a társadalmi-politikai-ideológiai okok mellett szakterületünkön is fontos kérdés. 
Az, hogy ki, mikor, hogyan kapcsolódik be a tervezés folyamatába, döntően meghatározza a terv 
megvalósulásának és fenntartásának eredményességét. Kutatásaim ezért a tervező, a helyi 
közösségek és a területiség hármas kapcsolatát célozzák meg. 
 

A participáció erősen függ a terv jellegétől. A lépték a terv jellegét meghatározó tényezője. A 
lépték növekedésével megnő a kontroll bonyolultsága. Az ilyen területi tervezés összetettebb 
részvételt kíván meg, fokozott szerep jut a civil szektornak, fontos, hogy mennyire szervezett és 
rugalmas. Bár a tervezés integratív megközelítésének elterjedésével a védelmi és a fejlesztési 
szándékok és eszközök egyre jobban összemosódnak, más-más részvétel szükséges e két tervezési 
típus hatékony lefolytatásához.  
 

A részvételen alapuló területi tervezés bizonyos folyamatok ellen hat, s emiatt a tervező 
sokszor nehéz etikai döntésekre kényszerül. A megnövekedett mobilitás miatt a tervezőknek egyre 
ritkábban van közvetlen kapcsolata a tervezési területtel. A tervezésben egyre gyakoribb a 
típustervek készítése, ami időtakarékos, technológiailag ma már könnyen megoldható, és a 
költségeket (helyszínelés, dokumentálás) is jelentősen redukálhatja. A participáció jobb, 
fenntarthatóbb megoldásokat hozhat, ezáltal a tervezés során ráfordított többlet idő és pénz 
megtérül. Amíg azonban a tervek összevetésénél elsődleges szempont annak bekerülési költsége, a 
határidők pedig szorosak, nagyon körültekintően kell megválogatni a részvételi tervezés idő- és 
költségtakarékos eszközeit.  
 

A hatékonyabb, fenntartható tervezés a „közös-ség” kialakítása nélkül nehezen elképzelhető. 
A participatív tervezés elsősorban a globalizációt ellensúlyozó tevékenység, mely épp emiatt 
számos nehézséget hordoz magában, ám kiegyenlítő szerepe miatt az adott rend fennmaradását 
segítheti elő.  



 67

 
 

PUBLIC PARTICIPATION IN TERRITORIAL PLANNING 
 
 

Dömötör Tamás (mktsz@omega.kee.hu) 
 
1 BCE, Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
 
 

Planning is a kind of manifestation of power. Represents, who have really rights and tools to 
make decisions. To avoid undue concentration of power, and rise up sustainability, western 
democracies use involvement of locals in decision making. Appearance of participation in national 
and European Union’s legal system is a result of a integration process for many decades. This 
process also has began in 70s, which was a golden age of participation, but there were hardly 
limited conditions in a well centralised structure. Harmonisation started just some years ago. There 
is a gap between fast legal changes and slowlier development of social changes in brains and 
menthality.  
 

Besides social-political-ideological coses of participation there are many important questions 
in our professional. Who, when, how are involved in planning – these questions determinate 
realization and sustainability. My researches deal the triangle of planners, local communities and 
territory. 
 

Participation strongly depends on the plan’s character and type. Scale is the first basic. In 
bigger scale controll becomes more difficoult. These kind of territorial planning needs a more 
complex involvement of people and groups. More important how many and what kind of civil 
organisations are there, are these well organised and flexible? With spread of integrative approach 
in planning protective and development purposes and tools are less and less separated, there are 
different needs for effective conduction in these two basic planning method (ways of thinking).  
 

Planning based on local participation goes agains some general processes, and planners 
occasionally need to make hard ethic decisions. Because of extended mobility planners have less 
direct relationship with planning area. Technology effects more standard plans, what save time and 
reduce costs. Participation could call forth better, more sustainable solution, and extra costs of 
planning return in longer term. Short time thinking, only preference of costs in decision making and 
tight deadlines, there are very limited possibilities to find time- and costsparing tools and methods. 
 

More effective and sustainable planning needs development of „common-ity”: relationships 
between stakeholders and territory. Participative planning is a compensative act against 
disadvantegeous results of globalisation, and includes many difficoulties. But also because of this 
compensatory character, it could help to maintain an order or a regime.  
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A VÖLGYSÉG VIZEINEK VÁLTOZÁSAI 
 
 

Mőcsényi Flóra (flora.mocsenyi@uni-corvinus.hu) 
 
BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék; Budapest 
 
 

Egy tájegység kialakulásában nagy szerepe van az emberi és természeti erőknek, így a folyó- 
és állóvizeknek. A vizek állapota, használata, kezelése híven tükrözi a tájat lakó emberek 
életkörülményeit, szokásaikat, a termelési viszonyokat és a térség regionális vagy országos 
szerepét. A Szekszárdtól délre fekvő, volt völgységi járásban vizsgáltam meg a tájalkotó elemek 
közül a vizet, a hangsúlyt a területhasználatok évszázados változásaira és annak okaira téve. A 
kutatást a 18. századtól napjainkig végeztem. 
 

A változatos orográfiai adottságú Völgységben a domborzat és a lefolyási viszonyok 
következtében patakok (Völgység, Rák, Lajvér és mellékereik) keletkeztek, melyek állapota, 
hasznosítási viszonyaik az idők során nagymértékben változtak. Az első katonai felmérésen (1783-
84) 97 vízimalmot találunk a Völgységben. A járásban ekkor harminc település volt, ami azt jelenti, 
hogy egy falura több mint három malom jutott. A malmok nagy számát a kapacitásuk kis volta 
magyarázza. A 18. század végétől a vízimalmok száma állandóan és lassan csökken. 1818-ban 87-
et, 1856-1860 között 75-öt, 1881-ben 67-et ábrázoltak. 
 

Az első katonai felmérés tanúsága szerint a Völgységi malmok döntő többségét eredetileg is 
külön árokra építették. Az árkokat általában a dombok alján vezették közvetlenül a közlekedési utak 
mellett. A nagyobb termelékenység érekében volt szükség a malomárkok kiépítésére, hogy általuk a 
víz energiáját egy pontra – a fölül csapott malomkerékre – lehessen összegyűjteni. A 
malomárokban folyó víz mennyiségét – nehogy túl sokat vegyen el a pataktól – szigorú szabályok 
rögzítették és a molnárok feladata volt az árok rendszeres, napi karbantartása. A hajdani malmok 
száma a 19. század végére a könyörtelen gazdasági verseny, a technika fejlődése és a történelmi 
események következtében jelentősen visszaesett, mára pedig szinte teljesen eltűntek. A megmaradt 
malmokat ma másként hasznosítják, míg a malomárkokból semmi nem maradt. 
 

Másik érdekes területhasználat-változásra hívják fel a figyelmet a Völgységi tavak. A 20. 
század előtt készült térképeken nem találhatók tavak, hanem helyükön az 1950-es évek közepéig 
vizenyős réteket, kaszálókat találunk. A dombos területen minden földterültet igyekezett 
kihasználni a lakosság, így ezeken az időszakosan vízborított réteken ún. "savanyú" szénát 
termeltek, amit a szarvasmarhák nem ettek meg, csak a lovak. A huszadik század közepétől, amikor 
a földművelésben az állati erőt fölváltották a gépek, nem volt többé szükség ezekre a rétekre és 
más, hasznot hozó funkciót kellett nekik keresni. Így alakították a völgyek mély részeit a patakok 
felduzzasztásával folyamatosan tározó- és halastavakká. A Völgységben ma tucatnál több 
felduzzasztott tó található, melyek jelentősen növelik a térség tájpotenciálját és a táj esztétikai 
értékét. 
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Human and natural forces such as rivers and lakes have large effect on forming a given 
landscape. The state, usage, management of waters reflect well living and producing conditions, of 
inhabitants and regional or national importance of the land. In this work I examined water from the 
landscape elements in the past Völgység-district, south of Szekszárd with a special attention on 
changes of the land use and its causes. I researched the area from 18th century until nowadays. 
 

Under divers orographic conditions in the Völgység according to morphology and downflow 
brooks were created (Völgység- brook, Rák- brook, Lajvér- brook and their side creeks) the state 
and use of which changed in a large measure during time. On the first military mapping (1783-84) 
97 watermills can be seen in the Völgység. In this time approximately 30 settlements could be 
found in the area, which means the village/mill ratio was over 3. Large number of mills can be 
reasoned with their low capacity. From the end of the 18th century the number of watermills 
constantly fall back: on an 1818 map 87, on an 1856-1860 map 75 and on an 1881 map 67 mills are 
shown. 
 

According to the first military mapping overwhelming majority of the mills in the Völgység 
were originally constructed on a separate flume. Flumes were needed to reach bigger capacity: 
water energy could be focused on one point on the overshot mill-wheel. Quantity of water flowing 
in the leat was regulated by strict rules in order not too much to take from the brook and the leat 
was daily maintained thoroughly by the miller. Number of mills dropped drastically to the end of 
the 19th century according to the hard economic competition, development of technology and 
historic events, and mills disappeared almost totally for today. The remained mills are used 
differently from the original purpose while nothing was left from the leats. 
 

Völgység lakes call attention on another interesting land use change. Lakes cannot be found 
on maps prepared before the 20th century but until the middle of the 1950's flooded meadows are on 
the given places. Population tried to use every piece of land in the hilly area so on these flooded 
meadows the so-called "sour" hay was cultivated. Cattle did not eat the sour hay only horses did. 
From the middle of the 20th century when animal power was changed by machines in the agriculture 
the meadows wee not more needed and other useful functions was found for them. With the 
damming of brooks deeper valleys were transformed into detention and fishing lakes. Today more 
than dozen such lakes can be found in the Völgység that add to the landscape potential and 
aesthetical values of the landscape considerably. 
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Magyarországon a 2000. évi XLIII. (Hulladékgazdálkodási) törvény alapján kötelező a 
hulladékgazdálkodási tervek készítése. Hosszas vajúdás után az Országgyűlés 2002 végén fogadta 
el az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (110/2002. OGY határozat), majd 2003 augusztusában 
elkészülten a regionális hulladékgazdálkodási tervek is. Az egyes településeknek az országos és a 
regionális tervekhez kapcsolódóan, azokkal összhangban kellett (volna) elkészíteniük a települési 
hulladékgazdálkodási terveiket. Mind a regionális, mint a települési tervek készítését 
megnehezítette, hogy az a jogszabály (126/2003. korm. Rendelet), amely a hulladékgazdálkodási 
tervek tartalmi követelményeiről szól csak a regionális tervek elkészülte után látott napvilágot. 
 

A jogszabályi előírások alapján minden hulladékgazdálkodási tervnek a következő részekből 
kell állnia: 

• Helyzetfeltárás, keletkező hulladékok mennyiségi és minőségi kimutatása 
• Hulladékgazdálkodási célok megfogalmazása 
• A kitűzött célok megvalósulását elősegítő intézkedések. 
 
Már az első fejezet esetében komoly problémákkal kell megbirkóznia a terv készítőjének, 

nevezetesen az adathiánnyal. A legtöbb esetben ugyanis nem lehet pontos adatokat találni az egyes 
szektorokban keletkező hulladékok mennyiségéről, ami mivel az adatgyűjtés/szolgáltatás csak a 
veszélyes hulladékok esetében volt eddig kötelező nem is csoda. 
 

Az adathiányból adódó problémák végigkísérik a hulladékgazdálkodási tervezés első 
periódusát: az országos tervben közölt kiindulási adatokat és a régiók adatait összeadva kiderült, 
hogy még csak köszönő viszonyban sincsenek egymással az adatok. Ha pedig a kiinduló adatok 
ennyire pontatlanok, milyen végeredményre lehet számítani?  A másik alapvető probléma az OHT-
vel a szemlélete: alapvetően hiányoznak a konkrétumok. Sok szépen hangzó, nemzetközi 
hulladékos zsargonban elterjedt kinyilatkoztatás van benne, de hiányoznak a speciálisan 
Magyarországra vonatkozó konkrét elképzelések. 
 

Hogyan tovább? Számos civil környezetvédő szervezet és szakemberek is megfogalmazták 
javítószándékú javaslataikat az OHT-val, a regionális hulladékgazdálkodási tervekkel 
kapcsolatosan. Amennyiben ezeket az elképzeléseket sikerül az OHT következő periódusában 
(II.OHT) figyelembe venni, van arra remény, hogy gyakorlatban is használható, valódi célokat 
tartalmazó, végrehajtható hulladékgazdálkodási terveink legyenek. 
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In Ungarn ist seit der Fertigstellung von Müllwirtschaftsgesetz (2000) ist die Ausarbeitung 
von Müllwirtschaftspläne obligatorisch. Der ungarische Parlament hat der Ländliche 
Müllwirtschaftsplan im Jahre 2002. genehmigt, die regionale Müllwirtschaftspläne wurden danach 
im August von 2003 ausgearbeitet. Alle ungarische Siedlungen mussten mit Einklang der 
Ländlichen  und regionalen Pläne fertiggestellt werden. Die Fertigstellung der Pläne wurde dadurch 
schwieriger, dass der Norm für den Inhalt der Müllwirtschaftspläne wurde parallel mit den 
regionalen Plänen erarbeitet. 
 

Nach dem Gesetz müssen alle Müllwirtschaftspläne die folgenden Teile beinhalten: 
• Zustandanalyse,  der Nachweis von verschiedenen Müllarten 
• Zielsetzung 
• Die Aufgaben, die mit der Zielsetzung zusammenhängen 

 
Das grösste Problem war bei der Ausarbeitung der Müllwirtschaftspläne: das Fehlen der 

genauen Informationen. Bisher war noch nicht obligatorisch das Sammeln von Informationen über 
die entstehende Mengen von Müll. 
Der Informationsmangel hat das ganze Planungsprozess begleitet. Es hat sich herausgestellt, das die 
regionalen Pläne ganz andere Zahlen beinhalten, als der Ländliche Plan. Wenn man die regionale 
Daten zusammenrechnet, kommen ganz andere Zahlen heraus als die, die im Ländlichen Plan 
standen. Wenn die Ausgangszahlen falsch sind was kann man erwarten? 
Der andere Problem beim Müllwirtschaftsplan ist, das die konkreten Ziele und Aufgaben fehlen. 
 

Wie weiter?  Mehrere NGO-s und Fachleute haben ihre Meinungen über die Ländlichen 
Müllwirtschaftsplan geäussert. Wenn man die Kritiken und Vorschläge im nächsten Plan beachtet, 
können wir einen besseren, Eu-gerechten Müllwirtschaftsplan bekommen. 
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A táj nem csupán a horizont mentén egyidejűleg érzékelhető természeti és kulturális 
környezeti elemek összessége. Annál sokkal több: A táj szellemi alkotótevékenység eredménye. A 
táj érzékelése egy asszociációkat és fogalmakat egyesítő gondolat megteremtését és egy adott 
területhez való kötését jelenti. Ilyen gondolattársítások és fogalmak lehetnek például az otthon, a 
haza, a hagyomány, a határtalanság, a szabadság, vagy egyszerűen egy esztétikai minőség. A terület 
elhelyezkedése, amelyhez a fenti gondolatokat kötjük, lényegében állandó. A környezeti állapota, 
valamint a tájként való értelmezése azonban idővel nagymértékben változhat. Előadásomban a 
környezet valós változása és annak tájként való értelmezése közötti összefüggést kívánom 
elemezni. 

 
Mennyiben számottevő a tájértelmezés szempontjából, hogy a városi struktúrák 

terjeszkedésével megváltozik egy jól ismert és csodált táj, mint például Toscana szerkezete? 
Gyakorol-e a környezeti változás bármilyen hatást a területhez kapcsolódó asszociációinkra és 
ideáljainkra, így például Toscana esetében az Árkádia tájideálra? Úgy tűnik, hogy a környezet lassú 
változásai nincsenek azonnal hatással a tájértelmezésre. Felmerül azonban a kérdés: Milyen 
mértékű valós változás esetében vesszük tudomásul a környezeti változásokat, mikortól alakul át a 
táj értelmezése? A hosszan tartó, folyamatos környezeti változások esetében föltételezem az 
úgynevezett ’forralt béka szindróma’ (’boiled frog syndrome’) érvényességét. Ha egy békát egy 
fazék forró vízbe dobnak, azonnal elugrik. Ha azonban egy fazék hideg vízbe teszik, és lassan 
melegítik, nem érzékeli a hőmérsékletváltozást és bennmarad a forró vízben. Wackernagel és Rees 
(1996) használta ezt a példát a globális ökológiai pusztulás szemléletes magyarázatára. 
Véleményem szerint a példa ugyancsak érvényes a lassú, akár pozitív irányú környezeti változások 
tájértelmezésre gyakorolt igen alacsony hatása esetében. A váratlan környezeti változások esetében 
tapasztalható azonnali társadalmi reakciók szintén alátámasztják a fenti feltételezést. 
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The perception of our environment as landscape is not merely the sensual comprehension of 
simultaneously present natural and cultural elements in a cutting of the horizon. It is much more: A 
mental act of creation. To perceive landscape means to create an idea that incorporates several 
subjective associations and concepts such as hearth, homeland, tradition, boundlessness and 
freedom or simply an aesthetic quality, and to bind this idea to an existing site. The location of a 
site is fairly invariable but its environmental state and its interpretation as a landscape can change to 
great extent with time. In my paper I attempt to examine the correlations between the changes of the 
environment and the development of its mental perception as landscape.  

 
Does it matter e.g. that the urban sprawl restructures a well known and admired landscape like 

the Tuscan, or is this fact on a long term irrelevant to the association of ideals such as the Arcadian 
landscape ideal with the area of Tuscany? It seems that slow changes of the environment do not 
have an immediate effect on the idea of landscape. The question is however: at what extent of 
change will landscape perception acknowledge reality? In case of long term progressive landscape 
transformations I assume the legitimacy of the so called ‘boiled frog syndrome’. If you throw a frog 
into a saucepan of boiling water it will jump out, but if you put it in a saucepan of cold water on a 
very low heat then the frog will not realise that the water is slowly warming up and will boil with it. 
Wackernagel & Rees (1996) used this example to explain the acceptance of slow global ecological 
deterioration. In my opinion it is also relevant for the low effect of slow but positive environmental 
changes on the landscape perception. The immediate social reactions to abrupt environmental 
changes also seem to confirm the above theory.  
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A távérzékelés területén az utóbbi időszakban lezajlott fejlődés lehetővé tette a spektrometria 
és a képalkotó technológiák bevonulását a városi környezet, és annak ökológiai környezetének 
tanulmányozásába. 

 
Kétirányú kapcsolat van a növények és a városi környezet között. A települések mesterséges 

anyagaik következtében kevesebbet párologtatnak, és így csökken a látens hőáram, míg a 
szenzibilis hőáram nő. 

 
 Ez a jelenség városi hősziget néven jól ismert és sok kutató által vizsgált probléma. A nagy 
térbeli és spektrális felbontású távérzékelési módszerek a felszín hőmérsékletét is képesek 
detektálni városban ill. a településeken. A városok zöld területeik párologtatása révén csökkentik a 
hősziget hatását.  
 
 A képalkotó spektrometria rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy  több, mint 100 
különböző csatorna fölhasználásával  kiszámolhassuk a „vörös-küszöb” értékeket minden egyes 
képpontra. A „vörös-küszöb” értékek nagyon jó indikátorok a növények egyészségi állapotának 
becslésére egy városi környezetben. Emellett a termális csatornákat is fölhasználjuk a felszín-
hőszigetek detektálására. 
 
 Kutatásunk során egy új módszert fejlesztettünk ki a „vörös-küszöb” értékek becslésére, 
valamint a két módszer (termális csatornák, ill. „vörös-küszöb”) kombinálásával egy olyan képet 
hoztunk létre, amelyen látható, hogy a növények milyen mértékben befolyásolják a városi 
mikroklímát, ill. milyen mértékben nyomja el vagy stresszeli a városi környezet a város 
növényekkel borított területeit. Adatbázisunk egy speciális hiperspektrális légi fotó, amely 
Gyöngyös fölött készült.  
 
 A távérzékelési tendenciák azt mutatják, hogy egyre több műhold rendelkezik már 
hiperspektrális szenzorral. Reméljük, hogy a kifejlesztett módszerünk a jövőben mindennapi eljárás 
lehet a város– és városi zöldterület–tervezők számára abban, hogy megtalálják a megfelelő 
beépítettség és zöldterület arányt a városokban, távérzékelés alkalmazásával. 



 75

 
 

APPLICATION OF HYPERSPECTRAL AIRBORNE IMAGES FOR URBAN 
CLIMATE RESEARCH 

  
 

András Jung (andras.jung@uni-corvinus.hu)1 – László Tőkei (laszlo.tokei@uni-
corvinus.hu)1 – Péter Kardeván (kardevan@mafi.hu)2 

 
1 Department of Soil Science and Water Management, Corvinus University of Budapest, Budapest 
2 Geological Institute of Hungary, Budapest 
  
 

Recent advances in remote sensing have made possible to use spectrometry and imaging 
technologies to study the urban environment and its ecology condition. 

 
There is a two-way relation in the relationship between vegetation and urban environment. 

Settlements with their artificial material that can not evaporate so intensively will decrease their 
latent heat flux while sensible heat flux will increase. 

 
This phenomenon is well known as heat island effect and this is widely studied by many 

researchers. By remote sensing with high spectral and spatial resolution can be detected the surface 
temperature in a city or any settlement. 

 
On the other hand most cities have green areas also that can transpirate and evaporate in the 

same time that can reduce the heat island effect. 
 
Imaging spectrometry has the potential to use more than 100 different spectral channels to 

help us find such bands that can be used to calculate the “red-edge” values for every pixel in the 
scene. Red-edge values are very good indicators to assess vegetation-health-status in a city, and 
thermal bands are useful to detect surface-heat-island. 

 
In our research we have developed a new method to calculate red-edge value and we have 

combined two methods (red-edge and thermal) in one picture to be able to see how plants can 
influence the urban micro climate and how the urban environment can depress or stress vegetated 
areas in a city. 

 
Our dataset was a special hyperspectral airborne photo taken over the city Gyöngyös. 

Tendencies in remote sensing shows, that more and more satellites will be mounted with 
hyperspectral sensors to collect information from the surface of the earth. We hope our method in 
the future will be an “every day” method to find the best solution for urban and urban-green area 
planners and designers to make the appropriate proportion of vegetation and build-up areas in a 
given city. 
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Az Európa Tanács 2000/60/EC Direktívája, a Víz Keretirányelv modern vízgazdálkodási 
tartalmával új szemléletet hozott az európai vízügyi politika terén. A korábbi gyakorlathoz képest 
merőben új elemeket, új megközelítést tartalmaz, minden eddiginél komplexebben kezeli a 
vízgyűjtő területét. Alapvetően ökológiai szemléletű, -ami az európai gondolkodás újirányú 
változását mutatja-, és előmozdíthatja, illetve tovább mélyítheti a párbeszédet a mérnökök, 
természetvédők és a társadalom között. A Keretirányelv bevezetése Magyarország számára is 
kötelező. Az Európai Bizottság, valamint a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság felé, 
meghatározott tartalmú, releváns módszertannal kidolgozott éppen aktuális jelentéseket időre meg 
kell küldeni. 2005. március 22-e volt az úgynevezett „Jelentés az ország jellemzőiről, az emberi 
tevékenységek környezeti hatásairól és a vízhasználatok gazdasági tevékenységeiről”, mely többek 
között tartalmazta az országra jellemző vizek tipológiáját, víztestek beazonosítását stb. Felvetődik a 
kérdés, hogy a jelen joganyag a tájépítészek számára mit is jelent? Milyen szinten és területen 
érintettek ezen Direktíva végrehajtásában? A kérdésekre a válaszok magába az Irányelv szövegében 
rejlenek: „minden vízgyűjtőn törekedni kell a vizek jó állapotba hozására”, valamint fokozottan 
védeni kell és javítani a vízi környezetet. A Víz Keretirányelvnek megfelelő, a patakokra vonatkozó 
előírt környezeti célkitűzések elérése érdekében szükséges állapotjavítások sok esetben jelenthetik, 
vagy jelentik majd az egyes kisvízfolyások revitalizációját vagy renaturalizációját. A jelen írás 
célja, hogy összegezze a joganyag végrehajtásából adódó olyan új információforrásokat, melyek a 
kisvízfolyások rendezése, állapotjavítása során nagymértékben segíthetik a tervezést, valamint, 
hogy kísérletet tegyen az adatok fellelhetőségének bemutatására.  
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In December, 2004 the European Water Framework Directive (No. 2000/60/EC) was 
established, as a result of the agreement in main common water management questions and has 
brought new thoughts into water policy, the complexity at river basin scale. It bases on biological 
approach, which shows the newness in water management thinking, and provides fields for the 
communication between civil engineers, environmental protectionists, conservationist and public. 
The implementation of the Directive is obligatory also for Hungary. Reporting to European 
Commission and to International Commission for the Protection of the Danube River, with relevant 
method based defined content, is to be done regularly. The latest report on the “Characteristics of 
the Hungarian territory of the Danube River basin, summary of significant pressures and impact on 
environment of human activity and the economical analysis of water uses” had to be finished and 
sent by 22 March, 2005. This document contains the Hungarian typology, the list of water bodies, 
etc. The question is, what it means to landscape architects. In which level and in which tasks are 
they concerned? The answers are in the text of the Directive: “the objective of achieving good water 
status should pursued for each river basin”. The Directive aims at maintaining and improving the 
aquatic environment is going trough clearly: the achievement of the objective of at least good water 
status till 2015 by defining and implementing the necessary measures within integrated programmes 
of measures, taking into account existing Community requirements, and where the good water 
status already exists, it should be maintained. The establishment of the environmental objectives of 
streams according to the Water Framework Directive, may cause in many cases the improvement of 
streams (in morphological, in fauna, etc.). It  can be or must be its revitalisation on renaturalisation. 
The aim of the paper is to present those information sources origins from the Hungarian 
implementation issues of the Water Framework Directive, which can help in planning process of the 
stream revitalisation work and also to try to describe their storage. 
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Levegőszennyezés, vízszennyezés, zajszennyezés, talajszennyezés, vizuális szennyezés. Míg 
előbbiekkel hatóságaink többé-kevésbé foglalkoznak, s rögzített határértékek vannak, addig utóbbit 
gyakorlatilag mindennapjainkban szinte már mi magunk sem vesszük észre, annyira természetessé 
váltak. Legfeljebb nem értjük, miért is érezzük magunkat olyan nyomasztóan, miközben élünk, 
dolgozunk, közlekedünk lakóhelyünkön.  

 
Környezetünk vizuális szennyezés alatt érthetjük, amikor a táj- és településképet szabdaló 

távvezetékek, a mobiltelefon állomások, a „művészi” graffitik vagy kevésbé művészi tag-ek avagy 
a köztéri reklámhordozó felületek jelentenek. Utóbbiakat sem az a gazdasági reklámtevékenységről 
szóló törvény, sem az építészeti örökség védelméről szóló rendelkezések, sem a települések HÉSZ-
ei szemmel látható módon nem képesek kordában tartani,legfeljebb egy-egy védett objektum vagy 
településrész esetében tudnak kisebb-nagyobb eredményeket felmutatni. A lakosság nagyobb része 
viszont nem olyan szerencsés, hogy ilyen „védett” övezetben lakjon, éljen, közlekedjen.  

 
Jelen kutatás a vizuális környezetszennyezés kérdéskörén belül a reklámhordozó felületekre, 

azon belül is a szabályozási környezet liberális volta és a bevásárlóközpontok, hipermarketek, 
szakáruházak kíméletlen piaci versenye generálta „reklámcunamira” fókuszál. Könnyedén 
gondolhatjuk ugyanis úgy: a reklám s a reklámok tarkította városkép, noha csúnya, s bár ne látnám 
ugyan őket, de hát végül is ugyan kinek ártanak? Ám ha „megmetszik” az árnyat adó fát, hogy 
látszódjon a reklámfelület vagy ha csökken értékesítésre váró ingatlanunk értéke, mert egész éjjel 
világít előtte a gigantposzterek sora, vagy ha fáradtan hazaérve nem egy gyönyörűen virágzó 
futómuskátlikkal, hanem céglogókkal „ékesített” utcára nézhetünk csak ki, hatásviselőként szinte 
már biztos, hogy más módon közelítünk a témakörhöz. A reklámok negatív mentális és testi 
hatásokat gyakorolnak ránk – s nem csak akkor, ha vezetés közben valamelyiken elbambulva 
nekihajtunk az útszéli villanyoszlopnak. Míg a reklámok termelte profit nagy részét csak egy apró 
kisebbség élvezi, addig a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat a többség szenvedi el, mi 
több: esetleg a termékek árában még „önként” fizet is érte …  

 
A zöld- (és barna-) mezős beruházások nem csak az épület tömegével okoznak közvetlen 

látványkárosítást, de működésük egyes apróbb elemei is lehetnek jelentősen táj- és településkép 
rombolók: bármerre is járunk a fővárosban az elmúlt években, plakáterdővel találkozunk – ennek 
kialakulásához immáron nem szükséges, hogy választások legyenek az országban. Míg korábban a 
város lámpaoszlopain csak egy-egy kósza céglogóval találkozhattunk, az elszabadult zöldmezős 
beruházások, az egymás szomszédságába épülő, sokszor igen hasonló profilú szakáruházak és 
hipermarketek, bevásárló- és szórakoztató centrumok már a választás lehetőségének érzetét sem 
adják meg: akár több kilométerrel a létesítmény előtt „bejelentkeznek”, s akár a lakóteleptől a 
parkolóig végignavigálják a vásárlót a terelő-, irányító- avagy épp visszafordító nyíláradattal.  
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A reklámhordozó felületek okozta vizuális környezetszennyezés nem más, mint az utca, a városi út 
és tér s az autópálya SPAM-je. 
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Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Lärmverschmutzung, Bodenverschmutzung, 
visuelle Verschmutzung.. Indessen mit Vorigen befassen sich die Behörden einige Massen und es 
gibt gefixte Grenzwerten, die nachherige ist mal so natürlich geworden, das selbst uns es nicht mal 
bemerken. Höchstens verstehen wir nicht, warum fühlen wir uns sich so beklemmend, während wir 
in unserem Wohnort leben, arbeiten und verkehren. Unter die visuelle Verschmutzung unserer 
Umwelt verstehen wir, wenn Fernleitungen, Mobilfunktürme, „künstlerische“ Graffitis oder 
minderwertige „Tags“ oder sogar öffentliche Werbeflächen erscheinen, die das Landschaft- und 
Siedlungsbild zerfetzen. Nachherige kann weder sich das Gesetz über die kommerzielle 
Werbebetätigung, noch die Verordnungen über das architektonische Erbe, noch die lokale 
Bebauungsvorschriften bezähmen. Kleinere Erfolge aufzuweisen ist nur neben einige geschützte 
Objekte oder Siedlungsteil möglich. Die größte Teil der Bevölkerung hat aber nicht so viel Glück, 
mal so in eine „geschützte“ Zone zu wohnen, leben und verkehren. 

 
Die Forschung fokussiert innerhalb der visuellen Umweltverschmutzung auf die 

Werbeflächen, insbesondere auf die „Werbe-Tsunami” generiert durch liberale Verordnungen und 
die rücksichtslose marktwirtschaftliche Wettbewerb zwischen Einkaufzentren, Fachwarenhäuser 
und Megamärkte. Leicht können wir mal so denken: die Werbung und das buntgemachte Stadtbild 
von Werbungen ist zwar unschön, würde ich es bloß nicht sehen, aber wem schadet doch das? Aber 
wenn der schattengebende Baum „geschnitten” wird, damit das Werbefläche besser zu sehbar sei, 
oder unseres Grundstück weniger Wert wird,  weil die Gigantposters von nebenan die ganze Nacht 
beleuchtet werden, oder müde nach Hause kommend statt wunderschöne Pelargonien zu sehen sieht 
mal nun aus das Fenster nur Firmenlogos auf die Strasse, als Einflussträger kommt mal leicht auf 
andere Ansichten. Die Werbungen beeinflussen uns auf mentale und auch physische Weise – und 
nicht bloß dann, wenn wir gaffend ein Laternenpfahl anfahren. Indem der Profit vom Werbungen  
genießt nur eine kleine Minderheit, solange die negativen wirtschaftlichen, sozialen und 
urweltlichen Auswirkungen  muss die Mehrheit ertragen, oder sogar „soll” dafür bezahlen … 

 
Bauplätze auf der grünen Wiese (und auf Stadtbrachen auch) schaden nicht nur mit der Masse 

des Gebäude das Stadtbild, sondern kleinere Teilen der Betrieb können mal auch bedeutende 
Zerstörung vom Landschaft- und Siedlungsbild anzuführen. Egal, wohin geht man in der 
Hauptstadt, überall befindet mal Plakatwald – dazu brauch nicht mal die Wahlen. Indem früher  auf 
die Laternenpfahl nur einige Firmenlogos sehen könnte, heutzutage, weil die Bauplätze auf der 
grünen Wiesen aus die Kontrolle fast völlig ausgebrochen haben, die Einkaufszentren mit dem fast 
selben Profil geben nicht mal das Gefühl der  Freiheit zum wählen: eben mal mehrere Kilometers 
vor dem Megamärkte  grüssen die potenzielle Einkäufer und lassen die nicht los mit leitenden, 
lenkenden oder sogar umkehrenden Pfeilenfluten. 
Die visuelle Umweltverschmutzung vom Werbeflächen ist nicht anderes, als das SPAM der 
Strassen, Plätze und Autobahnen. 
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Régi megállapítás a térinformatika területén, hogy az információs rendszerekben tárolt adatok 
80%-a földrajzi koordinátákhoz köthető. A táj és az irodalom kapcsolata köztudott, de az irodalmi 
jellegű adatok térinformatikai jellegű feldolgozása eddig nem történt meg. A kutatás keretében a 
irodalmi helynevek lexikonának (Erős Z.: Magyar Irodalmi Helynevek A-tó Z-ig, Kis-Lant kiadó 
Bp. 2. kiadás, 1995) segítségével 1716 helységhez kapcsolódó irodalmi adatot rögzítettünk 
(helységnév, író, költő neve, bejegyzés évszáma). A helységnév adatok többsége az írók lakó-, 
szülőhelyéhez, alkotóhelyéhez kapcsolódik, de vannak olyan települések is, amelyek csak 
valamelyik irodalmi alkotásban szerepelnek. A feldolgozás geometriai alapjául Magyarország a 
középkor végén c. digitális térképek használtuk, amely közel 23 ezer település, vagy egykor létezett 
település adatait tartalmazza. A digitális alaptérkép tartalmazza a középkori Magyarország 
településeit, birtoktesteit és vármegyéit, valamint vízrajzi adatokat. A leíró jellegű (táblázatos) 
irodalmi adatok a földrajzi koordinátákhoz a településnevek és vármegyenevek segítségével 
kerültek összekapcsolásra.   

   
 1. ábra: Irodalmi adatok 2. ábra: Petőfi Sándorral kapcsolatos bejegyzések 

Az összekapcsolás után 542 településen kerületek bejegyzésre irodalommal kapcsolatos 
adatok (1. ábra). Egy településsel kapcsolatosan természetesen több irodalmi adat is előfordulhat. A 
térinformatikai adatbázis elemzése többféle módon is történhet: 
1. A térinformatikai adatbázis bejegyzésinek száma alapján sorrendbe állíthatók a települések. A 

bejegyzések száma egyfajta irodalmi súlypont nagyságot mutat a térképen. 
2. A gyakoriságok alapján interpolálással területi súlypontok képeztethetők 
3. Az írókkal kapcsolatosan szintén összesíthető a bejegyzések száma. Eszerint a lexikon 512 író, 

költő adatait tartalmazza. Az adatbázisban Petőfi Sándor (127), Jókai Mór (59), Móricz 
Zsigmond (55), Móra Ferenc (39), Mikszáth Kálmán (28) településnél szerepel.  

4. Az egyes írókkal kapcsolatos települések évszámmal együtt megjeleníthetők a térképen (2. ábra), 
így meghatározható az írók „működési” területe. 

5. Az évszám bejegyzések alapján meghatározható az egyes térségek irodalmi „aktivitása” 
koronként. 

Az évszám bejegyzések alapján meghatározható az egyes korok irodalmi „aktivitása”. A kutatás 
folytatásában az adatbázis bővítésével és további strukturálásával, más térinformatikai adatbázisok 
összekapcsolásával (pl. tájkarakter kataszter) az egyes tájak, tájegységek irodalmi kapcsolatai 
tovább finomíthatók, pontosíthatók.  
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It is a common and old statement ont he field of geographical information systems that 80% of all kind of data can be 
pointed directly to geographical coordinates. The connection of literature and landscape is also common for everybody  but the 
systematic working up of this data in a GIS system hasnt happened until now. In the frame of this research  the encyclopaedia 
of literature place name was used as one of the resource(Zoltán Erős, Magyar Irodalmi Helynevek A-tó Z-ig, Kis-Lant kiadó 
Bp. 2. kiadás, 1995). With the help of the encyclopaedia 1716 records were digitised (place name, name of the writer, and date 
of the record). The place names were generally attached to writer settlements (working place, native village) but there are 
several place where the base of the connection is a literary work. For the geometrical base of the working up we used the 
„Hungarian Kingdom in the late Middle Ages” digital map where more then 23 thousend settlement were  represented ont he 
map. The digital base map contains the place all of the existing or formerly existed village which can be localised on a map. 
Beside of the settlement location the map also contains the hidrology and the counties. The literature records were geocoded 
on the map with the help of the conunty and settlements locations. 

   
 1. Figure Literature data ont he map 2. Figure Notes of Sándor Petőfi in the database 

 
After the connection at 542 settlements have literature notes attachements (Figure 1.). Naturally, it is possible that a 

certain village has more then one note int he database. The analysation of the GIS database has happened in several ways. 
1. According to the number of notes in a settlements an order of „importance” of settlements were definied. The result of this 

research is the following:  Budapest (205), Kolozsvár (43), Szeged (40), Debrecen (36), Pécs (33). 
2. According to frequency of notes in the space a so called „density” map was created by interpolation. This map shows the 

important region of literature. 
3. It is also possible to sum the notes by the writers: In the database there are 512 writer or poet name. This type  of 

analysation shows a kind of degree of „tightness” of the writer and the landscape: The result  of this analysation is the 
following: Petőfi Sándor (127), Jókai Mór (59), Móricz Zsigmond (55), Móra Ferenc (39), Mikszáth Kálmán (28). 

4. At each writer or poet the connected settlement can be highlighted on the map (Figure 2.) So, in this way the „working 
area” of the writer can be outlined. 

5. According to the dates in database individual region of the literature can be definied int he space and in the time.  
6. According to the dates the importance or the literatural activity of age can be estimated. 
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Új bevásárlóközpontjaink ma már nem csak egyszerűen a napi árubeszerzés helyszíneit 
jelentik, hanem egyfajta pótlólagos köztérré is váltak, úgy belül, mind kívül. Nem egy esetben, 
főleg városiasabb térségben olykor igényesebbnek hat kialakításuk, fenntartottságuk, mint egy-egy 
lakótelepé, játszótéré. Mind többen, de különösen a fiatal, felnövekvő generáció tölt el egyre több 
időt akár a „dobozok” belsejében akár annak környezetében. Sőt, akad bevásárlóközpont, amelynek 
zöldfelülete helyenként már inkább tényleg hasonlít (gyermekkorunk lakótelepein olykor hiába 
keresett) játszótérre. Árnyas pergolák, szökőkutak, kerékpáros-park, ugyan, mi kellhetne még? A 
helyzet, mint oly sok esetben, messziről szépnek tűnik. 

 
Ha közelebbről megnézzük, akkor egy-kettőre lekopik a máz: a valóságos helyzet nem 

annyira rózsás. A távolról szép zöld bokrok alatt például hulladékkal teli bevásárlókocsik 
éktelenkednek. Igaz: kérdéses, mennyire is veszik egyáltalán figyelembe ezek a zöldfelületek a 
tényleges igényeket? Mekkora területre terjed ki az igényesebb kialakítás? Hol jelennek meg a 
gondozatlanság első foltjai, hol s merre vannak a fenntartatlan, gazban elsüllyedő növénycsoportok, 
meddig terjed a pozitív (már ha van ilyen) formáló hatás?  

 
Egyáltalán, mennyire figyelnek az alapvetően szinte csak az autósokra kitalált és megépített 

létesítmények a gyalogosokra és a kerékpárosokra? Mi a helyzet a rejtettebb, kieső zugokkal, 
esetleg a még beépítésre váró, de az arculatot már most is formáló területekkel? Vajon gondosan 
fenntartott területek találunk közelebb lépve vagy vállig érő parlagfű-erdőt? 

 
Már maga a kialakítás sem mindig optimális, hisz lesz, ahol sosem lesznek árnyat adó nagy 

fák a parkolóban. Miért? Mert a mélygarázsra csak edényes fákat lehetett „ültetni”. Másutt 
áttaposások szabdalják szét a zöld gyepet, mert egyrészt a terv nem számolt a hazai sajátossággal: a 
magyar gépkocsiállomány jó ha fele a nyugatinak, így sokan gyalogosan közelítik meg a 
bejáratokat, természetesen toronyiránt; másrészt mert a szocialista lakótelepeket megszégyenítő 
módon csak derékszögben gondolkodott a tervező a gyalogos utak vezetésénél. A gyalogos 
forgalom jelei mindenütt megmutatkoznak,s különösen a buszmegállók környékén sem sok helyen 
találunk gyepet.  

 
Vajon mi a helyzet a kerékpárutakkal és kerékpártárolókkal? Egy lakótelep melletti 

bevásárlóközpontba nem csak három hetente megy a vásárló … Egyáltalán, visz-e kerékpárút a 
bevásárlóközponthoz, s ha igen, befordul-e oda? Arra az időre pedig, míg bemegyünk vásárolni, 
találunk-e kerékpártárolót??? További érdekes kérdéseket vet fel a „peremzóna”, a szomszédos 
területekkel való átmenetet képző terület. Vajon a közvetlen fogadótér igényessége (már ha nem 
„mocsári-levendulákat” találunk ott) terjed-e idáig, vagy itt már betontörmelékek közt kell 
botladozzunk? Esetleg nincs se világítás, se fásítás? 
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Sajnos, mint azt a képek is mutatják, lenne még mit tenni a bevásárlóközpontok környezetalakítása 
terén mind funkcionális, mind esztétikai értelemben. 
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Neue Einkaufszentren sind heute nicht nur die Bezugsquelle von Güter, sondern sind 
zusätzliche öffentlichen Plätze geworden, ebenso wie außen wie drinnen. Nicht im einen Fall, am 
meisten in städtischer Umgebung wirken anspruchsvoller mit ihrer Formgebung und mit in gutem 
Stand gehaltenes „Milieu” als einige Plattenbau-Wohnviertel oder Spielplatz. Immer mehr Leute, 
besonders die Generation der Zukunft verbringen viel Zeit drinnen im „Kasten“ oder in seiner 
Umgebung. Sogar gibt’s Einkaufszentrum, deren Grünflächen eher als wirklich Spielplätze ähneln. 
Schattige Pergolen, Springbrunnen, Fahrrad-park, nun, was fehlt noch? Die Lage, als in so vielem 
Fällen, sieht  nur vom weit  schön aus. 

 
Bei näherer Betrachtung, im Handumdrehen verschwindet der gefällige Anstrich: die 

wirkliche Lage ist eben nicht rosig. Unter die grünen Stauchen, die von weit so schön wirken, findet 
man Einkaufwagen voll mit Müll. Es ist fraglich: wieweit wurden auf die wirkliche Bedürfnissen 
geachtet? Wie weit dehnt sich die anspruchsvolle Formgebung aus? Wo erscheinen die ersten 
ungepflegten Flächen, wo sind die Pflanzengruppen mit Unkraut   bedeckt, wie weit dehnen sich 
der positive (falls so ebenhaupt gibt’s) Einfluss?  

 
Überhaupt, wird mal aufgepasst auf die Fußgänger und Radfahrer, weil eben die meisten 

Einkaufzentern für Autofahrer geplant sind. Was ist die Lage mit den verborgenen Ecken oder mit 
dem noch zu Bebauung wartende Plätzen, die aber den heutigen Anblick beeinflussen? Findet man 
hier mit Bedacht gepflegte Plätzen oder nur Ödland mit Ambrosia Elatior Felder? 

 
Oft ist die Formgebung von Anfang an nicht optimal, weil es Parkplätze, wo nie 

schattengebende große Bäume werden gibt. Wieso? Weil Bäumen über Tiefgarage nur im 
Betonkästen gepflanzt worden. Anderswo findet man Durchtretungen im Grün, einerseits weil der 
Plan beachtete nicht die spezielle örtliche Eigenheiten: in Ungarn gibt’s so nur die hälfte von Autos, 
als in West-Europa, so müssen viele zu Fuß gehen (selbstverständlich übers Feld), anderseits weil 
die Fußwege sind ebenso winkelrecht wie beim Plattenbau-Wohnvierteln. Die Spuren von 
Fußgänger sich mal überall, insbesondere findet man kein Rasen neben Bushaltestellen. 

 
Eine andere Frage ist die Lage mit dem Radwegen und –Parkplätzen. Vergessen wir nicht: 

neben eine große Wohnviertel geht man nicht nur in drei Wochen einkaufen …Überhaupt, führen 
die Radwege zu Einkaufzentern zu? Und können wir das Rad in sicherem Außen lassen??  

 
Weitere interessante Frage ist dir äußere Rand von Einkaufszentren. Wie ist der Übergang mit 

dem anliegenden Flächen? Der anspruchsvolle Eingangsaum dehnt hierher aus (falls dort auch nicht 
„Wasser-Lavendel” finden) oder beim annähern muss man durch Schutt waten? Vielleicht gibt’s  
sogar keine Beleuchtung. Leider das Bild zeigt an, das es gäbe noch zu tun beim formen von 
Aussehen von Einkaufszentren so wie funktionelle als auch im ästhetische Hinsichten. 
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Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar 
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszéke 2004 óta a 
Müncheni Műszaki Egyetem Tájökológiai Tanszékével és a csíkszeredai Sapientia Egyetemmel 
közösen dolgozik egy olyan projekten, melynek célja az erdélyi Firtos Kistérség tájfejlesztési 
tervének az elkészítése. A Firtos Kistérség Erdélyben található, 500 négyzetkilométer nagyságú és 
főként magyar anyanyelvűek lakják.  A kutató munka – szándékaink szerint – egy nagyszabású 
európai kutatási és fejlesztési program részeként készül el. 
 

A Firtos Kistérség tájszerkezetét mind a mai napig a tradicionális mezőgazdasági termelés és 
az ebből fakadó életmód és kulturális örökség határozza meg. A hagyományok fennmaradásának az 
egyik oka a kiépített úthálózat hiánya, ami magával hozza az infrastuktúrális és ellátási rendszerek 
elmaradottságát is. Az infrastrukturális elmaradottságok miatt az elmúlt 40 évben az emberek élete 
változatlan maradt. Az ottlakók egyéni gazdálkodást folytatnak, sok esetben a modern technikai, 
technológiai eszközök nélkül. 
 

A vasfüggöny lehullása óta és a tervezett 2007/2008-as uniós csatlakozás miatt egyre 
nagyobb mértékben jelentkezik az igény a térségben a gazdasági és a technológiai felzárkózásra. A 
lakosság elsősorban az utak kialakítását és a modern kommunikációs hálózatokra való csatlakozás 
lehetőségeit igényli. 
 

A civilizációs fejlődés gyakran párosul azonban jelentős környezet, természet és tájképi 
károsodásokkal. A Firtos Kistérségben most van egyedülálló lehetőség arra, hogy a fejlesztés 
beindulása előtt tudományos kutatással, tervezéssel biztosíthassuk, hogy minél kevesebb káros 
mellékhatása legyen a sok szempontból fontos és igényelt fejlesztésnek. A projekt számos hasonló 
kelet- és kelet-közép-európai kistérség számára minta lehet. 
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Der Lehrstuhl für Landschaftsplanung der Corvinus Universität bereitet seit 2004 gemeinsam 
mit dem Lehrstuhl  der Landschaftsökologie der Technischen Universität München und der 
Sapientia-Universität Czikszereda (Rumänien) ein Projekt zur Kulturlandschaftsentwicklung in der 
Firtos-Region vor, eine rund 500 Quadratkilometer große Mittelgebirgsregion mit ungarisch 
sprechender Bevölkerung in Siebenbürgen (Transsilvanien, Rumänien). Das Forschungsvorhaben 
soll Teil eines größeren transeuropäischen Forschungs- und Entwicklungsprojekts werden, in das 
weitere, strukturell vergleichbare Regionen aus benachbarten Ländern einbezogen sind.  
 

Die Firtos-Region zeichnet sich aus durch eine bis heute durchweg traditionell 
bewirtschaftete, außerordentlich vielfältige Landschaft, durch ein bedeutendes Kulturerbe und eine 
noch weitgehend authentische Lebenskultur. Ein wesentlicher Grund für diese Situation ist das 
Fehlen befestigter Verkehrswege, was die Mobilität, die Versorgung mit Konsumgütern, die 
kontinuierliche Modernisierung der Infrastruktur und damit die Veränderung der Lebensweise seit 
etwa 40 Jahren unterbunden hat. Die Bauern betreiben noch Subsistenzwirtschaft, nahezu ohne 
moderne technisch-industrielle Mittel. Dies ist eine in Europa mittlerweile sehr seltene Situation. 

Seit dem Fall des eisernen Vorhangs und mit dem für 2007/08 geplanten EU-Beitritt 
Rumäniens zeigt sich auch in der Firtos-Region ein erheblicher Nachholbedarf im ökonomischen 
und technologischen Bereich, aber auch in der Umweltvorsorge, insbesondere beim Schutzgut 
Wasser. Die wichtigsten Forderungen der Bevölkerung sind der Ausbau der Straßen und der 
Zugang zu den modernen Kommunikationstechnologien.  
 

Zivilisatorische Fortschritte gehen aber oft mit gravierenden, unter Umwelt-, Natur- und 
Landschaftsschutzgesichtspunkten nachteiligen Veränderungen einher. In der Firtos-Region besteht 
jetzt die vermutlich nicht wiederkehrende Chance, die bevorstehenden Veränderungen aus eigenen 
Potenzialen und mit wissenschaftlicher Unterstützung in eine wünschenswerte Richtung zu lenken. 
Dies kann Vorbildcharakter für zahlreiche ähnliche, insbesondere ost- und ostmitteleuropäische 
Regionen haben.  
 

Wie viele andere strukturschwache europäische Gebiete ist die Firtos-Region durch 
Abwanderung gekennzeichnet. Dieser Prozess wird sich durch den EU-Beitritt vermutlich noch 
beschleunigen. In der Landschaft ist das an der einsetzenden Wiederbewaldung brachgefallener 
Wiesen, Weiden und Äcker erkennbar. Neben einem sorgfältigen Ausbau der Infrastruktur gilt es, 
gemeinsam mit der jungen Generation, attraktive und zukunftssichere Arbeitsplätze in der 
Landwirtschaft und im Handwerk zu schaffen, um die Abwanderung zu bremsen und damit die 
Eigenart, die kulturellen und natürlichen Werte dieser Landschaft so weit wie möglich zu erhalten. 
Ein sanfter Tourismus kann zum entscheidenden ökonomischen Faktor werden. 
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Ma a kastélyok és kertjeik elsődleges hasznosítása turisztikai szempontú. E mellett azonban 
megjelenhet az oktatási célú felhasználás is. Mivel a környezeti nevelés tárgya mindig az ember és 
környezete kölcsönhatása, kapcsolata, viszonya ezért tökéletes helyszínei lennének az ilyen témájú 
oktatásnak, az ember tájalakító tevékenységének a vizsgálatának. Mégis milyen lehetőségeket 
rejtenek oktatási szempontból a kastélyok és kertjeik? Elsődlegesen a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 
által meghatározott műveltségi területekben megjelölt fejlesztési-nevelési céloknak kell 
megfelelniük. Majd ezek alapján kell feltárni az erdei iskola lehetőségeit, hogy a kastély és kertje 
mennyire felel meg a projektünk célkitűzéseinek, és hogyan tud segíteni az oktatási cél elérésében. 
A poszter egy lehetséges projektet mutat be a Füzérradványi kastély kertjében. 
 
Hogyan áll össze egy projekt? Egy igen hosszú tervezési folyamat eredményeképpen. Nézzük meg 
leegyszerűsítve a füzérradványi kastély és kertje példáján keresztül 8. osztályos tanulók esetében. A 
helyszín kiválasztásához nagyban hozzájárult, hogy a kastélypark szomszédságában található a 
FITE, a Füzérradványi Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola. Az erdei iskola programkínálatában 
kiemelkedő a park megismerése botanikai és történelmi szempontból. Ezen kívül a település és a 
park része a „Kormos bába” tanösvénynek, így kiegészítő programként ennek bejárására is módunk 
nyílhat.  
 
A téma feldolgozásához, a projekt kapcsolódási pontjainak feltárásához a legjobb, ha projekthálót 
készítünk. Ebben össze tudjuk foglalni a különböző helyekről/tantárgyakból a mi témánkra 
vonatkozó ismereteket. Ez természetesen csak általánosságban mutatja a kapcsolatokat, nem biztos, 
hogy az összesre szükségünk lesz a projekt kidolgozása folyamán. Az, hogy mennyit és mit 
használunk fel belőle az a célkitűzéseinktől és a helyszín adottságaitól függ.  
 
Egy ilyen projekt eredménye sokrétű. A számtalan formában dokumentálható és összegezhető 
megoldásokat keretbe kapcsolja ebben az esetben egy szituatív játék. Az ismeretszerző, tájékozódó 
rész lezárásaként egy konferencia rendezhető különböző érdekcsoportok/témacsoportok gyermek-
képviselőinek részvételével. Ez a konferencia alkalmas arra, hogy különböző nézeteket, 
tapasztalatokat, érdekeket ütköztessenek a gyerekek. Ezáltal finomodik, árnyalódik saját 
vélekedésük is. A játék érdekes, izgalmas, tanulságos. A konferenciát koordináló pedagógusnak 
nagy a felelőssége abban, hogy a beszélgetés, az érvelések milyen mederben folynak, milyen 
stílusúak és mennyire tartalmasak. Ezen kívül a program során igen sok alkotás, dokumentum, 
szakanyag születhetik. Célszerű ezeket összegyűjteni és a település önkormányzatának átnyújtani, 
hazatérve az iskolában bemutatni. 
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Today castles and their gardens are utilized primarily by tourism. However, their use can also 
serve educational purposes as open-air schools. Since environmental education focuses on the 
relationship and interaction between people and their environment, castles could well serve as 
perfect places of education and research on human’s shaping of the landscape. Nevertheless, what 
educational possibilities do castles and their gardens have in store? First of all, they have to suit the 
educational aims and requirements inherent in the cultural fields defined by the National 
Curriculum. On the basis of these conditions the possibilities of the open-air schools have to be 
revealed to show how a castle and its garden meet the object of the project and how it can assist in 
the achievement of the educational aim. The poster demonstrates a possible environmental 
education project involving the garden of the Füzérradvány castle. 

 
How is a project created then? It is the result of a long process of planning. Let us take a look 

at the simplified version of the project involving the Füzérradvány castle and its garden as well as 
students in the eighth form. In the neighbourhood of the castle there is the Youth Camp and Open-
Air School of Füzérradvány (FITE), which largely contributed to the choice of the location. Getting 
to know the park from a botanical and historical perspective is of great importance in the 
programme of the open-air school. In addition to this, the settlement and the park is a part of the 
path called “Kormos bába”, which is used for education. We can have an opportunity to walk all 
over this path as supplement to the programme. 

 
To treat the subject and reveal the connecting points of the project we had better create a net 

of it. From the various sources and subjects we can get a summary about our knowledge regarding 
the topic. Certainly this shows the relations only in general and we may not need all of them during 
the working out of the project. What we will use of these sources and subjects and the quantity of 
them will depend on our objects and the features of the location.  
 

The result of such a project is usually complex. The solutions that can be summarised and 
documented in various ways are linked here in a frame of a situation play. As a conclusion to the 
orientation part a conference should be organised with the participation of child-representatives of 
various interest groups as well as workgroups. Such a conference is suitable for the children’s 
exchange of different opinions, experience and interests while helps them elaborate their own 
views. The play is interesting, exciting and instructive. In the course of the programme several 
work, documents and technical materials may be created. It is practical to collect these materials 
and hand them to the local government of the settlement as well as to demonstrate them back at 
school. 
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A turizmus jelentős arányt képvisel a hazai gazdaságban, azonban nemzetközi viszonylatban 
az egy látogatóra eső fajlagos bevételek alacsonyak. Magyarország (ezen belül Visegrád is) 
turisztikai vonzerőkben gazdag, számos természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, azonban a 
turisztikai vonzerők kihasználtsága nem megfelelő. A turisztikai vonzerők hatékonyabb 
kihasználásához meg kell teremteni a sokoldalú hasznosítás alapfeltételeit, így biztosítani kell a jó 
megközelíthetőséget, valamint a színvonalas szolgáltatási hátteret és a változatos programkínálat 
feltételeit. Elsődleges a többféle szolgáltatás összehangolt fejlesztéseként megjelenő turisztikai 
termék- és programcsomagok kínálatának bővítése a vonzerők sokoldalú és magas költést lehetővé 
tevő hasznosításának érdekében. 

 
Ezt felismerve Visegrád Város Önkormányzata, a Mátyás Király Múzeum és a Pilisi Parkerdő 

Részvénytársaság Visegrádi Erdészete, valamint a BCE-TK Tájtervezési és Területfejlesztési 
Tanszék közösen lépett a turisztikai adottságok komplex feltérképezése, fejlesztése és ezáltal, jobb 
kihasználása érdekében. E munka irányul a település Turisztikai Fejlesztési Koncepciójának 
átdolgozására, majd az egyes projektek részletes kidolgozására. Ennek első lépéseként került sor 
Visegrád turisztikai potenciáljának felmérésére. Ez jelenti a meglévő turisztikai termékek és 
szolgáltatások felmérését az alábbi szempontok szerint:  

⎯ állapot,  
⎯ környezet,  
⎯ megközelíthetőség,  
⎯ kihasználtság,  
⎯ promóció.  

Ezen kívül jelenti az érdekelt és érintett felek elképzeléseinek dokumentálását, a turisztikai 
fejlesztésbe vonható területek feltárását. 

 
A turizmus fejlesztése céljából olyan, nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai 

attrakciók, termékek fejlesztése szükséges, amelyek Visegrád kulturális örökségeire és természeti 
értékeire építenek. Az adottságok hasznosításának igen sokrétű feladata csak egy komplex, a 
pusztán turisztikai célokon túlmutató szemléletmód alkalmazásával lehetséges. Vagyis az 
adottságok valódi attrakciókká történő fejlesztése lesz a továbbiakban az egyik legfontosabb 
feladat. A célok eléréséhez emellett hasonlóan fontos a vonzerőkhöz kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztése, a megfelelő marketingtevékenység, és a helyi kínálat elemeinek programokká történő 
szervezése. 
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Le tourisme réprésente la proportion la plus importante dans l’économie nationale mais en 
matière de relations internationalles le nombre des revenus unitaires pour un habitant sont bas. La 
Hongrie (et Visegrád aussi) est riche en attraction touristique, elle a beaucoup de valeurs culturelles 
et de richesses naturelles mais l’utilisation de ces spectacles tourismes est inconvenable. Pour que 
l’utilisation des attractions de tourisme soit plus convenable on doit créer des conditions essentielles 
de l’utilisation variée: il faut assurer qu’on peut bien accéder aux curiosités, les dessous du service 
et les conditions des programmes multiple. L’élargissement de l’offre des paquets des productions 
et des programmes touristiques dont le résultat du développement de plusieurs sortes des 
présentations est primaire en faveur de l’utilisation diversifiée des curiosités qui rend possible 
dépense élevé. 
 

La mairie de la ville Visegrád, le Musée Roi Mathias de Visegrád, Pilisi Parkerdő 
Részvénytársaság Visegrádi Erdészet et BCE-TK Chaire de Paysage Projets et Aménagement du 
Territoire sont entrés conjointement en faveur de mesurer, de développer et de plus bien utiliser les 
attractions touristiques de Visegrád. Ce travail se concentre sur le remaniement de la Conception de 
Développe de Tourisme à Visegrád et puis la rédaction des certains projets. Au cours du premier 
pas on a mesuré le potentiel touristique de Visegrád. Cela signifie les produits touristiques et 
services d’à présent d’après les points de vue ci-dessous: 

— condition 
— environnement 
— accessiblité 
— utilisation 
— promotion. 

Quant à la mesure on doit penser à la documentation des idées des parties intéressées et concernées 
et mis à jour les terrains qu’on peuvait intéresser au développement. 
 

Pour développer le tourisme on a besoin de faire progresser des produits touristiques 
comparatifs au niveau international dont les fonds viennent de l’héritage culturel et naturel de 
Visegrád. L’utilisation des données n’est possible que l’adaptation d’un aspecte complexe pas 
seulement touristique. C’est-a-dire que par la suite le devoir le plus important est transformer les 
données en attraction véritable. En plus, pour atteindre les buts, aussi important est le 
développement de l’infrasructure qui se rattache aux curiosités, la promotion convenable et 
l’organisation des offres locaux aux programmes. 
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A tőzeges lápterületek hasznosítási módjai között sajátos, ellentmondásos szerepe van a 
tőzegkitermelésnek. Az ambivalencia abból adódik, hogy a tőzegbányászat a természeti értékek 
esetleges megszűntetése mellett új, természetközeli-féltermészetes vizes élőhelyek, másodlagos 
mocsarak és lápok létrejöttét eredményezi. Sok esetben hozzájárult a lápi-mocsári fajok és a 
lápvidékek tájkarakterének, tájelemeinek átmentéséhez. A felhagyott bányaterületek túlnyomó része 
mára eljutott a regenerálódásnak arra fokára, hogy a vegetáció és az állatvilág tekintetében egyaránt 
értéket képviselnek.  

 
A tőzegbányászat élőhely teremtő szerepének hatékonyabb kihasználása, valamint a 

természetvédelmi és a tőzegbányászati érdekek szükségszerű összehangolása már hazánkban is 
felmerült gondolatként. Az a szemléletváltás azonban még várat magára Magyarországon, amely 
Nyugat-Európában a tőzegbánya-utótájak megítélése terén már bekövetkezett. Hátráltatja e 
folyamatot, hogy felhagyott tőzegkitermelő helyeink regenerálódási folyamatai és természeti értékei 
összességében még csak kevéssé ismertek. Kutatásom fő súlypontját ezért a tőzegkitermelés során 
létesülő tavak, bányautótájak országos szintű állapotfeltárása és természetvédelmi-tájökológiai 
szempontú értékelése képezi.  

 
Magyarországon 1843 és 2004 között több mint 5600 hektáros területet érintett a 

tőzegkitermelés. A kitermelt területek 61%-a többé-kevésbé háborítatlan vizes élőhely, míg 7%-át 
még jelenleg is bányásszák. Az erdőgazdálkodási, nádgazdálkodási és egyéb hasznosítások 
elhanyagolható szerepűek. A felhagyott tőzegbányák területének 23%-án folyik horgászat, illetve 
tógazdasági haltenyésztés. Összesen 3615 ha kiterjedésű tőzegbánya-utótáj áll védett természeti 
területként (NP, TK, OTT, HvT) oltalom alatt. A kitermelt tőzeges területek kiterjedésének a 64%-a 
tehát védett természeti területként oltalmat élvez. További 720 ha kiterjedésű (12%) hajdani 
tőzegkitermelő-hely közösségi (Natura 2000) oltalom alatt áll.  

 
A kitermelt tőzeges területeken újraképződött fehér tündérrózsás hínártársulások 

(Nymphaeetum albae), gyékényes ingólápok (Thelypteridi-Typhetum), télisásosok (Cladietum 
marisci), lápi cserjések (rekettyés fűzlápok – Calamagrosti-Salicetum cinereae), valamint kisfészkű 
aszat (Cirsium brachycephalum), tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) és lápi póc (Umbra krameri) 
állományok országos viszonylatban is jelentősek és unikális jellegű természeti értéket képviselnek. 
A tőzegipar 30-40 évvel ezelőtti fénykora óta mára megváltozott a kitermelt tőzeges területek 
tájökológiai szerepe. Fontos helyet töltenek be a mocsári-lápi életközösségek védelmében és a 
lápok újraképződésében. A tőzegbánya-utótájak ezért a magyarországi ökológiai adottságok között 
a síklápok és mocsarak rekonstrukciójának potenciális színterei lehetnek. Poszterem fotomontázs 
formájában nyújt betekintést a tőzegbánya-utótájak szépségeibe és árnyoldalaiba, valamint 
természeti értékeibe. A fényképfelvételek hazánk kilenc jelentősebb tőzegbánya-utótáján, –összesen 
több mint 4000 ha-os területen– végzett helyszíni bejárásaim során készültek.  
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BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
 

Amongst different ways of utilization of peatlands, peat extraction has a special, controversial 
role. The fact behind this duality is that while making natural resources broken off peat mining also 
results in the appearance of new wetland habitats as secondary swamps and mires. In many cases it 
has contributed to preservation of characteristic species of swamps and mires and of peatland 
landscapes. Most of abandoned peatlands have reached such a level of regeneration that they 
represent a high value considering both vegetation and wildlife.  
 

Ideas of more effective application of peatmining as a tool for creating wildlife habitat as well 
as inevitable reconciliation of nature conservation and peatmining interests have appeared in 
Hungary, too. However, the change in approach to abandoned peatmines had occurred in Western 
Europe is still to be waited to come here. Lack of comprehensive knowledge on regeneration 
processes and natural values of abandoned mines sets back this process. My research is focused on 
the analysis and evaluation of lakes and landscapes developed by peat extraction, from the point of 
view of nature conservation and landscape ecology.  
 

Area affected by peatmining in Hungary between 1843 and 2004 is more than 5600 hectares. 
61% of extracted sites are more or less undisturbed wetland habitats, while 7 % is still excavated. 
Silviculture, reed management and other after-uses have no significant role. 23% of the area of 
abandoned peatmines is used for angling or fish breeding. There are 3615 hectares of abandoned 
peatmines protected by nature conservation in Hungary, that is 64% of extracted peatlands are 
under protection. There are further 720 hectares of abandoned peatmines (12%) protected as Natura 
2000 area.  
 

Certain plant associations (Nymphaeetum albae, Thelypteridi-Typhetum, Cladietum 
marisci,Calamagrosti-Salicetum cinereae) and species (Cirsium brachycephalum, Thelypteris 
palustris) as well as animal species (Umbra krameri) of regenerated mires at extracted peatlands 
have national significance, and represent unique natural values. 
 

The role extracted peatlands play in landscape ecology has been changed since the golden age 
of peatmining 30-40 years ago. They have an important role in protection of swamp and mire 
habitats and in regeneration of mires. Results of my analysis show that regarding ecologic 
conditions in Hungary, abandoned peatmines are potential scenes for the restoration of fens and 
swamps.  

 
My poster gives insight into the beauty and dark side of post-peat-mine landscapes as well as 

their natural values in the form of a photo montage. My photoes were taken on nine significant 
post-peat-mine landscapes, based on my site visits on an area of more than 4000 ha. 
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From 3rd to 17th April, 2005 25 researchers from eight European countries gathered together 
in Neusiedl am See, Austria to discuss actual questions of the soil and regional development. The 
project, named Responsible Use of Soil and Regional Development was started in 2004 after years 
of preparations by the Academia Danubiana virtual university. The aim was that the higher 
education institutions of the countries in the Danube cathment area should cooperate and work out 
common solutions for the future in the fields of soil and regional development. The goal was to 
develop a complex and practical methodology that helps sustainable land use while encourages 
members of various disciplines towards more efficient shared work. 

 
The placement of the project described was held in the centre of Jordes Region (Wienna-

Bratislava-Győr) at lake Neusiedl. This area belongs to the UNESCO World Heritage sites, and its 
some parts are under natural protection (national park or landscape protected area).The land use is 
very diverse, tourism, agriculture, need for living areas and infrastructure connected to these, cause 
most of the most the soil and landscape conflicts. Austrian part of the region is in advance, and the 
mentioned workshop was held to share these experiences to the Slovakian and Hungarian 
colleagues to ask for various views from other international participants.  
 

One of the main purposes of the Intensive Programme was to expand the university education 
in order to bring together professors, students and decision makers and to provide forum for 
hydrologists, landscpe architects, soil scientists, architects and economists to think and work on 
environmental tasks. One of the final aims of the workshop was to analyse and develop ideas on the 
actual environmental problems of Neusiedl See Region occured from the various functions, which 
are sometimes difficult to fit to each other. Therefore several workshops were established such as 
ecological landscape planning, ecological building, science city (soil sealing), tourism & national 
park and waterway (water supply and ecological systems) to develop concrete solutions on actual 
problems with involvement of the locality leading towards balanced multifunctionality. 

 
Different professional fields working together has brought unbelievable experiences on 

sharing information, cooperation and being open minded. It was found that public participation for 
practical realisation is inevitable to reach sustainable land use. The public dissemination of the first 
results was to be presented on 28 June 2005 and will be described in the full paper. 
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A TETVES-PATAK VÍZGYŰJTŐJE KÖRNYEZETÁLLAPOTÁNAK 
VIZSGÁLATA A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK VÉDELMÉNEK 

CÉLJÁBÓL 
 

Tóth Adrienn (Tot8371@helka.iif.Hu) 
 
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet; Budapest 
 
 

A környezet- és természetvédelem fontosságának fölismerésével együtt előtérbe került a 
természeti erőforrások védelmének kérdése. A mintaterületül választott Tetves-patak vízgyűjtőjén a 
legnagyobb értéket, megélhetési forrást a termőtalaj, ill. idegenforgalmi vonzerejénél fogva a táj és 
a természeti környezet képviseli. A megélhetést biztosító mezőgazdaságnak és idegenforgalomnak 
éppen a földművelés kiváltotta talajerózió, ill. a részben annak következményeként fölgyorsuló 
eutrofizáció általi veszélyeztetettsége miatt az alábbi célokat fogalmaztam meg: a vizsgált terület 
tájtípusainak és élőhelyeinek rendszerezése, térképezése, végül a két legfontosabb természeti 
erőforrás – a termőtalaj és a táj – védelmét szolgáló módszer kidolgozása és alkalmazása a 
mintaterületen talajeróziós modellek segítségével. 
 

A kitűzött célok eléréséhez elvégeztem a mintaterület ökológiai vizsgálatát, elkülönítettem a 
terület tájtípusait és élőhelytípusait. Wischmeier-Smith eróziós parcellákról származó adatokat 
dolgoztam föl és alkalmaztam az USLE modellt. Reprezentatív mintalejtőkre futtattam a 
MEDRUSH és a WEPP modellt, a kapott adatokat földolgoztam és kiértékeltem.  
 

Az ismertetett módszerek segítségével térképen ábrázoltam a Tetves-patak vízgyűjtőjének 
tájtípusait és élőhelyeit. Eróziós parcellák mérési eredményeinek fölhasználásával, az USLE 
modellt alkalmazva meghatároztam az erodálhatósági (K) tényezőt. A föltételezett éghajlatváltozás 
figyelembevételével a hosszútávú eróziós modellezéshez meteorológiai adatsorokat hoztam létre. 
Kalibráltam a MEDRUSH modellt és módosítottam evapotranspirációs egyenletét. A MEDRUSH 
modell alkalmazásával meghatároztam a vizsgált mintalejtők erózió által leginkább veszélyeztetett 
szakaszait és  lejtőszakaszonként a legkisebb a talajpusztulással járó művelési ágat. A WEPP 
modellel módosítottam a megállapított művelési ágak határát, egyúttal növelve a művelt területek 
arányát és csökkentve a lejtőt elhagyó talaj mennyiségét. Területi tervezést segítő módszert 
dolgoztam ki, mely a legkedvezőbb művelési ág megoszlást és legkevesebb talajpusztulást 
eredményező földhasználati elrendezés megtalálásához nyújt segítséget.  
 

Következtetésként megállapítottam, hogy lehetőség van kis beavatkozással a talajpusztulás 
mérséklésére a meglévő művelési ág arány megtartásával, elősegítve a fontos természeti erőforrást 
is jelentő termőtalaj, valamint a természet, a táj védelmét. 
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As the importance of nature and environmental protection became a central problem recently, 
the significance of natural resources came into limelight as well. The most valuable natural 
resources, main living sources of my study area, i.e. of the catchment of the Tetves stream are the 
soil and, because of its touristical attraction, the landscape, the natural environment. Soil erosion 
caused by cultivation and, as a consequence of it, eutrophication endanger agriculture and tourism, 
in other words the living conditions of the people living in the study area. On account of this 
complex problem I set the following aims: systematization and mapping of the landscape types and 
habitats of the catchment, working out and applying a method using erosion models, supporting the 
protection of the two main natural resources, the soil and the landscape. 
 

To reach these aims I performed an ecological investigation of the area and identified its 
landscape types and habitats. I processed data of Wischmeier-Smith erosion plots and used the 
USLE model. I run the MEDRUSH and WEPP models on representative slopes and evaluated the 
results.  

 
Using the above mentioned methods I depicted the landscape types and habitats of the Tetves 

catchment on maps. I determined the K (erodibility) factor using the USLE model and data from 
erosion plots, created a meteorological data series for the circumstances of climatic change, for long 
term modeling. I calibrated the MEDRUSH model and modified its evapotranspiration equation. 
Using the MEDRUSH model I determined the most erosion sensitive sections of the investigated 
slopes and identified the land use type causing the least erosion damage, for each section. Using the 
WEPP model I modified the distribution of the landuse types, increasing the proportion of 
cultivated area, reducing soil loss at the same time. I worked out a method supporting landuse 
planning, which helps to find a landuse pattern causing the least soil loss and providing the most 
advantageous landuse type distribution. 
 
The main consequence is that it is possible to reduce soil loss without any major intervention 
preserving the present land use pattern, such helping to protect important natural resources, i.e. the 
soil and the landscape. 
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Az európai vízfolyásokon a XIX.-XX. század folyamán végrehajtott vízrendezési munkálatok 
alapvetően átalakították a vízfolyások arculatát. A part- és mederrendezések megváltoztatták a 
meder hidraulikai jellemzőit és alapvetően formálták át a vízfolyás és a parti ökoszisztémák 
kapcsolatrendszerét, valamint a parti területek hasznosítását. Az ennek következtében jelentkező 
negatív hatások egyre sürgetőbbé tették a vízgazdálkodás eszközrendszerének átalakítását. 
Ugyanakkor új szempontok jelentek meg a vízgazdálkodás kapcsán: az ökológiai átjárhatóság 
kérdése, a parti ökoszisztémák természetvédelmi értékeinek fenntartása, a biológiai és kémiai 
vízminőség javítása, az árterek süllyedő talajvízszintjének helyreállítása, új parthasznosítások. 
 

Az integrált vízgazdálkodási célok megjelenése hazánkban az 1990-es évek elejére tehető. Az 
egyes szakterületek eltérő elvárásainak integrálására, egységes, sokoldalúan egyeztetett tervezésére 
viszont kevés példa akad. Az EU Víz Keretirányelvének értelmében azonban hazánkban is 
gyarapodnak az integrált vízgazdálkodás eszközeivel a vízfolyások sokoldalú minőségi javítását 
célzó törekvések, elsősorban területfejlesztési tervekben vagy természetvédelmi programok 
részeként.  
 

A kiindulási állapot és az elérendő célállapot egymáshoz való viszonya alapján az ökológiai 
állapot javítását célzó beavatkozások fogalomrendszerének tisztázására egy korábbi 
tanulmányunkban tettünk kísérletet. Fontosnak tartjuk, hogy az integrált vízgazdálkodás céljainak 
megvalósításában nyugat-európai példák alapján áttekintsük, hogy milyen szerepet játszhat a 
tervezésben a vízfolyások eredeti morfológiai viszonyainak tanulmányozása, egykori hagyományos 
vízgazdálkodási módok mai technika segítségével történő alkalmazása, illetve az átalakítatlan 
formában fennmaradt - természetes állapotú - referenciavizek mederdinamikájának, 
futásjellemzőinek ismerete. Mivel a hagyományos víz- és parthasználati módok messzemenően 
figyelembe veszik a vízjárási viszonyok évszakos különbségeit, a mederdinamika változásainak 
jellegét, a vízfolyás és környezete közötti kapcsolatokat, ezért ezek figyelembe vétele szintén 
lényeges támpont lehet a vízfolyás és környezete között megbomlott harmonikus kapcsolat 
helyreállításában.  
 

A folyó szakaszjellegének, az ártér morfológiájának figyelembevétele az árvízbiztonság, az 
ártéri ökoszisztémák természetvédelme és nem utolsósorban az esztétikus meder és partalakítás, 
ezen keresztül a tájbaillesztés tekintetében is kulcsfontosságú. Az előadásban bemutatott példákon 
keresztül szemléltetni szeretnénk a fenti szempontok érvényesülését néhány külföldi és hazai 
példán. 
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Water regulation carried out during the 19th and 20th century has significantly changed the 
visage of European creeks. Bank and waterside regulation has modified the hydraulic condition of 
the watercourse and has basically transformed its ecological and land use character. Negative 
effects caused by the modification were becoming pressing to change water management tools. At 
the same time new criteria were introduced to water management planning such as ecological 
connectivity, preserving riverine ecosystem, restoring water quality and sinking ground water level 
and reorganizing joint land use. 
 

The appearance of integrated water management aims was in the beginning of 1990s. 
However only few precedents of planning developed by integrated needs of certain research fields 
could be found.  Meanwhile, on behalf of the EU’s Water Frame Directive, the attempts to restore 
water quality of surface watercourses by the tools of integrated water management has been 
increased, as a part of regional plans and strategies as well as management issues of natural values. 
 

Clarifying the ideology and technical terms of the different interventions aiming to improve 
ecological condition of watercourses, on the basis of relations between present and proposed 
conditions, was the goal of our previous scientific study. At this stage we have focused on finding 
the role and the importance of original geomorphologic condition, water dynamics of unmodified 
reference bank sections and the modern application of traditional water management techniques, by 
analyzing different foreign and national restoration cases. Since traditional water and bank use 
highly considers the seasonal differences in water level, the character of bank dynamics as well as 
the relation between the water body and its environment it can be essential to count on all of the 
listed characters so as to successfully restore the damaged ecological connectivity within creek side 
ecosystems. 
 

It is highly important to make allowances of the section types of the creek in order to meet 
flood control, nature conservation, technical and aesthetic issues of construction. Through pointing 
out national and international examples we would like to emphasis the implementation of the 
criteria listed above. 
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A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 1999-ben kezdte meg az egyedi tájértékek 
felmérését működési területén. Az első ilyen felmérés Békés Város teljes közigazgatási területére – 
az MI-13-25:1991. számű műszaki irányelv ajánlásai alapján - készült el. 
 

A 2000. évtől készült kataszterek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
utasításai szerint az MSZ 20381:1999. Magyar Szabvány alapján készültek. A mai napig az alábbi 
települések kerültek felmérésre: 
 

Település Kataszter ideje Egyedi tájérték 
Békés Város 1999.július 33 db 
Békésszentandrás Nagyközség 2000. május 58 db 
Szarvas Város 2001. február 118 db 
Gyomaendrőd Város 2002. november 56 db 
Kondoros Nagyközség 2002. december 40 db 
Csabacsüd Nagyközség 2003. március 30 db 
Hunya Község 2003. június 7 db 
Örménykút Község 2003. június 16 db 
Kardos Község 2003. június 8 db 
Dévaványa Város 2004. március 40 db 
Nagyszénás Nagyközség 2004. november 41 db 
Gádoros Nagyközség 2004. november 30 db 

 
Tervek szerint a 2005. évben Kétsoprony, Murony, Kamut települések egyedi tájérték katasztere 
készül el. 
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The Körös-Maros National Park Directorate has begun the recording of the landscape values 
in its operational area in 1999. The first recording was made in the territory of Békés town applying 
recommendations of the MI-13-25:1999 technical directive. 
 

Since 2000 the registers have been made on the basis of the MSZ 20381:1999 Hungarian 
Standard that follows the instructions of the Act on Nature Conservation of Hungary. To this day 
the following settlements have been recorded: 
 

Settlement Date of recording Number of landscape values 
Békés 1999. 33 
Békésszentandrás 2000. 58 
Szarvas 2001. 118 
Gyomaendrőd 2002. 56 
Kondoros 2002. 40 
Csabacsüd 2003. 30 
Hunya 2003. 7 
Örménykút 2003. 16 
Kardos 2003. 8 
Dévaványa 2004. 40 
Nagyszénás 2004. 41 
Gádoros 2004. 30 

 
In 2005 the following settlements are planned to de recorded: Kétsoprony, Murony, Kamut. 
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„Valamint a Hordó a Szüretnek Kölke, 
Ugy a jó Rendtartás Mindenek lölke” (Zala megyei Levéltár, 1830) 
 

A kisparcellás művelésű szőlőhegyek kialakulásának megértéséhez a középkorig kell 
visszanyúlnunk. A szőlőművelés kiemelt jelentőségnek örvendett már a középkor korai időszakától, 
szervezettséget és szakértelmet igénylő művelése egy olyan önálló irányítási formának a 
kialakulását indukálta, amely a kötött feudális jogrendtől elszakadt – erőviszonyoktól függően, 
hegyenként eltérő mértékben közelítette meg a közösségi irányításra alapozó autonomitást.  
 

A „szőlőhegy” fogalma nem azonos földrajzi határaival. Határát, a gyepűt minden esetben a 
művelés rendje határozta meg: egy-egy szőlőhegy több hegyből állhatott, és mivel egy-egy ilyen 
hegyen bárki rangtól és származástól függetlenül szerezhetett birtokot, mindegyiken önálló 
művelési közösség alakult ki. A sokféle „tulajdonosból” álló közösség mindenki számára egyforma 
jogokat kívánt. Ez nemcsak a korai autonomitás irányába indította el a szőlőhegyek irányítását, 
hanem fontos szerepe volt a mindenki számára egyforma művelési feltételeket biztosító kisparcellás 
művelési szerkezet kialakulásában és állandósulásában. A szőlőhegynek is volt feudális 
tulajdonosa, azonban a föld művelésére vállalkozó gazda azt a hegyvám megfizetése után szabadon 
adhatta-vehette, utódai között örökölhette. A hegyvámon kívül egyetlen feltétele volt a 
„birtoklásnak”: a művelés és az artikulusokból álló szőlőhegyi szabályzat elfogadása. A szőlőhegyi 
szabályzatok kialakulását a XIV. századra teszik (Égető, 2001), az íratlan szokásjogok írott, 
jogszokásként leginkább a XVI.-XVII. századból maradtak fenn. A szőlőhegyi szabályzatok három 
csoportra oszthatók (Égető, 2001). A városi fennhatóság alá eső szőlőhegyeken városi statútumok 
határozták meg a szőlőhegyi élet rendjét. A földesúri statútumokat maga a földesúr rendelte el, a 
harmadik csoportba pedig azok a szabályzatok tartoznak, amelyeket maga a művelési közösség 
hozott létre, a földesúr pedig csak ellenjegyezte azt. Ezekben a szabályzatokban földesúrtól és 
közösségektől függően dőlt el, mennyire érvényesült a művelési közösség akarata. A szabályzatok 
formája hegyenként eltért. Sokféleségük miatt egészen addig, amíg a megyei statútumok kiadásával 
mindezeket egységesítették (XVIII.-XIX. század), számos táji változatuk követhető nyomon.  
 

A jobbágyfelszabadítás után a szabályzatok ugyan érvényüket vesztették, mégis egészen a 
XIX. század közepéig meghatározták a szőlőhegyi élet rendjét. A termelőszövetkezetek 
megalakulásakor a maradványterületként zártkerti besorolást kapott területek szabályozása 
átalakult. Napjaink szabályozási formái elsősorban építési jogokra és kötelezettségekre koncentrál, 
a kisparcellás művelésű szőlőterületek mind az agrárkörnyezetvédelmi programból, mind az 
újraalakuló hegyközségek rendszeréből kimaradtak. Kérdés, hogy a szőlőhegyi közösségek 
szintjétől régen elszakadt szabályozási rendszer jelenlegi gyakorlata mennyire szolgálja a 
szőlőhegyek kialakult tájszerkezetének, értékeinek védelmét. 
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„As The Cask is the Son of the Harvest, 
The Good Regulation is the Spirit of All”  (Zala County Archives, 1830) 
 
 

To understand the development of traditionally small parcelled vineyards we have to go back 
to the Middle Ages. Growing vine was a special handeled activity soon in that Age. The cultivated 
vinefield needed good organization and expertness, which indicated an own direction form, which 
differed from the strict feudal lawn and order – according to the power of the hill’s community it 
approached the authority based on the communities. 
 

The definition „vineyard” isn’t the same as the geographical meaning. In every cases it’s 
boundary („gyepű”) was definated by the cultivation: one vineyard could contain more hills, and in 
a hill everybody could have a field, it had nothing to do with one’s origin or status. Every hill had 
its own community. The different „owners” needed same rights, and it led not only to the 
development of an early authority, but also played an important role in developing and stabilizing a 
traditional landscape structure.  
 

The vineyard had a feudal owner, but the farmer who cultivated the vinefield – after paying 
the fee called hilltax – could free sell, buy and inherit it. The only condition was the cultivation and 
acception of the vineyard regulation. These regulations were first developed as early as the XIV. 
century, but as a written form we know them mostly from the XVI.-XVII. centuries.  
They have three forms: the vineyards of towns authority had town’s „statutums”, which contained 
the liferules of vineyards; the landlord himself could give his own rules as landlord „statutums”, 
and the third form is the community rules, which were just subscribed by the landlord. These form 
were the most diverse: it was different in each hills, we can find landversions until the XVIII.-XIX. 
centuries, when they were unitied by the county.  
 

After the abolition of serfdom they lost their validity, but until the middle of the XIX. 
century they basicly organised the life of the vineyards. In the time of agricultural co-operatives the 
small parcelled vineyards were „rest-places”, they got a special landuse category called „closed 
garden areas”, so they could partly keep their traditional landscape structure and communities, but 
they lost their authority in regulation. Nowadays the regulations concentrate on building rights and 
obligations. The question is how the regulations having lost their connections with communities 
how can protect the traditional landscape structure and values of these vineyards. 
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Magyarország vízparti üdülőterületei jelentős változáson mentek keresztül az utóbbi száz év 
alatt. Az alakító és formáló hatások közül kétségkívül a történelmi vonatkozásúak voltak a 
legjelentősebbek, de az egyes területek sajátosságai is hozzájárultak a különféle fejlődési útvonalak 
létre jöttéhez. Egyes üdülőterületek felértékelődtek, míg mások fejlődése megtorpant, esetleg új 
irányt vett. A változások összességében azonban számos olyan konfliktussal jártak, amelyek ma a 
hatékony szabályozás és a fejlődés helyes irányának útjában állnak. 
 

Szigetszentmiklós, ma a Csepel-sziget legdinamikusabban fejlődő települése és a Budapesti 
Agglomerációban is egyre jelentősebb szerephez jut. Üdülőterületei a Ráckevei (Soroksári)-Duna 
mentén húzódnak, hosszú szakaszokon a közvetlen vízparti területeket is elfoglalják. Fejlődését 
tekintve azokhoz a térségekhez áll közel, amelyek a vizsgált időszakban több megtorpanást 
követően jutottak el mai állapotukhoz. A Ráckevei (Soroksári)-Duna menti Szigeterdő földjeit 
részben terület-fenntartási és –hasznosítási célból kezdték felparcellázni és értékesíteni 1925-től, de 
a területben rejlő, kedvező üdülési lehetőségeket már az 1900-as évek elejétől hasznosítani 
próbálták. A vízpart kiváltságait kezdetben a jómódú budapestiek élvezhették, a századfordulón 
már több villa állt a mai Árpádliget helyén. Az Árpádliget strand és környéke pest megye egyik 
leggyakrabban látogatott üdülő- és horgászterülete lett, önkormányzata 1937-ben nyilvánította 
hivatalosan is üdülőteleppé. A második világháborút követő megtorpanás után azonban a fejlődés 
más irányban folytatódott tovább. A Ráckevei (Soroksári)-Duna menti területeket teljes hosszában 
felparcellázták és jelentős részüket a Csepel Autógyár dolgozói számára értékesítették. A település 
fejlődése mára az üdülőterület jelentős részét átalakította. Az apró telkek többségén különböző 
stílusú és méretű épületeket hoztak létre, jó részük állandóan lakott. Az üdülőterületen tapasztalható 
konfliktusok több szempontból is hasonlóságot mutatnak az ország más vízparti üdülőterületein 
megfigyelhető problémákkal. 
 

A kutatásom során, az üdülőterület fejlődésére ható tényezők részletes feltárását követően, 
azokat napjaink jellemző konfliktusaival kölcsönhatásban értékeltem. Üdülőterületeink 
kialakulásának megértése alapvető segítséget nyújthat a jövőben a téves döntések elkerülésében. 
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The waterside recreation areas of Hungary passed through important changes in the last 
hundred years. From the formative effects, the most important were the historical-related changes, 
but the characteristics of some area also contributed to the formation of different ways of the 
development. Some recreation areas have been valued higher, while others’ development heve been 
stopped short, or concentrated on a new way. However, whole of the changes involved some 
conflicts, which are now in the ways of the effective regulation and right turn of development. 
 

Szigetszentmiklós, now is the most dynamically growing city of Csepel Island and it is 
getting play a more significant role in the Suburbia of Budapest. Its recreation areas are along the 
Ráckevei (Soroksári)-Duna, most of them are take up place close by the waterside. Considering its 
development, it stands near by recreation areas which were stopped short several times before they 
have arrived to their present-day state. The lands of Szigeterdő near by Ráckevei (Soroksári)-Duna 
were started to parcel out and sell from 1925 in order to partly land reservation and land use, but in 
favourable recreational condition of this area were made use of from the ages 1900. The well-off 
inhabitants of Budapest were benefited form the privilege of waterside at first, there were several 
cottages in a place of Árpádliget of today. The Árpádliget beach and its surroundings became into 
one of the most frequented recreation and fishing area, the local government pronounced it 
recreation area in 1937. After the following stopping short of the Second World War, the 
development continued in an other way. Whole lands along the Ráckevei (Soroksári)-Duna were 
parcelled out and most of them were sold to the worker of Csepel Car Factory. The department of 
the settlement reshaped the recreation area for today. On most of the small plots were constructed 
buildings with different style and size and most of them are inhabited continually. The conflicts of 
these recreation areas are similar in more respect to the problems of the country’s other waterside 
recreation area. 
 

After I had explored in details the factors of affecting the development to the recreation area, 
I’ve valued those with the characteristic conflicts of nowadays. The understanding of our recreation 
areas’ formation can help us to keep away from wrong decision in the future. 
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Az elmúlt évszázadok folyamán hazánk területének jelentős részéről eltűnt a természetes 
vegetáció. A Duna–Tisza közén viszonylag jelentős kiterjedésű természetes és természetközeli 
gyepterületek maradtak meg az eredeti erdősztyepp maradványaként. A megmaradt gyepterületek 5 
fő kategóriába sorolhatók: ártéri, lápi, szikes, sztyepp és homoki gyepek közé. Ezek pusztulása 
mind a mai napig nem állt meg, sőt a közelmúlt társadalmi és politikai változásainak hatására sajnos 
némileg fokozódni látszik. Vajon van e valamilyen összefüggés az emberi tájhasználat 
természetközeli gyepeket károsító hatásai, valamint a gyepek típusa között? A kérdésre a Duna-
Tisza közi gyepterületek közelmúltbeli pusztulásának vizsgálatával kerestünk választ. Kiinduló 
állapotnak a 1980-as években készített Gauss-Krüger katonai térképek gyepfoltjait tekintettük. Az 
egyes gyepfoltok típusáról, valamint az azóta elpusztult gyepterületekről a közelmúltban befejezett 
„Duna-Tisza köze Aktuális Élőhelytérképezése” (D-TMap, 1996-2000) projekt eredményei alapján 
nyertünk információt. Az elpusztult gyepfoltok között négy különböző megsemmisülési módot 
(beszántás, beépítés, erdősítés és egyéb) különböztettünk meg. A megváltozott tájhasználat 
következtében az elmúlt évezred utolsó két évtizedében a Duna-Tisza közén addig fennmaradt 
természetközeli gyepek 15 %-a teljesen megsemmisült. A pusztulási tendencia az ártéri területek 
valamint a lápok esetében a legerősebb, de a közelmúltig viszonylag megkímélt 
homokpusztagyepek fogyatkozása is csak alig marad el tőlük. A legjelentősebb pusztulási mód a 
beszántás volt, azonban a többi módon is számottevő gyepterületek semmisültek meg. A 
homokpusztagyepek esetében a legjelentősebb veszélyeztető tényezőnek az egyébként alárendelt 
szerepű erdősítés tekinthető. A vizsgált időszakot a szikesek úszták meg legkisebb pusztulással. 
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The vast majority of semi-natural vegetation has disappeared from Hungary during the last 
centuries. In the Danube-Tisza Interfluve there are still significant areas of natural and semi-natural 
grasslands remaining from the formerly prevailing forest-steppe. These grassland fragments can be 
classified into five main categories: marshlands, floodplain meadows, loess, sand and salt steppes. 
Destruction of grasslands has even accelerated due to the relevant changes in the Hungarian society 
and political system. Is there any difference in land use intensity depending on grasslands type? To 
find the answer we examined recent tendencies of grassland devastation in the Danube-Tisza 
Interfluve. We assessed the initial state from the topographic maps of the Hungarian People's Army, 
which were last surveyed at the beginning of the 1980s. About the type of grasslands and the 
destroyed area we gained information from the D-TMap project (1996-2000) mapping the semi-
natural vegetation of the examined area. The lost fragments we classified into four categories 
(ploughing, construction, afforestation and miscellaneous), depending on the cause of destruction. 
In the last two decades of the past millennium 15% of the remaining grassland patches have been 
lost due to changes in land use. Devastation is most prevalent in the case of marshes and floodplain 
areas, but loss of sand steppes remaining most intact during the past centuries have been destroyed 
to almost the same extent. Ploughing proved to be the most important way of destruction, but 
relevant areas have been lost due to all of the destruction types. In the case of sand steppes the most 
relevant destruction type was afforestation, which otherwise played a subordinate role. It is the 
alkaline steppes that survived the examined time span with the least losses. 
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A szőlőhegyeken a XIII. század óta hasonló struktúrában, szervezettségben zajló, döntően 
kézi erőre épülő művelés a tájszerkezet állandósulását eredményezte. Az a folyamatosság, ami a 
kisparcellásan művelt szőlőhegyek életét jellemzi, szinte egyetlen más tájhasznosítási forma esetén 
sem ilyen kézzel fogható. Talán ennek köszönhető, hogy az építési kultúra átalakulása is csak 
lassan, késleltetve zajlik le, így a népi építészeti hagyaték még napjainkban is rendkívül gazdag.  
 

A vizsgált szőlőhegyek Zala megyében találhatók, elhelyezkedésük és építkezési gyakorlatuk 
szerint két nagy csoportra oszthatók. Az első csoport a Balaton-felvidékhez közel, a Keszthelyi-
hegység nyugati szegélyén, a Kovácsi-hegycsoport mentén helyezkedik el. Itt a Balaton-felvidékhez 
hasonlóan a kőépítkezés jellemző. Valószínűleg a könnyen fejthető építőanyag és a közeli mesterek 
szaktudása, ami a kőépítkezési gyakorlatot itt ilyen népszerűvé tette. A bazaltkőből álló 
présházpincék és présházas pincék a leggyakoribbak. Ennek oka egyrészt a préselési eljárás 
elterjedésében, másrészt a szőlőhegyek jogállásában keresendő. A szőlőterületek szabad forgalma 
következében egy-egy szőlőhegyen távoli vidékek lakóinak is lehettek földjeik, ezért olyan 
épületek kialakítására volt szükség, amely időszakos tartózkodásra, tárolásra és a feldolgozással 
kapcsolatos munkák elvégzésére is alkalmas. A faluvégi pincesor, a lyukpincék ezen a vidéken nem 
terjedtek el, ennek az is oka, hogy a völgyi helyzetű településeken magas a talajvízszint. Mivel a 
tulajdonosoknak nemcsak származása, hanem rangja is különböző lehetett, ezért még az azonos 
alapanyagból épült présházpincék is rendkívül változatosak. Legegyszerűbb alaprajzi forma az 
egyosztású pince, amely a prés számára épített előtérrel kétosztású présházpincévé, majd az 
időszakos tartózkodásra alkalmas helyiség leválasztásával háromosztásúvá vált. A lakórész mellé 
konyha került, az így négyosztásúvá vált épület legfejlettebb formája, amikor az alsó szintre került a 
présház és pince, emeletessé téve az épület homlokzatát. Rendszerint az ilyen épületek hegyoldalba 
épültek, ahol az eredeti lejtést kihasználva azt meghagyták, így a pince a föld alá került, az épület 
emeletes homlokzatával szemben a hátsó oldal már egy földszintes épület formáját mutatja. Ezek az 
emeletes présházpincék a tájhoz alkalmazkodó, tájba illő építkezés tanulságos példái. 
 

A második csoportot a faépítkezés formái jellemzik, Zala megye nyugati és déli területein. Itt 
a határmenti falvak szőlőhegyein még fennmaradtak kizárólagosan boronafalakból épült 
pincesorok, amelyek belső-Zalában már csak elvétve láthatók. A legősibb építkezési formának 
tekintett boronafalas építkezés példái a vizsgált szőlőhegyek csapolt- és keresztboronafalas, 
valamint zsilipelt boronafalas présházpincéi, amelyek többsége négyosztatású felépítést követ. A 
Nyugat-Európában elterjedt fagerenda vázas szerkezetek hazai példái maradtak fenn a Mura-folyót 
szegélyező dombsorokon, ahol hazánkba telepített német származású mesterek munkájának 
tulajdonítják a változatos felépítésű, gyakran utcaszerű, fésűs beépítést követő dombsorok 
présházpincéit. 
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From the XIII. century the similarly structured and organized cultivation based on man power 
has resulted a stabile landscape structure. The continuity – which characterizes the life of 
communities cultivating small parcelled, traditional vineyards – seems to be not as evident as in any 
case of other landuses. It can be the reason why the change of building tradition seems to be slow, 
so the heritage of folk architecture here is still rich. 
 

The analysed vineyards are in Zala County, they can be divided into two groups by location 
and architectural characteristics.  The first group are close to the Balaton-Upland region, at the 
western side of Keszthely-hills, on Kovácsi-hills. These hills – as in the Balaton-Upland region – 
are characteristic for stone architecture. The inhabitants’ expertness and the strata which was easy 
to quarry are due to the popularity of stone using as building material. The presshouses and vaults 
with presshouse are common here, because of the early spread of the pressing method and the 
special legal status of the vineyards. The free trade of vineyards resulted that in one vineyard 
(“vinehill”) could cultivate parcels anybody even if he lived far away from there, so they needed 
such buildings, which were suitable for periodically stay, store the grapes and fruit and produce the 
vine. The cellars and vaults built in one group at the end of the villages are here unknown. Because 
the different social state of the “owners”, the buildings were different even if they were made of the 
same building material. The simplest form of these buildings (ground plan) is the one-roomed vault, 
which became two-roomed with the press-room in the foreground, and three-roomed with the stay-
room at the background, which was periodically used. The next room was the kitchen, making it be 
four-roomed, and then, when the vault and the presshouse took place in the ground floor, the facade 
of the building became two-storeyed. Usually these two-storeyed presshouses were built on the 
hillside, where the vault could be built under the ground, so against the facade, the back wall 
showed the form of a one-storied building. These presshouses are good examples how to build 
adapting way to the landscape. 
 

The other group of vineyards are in the west and south of Zala County, which are 
characteristic for wooden architecture. On the vineyards of the villages along the frontier such 
vaults can be found, which has timber-walls (“harrow-walls”). This building technology is rare in 
other parts of the county. This building form is ancient, the design is based on the structural 
possibilities afforded by the solid timber technique of building. As the craftsmen’s origin differed, 
they carved different ornaments and decorations. In Hungary the wooden frame construction 
(“Fachwerk”) – where the frame was filled with brick or clay – came from Germans, who moved 
here along the river Mura. 



 114

 
 

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS RÉTGAZDÁLKODÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A 
KERKA-PATAK VÖLGYÉBEN 

 
 

Gyarmati Zsolt (pannontaj@gmail.com) 
 
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.; Budapest  
 
 

A gazdálkodás révén évszázadokon át formálódott a kapcsolat a táj és a benne élő ember 
között. A takarmánytermő helyek kialakítása és fenntartása nyomán megszülető bonyolult 
kapcsolatrendszer az emberi értékteremtés egyik tanulságos példája. Az időszakosan vízborította 
patakvölgyek nedves gyepeinek művelése meghatározott szabályszerűségek szerint zajlott.  A rétek 
nagy része a ligeterdők helyén alakult ki. A létrejött új élőhelyeken számos növény- és állatfaj 
találta meg táplálkozó- és szaporodóhelyét. Az ide betelepülő növényfajok előtte ligeterdőkben 
vagy lomberdőkben éltek, a réteken azonban az életfeltételek kedvezőbbek voltak számukra, s itt 
hamarosan tömegessé váltak. A zoológiai fajösszetétel is hasonló módon alakult ki. A nedves 
réteken rendkívül sok rovar találta meg ideális otthonát, számos madár és emlősállat számára a 
rétek jelentették az elsődleges táplálékforrást. A fajok közötti dominanciaviszonyokat szabályozta a 
rendszeres kaszálás, s évszázadok alatt így állandósult a réttársulások fajösszetétele. A ma is itt élő 
növény- és állatfajok növekedésükkel, virágzásukkal, életmódjukkal, szaporodásukkal 
alkalmazkodtak a többszáz éves gazdasági tevékenységhez.  
 

Ezt a törékeny rendszert az utóbbi évtizedekben két jelentős tényező is veszélyezteti. Az 
egyik a vizes élőhelyek drasztikus csökkenése, a patakszabályozásokból adódó nyomvonal és 
mederváltozás, melyek következtében a területek vízháztartása megváltozott, a talajvíz lesüllyedt és 
ez a patakok menti növénytársulások ökológiai állapotára is jelentős hatással van, de a gazdálkodás 
hiányából fakadó hatások is hozzájárulnak a fajkészlet csökkenéséhez. A gazdasági-társadalmi 
változások az állattartás csökkenéséhez vezettek és ez a rétgazdálkodás hanyatlását eredményezte. 
A technikai fejlődésnek köszönhetően a kaszálás módja és időtartama is megváltozott, melyhez 
számos faj nem tudott rövid idő alatt alkalmazkodni. Elszaporodtak azonban olyan fajok, közöttük 
számos adventív, tájidegen faj is, mely az ökológiai szabályozó szerepét betöltő kaszálás hiánya 
miatt dominánssá válhatott más fajokkal szemben. 
 

Ezeket a folyamatokat mutatja be a Zala megyei Kerka-patak völgyének rétgazdálkodási 
folyamatain keresztül a poszter. 
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Relations between land and it’s inhabitants have been formed by farming since centuries. The 
diverse, complicated relationship created by making and using fodder-producing lands is a good 
example for creating values by human activity. Using grasslands in the periodically overflowed 
vallies had strict rules. 
 

Most of the meadows there were created in the softwood zone. Their areas were new, 
different habitats for many species of plants and animals. The new plant species lived in softwoods 
or hardwoods before, but the living conditions were much better in these grassland, so their 
population soon increased. From the zoological point of view: the diverse vegetation attracted many 
insects, which produced the primary feed for numerous birds and mammals. The species’ 
dominance was regulated by the cutting down, so over centuries the species, the diversity of these 
grassland communities has become stabile. The species - which are still living here - have adapted 
themselves in growing, blooming, reproducing and way of living to the traditional economic 
activity. 
 

In the last decades two major facts endanger this sensitive system. One of them is the drastic 
decrease of wetlands, the streams’ bed- and trace-change caused by the regulation. It also changed 
the water conditions (-balance) of the areas: the ground water sinked which caused ecological 
changes in the plant communities living in the valley of the stream. The second fact which is an 
additive factor in reducing species-assortment is the lack of farming. The economical-social 
changes led to the decrease of animal keeping which produced the decline of meadow-farming. The 
technical development is due to have changed the time of cutting down and the way of haymaking. 
It happened very fast, and the time was too short for many species to adopt to these conditions. On 
the other hand some species, among them many adventives and foreigns had an increase in their 
populations. They have become dominant because they have lost the „regulator”: cutting down.  
 

These prosecces are presented on this poster, illustrated by the history of meadow farming in 
the valley of Kerka stream in Zala county. 
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A technika gyors fejlődése egyes új infrastruktúra elemek megjelenése révén igen komoly 
kihívást jelent a tájkép védelme szempontjából. Ennek egyik szembetűnő példája az elmúlt évtized 
kampányszerű rádiótelefon torony építése. Bár híradástechnikai tornyok már korábban is léteztek, a 
mobiltelefon használat elterjedése ütemváltást jelentett, és a bázisállomások igen rövid idő alatt 
eddig nem látott sűrűségben lepték el az országot. 
 

Ez a gyors változás a kérdésben államigazgatási oldalról érintett tájvédelmi hatóságot is 
felkészületlenül érte. Ennek tudható be, hogy – különösen a kezdeti időszakban – egységes 
koncepció hiányában az engedélyezési eljárás során alkalmazott szempontok és a tájbaillesztésre 
meghatározott követelmények is eltéréseket mutattak az egyes területi szerveknél. 
 

A tájbaillesztés eszközei a rádiótelefon tornyok esetében is megegyeznek a más művi 
elemeknél alkalmazottakkal; viszont a többnyire nagy magassággal együttjáró markáns megjelenés 
miatt a megfelelő helykiválasztás kiemelt szerepet kap. Jó helykiválasztás esetén a többi eszköz 
szerepe másodlagossá válik – míg egy rosszul megválasztott helyszínen sokszor nincs olyan eszköz 
amellyel helyre lehetne hozni az elcsúfított tájképet. 
 

Jelentős a szerepe a létesítmény műszaki kialakításának is. A magasság megválasztása adott 
helyszínen általában a technikai feltételek miatt kötött: csak kisebb tartományban változtatható. 
Nagyobbak a lehetőségek az építmények formai kialakítása terén: az egyes szolgáltatók rácsos 
szerkezetű mobiltornyainak eltérései is érzékeltetik, hogy a kedvezőbb megjelenést ezzel is elő 
lehet segíteni – de akad példa egyedi formatervezésű (például kilátóként kialakított) tornyokra is. A 
fémszerkezettől eltérő anyaghasználatra többnyire olyan esetben kerül sor, amikor a bázisállomás 
az engedély megszerzése érdekében alternatív kialakítással készül (pl. ragasztott faszerkezetű 
torony). Nem elhanyagolható szempont a létesítmények (elsősorban is a torony) színének 
megválasztása sem – mint azt a légiforgalmi akadálynak minősülő tornyok élénk piros-fehér festése 
jól illusztrálja. 
 

A terepalakítás és növénytelepítés a bázisállomások tájbaillesztésében korlátozottabb 
szerepet játszanak. A terepalakítás a nagy magasságú tornyok esetében legfeljebb kiegészítő eszköz 
lehet – inkább a járulékos berendezések takarására alkalmazható. A növénytelepítés szintén 
meglehetősen behatárolt eszköz: hiszen a kívánt hatás gyakran csak évtizedek múltán érhető el. Az 
antennák zavartalan működésének biztosítása érdekében a torony közvetlen (in situ) elrejtése nem is 
lehetséges. Megoldást jelenthetne ehelyett, ha a növénytelepítés a fő rálátási pontok felől 
biztosítana takarást – ezt azonban ritkán alkalmazzák. 
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With appearance of new elements of infrastructure, the rapid technical development of 
nowadays imposes significant treat on landscape. A most apparent instance of this process is the 
bulk installation of radio towers in the last decade. Though telecommunication towers had been 
existing, spreading use of radio phones brought a new epoch, and, within a short time, base stations 
have been established in a high density all over the country. 
 

This rapid change found the landscape protection authority concerned unprepared. Thus, 
especially at the beginnings, without general rules to follow, regional offices aplied different 
principles and requirements on site design. 
 

In case of radio towers tools of site design are the same as those relevant to other built 
elements. However, due to the characteristic appearance resulted of a generally significant height, 
proper location takes an outstanding role. When location is carefully chosen, other tools play only 
secondary role, while there is mostly no way to restore the landscape spoiled in case of a badly 
designated site. 
 

Technical design of facilities plays a significant role, too. Choice of height is generally 
restricted by technical requirements, and might be altered only within a limited range. There are 
more opportunities in case of shaping the structures. Different lattice towers of providers prove 
efficiency of this tool in the enhancement of appearance, but there are uniquely designed towers 
(e.g. functioning as observation tower), too. Use of other materials but metal is mostly applied 
when, in order to gain a licence, base station is built with an alternative technology (e.g. timber 
construction). Choice of colour of facilities (especially of tower) is not the least to mention – as it is 
shown by the red and white painting of towers located in airways. 
 

Grading and planting have limited role in site design of base stations. In case of high-rise 
towers, grading is only a supplementary tool, to apply mostly for screening additional facilities. 
Planting is also relatively weak tool, since the effect expected will genarally be achieved only in 
decades. In order to have the aerials functioning properly, direct (in situ) hiding of the tower is not 
even possible. Instead, there is a way to provide screening from the main directions of view, 
however this solution is applied seldom. 
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The basic legislative document for protection of nature and landscape in Slovakia is the law 
of Slovak national council number 543 from the year 2002. It was based in 25-th of June 2002 and 
it become into practice in 1-st of January 2003. This document modifies the field of activities of 
state and community administrations as well as authorities and responsibilities of corporate entities 
and natural people in the case of protection of nature and landscape with the aim to contribute to 
preservation of diversity conditions and forms of life. 
 

One of the way how to achieve this aim is regional (spatial) conservation. There are five 
levels of nature protection and some categories. First level is valid generaly in Slovakia. There are 
some categories from second to fifth level. Protected areas could be declared into the following 
categories: 

⎯ protected landscape area (CHKO) – at least with second level of protection (total number 
14, for example: Vihorlat, White Karpaty, Ponitrie, Štiavnica mountain)  

⎯ national park (NP) –at least with third level of protection (total number 9, for example: 
Tatra national park, Slovak paradise, Poloniny, Pieniny national park)  

⎯ protected area (CHA) – with third, fourth or fifth level of protection (total number 189, for 
example: Galanta park, Arboretum Kysihyhybel, Old pond, Sĺňava) 

⎯ natural reserve (PR) - with fourth or fifth level of protection (total number 376, for 
example: Alluvial of river Žitava, Baranovo,  Čabraď, Lupka, Žibrica) 

⎯ national natural resserve (NPR) - with third, fourth or fifth level of protection (total 
number 231, for example: Bradlo, Badín primaeval forest, Belianske Tatras, Zobor forest 
steppe) 

⎯ natural monument (PP) – with fourth or fifth level of protection (total number 230, for 
example: Babina,Grúň, Myjava river, Owl castle)  

⎯ national natural moument (NPP) - with third, fourth or fifth level of protection (total 
number 60, for example: Gombasecka cave, Demänovska cave, Spiš hill, Vrbicke tarn) 

⎯ protected landscape element (CHKP) – at least with second level of protection  
⎯ protected bird area (CHVÚ) 

 
In protected areas we can see some types of conflicts concerning recreation. The biggest 

problem is crowding effects, conflicts of interest between different types of groups in this areas and 
recreation using generaly. 



 119

 
 
ECONOMIC EVALUATING EXPLOITING COMMON REED IN THE NNR 

PARÍŽSKE MOČIARE – THE SWAMPS 
 
 

Ing.Matej Mojses (matej.mojses@savba.sk) 
RNDr.Jana Sedláková, PhD. (jana.sedláková@savba.sk) 

 
Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences Bratislava, Branch Nitra 
 
 

The NNR Parížske močiare – the Swamps are located in the shallow depression of the Paríž 
creek in southwest part of the Podunajská nižina the lowland and Podunajská pahorkatina the hills, 
in cadastre of villages Nová Vieska and Gbelce. Since 1990 the Parížske močiare the swamps are 
included on the list of Ramsar sites as an important locality and as a breeding site of water birds. 
 

The research area spreads on a territory of 184,04 ha. Changes caused by the stream 
regulation, construction of water reservoirs and by draining the land in the Paríž creek catchment 
had negative impact on the hydrological regime of the nature reserve. Hand in hand with land use 
changes represented by transformation of meadows and woods to agricultural fields came increased 
sedimentation and supply of nutrients. As a consequence, open water surface had decreased and 
common reed vegetation had markedly spread over. 
 

As one possible form how to regulate the overgrown common reed vegetation is its regular 
cutting. Except its positive ecological effect the reed cutting can also have positive economic effect. 
During the research we have also focused on aboveground common reed biomass production on 
regularly cut, uncut and occasionally cut areas. Production of the aboveground biomass was 
calculated by the use of a destructive method of the biomass determination by its total collection on 
1 m2 or by random selection of 30 plants of common reed that were subsequently measured, dried 
and weighted. Result was detection of net aboveground common reed biomass production. 
 

Aboveground common reed total production on regularly cut areas was 1.807,55 t.years-1, on 
uncut areas 175,75 t.years-1 and on occasionally cut areas 1.830,30 t.years-1. Officially is allowed to 
cut only 20% from the nature reserve area. 
 

To find out the economical effect of common reed cutting on this 20% from the total 180,73 
ha we had counted with a market price for 1 kg of reed stalks (8,00 Sk) and got to a presumptive 
economical profit of 2.241.920,00 Sk that is approximately 57.485,13 Euro. 
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Nowadays, growing attention is paid to potential impacts of nitrogen deposition on terrestrial 
and aquatic ecosystems. In some cases long-term nitrogen inputs can lead to changes in species 
composition and also to ecosystem decline.  
 

Within the VEGA 2/4132/04 (2004-2006) project following up the NSF-0112281 (2002-
2004) project we study apart from others the responsiveness of alpine vegetation to increased inputs 
of nitrogen and phosphorus. As a study site was selected Jalovecká dolina the valley in the West 
Tatra Mountains. The site represent a “dry meadow” community dominated by Juncus trifidus 
physiognomically similar to Kobresia communities of the southern Rocky Mountains. Experimental 
plots were established in May 2002. Since 2002 these plots have been fertilizing by solutions of 2, 6 
and 15g N.m-2.year-1 in form of NH4NO3 and by solution of 5g P.m-2.year-1 in form of KH2PO4. A 
control is sprayed by water of the same amount. Experimental solutions are applied three times per 
year during the summer months from June to August.  
 

After the three years of experimental applications of N and P solutions on the research plots it 
is possible to detect the first changes. Increased N and P supplies noticeably influenced the 
vegetation on the plots. We have found out, so far, that content of Ntotal (total nitrogen) on the N 
plots in plant material has increasing trend from N2 to N15. The similar trend can be seen in 
content of Nprotein (protein nitrogen). Vice versa, content of Ptotal (total phosphorus) on the N plots 
has declining tendency from N2 to N15. On the the P plots was the lowest content of Ntotal. As a 
result of increased supply of phosphorus was the content of Ptotal markedly higher, four times higher 
than on the other plots. Similarly, content of Ptotal in soil was three, four times higher than on the 
other plots. 
 

Only the next research will reveal more detail information about the influence of increased 
supply of N and P on an alpine meadow ecosystem in the model study area Jalovecká dolina the 
valley.  
 


