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A VADASPARKTÓL A VÁROSI KÖZPARKIG
M. Szilágyi Kinga (kinga.szilagyi@uni-corvinus.hu)
1

Budapesti Corvinus Egyetem; Budapest

A park angol eredető szó, mely eredetileg vadasparkot jelentett, s melyet elıször Szemere
Bertalan használt a magyar nyelvben. A 18. század elején az angol tájképi kert mozgalom formálta
át az uradalmak nagy kiterjedéső vadasparkjait a szellemi megújulást szolgáló, mővészi koncepció
alapján alakított festıi kertté, vagy tájképi parkká, s végül a 19. század elején megjelentek a városi
lakosság rekreációs igényeit szolgáló városi közparkok.
Az akadémikus tájképfestészet képszerkesztési, térkompozíciós szabályait, az antik építészeti
elemeket és formákat és az itáliai utazások tájélményeit ötvözı klasszikus festıi kert a liberális
whig szellemiséget vetítette ki a kerti térbe, s megszabadította a természetet a barokk béklyóitól. A
18. század elsı felében még viszonylag kevés, mondhatni kiváltságosan mővelt birtokos képviselte
és engedhette meg magának a régi kertek átépítésének, vagy új festıi kert építésének luxusát. İk
gyakran nem csak építtetık voltak, hanem részben vagy egészben a kert alkotói, tervezıi is.
Ugyanakkor már nem zárkóztak be birtokaik falai, kerítései mögé. A kert, mint mővészeti alkotás,
újdonságnak számított Angliában, amely alkalmas lehetett új és erıs társadalmi, politikai
kapcsolatok kiépítésére. Valóságos politikai és kulturális turizmus alakult ki, s a birtokosok nem
sajnálták a fáradságot a kertek megmutatására, a kert filozófiájának kifejtésére, a klasszikus
építészeti idézetek értelmezésére, magyarázatára.
A század közepétıl az angol tájképi kert valóban mozgalommá szélesedett. A több száz
hektáros tájképi park a vadasparki funkció integrálásával, a kertnek, a parknak egységes, és
esztétikai szempontok szerint rendezett gazdasági birtokként való értelmezésével, kisebb léptékben
ugyan, de már a kevésbé tehetıs középnemesség számára is elérhetı és fenntartható lett. Az antik
vagy középkori építészeti és díszítımővészeti motívumok általánosan ismertté váltak, de inkább
csak mint hangulati elemek, hangsúlyképzı építmények, sem mint a szellemet építı,
gondolatébresztı alkotások. A letisztult formavilág, a már-már kanonizált tervezési elvek könnyen
érthetıvé, másolhatóvá és könnyebben megépíthetıvé tették a tájképi parkot.
A század utolsó harmadában a festıi kert új tartalmat kapott. A táj, a tájkép, a festı ecsetjére
kínálkozó természet lett – a maga vadságában, változatosságában, mozgalmasságában – a
romantikus festıi kertek ideája.
Az ipari forradalom nyomán kialakuló új vagyonos réteg a század utolsó harmadában vált
megrendelıvé. A mővészi igénnyel megformált fıúri kertek, parkok is fokozatosan egyre inkább
„polgárosodtak”, ami egyfajta léptékváltást és tartalmi, funkcionális, formai változásokat hozott
magával. A polgári fejlıdés eredményeként, a „szabadság, egyenlıség, testvériség” jelszavának
megtestesítıjeként születtek meg a századfordulótól a fejlıdı európai városokban a városi parkok –
elıbb csak az egykori királyi vadasparkokból, azok átépítésével, majd új tájépítészeti alkotásként, a
romantikus tájképi kert funkcionális gazdagításával, formavilágának könnyen érthetı és a
közcélokat szolgáló reformálásával.
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THE DEVELOPMENT OF DEER PARK TO URBAN PUBLIC PARK
Kinga M. Szilagyi (kinga.szilagyi@uni-corvinus.hu)
1

Corvinus University of Budapest

The English term ’park’ originally meant a deer park. The word appeared in the middle of the 19th
century in Hungarian after Bertalan Szemere’s England visit who had realised the meaning and the
importance of parks. The 18th century’s English landscape garden movement inspired by the new liberal
philosophy and the love of classical arts, has transformed the deer parks of the aristocratic society into
picturesque gardens or landscape parks, while they became the necessity for the recreation of urban
population in the form of urban parks in the early 19th century.
The classical picturesque gardens created by the liberal whig aristocrats reflect the rules and precepts
of landscape paintings of the 17th century and also the revelation and experiences of ’grand tours’ and the
Italian landscapes with the ruins and spirit of the antic cultures. The English landscape garden movement
started very slowly. There were only a few classical picturesque gardens reconstructed from the formal
baroque gardens or built in the new informal mood in the first half of the 18th century. In most cases the
owners took part in the design and building process personally, or even they were the only designers.
Picturesque gardens were not strictly closed lordships, but as a new phenomenon in the English society and
as a piece of art they attracted many visitors and could be used as the theatre of social events, and also to
confirm the political strength of the whig party. In the most famous picturesque gardens visitors were given
professional guidance to understand the philosophy of the garden, to explain the meaning and the beauty of
classical architectural elements.
In a half a century period the English landscape garden developed into a strong movement, which
spread around the island and transformed the landscape of most of the large estates. The idea of involving
the economical aspects into landscape garden design gave an important help in the development of the
estates. From the second half of the 18th century not only the high society with a very strong financial
background could afford to build and keep up the large landscape gardens. The income of the deer parks, of
the woods and other the vegetation of belts and clumps at the landscape parks made sustainable these estates
in their economical aspect, while the coherent and clear landscape forms created the traceable model for
many landowners. Landscape gardeners and their followers composed hundreds of landscape parks in the
same space forming system while the philosophical meaning of picturesque gardens and the ancient or
medieval architectural elements has been lost. Instead of the pure, severe and boring landscape parks the
new designers’ idea was to turn back to landscape paintings but this time it was the nature in its variety and
wilderness that came into the forefront of the garden concept. The idea of romantic picturesque gardens has
been drawn up again by philosophers, painters and artists. Gardens, landscapes, first liberated from the strict
formal rules of baroque, have become again free from artificial, artistic landscape forms.
The dramatic change in landscape gardening happened in the late 18th century owing to the industrial
development and the new middle society, the newly born rich, who demanded and could afford a higher life
standard. The motto of the great French Revolution, the watchwords of ‘Liberty, Equality and Brotherhood’
inspired urban development process to create public green areas for the recreation of urban society of any
level. First the royal deer parks have been turned into urban parks all over Europe in the developed
countries, later new public parks have been created integrating new public functions and simplified
architectural forms into the romantic landscape garden concept so as to supply the even populous urban
society with sufficient recreation possibility and gardens easy to understand.
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GEOFIZIKAI MÉRÉSEK ALKALMAZHATÓSÁGA
A BALATON-FELVIDÉKI RÓMAI VILLÁK ESETÉN
Firnigl Anett (anett.firnigl@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertmővészeti Tanszék; Budapest

Az emberi tevékenység minden egyes korban erıteljes hatást gyakorol környezetére. A
különbözı használati módok eltőnésével is megırzi a természet ezek nyomait, bár a késıbbi korok
beavatkozásai (pl. rátelepülés, elszántás), illetve a természeti körülmények mentén fellépı
változások (pl. erózió) újabb, de rendszerint elkülöníthetı változásokat okoznak.
A római kori történeti tájra vonatkozó ismereteink bıvítéséhez különösen nagy szükség van a
különbözı roncsolásmentes eljárások (így többek között geofizikai mérések) alkalmazására, hiszen
kevés korabeli térképi és írott forrással rendelkezünk a provinciális villákra vonatkozóan. A
bemutatott esettanulmányokban (pl. Gyulafirátót, Öskü villái) a részben feltárt villák geofizikai
felméréseire került sor 2008–2009-ben, a hallgatók bevonásával. Méréseinket általában
megnehezítették a helyi körülmények (többek között a sőrő gyomnövényzet). További nehézségeket
jelenthetnek olyan, késıbbi korokból származó objektumok, amelyek megbolygatták a vizsgált
területet (pl. gyulafirátóti lövészárok, illetve föld alatti vezetékek). Az általunk használt, elektromos
áram ellenállásán alapuló mőszer jól használható a római villák esetén. Az egyenáramú
geoelektromos kutatás során áramot vezetünk a földbe, az elektromos feszültséget a felszín pontjain
mérjük. Ennek eredményeként láthatóvá válnak a felszín alatt rejtızı falak, árkok nyomai.
A vizsgált villák felméréseinek segítségével kiszőrhettük a különbözı eljárások közül a
leginkább alkalmazható mérési metódusokat, amely nagyban függ a környezeti adottságoktól. Így
információt nyerhetünk arról is, hogy mely területeket tartották leginkább letelepedésre alkalmasnak
a rómaiak.

1. ábra: Geofizikai mérés objektuma Gyulafirátóton
(Figure 1.: One of the objects of geophysical surveys in Gyulafirátót)
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THE APPLICATION OF GEOPHYSICAL METHODS
IN CASE OF THE ROMAN VILLAS OF THE BALATON-HIGHLAND
Firnig, Anett (anett.firnigl@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Department of Garden Art; Budapest

The human activity has a powerful effect on its environment in every Ages. With the
disappearance of the different using modes, the nature still retaines the tracks of these activities,
though the intervention of the later Ages (for example settling on, ploughing), or the changes after
natural forces (e. g. erosion) cause new changes, which could be usually separated.
The use of the different unshattering methods (for instance geophysical surveys) could help
enlarging the knowledge of the Roman historical landscape, because there are only few maps and
written sources about the provincial villas from the Roman Age. In the presented case studies (e. g.
the villas of Gyulafirátót and Öskü), the previously partly excavated villas were examined with
geophysical surveys in 2008–2009, with the students’ initiation. The on-site circumstances (for
example thick weeds) made our surveys difficult. Other objects from the later Ages, which stirred
up the area (cables under the surface, and also the military trench in Gyulafirátót) raised difficulties.
The instrument used by us, which was based on the resistance of the electrical waves, yidded good
results at the villas. At this examination direct current should be led to the soil, and the voltage
should be measured on the different points of surface. As a result of this survey walls and ditches
hiding under the surface come into view.
The most applicable methods could be sifted out with the help of the examined villas: it
depends on the local environmental conditions. And also it comes to light, which areas were the
most suitable to the Roman settling.

2. ábra: Geofizikai felmérés eredménye Gyulafirátóton
(Figure 2.: The result of geophysical survey in Gyulafirátót)
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SZATMÁRI GYÖRGY TETTYEI VILLÁJÁNAK RENESZÁNSZ KERTJE
TÖRTÉNETI KERTEK NYOMAI A DOMBORZATI ÉS
FELSZÍNMORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN
Varga Dániel (daniel.varga@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem; Budapest

A hazai reneszánsz kertek kutatása a magyar kertmővészet-történeti kutatás egyik
legnehezebb, ugyanakkor talán legszebb feladata. A rendelkezésre álló forrásanyag igen szőkös, a
legkevesebb adatunk a török megszállás elıtti kora reneszánsz kertmővészetrıl maradt fent. A
kutatás során tervi forrásokra nem támaszkodhatunk, hiszen a reneszánsz kertek építésénél nem volt
jellemzı olyan kertépítészeti tervdokumentáció készítése, mint amilyen a barokk-, illetve tájképi
kertek esetében gyakran készült. A további képi forrásanyag is jobbára a késı reneszánsz, kora
barokk kertek megismerésében segíthet. A korabeli térképi ábrázolások sem segítenek, mivel a
hazai térképészet a humanizmus idejében még gyerekcipıben járt. Az ekkor keletkezett térképek
léptékük és pontatlanságuk miatt kevéssé használhatóak kerttörténeti kutatásokhoz. A
legjelentısebb forrásanyagot a témában az írott források köre képezi, ezen belül rendkívül
jelentısek az útleírások, úti feljegyzések. Azonban ezekbıl a leírásokból sem kapunk pontos képet
egy-egy korabeli kertrıl, leggyakrabban csupán a kerti elemek felsorolását tartalmazzák.
Mindezek ismeretében jogosan vetıdik fel az a kérdés, hogy lehet-e rekonstruálni a hazai kora
reneszánsz kertmővészet alkotásait. A jelenleg rendelkezésre álló ismeretanyagunk alapján pontos
rekonstrukciót biztos, hogy nem lehet készíteni. A forrásanyag szőkössége miatt a rekonstrukció
ilyen esetben kénytelen a „biztos” adatokon felül feltételezésekre és analógiákra egyaránt
támaszkodni. Mégis fontosnak tartom a hazai reneszánsz kertekrıl rendelkezésünkre álló ismeretek
térbeli feldolgozását, mivel ez a kerttörténet oktatásában is segítséget jelenthet, de akár a szakmán
kívülieknek is segíthet elképzelni egy adott reneszánsz épület korabeli környezetét.
Ennek érdekében vállalkoztam arra, hogy kora reneszánsz villaépítészetünk egyik részben
fennmaradt alkotásának, a tettyei Szatmári-villának egykori kertjét rekonstruáljam. A rekonstrukció
mellett egy olyan vizsgálati módszert szeretnék bemutatni, amely segítséget nyújthat a tettyeihez
hasonló adottságokkal rendelkezı kora reneszánsz kertek kutatásában is. A történeti források
feldolgozásán túl, a villa környezetében a terepfelszín morfológiáját igyekeztem rekonstruálni 18–
19. századi térképek és felmérések segítségével, valamint a jelenlegi állapot ismeretében.
Vizsgáltam ezen kívül az épületrom régészeti feltárásából és felmérésébıl származó adatokat,
valamint az itáliai kora reneszánsz kertmővészet képi forrásainak áttekintésével analógiákat
győjtöttem. Végül az ismeretekbıl térbeli adatokat képeztem és ezeket kiegészítve, az analógiákra
támaszkodva végeztem el az elméleti rekonstrukciót. Jelen elıadásom ennek a munkának az
eredményét mutatja be.
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RENESSAINCE GARDEN OF GYÖRGY SZATMÁRI'S PALACE IN
TETTYE
TRACES OF THE HISTORICAL GARDENS IN THE REFLECTION OF
THE GROUNDEXAMINATION AND GROUNDMORFOLOGY
Varga Dániel (daniel.varga@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest; Budapest

Researching the Hungarian renaissance garden is one of the most difficult but at the same time
maybe the most exciting task of the Hungarian garden art history research. The available sources are
extremely limited, the less data about the early renaissance garden art we have been left, are from
the early period before the Turkish occupation. Drawings and documentations did not remain at all,
and the contemporary cartographic and visual depictions give us less information. The most
considerable sources are the written source materials, mostly the travel books and travel notices in
this article. However we can not get exact picture about a contemporaneous garden from this
description, they mostly contain only parts of the garden.
Knowing all this, a question is raised up, can we reconstruct the works of the early Hungarian
garden art? Exact reconstruction can not be made. In this case the reconstruction is based on
assumption and analogy over the facts because of the lack of the sources. Nevertheless I attach
importance to process the knowledge of the Hungarian renaissance garden, that can help in teaching
and it also help the people who aren't competent, to imagine the environment of a renaissance
building.
For this reason I undertook the duty to reconstruct the Szatmári palace’s garden in Tettye,
which is partially remained early renaissance building. Therewith I would like to present a method,
which can help the research of the further creation of the early Hungarian renaissance garden art as
well. I n the case of the Tettye palace I tried to reconstruct the morphology of the ground with the
help of maps and surveying from the 18–19 century and with the help of the present state. I also
examined data from the archaeological baring of building’s ruin and the surveying of the building,
and I tried to collect analogy by reviewing pictorial sources from the early Italian renaissance garden
art. Finally I created a 3d model from the data and I completed them with the analogy to finalize the
reconstruction. My actual presentation shows the result of this work.
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A TÚRÓCI JEZSUITA PRÉPOSTSÁG KERTJEI
Klagyivik Mária (maria.klagyivik@uni-corvinus.hu)1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Kertmővészeti Tanszék; Budapest

A 13. század közepén, eredetileg a premontrei rend számára alapított túróci prépostság 1586ban került a jezsuita rend tulajdonába. A prépostság birtokai közül Znióváralja (Kláštor pod
Znievom, Szlovákia) és Vágsellye (Šaľa, Szlovákia) tartozott a legjelentısebbek közé, a jezsuiták
kezdetben az elıbbin telepedtek le, ahol iskolát is alapítottak. Pár évvel késıbb Vágsellyére
költöztek, ahonnan csak 1615-ben tértek vissza, s ezután alakították ki a több majorságot, rétet,
halastavat, dísz- és haszonkertet egybefogó birtokrendszert.1
A jezsuiták znióváraljai birtoka hatalmas kiterjedéső terület volt, amelyen a gazdálkodáshoz
és a szabadidı kellemes eltöltéséhez szükséges összes objektum megtalálható volt. Az elsı katonai
felmérés már mutatja a komolyabb dísz- és haszonkertek jelenlétét, egy 18. század utolsó
harmadában készült helyszínrajz pedig hiteles képet ad mindezekrıl.2 A rendház közvetlen
közelében négytáblás díszkert és méheskert terült el, távolabb, az épülettıl keletre keresztsétánnyal
feltárt szérőskertet létesítettek. A jezsuita kertekben szinte általánosan elterjedt kerti elemnek
tekinthetı tekepálya és nyári lak is helyet kapott itt, emellett pedig csigatartó hely és egy menagerie
is gazdagították a területet.
A znióváraljai jezsuita birtok nem csupán dísz- és haszonkerti elemeivel, hanem táji léptékő
beavatkozásaival is kitőnik. A nagy kiterjedéső területet vízvezetékrendszerrel látták el, ezzel
biztosítva a terület öntözését. A településtıl délre pedig kálváriát alakítottak ki. A tájrendezési
tevékenységek eredménye a mai napig megırzıdött a területen, a znióváraljai egykori jezsuita
birtok részei az évszázadok során kiépült település zöldfelületi rendszerének elemeit képezik. A
belsı, közvetlenül a rendházhoz tartozó területeken kívül a kaszálók, legelık, szántóföldek egy
része is megmaradt, a mai utak, telekhatárok szintén mutatják még az eredeti kialakítás nyomait.

1

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. 1. kötet. [S. l.], [S. a.] 673-675.
MOL Kamarai Térképek, S11 No. 91. Közölve Fatsar Kristóf: Magyarországi barokk kertmővészet. Budapest, 2008.
222-223.
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THE GARDENS OF THE JESUIT PROVOSTRY IN TÚRÓC
Mária Klagyivik (maria.klagyivik@uni-corvinus.hu)1
1

Corvinus University of Budapest, Department of Garden Art; Budapest

The provostry of Túróc, which had been founded for the Premonstrant Order in the 13th
century, entered into the Jesuits’ possession in 1586. The most important estates of the provostry
were Znióváralja (Kláštor pod Znievom, Slovakia) and Vágsellye (Šaľa, Slovakia), the first one of
which represented the main dwelling of the Jesuit life. Even a school was founded here, which,
however, had to be moved to the other estate, Vágsellye a few years later, from where the friars
came back only in 1615. The estate of Znióváralja that embraces several manors, meadows, ponds,
vegetable and ornamental gardens was evolved after the return.3
The Jesuit property in Znióváralja was an extensive territory, on which all of the objects
needed for farming and spending free time could be found. The first military survey already shows
the presence of significant ornamental and vegetable gardens. A general plan of the plot made in the
last third of the 18th century displays the authentic layout of all of these.4 Close by the cloister, an
ornamental and a bee-garden lay, both of them were shaped with four parterres. Eastwards from the
main building, a stack-yard with cross-alleys was established. Moreover, a bowling alley and a
summer cottage, which can be considered as typical Jesuit garden elements, could be found at the
site. A menagerie and a snail-keeping place also enriched the area.
The Jesuit property of Znióváralja is remarkable not only by its ornamental and vegetable
garden elements, but also by its intervention into the landscape. The vast land was supplied by
water-system, thus insuring the irrigation of the area. Southwards from the settlement, a Calvary
was established. The results of the country planning of the 17th and 18th century can be still
discovered on the site, some remnants of the former estate form the elements of the green system of
the village today. In addition to the closer areas belonging right to the cloister, parts of the
meadows, grazing lands and plough-lands have remained, and also the roads and boundaries show
the hints of the original layout.

3

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. 1. kötet. (The Topographical History of Hungary. Volume 1.) [S. l.],
[S. a.] 673-675.
4
MOL Kamarai Térképek, S11 No. 91. Published in Fatsar Kristóf: Magyarországi barokk kertmővészet. (Baroque
Garden Art in Hungary) Budapest, 2008. 222-223.
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A KÖRMENDI BATTHYÁNY KASTÉLY NARANCSHÁZAINAK
ÁTÉPÍTÉSTÖRTÉNETE
Koppány András (versec@gmail.com)
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Épületkutatási Osztály, Budapest

2003-ban kezdıdött meg a körmendi Batthyány kastély két északi melléképületének –
Narancsházainak – építészettörténeti kutatása. A kutatás nemcsak az épületekre, hanem azok
környezetére is kiterjedt. Az írott és képi forrásanyag győjtésével párhuzamosan indult el a
falkutatás és a régészeti ásatás.
A több szakaszban folytatott kutatás során bebizonyosodott, hogy a területen az 1700-as évek
elsı évtizedeitıl kezdıdıen álltak melléképületek, Narancsházak. A legkorábbi épületet régészeti
módszerrel tártuk fel.
A jelenlegi épületpár 1798–1803 között épült fel Narancsházként Franc Voita tervei alapján.
A nagymérető épületeket többször átépítették a 19. század közepén. Az 1880-as évekre azonban az
épület üvegházrésze igen rossz állapotba került, így az akkori birtokos Batthyány Ödön az
üvegházrész lebontásáról döntött. A Narancsházak ekkor nyerték el mai formájukat. Az épületekrıl
jelentıs számú 19. századi tervrajz maradt fenn.
Az épületek környezetében barokk majd tájképi kert terült el szervesen kapcsolódva a
kastélyépületektıl keletre elhelyezkedı nagyterülető parkhoz.bA kutatás során néhány ponton
sikerült feltárni az egykori kertek útjait, ültetı gödreit.
A kutatással párhuzamosan megkezdıdött az épületek helyreállításának tervezése. Többféle
elképzelés született a narancsházak hasznosításáról. A 2009. évi terv kulturális funkciót kíván az
épületekben elhelyezni.
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THE (RE)BUILDING HISTORY OF THE ORANGERIES OF THE
BATTHYÁNY MANSION OF KÖRMEND
András Koppány (versec@gmail.com)
Field service for Cultural Heritage, Budapest

Our building archaeology team began to explore the two Northern annexes – the Orangeries –
of the Batthyány Mansion of Körmend in 2003. The exploration extend to the surroundings of the
buildings themselves as well. We started to collect written and visual material, excavate the site and
explore the walls at the same time.
During the several stages of the exploration evidence was found that there had been
outbuildings – orangeries – in the site since the first decades of the 1700s. We used archaeological
methods to explore the oldest building.
The two current buildings were erected as Orangeries between 1798 and 1803, based on the
plans of Franc Voita. The extensive buildings were rebuilt several times in the middle of the 19th
century. By the 1880s, however, the glasshouse section of the building had seriously deteriorated, so
the then proprietor, Ödön Batthyány, decided to have that section demolished. This was when the
Orangeries assumed their current shapes. A considerable number of plans of the buildings survive
from the 19th century.
The Baroque park and later the English garden surrounding the buildings constitute an organic
whole with the extensive park situated East of the mansion buildings.
During the exploration segments of the paths and some of the planting holes of the sometime
gardens were discovered.
The planning of the reconstruction of the buildings began at the same time as the exploration.
Several suggestions for the usage the orangeries have been put foward. According to the 2009 plan,
the buildings would assume a cultural function.
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VILLÁK ÉS KERTEK A DUNAKANYARBAN
LEÁNYFALU
Kiss Gábor (kizsgabi@freemail.hu)
Kisvakond-Park Kft, Göd

Magyarországon a XVIII. század végén, XIX. század elején megjelenı és az 1840-es években
kibontakozó villaépítészet (zöldterületi villa- és nyaralóépítészet) és a hozzá szorosan kapcsolódó
villakertek kialakulása és fejlıdése fıként budapesti vonatkozásban került feldolgozásra. Budapest
és környékének villaépítészetérıl, annak kialakulásáról, társadalmi-gazdasági vonatkozásairól
építészettörténeti és kerttörténeti kutatások sora készült és készül a mai napig.
Budapesten kívül elsısorban a nagyobb polgári réteggel rendelkezı városokban (Pécs,
Sopron, Szeged) és a korszakban népszerő fürdıhelyeken (Fonyód, Balatonfüred, Balatonföldvár)
jelentek meg a villatelepek. Komárik Dénes A „félköríves” romantika építészete Magyarországon
címő tanulmányában felhívja a figyelmet, hogy „e típus létrejötte és milyensége sokkal jellemzıbb a
korra, mint ahogy jelenségének átfogó hazai feldolgozatlansága sejtetni engedi”. A Budapesten
kívüli villa- és kertépítészet-történet ma még alig feltárt kutatási terület, a vidéki villatelepekrıl a
mai napig méltánytalanul kevés írásos munka jelent meg.
A budai hegyvidéken az 1800-as évek második felében virágzó villaépítkezési hullámot egykét évtizedes késéssel követte a leányfalui nyaralótelep kiépülése. Keletkezésük háttere és
fejlıdésük története csaknem megegyezik: a rohamosan fejlıdı és terjeszkedı Pest, a kiegyezést
követıen pedig Nagy-Budapest vagyonosabb polgárai kezdetben csak átmeneti, a nyári hónapokra
koncentrálódó pihenési lehetıséget kerestek a városhoz közel esı területeken, majd ezek a
települések évtizedek alatt, fokozatosan állandó lakóhellyé váltak.
Leányfalu 2 éve elkészült II. világháború elıtti épület- és kertkatasztere jól szemlélteti azt a
folyamatot, amely a fıváros környéki villatelepeket is jellemezte. A lajstrom alkalmas arra, hogy az
értékes építészeti és kertépítészeti alkotásokkal rendelkezı leányfalusi villatelepet beemelje a
magyarországi villatörténetbe.
A fıváros vonzáskörzetébe sorolható, Dunakanyarban fekvı települések a villaépítészet terén
jelentıs potenciállal rendelkeznek.
Az érintett települések: Dömös, Dunabogdány, Dunakeszi, Göd, Kismaros, Kisoroszi,
Leányfalu, Nagymaros, Pilismarót, Pócsmegyer (Surány), Szentendre, Szigetmonostor (Horány),
Szıdliget, Tahitótfalu, Vác, Verıce, Visegrád (Gizella-telep).
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VILLA BUILDINGS AND GARDENS IN THE DANUBE BAND
LEÁNYFALU
Gábor Kiss (kizsgabi@freemail.hu)
Kisvakond-Park Kft., Göd
The villa building tendency developed in the first half of the 19th century and the history of
the villa gardens was written up mainly in Budapest. Many researches and studies have been carried
out of the developement of this new trend in buildings and gardens and their economical and
sociological aspects.
The first villa districts outside of Budapest appeared mainly in bigger cities (like Pécs,
Sopron, Szeged), which had a large number of bourgeoisie and in the popular holiday resorts of that
time (like Fonyód, Balatonfüred, Balatonföldvár).
Komárik Dénes in one of his studies draws attention to the fact that this type of architectural
trend is much more peculiar in the era, despite being so unprocessed The villa districts outside
Budapest are not surveyed properly yet, up until today very few studies are made or published about
this topic.
The villa construction boom of the second part of the 19th century in the mountains of Buda
was followed by one or two decades of delay by the continuous developement of the holiday estate
in Leányfalu. The background of their origin and the history of their developement is nearly the
same. Richer citizens of the quickly developing and extending Pest and of Great-Budapest were
looking for temporary relaxation possibilities in the rural areas close to the city.
After the systemization of the information, collected from very varied sources the cadastre of
buildings and gardens of the city of Leányfalu, built before the 2nd world war was compiled two
years ago. The list is good for integrating the villa zone of Leányfalu, having artistic, architectural
and garden building masterpieces into the history of the Hungarian villas.
Settlements in the economical and geographical area of the capital have remarkable potential
in the research mentioned above.
Settlements of this group are: Dömös, Dunabogdány, Dunakeszi, Göd, Kismaros, Kisoroszi,
Leányfalu, Nagymaros, Pilismarót, Pócsmegyer (Surány), Szentendre, Szigetmonostor (Horány),
Szıdliget, Tahitótfalu, Vác, Verıce, Visegrád (Gizella-telep).
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RERRICH BÉLA ÉPÍTÉSZETI ALKOTÁSAI A BUDAPESTI CORVINUS
EGYETEM BUDAI ARBORÉTUMÁBAN
Csepely-Knorr Luca (luca.csepely-knorr@uni-corvinus.hu)1
Sárospataki Máté (mate.sarospataki@uni-corvinus.hu)2
1, 2

Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
„Vannak ragyogó értelmő elmék, akik
környezetüket elhomályosítják, és vannak
sugárzóak, akik megvilágítják azt.” 5

Rerrich Béla6 építész és kerttervezı a 20. század elsı felében a magyar kertépítészet
meghatározó alakja volt. Tervezıi munkásságával, oktatási tevékenységével és elméleti írásaival
már kortársai tiszteletét és elismerését is kivívta, amint azt a bevezetı idézet is alátámasztja.
Nevéhez köthetı a mértani kert mint fogalom megjelenése, és ennek, mint formai megoldásnak az
elterjesztése, de foglalkozott a kertek városi léptékő feladataival, ezekkel kapcsolatban higiéniai,
egészségügyi és szociális kérdésekkel is. Tervezett középületeket, közparkokat, köztereket,
játszóteret, de ismerjük villakert terveit is, melyeket elméleti írásainak illusztrálására több esetben
publikált is.
Rerrich életútja és munkássága szorosan kapcsolódik egyetemünk jogelıdjéhez, a Kertészeti
Tanintézethez. 1908-ban, miután külföldi tanulmányútjáról hazatért, a Kertmővészet és a Kertépítés
tanára lett az iskolában. Egészen 1932-ben bekövetkezett haláláig dolgozott itt oktatóként, 1918 és
1923 között kisebb megszakításokkal az intézet igazgatója volt. Lemondását a Tanintézetben
megsokasodott tervezési feladataival indokolta.
Rerrich építészeti és kertmővészeti munkásságáról több tanulmány jelent már meg és
napjainkban is folynak kutatások a témában. Elıadásunkban Rerrich és Budai Arborétum
kapcsolatára kívánunk hangsúlyt fektetni. Feltárjuk, melyek lehettek azok a tervezési feladatok,
melyek miatt lemondott igazgatói tisztségérıl. Az elıadás abba a kutatási folyamatba illeszkedik,
melyet a közelmúltban az arborétum történetével kapcsolatban megkezdtünk.7 A téma aktualitását
igazolják az egyetem területén a közeljövıben tervezett fejlesztések, beruházások is, melyek
szükségessé teszik a kert, a kerti építmények és az épületek történetének minél alaposabb ismeretét.

5

Rerrich Béla nekrológ. Kertészeti szemle. IV. (1932) 3. 1. o
(1881-1932)
7
A felsı kert történetét a II. világháborúig dolgoztuk fel: Csepely-Knorr Luca – Sárospataki Máté: a ’gellérthegyi
Paradicsom’ – A budai arborétum felsı kertjének építéstörténete a II. világháborúig. In: 4D Tájépítészeti és
Kertmővészeti folyóirat. 2008/14. – megjelenés alatt
6
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BÉLA RERRICH’S ARCHITECTURAL PLANS IN THE ARBORETUM OF
THE CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST
Csepely-Knorr Luca (luca.csepely-knorr@uni-corvinus.hu)1
Sárospataki Máté (mate.sarospataki@uni-corvinus.hu)2
1, 2

Corvinus University of Budapest, Department of Garden and Open Space Design

„There are luminous Minds,
who overshadow the others, and
there are who enlighten them”8

Béla Rerrich9, architect and garden designer was an outstanding personality of the Hungarian
garden architecture in the first half of the 20th century. His planning, teaching and theoretical work
had compelled the admiration even of his contemporaries, as it is shown in the introductory citation.
His name is obviously associated with the term of formal garden, which he popularized as a style as
well, but he also dealt with the city scaled tasks of gardens, within these, the hygienical and social
aspect in particular. He planned civic buildings, public parks and open spaces, playgrounds, but we
also know his layouts for cottage gardens, which he published, as illustrations of his theoretical
writings.
The career of Rerrich is in close connection with the legal predecessor of the Corvinus
University, the Gardening College. In 1908, as he returned from his study-tour abroad, he became
the teacher of the subjects Garden Art and Garden Design in the school, where he had been
working, until his death in 1932. He was the Director of the College from 1918 to his resignation in
1923, which he explained with the increase of planning works in the Gardening College.
The architectural and landscape architectural works of Rerrich have been subject of many
essays ever since, and nowadays they are also serve as basis of researches. In the presentation we
would like to focus on the relation between Rerrich, and the Arboretum of the Gardening College.
We will explore which planning commissions were the ones that ultimately led him to his decision
of resignation. The presentation also fits into the researches, we have begun about the history of the
Arboretum, but this topic is highly current as well, due to the developments of the campus.

8
9

Necrology of Béla Rerrich. Kertészeti szemle. IV. (1932) 3. 1. o
(1881-1932)

21

FÜRDİÉLET A VELENCEI-TÓNÁL A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT –
AZ AGÁRDI FÜRDİTELEP
Gecséné Tar Imola (imola.tar@uni-corvinus.hu)1
1

BCE Kertmővészeti Tanszék; Budapest

A Velencei-tó 26 km2-es vízfelületével Magyarország harmadik legnagyobb természetes
állóvize. Az 1920-as években beinduló hazai turizmus felfedezte a Velencei-tó kedvezı adottságait
(természeti szépségek, gyógyhatású víz, fıvároshoz közeli fekvés, jó vasúti közlekedés) és a
vármegyei irányítás ezen felbuzdulva a tó déli partján nyaralótelepek kiépítését tőzte ki célul. Egy
1914-ben készült közgazdagsági tanulmány fürdésre alkalmasnak találta – Gárdony és Velence
mellett – az agárdi partszakaszt is. (Gárdonyban már az 1920-as években megindult a fürdıtelep
kiépítése.) A Velence-tavi Újság elsı számában (1938) a helyi vezetık világosan megfogalmazták,
hogy az arisztokraták által kedvelt Balatonnal nem akarnak versenyezni, inkább a kisebb pénző
polgári réteg igényeit akarják itt kielégíteni.
A Nádasdy-ak tulajdonában lévı, az 1930-as évekig uradalmi majorként mőködı, agárdi
birtok 1930-as feldarabolódása és a család fokozatos eladósodása lehetıvé tette a Velencei-tóhoz
közel esı területek értékesítését és felparcellázását. 1932-re a tóparton és a közvetlenül hozzá
kapcsolódó réteken kialakították az 1500 telekbıl álló Agárdi Nádasdy-féle Fürdı- és Üdülıtelepet.
A nyaralótelkeket elsısorban budapesti és székesfehérvári polgárok vásárolták meg, az építkezések
nyomán 1935-re a telep már egy „villaváros” benyomását keltette. 1936-ban hivatalosan is
fürdıhellyé nyilvánították Agárdot. 1938-ban a Nádasdy-féle fürdıtelep közvetlen
szomszédságában, Dinnyés felé újabb 600 nyaralótelket alakítottak ki, majd a háború alatt a
Nádasdy család is új parcellákat osztott ki és értékesített a megmaradt szántóterületein.
Agárd utcahálózatának kialakulása csak a fürdıtelep kiépítésével indult meg és az újabb
földterületek parcellázásával párhuzamosan fejlıdött. A Velencei-tó közlekedésében nagy
elırelépést jelentett az 1935-re megépített balatoni mőút. 1938. januárjában már fásítva volt Agárd
(Gárdony és Velence) összes közútja. A szikes tópart beültetését egy csemetekert létesítésével és az
itt nevelt fák telepítésével oldották meg. A szabályos telekosztásoknak köszönhetı sakktáblaszerő
utcarendszer egyhangúságát terek, kisebb parkok kialakításával igyekeztek oldani.
1934-ben megalakult az Agárdi Fürdıegyesület, a tagok a helyi nyaralótulajdonosok közül
kerültek ki. Az egyesület a fürdızıket kiszolgáló új létesítmények (üzletek, postahivatal stb.)
mellett 1938-ra felépített egy új római katolikus templomot is. A Velence-tavi Újság tudósítása
szerint 1938. januárjában már a református templom is elkészült. 1936-ban felállították az
Országzászló emlékmővet a balatoni mőút mentén, 1938 folyamán a mellette lévı kopár teret is
parkosították, sövénnyel és virágágyakkal látták el. 1938-ban, szintén a balatoni mőút mellett, egy
kisebb téren állították fel az Agárdpusztán született író, Gárdonyi Géza szobrát. Az Agárdi
Fürdıegyesület a Velence-tavi Országos Szövetség munkájában is részt vett, így beleszólásuk volt a
tó fejlesztési terveinek kidolgozásába is.
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BATHING SEASONS AT LAKE VELENCE BETWEEN THE TWO WORLD
WARS: THE AGÁRD SPA
Gecséné Tar Imola (imola.tar@uni-corvinus.hu)1
1
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Lake Velence is the third biggest natural stagnant water in Hungary with its 26 sq m water
surface. National tourism, initiated in the 1920s, realized Lake Velence’s positive conditions; its
natural beaty, curative effects, being situated close to the capital, good communications. The county
politicians got enthusiastic about it and set the target, namely to build new holiday settlements on
the southern shore. An economic study in 1914 found the Agárd shore, besides Gárdony and
Velence, suitable for bathing. Anyway, the construction of the Gárdony holiday settlement started in
the 1920s. In the first issue of Velence-tavi Újság (Lake Velence News) in 1938 the local politicians
clearly stated that they did not want to compete with Lake Balaton beloved by the aristocracy,
they’d rather satisfy the demands of the petite bougeoisie.
The Agárd Estate of the Nádasdys functioned as a farm until the 1930s. Then they got
bankrupt and the farm’s shore area was sold and parceled out. By 1932 the Agárd-Nádasdy Spa and
Holiday Settlement consisting of 1500 plots was formed on the shore and the nearby meadows.
Those plots were primarily bought by middle-class people from Budapest and Székesfehérvár. As a
result of the construction works the settlement seemed to be a ’villa town’ by 1935. In 1936 Agárd
was proclaimed a holiday resort. In 1938 further 600 plots were formed in the immediate
neighbourhood of the Nádasdy Spa and Holiday Settlement towards Dinnyés. Then during WW2
also the Nádasdys parceled out and sold new plots from the remnants of their arable land.
The formation of Agárd’s street network started with the construction of the holiday resort,
and improved parallel with parcelling the new plots. Lake Velence’s communications improved
much when the Balaton Highway was built by 1935. By January 1938 all the public roadsides of
Agárd (Gárdony and Velence) had already been planted with trees. The sodic soil on the shore was
panted with the trees grown in the nursery founded by the locals. The monotony of the symmetrical
parcelling, the result of which was a chessboard-like street network, was broken by squares and
small parks.
The Agárd Spa Association was formed in 1934. The members were local holiday home
owners. This association also built, besides new institutions serving the bathers like shops and a
post office, a new Roman Catholic church by 1938. According to Velence-tavi Újság (Lake Velence
News) the Reformed church was accomplished in January 1938. In 1936 the National Flag
Monument was erected by the Balaton Highway. The barren square next to the monument was
planted in 1938 with a hedge, and flower beds were also put there. The statue of Géza Gárdonyi,
who was born in Agárdpuszta, was erected on a little square also next to the Balaton Highway in
1938. The Agárd Spa Association also took part in Lake Velence National Association’s work so
the members had a say in the elaboration of the lake’s developmental plans.
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A MINIMALIZMUS A KORTÁRS EURÓPAI KERTMŐVÉSZETBEN
Oláh Brigitta (brigitta.olah@uni-corvinus.hu)1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Egyes teoretikusok szerint a minimalizmus a modern, illetve napjaink kertmővészetének egyik
tendenciája, amely a hatvanas évek minimal art mővészeti irányzatában gyökerezik. Annyiban
helyes ez a megállapítás, hogy valóban a minimal art megjelenése után erısödött fel – jelen
korunkban – mind az építészetben, mind a kertmővészetben a minimalizmus, de le kell szögeznem,
hogy a minimalizmus „egy folyamat, amely kortól és technikától, valamint szociálpolitikai
felépítéstıl függıen változatos formákban jelenik meg és tőnik el idırıl idıre.”10
A minimalizmus eszmei hátterét kutatva találtam rá az alábbi idézetre, amely tömören
megadja, mire törekszik ez a tendencia: „A lényeg és a forma, valójában egység!”11. A hangsúly az
egységen van, ami a minimalizmus lényegébıl, az alkalmazott formavilágából és az egyes formák
elrendezésébıl jön létre. A lényeg az idıtlenségen, az idıtlenség teremtette nyugalmon van, amit az
egyszerő geometrikus alaprajz, a berendezési tárgyak és a mellérendelı növényalkalmazás hoz létre.
A kertmővészeti minimalizmus nyelve egy geometria keltette absztrakt viszonyrendszer, ami
elsısorban a külsı megjelenési formában manifesztálódik. Ahhoz, hogy a minimalista kertépítészeti
alkotásoknál tetten érjük ezt a sajátos egységet, nem az egyes kertek, közterek vagy parkok inherens
tulajdonságait kell szemügyre vennünk, hanem azokat a stílus által teremtett jegyeket, amelyek
megjelennek az egyes elemek kialakításában és ezek egymáshoz való viszonyában.

10
11

Börcsök László elıadása a minimalizmusról, HAP Galéria, 2008.február 28.
Lao Ce: Az út és erény könyve, Tao Te King, Tıkei Ferenc prózai fordításában, 2005. március 14.
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THE MINIMALISM IN THE CONTEMPORARY GARDEN ART
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Many landscape architects think that the Minimalism is one of the different tendencies in
Modern and Contemporary Landscape Architecture and derives from Minimal art, the art of the late
1960’s. That is right, but Minimalism is not a tendency of Modern and Contemporary garden art, it
is a process, a style appears from time to time and it is not dependent on culture, period or policy.
The fundamental of Minimalism is the uniformity, the most important. It consists of regular or
irregular geometrical forms and the system of these forms. The essence of Minimalism is timeless
and silence created by the simple geometrical design, forms and systems and planting design.
The minimal garden art has a geometrical grammar, and it is manifested in different forms. If
we wolud like to analyse a minimal garden, a public space or a park, we have to search first for the
characteristics of the style.
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A SZENT MARGIT GIMNÁZIUM KERTJÉNEK TÖRTÉNETE KÉPEKBEN
Hajdu Nagy Gergely (hajdu.nagy.gergely@gmail.com)
BCE Kertmővészeti Tanszék, Budapest

A budai Szent Margit Gimnázium 1931–32-ben épült az Isteni Megváltó Leányai római
katolikus szerzetesrend számára (tervezte: dr. Fábián Gáspár, kivitelezte vitéz Kapuváry Gusztáv).
A rendházként és tanítóképzıként is mőködı hatalmas, „Schönbrunn sárgára” festett, gloriettel
koronázott, neobarokk épülethez nagy kiterjedéső kert tartozott. Az egykori szılılankán
kubikusmunkával teraszírozott kert máig megırizte eredeti méretét, struktúrájában és jellegében
azonban komoly változások történtek az 1954-es államosítást követıen.
Az intézmény kerttervét 1934 októberében Solty László kertépítı készítette, historizáló
stílusban. Az elcsúsztatott négyzet alakú földterület térben és funkcionálisan is elkülönül. Az alsó,
Villányi út felıli sík területen áll a gimnázium épülete, elıtte geometrikus kialakítású cour
d’honneur-rel. A Himfy utca felé eltolt, Ménesi úttal záródó felsı terület erısen tagolt meredek
rézsőkkel és sportpályákkal. Ezt homokkı támfal választja el az alsó terasztól; ugyanez a támfal
jelenik meg a Villányi út mentén is.
A KÖH számára 2003-ban készített mőemléki revízió kapcsán kerestem fel Dr. Szálka Irma
történészt, a Gimnázium egykori öregdiákját, aki rendelkezésemre bocsátotta Dr. Bozzay László
fényképarchívumát az 1930-as, ’40-es évekbıl. A különösen értékes képanyagot bıvítette egy 1941bıl származó képeslap, amelyet Alföldy Gábortól kaptam tanulmányozásra és a kert eredeti
tervrajzai, amelyeket Ecsedy Anna talált meg Budapest Fıváros Levéltárában.
A képi forrásokat elemezve megállapítható, hogy a koedukált rendszerőre alakított
középiskola kertjében a legszembetőnıbb változást a felsı kertrész szenvedte: az új, nagymérető
sportpályák kialakítása miatt át kellett alakítani a rézsőket, amelyek meredekké váltak, a sziklakert
megszőnt, a cserjeállomány elpusztult. Hasonló sorsra jutott a botanikai tanösvény (létesítését a
Kultuszminisztérium írta elı) és a vászontetıs, vasszerkezetes-kıoszlopos szabadtéri tanterem is. A
díszmedence végét az IBM székház építése jelentette; itt állították fel a darut. A télen
korcsolyapályának használt, ma is meglévı teniszpálya mellett álló pavilont átépítették: a főtetlen,
csak korcsolyafelcsatolásra alkalmas helyiség ma főtött öltözı, zuhanyzó.
Solty László gyorsan fejlıdı növényeket tervezett a kertbe. A botanikai tanösvényt
„jegenyefüggöny” választotta el a szabadtéri tanteremtıl; ma ezek az idıs jegenyenyárak életük
utolsó éveit élik. A felsı teraszon álló vadgesztenyefák és a Himfy utcához közeli platán egykorú az
intézménnyel. A kert egykori kellemes hangulatára, finom eleganciájára a díszes kovácsoltvas
fıkapu, az épségben megmaradt vagy töredezett mőkı vázák és lépcsımaradványok emlékeztetnek.
(Megjegyzés: az elıadás 2003-ban a Lippay–Ormos–Vas Tudományos Ülésszakon hangzott el. A
mellékelt képek Bozzay László fotóarchívumából származnak.)
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THE STORY OF SZENT MARGIT GRAMMAR SCOOL IN PICTURES
Gergely Hajdu Nagy (hajdu.nagy.gergely@gmail.com)
BCE Department of Garden Art, Budapest

The Szent Margit Grammer School was built between 1931–32 for the Roman Catholic Order
’Sororum a Divino Redemptore’. A great garden was belonged to the once as monastic quarters and
education institute functioning collage. The formerly grape-yard terraced garden kept its’ original size
hovewer there happened serious changes in structural and characteristic respect followed by the
nationalization in 1954. The landscaping of the institute was made by László Solty in 1934 in geometric
style. The slipped quadratic estate separates in area and functionally. The building of the grammar school
stands on the flat area towards the Villányi Street. In front of the building a ’cour d’honneur’ is situated. The
upper area shifted to the Himfy Street and closed by the Ménesi Street is considerably devided into slopes
and sport fields. This is separated by sandstone retaining wall from the lower terrace, the same one appears
along the Villányi Street. I saw Dr. Irma Szálka alamnus and historian about the revision of monument and
sites done for the National Office of Cultural Heritage in 2003. She put at my disposal Dr. László Bozzay’s
photo-archive made in 1930–40. The research was supported by Gábor Alföldy and Anna Ecsedy (orig.
plans). Analizing the source one can find that the sweeping changes affected the upper part of the garden
during turning into coeducational system of the school. The pitches had to be rebuilt because of enlarging
the sport fields, they became steeper. The rock-garden was ruined, the shrubs were annihilated. The same
happened with the botanic educational trail and the open-air schoolroom made from iron work covered by
linen. The end of the ornamantal basin was caused by the IBM Office buliding as the crane was put up here.
The pavilion next to the tennis court used in winter as skating rink was also rebuilt. László Solty planned
pioneer plants into the garden. The botanic educational trail was separated from the open-air schoolroom by
a poplar curtain. They live their final years. The horse chesnut trees on the upper terrace and the sycamone
near to the Himfy Street are of the same age with the institute. The wrought iron gate, the intact or
fragmented vases made from atrificial stone and the vestige of stairs can remaind the pleasant mood and
gracefulness.
(Remark: the lecture was delivered in LOV 2003. The pictures enclosed are from Bozzay’s archive.)
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KANIZSAI DOROTTYA KERTJE ÉS A SIKLÓSI VÁR HELYREÁLLÍTÁSA
Szabadics Anita(szabadics@gmail.com)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítész Kar, Kertmővészeti Tanszék, Budapest

A siklósi vár a magyar építészet egyik legfontosabb emléke, melynek helyreállítása mind
mőemléki, mind turisztikai szempontból kiemelt jelentıséggel bír. A helyreállítás több évtizedes
késlekedése miatt a vár mőszaki állapota mára leromlott, egyes részei balesetveszélyessé váltak, az
északi és nyugati szárny kihasználatlanul, a nyilvánosság elıl elzárva áll. Az önkormányzat az
elmúlt években pályázatok útján igyekezett forrást teremteni, mindazon fejlesztések számára,
melyek egy európai nívójú, többprofilú hasznosítással kibontják az emlékben rejlı lehetıségeket. A
szükséges fejlesztéseket a város és a tervezık szoros együttmőködésben hosszas elıkészítı munkát
követıen határozták meg. 2004-ben hasznosítási tervben tisztázták az együttesben elhelyezhetı
funkciókat, majd több ütemben a többirányú tudományos vizsgálat és történeti kutatás eredményeire
támaszkodva elkészültek a mőemlék 21. századi igényeket is kielégítı helyreállítási tervei. Az
alapos elıkészítésnek köszönhetıen a város több pályázaton sikerrel indult, és az elnyert
forrásokból megvalósuló fejlesztések egymásra épülve, egymást erısítve segítik az együttesben rejlı
kulturális és gazdasági lehetıségek kiaknázását.
A hasznosítási tervnek megfelelıen a ma üresen álló barokk szárnyban négy csillagos szálloda
kap a jövıben helyet, míg a mőemlék-együttes legkorábbi gótikus és reneszánsz idıszakra datálható
részei továbbra is a ma itt mőködı múzeum használatában maradnak, de a mainál színesebb
kiállítási programmal, új tematikus kiállításokkal és új kiállítási helyszínekkel gazdagítva. A
múzeumi rész építészeti helyreállításának eredményeképp láthatóvá válnak az elmúlt évtizedek alatt
folytatott falkutatások eredményei, és az így elıálló gótikus és reneszánsz terekben mutatják be a
várnak és lakóinak Garai-Perényi korszakhoz köthetı történetét. A vár múzeumi szárnyának
fejlesztésére Norvég pályázat teremtette meg az alapot, melyet a kápolna, barbakán és a falszorosok
helyreállításával, és egy új látogatóközpont létrehozásával tovább gazdagít a Dél-dunántúli Operatív
Program keretében kiírt „Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása” pályázaton sikerrel
induló projekt. Ez utóbbit Siklós Moháccsal és Duna–Dráva Nemzeti Parkkal összefogva adta be, és
célkitőzése a Mohácsi vészhez kapcsolódó eseményekre emlékezı turisztikai desztinációk
összekapcsolása volt.
Mohács és Siklós között a Mohácsi vész és Kanizsai Dorottya, a siklósi vár egykori úrnıjének
személye teremti meg a kapcsolatot. İ volt az, aki a csatavesztést követı zavaros idıszakban saját
pénzén fogadott 400 embert, akikkel összeszedte a harcmezın maradtakat, eltemette a halottakat és
ápolta a sebesülteket. A siklósi együttesben a két helyszín közötti kapcsolat Kanizsai Dorottya
jelentıségének és várhoz kötıdésének a mainál artikuláltabb megjelenítésével erısíthetı, mely a
múzeumi programban a várúrnı egykori kertjét idézı kerti kiállítással valósul meg. Az elıadás
bemutatja az uniós forrásokból készülı kertrész, a Dorottyakert tervezett kialakítását, a szintén
DDOP pályázat keretében a külsıvár területén épülı új látogatóközpont környezetbe illesztését, és
kitér a fejlesztések hatásaira a vár környezetében.
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DOROTTYA KANIZSAI’S GARDEN AND
THE RESTORATION OF THE CASTLE IN SIKLÓS
Anita Szabadics (szabadics@gmail.com)
Corvinus University of Budapest, Faculty of Landscape Architecture, Department of Garden Art
The castle of Siklós is one of the most significant architectural monuments of Hungary, whose
restoration is exceptionally important both for cultural heritage and tourism. Due to several decades
of delay in its conservation, the technical condition of the Castle is so dreadful, that some parts are
in danger of collapse, the north and west wings are abandoned and closed from the public. The local
government has in the past years been trying to secure some funding through grants, in order to
enable a European standard development of the site with a range of activities to explore its full
potentials. The much needed development plans had been realized through close collaboration
between the municipality and the designers, following comprehensive preliminary studies. A
development plan prepared in 2004 identified the various functions to be introduced in the complex,
then restoration plans were made, based on multidisciplinary scientific and historic research,
fulfilling the 21st century requirements of the historic monument. Thanks to this thorough
preliminary work, the town successfully won several grants, which allow for the successive
developmental phases, exploiting the hidden cultural and economic potentials of the complex.
According to the development plans, today’s neglected Baroque wing would become a fourstar hotel, while the oldest parts of the monument from the Gothic and Renaissance period continue
to function as a museum. A more colourful museum programme as well as new thematic exhibitions
and venues enrich the existing function. In consequence of the architectural restoration of the
museum part, the wall research results of past decades are presented, so that the Castle and its
inhabitants’ history from the time of Garai-Perényi are shown in these uncovered Gothic and
Renaissance spaces. The museum wing of the Castle was developed thanks to a Norwegian grant.
Additionally, the chapel, the barbican and the walls were restored and a new visitor centre created as
a result of a successful project that won the grant for the “Creation of a Complex Tourist Product
Line” within the framework of the South Transdanubian Operational Programme. The town of
Siklós applied for this grant together with the town of Mohács and the Danube Drava National Park
with the intention to connect tourist destinations related to the Mohács Disaster events.
The connection between Mohács and Siklós is established by the Mohács Disaster and
Dorottya Kanizsai, a former mistress of the Castle of Siklós. During the troubled times following
the lost battle, it was she, who hired 400 men out of her own money to collect those who remained
in the battlefield. She had the dead buried and the injured taken care of. The relationship between
the two sites, as well as the significance of Dorottya Kanizsai and her affiliation with the Castle
should thus be more articulated in the monument of Siklós. This is realized within the museum
programme by a garden exhibition showing the former garden of the mistress. The presentation
introduces the restoration of the Dorottya garden, made possible with EU funding, the positioning of
the new visitor centre in the outer castle, constructed within the framework of the STOP grant, and
finally it touches on the impacts of the development in the surrounding area of the Castle.
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A BUDAI ARBORÉTUM DÍSZTERE A KERTI ÉPÍTMÉNYEK
ÉS SZOBROK TÜKRÉBEN
Sárospataki Máté (mate.sarospataki@uni-corvinus.hu)
BCE TK, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

A Budai Arborétum építéstörténetével már sokan sokféleképpen foglalkoztak. Mindeddig
azonban, a kert építéstörténetének szempontjából teljes körő, mindenre kiterjedı kutatás nem történt
a felsı kert vonatkozásában. Kutatásunk12 — A „Gellérthegyi Paradicsom” – a Budai Arborétum
felsı kertjének építéstörténete a II. világháborúig — ezt a hiányosságot igyekszik a lehetı
legteljesebb mértékben pótolni.
Elıadásomban egy olyan, eddig még nem tárgyalt szemszögbıl vizsgálom meg az arborétum
történetének alakulását, mely a részletek — gondolok itt a kerti építményekre — felıl közelít a kert
egészének kibontásához. A kutatás során számos kérdés merült fel konkrétan az egyes kertépítészeti
elemek elhelyezésével és kialakításával kapcsolatban. Többek között:





Milyen célt szolgált a Dísztér keleti részén megjelenı kerítés?
Hogy nézett ki e szerkezet?
Milyen szobrok álltak a Dísztéren?
Díszmedence vagy szökıkút állt-e a Dísztér felsı harmadában?

A kérdések arra utalnak, hogy az arborétum felsı kertjében, és ezen belül is különösképpen a
Dísztér (az egykori igazgatósági épület — ma ’F’ épület — elıtti reprezentatív tér) életében,
fennállásának közel százhúsz éve alatt, számos jelentıs változás következett be. A felkutatott
dokumentumokból, fotókból, tervekbıl, helyszínrajzokból a Dísztér fokozatos átalakulását lehet
kiolvasni. A tér átformálódásának olykor meghatározó elemei voltak a szobrok, a kıedények, a
vízarchitektúra, a kerítés, a kapu, a kıpadok és a lépcsık. Az új beépítések és a kifejlıdött
növényzet hatására a térszerkezet és a térarányok megváltoztak. Jogosan merül fel a kérdés: vajon
minden átalakítás emelte a Dísztér méltóságát? Honnan indult és hol tart ma a Dísztér funkcionális
és esztétikai tartalma? E kérdés a feltárt anyagok fényében soha nem érzékelt idıszerőséget hordoz
magában.
A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán tanuló hallgatók és a valaha is itt (az
iskola jogelıd intézményeiben) végzettek — kortárs szóhasználattal élve alumnik —
alapismereteihez hozzátartozik, hogy az alma mater történetével (beleértve a kerttörténetet is)
tisztába legyenek. Ezt a célt szolgálják mind az elıadásom, mind pedig a bevezetésben leírt kutatás.

12

Szerzık: Csepely-Knorr Luca, Sárospataki Máté
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THE SO CALLED ’DÍSZTÉR’ OF THE BUDAI ARBORETUM
IN THE POINT OF VIEW
OF THE GARDEN CONSTRUCTIONS AND SCULPTURES
Máté Sárospataki (mate.sarospataki@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Department of Landscape and Open Space Design

In spite of the substential amount of research on the history of the so called Arboretum of
Buda (Budai Arborétum) an all-embracing study has not been prepared for the Upper Garden yet.
Our research1 — entitled The Building History of the Upper Garden of the ’Budai Arboretum’ until
World War II — is aimed to fill up possible gaps in this topic.
In my presentation I would like to examine the history of the arboretum from a rather different
point of view, namely to ’build up’ the history of the whole Upper Garden from the details of
garden construction. During the research lots of questions emerged in connection with the
placement and the structural elements of the landscape architecture. Such as the following:





What was the architectural goal of the fence on the eastern side of the ’Dísztér’?
How could the structure of the fence look like originally?
What kind of sculptures were placed on ’Dísztér’?
Was it an ornamental pool or a fountain located in the upper one-third of the ’Dísztér’?

The before-mentioned questions above point to the substantial changes in the life of the
’Dísztér’ being the representative part of the Arboretum in the past nearly one hundred and twenty
years. The explored documents, photos, plans and layouts show a gradual transformation of the
’Dísztér’. Occasionally this transformation has been determined by sculptures, hard potteries, stone
benches or by some larger elements such as ornamental pool, fence, gate, and stairs. As a
consequence of this change, the structural proportion of the place has been modified as well. The
main question weather these modifying elements have increased the dignity of the ’Dísztér’. What
was the functional and aesthetic contents of the ’Dísztér’ at the time of the establishment in 1893
and what is it in our days? This question remains to be answered the importance of it is still
growing due to the recently discovered historical documents.
It is the goal of my presentation and research to help the students and alumni of the
Department of Landscape and Open Space Design of the Corvinus University of Budapest to know
about the landscape history of their alma mater.

1

Authors: Luca Csepely-Knorr, Máté Sárospataki
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BUDAPESTI KÖZPARKOK A 19. SZÁZAD VÉGÉN
Csepely-Knorr Luca (luca.csepely-knorr@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
„A nyilvános parkokban a legtöbben otthon érzik magukat. Vagy azért, mert nap mint
nap használják azokat, vagy azért, mert gyermekkorukban játszottak bennük.
Akármilyen mérető városra gondolunk, annak vannak saját közparkjai, kertjei, vagy
rekreációs területei és mi hajlamosak vagyunk arra, hogy magától értetıdınek vegyük,
hogy mindig ott lesznek, és szabadon elérhetıek lesznek számunkra.” 13

A városi szabad terek, közparkok, közkertek, városi terek meghatározó elemei a
településeknek. Annak ellenére, hogy történetük egészen az antik kultúrákig visszavezethetı, a
mindenki számára elérhetı, a városlakók, a ’köz’ számára épített ’népkertek’ ’népparkok’ a 19.
században jelennek meg. Ekkor alakul ki az a szabad tér típus, ami napjainkban eszünkbe jut, ha a
közpark szót halljuk, és — ahogyan a téma neves kutatója Hazel Conway felhívja a figyelmet —
amire úgy gondolunk, mint természetes részeire városainknak, ahová bármikor elmehetünk,
bármikor használhatjuk.
A 19. század második felének kertmővészetét sok kritika érte. A 20. században induló
teoretikai reformtörekvések bírálták elıször a városi parkokat, sablonos, egyforma kialakításuk
miatt. A hercegi és királyi kertek mintájára kulisszaszerő térhatásokkal, kanyargós utakkal és
hatalmas szınyegágyakkal kialakított parkok tervezıinek szemére vetették, hogy nem foglalkoznak
a hely adottságaival és a szociális igényekkel sem. A 20. század elejétıl kezdve mind a mai napig
fenntartással kezeljük ezt a korszakot, annak ellenére, hogy az 1970-es évektıl kezdıdıen
megjelenı kerttörténeti és a városi zöldfelülettel foglalkozó írások hangsúlyozzák a 19. század végi
kertmővészet jelentıségét. A legfontosabb eredmény, hogy kialakult egy olyan elméleti
megközelítés, melyet sok szempontból a mai napig a közparktervezés alapjaként tartunk számon.
Budapest esetében az 1870–1918 közötti korszak kiemelkedıen jelentıs szerepet játszott. Az
ebben az idıszakban kiépített városi parkok, és közterek mind a mai napig meghatározó elemei a
város zöldfelületi rendszerének. A gyorsan fejlıdı fıváros ekkor kialakuló szabad terei nem
maradtak el a példaként tekintett, szoros kulturális-mővészeti – építészeti kapcsolatot ápoló másik
két fıváros, Bécs és Berlin köztereitıl, parkjaitól.
Az elıadás célja, azon új elméleti, funkcionális és szociális változásoknak a bemutatása,
melyek meghatározták a 19. század végének közpark-építészetét. Az elıképek és párhuzamok (Bécs
és Berlin parkjai) vizsgálata által lehetıvé válik annak meghatározása, hogy vajon Budapest
esetében ez a korszak ugyanolyan jelentıségő volt-e a késıbbi korok közpark tervezésének elméleti
megalapozásában, mint ahogy azt a kutatások Európa más országaiban igazolták.
13

Conway, Hazel: Public parks. Shire garden history. Shire Publications Ltd. Buckinghamshire 1996. 4.
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PUBLIC PARKS IN BUDAPEST AT THE END OF THE 19TH CENTURY
Luca Csepely-Knorr (luca.csepely-knorr@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Department of Garden and Open Space Design

„Public parks are familiar to most people either because we make use
of them in our daily lives or because we played in them as children.
Every town of any size has its public parks, gardens and recreation grounds
and we tend to take for granted that they will always be there,
available for us to use freely”14

Urban open spaces, public parks and gardens are significant places of a town, often
determining its character. Although their existence dates back to ancient cultures, public parks and
gardens accessible to everybody did not appear earlier than the 19th century. That is the time when
the term public park in its contemporary sense came into being. Using this term, we think about a
place we can go to whenever we want to, something we can use freely – as Hazel Conway, the wellknown expert of the topic points out.
The garden art of the second part of the 19th century frequently came in for severe criticism. It
was the new theoretical reform movement at the beginning of the 20th century, that panned public
parks because of their stereotyped, uniform arrangement. Designers following the pattern of the
aristocrats’ gardens with stagey space effects, meandering paths and huge carpet beds were blamed
for not taking into account the particulars of the location and the social needs of the users. Despite
the fact that writings about garden history and urban open spaces from the 1970s onwards
emphasize the importance of this period, we accept it with some reservations.
The greatest achievement of the period and the ensuing debate on planning principles is that it
brought about a theoretical approach to garden design that from many respects we can still consider
as the basis of modern public park design.
The period between 1870 and 1918 played a significant role in the garden history of Budapest.
The parks and gardens built in these decades in the rapidly developing capital city have been key
elements of the urban green system up till now, and are in no way inferior to the ones of Berlin and
Vienna, the two capitals in which public spaces were considered exemplary.
The aim of this presentation is to describe those new theoretical, functional and social changes
that determined the architecture of public parks at the end of the 19th Century. Examining the
forerunners and the comparisons (the public open spaces of Vienna and Berlin) make it possible to
establish if in the history of the landscape architecture of Budapest this period was as significant in
laying the theoretical foundations of public park design as in other countries in Europe.
14

Conway, Hazel: Public parks. Shire garden history. Shire Publications Ltd. Buckinghamshire 1996. 4.
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KERTÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON A 70-ES ÉVEKBEN
Bakay Eszter (eszter.bakay@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

A 70-es évek kertépítészetének témája egy nagyobb témakör része, mely felöleli
Magyarország kertépítészetének történetét az 50–es évektıl a rendszerváltásig. Ez az idıszak
Magyarországon a szocializmus korszaka. Az erıs politikai nyomás, mely az élet minden területén
érezhetı volt, a kertépítésre is rányomta bélyegét.
A korszak tudományos szempontból még feltáratlan, talán még nem telt el elég idı, hogy
történelemnek tekintsük a vizsgált idıszakot. Ugyanakkor számos, a korszak meghatározó szakmai
egyénisége még köztünk van, így lehetıség van arra, hogy „elsı” kézbıl győjtsünk információkat az
adott korról. A korszak kertépítészeti alkotásai a manapság folyó parkfelújítások, átalakítások,
esetleg funkcionális változások miatt eltőnıben vannak. Ezek az alkotások még nem védettek, a
hivatalos mőemlékvédelem még nem foglalkozik velü. Mi, gyakorló kerttervezık találkozunk
átépítésre ítélt zöldfelületeken ezekkel az alkotásokkal. Ezért nekünk kell megítélni, hogy az adott
alkotás elbontandó, és helyette új, mai szellemben megfogalmazott alkotás kerülhet, vagy olyan
értéket képvisel a mai divattól és korszellemtıl függetlenül, ami megırzésre teszi érdemessé.
Minthogy a 70-es évek kertépítészetérıl, jelentıs alkotásaival foglalkozó átfogó mő nem jelent
meg, így annak eldöntésében, hogy az adott kertépítészeti alkotás mekkora értéket képvisel, csak
megérzéseinkre támaszkodhatunk.
A korszak alapos ismerete egyrészt segít a fent említett döntés meghozatalában, másrészt segít
a mai trendek, divatok jobb megértésében, hiszen a ma tervezı generáció jelentıs része ebben az
idıszakban volt kisgyerek, így vizuális kultúráját ez az idıszak alapvetıen meghatározta.
A korszakot alapvetıen a tervgazdaság rendszere határozta meg, de a 70-es évek sajátos
politikai-gazdasági viszonya, az „új gazdasági mechanizmus” új színt hozott az ország politikai és
gazdasági életébe. Ennek folyományaként az addig teljesen elzárt és csak a Szovjetunió felé
orientált magyar kertépítés szakma megismerkedhetett a korszak egyik legjelentısebb Nyugateurópai kertépítészeti alkotásával, a 72-es Müncheni Olimpia olimpiai faluval. Véleményem szerint
ez az élmény indíthatta el az addig többé-kevésbé a 40-es évek stílusára ill. a szovjet neobarokk
példákra építı magyar kerttervezést formai szempontból új utakon
.
A korszak nem érthetı meg a szakmai szervezeti felépítés, az állami tervezıintézetek,
kivitelezı és fenntartó cégek mőködésének megértése nélkül. Fontos megismerni a korszak
meghatározó tervezıegyéniségeit és a legfontosabb, legkarakteresebb kertépítészeti alkotásokat.
Végül a 70-es évek stílusát jellemzı dizájnra, anyaghasználatra ill. növényhasználatra is ki kell
térni.
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LANDSCAPE ARCHITECTURE OF HUNGARY IN THE 70-S
Eszter Bakay (eszter.bakay@uni-corvinus.hu)
BCE, Faculty of Landscape Architecture, Department of Garden and Open Space Design

The history of landscape architecture in the seventies is part of a larger topic which covers the
history of Hungarian landscape architecture from the 50-s to the end of Socialist era. The strong
political pressure which was so typical in all fields of life in these periods, was determining in
landscape architecture as well.
The era has not been researched yet, since it hasn’t been enough long ago to be considered as
a history. Many professionals, who were characteristic personalities of that era, are still here among
us, so there is an opportunity to get first-hand information regarding this period. The parks built at
this time are disappearing due to park renovations, alterations or functional changes. These works
are not protected yet; the officials of historic preservation do not consider as a major task dealing
with them. We, landscape architects see in our practice these landscapes, which are facing to be
renovated or altered. We have to determine if the given work should be demolished and a new
fashionable landscape should be built instead of it, or it represents such a value, which deserves to
be preserved, independent from the present fashion and trends. As there is no comprehensive
scientific work dealing with landscape architecture of the 70-s, we can use only our instincts to
decide, how valueable the given landscape is.
Deep knowledge of the era could help both in making the above mentioned decision, and in
understanding the recent trends and fashions. The majority of the current active landscape
architects were young children in the seventies, so visual culture of these professionals is primarily
determined by the works of this era.
The period of the 70-s was basically determined by the state-planned economy, but the unique
political-economical feature of the 70-s, the „new economical mechanism” added new color in the
political and economical life of the country. It was in 1972, that Hungarian landscape architects,
who had worked earlier in isolation and oriented only towards the Soviet Union, could see the first
time one of the most important Western European works of the period, the Olympic village of the
Olympic Games in Munich. In my opinion it could be considered as a starting point of the new
design style of Hungarian landscape architecture, which was earlier determined by the style of the
40-s and of the soviet social realistic examples.
The era cannot be understood without understanding the system and working methods of state
owned planning offices, landscape construction and maintenance companies. It is important to get
known the caracteristic landscape designers and most important works of the period. Finally we
have collect the design elements, materials, products and plants typical for the landscape design of
the seventies.
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PARKBÚTOROK ÉS STÍLUSKORSZAKOK
Szabó Teodóra (teodora.szabo@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Kert-és Szabadtértervezési Tanszék
Az emberi környezet tárgyain keresztül megismerhetı az adott kor és termelési-, társadalmi
viszonyai, melyek a tárgyakat alkotó és használó ember életkörülményeit, törekvéseit
meghatározzák. A stílusformák szorosan összefüggnek az egyes történeti korok kulturális
fejlettségével, életformájával és ideológiájával, tájékoztatnak az egyes társadalmak kényelmi
igényeinek fejlettségérıl, technikai és mővészi alkotómódszereirıl.
Az építészeti stílusformák különbözı változatai a bútorokon is fellelhetık. Egyes korokban a
bútorformák szinte az építészet függvényei, a bútorok alakítását annyira meghatározzák az építészet
formaelemei. A bútort „kis építészetnek” vagy kisarchitektúrának is nevezik, mivel a formaalakítás
törvényszerőségei szinte azonosak, csak a léptékbeliség eltérı.
A kertek, parkok bútorai a kert- és szabadtérépítészeti kompozícióban lényeges szerepet
töltenek be. Elhelyezésüket több tényezı befolyásolja: térszerkezeti sajátosságok, látványok
feltárása, valamint a bútor típusa és használatának intenzitása csak néhány ezek közül. Minden
korban érvényesül a törekvés, hogy a bútorok összhangban legyenek a kert vagy park uralkodó
kertmővészeti stílusjegyeivel, hiszen azt felerısíteni képesek, megjelenésük és formaviláguk erıs
karaktert és egységet sugároz.
Tanulmányomban konkrét kerttörténeti példákon keresztül szemléltetem a kültéri bútorok
szerepének és formavilágának változását, kezdve a XIX. század elején megjelenı elsı, kifejezetten
a lakosság számára készült parkok berendezési tárgyaitól egészen a kortárs szabadtérépítészeti
alkotások bútorvilágáig. A bútorok mindenkori alapvetı funkcionális és kényelmi szempontjai
ugyan nem változtak meg gyökeresen, azonban a kívánt cél elérése érdekében alkalmazott technikák
és anyagok skálája jelentısen kibıvült, és korunkban az ökológiai szempontoknak való megfelelés
igénye már az újrahasznosított anyagokat is „hadba” állította. Mindenekelıtt azonban a határtalan
jelentéstartalmú design, ami a tárgyak megformálását irányítja, fizikai és formai jellemzıiket,
filozófiai hátterüket egyaránt áthatja.

38

PARK FURNITURE HISTORY
Teodóra Szabó (teodora.szabo@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Department Garden and Open Space Design
The economical and social conditions determining the life and ambitions of people throughout
the history can be traced in the objects of human milieu. The design-style of a period is closely
related to the cultural level, lifestyle and ideology and represents the level of comfort and technical
development, the working methods of artists.
The characteristics of the different architectural periods can be recognized in furniture design
as well. At certain periods the furniture design was under the strong influence of architectural design
–styles. The furniture is also called as „ small-structure”, because of the same formal rules of design
in spite of the different scale.
Garden and park furniture are important elements of garden and open-space composition. The
placement of these objects is determined by many factors, like space structure of the site, important
vistas, the type of furniture and the intensivity of usage. The general principle, that the garden
furniture should blend into the general appearance of the park, is valid in all architectural periods.
These elements can make the general character of the parks stronger, and reflect a distinguished
character and unity.
This study demonstrates the changing role and formal appearance of park furniture in the
history, beginning with the furniture design style of the first public parks at the beginning of the
19th century till the recent furniture design of the contemporary gardens and open-spaces. The
general functional and comfort requirements haven’t changed much, but the technology and the use
of material has developed considerably. (Such as ecological aspects of park furniture design, the
usage of recycled materials, etc.)
Nowadays first of all the DESIGN, this powerful fenomen, determines the formal character
and philosophical background of objects.
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FÁSÍTÁSI LÁZ – NAPJAINK FATELEPÍTÉSI TRENDJEI
Almási Balázs Ph.D
BCE Tájépítészeti Kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Az elıadás napjaink zöldfelület fejlesztési gyakorlatát veszi górcsı alá. Az általános
gyakorlatból kiemelten a fák kérdéskörére összpontosít, melyek telepítése, gondozása kimondottan
hosszú távú befektetés egy város életében. Azonban a napjainkban tapasztalt telepítési láz mögött
meghúzódó gondolatokat, szakmaiságot gyakran hiába keressük.
Az elıadás néhány példán keresztül vázolja a tapasztalható folyamatokat, majd a megfelelı
válaszok nyomába ered.
A városi fasorok telepítési gyakorlatában jelentıs változás figyelhetı meg az utóbbi 5–8
esztendıben. A rendszerváltást követı gazdasági sokk hatására egy-két kiemelt projekt, mint az
Andrássy út, vagy a nagykörút fásításán kívül szinte egyáltalán nem kerültek új fák Budapest
utcáira. Majd lassú változás vette kezdetét. A kezdeti próbálkozásokat a rendkívül fiatal és
meglehetısen heterogén csemete állomány jellemezte. Ennek okai az akkori forráshiányban és a
faiskolák mainál szerényebb háttér bázisában keresendık. Ma eljutottunk oda, hogy a faiskolai
anyag megfelelı mennyiségben és minıségben áll rendelkezésre, s az ültetéshez szükséges
szakértelem, s a munkaerı is többé-kevésbé megfelelı. A frissebb telepítések ennek ellenére vegyes
képet mutatnak. Hiányzik a hosszú távú stratégia, s úgy tőnik, csak a véletlenen múlik, hogy a
tervezés a megfelelı, vagy egyáltalán szakember kezébe kerül-e. Ideális esetben is sajnos igen
gyakran fennáll a veszélye, hogy az ültetésbe ölt tömérdek energiát és pénzt a fenntartás teljes
hiánya pár éven belül teljesen felemészti.
A fasorok szemmel látható felújítása mellett – valószínőleg a felhalmozódó faalap elköltése
végett – az utóbbi 1–2 évben a fásítási törekvések átterjedtek a zöldterületekre is. Itt azonban sokkal
szembetőnıbb a hosszú távú stratégia teljes hiánya. A lepusztult parkokban elpottyantott eu
szabvány játszóterek mellett a fák teljesen ötletszerő burjánzása tapasztalható. A néhol már túlzó
fásítási kedv eredményeként parkjainkban sorra káros térszerkezeteket vésünk kıbe az elkövetkezı
legalább ötven évre.
Megoldást nyújtana a települések zöldfelületének pontos kataszterére épített stratégiai
tervezés. Továbbá a telepítésekhez kötelezıen kapcsolt öt éves utógondozás bevezetése. A
szükséges felmérések adatait térinformatikai program segítségével rendszerezve olyan fenntartási,
kezelési terveket készíthetünk, amelyek hatékonyabb és ellenırizhetıbb mőködtetést tesznek
lehetıvé. A zöldterületek hosszú távú stratégiai tervei pedig ütemezhetı, ésszerő beavatkozásokat
eredményeznének.
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AFFORESTATION FEVER – TREE PLANTING TRENDS TODAY
Balázs Almási, Ph.D
BCE, Faculty of Landscape Architecture Department of Garden and Open Space Design

The main issue of the lecture is contemporary green space development practice in Hungary.
The topic focuses on tree planting, which is an important long-term investment strategy in the life of
a settlement. At the same time behind the kind of ’afforestation fever’ frequently we couldn’t find
any professional concept. Through some examples, the presentation outlines the actual trends and
tries to find adequate answers to it.
For the last 5–8 years Significant changes have been observed in the practice of street-tree
planting. To look back, following the change of political regime in Hungary, except for some
important projects such as the plantation of the Andrássy Avenue or the big ring road, there were
hardly any trees planted on the streets of Budapest. Afterwards slowly some changes have taken
place. At an early stage, thanks to the lack of money and the weak nursery supply, very young and
heterogeneous sapling were planted. For the last 5–8 years very good quality and enough quantity
have been available in the nurseries of Hungary. And also the professional expertise is good enough
to have a professional background for today’s tree plantation practice. Even so, ambivalent results
have been seen. What could be at the root?
In the last few years besides the renewal of the tree rows, maybe in order to spend the
accumulated tree funds, the new plantations have been spreaded over the green spaces too. In this
section the lack of long term strategy is more visible. In the devastated parks next to scattered EUstandard playgrounds, desultory poliferation of trees have been observed. The result of the
sometimes fulsome notion of afforestation in these days is that in our parks, one after the other,
harmful spatial structures are generated for at least fifty years to come.
The answer could be an accurate green space cadastre, a strategic plan of each green space and
for the tree plantations, 5 year obligatory maintenance for the supplier. Methodized with the help of
GIS-based programmes the data of the necessary surveys, maintenance and usage plans could be
designed to get more efficient and controllable function. And the long-term strategic plans of green
spaces will result in thoughtful, targeted interventions.
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A PARKÉPÍTÉSZET MAI TENDENCIÁI
Balogh Péter István (peter.balogh@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

A közparkok városi életben játszott szerepe folyamatosan változik – így természetes, hogy
kialakításuk elve és gyakorlata is követi ezt a változást. Napjaink jellemzı urbanisztikai folyamatai
a dezurbanizáció és az ezzel egy idıben jelentkezı reurbanizáció. Ez utóbbi az egyre erısödı és
gyakran luxus szintő városrehabilitáció eredménye. A városépítészet kedveli a sőrő, városias
beépítésmódokat, de elméleti szinten elfogadja a város szükségszerő feloldódását is. A
környezetvédelem és a tájépítészet nélkülözhetetlen, stratégiai ágazatai a településfejlesztésnek; a
városmegújításokban a szabadterekre kiemelt, kezdeményezı szerep hárul, gyakran mint a további
fejlesztések kiindulópontjai szerepelnek.
A közterületek komplex értelemben a közösségi élet, a találkozás színterei, így megújításuk
hozzájárul a városlakók életminıségének javításához, de a városi területek gazdasági
felértékelıdéséhez is. A belsı városrészek megmentéséhez feltétlenül szükség van a kulturáltan
kialakított szabadterekre, különben se a nagypénző ingatlanfejlesztı, se a városi létformához
vonzódó fiatal nem fogja érdemesnek érezni, hogy tegyen az ügy érdekében.
A globalizáció, a városok szerepének kiteljesedése és specializációja folyamatosan új
feladatok elé állítják a települések fejlesztıit és tervezıit. A „várostermék” kialakítása, mint a
túlélés, a vonzóképesség megırzésének egyik záloga, elsıdlegessé vált a stratégiákban. Ez a
kívánalom érezteti hatását – az épületekhez hasonlóan – a ma városi közparkjainak kialakításakor
is: elsıdleges cél az emlékezetessé válás, a különlegesség, a megismételhetetlen pillanat érzésének
kiváltása. A parkok gyakran leginkább jelek, a város önmagáról alkotott pozitív képének
lenyomatai, ami nem feltétlenül baj, ha mindez nem megy a használhatóság rovására.
A kortárs tájépítészet leggyakoribb válaszai a kor kihívásaira:
 új természetközeliség: a mai parkok egy része egészen extrém módon viszonyul a természeti
elıképekhez – korábban szokatlanul extenzív, szinte vad tájrészleteket emel be új, városi
kontextusba
 új tájképiség: a fentihez hasonló indíttatású, de merıben más eszközöket alkalmazó irányzat – a
korábban a tájképi parkokból ismert téri/táji arányok új építészeti formanyelven jelentkeznek
 új egyszerőség: az építészetbıl a kilencvenes évek óta ismert irányzat a városi tájépítészetben is
megtalálta a követıit – a végletekig leegyszerősített formakincs, jelentıs vitákat kiváltó táji
léptékő gesztusok
 tematikus kialakítás: mára egyértelmővé vált, hogy a „fizetıképes réteget” a legkülönbözıbb
célok érdekében programozott, tematizált módon lehet a leginkább megszólítani és mozgósítani
– ez igaz a városi parkok esetében is.
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THE RECENT TENDENCIES OF THE PUBLIC PARK’S DESIGN
Péter I. Balogh (peter.balogh@uni-corvinus.hu)
BCE, Faculty of Landscape Architecture, Department of Garden and Open Space Design

The role of the public parks in the urban life keeps changing thus the principle and practice of
their design follow up the changes. The characteristic urban processes of our days are the
desurbanization and – at the same time – reurbanization, which is one of the results of the ever
increasing, some luxury urban rehabilitation. The dense building up of urban character is favoured
in the practice of urban planning, at the same time the necessary breaking up of the town is also
supported. Environmental protection and landscape architecture are essential and strategic branches
of urban development; the public places are given special emphasis in the urban renewal strategies,
they can be considered as starting points of further developments.
The public spaces are scenes of the social life and meetings; their renewal contributes to the
improvement of the quality of life of the citizens, and their regeneration will result in the price
increase of the areas concerned. The attractively arranged open spaces are absolutely needed while
saving the inner parts of the city, otherwise neither the well-to do estate agencies nor the young
generation favouring urban lifestyle will do their best to support the issue.
The globalization, as well as the fulfilling of the role of the cities set new tasks for the
developers and designers of the settlements. Shaping of the so called “City-product” – one of the
tokens of the survival and attraction of the cities – became dominant in the strategies. Similarly to
the buildings this expectation is given a special stress while forming the public parks; the main goal
is to make them remarkable, creating something extraordinary, bringing about the feeling of some
unique moments. The parks are mostly symbols, the reflections of the city itself – which can be
appreciated if they serve useful purposes.
Regarding the challenges of our times the answers of contemporary landscape architecture are
given below:
 new naturalness: some parks feature unusual, sometimes extreme natural sections into the new
urban context
 new landscape gardens: similar to the above, but apply completely different trends – the wellknown elements and scales are used in a totally new landscape architectural design
 new simplicity: the trends known since the 90’s in the architecture have been followed in the
urban landscape architecture as well – very simple shapes, rather debated motives in urban
scale
 thematic parks: it has became evident, that the different strata can be activated only in a special
programmed, thematic way – this fact is provable while designing new urban parks as well.
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KÖZPARKOK NÖVÉNYALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI
Fekete Albert (albert.fekete@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Napjainkban a magyarországi faiskolák és kertészetek növényválasztéka meglehetısen széles
skálán mozog. A kert- és tájépítész tervezık által igénybe vehetı, betervezhetı növényfaj és –
fajtaválaszték skáláját tovább színesíti azoknak a fajoknak, fajtáknak a listája, amelyeket a
kertészeti, faiskolai árudák külföldi behozatal révén kínálnak. Ezen felül az egyes, hazánkban
nehézkesebben vagy drágábban beszerezhetı növényegyedeket a kertépítı cégek (a tervezı
javaslatára, vagy saját kezdeményezésbıl) közvetlenül a külföldi termesztıtıl, faiskolától is
megrendelhetik.
A magyar kert- és tájtervezési gyakorlatban is elterjedt – nagyon helyesen – az egyes konkrét
feladatok kapcsán a helyi ökológiai adottságoknak megfelelı növényfajok, -fajták alkalmazása. A
hatalmas növényválaszték ellenére azonban gyakran adódik olyan helyzet, hogy nehezen szerezhetı
be az igényelt növényanyag. Ez a legtöbb esetben idıszőke miatt következik be. Fıként az utóbbi
idıben gyakori európai uniós közterület-rehabilitációs pályázatok esetében, a teljesítési határidık
rövidsége miatt kerül gyakran a kivitelezı olyan lehetetlen helyzetbe, hogy az elképzelt és a
tervekben kiírt minıségő és mérető növényt nem tudja beszerezni.
Szakcikkekben, szakoktatási segédanyagokban, de legtöbbször a faiskolai, kertészeti
katalógusokban is konkrét jelöléseket találunk például az egyes fafajok várostőrı képességét
illetıen. Ezek közül is vannak érzékenyebbek vagy ellenállóbbak az extrém, kedvezıtlen nagyvárosi
környezet hatásaira. A lista meglehetısen változatos és gazdag. Új közparkjaink, köztereink,
fasoraink növényalkalmazását vizsgálva mégis a hatalmas faiskolai választék töredékét fedezhetjük
fel csupán a kiültetett növények soraiban. Ezt a viszonylagos „egyhangúságot” részben a kordivattal
magyarázhatjuk (melynek egyértelmő tendenciája a nagy, összefüggı, homogén növényfelületek
kialakítása); okai azonban a park- és közterület-fenntartás racionalizárására, a rendelkezésre álló
korlátolt anyagi forrásokra, és sajnos a kerttervezés és -fenntartás szakmai hiányosságaira is
visszavezethetık.
A mai honi kert- és szabadtértervezés egyik lehetséges fejlıdési iránya a növényalkalmazás
erısítése, a növényfelületek minıségi kialakítása és ezek fenntartásának fejlesztése. Az elıadás
célja ezért olyan külföldi és magyarországi közterületi növényalkalmazások bemutatása, amelyek a
mai magyarországi kert- és szabadtértervezés gyakorlatában ritkábbak, a szokványostól eltérıek, de
az adott esetben indokoltak, kiemelik a szóban forgó területek sajátosságait, helyi karakterét, és
ugyanakkor könnyen és jól fenntarthatók, a látogatók számára emlékezetesek.
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CHARACTERISTICS OF APPLICATION OF PLANTS IN PUBLIC PARKS
Albert Fekete (albert.fekete@uni-corvinus.hu)
BCE, Faculty of Landscape Architecture, Department of Garden and Open Space Design
In our days, a rather wide range of plant varieties exist in Hungarian tree-nurseries and garden
markets. The scope of plant species and types available for garden and landscape architects is
further enhanced by the garden markets’ list of plants that can be ordered from abroad. On top of
this, certain specimens, which may be too difficult or expensive to get in Hungary, may be ordered
directly from the foreign producer or tree-nursery by the landscape architecture firm, as
recommended by the designer or on its own initiative.
Fortunately, it is now prevalent in Hungarian garden and landscape design practice to choose
project specific plant species and types according to local ecological conditions. Despite the huge
plant varieties available, it is not uncommon that the required plan material is very difficult to
acquire. This is mostly due to a lack of time; especially in the case of recent EU-subsidized public
space rehabilitation projects, where the short deadline creates an impossible situation for the
contractor, who cannot procure a plant of quality and size imagined and specified in the design.
Professional articles, technical education materials and often even tree-nursery and garden
market catalogues specifically indicate, for instance the urban tolerance capacity of certain tree
species. Some are more sensitive, while others are more resistant to the extreme, hostile
environmental effects of the metropolis. The list is rather diversified and rich. However, looking at
our new public parks, public spaces and alleys of trees, the planted specimens represent a mere
fragment of the enormous tree-nursery assortment. This relative “monotony” may be explained by
the current vogue, whose obvious tendency is the application of large, uninterrupted, homogenous
green surfaces. Notwithstanding, the reasons could also stem from the necessity to rationalize the
upkeep of parks and public spaces, the limited financial sources, and also due unfortunately to
professionally inadequate garden design and management.
One possible line of development in today’s Hungarian garden and open space design is
strengthening the application of plants, executing high quality green surfaces and improving their
upkeep. The purpose of the lecture is to present such application of plants in foreign and local
public spaces, which may be rare in garden and open space design practice. While these examples
differ from the standard, they reasonably improve the quality and character of the specific site, are
easily sustainable, and provide pleasant and memorable spaces for their visitors.
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AZ ÉVELİ DÍSZNÖVÉNYEK ÚJ KÖZTERÜLETI ALKALMAZÁSI
LEHETİSÉGEI
Gerzson László, Velısy Márton (laszlo.gerzson@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem
Közterületeinken, közparkjainkban az ún. dekoratív kiültetések aránya folyamatosan csökken,
Budapest parkjaiban nem éri el a 0,5%-ot. Ezen belül az évelı dísznövények alkalmazása szinte
teljesen megszőnt. Évelıágyak, sziklakertek közterületen gyakorlatilag nem létesülnek, egyedül
árnyéki gyeppótlóként alkalmaznak évelıket a túlsúlyban lévı talajtakaró cserjék mellett. Ez a
gyakorlat jelentısen szegényíti az ökológiailag és technológiailag lehetséges növényalkalmazási
választékot. Az évelı dísznövények alkalmazásának az is gátat szab, hogy elvirágzás után a fajok
többsége megdıl, lombozata ritkul és így jelentısen csökken a díszítı értéke. Ezért elıfordul, hogy
a tavasszal virágzó fajok egy részét virágzás után visszavágják és ezzel késztetik másodvirágzásra.
A lágyszárú növények általában addig dekoratívak és fejlıdnek erıteljesen, amíg virágoznak és
magot érlelnek, ezért azt kell megakadályozni, hogy ez minél késıbb, vagy egyáltalán ne
következzék be. Ennek legegyszerőbb módja a növények visszavágása.
Kísérletemet a FİKERT ZRT segítségével az általuk fenntartott két területen a Gellért hegyen
és az Árpád híd pesti hídfıjénél kiültetett növényeken végeztem. A kiültetett évelık:
Gellért hegy: Aster novi-belgii ’Brigitte’, Monarda ’Cambridge scarlet’, Rudbeckia laciniata
’Goldquelle’ Chrysanthemum serotinus, Pyrethrum coccineum, Oenothera tetragona, Artemisia
’Little Mice’, Solidago hibrid, Coreopsis grandiflora, Nepeta x fassenii, Physostegia virginiana
’Red Beauty’,Origanum vulgare ’Aureum’, Rudbeckia fulgida, Mentha suaveolens ’Variegata’
Echinacea purpurea, Achillea millefolium, Iberis sempervirens, Helenium hibridek. Árpád híd:
Coreopsis grandiflora, Gailardia aristata ’Kobold’, Nepeta x fassenii, Monarda hibrid, Anemone
hupehensis. A Gellért hegyen növényenként 18 m2, az Árpád hídnál 10 m2 területet ültettünk be,
négyzetméterenként 9, 12, 16, és 18 növénnyel. Ültetési idı: 2009. IV. 8, 9, 10. Az ültetéshez a
területet az évelıágyak létesítésénél szokásos módon készítettük elı. A növények visszavágása a
virágzástól függıen elıször telepítéskor vagy május végén, másodszor július közepén történt.
A június végi hajtásszámlálás igazolta, hogy a fajok nem egyformán tőrik a korai
visszavágást. Vannak, amelyek ettıl jelentısen több hajtást neveltek (pl. Origanum, Rudbeckia
fulgida, Achillea, Iberis), vannak amelyeknél nem fejlıdött több hajtás (pl. Mentha, Coreopsis,
Origanum) és vannak amelyek a visszavágás után kevesebb hajtást neveltek (pl. Aster, Rudbeckia
laciniata, Echinacea), ezek leginkább, az amúgy is kevesebb elágazású fajok. Vannak továbbá
olyan fajok (pl. Gailardia, Origanum, Mentha), amelyek a visszavágás ellenére is folyamatosan és
dúsan virágoznak. A visszavágásoknak vannak egyéb más hatásai is. A növények kompaktabbak,
alacsonyabban virágoznak és a virágzás kezdete is csúszik néhány hetet, ami a hagyományos
évelıágyi alkalmazásnál kimondottan kedvezı lehet, mert ezzel a nagyobb díszítıértékő állapot a
parkokban jobban kihasznált nyár közepi idıszakra esik. A kísérlet értékelése még korai lenne,
hiszen az egyes fajok viselkedése néhány év után értékelhetı igazán. Az lenne ideális, ha a
növények legalább 8 – 10 évig lennének ilyen módszerrel alkalmazhatók talajtakaróként.
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NEW POSSIBILITY OF USING PERENNIALS ON PUBLIC PLACES
László Gerzson, Márton Velısy (laszlo.gerzson@uni-corvinus.hu)
Corvinus University Budapest

In the parks and other public places in Hungary the proportion of flower beds is less then
0.5% and the usage of perennials is almost zero. Perennial beds and rockgardens are established
very rarely, only in shadegardens have been used some perennials in addition to groundcover
shrubs. This practice reduces the choice of plant-using.
Most of the perennials bend down and loose their appearence quickly after blossoming. That
is why after the flowering the plants are cut back to force them blossoming again. Generally the
herbaceous plants are decorative during the flowering until the seeds become ripe so we have to
block or slow down or this process. The simpliest method of this is to cut the plant back before the
flowering.
In my experiment we planted the perennials in Budapest in two places maintained by
FİKERT ZRT: on the Gellért hill and at the Árpád bridge. The planted taxons are the following:
Gellért hill: Aster novi-belgii ’Brigitte’, Monarda ’Cambridge scarlet’, Rudbeckia laciniata
’Goldquelle’ Chrysanthemum serotinus, Pyrethrum coccineum, Oenothera tetragona, Artemisia
’Little Mice’, Solidago hibrid, Coreopsis grandiflora, Nepeta x fassenii, Physostegia virginiana ’Red
Beauty’,Origanum vulgare ’Aureum’, Rudbeckia fulgida, Mentha suaveolens ’Variegata’ Echinacea
purpurea, Achillea millefolium, Iberis sempervirens, Helenium hybrids. At the second location at
Árpád bridge The following species were planted: Coreopsis grandiflora, Gailardia aristata
’Kobold’, Nepeta x fassenii, Monarda hibrid, Anemone hupehensis. We planted 18 sq. meters area
from all sorts and we used 9, 12, 16, 18 plants per sq. meters. The cutting back of the plants had
happened two times. First time at the planting or the end of May (depends on the flowering time),
second time in the middle of July.
In the end of July we counted the shoots, and the results confirmed that not all sort of plants
tolerate the cutting back of the shoots. Some species grew much more shoots (Origanum, Rudbeckia
fulgida, Achillea, Iberis), some hadn’t grow any(Mentha, Coreopsis, Origanum) and some grew less
shoots (Aster, Rudbeckia laciniata, Echinacea). Some species in spite of the cuting were flowering
continually and rank (Gailardia, Origanum, Mentha).
The cutting back had other effects too. The plants became more compact, they were flowering
low and the flowering started later. These effects could be favorable in the traditional perennial
usage too.
Summarizing this experiment is too early because we can evaluate the real reaction of species
after a few years only. The main goal of this technology is to use these plants as a grandcover for 8–
10 years or even more.

47

MAGYARORSZÁG ÉPÍTİKÖVEINEK KATASZTERE, HAGYOMÁNYOS
ÉPÍTİANYAGOK TÁJ- ÉS TELEPÜLÉSKÉP FORMÁLÓ SZEREPE
Vajda Szabolcs (szabolcs.vajda@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kerttechnika és Mőszaki Tanszék

Az építıanyagok mőszaki tulajdonságai meghatározzák az alkalmazásukkal létrehozott
szerkezetek méreteit és arányait. Az anyagok felületének struktúrája és színe alapvetıen
befolyásolja a szerkezetek, az építmények látszó felületeinek esztétikáját. Az egyes térségekben
évszázadokon át használt hagyományos építıanyagok eltérı tulajdonságai meghatározóak mind az
egyes építmények vizuális megjelenése, mind az egyedi településkép kialakulásának szempontjából,
de a mővi tájalkotó elemek (épületek, építmények, utak, támfalak, kerítések, stb.) révén a táj jellegét
is befolyásolhatják. Honos építıanyagaink ugyan úgy hozzájárulnak az egyediség, a sajátos „genius
loci” kialakulásához, mint az itt élı emberek kultúrája és szokásai, a területhasználat, vagy a térség
domborzati és ökológiai viszonyai.
Magyarország hagyományos építıanyagai közül a terméskı a legváltozatosabb. Egyes
változatok elıfordulása akár egy-két lelıhelyre is korlátozódhat, színük, felületi megjelenésük
ugyanazon lelıhelyen belül is igen különbözı lehet. Hagyományos felhasználási és beépítési
módjaik igen gyakran látszó kıfelületek létrejöttét eredményezik, mely a terméskı sokszínősége
miatt akár egy-egy településnek is egyedi hangulatot adhat, kisebb térségeken belül pedig változatos
táj- és településkarakter kialakulásához vezethet.
A szabadtér építészetben alkalmazható hazai terméskövek katasztere segítséget nyújthat a
tervezınek a tervezési terület környékén hagyományosan elıforduló építıkövek kiválasztásában. A
kataszter térképi formában tartalmazza az építıkı bányák helyeit, az egyes bányákban termelt kı
fizikai és mechanikai paramétereit, az esetlegesen gyártott termékek felsorolását, stb. Fényképek
csatolásával bemutatjuk az egyes kızetek és termékek esztétikai megjelenését és jellemzı
felhasználási módjait.
Reményeink szerint a kataszter felhívja a figyelmet számos kevésbé ismert építıkıre, segítve
ezáltal újbóli elterjedésüket hozzájárulva a település- és tájkép védelemhez, hagyományırzı
megújulásához. A kataszter folyamatos bıvítés alatt áll és a BCE Kerttechnikai és Mőszaki Tanszék
honlapjáról érhetı el.
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SPATIAL DATABASE ON NATURAL CONSTRUCTION STONES OF
HUNGARY, THE ROLE OF TRADITIONAL BUILDING MATERIALS IN
FORMING THE LANDSCAPE AND CITYSCAPE
Szabolcs Vajda (szabolcs.vajda@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Faculty of Landscape Architecture, Department of Landscape
Technology and Garden Techniques

The physical parameters of construction materials determine the size and geometric ratios of
the structures created by them. The surface pattern and colour of the materials have a dominant
effect on the aesthetic appearance of the structures. The characteristics of the traditional building
materials used within one region through centuries determine not only the appearance of each
individual building but also the urban landscape as a whole. Due to the structures used outside
settlements (buildings, other built structures, roads, supporting walls, fences etc.) these materials
also have a significant impact on the rural landscape. Traditional building materials contribute to the
creation of local identity, the ‘genius loci’ in a similar way as the culture and tradition of local
society, the traditional land use patterns, or the relief and ecological characteristic of a region.
Ashlars (natural stones) have the greatest diversity amongst the traditional building materials
of Hungary. There are some special types of natural stones which can only be found at one or two
locations. Their colour, surface can be varied even within one location. The traditional way of using
ashlars is often by laying them in uncovered stone surfaces. These surfaces can provide individual
characteristics to a particular settlement due to the great variety of building stones within regions.
And again it is the great variety of ashlars which can contribute to the creation of diverse landscape
and settlement characteristics within even small regions.
The spatial database on traditional ashlars suitable for outdoor use purposes can provide a
useful guide for designers. It can help them in choosing the stones ‘native’ at the location of the
design. The database also contains the map of ashlar quarries, the physical parameters of the stones
excavated, the list of ashlar products produced at the locations. By attaching photos we have
presented the visual appearance of the stones and also the typical ways of their usage.
It is our hope that the database will draw attention to several types of ashlars which are less
well known at the moment, which might spread their use at the given location. In this way the
database can contribute to the protection and enhancement of traditional urban and rural landscapes.
The spatial database is continuously updated and may be accessed on the website of the Budapest
Corvinus University Department of Landscape Technology and Garden Techniques.
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A FİVÁROS KÖZTERÜLET-GAZDÁLKODÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAI
Bardóczi Sándor (bardoczi.sandor@chello.hu)
Bardóczi Sándor, Budapest

Az elıadás általában a közterület gazdálkodásról, annak szükségességérıl, lehetıségeirıl és
hasznáról, illetıleg a Budapesten tapasztalható hiányosságokról, a budapesti közterületekkel való
gazdálkodás kritikájáról szól, a szakma- és szakpolitikai keretein belül maradva, de kicsi
visszahódítva a politika szót a pártpolitikától.
Elsı megközelítésben ismertetésre kerülnek azok a szakpolitikai kijelentések, amelyek
közterületek kapcsán (azok terheirıl, fenntarthatatlanságáról) szólnak, illetıleg bemutatásra
kerülnek azok a vélelmek és megfogalmazott igények, amelyeket a lakosság rendszeresen
megfogalmaz a budapesti közterületek állapotával kapcsolatosan. Az elıadás párhuzamba állítja
ezeket az állításokat azzal, hogy ma milyen szabályzók mentén (rendelet) történik a közterületi díjak
megállapítása. Ennek kapcsán kiemelten foglalkozik a Fıvárosi Önkormányzat tulajdonában levı
közterületek használatáról és rendjérıl szóló 60/1995. (X.20.) Fıv. Kgy. rendelettel. Rávilágít, hogy
milyen szervek és szervezetek diszponálnak a közterületi díjtételek és a fenntartás felett, illetıleg
bemutatja azt, hogy hogyan nem mőködik a közterületekkel való bánás ma Budapesten, és ez a
városi nagyparkok (Margitsziget, Városliget, Népliget), illetıleg néhány kiemelt tér és terület
(Erzsébet tér és Gödör, Goldmann György tér) esetében hová vezet.
Az elıadás harmadik része bemutat néhány hazai elkészült megvalósíthatósági tanulmányt,
illetıleg stratégiai dokumentumot, amelyek mindezek megváltoztatását szorgalmazzák, illetıleg
bemutatja, hogy mindez a new yorki Central Parkban hogyan mőködik egy közhasznú szervezeten,
a Central Park Conservancy munkáján keresztül. Utóbbi példának tájépítészeti szempontból különös
jelentısége van: a modellt egy amerikai tájépítész aktivista (Betsy Rogers) dolgozta ki, és munkáján
keresztül igazolta, hogy mindez a gyakorlatban, hosszú távon is mőködıképes.
Elıadásommal azt a tévhitet igyekszem cáfolni, hogy egy önkormányzat „forgalomképtelen
törzsvagyonához tartozó ingatlanok” szükségszerően csak „viszik a pénzt”, illetıleg bizonyítani
szándékozom, hogy helyesebb gazdálkodással e területek hosszú távú fenntarthatósága is biztosított
lehet. Mindennek azért is kiemelt jelentısége van, mert manapság (és egyre inkább) európai uniós
forrásokra a felújítás során csak úgy lehet pályázni, ha a pályázat mellé rendelhetı a létrehozott
érték hosszú távú gazdasági fenntarthatósági modellje is. Ehhez azonban Budapesten (és sok más
magyar településen) mélyre ható reformok szükségesek – azonnal.
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SHORTCOMINGS OF THE CAPITAL'S PUBLIC SPACE MANAGEMENT
Sándor Bardóczi (bardoczi.sandor@chello.hu)
Sándor Bardóczi, Budapest

The theme of the presentation is the public space management in general, talking about its
necessities and possibilities and benefits and founded deficiencies in Budapest, criticizing
Budapest’s public space management from the viewpoint of the profession side but staying within
the limits of the policy and – on the other hand – recapturing the word ’policy’ a little bit from the
party politics.
In the first approach the presentation is describing the general policy statements in relation to
public spaces (their charges and unsustainability) and it is presenting the assumptions and claims
which are formulated by the public about the conditions of public spaces of Budapest regularly. The
presentation parallels these claims with the current regulation of the fees will be established in
public places. In this context, it is focusing on „The Use & the Methods of Public Spaces Owned by
the Metropolitan Municipality 60/1995. (X.20.) Municipal Assembly Regulation” mostly. It
highlights what agencies and organizations in public places are disposing fees and reservation of
shares. It explains why the public space management does not work today in Budapest. It is showing
where this leads in the case of the large urban parks (Margaret Island and Városliget and Népliget)
and some special spaces (Elizabeth Place and „The Pit” and György Goldmann Place).
The third part of the presentation shows some of the completed domestic feasibility study and
strategic documents which all encourage to change the exact situation and shows through the work
of The Central Park Conservancy – a non-profit organization – how it is work in Central Park, New
York City. This latest example is particularly important in terms of Landscape Architecture, as well:
this model is based on an American Landscape Architect activist’s work (Betsy Rogers) and she
confirmed through her work in practice that is operational in a long term period.
My presentation seeks to refute the misconceptions of the local governments. I want to show
that this special properties (public spaces) would be not a kind of money sinks if we start to manage
them in a right way. I intend to prove that better management of long-term sustainability of these
areas can be provided. All this is of particular importance because the long-term economic
sustainability models are the key element of a succesfull appling for European Union's renewal
resources now (and this is growing in the future). For this, however, in Budapest (and many other
Hungarian municipalities) deep-reaching reforms are needed – immediately.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI MODELLEK A SZABAD TÉRBEN
Kreatív stratégiák és a köztéri mővészet szerepe a városrehabilitációs
folyamatokban
Tihanyi Dominika, Kovács Árpád (dominika.tihanyi@uila.hu, arpad.kovacs@uila.hu)
UILandscapeArchitects Kft., Bp. 1111. Kende u. 6.
Az elıadás alapját az a kutatómunka képezi, mely a köztéri mővészet szerepváltozása kapcsán a szociálisan
elkötelezett köztéri mővészet közösségekre tett hatását, illetve annak városi folyamatokba történı integrálásának
módjait és azok hatását vizsgálja. Az elıadás a köztéri mővészet mai szerepvállalása, és a városi lét lassan két
évszázados dilemmája kapcsán a városrehabilitációs folyamatok szerepváltozása közt vont párhuzamot tárja fel –
a városok élhetıbbé tételének szempontrendszere mentén – melynek eredményeképpen a két mőfaj
összefonódásának szükségszerő/alapvetı okai kerünek megfogalmazásra. A köztéri mővészeti akciók
városrehabilitációs folyamatokhoz való kapcsolódásának módjainak elemzése mentén – a helyteremtés lényegére
koncentrálva – egy új metodika a ’Cultural masterplanning’ kerül bevezetése. A bemutatott elmélet gyakorlati
megvalósításaként végül a Palotanegyed rehabilitációjához kapcsolódó, a rehabilitációs elképzelésekhez szorosan
kapcsolódó ’Cultural masterplan’-ben megfogalmazott akciósor kerül bemutatásra. Az 1980-as évektıl kezdve
figyelhetı meg a mővészet egy új, a társadalmilag elkötelezett (socially engaged art, vagy new genre public art)
irányzatának kialakulása. Ez az irányzat egyfajta elmozdulást jelent az önkifejezı alkotások felıl a közösségi
alkotások felé. E kontextusban a mővészeti alkotások szerepe megváltozik, a meglévı valóságba ágyazva akciók
és modellek formájában jelennek meg a városi térben. Az ilyenirányú public art munkák közös jellemzıje a
közösségi szerepvállalás, az autonóm, individualista mővészetfelfogással szemben. Hasonló változások
figyelhetıek meg a rehabilitációs metodikák esetén. A helyi lakosság érdekeit figyelembe vevı, érzékenyebb
rehabilitációs modellek kidolgozása az 1990-es évekre datálható. Jellemzıjük, hogy a rehabilitáció a helyi értékek
fejlesztésén alapul, felismerve, hogy a politikai, gazdasági, társadalmi, fizikai és pszichológiai stabilitás alapja az
erıs közösségek meglétében rejlik. Ilyenformán válik értelmezhetıvé a két mőfaj közt kialakult összefonódás,
ahol a mővészet és kultúra a városrehabilitáció fizikai és szociális dimenzióinak integráló eszközeként
definiálható. Azonban a legtöbb rehabilitáció esetén a public art akciók csupán a rehabilitáció kiegészítı
elemeiként kerülnek megjelenítésre és valós eredményt kulturális értelemben nem hoznak. Erre reflektálva kerül
bemutatásra egy olyan metodika –a Cultural masterplanning– mely keretet biztosít a public art elemek a
rehabilitációhoz szorosan köthetı tartalmi kidolgozásához, szisztematikus felépítéséhez, és ütemezéséhez, mely
garantálja a public art akciók integrálását a megújítás folyamatába, és így egy adott rehabilitáció szerves részét
képezhetik (mind társadalmi és fizikai értelemben is). Az elmélet szerint a kisléptékő köztéri akciók láncolata
megteremtheti azt a lehetıséget, melynek köszönhetıen az emberek közti kommunikáció és a szervezıdések
elindulhatnak, akár egy egész városrész megújítása/regenerálása kapcsán. Az akciók a terület mélyebb
megismerését, a lokális értékek felkutatását, és annak megjelenési formáinak megfogalmazását teszik lehetıvé,
valóban érdekeltté téve az átalakulás folyamatában a helyi lakosságot. A rehabilitáció ezen kiegészítı eleme a
folyamatos visszacsatolások által, egy belsı megújulás terét és idejét teremti meg. Ennek megfelelıen egy jól
struktúrált cultural masterplan megléte garantálhatja a mélyebb kultúrális változást a rehabilitáció integráns
részeként. Ebben az esetben beszélhetünk igazi helyteremtésrıl, ahol a lakosság aktív szereplıjévé válik
környezetének és jövıjének alakításában. A Rév 8 Zrt. és az Újirány csoport együttmőködésében a Palotanegyed
integrált rehabilitációja esetén a fenti elmélet gyakorlati megvalósulásának elsı kísérleti szakasza zajlik. A
rehabilitációt kiegészítı mővészeti akciósor fı célkitőzése a negyed valós arculati alapjának megteremtése, egy
stabil térbeli rácsrendszerhez hasonló hálózati kapcsolatrendszer kialakításán keresztül, mely a mővészeti akciók
során jön létre az abban résztvevı emberek közt. Ennek szerves hozadéka a helyi tudás alapján kialakított fizikai
arculat. Az összefüggı rendszert képezı akciósor a Palotanegyed területét egy folyamatosan változó interaktív
galériává változtatja, amely során a közterek élettel telnek meg.
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THE ROLE OF CREATIVE STRATEGIES AND PUBLIC ART IN THE
PROCESS OF URBAN REGENERATION
Tihanyi Dominika, Kovács Árpád (dominika.tihanyi@uila.hu, arpad.kovacs@uila.hu)
UILandscapeArchitects Kft., Bp. 1111. Kende u. 6.

This lecture is the outcome of a research work done on the effects that socially engaged public art projects have on
communities, and the implementation of public art elements in the process of regeneration. The first part of the lecture
discusses issues of changes taking place in the public art sphere and urban regeneration strategies that have led to the
intervening of the two fields, through which public art and culture have evolved to become a vehicle in integrating social and
physical dimensions of regeneration. The role of public art and the way it is implemented in the regeneration process is
examined, noting 3 factors that are essential in resulting social and hence environmental sustainability. It is argued that in
most regeneration cases public art elements are only supplementary elements of the regeneration and do not cause a
meaningful cultural regeneration. Hence a new method of cultural masterplanning is introduced, which provides a framework
for the systematic build-up, the detailed phasing of public artworks and cultural events to be set up during the process of the
regeneration. In this context the chain of public art events become an active, integral part of the regeneration process, acting
as surfaces enhancing communication, and social activity. A well structured cultural masterplan is noted as the key to achieve
sustainable cultural transformation as an integral part of redevelopment. The second part of the lecture introduces the case
study of Palotanegyed (the Palace-quarter in the 8th district of Budapest), detailing the social-economical and environmental
aims of the rehabilitation and the cultural masterplan. As results of the strategy, the chain of public art projects and activities –
set up within the cultural masterplan – are presented as one connecting system, that turn Palotanegyed into an ever evolving,
interactive gallery, enhancing local economy and culture, guaranteeing sustainable development. The presented methodology
reflects on the theme of sustainable urban regeneration. The theoretical background of the strategy deals with the changes
taking place in the field of public art and urban rehabilitation methodoligies. The parallel drawn between the evolvement of
the two fields leads to a method that interweaves pubilc art projects into the process of rehabilitation, to create platforms
which enable people to take active part in forming of their future. Changes concerning the role of public artworks can be
clearly defined since the 1980-s, when a new form of art, the socially engaged art, starts to arise. The role of these artworks
shift from self expressive acts to actions and models of communal spirit. The social context of these works can be summed up
in their aim to enhance social communication, to open discussion and dialogue. Opposed to object making the projects are
more performative and process based in approach. Today’s art is creating perceptive, experimental, critical and participatory
models, modelling possible universes. Such changes can be also seen in the evolvement of the rehabilitation methodologies.
Starting as early as in the 19th century, the question of modern city altering people’s relations is still an actual one. This
thought lead to new alternative theories in the past decade that create the foundation of new urban strategies uprising since the
1990-s, emphasising that sustainable development cannot be managed without the participation and knowledge of local
citizens. This is the area where the fields of public art and rehabilitational processes meet: both sharing the idea to generate
better quality life in the open spaces of cities, through participatory modells. With the appropriate content, systematic buildup, and with the detailed phasing of public artworks, they can serve as complementary projects in the course of rehabilitation,
acting as surfaces that enhance communication, and social activity. In the cooperation of Rév8 Zrt. and Újirany Group the
method is now put into practice in the case of the integrated rehabilitation of Palotanegyed, Budapest. Public research shows
that people are open to community activities, if the adequate platforms are created. In order to activate people in the
rehabilitation process playful communicational platforms are created (eg. The award winning Interacive Mapping Project)
that enhance communication between local people to share local knowledge, in order to create a stabil network of citizens
taking active part to give rise to the image of the citypart. The public art projects/events focus on both the privately owned
public spaces, like the inner courts of houses, transforming them into community places (micro projects), and the public
spaces owned by the city: streets, squares (macro projects). The macro projects consist of a chain of public art projects and
events that aim to focus attention on local values and economical/cultural potentials. Local shopkeepers and dwellers are
involved in the process, which in the next years will turn the streets of Palotanegyed into an ever evolving interactive gallery,
enhancing local economy and culture, garanteeing sustainable development. The projects realized (eg. the Inner Court Project,
the Asphalt Painting Project – patterns and qoatations marking out the rehabilitation site and local values, the Mirror Project –
making local values more visible) are also to be presented in detail as the first results of the strategy, with the introduction of
the ongoing (The Gallery and Orthophoto Project) and upcoming (eg. Open Mall project) projects, as one connecting system.
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PÉCS, TETTYE PARK MEGÚJÍTÁSA
Mohácsi Sándor (ms@s73.hu)
s73 Kft., Budapest

Az elıadás témáján keresztül mutatja be az elıadó diplomamunkájának továbbélését és
megvalósulását. Jelenleg, mint a projektet vezetı generáltervezı kíséri végig a városrész, a PÉCS –
EKF2010 projekten belül zajló, közterületi rekonstrukciójának minden lépését. A park ennek a
projektnek az I. üteme.
Az elıadás az alábbi témaköröket vizsgálva igyekszik kézzelfogható példát bemutatni:
1.

A park alapadottságainak, települési és természeti környezetének bemutatása során kirajzolódik
a terület egyedi karaktere.
2. A szabályozási terv és a projekt összefüggésének vizsgálata rámutat a településfejlesztés és a
közterület-rekonstrukció egymásra épülı szerves rendszerére. Bemutatja a konkrét
projektkörnyezetet, annak szereplıit, céljait és eszközeit.
3. Tárgyalja egy diplomamunka felhasználhatóságát a gyakorlatban, azt hogy milyen
témaválasztás, milyen eszközök játszhatnak szerepet egy projektötlet valós projekté válásában.
4. Ízelítıt ad a tervpályázat eredményébıl a díjazott pályamunkák bemutatásával.
5. A projekt tervezési szerzıdésének és jogi környezetének elemzésével bemutathatóvá válik az
EKF Menedzsment Központ, az OKM, az NFÜ, a DDRFÜ, az Önkormányzat és a hatósági
eljárásrend hatásgyakorlása; a döntéshozatal és finanszírozás jelenlegi gyakorlata.
6. A tervezési folyamat elsı lépcsıfokának, a Vázlattervnek, mint a Településfejlesztési Bizottság
döntés-elıkészítı anyagának a bemutatásával elemzi a tervpályázat és az anyagi realitások közti
különbséget.
7. Az Engedélyezési terv bemutatja az EU finanszírozás pályázati anyagát és elemzi a 2008.
szeptember 1-jei szakmajogi változások hatásait, veszélyeit.
8. A Tender terv bemutatásával mutatja be a Kivitelezı kiválasztásának módját, elemzi a
hiányosságokat és a projekt sikerét veszélyeztetı körülményeket.
9. A projekt kivitelezésének jogi és szervezeti rendszerének az ismertetésével az EKF
Menedzsment Központ, a Kivitelezı, a DDRFŐ és a FIDIC mérnök szerepe válik világossá;
vizsgálja a hatóságok szerepét; döntéshozatal és a finanszírozás gyakorlatát.
10. A teljes EKF projektet átszövı Sárga-könyves FIDIC tender hatásainak általános vizsgálata
mellett kitér a Piros-könyves FIDIC tenderrel való átfedések következményeire is.
11. A tervezési projektben részt vevı csapat bemutatásán keresztül válik láthatóvá a szerteágazó
szakmai problémakör megoldásának szellemi háttere.
12. Az elıadás utolsó részében a kivitelezés képeinek bemutatásával mutatkozik meg az alkotás
örömének problémákat elmosó valósága.
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PÉCS, THE RENOVATION OF TETTYE PARK
Mohácsi Sándor (ms@s73.hu)
s73 Kft., Budapest

The further existence and accomplishment of the diploma work of the presenter is introduced
through the topic of the presentation. Presently, being the general designer managing the project he
follows every step of the reconstruction of the public area of the quarter taking place within the
frames of the PÉCS-ECC2010 project. The park is the 1st phase of this project.
The presentation aims at showing tangible examples by examining the following issues:
1. The unique character of the area is shown by introducing the basic facilities, the settlemental
and natural surroundings of the park.
2. The examination of the connection between the development plan and the project highlights the
organic structure of urban design and public area reconstruction building on one another. He
introduces the concrete surroundings of the project, its actors, aims and means.
3. He discusses the usability of a diploma work in practice and how choosing the topic and the
means can effect the manifestation of a project idea into a real project.
4. He gives an introduction to the result of the architectural design competition by presenting the
awarded design works.
5. By analysing the design contract of the project and its legal background the Management Centre
of the ECC, the Ministry of Education and Culture, the National Development Agency, the
South Transdanubian Regional Development Agency, the Local Authority and the efficacy of
the procedural order of the authority, the present practice of decision-making and financing can
be shown.
6. By introducing the fist phase of the design process, the Preliminary design, being the material
of decision preparation of the Urban Design Commission he analyses the differences between
the architectural design competition and financial realities.
7. The Authorization Plan introduces the tender material of EU financing and analyses the effects
and dangers of the changes of professional law being in effect since 1st September 2008.
8. By introducing the Tender Plan he presents the method of choosing the Contractor, analyses the
shortcomings and circumstances endangering the success of the project.
9. By introducing the legal and organisational system of the implementation of the project the role
of the Management Centre of the ECC, the Contractor, the South Transdanubian Regional
Development Agency and the FIDIC Engineer becomes clear; he examines the role of the
authorities, the practice of decision making and financing.
10. Besides the general examination of the effects of the Yellow Book FIDIC tender which
comprises an integral part of the whole ECC project he details the consequences of overlapping
with the Red Book FIDIC tender.
11. The intellectual background of solving the scope of multi-sided professional problems can be
seen through the introduction of the team taking part in the design project.
12. In the final part of the presentation by showing the pictures of the construction the reality of the
delight of creation washing away the problems reveals itself.
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KOLOSTOROK ÉS KERTEK A VESZPRÉMI VÁR TÖVÉBEN
Illyés Zsuzsanna (zsuzsanna.illyes@uni-corvinus.hu)1
Báthoryné Nagy Ildikó Réka (ildiko.nagy2@uni-corvinus.hu)2
1
2

BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék; Budapest
BCE Kertmővészeti Tanszék; Budapest

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2000. decemberében vette elıre a –
városfejlesztési elképzelések között idıszakonként felbukkanó – Séd-völgy belvároshoz kapcsolódó
belterületi szakaszának átfogó rendezését, elsısorban a völgyben jelentkezı magántıke fejlesztési
igényéhez kapcsolódóan. Elıször egy részletes Szabályozási terv keretében fektették le a fejlesztés
alapjait, amely a revitalizált patakmederhez kapcsolódó zöldterületek láncolatából, és ahhoz
kapcsolódó turisztikai céllal fejlesztett magánterületek rendszerébıl állt. Ezt követıen készült el a
város Településrendezési terve, amely jelentıs módosításokkal integrálta a megelızı szabályozás
elemeit. Az alapgondolatra építkezve a város 2005-ben egy többfordulós városfejlesztési
pályázatban indította útjára a Séd-völgy fejlesztését. Elıször tanulmányterv, majd engedélyezési és
a kiviteli tervek készültek el. A tervezési fázis 2008. decemberében zárult le, jelenleg a projekt
kivitelezési fázisban van.
A tervezés ideje alatt a döntéshozói, a hatósági és a megrendelıt képviselı Fıépítészi Iroda és
Városfejlesztési Iroda tagjaiban is történtek változások, amelyek a folyamatosan kihatással voltak a
tervezési terület kiterjedésére, a tervezés céljára és a megoldandó feladatokra.
Elıadásunkban a 7,45 ha közterületi sávot befogadó Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár
tövében címő pályázati projekt keretében végzett tervezési munkák általános tapasztalatait
foglalnánk össze. Mondandónkat alapvetıen az alábbi tanulságok köré csoportosítottuk:
A településrendezési terv által meghatározott, a tervezési területre vonatkozó
szabályozások nemcsak az építmények, beépítések megjelenését korlátozzák, hanem
adott esetben a terület zöldfelületi fejlesztését is visszafogják. Így a rendezési terv csak
nagyon korlátozott keretek között tudta elıkészíteni a zöldfelületi objektumtervezés.
A pályázati rendszerben való tervezés az éppen aktuális pályázati kiírásoknak való
megfelelés miatt elveszíti a vezérfonalát, folyamatosan alakul. Így más súlypontok
vannak az elıkészítı fázisban, mint a tervezés utolsó fázisában. A súlyponteltolódás
pedig az egyes területek fejlesztési koncepcióját is alapvetıen megváltoztatja.
Egy ilyen volumenő zöldfelületfejlesztési pályázat nem tud függetlenedni a csatlakozó
közmővek, mőszaki infrastruktúrák rendezésétıl, amelyek mind a tervezés, mind a
kivitelezés során jelentıs erıforrásigénnyel járnak, ami további súlyponteltolódást
eredményez.

56

GARDENS AND MONASTERIES ALONG THE VESZPRÉMI-SÉD
Illyés Zsuzsanna (zsuzsanna.illyes@uni-corvinus.hu)1
Báthoryné Nagy Ildikó Réka (ildiko.nagy2@uni-corvinus.hu)2
1
2

CUB Department of Landscape Preservation and Reclamation ; Budapest
CUB Garden Art; Budapest

Due to the press of local developers, after a period of latency, in December 2000 the Local
Parliament of Veszprém Town decided to bring out the development of the downtown section of the
Séd Valley. First a detailed local regulation plan was developed in which main development
guidelines were established. The restored stream shores could have been followed by redeveloped
green spaces which would have hosted private investments of tourism. Consecutively the town’s
Master Plan and Local Code were completed which integrated the previous goals in a modified way.
Based on the concept, the town entered the development concept into a multi-step process of asking
for EU founds, which started a whole series of planning and design processes. First study plans were
developed which were followed by plans asking for building permissions and final construction
plans. Planning process was completed by 2008 which switched the project to the phase of
realization.
Planning period was characterized by a series of hardship. Members of the local authority as
well as the decision makers where changed. The person of the deputy of the investors and also the
town architect was changed. All these processes caused an altering of development goals, size of the
development area and also the manner of problems have to be sold.
In our brief presentation we would like to explain some major steps of the planning process of
the 7.45-hectar development project named as Gardens and Monasteries along the Veszprémi-Séd.
Our statements will be explained as it follows:
Legal framework and regulations stated by the Master Plan and Local Code caused not
only a strict reduction of constructing buildings but also a decrease of developing green
spaces. Present development rules according to the area set a tight frame for the green
space development which is controversial with the development goals.
Entering a multi-step process for applying EU founds can cause a consequent change
of the project material in order to serve the application criteria the best. It could cause
the complete turnover of the project guidelines or priorities in a relatively short
planning period. The drifting of priorities could result in a complete change of
development goals for a certain territory which cause elemental harm in planning
processes.
Such a giant green space development project could not be cut adrift from the technical
infrastructure development which consume a lot of planning and construction
resources, pushing the task of green space development more behind.
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NYÍREGYHÁZA – ÖRÖKÖSFÖLD
Lipcsei Ágnes (mundus@chello.hu)
MUNDUS VIRIDIS Kft., Nyíregyháza

A revitalizáció alá vont városrész központ Nyíregyházán található, neve Örökösföld.
A bemutatandó közterület tervét a MUNDUS VIRIDIS Kft. készítette, mely ugyanabban a
városban mőködik, ahol maga a szóban forgó köztér is található.
A jelenlegi teret meghatározó épületek java része a 70-es években épült. A városrészt
elsısorban a több emeletes magas panel lakóépületek jellemzik. A konkrét tervezési terület fókusza
a városrész általános iskolája, melynek környezete egyben a városrész szolgáltató központja is.
A városi tér alapvetıen két részbıl áll. A két rész közti kapcsolatot és egyben elválasztást a
köztük futó burkolt vegyes forgalmú út képviseli. A kertépítészeti koncepció lényege ebbıl eredıen
pontosan az volt, hogy egyértelmő funkcionális kapcsolatot teremtsünk a két térrész között úgy,
hogy közben az iskola fıbejárata elıtt elkezdett tengelyt látszólagosan a második térrészen is
folytassuk, illetve befejezzük. Mindkét térrész önálló, egyéni funkcióval bír, miközben együttesen
hozzák létre a teret kiszolgáló egészet.
Az iskola fıbejárata elıtt nagyvonalúan burkolt tér a gyülekezés és a kapcsolatteremtés tere. A
burkolt felszínt burkolatba épített táblajátékok rakatai tagolják. A felszínen használt színek – a
sárga, a zöld és a szürke – egyértelmő harmóniában csengenek össze az iskola homlokzatának
színeivel.
A tér korábban is meghatározó elemeit – pl. a fallal körülvett kiemelt gyepes részt
megtartottuk, a korábbinál némileg változatosabb formában alakítottuk új ülıfelületté.
A modern bútorzat a helyieket és a téren éppen áthaladókat egyaránt ücsörgésre hívogatja. A
koncepcióban a tengely egyértelmő szervezı voltának megtámogatásán túl, minden egyéb hangsúlyt
kerültünk. Nincsenek harsány színek, kiemelkedı, a többi fölé emelkedı motívumok, objektumok.
A tér második – iskolától távolabbi része – elsısorban a funkcionális gyalogos forgalmat
szolgálja ki, de e mellett befogadja az iskola elıtti tengely látszólagos meghosszabbítását is.
Lendületes vonalak mentén telepített intenzív növény felületek és szigorú rendben tervezett fasorok
tagolják tovább a felújított városi teret.
A bemutatott tér közvetlenül kapcsolódik a városrész nagy kiterjedéső, jelenleg leginkább
gyepes zöldfelületéhez, melyet a jövıben szabadtéri sport- és rekreációs tér ként kívánnak
fejleszteni, hasznosítani.
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NYÍREGYHÁZA – ÖRÖKÖSFÖLD
Ágnes Lipcsei (mundus@chello.hu)
MUNDUS VIRIDIS Kft., Nyíregyháza

This is an elegant revitalization of a suburban center of Nyíregyháza called Örökösföld.
The detailed plan for the public space was prepared by the MUNDUS VIRIDIS Ltd. located in
the same city where this urban place can be found.
Örökösföld was built in the 1970-s. The presented outdoor place is mainly surrounded by
residential towers. The focus of the space is a primary school, but at the same time this is the service
centre of the suburb.
The urban space’s structure is divided into two sections. A paved street for the vehicular
traffic is the connection and the separation line between those sections.
The main design proposal was to create an evident and functional connection between these
sections meanwhile creating a virtual connectin with the visual extension of the axis. Booth sections
have their own unique functional, spatial and experimential characteristics, while being part of the
greater whole.
The wide paved area in front of the main entrance of the scool is the place of gathering and
connections. The design of the paved surface is varied by tablegame’s motifs. The colour scheme of
yellow, green and grey on the concrete paving is a silent jingle with the colours on the facade of the
school.
Existing features such as, two flat lawn fields bordered by walls and varied by old trees were
recomposed and restored to create an exciting seating element. The contemporary furnishings invite
residents and visitors to take a seat and to be a part of the space’s events. There are no strong
accentuations, striking elements in the whole design.
The second section of the space over the street is the place of the functional pedestrian
circulation and the virtual extension of the axis.
Curved planted green surfaces and architectural tree lines are delicate features of the
renovated urban space.
The presented outdoor place has an obvious connection with a neighbouring green common
that would be used as a sport- and recreational centre of the suburb in the future.
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FİTÉRI TÖRTÉNETEK KUNHEGYESRİL ÉS KISÚJSZÁLLÁSRÓL
Hajdu Nagy Gergely (hajdu.nagy.gergely@gmail.com)
S-Tér Kft., Budapest

Múlt évben a kormányzat – Európai Uniós források bevonásával – több esetben támogatott
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető kistérségeket. Az „Új Magyarország Fejlesztési Terv”
keretében szabadtér fejlesztésre is pályázhattak az érintett települések. Így vett részt Kunhegyes
városa az Észak-alföldi Regionális Operatív Programban.
A térség településközpontjaira jellemzı a konzerválódott, sok évtizedes környezetarchitektúra, amelyhez a helyi lakosság erısen kötıdik. A kortárs stílusirányzatokkal szembeni
idegenkedést nehéz feloldani, de nem lehetetlen: kellı alázattal, értéktudatossággal és „jó
hangolással” ez az érzelmi viszonyulás kedvezıen alakítható. A „Calvin 500 emlékév”-hez
csatlakozva idén május 24-én került sor a megújult Szabadság tér avató ünnepségére.
Kunmadaras felıl a 34-es úton érkezve a városba azonnal érzékelhetı a Szabadság tér tudatos,
festıi térkompozíciója. A park ezernyi rózsával beültetett, nyírt sövényekkel szegélyezett
„Csillagsétányának” középpontjában áll a kun lovasíjász szobra (Györfi Lajos munkája). A szobor
mögött teljes hosszában feltárul a Városháza sárga, klasszicista homlokzata (Pum József), ami fölé
kéttornyú református templom, az „Alföld Katedrálisa” magasodik (Hild József). Hiába bicebóca
itt-ott a szimmetriatengely, ez a látvány olyan érték, amelyet meg kell ırizni – indult a tervezési
koncepció. Ezzel ellentétben a Kossuth Lajos utca – Városháza közötti kisebb parkrész keszekusza
sövényrendszerével, szétaprózott tereivel, gyenge növényállományával szinte várja a tervezı,
alakító kezet.
A „Csillagsétány” térburkolatának és növényanyagának megújulása önmagában óriási
minıségi elırelépést jelentett Kunhegyes életében: új agóra, esztétikus pihenıkert jött létre. Az
elöregedett fagyalsövényt alacsonyabb puszpángsövény váltotta fel, amely szabadabb áttekintést
enged a korábban mereven zárt térsejtek felett. A szomszédos japánakác liget középpontjában
Kálvin-szobrot avatott a város. (Ilyen eseményre akad példa a református képzımővészetben!)
Modern játszóeszközökkel fejlıdött a játszótér is.
A Városháza melletti kisebb parkból formalista térburkolat-architektúra emeli ki a néhány
hónapja még sövények és tuják mögé szorult Országzászlót. Reményeim szerint hasonló „modern”
szellemben újul meg a Városháza – Református templom – Könyvtár – Mozi közötti kisebb
kertrész, amelyre idén nyújt be pályázatot a város.
Kisújszállás fıterének (Városháza park) története kevésbé örömteli: a város nem nyert a
kívánt pályázaton, egyelıre marad az idejétmúlt térrendszer. A hosszú egyeztetésen átesett, de
vállalható kompromisszumokat felvonultató tervrajzok ott fekszenek a Fıépítész fiókjában. Nagy
eredmény, hogy a századfordulóról eredeztethetı sétányrendszert sikerült integrálni az kigondolt, új
szabadtéri funkciókba és a park életét részben átalakító, nagyvonalú térképzésbe. Terveink között
szerepelt egy igényes zenepavilon építése a Süsü-játszótér mellett (Csukás István emlékére), egy
rendezvények és szabadtéri elıadások tartására alkalmas „amfiteátrum” a Városháza mögött és a
park teljes kertészeti rendezése.
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STORIES OF MAIN SQUARES OF KUNHEGYES & KISÚJSZÁLLÁS
Gergely Hajdu Nagy (hajdu.nagy.gergely@gmail.com)
S-Tér Kft., Budapest

During the last year the Hungarian Government supported several times the disadvantaged and
the accumulatively disadvantaged areas partly through the available EU-founds. The affected
settlements may have applied for the possible aids, also for the public realm refurbishment through the
„Új Magyarország Fejlesztési Terv” (New Hungary Developing Plan). So did the town of Kunhegyes in
the „North-Lowland Regional Operating Program” as well. The centre of many settlements in this
region are characterized as an old-fashioned public realm which the local inhabitants are linked to. It is
difficult to solve the aversion from the contemporary styles however it is not impossible to change this
emotional attitude positively with humbly and inspiration. On 25th of May there took place
commencement of the refurbished „Szabadság tér” (Freedom Square) adjoining to the commemoration
of „Calvin 500’years” celebration.
Arriving from Kunmadaras on the road No. 34 the picturesque composition of the „Szabadság
tér” is recognisable immediately. On the middle of the „Path of Stars” stands the statue of the
„Cumanian Equestrian Archer” (Lajos Gyırfy’s work) surrounded by thousands of roses and trimmed
hedges. Behind the statue there is an excellent view to the yellow classical facade of the Town Hall (by
József Pum). Above this building rises the twin towers of the Calvinist Church known as the „Cathedral
of the Hungarian Plain” (by József Hild). Although the symmetry axis are a bit confusing, this is such a
value view that it is worth preserving. The design concept is based on this. On the another hand the
smaller park area next to Kossuth Street with it’s hedgerows, fragmented areas and plant material in
poor condition really waiting for a new design and creative hand.
The renewal of the vegetation and the paving-stone of the „Path of Stars” have indicated a big
step in the everyday life of Kunhegyes while a new agora, an aesthetic relaxing garden was born. The
old privet hedging was changed into boxwood-hedge which assures free views over the formely dosed
segments of space. The town dedicated a Calvin Statue in the centre of the neighbouring Sophora
japonica grove. (For such an event there are not too many other examples in the Calvinist fine arts.)
Also new, modern play equipments were installed on the playground. The National Flag situated in a
smaller park next to the Town Hall, which was still hidden by hedges and thujas some months ago, now
rises in the centre of a nevely esteblished paved area with a formalist layout. Hopefully the other
smaller part of the park amongst the Town-hall, the Calvinist Church, the Public Library and the
Cinema will also be refurbished in the same modern way, which will be tendered this year.
The story of the Main Square of Kisújszállás is not so happy. This town did not won the requested
competition which they applied to. Therefore the old fashioned design of the square will remain for a
while. The plans now are in the drawer of the Chief Architect’s desk after a long lasting harmonizing
process. It is a great result that the promenade-system which was originated from the turn of the century
was integrated into the new open-air functions and into the large-scale space design which could
reshape the whole everyday life in the park. According to our plans bandstand of high standard, closed
to the „Süsü Playground” (dedicted to the memory of Csukás István), an amphitheatre suitable for openair performances behind the Town Hall and the complete redesign of the green spaces are foreseen.
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A GYULAI KOSSUTH TÉR ÉS BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA
AZ ANAMORFÓZIS TÜKRÉBEN
Andaházy László (pandapont@pandapont.hu)
PAnda Pont Kft., Budapest

Gyula város Kossuth terének rekonstrukciójára 2000-ben írtak ki nyílt országos
tervpályázatot. Az elsı díj elnyerését követıen indult el az a közbeszerzési eljárásokkal tarkított hét
év munkája, melynek eredményeképpen a Kossuth teret 2006 év végére, míg a belvárost 2007
nyarának derekára megújult formában birtokba vehették a gyulaiak. A két terület egymáshoz
szorosan kapcsolódva együttesen alakította meg a gyula megújult városmagját.
A tér rehabilitációjának alapja a régi közlekedési rendszer átalakítása volt. A Kossuth téren
keresztül, a jobban megközelíthetı, élhetıbb és használhatóbb belváros megteremtése volt a cél. A
központi helyzető körforgalom kialakításával a gépjármőforgalomtól mentesült a belváros „verıere”
a Városház utca, mely így sétálóutcává tudott alakulni.
A Kossuth tér Gyula városkapujává vált, régi közlekedési csomópont helyén egy XXI.
századi, de a történelmi város hagyományait tiszteletben tartó tér alakult ki.
A téren két, egyediséget kölcsönzı környezetrendezési elem került kialakítására.
A Kossuth téren a vízarchitektúra összesen 730 négyzetméteren terül el., A belvárossal együtt
összesen 11 vízmedence épült meg. A vízfelületek különbözı formákban jelennek meg, a
körforgalmi szökıkúttól kezdıdıen, a rézsőre illesztett kaszkádon keresztül az egyedi megoldásnak
számító lamináris vízsugarakból álló vízkapuig bezárólag. Ettıl válik Magyarország legnagyobb
szökıkút rendszerévé a vízmedencék összességét.
A központi sétányhoz kapcsolódó Anamorfózis tér kialakításához, a XVII. században rajzolt
optikai anamorfózis képek adták az ötletet. Az ember nagyságú anamorfózis létrehozásának
folyamata ötvözte a régmúlt mesterfogásait a mai kor számítógépes technikájával. A 300 ezer
mozaikból alkotott torzított burkolati kép – Albrecht Dürer Ádám és Éva címő rézmetszete –, az
acél oszlop palástjában áll össze valós képpé. Az átadás óta hagyomány teremtıdött azzal, hogy
minden év augusztusában kézfogót tartanak itt.
A Kossuth tér átalakítása tette lehetıvé a belváros teljes rehabilitációját. Második ütemben a
belváros fıutcáját és a hozzá kapcsolódó terek rendezését valósította meg a város. A mai kor
szellemében megalkotott Kossuth térrıl az Élıvíz-csatorna felett átívelı régi kıhídon jutunk át a
városmagba, ahol már a kompromisszumokon alapuló, mértéktartó környezetrendezési elvek
alapján történt az újjáépítés.
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REHABILITATION OF KOSSUTH SQUARE AND INNER CITY OF GYULA
IN LIGHT OF THE ANAMORFÓZIS
László Andaházy (pandapont@pandapont.hu)
PAnda Pont Ltd., Budapest

In 2000, a public tender was published nationally for the reconstruction of the Kossuth square
in the town of Gyula. Following the award of the first prize seven years of work ensued that
involved a number of public procurement processes. As a result, residents in Gyula could take
possession of Kossuth square by the end of 2006 and the inner city by mid-summer of 2007,
respectively, and both in a renewed form. The two areas are seamlessly joined together, thus
forming the inner core of the renewed town of Gyula.
The rehabilitation of the square was based primarily on a revamping of the old transportation
system. The objective was to create a more easily approachable, a more livable and a more userfriendly inner city via Kossuth square. The establishment of a central traffic circle has led to
Városház street, the ”artery” of the inner city, being relieved from the car traffic, thus allowing it to
be turned into a pedestrian street.
Kossuth square has become the gateway of Gyula with the ancient traffic junction being
turned into a 20th century square but one that also respects the traditions of the historic city.
Additionally, two local artifacts were installed that lend unique characteristics to the square.
The water architecture occupies a total of 730 sq meters in various shapes on Kossuth square.
A total of 11 water pools, including those in the inner city, were constructed. The water surfaces
appear in various forms, from the traffic circle fountain to the cascade fitted on an escarp and to a
unique solution that sees a water gate being composed of water jets. This is what makes this
complex of water pools Hungary’s biggest fountain network.
When forming the Anamorfózis square, which is connected to the central walkway, ideas were
derived from optical anamorphosis images drawn in the 17th century. The process of creating a mansize anamorphosis combined ancient master work with modern-day computer techniques. The
distorted face work image made up of 300,000 mosaics – a copper engraving by Albrecht Dürer
entitled Adam and Eve – becomes a real image in the cloak of the steel post. Ever since its
inauguration a tradition has begun which sees betrothals being held here in every August.
A revamping of the Kossuth square has allowed a complete rehabilitation of the inner city.
The second phase saw the city implementing a new arrangement for the main street and the
adjoining squares of the inner city.
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AZ ESZTERGOMI PRÍMÁS SZIGET MEGÚJULÁSÁNAK LEHETİSÉGEI
Vándor Kinga (kinga.vandor@uni-corvinus.hu)
Az esztergomi Prímás sziget a város „ölében” fekszik, néhány száz méterre a fıtértıl. K-i
partja a csendes Kis-Duna mentén a történelmi utcák szép házaira néz, Ny-i partjáról messzire
ellátni a Dunakanyarban, északi csücskét a Bazilika vigyázza. Csodálatos fekvése arra
predesztinálja, hogy Esztergom „Margitszigete” legyen, sétányokkal, kávéházakkal, szállodákkal –
de sorsa eddig nem teljesedett be. A sziget a második világháborúban lerombolt Mária-Valéria híd
keleti hídfıjeként az elmúlt több, mint fél században annak elhagyatottságában osztozott. Gazos
telkek, romos épületek, betonkerítések mögötti rendetlen kültelki sportpályák, poros, szemetes utak
csúfítják el. A nyugati parti Nagy-Duna sétány valójában az idıközben újraépített híd
gépkocsifelhajtója – járda nélkül.
A szigetben rejlı lehetıségeket mindemellett az utóbbi években – különösen a híd felújítása
óta – mind a városvezetés, mind a befektetık felfedezték. Neves hazai építészek terveibıl épül
jelenleg vagy a közeljövıben két nagy szálloda, illetve egy megyei vonzáskörzető strandfürdı. A
város egy évvel ezelıtt tervpályázatot írt ki a sziget Kis-Dunai partjának a Belvárossal szomszédos
szakaszát megújítandó.15
A gond az, hogy ez a megújítási törekvés teljesen összefüggéstelenül, egységes koncepció,
stratégia hiányában történik; az eredménybıl ítélve feltehetıen telkenkénti ötleteléssel. Valakik
megszereznek egy területet, kigondolják, hogy mi nincs még, megterveztetik, engedélyeztetik. A
viharos politikai viszonyok között mőködı városvezetés pedig örül, hogy felmutathat valamilyen
eredményt – valamilyen „történést” – a polgárok számára. Az, hogy az eredmény mind építészeti,
mind városépítészeti értelemben mennyire kaotikus, és mennyire nem szolgálja városlakókat
szabadon elérhetı zöldfelületekkel, sétányokkal, valódi közterekkel, az a laikus számára egyelıre
rejtve marad. A jelenség ma itthon sajnos korántsem unikális, de egy ilyen építészeti örökség
szomszédságában még jobban szíven találja az embert, mint amúgy.
Szerzı tervezıtársaival16 a fent említett pályázat apropóján úgy tekintette, szót kapott az
ügyben, és pályázóként eljátszott a gondolattal, hogy nem pusztán egy homlokzatsort, de egy
szabályozási tervet illeszt, legalább a Bottyán híd és a Lépcsıs híd közé a sziget teljes
szélességében. A Kis-Dunaparti széles, helyenként kiteresedı sétány mellett a térfal a túlparti
urbánus környezet visszhangjaként besőrősödik, az átalakított zeneiskola és csónakház mellé
étterem, galéria, mőteremház kerül. Az épületek közötti nyitott kerteken át ösvények vezetnek a
sziget belsejébe, mely megtartva zöld jellegét, egyfajta „város mezejeként” fesztiválok, szabadtéri
rendezvények eseménytere. A kapcsolatot a történelmi várossal egy új gyalogoshíd, a Kis-Dunával
pedig akadálymentes rámparendszer erısíti, mely utóbbi szállóhajókhoz vezet. A sziget partján
körben gyalogossétány fut körben, a meglévı helyzettel ellentétben a teljes partszakaszon. A
koncepció integrálja a szigetre tervezett védıgátat, elınyt kovácsolva a szükségbıl.

15

„A pályázat kiírója sétány-szerő, szervesen a városoz tartozó, megfelelı építészeti arculattal lezárt tér, Kis-Duna part
megjelenítést várja a pályázóktól.” – részlet az „Esztergom Prímás-sziget, Bottyán híd és Lépcsıs híd közötti
szakaszának megújulása” címen, 2008 ıszén kiírt nyílt, titkos tervpályázat kiírásából
16
Felelıs tervezı: Dobos Botond, Intramuros Kft., munkatársak: Borszuk Gábor, Dobó Rita, Gerzsenyi Judit
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THE POSSIBILITES OF THE RENEWAL OF PRÍMÁS ISLAND,
ESZTERGOM
Kinga Vándor (kinga.vandor@uni-corvinus.hu)
The Prímás island lies in the cavity of the city Esztergom, a few hundred metres far from the
main square. It’s eastern bank is in front of the nice houses of the historic streets, by the silent
branch of the river. From the western bank of the island the Danube Bend can be seen far, and the
northern corner is guarded by the Cathedral on the top of the hill. The wonderful position
predestinates the Prímás island to become in Esztergom what „Margit island” is for Budapest – a
recreation area with promenades, coffee-shops, hotels – but it’s destiny hasn’t been fullfilled yet.
The island, being the eastern abutment of the destroyed Mária Valéria bridge, shared in it’s
desolation since the World War. Weedy plots, ruinous buildings, untidy sports grounds behind
concrete fences, dirty roads disfigures it. The Nagy-Duna promenade on the western bank is the
drive-way of the bridge – with no sidewalk!
The potentials of the island has been discovered both by the investors and the city leaders
during the last couple years, especially since the reconscruction of the bridge. It is or is about being
under conscruction two large hotels, and a great lido, designed by well-known indigenous architects.
The city proclaimed a design competition about a year before, which aimed the renewal of the
island’s riverside sector closest to the inner city.17
The problem is, that these revival efforts come into being without any unified conception or
strategy. Seeing the result we may think, each idea is created for one single plot: a group gets an
area, and tries to find out, what hasn’t been built yet. Then they look for an architect and obtain the
building permission. The municipal authorities, operating among confused political circumstances,
are happy to be able to show up a „result” for the public: „something happens finally”. The fact, that
this „result” is fairly chaotic from the aspect of both architecture and urbanism, the fact, that this
„result” won’t offer any public green space, promenade, or square for the citizen – it is hidden yet
for the uninitiated eyes. Unfortunately the phenomenon is not a unique one here and now, but in the
neighbourhood of such an architectural heritage it strikes one’s heart better then otherwise.
The author and her designer fellows18, taking part in the design competition above, took the
opportunity to explain their conception of this subject, and instead of designing one single line of
facades, created a lay-out plan for the part of the island, confined by the „Lépcsıs” and the
„Bottyán” bridges. The wide promenade along the branch of the Danube is followed by a perforated
architectural fronting, reflecting the urbane milieu of the opposit bank. Restaurants, gallery, studio
houses take place among the rebuilt school of music and the boathouse. Pathes drive through the
gardens lying among the buildings to the inner part of the island, which keeping it’s green character
functions as the „Meadow of the City”, being the recipient of open-air festivals. A new pedestrian
bridge strengthens the links with the historic city. A walkway drives along the whole bank, around
the island. The conception integrates the planned dike, devising benefit from necessity.
17

„The proclaimer expects a promenade on the Kis-Duna bank, which is enclosed by an adequate architectural facade,
and has an organic engagement to the city.” – part of the announcement of the „Renewal of the bank between
„Lépcsıs” and „Bottyán” bridges of Prímás Island Esztergom” – opened, des. competition, 2008.
18
Responsible architect: Botond Dobos, Intramuros Kft., colleagues: Gábor Borszuk, Rita Dobó, Judit Gerzsenyi
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TÁJI ÉRTÉKEK KATASZTEREZÉSE A TÉKA PROJEKT KERETÉBEN
Kollányi László (laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék;
Budapest
A projekt általános célja egy olyan átfogó, az ország egészét lefedı tájérték-kataszter
elkészítése (TÉKA), amely hozzájárul a kulturális örökség megırzéséhez. A projekt konkrét célja a
tájérték kataszter módszertani megalapozása, adatbázis kialakítása, mőködési keretrendszerének
megteremtése, fenntartása és mőködtetése, terepi felmérések végzése. A természetvédelmi és a
kulturális örökségvédelmi törvény hatálya alá esı objektumok mellett még számos olyan tájérték
található az országban, amely országos szinten nem kiemelkedı jelentıségő, de mindenképpen
fontos eleme a helyi tájaknak, környezettudatnak. A létrehozandó tájérték kataszter integrálná a
meglévı kulturális és természeti értékek jelenleg szétszórtan meglévı adatait és új terepi
felmérések révén ki is egészítené azokat. A rövidtávú cél mellette a projekt hosszútávú, közvetett
célja az is, hogy megteremtse, létrehozza egy olyan szélesebb együttmőködés kereteit a szakmák
érintett képviselıi és a tájjal kapcsolatos „laikusok” között, amelynek révén folyamatosan
biztosíthatóvá válna a tájértékek adatainak győjtése, rendszerezése, szolgáltatása, publikálása és
ezáltal maga a tájvédelem, kulturális örökségvédelem is nagyobb jelentıséget kapna. A TÉKA
adatbázist ezért nem csak egy ágazatok közötti „steril”, adott idıszakra vonatkozó statikus
adatintegrációnak tekintjük, hanem egy olyan széles társadalmi beágyazottságú on-line kataszternek,
amelynek folyamatosságát, fennmaradását éppen nyitottsága, tág hozzáférhetısége biztosítja. Az
adatbázisok integrálása és az új terepi felmérések mellett ezért jelentıs hangsúlyt fektettünk a
mőködtetés, a társadalmasítás, a közösségi részvételi lehetıségek kereteinek biztosítására is.
A projekt tájértékek fogalmán a természetvédelmi törvényhez hasonlóan a következıt érti:
„egyedi tájértéknek minısül az adott tájra jellemzı természeti érték, képzıdmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentısége van.” Míg azonban az
egyedi tájérték fogalmát a jogszabály szőken véve csak a jelenleg nem védett objektumokra
értelmezi (sem természetvédelmi, sem kulturális örökségvédelmi szempontból nem védettek), addig
a projekt a szélesebb értelemben vett, teljes táji örökséget kataszterezné.
A táji értékek kataszterezése így az egyedi tájértékek felmérését, a mőemlékek és a táji
léptékben megjelenı régészeti emlékek és földtani emlékek térképes feldolgozását foglalja magába.
Az Európai Unióban és hazánkban is csak az utóbbi években kapott nagyobb figyelmet a táji
értékek komplex védelme. A projekt során célul tőzzük ki egy olyan egységes, az egész országra
kiterjedı kataszter létrehozását. A kataszterezés során nagy hangsúlyt fektetünk a meglévı szakmai
szervezetek, a civil szervezetek és a helyi társadalom bevonására.
A táji értékek felmérésének, az országos táji érték kataszter létrehozásának hozadékaként
megkezdıdhet az Európai Tájegyezmény által is megkívánt, objektív mérıszámokon alapuló
tájkarakter értékelés is. A program végeredményeként létrehozunk egy interaktív web-felületen
mőködı táji érték-kataszter adatbázist, amelynek fenntarthatóságát és folyamatos kontrollját a
jogszabályi követelmények garantálják.
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LANDSCAPE VALUES INVENTARISATION IN THE TÉKA PROJECT
Kollányi László (laszlo.kollanyi@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Faculty of Landscape Architecture, Department of Landscape
Planning and Regional Development; Budapest
The general aim of the project is to complete a comprehensive landscape value cadastre,
covering the entire territory of the country, which can contribute to the preservation of cultural
heritage. The goal of the project is to establish the methodology of landscape value cadastre, collect
database, work out the management framework, manage the database and complete the field
surveys. Besides those protected by Nature Protection either Cultural Heritage Code, there are
numerous landscape values throughout the country which are less significant on a national but
highly important on a local level, serving a base for local identity. According to previous surveys the
number of these non-protected landscape values significantly exceeds the number of protected ones.
Meanwhile their number is continuously decreasing due to the progressing economic environment,
life styles and the lack of legal protection. In the framework of the project we are planned to
establish a country-wide uniform on-line cadastre. The projected landscape value cadastre would
not only integrate the present data of natural and cultural values but also complete the database by
field work, surplus using the benefits of public contributions. At the beginning of the project we are
dedicated to analyze and evaluate previous data collections and database building methods. Detailed
research would be carried out on the contents of data, management of databases, finance of
databases, the overlapping of data and the connection with other databases. Based on the
experiences gained by analyzing the database, data resources and its management we projected to
carry out a national research and field survey, according to landscape values. The work would
include a survey of missing and undefined unique landscape values and also a GIS analysis of
cultural heritage, archeological objects and geological sites acceptable on a landscape scale. The
outcomes of the analysis and field work will serve an integrated database which is built within the
framework of the project. The function of the projected database is to serve data on landscape
values to professionals, researchers, NGOs and decision makers. As a “base” of the database we are
planned to work out a system plan and management plan together with the concerned entities and
also set up a committee by the end of the project, responsible for the future activity. Besides short
term aims, the project’s long term and indirect goal is to establish the frame for a wide-range cooperation among representatives of different practice fields, NGOs and local residents by which
continuous data collection, systematization, service and publication of landscape values could be
ensured. Rely on the project landscape preservation and cultural heritage protection would gain
more importance. Within the project we highly emphasize on the publication and practical use of
applicable results (database, field survey and system methods) of scientific research. Therefore we
projected to complete a communication plan. Definition of publication strategies and practical use is
helped by two pilot projects held on disadvantageous regions of the country. Altogether the project’s
most important output would be the inventory database on landscape values (TÉKA) by which
decision makers, experts and the public could gain information about cultural and natural values
according to landscape values which can enhance local identity and local environmental conscience.
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TÁJI ÉRTÉKEK ÉS MENTÁLIS TÉRKÉPEZÉS
Egyed Adrienn (adrienn.egyed@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék;
Budapest

A gondolati térképezés egyre szélesebb körben elterjedt módszer, melynek eredménye
általában egy ábra, ami az ismeretek rendszerezését segíti elı. A tájépítészetben a gondolati
térképek ezen felül plusz információkat is hordozhatnak, hiszen az egyes elemek térbeli viszonya is
megjeleníthetı. A mentális térképezés során az alany élményei, információi és háttértudása alapján
képet alkot az adott területrıl. Az eredmények az eltérı érdeklıdési körök és a különbözı
háttértudás miatt valamilyen mértékben minden esetben különbözik egymástól és a valóságtól.
Míg a nagyobb központok szinte mindig megjelennek az alanyok tudatában, a kisebb
települések csak akkor keltik fel a figyelmet, a valamilyen különlegességgel rendelkeznek. Ebben
lehet jelentıs szerepe a táji értékeknek. Mivel a táji értékek lokalizálása általában valamilyen
településhez kötve a legegyszerőbb, az ilyen potenciállal rendelkezı, és azt ki is használó
kistelepülések ennek segítségével bekerülhetnek a köztudatba, ami sokszor gazdasági és társadalmi
fejlıdésükhöz is hozzájárulhat.
Tanulmányomhoz tájépítész hallgatók által készített mentális térképeket használtam fel. A 46
térkép térbeli kiterjedését tekintve három kategóriába sorolható: települési, kistérségi és térségi
térképek. A hallgatók egy csoportja egy székelyföldi kistérségrıl és annak egy településérıl készített
mentális térképet. A másik csoport a Balaton térségét vagy annak egy partszakaszát ábrázolta. A
gondolati térképek kiértékelésénél számba vettem a megjelenített településeket, a természeti és
mővi tájelemeket, valamint az elhelyezésbıl adódó torzításokat.
A települési szintő térképekre felkerült a falu temploma és a település fıbb útjai. Sok esetben
ábrázolták a sírkertet, a temetıben álló 600 éves hársfát. Ábrázolásra kerültek a kilátópontok és a
domborzati adottságok, valamint a növényborítottság. Kistérségi szinten a térség központi tájeleme,
a Firtos-tetı és az azt övezı falvak kerültek megjelenítésre. A települések elhelyezkedését tekintve
itt jelentek meg a legnagyobb torzulások, olyan ismert falvak is szomszédokként kerültek
ábrázolásra, amelyek közt számos, az alany számára közömbös település is húzódik. A térségi
szintő térképeken a nagyobb központokon kívül olyan kiemelkedı táji értékekkel rendelkezı kisebb
települések is ábrázolásra kerültek, mint Tihany vagy Badacsonytomaj.
A gondolati térképek alátámasztották azt a felvetést, hogy a táji adottságokon keresztül a
kisebb települések is megragadnak az alanyok emlékezetében, bár a térségi szintő ábrázolásokkor
inkább a fıbb csomópontok domináltak. A települési szintő térképek pedig rámutattak arra, hogy
melyek azok a tájelemek, amik meghatározó szerepet játszanak egy településrıl alkotott kép
kialakításában.
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VALUABLE LANDMARKS AND MIND MAPPING
Adrienn Egyed (adrienn.egyed@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Faculty of Landscape Architecture, Department of Landscape
Planning and Regional Development; Budapest

Mind mapping is a method used more and more often. Generally the result is a figure that
helps to systemize the pieces of informations. In landscape architecture the mind maps shows more
information, because we can see the places of the elements in space. During the mind mapping the
people create an image about the given area with the help of their experiences and the backgroung
informations. Because of the different experinces and various informations every mind map is more
or less different from the others and from the reality.
The significant centres are always known by most of the people, but the little settlements can
be in focus only in case they have some speciality. The natural and cultural values can have a
significant role in this field. In most of the cases the values and landmarks can be located in mind
easily in connection of a settlement, with the help of them the settlements which have this kind of
potencial and be able to use them, can be known on a wider horizont, that often have some positive
effect on the local economical and social circumtances as well.
I used mind maps created by landscape architect students for this essay. The 46 maps are in
three category: some of them shows a settlement, some of them a micro-region and some of them a
region. Some student draw a mind map about a micro-region in Transyvania and about a village
located there as well. The others either choose a part of Lake Balaton or made a drawing about the
entire lake. During the analization I payed attention to the drawned settlements, the natural and
man-made landmarks, and the differences from reality.
The mind maps of one settlement showed the church and the main roads. They generally
contained the cemetery and the 600 years old linden tree in it. The look out points, the relief datas
and the flora coverage of the surface were drawned as well. The maps of the micro-region showed
the most characteristic landmark of the area, the Firtos Hill and the settlement located nearby. There
were quite big distortion in some cases, because some well known settlements were shown as
neighbouring ones, though in reality there are quite many villages between them which were
indifferent for the creator. The regional maps apart from the centres showed some little settlement
with extraordinary natural and cultural values like Tihany and Badacsonytomaj.
The mind maps confirmed the hypothesis that landmarks can help the settlements to be known
by people, though on regional maps the centres were more dominant. The maps of the settlement
showed that which are the elements that can have a dominant role in creating an image of a
settlement.
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AZ ÉRTÉKALAPÚ HATÁSVIZSGÁLATOK KIHÍVÁSAI
dr. Szilvácsku Zsolt (zsolt.szilvacsku@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék;
Budapest

Egyre jobban növekszik napjainkban az elvárás a döntéshozatallal szemben a fenntarthatósági
értékrend kialakítsa, és figyelembevétele tekintetében. Az elıadásban áttekintjük a hazai
tapasztalatok egy meghatározott körét és a fejlesztési lehetıségeket a hatásvizsgálati módszerek,
eljárások, kapacitás/készségfejlesztés és intézményi fejlesztés vonatkozásában.
Egyre jobban növekszik napjainkban az elvárás a döntéshozatallal szemben a fenntarthatósági
értékrend kialakítsa, és figyelembevétele tekintetében. A döntéshozatal sokfélesége és a
hatásvizsgálatok típusai (területi, stratégiai, környezeti, fenntarthatósági, egészség, társadalmi stb.)
mellett a résztvevık és a döntéshozók és az ı értékrendszerük változatossága is hozzáadódik. Az
esetenként jól strukturált, jól felépített tervezési és döntéshozatali folyamatok sem szolgálják a teljes
értékő emberi élet („jó életminıség”) kibontakozását. Ahogyan Donella Meadows és más kutatók is
kifejtették a kialakult folyamatok, rendszerek megújítása során alapvetı szerepet játszik az egyéni
és a közösségi értékrendszer. Az az értékrend, amely teljes értékő élet kibontakoztatására, a tájra,
mint élıhelyre, az ökoszisztémák és szolgáltatásaik adaptív, alkalmazkodó kezelésére irányul
alapvetı és nélkülözhetetlen elıfeltétele a fenntarthatóságot célul kitőzı döntéshozatalnak,
döntéshozóknak és az eredményesen kapcsolódó hatásvizsgálatoknak.
Az elıadás keretében több fıként hazai hatásvizsgálati folyamat is bemutatásra kerül
többségében stratégiai környezeti hatásvizsgálatok, kitérve a döntéshozatalhoz való kapcsolódásra,
különös tekintettel a résztvevık értékrendjére és a hatásvizsgálat, mint a fenntarthatóság
érvényesítésének egyik eszközének hatásosságára. Az elıadás célja, hogy hangsúlyozza azokat az
értékeket, amelyeknek jelentıs szerepük van a fenntarthatóság alapjául szolgáló értékrend
kialakítása során, illetve, hogy áttekintsük a hazai tapasztalatok egy meghatározott körét és a
fejlesztési lehetıségeket a hatásvizsgálati módszerek, eljárások, kapacitás/készségfejlesztés és
intézményi fejlesztés vonatkozásában
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Growing challenge of decision making is today the identification and respect of value system
of sustainability. Review experineces and development possibilities regarding IA methods, process,
capacity building and institutional development.
Growing challenge of decision making is today the identification and respect of value system
of sustainability. To diversity of decision making processes add all kinds of impact assessments and
the diversity of participants, decision makers and their varied value systems. Despite the well
structured planning and decision making processes tend developments in non-sustainable direction,
namely don't serve the human vital-being. As Donella Meadows and other researcher explained, the
re-structuring of actual systems and process into sustainability has the personal and communal value
system fundamental role. The value system, which focus on evolving of human vital-being, on
landscape as habitat and territory and on adaptive management of ecosystems and their services, is
an essential and indispensable precondition for sustainable oriented decision making and for the
effective impact assessment process connected. It will be presented more impact assessment case
studies (principally SEA) with connected decision making process from aspects of value systems of
participants and effectiveness of impact assessment as tool of sustainability based on review
Hungarian experiences. The presentation aims: to emphasize fundamental values, which have key
role in development of value system of sustainability; to review the potential development
possibilities regarding SEA, IA methods, process and capacity building and institutional
development.
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ÉRTÉKVÉDELEM ÉS FEJLESZTÉS EGY NEMZETKÖZI DIÁKPROJEKT
TÜKRÉBEN
Filepné Kovács Krisztina (krisztina.kovacs@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék;
Budapest

A Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kara a CII-CZ-0311-0809 számú CEEPUS
hálózat keretében nemzetközi intenzív programot szervezett 2009. június 21. és július 1. között. A
programban 15 külföldi és 6 magyar diák részvételével Pilisszentiván területére három részlettervet.
Hazai elıadók mellett a CEEPUS hálózatban résztvevı partner-egyetemek oktatói tartottak
színvonalas szakmai elıadásokat.
Pest megyében elhelyezkedı dinamikusan fejlıdı település Pilisszentiván, amely
külterületének legnagyobb része természetvédelmi terület. A völgyben elhelyezkedı egyutcás
települést erdıvel borított hegyvonulatok veszik körül. A viszonylagos elzártság ellenére nagy az
agglomerációs nyomás: a települést északon határoló Templom-hegy mára teljesen beépült, a Slötyi
környékén új kertvárosias településrész épült fel és megjelentek az ipari kereskedelmi
létesítmények. A nyári egyetem keretében a nemzetközi diákcsapatból 6 csoportot alakítottunk ki,
akik a település három, konfliktusokkal terhelt területére készítettek terveket:
1. A fıutca. Az út északi szakasza a község legrégebben kialakult része, ahol a hagyományos
lakófunkció mellett az utóbbi idıben egyre több kereskedelmi, vendéglátási funkció jelent
meg. A fıút egyedi karakterét megmaradt értékes épületállomány mellett az Aranyhegyipatak menti zöld sáv színesíti. Mindkét diákcsoport legfontosabb célja a fıutca „zöld”
karakterének megırzése nagyobb funkcionális zónák létesítésével. A javaslati munkarész
megalapozásához a diákok felmérték a fıutca épített és természeti értékeit.
2. A Slötyi tó és környezete. A korábbi bányatavat ma horgásztóként és környezetét sport és
rekreációs területként hasznosítják. A tó jelentısége a jövıben a település vasútállomásának
megnyitásával tovább növekszik. Mindkét tervezıcsoport nagy hangsúlyt fektetett a kiváló
környezeti adottságok kiemelésére, jobb hasznosítására és ötleteket fogalmaztak meg
egyrészt az aktív pihenés, és a csendes elmélyülés, kikapcsolódás lehetıségeinek
fejlesztésére, bıvítésére.
3. A hulladéklerakó. A település szélén elhelyezkedı, helyi bezárás elıtt álló hulladéklerakó,
rekultivációja során erdı és sportterület létesül. A tervezıcsoportok a rekultiválandó
területen új rekreációs, sporttevékenységeknek teret adó funkciók létesítését javasolták. A
mozgalmas terepadottságok hasznosítására mindkét csoport javasolta kilátó létesítését.
A tervezési feladat során valamennyi diákcsoport legfontosabb feladatának a természeti és a
kulturális értékek megırzését, az értékırzı fejlıdés lehetıvé tételét tartotta szem elıtt és ennek
fényében fogalmazta meg javaslatait sok segítséget nyújtva a település vezetıségének.
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HERITAGE PROTECTION AND DEVELOPMENT IN THE FRAMES OF AN
INTERNATIONAL STUDENT PROJECT
Krisztina Filepné Kovács (krisztina.kovacs@uni-corvinus.hu)
Corvinus University of Budapest, Faculty of Landscape Architecture, Department of Landscape
Planning and Regional Development; Budapest

The Corvinus University of Budapest, The Faculty of Landscape Architecture int he frames of
the CII-CZ-0311-0809 CEEPUS network has organized an intensive summer course between 21. of
June and 1. of July 2009. In the program 15 foreign and 6 Hungarian students have participated who
were elaborated detailed plans for three area of the village Pilisszentiván. Next to the practical work
Hungarian and foreign lecturers had presentations from the CEEPUS partner universities
In the frames of the summer course the students have got design tasks at the agglomeration
settlements of Pilisszentiván, which is a dynamic developing settlement situated in Pest county with
the majority of the outskirts under nature protection. The settlement lying in a valley is surrounded
by wooded mountain ranges. In spite of the relative closeness the agglomeration load is high: the
Templom mountain is built up already bordering the settlement from North, new suburb areas have
grown and industrial and commercial were built. In the frames of the summer course we established
six student design groups which were elaborating concepts for three areas burdened with conflicts:
1. The main street. The northern section of the street is the oldest part of the settlement where
next to the traditional dwelling function new commercial, other service functions and
catering establishment have bean built. The unique character of the main street is formed by
the preserved valuable buildings and the green areas surrounding the watercourse
Aranyhegy. Most important goal of the design groups was the preservation of the green
character of the main street by creating different functional zones. Underlying the
suggestions the students have analyzed the built and natural values of the main street.
2. Lake Slötyi and its environment. The former mine is used nowadays as recreational area and
fishing place. The lake will have a growing importance by the establishment of the train
station of the settlement. Both of the design groups have laid great importance on the
stressing and better use of the outstanding natural conditions and elaborated ideas for
broadening the possibilities of active recreation and relaxation.
3. The waste dumping site. New forest and sporting area will be established on the area of the
waste dumping site to be recultivated on the periphery of the settlement. The design groups
suggested new recreation and sport facilities. Owing to the varied terrain both groups
suggested the establishment of a look out tower.
In the course of the design task for all students group was essential to preserve the cultural and
natural values and creating the frames of the heritage preserving development. With regard of these
aspects the students elaborated the suggestions rendering help for the leaders of the settlement.
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A „LEGÉRTÉKESEBB” HAZAI TÁJ
Csemez Attila (attila.csemez@uni-corvinus.hu)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék,
Budapest

A Dunakanyar alatt többnyire a Szentendre–Esztergom közötti Duna-szakaszt értik. A
Dunakanyar szíve viszont az a hét kilométernyi szakasz (1692 fkm és 1699 + 500 fkm között),
amelynél a börszönyi és a pilisi hegyek lábai a relativ keskeny partmenti sávtól eltekintve a mederig
húzódnak. A szők értelemben vett Dunakanyar központja tehát a Szentendrei-sziget csúcsától
Dömösig, pontosabban a pilismaróti öblözet kezdetéig tart. A három központi település, azaz
Dömös, Nagymaros és Visegrád közül az utóbbi történelmi, régészeti, tájszerkezeti jelentısége a
legnagyobb. A domborzati értelemben legváltozatosabb visegrádi térség páratlan egyedi építészeti
emlékekkel párosul. Mindezt a tájképi, a vizuális-esztétikai értékek tovább növelik. Az egykori
zártkertek térségében olyan térrendszer alakult ki, amely vetekszik a tájképi kertek
látványkapcsolataival. A Mogyoróhegyi Szabadidıközpont, valamint a Fekete-hegy csúcsa, gerince
rétekkel tagolt szerkezete a felhagyott szılıknek, majd gyümölcsösöknek, illetve az azok idejében
kialakult mezsgyéknek köszönheti jelentıségét.
A 2000 éves tájalakulás-történet épített elemei a római kori kiserıdtıl és a Limes egyes
elemeitıl kezdıdıen a középkori megyeközponton, várrendszeren keresztül a reneszánsz palotáig, a
barokk templomig, az organikus építészet utóbbi évtizedekben született termékeiig egyaránt
végigkövethetı. Nem véletlen, hogy az elsı hazai panorama utat is ezen a történeti tájon keresztül
vezették. Az erdészek 1964-ben adták át a panorama út elsı szakaszát az Apátkúti-vögytıl a
Fellegvárig, illetve az egykori turistaházig, a mai Silvanus Hotel-ig, a mai bob-pályákig. Az
amerikaiak által találóan elnevezett és kialakított scenic-road-okat a németek Scenik-Strasse-i és a
mi pilisi és börzsönyi panoráma útjaink egyaránt jól fémjelzik.
A Pilist 1978-ban Tájvédelmi Körzetté nyilvánították. A természeti adottságok nemzetközi
szintő értékeire való tekintettel a TK-val azonos területet 1980-ban az UNESCO Bioszféra
Rezervátummá (MAB) nyilvánította. A három és fél milliós budapesti agglomerációban ugyanis
olyan 30 000 hektárnyi erdı maradt kevésbé befolyásolt, amely a növény- és az állatvilág unikális
egyedeinek egyaránt menhelyül szolgált. A Börzsönyi Tájvédelmi Körzettel együtt a Pilis 1997 óta a
Duna–Ipoly Nemzeti Park része.
A táji, történeti, ökológiai adottságok a belföldi és a külföldi turizmus érdeklıdését egyaránt
felkeltették. Hazánk elsı és azóta is egyetlen Parkerdıgazdaságát 1969-ben hozták létre. A jóléti
fejlesztések olyan szintővé váltak, hogy a szakemberek egy része parkerdésszé specializálódott.
A visegrádi, a Duna-menti történeti táj az épített elemek mellett számtalan egyéb harcászati,
közlekedési, mővészeti, irodalmi értékkel párosul.
“A középkori Magyarország jelentıs eseményeinek színhelye … a XVI. századig az ország
legfejlettebb tája volt” (Részlet az 1/1978. OKTH sz. határozatából), amelynek értékeit egyes
beruházások jelentısen befolyásolták…, sıt kedvezıtlen módon megváltoztatták.
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THE „MOST VALUABLE” LANDSCAPE OF OUR COUNTRY
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Planning and Regional Development; Budapest

The Danube bend is usually known as the section between Esztergom and Szentendre. The
heart of the Danube bend is that seven kilometre long section (between 1692 rkm és 1699 + 500
rkm), where the foots of the Börzsönyi and Pilsi Hills (not mentioning a relatively narrow piece of
land along the river) run to the watercourse. So the centre of the Danube bend in that stricter manner
is located betwen the apex of the Szentendrei Island and Dömös (more precisely the beginning of
the bay of Pilismarót). There are three settlements in that centre, Dömös, Nagymaros and Videgrád,
the latter has the greatest significance int the field of history, archeology and landscape structure.
The area of Visegrád has the most divers relief datas, which is combined with unique architectural
memories. The value of the area is elevated by the landscape and the visual-aesthetical values. The
structure of the site of the former garden plots matches the visual connections of the landscape
gardens. The construction of the Mogyoróhegyi Leisure Centre and the top and ridge of the Fekete
Hill became significant because of the former vineyards, orchards and balks.
The 2000 years old history of the changes of the landscape can be followed by the
architectural elements: the little fort and some elements of the Limes from the Roman age, the
county centre and the castle system from the middle age, the renassaince palace, the baroque church
and some products of the organic architecture. It is not an accident, that the first panorama road of
the county were established in this historical landscape. The first section of the panorama road were
created by the forest officers in 1964, it run from the Apátkúti Valley till the Fellegvár, more
precisely till the former tourist house (nowadays the Silvanus Hotel and the bob tracks). Our
panorama roads in the Pilis and in the Börzsöny and the Germans’ Scenik-Strasses can be identified
as the scenic-roads created and labelled by the Americans.
The Pilis became a landscape protection area in 1978. Because of the international
significance of its natural values the same area was pronounced as a Biosphere Reservatum by the
UNESCO in 1980. Only 30 000 hectars mainly unaffected forest remained in the agglomeration of
Budapest which can be a living place for the unique spaces of the flora and the fauna as well. With
the landscape protection area of the Börzsöny the Pilis became a part of the Duna–Ipoly National
Park since 1997.
The landscape, the history and the ecology of the area wakened the interest of the tourists in
Hungary and abroad. The first and only park forest of the country was established in 1969. Because
of the results of the welfare developments, a part of the professionals specialized themselves as park
forest officers. Apart from the architectural elements this landscape has many other tactical,
vechicular and artificial values. “As the site of the significant events of Hungary in the middle age
… till the XVI. century this was the most developed area of the country” (from the Order 1/1978.
OKTH). Some investments has major affects on its values, what more, they changed these values in
a negative way.
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LÉPÉSEK AZ OBJEKTIVITÁS FELÉ
A PÁPATESZÉRI VÍZIMALMOK TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI
DÖNTÉSTÁMOGATÁSÁNAK MÓDSZERTANI ÖNVIZSGÁLTA
Fülöp Györk (fulop.gyork@vipmail.hu)1
Barabásné dr. Martos Júlia (bmjulia@gmail.com)2
1
2

BCE Tájépítészeti Kar – Tájtervezési és Területfejlesztési Szakirány, Budapest – hallgató
BCE Kertészettudományi Kar – Matematika és Informatika Tanszék, Budapest – egyetemi docens

Pápateszér településen 2007–2009-ben a Gyıri REFLEX Környezetvédı Egyesülettel
együttmőködve egy vízimalom-rehabilitáció elıkészítésén dolgoztunk19. A község unikálisan
nagyszámú – huszonöt – vízimalma közül egyet kívántunk javasolni az Egyesületnek a többcélú
felújításra. Az elemzések elvégzésére egy olyan módszert próbáltunk kidolgozni, mely az
objektivitást közelítve, eredményes döntéstámogató eszközként alkalmazható a jövıben is.
A malmok vizsgálata és elemzése után megtettük javaslatainkat, melyeket az Egyesület
figyelembe vesz a döntés meghozásakor. Ugyanakkor a projekt még sem a döntéshozók, sem a
tervezık oldaláról nem zárult le. Az Egyesület még nem hozta meg végleges döntését, és mi, a
tervezık még nem vizsgáltuk meg az alkalmazott módszer minıségét – az alkalmazás
tapasztalatainak birtokában – az objektivitás terén elért eredményei alapján. Jelen munkában
kívánjuk elvégezni a kialakított módszer értékelését (1. ábra) az objektivitás szempontjából.

1. ábra A projekt kör – A megoldások értékelése (a szerzık saját ábrája)
Elıadásunkban a módszer azon elemeit kutatjuk fel, értékeljük és mutatjuk be, melyek az
alkalmazás objektivitását csökkentik. Ezen elemeket a kommunikáció, a tájértékelés és a
matematikai elemzés során felmerülı nehézségek tapasztalatai szerint csoportosítjuk és mutatjuk be.
Végül javaslatokat teszünk ezen „objektivitási-hibák” kiküszöbölésének módjára, hogy a módszer
pápateszéri alkalmazását – mint az objektivitás felé tett egy lépést – újabbak követhessék.
19

Fülöp Györk, Barabásné Dr. Martos Júlia: Tájtervezési, tájértékelési döntéstámogatás többváltozós statisztikai
módszerekkel /VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia – Budapest, 2008./
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In 2007–2009 in the settlement of Pápateszér (Hungary) we cooperated with the REFLEX
Environment Protection Organisation in the preventative works20 of a watermill’s rehabilitation. Out
of the unically great number of watermills, our goal was to propose the best one for rehabilitation.
For the analysis of the twenty five watermills, we created a multivariable decision making method,
with the aim, to make the analysis as objective as it is possible.
The analysis had finished, the proposal was made, and the Organisation will consider it at the
point of decision. However, the project has not finished. The Organisation still has not made the
decision, and the self assessment of the applied method has not been done by us. In the possession
of the experience of using the created method, in this work we would like to assess (Figure 1.) the
method from the point of objectivity.

Figure 1. The circle of project – Self-assessment of the way of solution
In our presentation we will search and show the elements of the method that still make it less
objective. We will discuss these elements as parts of communication, landscape assessment, and
mathematical analysis. Finally, we will propose developments of the method according to the arisen
problems to let it make other steps towards objectivity.
20

Györk Fülöp, Dr Júlia Barabás: Multivariable decision making method in landscape planning /VIII. Hungarian
Biometric and Biomathematics Conference – Budapest, 2008/
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ÉRTÉKMENTES, FOGYASZTÓI TÁJ?
(„TÁJTALANÍTÁS”-LELTÁR – AVAGY A TÉKA HIÁNYZÓ FELE)
Molnár József László (jozsef.molnar@uni-corvinus.hu)1
1

BCE, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest

„A tájveszejtés, a tájtalanítás, a környezetté silányítás világjelenség, már csak az embertelen világturizmus
miatt is.” (http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/95-04/vekerdi.pdf)

táj
„elembertelenített” táj
változatos táj- és térelemek, idıtényezı,
<--->
jellegtelen tömegek, idıtlenség, készen
emberi szellem (Csemez Attila nyomán)
kapott gondolatok
…És nem csak amiatt. A veszélyeztetı tényezık számossága felülrıl szinte nem is korlátos –
a fogyasztói társadalom teremtette lény mind több és több ilyen rendezettnek tőnı, ám mégis
elsivárított és sablonos, uniformalizált környezetet talál maga körül. Az értékmentes terekben, a
Seholban tölti élete nagy részét, ott utazik, dolgozik és fogyaszt. A szintetikus, „fogyasztói táj”
alapvetıen érdek(=pénz)alapú, de szinte sterilen értékmentes – a más érték, mint a fogyasztandó
tárgy/szolgáltatás értéke csak elterelné a figyelmet a fogyasztandó termékrıl, a tárgyról, a
programról avagy épp az értékesítendı attrakciótól (eredetileg élı, valós értékkel rendelkezı, de a
társadalmi-gazdasági átalakulás miatt napi klasszikus értékében csökkent, tradicionálisan nem
fenntartható értékrıl). A sematizált környezet, az egyenlakóparkok, logisztikai centerek és
átrakodók mellett pedig ott vannak az egyéb zavaró klasszikus konfliktusok, a tájsebek, a
fragmentáló forgalmas úthálózatok stb. …
A társadalom egy másik részét, szakembereket és lelkes amatıröket ugyanakkor a tájban még
meglevı, egyre veszélyeztetettebb értékek megmentése, illetve az ehhez szükséges értékleltár életre
hívása mozgatja. A tájérték leltár az egyes szakterületek által értékesnek tekintett elemeket
gyúrhatná egy egységes nyilvántartó rendszerbe. Bár az egyes elemek állapota és veszélyeztetettsége
megjelenhet az adatmezık között, azonban ebbıl még nem tudhatjuk meg, mi és hányféle
veszélyeztetı tényezı veszi körbe – szorongatva – a tájértéket. „Légüres térben”, kapcsok nélkül
mozog az információ, ha nem tesszük mellé: két tátongó bányaseb, egy regionális repülıtér, három
darab 97 méter magas szélgenerátor és két 10 000 nm2 feletti bevásárlóközpont győrıjében
helyezkedik el.
Attól, hogy tudjuk, egy teában két filter van, még nem tudjuk, hogy a tea jó vagy rossz. Csak
egy tényszerő igazságot tudunk. A két fél, a jó és a rossz, az értékesség és az értéktelenség stb. csak
akkor ítélhetı meg objektív(abb)an, ha az érték mellé (informatikailag, térinformatikailag,
szövegesen és térképesen stb.) odatesszük azt az „anti-katasztert” is, ami a reá leselkedı – nagyrész
érdekalapú – veszélyeket és problémákat listázza, amely az érték fizikai megsemmisítése nélkül is
annak értékcsökkenést, értéktelenedést okoz. Így már kiderülhet megfelelı – pl. vmely
térinformációs – elemzéssel, hogy az értékgazdagnak tőnı tájrészletünkrıl alkotott képünk
látszólagos, netán hamis, félrevezetı: az érdekelvő Semmi terjeszkedése és az állapotokat uraló
Rossz devalválja ıt is. Nem lehet egy „egykarú mérleggel” a valós, árnyalt képet megalkotni,
megközelíteni – az objektivitáshoz vezetı útnak legalább „10” oldal van. Az „Egész” csak akkor
teljes, ha a két rész kiegészíti egymást

82

VALULESS, CONSUMER LANDSCAPE?
(„DE-LANDSCAPEING”-INVENTORY – THE MISSING PART OF TÉKA)
Molnár József László (jozsef.molnar@uni-corvinus.hu) 1
1

CUB, Department of Landscape Planning and Regional Development, Budapest

„A tájveszejtés, a tájtalanítás, a környezetté silányítás világjelenség, már csak az embertelen világturizmus
miatt is.” (http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/95-04/vekerdi.pdf)

landscape
“manlessed” landscape
diverse landscape and space structures, time
<--->
featureless masses, timelessness, thoughts
factor, human ghost (after Csemez Attila)
received ready
… And not only because of this. The cardinality of the endangering factors from above quasi
not too limited – the consumer society created being finds around himself increasingly more and for
more ordered one like this seeming, but though after all this environment is bleak and
commonplace, uniform. In the value-free spaces, „No-Space” spends the big part of his life, travels
there, works and consumes. The synthetic, consumer landscape fundamentally interest(=fund)based,
but quasi sterilely value-free – the other value, than the object to be taken/the value of a service
would divert the attention from the product to be taken, the object, the program only or just because
of the attraction to be marketed (with a real value living originally providing, but because of the
socio-economic transformation in a daily classic's value from a reduced, value which cannot be
maintained traditionally). The schematized environment, the on one subdivisions, logistic centre
forwards and loading there are the other disturbing classic conflicts, the landscape wounds, the
fragmenting busy road networks etc. …
The other part’s of the society, specialists and enthusiastic amateurs are moved by the rescue
of increasingly more endangered values turning up yet in the landscape at the same time. It is
necessary to this concerned creating a value inventory database. The landscape value inventory a
could make the elements considered by the valuable specialties one into a single system. Although
the state of the single elements and his endangerment may appear between the data fields, but from
this we may not find it out yet, what art of endangering factor surrounds it and how many kinds. The
information moves without hooks in the „vacuum” if we do not put it beside it: two yawning mine
wounds, a regional airport, three pieces 97 meters of tall wind generator and two 10 000 nm2
shopping centre located by near.
Even if there are two filters in the tea, we don’t know it, that the tea is good or not. We know
only a factual truth. The two halves, the good one and the bad one, the valuable and the valueless
etc. only then can be judged more objectively, if we put an „anti-survey” behind it too, the list of
dangers and problems, that causes depreciation and worthless without its physical annihilation. It
may turn out already so with an analysis, that the value rich picture formed about our landscape is
illusory or misleading: the expansion of Nothing and the Bad dominating the states devalue it. May
not be to create the real shaded picture with an one-armed balance, – there are at least „10” sides for
approaching to the objectivity. The „Whole” can be only than full, if the two parts complement
each other.
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A területfejlesztést és a turizmusfejlesztést a legritkább esetben szokták a tájvédelemmel, a
tájmegırzéssel kapcsolatban említni. De feltételezésem szerint van olyan fejlesztési megoldás,
amely nem csak, hogy alapjának tekinti a meglévı természeti adottságokat, hanem a fejlesztés célja
maga a táji értékek hosszú távú fenntartása. Ez a megoldás pedig az ökoturizmus. Az ökoturizmus
csökkentett környezetterheléső utazás. Nem csak az attrakció, de a látogatás minden eleme kíméli a
környezetet. Célja elsısorban a táji értékek megırzése és fenntartása.
A táj vonzerı. Ezt a kapcsolatot bizonyítja az is, hogy a turisztikai kínálat összetevıi között
elsıkén emelik ki a turisztikai szakemberek a táji elemeket, a természeti tényezıket. A táj jóval
több, mint a természeti elemek összessége. Magába foglalja a természeti erıforrásokat és az
erıforrásokat évszázadok óta használó, formáló társadalom kultúrájának minden elemét: az
építészetét, a hagyományait, a tájhasználatát. Gyakorlatilag a táj magába sőríti egy adott terület
turisztikailag hasznosítható természeti és kulturális adottságait. Nem értek egyet azokkal a
szerzıkkel és kategorizálásokkal, amelyek a tájat, mint a természeti erıforrások egy összetevıjét
értelmezik. Természetesen a természeti tényezık önmagukban nem generálják az idegenforgalmi
folyamatokat. A természeti környezetben is elvárja a turista a különbözı kényelmi és ellátási
feltételeket. Nagyon sokszor a szolgáltatásoknak a mennyisége és a minısége okoz konfliktust a
természetvédelem és a turizmus között, ezért e tényezıkre különös gondot kell fordítani.
A turizmus napjaink egyik legdinamikusabban fejlıdı ágazata. A nemzetközi turistaérkezések
száma 25 millióról 903 millióra nıtt 1950 és 2007 között. A nagyszámú turistaérkezésekkel
kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés a turistatömeg idıbeli és térbeli eloszlása. Ha a számba
vett turistaérkezések célterületi megoszlását is megnézzük, megfigyelhetjük, hogy míg 1950-ben a
top 15 desztináció abszolválta a nemzetközi turistaérkezések 98%-át, ez 2007-ben 57%-ra csökkent.
Tehát a desztinációk spektruma egyre szélesebb, sok új ország és célterület jelent meg a piacon.
Valószínősíthetı, hogy ez a skála a turizmus növekedésének ütemében tovább fog bıvülni. Mindez
magával hozta, hogy eddig elérhetetlen, megközelíthetetlen természeti területek is mindennapos és
megfizethetı úti céllá váltak.
Számtalan akadállyal és korlátozó tényezıvel kell számolnunk, amikor a tájat használjuk a
turizmusban. Az egyik ilyen tényezı az, hogy a táj nem független a környezetétıl. Ha egy
településen vagy annak egy részén turisztikai fejlesztéseket irányozunk elı, tisztában kell lennünk
az ökológiai hatásaival, melyek az esetek többségében túlnyúlnak a tervezési határon. A turizmussal
szemben ugyanakkor követelmény az általa használ terület és közös és/vagy szabad javak
gondozása. Azaz a bevétel egy részét ezeknek a fenntartására, karbantartására kell fordítani.
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Generally we don't allude to the regional development and the tourism development in
connection with the landscape protection and the landscape conservation. But according to my
assumption there is a development solution which considers the existing natural conditions its basis
and moreover the aim of this development is the long-term maintenance of the regional values. This
solution is the eco-tourism. One definition of ecotourism is the practice of low-impact, educational,
ecologically and culturally sensitive travel. Not only the attraction, but all of the elements of the
visit spare the environment. The conservation of the regional values and its maintenance are aims
primarily its. The landscape is attractiveness. Proves this contact, that the tourism specialists
emphasize the natural factors on the first between the components of the tourism supply. The
landscape much more, than the totality of the natural elements. The landscape includes the natural
resources and all of the elements of society's culture which use and form these resources since
centuries: the architecture, the traditions, the landscape usage. The landscape condenses the natural
and cultural conditions of an area which can be utilized by the tourism. I don't agree with those
authors and classifications who define the landscape as the component of the natural resources.
Naturally the natural factors do not generate the travel processes in themselves. The tourist expects
the different comfort and supply conditions in the natural environment. The quantity of the services
and its quality cause a conflict between the environmentalism and the tourism very often because of
this, it is necessary to pay a spetial attention to these factors. The tourism is one of the most
dynamic developing economic section of our days. From 1950 to 2007 international tourist arrivals
grew from 25 million to 903 million. One of the most important questions in connection of the
numerous tourist arrivals are the tourist mass' distributions in time and in space. If we look at the
target area distribution of the tourist arrivals we can observe that while in 1950 the top 15
destinations absorbed 98% of all international tourist arrivals, in 2007 this proportion was 57%.
This means that the spectrum of the destinations is wider and wilder, many new countries and target
areas appeared on the market. Most probabiy this scale will expand longer in the rate of the increase
of the tourism. All this generated that inaccessible natural areas which couldn’t be reached till now
turned into a daily and affordable travel aim. We have to calculate with innumerable difficulty and
limiting factor when we use the landscape in the tourism. One of this factor is that the landscape is
not independent of its environment. We have to be aware of its ecological effects if we earmark
tourism developments on a settlement or a part of it, which ones in the majority of the cases cross
the planning border. Paying attention of the areas and common and/or free goods used by tourism,
it’s a requirement. It is necessary to devote a part of the income for this purpose to maintenance
these resources.
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A Buda Vidék Zöldút program kezdeményezıje a 2007. áprilisában megalakult Buda Vidék
Zöldút Szövetség volt, melyet civil szervezetek hoztak létre. A zöldúthálózat a Zsámbéki-medence
településeit foglalja magában. A programhoz 2008. ıszén csatlakozott a Budapesti Corvinus
Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszéke. Az egyetem tájtervezési szakirányos hallgatói
egy tanéven át (2008/2009-es tanév) foglalkoztak a Zsámbéki-medence 7 településével. A
tervezésbe bevont települések a következık voltak: Tök, Zsámbék, Perbál, Telki, Biatorbágy, Páty
és Budajenı. A települések lakói azért érfezték fontosnak a zöldutak kijelölését, mert – bár
folyamatban van egy kerékpárút tervezése is a térségben – azok kijelölése viszonylag kis költséggel
megoldható.
A Zöldút kijelölési program keretein belül elsı lépésben a civil csoportok megkezdték a
kerékpáros úthálózat kijelölését az egyes településeken, majd ennek szakmai megalapozása
következett a hallgatók bevonásával. A hallgatói munka keretében feltártuk az egyes települések
 tájtörténetét, melynek jelentısége elsısorban a hagyományos közlekedési útvonalat
feltárásában volt,
 természeti adottságait, értékeit,
 tájértékeit,
 turisztikai adottságait
 úthálózatát.
A vizsgálat elvégzése után a zöldutak kijelölésére szóba jöhetı utak részletes vizsgálata és
értékelése következett, melynek során az útburkolatokat, forgalmi viszonyokat és az útmenti
növényzetet és annak állapotát vettük számba annak érdekében, hogy a lehetı legjobban használható
kerékpáros úthálózat jöjjön létre a településeken és azokat összekötve. Az útvonal kijelölése során
törekedtünk arra, hogy minél több tájértéket felfőzzünk az úthálózatra, ezáltal is növelve azok
ismertségét.
A javaslatokat a vizsgálatban feltárt adottságokra alapoztuk, melynek során a feltárt
tájhasználati konfliktusok feloldására, a tájpotenciál növelésére és a kapcsolódó fejlesztések
megalapozására törekedtünk.. A javaslatokból poszter-kiállítást is készítettünk, melyek elıször a
zsámbéki Közösségi Házban kerülnek kiállításra.
A zöldút kijelölési program sikerét igazolja, hogy a projekt bemutatásakor több település,
amely korábban nem vett részt a programban is jelezte részvételi szándékát, ezért a 2009/2010-es
tanévben a projekt folytatódik, immár 12 település részvételével.
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Buda Region Greenway program was initiated by the Associtaion of Buda Region Greenway,
established by NGO-s. The greenway network consists of the settlements of Basin Zsámbék. The
Department of Landscape Planning and Regional Development, Corvinus University of Budapest
joined the program autumn in 2008. The students of specialty of landscape planning were dealing
with the 7 settlements of Basin Zsámbék through a study year (2008/2009). The settlements
included in the planning process: Tök, Zsámbék, Perbál, Telki, Biatorbágy, Páty and Budajenı. The
inhabitants of the settlements consider the elaboration of greenways important. The planning of a
bicycle route is in progress in the region, greenways can be marked at low cost.
In the frames of marking the greenway program as a first step civil groups started to elaborate
the cycling route network on the settlements, and we started with the students to lay the professional
foundation. In the course of the student work we explored:
 landscape history, important from the point of view of traditional transportation routs,
 natural conditions, values,
 landscape values,
 features related to tourism,
 road network of the settlements.
After the survey we started to examine and evaluate the roads appropriate for greenways
taking into account the pavement, traffic means, and vegetation along roads in order to elaborate
cycling routes utilizable in and between the settlements. Marking the route we strived for stringing
more landscape values to the road network increasing their notoriety. Important aspect was to
present the natural values not hurting their maintenance and protection. The high ratio of forests and
sylviculture made the marking harder as several times in a year heavy goods vehicle use the forest
roads because of wood cutting works. So we had to discuss and reconcile the suitability for cycling
of the forest roads with the responsible forestry which did not go smoothly.
We based our suggestions on the landscape conditions explored in the survey moreover we
aimed for resolving the land use conflicts and increase landscape potential in support of the related
developments. The results of our study in written form were sent to all self-governments. We
prepared a poster-presentation including the suggestions which is going to be exhibited in the
Community Centre of Zsámbék the first time.
The success of the “Greenway marking” program is justified by the fact that at the
presentation of the project several settlements which previously have not participated in the program
announced their interest so the project is going on in the study year of 2009/2010 with the
participation of 12 settlements.

87

88

Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly
Tudományos Ülésszak

“Tájvédelem és tájrehabilitáció” szekció

Budapesti Corvinus Egyetem

Tájépítészeti Kar
2009. október 29. csütörtök
1118 Budapest, Villányi út 35–43.
A épület V. terem

89

TELEPÜLÉSI TÁJKARAKTER ELEMZÉS
NÓGRÁDI TELEPÜLÉSEK PÉLDÁJÁN
Csima Péter (peter.csima@uni-corvinus.hu) 1
Módosné Bugyi Ildikó (ildiko.bugyi@uni-corvinus.hu)2
1,2

BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék; Budapest

Az Európai Táj Egyezmény hazánkban is felgyorsította – a magyar tájépítészek által
egyébként már évtizedek óta folytatott – tájkarakter vizsgálatokat. Abból kiindulva, hogy a
tájkarakter meghatározó eleme a táj részét képezı település, kutatásunk a települések
tájkaraktert formáló szerepének a vizsgálatára irányul. A vizsgálat tárgya az Ipoly folyó
középsı szakaszának bal partján lévı – Nógrád megyei – részvízgyőjtı 72 települése. Az
érintett települések jelentıs hányada a tervezett Nógrádi Geopark területére esik. A kutatás
célja a települési tájkarakter tipizálási lehetıségének megállapítása, a vizsgálatok
módszertanának fejlesztése.
A települési tájkarakterben szerepet játszó legfontosabb résztényezık: a településhálózat
jellege, az egyes települések helyzete a tájszerkezetben, a települések belsı szerkezeti
sajátosságai, valamint az adott tájban lévı, a tájkaraktert is befolyásoló egyes építmények. Az
elıadásban ezen tényezık közül a települések tájszerkezeti helyzetének elemzésére helyezzük a
hangsúlyt.
A Zempléni-hegyvidék térségében korábban végzett tájkarakter vizsgálataink során
bebizonyosodott, hogy a települések tájbani elhelyezkedését alapvetıen két természeti tényezı,
a vízrajz és a domborzat határozza meg. A tájszerkezet antropogén elemeinek (mővelési ágak,
építmények, illetve épület-együttesek stb.) jellegét már jelentıs mértékben a települések
lakosságszáma, gazdasági funkciói, a közlekedési kapcsolatok befolyásolják.
A vizsgálatba bevont 72 település táji helyzetére vonatkozóan – a tájkarakter típusok
meghatározásához – egyrészt az azonosságokat, másrészt az eltérı sajátosságokat kerestük. A
vizsgálat azt mutatta, hogy a változatos domborzati adottságok igen nagyfokú változatosságot
eredményeztek a települések tájszerkezeti helyzetében. A tájkarakter szerint ezért az Ipoly
vízgyőjtıjén viszonylag nagy számú településtípus, illetve azok altípusai határozhatók meg. A
változatosságot növelte a településfejlıdés, amely során az egyes települések beépítésre
korábban soha nem használt felszínformákra is terjeszkedtek. Amíg a vízrajzi helyzet alapján
csak néhány típusba sorolható a 72 település, addig a domborzat alapján több mint húsz,
karakteresen eltérı településtípus különíthetı el – ezeket mutatjuk be vázlatosan az elıadásban.
Napjainkig az ipari tájhasznosítás mindössze 4 település esetében, az üdülési tájhasznosítás
pedig még kevesebb, csupán 3 település esetében módosította a település eredeti tájszerkezeti
helyzetét.
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Also in Hungary, the European Landscape Convention has accelerated landscape
character assessment, a practice that had been kept up by landscape architects for decades.
There is firm evidence that landscape character is mainly dominated by the settlements. For this
reason, we target the role of settlements played in shaping the landscape character in our
examination. The project focuses on 72 settlements located in Nógrád county, in the catchment
area of river Ipoly’s middle division, on the left bank. A significant proportion of the involved
settlements are situated in the area of future Geopark. The research aims to point out a possible
specification of landscape character of settlements, and, at the same time, to develop the
research methodology.
The most important factors in forming the landscape character of the settlement are town
network, location of individual settlements in the landscape structure, inner structural
peculiarities of each settlement, and local building structures that bear a major impact on the
landscape character on their own. Out of these factors, our presentation lays major stress on
analysing the location of individual settlements in the landscape. Throurgh examination,
previously conducted in the region of Zemplén mountains, it has been ascertained that position
of settlements in a certain region is crucially determined by 2 natural factors, namely by
hydrogeology and by relief. Features of landscape structure regarding its anthropogenous
elements, such as branches of cultivation, buildings as well as building complexes etc.,
however, are strongly affected by the number of inhabitants in each town, by their economic
functions and by the transport connections.
To establish the relevant landscape character types, our inquiry focused on both the
similarities and the distinctive features in the case of the 72 settlements involved in the
examination with regard to their position in the landscape. The examination has revealed that
various configurations of the terrain lead to a strong diversity in the structural position of the
settlements in the landscape. Accordingly, based on the landscape character, a relatively great
number of settlement types (and their subtypes) can be identified in the catchment area of river
Ipoly. This diversity has also been enlarged by settlement development, during which certain
settlements expanded to terrain types that had never functioned as built-in areas previously. On
the other hand, while the 72 settlements, regarding their hydrogeological position, can only be
classified into a few categories, there can be discerned more than 20, significantly different
settlement types on the basis of relief. A schematic description of them is being provided in our
presentation.
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A Duna 1992-ben történt elterelését követıen a szárazra került mederfenéken rapid
szukcesszió indult meg. Az új, 50–100 m széles kavics-zátonyokon a domborzati és vízellátottsági
viszonyoknak megfelelıen a propagulumkészletbıl néhány év alatt fás és lágyszárú növényzet
alakult ki övezetes elrendezıdésben. A növényzet kezdeti állapotát jellemzı, fiziognómiailag
homogén medergyomtársulásokat az alsó, vízhez közeli övben bokorfüzes, késıbb egy kb. 30 méter
széles fehér füzes sáv követte. A füzes sáv felett egy vízigényes magaskórós öv alakult ki, mely
átvészeli az idınkénti elárasztást. Domináns fajai az Urtica dioica, a Solidago gigantea és a Rubus
caesius. E sáv és a régi vízpart között évelı füvek által dominált szárazságtőrı gyomtársulás
fejlıdött, mivel a vékony talaj alatt rossz vízemelı képességő kavics található. E két, lágyszárúak
által uralt sáv mára már eltőnıben van, lassan felülnövi egy Acer negundo-ból álló fás övezet.
Ellentétben a fehér füzessel, ez a sáv lassan alakult ki, eleinte térdmagasságú csemeték vegetáltak a
száraz gyepben, de amikor gyökérzetük elérte az állandóan nedves réteget, rohamos fejlıdésnek
indultak. A leggyorsabb fajcsere az alsó füzes övre jellemzı: a kezdeti rohamos fajszámcsökkenést
a füzes kialakulásával ismét lassú növekedés követi, elsısorban a lágyszárú szint folyamatos
gazdagodása következtében. A legmagasabb fajszámok azonban a nyár közepére kiszáradó, kissé
nyitott felsı szárazgyepre jellemzıek. A teljes növényzetben a fajszám évrıl-évre csökken, a
kezdeti 100 fölötti fajszám az utóbbi években 50 körül van a teljes transzektben (eddig
mindösszesen több mint 150 fajt figyelhettünk meg a vizsgált területen). Az új szárazföldi sávban
megtelepedtek természetvédelmi szempontból értékes fajok is (pl. Ribes nigrum), de problematikus
az inváziós fajok (Acer negundo, Ailanthus altissima, Solidago gigantea, Aster lanceolatus,
Fallopia x bohemica) térnyerése.
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Rapid vegetation succession was observed in the riverbed exposed on the diversion of the
Danube in the Szigetköz in 1992. On new gravel bars of 50–100 m width various woody and
herbaceous vegetation types developed in few years and arranged in zones determined by hydrology
and topography. Pioneer riverbed weed associations of simple physiognomy was soon replaced by
willow scrub and then by white willow gallery forest on lower terrain. In higher elevations tall forb
associations dominated by Urtica dioica, Solidago gigantea and Rubus caesius became typical,
while at the highest terrain weedy dry grassland of perennial grasses established. In this grassland, a
new woody vegetation of Acer negundo also grew up. Species replacement was fastest in the
lowermost willow zone: an initial drop in species number was followed by a slower increase under
the willow stand mostly due to the enrichment of the herb layer. The highest species richness was
recorded in summer-dry open grasslands on highest terrain. More than 150 species has been
encountered in the area so far, although total species number decreases every year. In the new
terrestrial zone certain species of high nature conservation value has established (e.g. Ribes nigrum),
but invasive species (Acer negundo, Ailanthus altissima, Solidago gigantea, Aster lanceolatus,
Fallopia x bohemica) also intrude these habitats.
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ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSBEN
Illyés Zsuzsanna (zsuzsanna.illyes@uni-corvinus.hu)
BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék; Budapest

Az ország területeinek ökológiai hálózati szerepkör szerinti besorolása az Országos
Területrendezési Tervben (OTrT) 2003-ban jelent meg elıször, azóta az OTrT adja meg a
területhasználatok ökológiai szemlélető szabályozásának jogi keretét. Az országos keretövezet a
tervezési szintek hierarchiájában, a területi tervezés térségi szintjén és a településtervezés szintjén
bomlik különbözı ökológiai funkciójú területekre, magterületre, puffer területre és ökológiai
folyosóra. A határvonalak korrekciója, új területek hálózatba sorolása, szerepkörük meghatározása,
vagy az indokolatlanul besorolt területek kivonása elvileg a területi és a település tervezés szintjén
is lehetséges.
Tapasztalataim alapján azonban nagyon szőkre szabottan érvényesíthetık ökológiai hálózat
fejlesztési elképzelések a településtervezésben. A települések tervezési programja jobbára csak a
fejlesztések beillesztésének igényérıl szól, az értékek hosszú távú fennmaradásának biztosítása a
tervezı szakmai lelkesedésére, valamint a hatóság éberségére van bízva. Települési szinten gyakran
tervezı tájrendezıként többször gondoltam szakmai szempontból indokoltnak átalakuló,
rehabilitációt igénylı, vagy az aktuálisan megállapított, de korábban nem védett értékek ökológiai
hálózatba integrálását. Az ökoháló bıvítésére azonban a települések nem nyitottak, a tervezési
követelmények sem kényszerítik ki egy települési szintő ökológiai fejlesztési, stratégiai terv
átgondolását.
A táj változásait, hasonlóan a társadalmunkat jellemzı változásokhoz, a gyorsuló ütem és a
növekvı lépték jellemzi az utóbbi idıben, ami az átalakuló területek ökológiai szemlélető
irányításának egyre égetıbb szükségére mutat rá. A területi változásokkal a területi és a
településtervezés foglalkozik, így e feladatkörnek is e tervfajták keretei között kell helyet találni.
Helyes megoldások, céljukat elérı szabályozás azonban csak konkrét és részletes ökológiai
ismeretek alapján születhetnek, azaz települési szinten. Tehát a rehabilitációt segítı, megfelelı
településtervezési követelményekre, valamint az ökológus szakterület tervezésbe integrálása lenne
szükség ahhoz, hogy az átalakuló területek a kívánt ökológiai állapot irányába fejlıdjenek.
A fenti megfontolások alapján teszek javaslatot egy települési, stratégiai ökológiai hálózati
fejlesztési tervtípus megalkotására, amely tervezési módszertanát tekintve alulról építkezıen
egészítené ki az országos ökológiai hálózat jelenlegi tervezési gyakorlatát. A terv alapvetı feladata
lenne, hogy települési, esetleg kistérségi szinten feltérképezze az ökológiai érdekő területeket,
amelybe a meglévı és a létesítendı elemek egyaránt fontos szerepet játszanának, az ökológiai
állapot javulását a meglévı és tervezett biológiailag aktív felületek minıségének javításával, illetve
minıségének meghatározásával érné el.
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DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL NETWORK IN TOWN PLANNING
Illyés Zsuzsanna (zsuzsanna.illyes@uni-corvinus.hu)
BCE Department of Landscape Protection and Reclamation; Budapest

The classification of the country’s territories based on ecological network roles first appeared
in the 2003 National Territorial Developmental Plan (NNTDP), since then the NNTDP has given
the legal framework for ecologically minded regulation on land usage. The national frame regions
are broken down into territories with different ecological functions: core territories, buffer zones
and ecological corridors. This classification is done throughout the hierarchy of planning levels i.e.
both at the regional and at the municipal level for territorial development planning. In theory the
correction of border lines, classification of new territories into the network, the definition of their
roles, or the elimination of unduly classified territories are all possible at both the regional level and
at the municipal level of planning.
In my experience however the ecological network development strategies are enforced only in
a very limited way at the municipal level. The municipalities’ planning programs are mostly about
accommodating the demands of developers. Ensuring that natural value is preserved in the longterm is left up to the mercy of the professional enthusiasm of the planners and the alertness of the
authorities. As a landscape planner working at the municipal level, I have often thought that it
would be valid from a professional point of view to integrate natural values that are in a state of
transition, or in need of rehabilitation, or that have newly come under protection, into the ecological
network. The municipalities however are not open to the expansion of the ecoweb. The planning
requirements don’t require a municipal level strategic ecological development plan.
Recent changes in the landscape, similarly to society at large, are characterized by a faster
paste and growing scale, which point to an increased need for an ecologically minded direction
when dealing with territories in transition. The territorial transformations are dealt with by town
planning and territorial planning and so this role has to also be accommodated within the frame of
these types of planning regimes. Correct solutions and planning regulations that deliver their goals
can come about only if they rely on concrete and detailed ecological knowledge, i.e. at the
municipal level. Therefore the appropriate municipal planning requirements would encourage
rehabilitation and the integration of the ecological discipline into the planning process. This would
ensure that the areas in transition develop toward the desired ecological state.
I am putting forward a suggestion based on the above deliberations for the creation of a
municipal strategic ecological network development plan. The plan’s planning methodology would
constructively complement the present planning practice of the national ecological network from
below. The plan’s fundamental function would be to map out areas of ecological interest on a
municipal, or perhaps micro regional level in which both existing and artifacts to be erected would
play an important role. The improvement of the ecological state would be achieved by the
improvement of the quality of existing and planned biologically active surfaces and the definition of
their state.
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AZ EURÓPA TANÁCS TÁJ DÍJA ÉS A NEMZETI SZINTŐ TÁJDÍJ
PÁLYÁZAT SZAKMAI TAPASZTALATAI
Kiss Gábor (kissgab@mail.kvvm.hu)
1

KvVM, Természetvédelmi Szakállamtitkárság, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fıosztály, Tájvédelmi
és Ökoturisztikai Osztály; Budapest
Az Európai Táj Egyezmény végrehajtásának egyik kiemelkedı jelentıségő programja az
Európa Tanács Táj Díjának adományozása. Az Európa Tanács Táj Díja olyan megtisztelı kitüntetés,
amely a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek
kiemelkedı munkáját, teljesítményét ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy
védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége, illetve tájképi
szépsége alapján, hanem a táj megırzése, fenntartható hasznosítása érdekében példaértékő
tevékenységet végzı szervezet(ek). Adományozására kétévente kerül sor, elıször 2009-ben. Az
Európa Tanács Táj Díja létrehozásának célja a kitüntetettek ösztönzése, hogy biztosítsák az érintett
tájak fenntartható tervezését, kezelését és/vagy védelmét. Hozzájárul ahhoz, hogy az emberek
felismerjék a táj minıségének jelentıségét és azokat a hatásokat, veszélyeket, amelyek létrejötte a
tájban élık, a tájat használók és a döntéshozók felelıssége. A tájak jó állapota, minısége elsısorban
a táji értékek bemutatásán, a tájak szerepének megértetésén, vagyis a társadalom tájakkal
kapcsolatos felelısségének növelésén keresztül érhetı el. A tájdíj adományozása támogatja a
közösségi részvételt a tájpolitikát érintı döntéshozó folyamatban is. Összességében a tájegyezmény
megalkotói a tájdíjat a megvalósítás egyik mérföldkövének tekintik. A pályázat részletes szabályaira
az Európa Tanács határozatott alkotott (CM/Res(2008)3 határozat). A tagállamok a díjért az Európa
Tanács által felkért tagokból álló szakértıi bizottságnál folyamodhatnak. A magyar jelöltet az
Egyezmény végrehajtásának elsıhelyi felelıse, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
terjeszti fel, az angol vagy francia nyelvő pályázati anyagnak az Európa Tanács titkárságához
történı eljuttatásával. A bizottság javaslata nyomán a Miniszteri Bizottság adományozza a díjat.
2008-ban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – együttmőködésben az Oktatási és
Kulturális Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, valamint az
Önkormányzati Minisztériummal – pályázatot írt ki az Európa Tanács Táj Díjára történı
felterjesztésre. A pályázat kiírása az Európa Tanács Táj Díját meghatározó szabályokról szóló
határozattal összhangban történt. A pályázat célja az volt, hogy a 2009. évi nemzetközi
megmérettetésben az arra legérdemesebb és legesélyesebb pályázat vehessen részt hazánk
képviseletében. A nemzeti szintő pályázat kiírására öt pályamő érkezett. A pályázatokat a kiíró
minisztériumok képviselıibıl, továbbá egy külsıs szakértıbıl álló bírálóbizottság bírálta el. A
2008. évi nemzeti szintő tájdíj pályázat nyertese a Pro Vértes Közalapítvány „Komplex táj- és
természetgazdálkodási program megvalósítása a Zámolyi-medencében” címmel beadott pályamőve.
Magyarország képviseletében ez a tájvédelmi–tájfejlesztési program vett részt az Európa Tanács Táj
Díja 2009. évi pályázatán. A 2009. évi európai szintő tájdíj nyertese a nemzetközi zsőri döntése
alapján a „Parc de la Deûle, Lille Métropole” lett.Az Egyezmény végrehajtásáért felelıs tárcák a
2008–2009. évi nemzeti és európai szintő tájdíj pályázatok szakmai tapasztalatai alapján nemzeti
tájdíj alapítását tervezik, amely Magyar Tájdíj néven elsıként 2010-ben, majd azt követıen
kétévenként kerül kiírásra.
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PROFESSIONAL EXPERIENCES OF THE LANDSCAPE AWARD OF THE
COUNCIL OF EUROPE AND THE HUNGARIAN APPLICATION
Gábor Kiss (kissgab@mail.kvvm.hu)
Ministry of Environment and Water, State Secretary for Nature Conservation, Dept. of Landscape
Preservation and Eco-tourism; Budapest
The Landscape Award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on
local and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the landscape policy
of a Party to the European Landscape Convention, a policy or measures to protect, manage and/or
plan their landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an example to
other territorial authorities in Europe. The distinction may be also conferred on non-governmental
organisations having made particularly remarkable contributions to landscape protection,
management or planning. The Award is conferred every two years, first in 2009.
The award is an honorary distinction which acknowledges a policy or measures implemented
by local or regional authorities or their groupings, or particularly remarkable contributions by nongovernmental organisations, for sustainable protection, management and/or planning of landscapes.
The award rewards a process of implementation of the European Landscape Convention at national
or transnational levels resulting in an effective, measurable achievement. The award also helps to
make people more aware of the importance of landscapes for human development, consolidation of
the European identity and the well-being of individuals and society as a whole. It fosters public
participation in the decision-making process concerning landscape policies.
In 2008 the Ministry for Environment and Water in cooperation with the Ministry of
Education and Culture, the Ministry of National Development and Economy and the Ministry of
Self-Government opened a call for projects to be submitted for the Landscape Award of the Council
of Europe. The applications were invited in accordance with the rules regulating the Landscape
Award of the Council of Europe (Resolution CM/Res(2008)3). The purpose of the national call was
to select the most accomplished project which could most successfully represent our country in the
international competition in 2009.
The national call for projects for the Landscape Award of the Council of Europe was
successfully completed in 2008. It was opened at the end of September, and altogether five projects
were submitted. All the projects submitted were of a high quality, and the project programmes
efficiently supported the protection and development of the Hungarian landscapes. The projects
were evaluated by a panel of experts composed of the representatives of the ministries involved and
an external expert. The winner of the national call for projects in 2008 is the project of the Pro
Vértes Public Foundation entitled “Implementation of a Complex Landscape and Nature
Management Program in the Zámoly Basin”.
The landscape development program of Pro Vértes Public Foundation represented Hungary in
the 2009 Landscape Award of the Council of Europe, on which the application of „Parc de la Deûle,
Lille Métropole” awarded the first place. The ministries responsible for the implementation of the
Landscape Convention are planning to establish a National Landscape Award in 2010. In 2011 and
in the following years it will be the organization awarded the first place in the national contest that
will represent Hungary in the Landscape Award of the Council of Europe.

97

KİBÁNYA-HULLADÉKLERAKÓ-GOLFPÁLYA, AVAGY A TÉTÉNYIFENNSÍK EGY RÉSZÉNEK ARCULAVÁLTOZÁSAI TÁJVÉDELMI
SZEMPONTBÓL
Pádárné Török Éva (eva.torok@uni-corvinus.hu)
BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék; Budapest

Annak ellenére, hogy a Tétényi-fennsík természeti értékét minden szakmai fórum elismeri,
természetvédelmi oltalom alatt csak XXII. kerület közigazgatási területéhez tartozó (111 ha-os) rész áll
1999 óta. Az elıadásomban vizsgált terület – Highland Golfpálya és környezete – vonalas létesítményekkel
(I. rendő fıút, nagyfeszültségő légvezeték, nagynyomású gázvezeték) és a hozzájuk rendelt
védıtávolságokkal, valamint korábbi bányászattal és hulladékfeltöltéssel halmozottan terhelt foltja a fıváros
XXII. kerületének. A probléma összetettségét növelte a szomszédos területen élı magyar ısziaraszoló
(Chondrosoma fiduciarium) lepke, melynek élıhelyvédelme nem volt biztosítva a védelmi övezet korábbi
helytelen lehatárolása miatt.
A golfpálya szabályozási tervének készítıjeként fontosnak tartottam, hogy ennek az összetett
problémakörnek a gyökereit, illetve a korábbi tervek során a problémákra adott válaszokat is megismerjem.
Ennek érdekében áttekintettem a Sasad MgTsz, mint a terület tulajdonosa és a bánya egyik üzemeltetıje, a
Fıvárosi Közterületfenntartó Vállalat, mint a hulladékfeltöltést végzı vállalkozó témához kapcsolódó
iratanyagát. E mellett felkutattam a területre készült elsı jóváhagyott rekultivációs tervet (1980), valamint a
kerületi településrendezési terveket és fejlesztési koncepciókat (1989–2007). Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy az 1980-ban készült Budatétényi Mészkıbánya Újrahasznosítási és Tájrendezési Terve
nem tartalmaz természetvédelmi szempontokat, így a magyar ısziaraszoló lepke élıhelyvédelme sem merül
fel szempontként. A terv célja az 1965 óta folytatott mészkıbányászat felhagyott területeinek minél
gyorsabb feltöltése, ellenırzött formában. Az 1991-ben a VÁTI által készített Dél-Budapest ÁRT a területet
intézményi hasznosításra javasolja. Az 1998-as XXII. Kerületi Fejlesztési Terv (VÁTI) idegenforgalmi
csomagtervként szálláshelybıvítést javasol a 70-es út mentén, kapcsolódó szolgáltatásként kerületi szinten
felveti az élményfürdı, gördeszkapálya, golfpálya, yachtkikötı gondolatát is. A hulladéklerakó konkrét
területét koordinált és támogatott (részben államilag finanszírozott) rehabilitációra javasolja.
A 2005-ben kezdıdött szabályozási terv készítésekor a golfpálya már nem csak mint lehetséges
utóhasznosítás, hanem mint tényleges beruházás szerepelt a kiindulási adatokban. A magyar ısziaraszoló
élıhelyére és annak védelmére vonatkozó szempontokra az elızetes szakhatósági vélemény alapján
készíttettünk egy önálló szakvéleményt, amelynek megállapításait beépítettük a javaslati munkarészbe és
átültettük a szabályozási elıírásokba is. Az élıhely pontos lehatárolása alapján a korábbi, helytelenül
kialakított E-TT övezet módosítását javasoltuk és hasznosítási korlátozásokat fogalmaztunk meg az E-TT
övezet területére és a szomszédos területek használatára vonatkozólag (bár meg kell jegyeznem, hogy
minden szabályozás csak annyit ér, amennyit betartanak/betartatnak belıle). A volt Sasad-bánya és
hulladéklerakó rekultiválása és jelenlegi újrahasznosítása mintaértékő lehet minden olyan rombolt felület
rehabilitációjánál, ahol a lakóhasználat szinte „ránıtt” a korábban várospereminek számító környezetterhelı
használatokra.
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STEINBRUCH-ABFALLDEPONIE-GOLFPLATZ
Éva PádárnéTörök (eva.torok@uni-corvinus.hu)
Lehrstuhl für Landschaftsschutz und Landschaftsrehabilitation der Corvinus-Universität; Budapest
Die Naturwerte der Tétényi-Hochebene sind von allen fachlichen Foren anerkannt. Trotz dessen
steht erst 1999 nur eint Teil von 111 Hektaren (das zum Verwaltungsgebiet des XXII: Bezirkes gehört )
der Tétényi-Hochebene unter Naturschutz. Das im Vortrag untersuchte Gebiet ist der Highland Golfplatz
und ihre Umgebung. Dieses Gebiet ist mit Anlagen von linearen Charakteristik (Landstrasse,
Hochspannungs-Luftleitung, Hochdrucks-Gasleitung und die entsperechenden Schutzgebiete), sowie mit
Bergbau und Abfallaufschüttung aus früheren Zeiten ein kumuliert belastete Flaeche des XXII. Bezirkes
der Haupstadt. Die Komplexitaet des Problems war dadurch erhöht, dass auf dem benachbarten Gebiet
das Lebensraum des Chondrosoma fiduciariums ist , dessen Schutz wegen der früheren falschen
Abgrenzung des Schutzgebietes nicht gewaehrleistet war.
Es wurde von mir bei der Erstellung des Regelungsplans des Golfplatzes für wichtig gehalten, die
Wurzeln dieses komlexen Problemkreises und die bei den früher erstellten Plaenen auf die Probleme
gegebenen Antworten kennezulernen. Im Interesse dessen wurden die relevanten Dokumente der
Landwirtscaftlichen Produktionsgenossenschaft Sasad (als Eigentümer des Gebietes und einer der
Inbetriebhalter des Steinbruches) und des Kommunalunternehmens von Budapest, (als Vollzieher der
Abfallaufschüttung) studiert. Ausserdem wurden der erste genehmigte Rekultivierungsplan (1980), sowie
die Flaechennutzungsplaene und Entwicklungs-konzeptionen des Bezirkes durchgeforscht. Es ist wichtig
zu erwaehnen, dass der in 1980 erstellte Wiederverwertungs- und Landschaftsplan des Kalksteinbruches
von Budatétény keine Gesichtspunkte des Naturschutzes beinhaltet. So wurde der Schutz des Biotops des
Chondrosoma fiduciariums als Gesichtspunkt nicht aufgeworfen. Das Ziel des Wiederverwertungs- und
Landschaftsplans war, die kontrollierte und möglichst schnellste Aufschüttung der aufgelassenen Gebiete
des seit 1965 getriebenen Bergbaus. Es wurde für das Gebiet in 1991 in dem von VÁTI erstellten
Stadtentwicklungsplan für Süd-Budapest eine institutionelle Nutzung vorgeschlagen. Der
Entwicklungsplan des XXII. Bezirkes von 1998 (VÁTI) schlaegt im Rahmen eines Touristischen Plans
die Erweiterung der Unterkunftsmöglichkeiten an der Landstrasse 70 vor und regt auch als gebundene
Dienstleistung ein Erlebnisbad, eine Skateboardpiste, einen Golfplatz und einen Yachthafen an. Das
konkrete Gebiet der Abfalldeponie wurde im Plan für eine koordinierte und unterstützte (teilweise
staatlich finanzierte) Rehabilitation vorgeschlagen.
Der Golfplatz erschien in den Ausgangsdaten des Regelungsplans von 2005 als ein konkreter
Projekt und nicht mehr als eine Möglichkeit für eine Nachfolgenutzung. Wir haben für den Schutz des
Biotops des Chondrosoma fiduciariums auf Grund des vorherigen Standpunktes der Fachbehörde eine
extra Expertise machen lassen. Es wurde aufgrund der genauen Abgrenzung des Biotops die
Modifizierung der früher falsch festgelegten Schutzwaldzone vorgeshlagen. Es wurden ausserdem
Nutzungsbeschraenkungen hinsichtlich der Schutzwaldzone und der benachbarten Gebiete abgefasst
(hier muss erwaehnt werden, dass eine Regelung nur soviel Wert hat, das davon auch eingehalten wird).
Die Rekultivierung und die gegewaertige Nachfolgenutzung des ehemaligen Sasad-Steinbruches kann
bei der Rehabilitation jeder zerstörten Flaeche ein sehr gutes Muster sein.
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A MEZİGAZDASÁGI TÁJKARAKTER INDIKÁTORAI
A SZENTENDREI-SZIGETEN
Dublinszki-Boda Brigitta (brigitta.boda @uni-corvinus.hu)1
1

BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék; Budapest

Napjainkban a tájvédelmi feladatok közül egyre inkább hangsúlyossá válnak a táj
karakterének védelmére irányulók – köszönhetıen az Európai Táj Egyezményben is
megfogalmazottaknak.
Egy adott tájrészlet arculatának jellemzésében a tájhasználatnak mind a strukturális, mind a
funkcionális jellemzıi meghatározóak. Mindez a mezıgazdasági tájhasználatra vonatkoztatva azt
jelenti, hogy egyrészt –mint strukturális jellemzıt– vizsgálni kell, milyen keretek között folyik maga
a gazdálkodás (birtokstruktúra, határhasználat, településszerkezet); másrészt –mint funkcionális
jellemzıket– azt, hogy hogyan gazdálkodtak (mővelési rendszer), mit termesztettek (termények,
terménymennyiségek). Tájkarakterrıl beszélve, mindehhez szorosan kapcsolódva vizsgálni kell az
elıbbi jellemzık történeti, tájtörténeti változásait is.
Feltételezésem szerint azon jellemzıknek kell a leginkább hangsúlyosnak lennie egy adott
tájegység karakterének jellemzésében, amelyek hosszútávon, visszatérıen vagy egyéb, tájvédelmi
szempontból jelentıs elemben pl.: egyedi tájértékek között is megjelennek.
A Szentendrei-sziget – ,amely kiemelkedı természetvédelmi, vízbázisvédelmi és rekreációs
funkciójú – tájhasználatát tekintve döntıen mezıgazdaságilag hasznosított terület. Természeti
adottságai igen kedvezıek az agráralkalmasság szempontjából, amelyet leginkább Kisoroszi,
Tahitótfalu és Pócsmegyer-Surány települések használtak és használnak ki a mai napig.
Szigetmonostoron a különbözı védett területek lehatárolása korlátozta a korábban ott is jellemzı
mezıgazdasági tájhasználat lehetıségét. A sziget települései földrajzi „elszigeteltségüknek”
köszönhetıen igyekeztek tájhasználataikban is sajátos megoldásokat találni. Strukturálisan ez
kevésbé mutat eltérést más mezıgazdasági területekhez képest – a viszonylag nagy táblaméretek
mellett az összefüggı mezıgazdasági területeket zöldfelületi elemek alig tagolják (azok többnyire a
közlekedési nyomvonalak mentén helyezkednek el); a telek- és táblahatárokat az eltérı kultúrák
jelzik. A termesztett kultúrák között viszont a kalászosok, a kukorica és a lucerna mellett igen nagy
hangsúlyt kap, és helyi specialitássá válik egy kertészeti kultúra, az eper termesztése.
Összességében megállapítható, hogy a Szentendrei-sziget strukturális szempontból a telek- és
táblastruktúra; funkcionális szempontból a termesztett kultúrák tekintetében (pl.: eper) mutat a
tájkarakterét is meghatározó történeti hagyományokat.
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Heutzutage die Aufgaben, die die Landschaftscharakter schützen werden vielmehr wichtiger,
als früher. Es kann man auch der Europaeische Landschaftskonvention verdanken.
In der Charakterisierung der Gesicht der Landschaft sind auch die strukturelle und auch die
funkcionelle Kennzeichen bedeutend. Demzufolge in Agrarlandschaften muss man als strukturelle
Kennzeichen: Besitzstruktur, Siedlungsstruktur, und als funkcionelle Kennzeichen:
Kultivierungsmethode, Kulturpflanzen, die Menge vom Ertrags untersuchen.
Daneben muss man auch die landschaftshistorische Aspekten beachten, wie sich diese
Kennzeichen veraendern.
Nach meine Vermutung, die Kennzeichen die die Landschaft langfristig und rekurrierend
charakterisieren sind die wichtigsten in der Beschreibung der Landschaft.
Die Landschaftsnützung der Szentendre Insel – die besondere naturschützliche,
trinkwasserschützliche und turistische Funkcion hat – ist grossenteils agrarische Benützung.
Die Naturverhaeltnisse sind sehr gut für die Agrarbrauchbarkeit, die besonders die
Siedlungen: Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer-Surány ausgenützt haben. In Szigetmonostor die
Bestimmung der verschiedene Schutzgebieten hat die Möglichkeit der früher typische Agrarnützung
begrentzt. Wegen der Isolierung wollten die Siedlungen der Insel auch in der Landschaftsnutzung
spezielle Lösungen finden. In struktureller Kennzeichen gibt es fast keine Unterschiede von anderen
Agrargebieten – grosse, ununterbrochene Felder, wenige Grünflaechen. Die Grenzen der Felder nur
die verschiedene Kulturen zeigen.
Als anbaute Kulturen kommen die Aehren, der Mais und die Luzerne vor, und daneben –als
wichtigste- züchten sie Erdbeere.
Als Zusammenfassung kann man bestimmen, dass in Szentendre Insel die Kennzeichen, die
die Landschaftscharakter höchst beeinflussen sind die Ackerflaechenstruktur und die anbaute und
züchtende Kulturen.
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ÁLLÓVIZEK PARTI SÁVJÁNAK TÁJRENDEZÉSI SZEMPONTÚ
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A parti sáv számos, ökológiai, gazdasági, társadalmi, tájképi szempontból kulcsfontosságú
funkciót tölt be állóvizek esetében. A parti sáv területi, minıségi változásai sok esetben az egész
víztestre kihatnak. A „tópartok” vizsgálata, értékelése a tájsávok változatos funkcióinak megırzését
szolgáló tervezés megalapozásához nélkülözhetetlen. Meghatározó szerepük ellenére jelenleg a
hazai állóvizekre nincs kialakult gyakorlata a parti sávok vizsgálatának, értékelésének.
A nemzetközi szakirodalom számos példát szolgáltat állóvizek parti sávjának értékelésére.
Ezeknek az elızményeknek az eredményei kiindulási alapot jelenthet a hazai tájrendezési
szempontú tópart-értékelési módszerek kidolgozásához. A tópart-felmérések jelentıs része
elsısorban az ökológiai állapot feltárására irányul, ugyanakkor fontos szempont a meglévı
hasznosítási formák, terhelések vizsgálata is. A parti sávokra irányuló vizsgálatok, felmérések
alapvetı céljai közt szerepel a kedvezı élıhelyi funkciót ellátó, a természeti értéket jelentı, a
fennálló terhelésekkel szemben érzékeny, továbbá a pufferfunkció szempontjából jelentıs
partszakaszok lehatárolása.
Különbözı állóvíz típusok vizsgálatára, értékelésére példa a témára vonatkozó kutatás
keretében – a fenti szempontok figyelembevételével – kidolgozott két eltérı megközelítéső
módszer. A délegyházi I-es kavics bányató adottságainak felmérése a parti sáv 20x20m-es
kvadrátokra osztásával történt. Minden egyes kvadrát jellemzıi egy adatlapon kerültek rögzítésre,
külön vizsgálva a parti sáv tágabb környezetét, a partszegélyt, a parti rézsőt és az alámerült partot. A
feltárt adottságok (terhelés formája, mértéke, felszínborítás, növényzet jellemzése, rézső hajlása,
egyéb mővi elemek) ismeretében különbözı parttípusok határolhatóak le, amelyek élıhelyi funkció
és pufferfunkció tekintetében eltérı jelentıségőek.
A Velencei-tó esetében Sukoró és Velence közigazgatási területére esı partszakaszon hat
szempont alapján készült vizsgálat és értékelés: a partvédelem jellege; a vízben található, mocsári
növényzettel borított sáv szélessége; a szárazföldön található növényzet jellege; az aktuális
területfelhasználás; a feltöltéssel érintett partszakaszok; a partszakasz elérhetısége. A fenti
szempontok szerint 44 db, tájhasználati, ökológiai, tájképi szempontból eltérı jellegő part-típus
határoltam le.
Az alkalmazott módszerek alkalmasak az állóvizek parti sávjának tájrendezési szempontú
vizsgálatára, értékelésére. Az eltérı természeti adottságokkal, hasznosítással jellemezhetı állóvizek
parti sávjának vizsgálati, értékelési módszertanában szükséges volt beépíteni az adott víztípus
sajátosságaihoz igazodó szempontokat.
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Concerning standing waters, the shorezone provides many significant functions in ecological,
economical, social ways. The spatial, qualitative changes of shorezone affect the whole water body
in many cases. The analysis, evaluation of lakeshores is essential to support planning, providing
protection of diverse functions of these parts of landscapes. Despite their dominant role, there isn’t a
general method for the analysis, evaluation of standing waters’s shore zone in Hungary.
The international professional literature gives many cases for the evaluation of lake’s shore
zone. The review of these antecedents’ results could serve as starting point for determining
evaluation methods of lakeshores in Hungary with respect to landscape arrangement. These
lakeshore surveys mostly focus on the assessment of ecologcal state, besides, the analysis of landuse
forms, disturbances also play an important role. It is clear, that surveys’s basically intend to
determine the areas forming advantageous sites for a biological habitats, having nature values,
sensitive parts of the shore against the exsisting disturbances, furthermore being areas of high
importance as an adequate buffer.
The methods with different approaches, give an example for the analysis, evaluation of
various watertypes concernig this study. The survey of the minelake No.1. in Délegyháza was
contucted through dividing the shorezone into 20x20m plots.The characteristics of every plot were
recorded on field forms, examining the surroundings of the shorezone, the shorezone, the bank face,
and the inlake zone separately. In the knowledge of the revealed characteristics (the sort and extent
of disturbance, landcover, characteristics of vegetation, steepness of bank slope, other artificial
featheres), it is possible to define shore-types, which have different significance as biological habitat
and buffer function.
In case of Lake Velence analysis and evaluation were made with six points of view in the
administrative district of Sukoró and Velence: type of shore protection structures; width of zone
covered with emergent aquatic plants int he water; type of vegetation on the land; existing landuse;
filled up areas ont he shore zone; public access. According to the points above 44 shore-types can be
defined, varying in the aspect of landuse, ecology, landscape.
That the methods applied are suitable to evaluate the shorezone of standing waters concerning
landscape arrangement. It was necessary to integrate the points of view connected to certain water
type’s characteristics in the method of analysing, evaluating lakeshores with different natural
characteristics, landuse.
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Az egyedi tájérték az adott tájra jellemzı természeti érték, képzıdmény, az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti,
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentısége van. A szabvány (MSZ20381) az egyedi tájértékek két nagy csoportját határozza meg, a természeti és kultúrtörténeti egyedi
tájértékek csoportját.
A 2009. májusi hallgatói gyakorlat során Mád település közigazgatási területén felmért
kultúrtörténeti egyedi tájértékek az alábbi típuscsoportokba, illetve típusokba sorolhatóak:
− Típuscsoport: településsel kapcsolatos emlékek
Ebbıl: vallási emlékek 9 db, temetkezési emlékek 5db, forrásfoglalások, ivóvízkutak 10db,
kertépítészeti emlékek 12db
− Típuscsoport: közlekedéssel kapcsolatos emlékek 3db
− Típuscsoport: termeléssel kapcsolatos emlékek
Ebbıl: agrártörténeti emlékek 48db, bányászati emlék 1db, erdı- és vadgazdálkodási emlék
1db, vízgazdálkodási emlékek 3db
− Típuscsoport: történelmi és helytörténeti emlékek
Ebbıl: helytörténeti eseménnyel kapcsolatos emlék 1db, háborús temetkezési emlékek 2db,
hısi emlékmővek, emlékkertek 3db
Kiemelt figyelmet érdemelnek a termeléssel kapcsolatos agrártörténeti emlékek. Ebbe a
csoportba tartoznak a pincebokrok és pincesorok (5db), belterületi pincék (egy adatlaphoz kapcsolva
12db), léleklyukak (egy adatlaphoz kapcsolva 10db), major, borház, kıkunyhó (5db), gémeskutak
(4db), delelıfa, delelıhely, gyümölcsös (6db), bástyák, gátak (20db).
A település életében mindig is meghatározó volt a szılıtermesztés és a borászat. Ezt
bizonyítja, hogy a mádi Szilvás-dőlıbıl elıkerült cserépmaradványok szerint már a tatárjárás elıtt
is ismerték az itt élık a szılıt. A szılımővelés a XVIII. században érte el a fénykorát borvidéken. A
híressé vált bort szekérkaravánok szállították többek között Lengyelországba és Oroszországba.
1851-ben 1145 hold szılıterületet jegyzett a község. Az 1880–90-ben a filoxera a szılıterületek
80%-át kipusztította. A szılıtermesztéshez kapcsolódó legkarakteresebb egyedi tájértékek a
belterületi pincebokrok; a népnyelven csak léleklyukaknak nevezett pinceszellızık, amelyek
hagyományos helyi kıbıl faragott formavilága sajnos már eltőnı félben van; a szılımővelés
eszközeinek tárolására alkalmas helyi kıbıl épített kıkunyhók; valamint a tájképet leginkább
meghatározó bástyák és gátak. A dőlıben talált kövekbıl a helyi gazdák vagy lejtıre merıleges
támfalakat építettek – ezeket nevezik a helyi gazdálkodók gátaknak –, vagy a dőlık határán
lejtıirányban elnyújtva felhalmozták – ezeket nevezik bástyáknak.
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Der einzigartige landschaftliche Wert ist ein natürlicher Wert, eine Bildung, der typisch für die
gegebene Landschaft ist, ein von Menschen geschafftes Landschaftselement, das für die Gesellschaft von
natürlichem, historischem, kulturhistorischem, wissentschaftlichem oder aesthetischem Aspekt eine
Bedeutung hat. Die Norm MSZ-20381 bestimmt zwei Gruppen der einzigartigen landschaftlichen Werte:
natürliche und kulturhistorische einzigartige landschaftliche Werte. Waehrend des Studentenpraktikums
Mai 2009 wurden die einzigartigen landschaftlichen Werte der Siedlung Mád in die folgenden Kategorien
eingeordnet.
− Typengruppe: Siedlungsgebundene Denkmaeler
davon Religionsbezogene Denkmaeler 9 St., Beerdigungsdenkmaeler 5St., Quellenfassungen,
Trinkwasserbrunnen 10St., Gartengestalterische Denkmaeler 12St.
− Typengruppe: Verkehrsbezogene Denkmaeler 3St.
− Typengruppe: Produktionsbezogene Denkmaeler
davon:
Agrarhistorische
Denkmaeler
48St.,
Bergbaudenkmaeler 1St.,
Forst- und
Jagdwirtschaftsbezogene Denkmaeler 1St., Wasserwirtschaftsbezogene Denkmaeler 3St..
− Typengruppe: Historische und heimatkundliche Denkmaeler
davon Denkmaeler in Verbindung mit heimatkundlichen Ereignissen 1St., Kriegergraebe, 2St.,
Kriegerdenkmaeler, Andenkenparks 3St.
Die produktionsbezogenen agrarhistorischen Denkmaeler sind mit ausgehobener Aufmerksamkeit zu
betrachten. Zu dieser Gruppe gehören die Weinkellerreihen und -Gruppen (5St.), die in der Stadt liegenden
Weinkeller (12St.), die Lüftungslöcher (10St.), dieWeinhaeuser, die Steinhütten (5St.), die Ziehbrunnen
(4St.), die Obstgaerten (6St.) und die sogenannten Basteien, Daemme (20St.). Der Weinbau und die
Weinbaukunde war immer bestimmend für das Leben der Siedlung. Die Scherben gefunden im Hotter
Szilvás von Mád beweisen, dass die hier lebenden Menschen den Weinbau schon vor dem Mongolensturm
gekannt haben.. Der Weinbau hat seine Glanzzeit in dieser Weingegend im XVIII. Jahrhundert erreicht. Der
berühmtgewordene Wein wurde mit Wagenkarawanen unter anderem nach Poland und Russland geliefert.
Die Reblaus hat zwieschen 1880–1890 80% der Weingaerten ausgerottet.
Die mit dem Weinbau verbundenen am meisten karakteristischen einzigartigen landschaftlichen
Werte sind die Weinkellerreihen innerhalb der Stadt; die Lüftunglöcher ausgehauen aus örtlichen Steinen
(in der Volkssprache: Seelenlöcher), derer Formenwelt leider langsam verschwindet; sowie die Steinhütten
gebaut aus örtlichem Stein, wo die Werkzeuge des Weinbaus gelagert waren. Die Landschaft wird am
meisten durch die Basteien und Daemme bestimmt. Die Weinbauer haben aus den Steinen vom Hotter
entweder auf den Abhang senkrechte Unterstützungsmauern gebaut (die werden von der Volkssprache
Daemme genannt), oder die Steine an der Grenze des Hotters in Richtung Abhang aufgetürmt (die werden
Basteien genannt).
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A tanösvények építése szinte „divattá” vált országszerte az utóbbi évtizedekben. A megépült
tanösvények nyomvonala eltérı adottságú, különféle táj- és természetvédelmi értékő, kultúrtörténeti
jelentıségő területeket mutat be, többféle, esetenként eltérı célközönség számára. A nyomvonalak
tervezésekor sokszínő szemléletformáló eszközök, ennek megfelelıen különbözı bemutatási
formák kerülnek alkalmazásra, igazodva a terület adottságaihoz. A tanösvény-tervezés
gyakorlatában fokozatosan fejlıdtek az alapvetı tervezés-metodikai elvek, amelyek napjainkban is
folyamatosan formálódnak. A poszteren egy esettanulmány eredményei láthatók, amelyek újabb
alapkérdéseket vetnek fel és mutatják azokat a reakciókat, amelyekkel mindezekre a civil
szervezetek, a célközönség tagjai, a bemutatásban érintett tudományterületek képviselıi és a
gyakorlati természetvédelmi szakemberek irányából találkoztunk.
Az esettanulmány helyszíne egy sokat vitatott terület, amely napjainkig agresszív tájvédelmi
és politikai csatározások színhelye: egy Hévízi-tóval határos tájrészlet. A szakmában állatorvosi
lóként emlegetett, számos klasszikusnak tekinthetı konfliktust élı környezetben tanösvényt tervezni
– már ez önmagában felvetíti, hogy sokrétő szempontrendszer átgondolására volt szükség.
A tanösvénytervezés alapja táj- és természetvédelmi szemlélető. Az információk, amelyet
átadni kíván, a tájvédelem interdiszciplinális jellege következtében számos alkalmazott tudományi
és természettudományi szegmenst érint, amelyben közös „hangot” találni, azaz a kívánt
„környezettudatosság”, a tájépítészeti fogalomkörben élı tájvédelmi szemlélet felé irányítani nem
könnyő feladat. A tájökológia, a táj- és természetvédelem, vagy a tájtörténet mind olyan fogalmak,
amelyeket több szakma „sajátjaként” kezel, ezzel párhuzamosan eltérı érték- és fogalomrendszert
használ, és eltérı tartalmat ért alatta. Mindehhez hozzájárulnak azok az adottságok, amelyeket a
hely kínál, a „genius loci”, amelynek befogadása és átadása a látogatók felé a tanösvény egyik
alapvetı feladata. Ebben az esetben ez is sajátos attitődöt kapott: a tanösvény tervezett nyomvonala
egy, az elmúlt 20–25 év alatt teljesen átformált tájrészletben, gazdasági célból telepített
ültetvényerdık és felhagyott mezıgazdasági területek győrőjében halad, amely leszőkíti a
„klasszikus” természetvédelmi értékrend számára értékesnek tartott, bemutatható elemeket. A
szakmai alapvetések, az átadásra szánt háttéranyag tisztázása után pedig az egyik legnehezebb
kérdés: „Hogyan mutassuk be mindezt a civil közönség számára?” – amelynek megválaszolása talán
a legnagyobb kihívás a mai élményközpontúságra berendezkedett társadalmi igényrendszer
tükrében. Poszterünk célja egyfajta szakmai vitaindítás, amelynek középpontjában a társadalmi- és
eltérı szakmai fórumokon megvitatott, tanösvények és környezeti nevelési céllal létesülı sétautak
tervezés-metodikai kérdései állnak.
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Laying out study trails became popular in Hungary in the last decades. Trails already built
have diverse potentials of the site-attitudes; or natural-, cultural- and landscape values, which are
presented various ways for sometimes different segments of public. During the planning process
multiple visual aids help to develop the right method of instruction, in response to the site
potentials. The basic elements and method of the planning process have been established
continuously, and still today it is being developed. This poster shows a study, which takes new
questions and presents results in this theme, and shows some reactions of civil organizations’
activists and the public, as well as opinions of researchers and professional workers for nature
conservation.
The location of the trail is near the lake Hévíz, witch has been a scene of aggressive political
and landscape-conservational battles since decades, and still today. This place is typical for many
aspects of living nature- and landscape-conservational conflicts (known as classical professional
examples in landscape conservation) – so planning a study trail with these surroundings: it means
that many aspects are to be considered during the planning process.
The main principles of planning this study trail responses to the aims of landscape- and nature
conservation. „Landscape conservation” has an interdisciplinary character. It causes that
information which the trail wants to show for the public concern many provinces of applied and
nature sciences. To equalize and lead them to the „sense of environment”, responsing to the aims of
today’s landscape conservation is a real challenge. Landscape ecology, landscape and nature
conservation or landscape history are definitions, which are owned by many different provinces of
science in their individual ways: in order to that these definitions can hardly get the same meanings.
However, the location has the „genius loci”, the sense of the spot. To get it, use it and present that to
the public is one of the main tasks for a study trail. In this case this process has also a special
attitude: the trail leads in a landscape which was changed in the last 20–25 years: it contains
afforested areas with economical use and many unused agricultural parcels. In order to that the
amount of natural values – which are valuable from the „classical” view of nature conservation –
are narrowed down. So they can hardly be showed for the public. After we considered which parts
of information we can show for the public, one of the hardest question is: „How should we show
that for the public?” – to answer it is the greatest challenge: to meet with today’s public interest, in
which interactivity, individuality and enjoyment are so important. Our goal with this poster is to
initiate a professional discuss, in which centre are methodical aspects of planning study trails, with a
special background: discussions of different professional forums and wide public participation.
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A KÖRTVÉLYES-SZIGET TÁJREHABILITÁCIÓJÁNAK TÁJÉPÍTÉSZETI
FELADATAI
Molnár Zsófia (zsofi.molnar1@gmail.com)
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék; Budapest

A Körtvélyes-sziget a Mártélyi Tájvédelmi Körzet részeként a Tisza bal partján,
Hódmezıvásárhelytıl nyugatra található. Kimagasló értékő puhafaligetei, puhafás kubikerdıi, vizes
élıhelyei és ártéri rétjei megırzése érdekében a területet hazánk harmadik tájvédelmi körzeteként
1971-ben nyilvánították védetté. A Tájvédelmi Körzet fı értéke a Körtvélyesi-holtág által patkó
alakúan körbevett Körtvélyes-sziget ártéri mocsaraival, idıs főz-nyár ligeteivel. A terület számos
szempontból kiemelkedı jelentıségő, fontos szerepet tölt be a fokozottan veszélyeztetett vizes
élıhelyek megırzésében, fennmaradásában, emellett mint hullámtéri terület a lecsapolások elıtti
folyóártér gazdag élıvilágának ırzıje. A Tisza-völgy részeként jelentıs szerepet tölt be a Tisza
menti ökológiai folyosó életében.
Az ártéri rétek egykori legeltetése, kaszálása a spontán beerdısülés, az inváziós fajok ellen
hatottak. Mára azonban az értékes, természetközeli területek leromlása figyelhetı meg. Az
élıhelyek változásai az inváziós fajok egyeduralmához, elegyetlen gyalogakácosok, amerikai
kırises állományok kialakulásához vezetnek. Ez a folyamat, mely az ártéri mocsarak
zsugorodásához, az idegenhonos fajok egyre nagyobb térhódításához vezet, a hagyományos
tájhasználat felhagyásával kezdıdött, és mindmáig tart. A tájidegen fajok nagyarányú borítása
folytán a területek természetes szukcessziója szinte lehetetlen.
A célkitőzés a természeti értékek degradációjának megállítása, a vizes élıhelyek védelme, a
leromlott élıhelyek és a holtág helyreállítása, tájrehabilitációja volt. A tájidegen növények
kiirthatatlan, igen nagy szaporodóképességő állománya miatt a cserjeirtás, erdıfelújítás önmagában
nem vezethet hosszútávú eredményre. A vizes, értékes élıhelyek csak folyamatos kezelés, használat
révén maradhatnak fenn, ennek érdekében az egykori ártéri tájhasználatok visszaállításának
tervezésére került sor. A hullámtéri körülményeknek is megfelelı gazdálkodási rendszer egyaránt
alkalmas a táj ökológiai állapotának karbantartására és gazdasági hasznosításra.

1. ábra: A Körtvélyes-sziget növényzetének zonáció rendszere
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LANDSCAPE ARCHITECTURE ASSIGNMENT OF THE
KÖRTVÉLYES-ISLAND RECLAMATION
Zsófia Molnár (zsofi.molnar1@gmail.com)
Corvinus University of Budapest, Department of Landscape Protection and Reclamation

Körtvélyes-sziget (Körtvélyes-island), part of Mártély Landscape Protected Area, is situated
on the left bank of Tisza river, north of Hódmezıvásárhely. To preserve its highly valuable
softwood groves, softwood forests, wetlands and flood plain meadows, the area was declared to a
protected area in 1971, as the third protected area in Hungary. The most valuable part of the
landscape protected area is Körtvélyes-sziget with its marshes, old willow-aspen groves, surrounded
by horseshoe shaped Körtvélyesi-holtág (Körtvélyesi-oxbow). The area has a high importance in
many aspects, it plays an important role in preserving and subsistence of strictly threaten wetlands.
Beside this, as active flood plain it preserves the rich wildlife of the area before the river regulation.
As part of Tisza-völgy (valley of Tisza river) it plays an important part in the life of ecological
corridor of Tisza.
Former grazing and reaping of flood plain meadows were against spontaneous afforestation
and invasive species. But for nowadays the degradation of the valuable, semi-natural areas can be
observed. Changes of habitats leads to autarchy of invasive plants, evolution of homogeneous grove
of Amorpha fruticosa, and Fraxinus pennysilvancia populations. This process, which leads to
shrinkage of flood plain marsh and incursion of non-indigenous species, started out with
abandoning traditional landscape-usage and still continues. Due to the wide coverage of nonindigenous species the natural succession of the area is hardly possible.
The aim was to stop the degradation of natural assets, protection of wetlands, rehabilitation of
habitat and oxbow and rehabilitation of landscape. Because of non-indigenous plants ineradicable,
high increasing population, the shrub-felling, forest regeneration in itself can not be a long-lasting
solution. Wet, valuable lands can exist only by continuous handling and usage. For this reason the
restoration of former flood plain usage has been planed. A farming system which is in accordance
with active floodplain circumstances, is capable to maintain the land’s ecological status and
economical utilization.

Vegetation zones of Körtvélyes-island
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AZ EGYKORI KİSZEGI ZÁRTKERTEK ÁTALAKULÁSA
Nagy Enikı (eniko.nagy@uni-corvinus.hu)
BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest

A zártkert változatos területi adottságokkal, területhasználattal, telekmérettel, vagy
gazdálkodási móddal rendelkezı területek összefoglaló elnevezése volt a magyar településrendezési
szabályozásban és ingatlan-nyilvántartásban több mint három évtizeden át, a 60-as évek kezdetétıl
egészen 1994-ig. Az egykori zártkertek napjainkban hivatalos kategóriaként már nem léteznek, de a
településfejlesztési és -rendezési gyakorlatban – fıként a hozzájuk kötıdı negatív jelenségek miatt
– gyakran kerülnek elıtérbe.
A hivatalosan mezıgazdasági hasznosítású zártkertek mintegy átmenetet képeztek a település
külterülete és a belterület lakóterületei között, ezáltal mindkét irányból érkezı hatások nyomait
magukon viselték. Kialakulásuk és a rajtuk lezajlott változási folyamatok így egy-egy korszak
gazdaságának és társadalmi igényeinek lenyomatát adják. Egy zártkerti területen az elaprózott
telekméretek miatt a mezıgazdasági területekhez képest a változások kisebb egységekben,
fokozatosan következnek be, míg a rájuk vonatkozó építési szabályozások tág keretei és
ellenırizhetıségének hiánya miatt a település lakóterületeihez képest kevésbé kontrolláltak. A
zártkerti területek így vegyes képet mutató, indikátor-jellegő területekké váltak.
Kıszegen a zártkertek kijelölése alapvetıen két eltérı jellegő területen történt: egyrészt a
település lakóterületétıl északi és déli irányban elhelyezkedı, viszonylag sík, egykor szántóként
hasznosított területen, valamint a lakóterülettıl nyugatra húzódó domboldalakon, a település
történelmi magjával szinte közvetlenül érintkezı egykori szılıterületek átminısítésével. Az
átalakulást tehát eltérı jellegő, különbözı adottságokkal és háttérrel rendelkezı egységen
vizsgáltam.
Jelenleg az egyes telkek hasznosítása igen vegyes képet mutat. Megtalálható még az
alapvetıen mezıgazdasági használat (szılıültetvény, házikerti szılı- és gyümölcstermesztés,
kiskert, parlagterületekkel vegyítve), a mezıgazdasági használat üdülési funkcióval bıvítve, az
üdülési használat, illetve az állandó lakás célú használat is. Ezeknek a jelenlegi használatoknak a
kialakulása több tényezıre vezethetı vissza, közéjük tartozik a domborzat adottságai, a település
lakóterületétıl való távolság, megközelíthetıség illetve történelmi hagyományok.
A kıszegi zártkerti területeken bekövetkezett változások okainak feltárásán túl célom, hogy
vizsgáljam, hogyan hatnak ezek a településképre és –szerkezetre, valamint az általuk befolyásolt táj
karakterére.
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THE TRANSFORMATION OF THE FORMER ALLOTMENT GARDEN
AREA IN KİSZEG
Nagy Enikı (eniko.nagy@uni-corvinus.hu)
BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest

The term allotment garden was a summarized denomination for sites with diverse spatial
endowments, use, plot size or farming mode in the Hungarian settlement regulations and land
register over more than three decades, from the sixties till 1994. Today the former allotment gardens
don’t exist as an official category any more, but in the settlement development and regulation
practice – especially because of the many negative phenomena attached to them – they often came
to the front.
Originally the allotment garden areas had agricultural purposes and showed a transition
between the outer parts of a settlement and the inner residential areas, and therefore carried the
marks of the impacts coming from both directions. Their conformation and the changes occurred to
them show the imprint of the economical and social demands of each past eras. Because of the
frittered plot structure the changes on an allotment garden area take place more gradually, in smaller
units than on the agricultural lands. Compared to the residential areas, the building regulations are
more indulgent there and so the transformation process is less controlled. Therefore the allotment
gardens became an area showing a diverse image and an indicator of the social and economical
changes.
The allocation of the allotment gardens in Kıszeg took place in two basically different areas:
the first lays north and south from the settlement residential areas, on a moderately plain terrain,
formerly used as a plough land, and the second is on the hillside (the former vineyards) western
from the residential area, reaching to the historical corn of the settlement. I studied the
transformation of the allotment garden sites on these two units with different characteristics.
Currently the use of the single plots shows a remarkable diversity. Basically agricultural use
(viniculture, pomology, and vegetable growing in home gardening form interspersed with
wastelands), agricultural use with additional recreational function, recreational use and residential
use are also present at the former allotment garden area. These changes in the officially agricultural
use originate in different factors like terrain endowments, distance from the residential areas of the
settlement, accessibility and historical background.
After revealing the reasons of the changes in the allotment garden areas in Kıszeg, the study
aims to analyse what affects this processes had on the sight and structure of the settlement and the
landscape character influenced by them.
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VÁROSÁLMOK – JÖVİ LÁTOMÁSOK ÉS JELEN VALÓSÁGOK
Dr. Schneller István (istvan.schneller@uni-corvinus.hu)1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Településépítészeti Tanszék; Budapest

A „nagy” városálmok közé tartozik a mai Budapesten (a zsúfolt világvárosban) a „Jöjjön a
zöldbe lakni!” jelszó kísérıjeként feltőnı „Lakópark”. Az ilyen megnevezéssel illetett csoportos
lakásépítés elsısorban nagyságrendjét, infrastrukturális felszereltségét és külsı megjelenést tekintve
különbözik a lakóteleptıl. Újfajta városi termékként jelent meg az elmúlt másfél évtizedben
elsısorban Budapesten és agglomerációjában. Vajon beváltotta e a hozzá főzıdı ígéreteket,
kielégítette e az elvárásokat, hozzájárult e a városközjavainak gazdagításához a sokszor csak a
nevében zöldet hordozó lakó egység? Hogyan alakult a lakópark „álom” a városi valóságban?
A településépítészeti tanszék lakóparkokkal foglalkozó kutatása, a korszak megépült
lakóparkjai közül jelentıs mintavétel segítségével tipizálta a lakóparkokat, az egyes típus jellemzıit
meghatározta és javaslatokat tett a szabályozás számára a jelentkezı problémák kiküszöbölésére. A
tipizálás segítségével fény derül arra, hogy mit és milyen értelemben nevezhetünk a mai
Magyarországon lakóparknak, milyen beépítési jellemzık tartoznak az egyes típusokhoz, és milyen
szabályozási elemek meghatározása lenne célszerő a település egyensúlyos fejlıdésének
biztosításához.
A Budapesten az elmúlt másfél évtizedben, csoportos formában megvalósult lakásépítések
döntı hányadát az ingatlanfejlesztık lakóparknak nevezték. A lakópark településtudományi
definícióját az illetékes szakmai területek még nem határozták meg, a statisztikai meghatározás is
meglehetısen késın született meg. Hasonlóképpen várat magára a lakóparkokra vonatkozó
fejlesztési és rendezési típusú szabályozás kidolgozása. Pedig a lakóparkokban megvalósult
lakásmennyiség nagyságrendjében és összességében megközelíti a lakótelep építés idıarányos
nagyságrendjét. Elmulasztott lehetıség a város számára nyújtandó közjavak szabályozásban ill.
településrendezési szerzıdésben meghatározandó mennyiségének meghatározása éppúgy, mint a
teljesítendı környezetterhelést korlátozandó paraméterek meghatározása.
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URBAN DREAMS – URBAN REALITY
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It belongs to the big urban dreams: The call for “Come and live in the green” and together
with that the new “urban park” the gated community. The so called housing group is different from
the housing estate concerning the size, the infrastructure and appearance. It is a new urban product,
which appeared in Budapest and its agglomeration in the past one and half decade. Does it fulfil the
promises concerning the contribution to the urban infrastructure, which many times green only in
the name of it? How the dream works in reality?
The Chair for Urban Planning and Design in its latest research made a survey and a typology
on the „gated communities”, defining their character and making proposals for the future.
With the help of the typology it became clear what we ca call „gated communities” and what
no. What kind of characteristics belongs to the different types, and what kind of regulations should
belong to each type into the future?
The biggest part of the built dwellings in Budapest in the past one and half decade was called
„gated community” by the investors. The professional definition was not born yet, and the official
statistic is very young too. Similarly there is a lack of regulation concerning development fees and
physical planning too. However the quantity of dwelling units is almost similar to the quantity being
in housing estates. It was a chance to enrich the infrastructure of the city with the help of contracts
with the investors which has already gone. There is a chance now to define the parameters for
„gated communities” into the building codes yet.
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TERVEZÉSI ELVEK A KORTÁRS EURÓPAI VÁROSÉPÍTÉSZETBEN
Benkı Melinda (benko.melinda@gmail.com)1
1
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A kortárs európai városépítészeti tervek számtalan rendszerezési lehetısége közül az egyik – a
tervezési gyakorlat szempontjából nagyon lényeges – a beépítési koncepció alapján létrejövı
városforma, illetve az alapegységének tekinthetı tömb elemzése. A tér minıségi dimenziói közé
sorolható fogalompár, a zártság és nyitottság a megismerést, megértést és megértettetést segítı
osztályozáshoz nyújt jó fogódzót, mivel a város és az építészet minden szintjén jelen van és
mindenki számára ismert érzeteket közvetít.
Az általunk „tömegorientált” városépítészetnek definiált tervezés, ahol az elsıdleges feladat
épületek, épített tömegek elhelyezése a rendelkezésre álló térben két, egymástól szélsıségesen
elkülönülı történeti, de mai is továbbélı hagyományon alapul: az egyik a klasszikus európai zárt
tömbös, utcás rendszer, míg a másik a modernista nyitott városi struktúra.
Ezek mellett napjainkban még a két hagyományt különbözı módon ötvözı tervezési
módszerrıl beszélhetünk. A városépítészeti transzparencia érvényesülése esetén megmarad az utca,
az utcakép zártsága, az épületek dominanciája, de a sőrőség már tágassággal társul, a zártság
fellazul, és átlátások, összetett környezeti helyzetek születnek egy tömbön belül. A
strukturalizmusra alapozott köztesség elve pedig megpróbálja azonos módon kezelni az épített
tömegeket, és a köztük fennmaradó teret, így átjárható, az utca jelentıségét csökkentı nyitott
rendszert hoz létre.
A tömegorientált, az építéseket elıkészítı, és természetesen a városi épített tömeg
növekedésével járó feladatok mellett az elmúlt néhány évtizedben egyre nagyobb szerephez jutnak a
meglévı térbeli helyzetek rendezései, a város szabad vagy felszabaduló tereinek formai és
funkcionális újrafogalmazásai. A nemzetközi szakirodalom ezt a feladattípust „un-vol” /unvolumetric/, tömeg nélküli építészetnek nevezi, míg mi „térorientált” városépítészetrıl beszélünk.
Zártság és nyitottság kettıssége itt is érvényesíthetı: megkülönböztethetı az épített térfalai által
körbefogott, a környezı épületekhez kötıdı határolt városi tér, és a táji lépték adta nyitottságot a
városba beemelı határtalan vízparti vagy zöldfelületi térrendszer.
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PROJECT THEORIES IN THE CONTEMPORARY URBAN DESIGN
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Methodizing the contemporary European urban projects is a special way – among the
innumerable arrangement possibilities – to analyse the urban form born from the masterplan
concept. The duality of the closed and open urban situations helps to recognise, understand and
teach the city with assortment, as it is well known by everyone and everywhere.
The „solid oriented” projects – when the construction, the emplacement of buildings is the
principal purpose – are based on two very different, today still existing traditions: one is the
classical European closed block structure, the other is the modern open urban system.
Today, we can identify two new approaches which are mixing the two traditions in different
ways. The urban transparency saves the street, the effect of the enclosure, the dominance of the
buildings, but the density changes, the block is fractured and the environment becomes more
complex. The in-between method based on the idea of structuralism tries to equilibrate the
importance of the mass and the space and create permeable blocks of a new open urban structure.
Besides constructing urban volumes – buildings in the city – there is a new type of challenge
in contemporary urban design: since the 1990's attention has shifted to landscape, to reform the
open spaces. These projects are called un-volumetric architecture by the international terminology,
but we use the expression of „space oriented” project. Here too, we can differentiate the duality of
the closed and open situation. There are public spaces enclosed and defined by the surrounded city
and there are urban open spaces with the dimensions and feelings of the land.
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INTELLIGENS KÖZLEKEDÉS ÉS VÁROSFEJLESZTÉS
Molnár László 1
1

FİMTERV, Budapest

Korunk egyik kulcsszava a mobilitás. Ez a fogalomkör a szabadság érzetével társult hosszú
idı óta. Mára a helyzet nem ilyen egyértelmő. A tér világmérető meghódításával, a termelés
rendszerének globális szétterítésével, a motorizáció általánossá válásával a mobilitás sokszor a
szabad választásból kényszerré vált.
Áruk és személyek tömegei vándorolnak mobilitási kényszer miatt napról-napra hatalmas
távolságokra. A közlekedés a lehetıségek világából átlépett a környezeti korlátok világába. Sőrőn
lakott területek szenvedik el – különösen a csúcsidıszakokban – a motorizáció levegı
szennyezettségét és zaj ártalmait. Egyre többen menekülnek a távoli vidékekre, azonban onnan
visszatérve tovább növelik az utazásokkal járó környezeti károkat.
Mit lehet tenni? Mit jelent az intelligens mobilitás? Hogyan lehet a településfejlesztést és a
közlekedéstervezést összhangba hozni? Milyen módszerek vannak a környezetbarát közlekedés
szervezés bevezetésére? Erre keressük nap, mint napa választ.
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INTELLIGENT MOBILITY AND URBAN DEVELOPMENT
László Molnár1
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One of the keyword of our age is mobility. This word was a character of freedom for many
ages. Today the situation has another connotation. By the worldwide annectacion of space, the
global sprawl of production, by the motorization mobility became from freedom into forced action.
Things and persons are wandering day by day long istances. Traffic steps over from the world
of poosibilities into the world of limits. Densily populated areas are suffering from the air pollution
and noise. More and more people are escaping to the country side, but coming back they increase
the environmenatal damages.
What to do? What does intelligent mobility mean? How can we bring together city
development and traffic planning? What kind of methods do exist for the introduction of
environment friendly traffic? We are looking the answer to this question every day.
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A NAGYBERUHÁZÁSOK VÁROSRENDEZÉSI DILEMMÁI
Körmendy Imre (imre.kormendy@uni-corvinus.hu)1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Településépítészeti Tanszék

A jelenlegi magyar települési önkormányzati rendszer atomizált. Európa 27 országa közül
településeink az átlagos lélekszám alapján a legkisebbek közé tartoznak (átlag: 3000 lakos). A
vállalatok, cégek nagyság pedig folyamatosan nı. Gazdasági erejük nemzetek és államok fölé nıtt,
ezzel összefüggésben beruházásaik is egyre nagyobbak lesznek. E kettı olykor éles ellentétbe kerül
egymással.
A neoliberális eszmerendszer gazdasági és politikai térhódítása, az állami és települési,
általában a közösségi beruházások és gazdálkodás problémái ahhoz vezettek, hogy a közösségek
kiengedték kezükbıl/elveszítették a folyamatok feletti irányítást. Ezzel ellentétben álló/nak látszik/
a településfejlesztés és -rendezés önkormányzatokhoz telepítése és a településrendezési tervek, helyi
rendeletek képviselıtestületi kizárólagos döntési szerepköre.
A probléma – a rendezési tervek felkészültek-e a nagyberuházások fogadására – fentieken túl
is fennáll, elsısorban a rendezési tervezés, fejlesztési meglapozatlansága miatt. A közösségi
tervezés – sokak szerint maga a tervezés folyamata fontosabb, mint maga a terv – kimővelt
emberfıket kíván minden felelıs poszton és tárgyalóképes, szervezett civil társadalmat, valamint a
településtervezés mibenlétének mind szélesebb körő ismeretét, mert a közös gondolkodás, a
kommunikáció csak közös tudáshalmazon jöhet létre.
A kérdéskört néhány jelenleg folyó beruházás példáján mutatja be az elıadás.
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URBAN PLANNING DILEMMAS OF LARGE-SCALE PROJECTS
ImreKörmendy (imre.kormendy@uni-corvinus.hu)1
1

Corvinus University of Budapest, Department of Urban Planing and Design

Today’s hungarian local municipality system is atomized. Based on average population, our
settlements are the smallest ones among the 27 countries of Europe (avg. 3000 residents).
However, the size of the firms become even bigger, their power gets ahead nations and
countries – their investments are growing as well – in connection with this process. Sometimes
these two actors are in a strong contrast.
The economical and political conquest of the neoliberal thought, the problems of the state and
local – generally communal – investments and management caused that communities let the process
out of control. The relocation of urban planning and development to local municipalities seems to
be in contrast with this, and with that fact, that only the local government can make decision about
urban physical plans ad local regulations.
The problem – do physical plans prepared enough for large-scale investments – exists beyond
above, mainly due to the weak development base of physical planning. Participatory planning –
somebody says the planning process is more important than the plan itself – needs learned
stakeholders in every responsible post; regulated civil communities, and the extensive knowledge of
urban planning, because common cognition and communication can only come off by a common
aquaintance.
The lecture shows the issue on some recent examples.
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A BUDAPESTI LAKÓPARKOK SZABADTÉR-ALAKÍTÁSI
JELLEGZETESSÉGEI
Veréb Mária (maria.vereb@uni-corvinus.hu)1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Településépítészeti Tanszék; Budapest

Az elıadás a Településépítészeti Tanszéken végzett „Az 1992–2007 között épült lakóparkok
beépítési jellegzetességei” címő kutatás szabadterekre vonatkozó eredményeit kívánja összefoglalni
és további gondolatokkal kiegészíteni.
Mivel hazánkban nincs egzakt definíciója a lakóparknak, minden olyan objektummal
foglalkoztunk, amelyet a beruházó lakóparknak nevez. Ezért meglehetısen változatos beépítési
formákkal találkoztunk az elemzések során, és ez jó alkalmat ad arra, hogy az utóbbi évtizedek
csoportos lakásépítéseinek téralakítását jellemezhessük.
Az „eredeti” lakóparkok – elsısorban amerikai – mintái kevéssé tőnnek fel a fıvárosban,
pedig ez az a forma, amit leginkább lakó PARK-nak lehet nevezni. A szó eredeti jelentését hallva
laza beépítést, magas zöldfelületi arányt várnánk – olyan megoldást a lakókörnyezet alakítására, ami
kellemesen ötvözi a városi és a vidéki lakás elınyeit. A budapesti lakóparknak nevezett objektumok
vizsgálatakor ilyen minıségő téralakítással a legritkább esetben lehet találkozni (tehát már maga a
megnevezés is kérdéses), melynek fı oka a telekspekulációban keresendı. A túlépítettség nem a
telekre vetített zöldfelületi arány vizsgálatakor szembetőnı, hiszen annak minimális mértékét a
tervezınek be kell tartani, hanem az egy lakásra jutó zöldfelület mennyiségénél, ami sokkal inkább
jellemzi az adott beépítést, és ami lakóparkjaink esetében rendkívül alacsony értékeket mutat.
A vizsgált projektek szabadtér-alakítására leginkább a városszerkezeti pozíció és a beépítés
mértéke van hatással: a város peremén épülı homogén beépítéső, strukturálatlan térrendszerő
lakóparkoktól a belvárosban kialakított benapozatlan, szők tömbbelsıkig sokféle problémát
találhatunk.
Összehasonlításképpen érdemes visszatekinteni a város múltjába: melyek azok a beépítési
formák, amelyek a leginkább hasonlítanak a mai lakóparkokhoz. A korai kislakótelepeket vizsgálva
szembetőnı a hasonlóság napjaink – az amerikai mintánál lényegesen sőrőbb, zsúfoltabb –
lakóparkjaival, tehát nem kizárt, hogy a minta torzulása Budapest sajátos építési hagyományaiból –
és természetesen a befektetık profitéhségébıl – fakad.
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FEATURES OF FORMING OPEN SPACES IN GATED COMMUNITIES OF
BUDAPEST
Mária Veréb (maria.vereb@uni-corvinus.hu)1
1

Corvinus University of Budapest, Department of Urban Planning and Design; Budapest

The lecture summarizes the results connected by urban spaces of the research „Development
features in gated communities built between 1992–2007 in Budapest” made by the Department of
Urban Planning and Design, and tries to add further ideas.
We analized all objects called gated community by the investors. That is why we met several
kinds of building patterns during the research work. It presented a good occasion to describe the
space forming in housing estates.
The shapes of the original gated communities – mainly in the USA – are very rare in
Budapest, athough this is the form which is suitable for hungarian expression „lakópark”. Due to the
original meaning of this word21 we expect rare building pattern and high scale of green surfaces –
such way of forming surroundings which alloys urban and provincial living.
This quality of space forming appears very rare in gated communities of Budapest (so the term
„lakópark” is problematical), because the main goal of the investor is to maximise his profit. The
overbuilding of the plot doesn’t appear when we study only the ratio of green surface per areal unit,
because the constructor has to keep the rule of minimal green surface, but when we take a look at
the ratio of green surface per flat, we can see, that it describes the character of the development
better. Sadly the studied projects has very low values.
Mainly the project’s position in the city structure and the scale of building effect on the open
space forming of the studied objects. We can find many examples of problematic space forming
from the gated communities with homogenic, unsystemathic space structure on the edge of the city,
to the badly insolated courtyards is the city center as well.
To make a comparison it is useful to take a look in the past of the city and see those building
problems. Which are the closest to nowadays gated communities of Budapest. If we see the smallscale housing estates from the early XX. century, we find that the similarity is conspicuous to
nowadays – by the way more crowded then its american model – gated communities, so it is
possible that the difference to the model is comng from Budapest’s special building traditions, and –
of course – the profit acquiring attitude of the investors.

21

In Hugary the word „lakópark” is for gated community. The word is a translation of the German „wohnpark”, and it
means: „living park”.
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TERMÉSZET ÉS TÁJ ÉRTELMEZÉSEK A MODERN
(VÁROS)ÉPÍTÉSZETBEN
Szövényi Anna (anna.szovenyi@uni-corvinus.hu)1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Településépítészeti Tanszék

–Táj– és természet értelmezések a modern városépítészetben és építészetben
Miért épít a hangya várat?
Miért követi egy utca egy folyó vonalát?
Hogyan alakítjuk természetünket és hogyan alakít az minket, építészetünket?
Hogyan építünk mi természetet?
Egyáltalán ez a viszony természet és emberi alkotás között milyen ill. hány féle lehet?
Az elıadásban ezekre a kérdésekre keresem a választ több városi, építészeti példán és néhány
alkotó munkásságán keresztül.

(városok: Berlin, New York, alkotók: Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Rem Koolhaas,
irodalom: Bernard Rudofsky: The Prodigious Builders, Hooimeijer, Fransje, Han Meyer, and Arjan
Nienhuis: Atlas of Dutch Water Cities)
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BETWEEN NATURE AND ARCHITECTURE
Anna Szövényi (anna.szovenyi@uni-corvinus.hu)1
1

Corvinus University of Budapest,Department of Urban Planing and Design

– Between – nature and architecture..
Why do the ants build castles?
Why is a city form based on natural elements?
How do we form our nature and how does it forming us, our architecture?
How do we build nature?
How many ways can nature and human creation connect?
I’am trying to find the answers to these questions on some urban and architectural examples
and through some architects’ works.

(cities: Berlin, New York, architects: Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Rem Koolhaas,
books: Bernard Rudofsky: The Prodigious Builders, Hooimeijer, Fransje, Han Meyer, and Arjan
Nienhuis: Atlas of Dutch Water Cities)
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LAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAMOK A CORVIN-SZIGONY PROJECT
ÁRNYÉKÁBAN
Valkai Csaba (csvarchitects@gmail.com) 1
1

Budapesti Corvinus Egyetem, Településépítészeti Tanszék

A Józsefvárosi Önkormányzat felkérésére a Rév8 Rt. 2005-ben építészeti tervpályázatkvintettet írt ki, hogy a Corvin-Szigony Project területén elbontásra kerülı lakásokat pótolja a
kerület öt pontján. Az országos nyílt pályázatra helyszínenként öt építészirodát is meghívtak, annak
érdekében, hogy a megépülı épületek környezetformáló, meghatározó építészeti elemekké váljanak
azok környezetében.
Mit jelent a történetiség egy újjászületı városrészben?
Hogyan értelmezhetı a kontextus és a lépték fogalma ott, ahol az épületállomány felét
lecserélik?
Mik azok az elvek, amelyek környezetalakító erıvé tudnak formálódni egy átépülı
városszövetben?

129

KIADJA A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI KARA, BUDAPEST
Felelıs kiadó: Dr. Csemez Attila, dékán
Felelıs szerkesztı:
Dr. Sallay Ágnes, egyetemi docens
Szerkesztette: Várszegi Rita
Megjelent A/5 ív terjedelemben, 200 példányban
Készült az Inkart Kft üzemében, Budapesten

130

