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1. A Doktori Iskola szervezete és helye a Szent István Egyetemen 

 
A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola a SZIE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa alá 
tartozik. Országosan az egyetlen doktori iskola a tájépítészet területén, és az egyetlen, ahol a 
tájépítészet ökológiai, műszaki és alkotói-művészeti szakterülete is teljes körűen meg tud jelenni a 
tudományos kutatásokban. A tájépítészet műszaki, mérnöki, tervezéselméleti, tudományos 
alapozottsága soha nem nélkülözte az erős ökológiai, településökológiai, növényalkalmazási tudást. 
Ezért is tartjuk fontosnak, hogy a tájökológiai, városökológiai, környezeti alapozású területfejlesztési és 
városi tájépítészeti kutatások a doktori iskolában erős matematikai modellezési, statisztikai, biológiai, 
klimatológiai és informatikai módszertani alapozással folynak.  
A két nagy témacsoport a TÁJ komplexitásából eredően több tudományterületet, illetve ágat képvisel, 
de a rendező elv mindvégig a táj, az ember által alakított természet, a maga ökológiai, tervezési, 
társadalmi, esztétikai komplexitásában. A kutatási témák és a módszertani megközelítések egymást 
erősítik. A TTDI a tájépítészet és a tájinformatikai modellezésen alapuló tájökológia területén a 
tudományos utánpótlás nevelés egyetlen hazai fellegvára.  
A határon túli magyar nyelvű tájépítészmérnök képzés számára szintén létfontosságú az itt folyó 
doktorképzés. Jelenleg is több hallgató, illetve doktorjelölt van a Doktori Iskolában az erdélyi 
társegyetemekről, illetve a Vajdaságból. A doktori képzés keresett a külföldi egyetemi oktatók körében, 
továbbá a hazai társegyetemek és karok oktatói (pl. BME, SZE, SzIE YMMK, stb.) is jelentkeztek, 
jelentkeznek a képzésre.  
    
A Doktori Iskola kutatási témáinak átstrukturálása során a teljes körűen értelmezett tájépítészeti témák 
(kert- és szabadtér-építészet, települési zöldfelületi rendszer és zöldhálózat tervezéselmélete, 
településökológia, élhető és fenntartható települési táj, tájtervezés, tájrehabilitáció, táj- és 
természetvédelem, zöldinfrastruktúra, kertművészet, kertépítészeti műemlékvédelem, 
környezetvédelem és -fejlesztés, regionális tervezés) mellett megerősödött a tájökológiai, 
környezetminőségi, ökológiai, klimatológiai, modellelméleti, biometriai profil. Az iskola két témacsoportja 
között szoros együttműködés van az oktatásban, a kutatásban, a vizsgáztatásban és a bizottsági 
munkában. Vannak hallgatók, akik mindkét témacsoporthoz tartoznak a társ-témavezetőknek 
köszönhetően, hisz kutatásuk csak így kaphatja meg a szükséges komplex tudományos vezetést. A 
törzstagok és témavezetők a Tájépítészeti Kar öt tanszékén, valamint a Kertészettudományi Kar két 
tanszékéhez tartoznak:  
 

 Tájépítészeti Kar 
Kert- és Szabadtértervezési Tanszék  
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 
Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 
Településépítészeti Tanszék 
 

 Kertészettudományi Kar 
Biometria és Agrárinformatika Tanszék 
Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 
 

A 2015 áprilisában beadott akkreditációt jelentős profiltisztítás előzte meg. Az Élelmiszeripari 
Gazdaságtan Tanszék által gondozott témák és a tanszék kutatói, témavezetői átkerültek az 
Élelmiszertudományi Doktori Iskolába. Erre a lépésre az Iskola tudatosan készült; 2012/13 óta nem volt 
új hallgatói belépés ezen a kutatási területen. A bent lévő hallgatók, kifutó rendszerben, várhatóan a 
közeljövőben be tudják fejezni disszertációjukat. Ezt a Doktori Iskola természetesen biztosítani kívánja, 
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hogy a felvételkor érvényes agrárműszaki kritériumrendszer alapján védhessék meg doktori munkájukat 
a választott kutatási témában.  
 
A tájépítészeti kutatásokban a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék dendrológus, botanikus és 
tájépítészmérnök oktatói, kutatói révén az eddigieknél erőteljesebben jelenik meg az ökológiai és 
művészeti alapozású, célú növényalkalmazás, a dendrológia, valamint a speciális élőhelyek és 
ökoszisztémák tájépítészeti és ökológiai alakításának, formálásának kutatása, módszertani, 
tájépítészeti és kertészeti eszközrendszereinek fejlesztése.  
 

2. A Doktori Iskolában folyó kutatások és koherenciájuk 

 
A tájépítészet témacsoportban a tájépítészet teljes vertikumában folynak kutatások: kert- és szabadtér-
építészet, települések zöldfelületi rendszere és zöldhálózata, kertművészet, kertművészeti és élő 
örökség védelme, tájépítészet története, kertépítészet műszaki kérdései, tájtervezés, területfejlesztés, 
táj- és természetvédelem, tájrehabilitáció és településépítészet. A kutatások alapvetően ökológiai, illetve 
agrár, másrészt műszaki, illetve tervezési területen folynak, de a tájépítészet tervezéselmélete nem 
nélkülözheti a kitekintést a művészettörténet, a társadalom- és gazdaságtudomány területére, vagy a 
környezetesztétikai és -pszichológiai aspektusokra.  
A tájépítészet kutatási tevékenységéből érdemes kiemelni azokat a komplex vizsgálati, értékelési, illetve 
terepi és forráskutatási módszerrel fejlesztett, rendszerezett adatbázisokat, amelyek a gyakorlati 
tervezési, fejlesztési munkák alapinformációit adják a szakterületen. Az első a Kerttörténeti Archívum, 
amelynek kialakítása, építése több mint egy évtizede folyik. A másik a TÉKA, a tájérték kataszter 
adatbázis, melynek aktualitását az Európai Tájegyezmény adta, s amelynek módszertani alapozása és 
az adatbázis kiépítése, fejlesztése a Norvég Alap pályázata keretében történt.  
 

 Kert- és szabadtér-építészet, települési zöldfelületi rendszer, kertművészet 
Az alkalmazott kutatások keretében sokoldalú, a tájépítészet egészét felölető kutatások folynak. A kert- 
és szabadtér-építészeti, zöldfelületi rendszer kutatások az ún. tájépítészeti, ill. település szintű és  
objektumtervezési tervezéselméletet ölelik fel. A funkcionális, térszerkezeti, ökológiai elemzések és 
tervezésmódszertani fejlesztések mellett fontos szempontot jelent a különböző szabadtértípusok, azok 
műszaki és biztonsági kérdése, az anyaghasználattól a speciális kertépítészeti műszaki szerkezeteken 
át a környezetbiztonságig.    
 
A kertművészet, illetve a tájépítészet-történet elmélyült forráskutatás, szakirodalmi elemzés és részletes 
helyszíni vizsgálat, térképi, térinformatikai elemzés alapján értékeli a hazai kertművészeti és 
tájépítészeti alkotások, a hazai történeti kertek és történeti tájak művészettörténeti és kultúrtörténeti 
jelentőségét. A vizsgálatok között fontos szerepet játszik a speciális kertrégészeti kutatások 
értelmezése. A kertművészet története és a természet-, illetve tájvédelem közös kutatási témája a 
védett parkok, arborétumok kezelési tervének módszertani fejlesztése, a vizsgált értékek elemzése, 
értékelése és tudományosan megalapozott kezelési, fejlesztési javaslatok kidolgozása. Jelentős 
kutatási eredményeket mutathat fel a tájépítészeti témacsoport a magyarországi barokk kertek alap- és 
forráskutatása terén, a tájképi kertek, s ezen belül kiemelten városi parkok, illetve a dendrológiai kertek 
kutatása terén és a kora modern, illetve a modern magyar tájépítészet alap- és forráskutatása terén.  
 
A települési zöldfelületi rendszer kutatásának, tervezéselméleti fejlesztésének alapvetése a 
kétdimenziós településrendezési és szakági tervek és a háromdimenziós kert- és szabadtér-építészeti 
tervek közötti koherencia megteremtése. A tervezéselmélet ezért az ökológiai és műszaki szempontok 
mellett nagy hangsúlyt fektet a zöldfelületek használóira, azaz a társadalomra, hol a szociális, 
környezeti, társadalmi igények oldaláról, hol a mindennapos rekreációs igények, az egészséges 
életmód tájépítészeti feltételeiről, vagy a környezetpszichológiai – és esztétikai oldaláról közelítve.  
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A településtudomány és a városi tájépítészet napjaink egyik legfontosabb kérdése a rehabilitáció, az 
értékőrző újrahasznosítás, a műszaki, ökológiai és gazdasági értelemben fenntartható települési 
környezet, a biztonságos és élhető, az identitást és megtartóerőt adó városi táj. A zöldfelületi rendszer 
kutatásban az ökológiai, környezeti, fenntarthatósági szempontok kiemelt fontosságúak, s ezért a 
zöldintenzitás, a biológiai aktivitás, illetve zöldfelületi mérleg olyan térinformatikai módszer, ami nélkül 
nem lehet tudományosan megalapozott elemzéseket végezni. Ez a kutatási terület kapcsolódik 
szorosan a tájökológiai témacsoport környezeti, ökológiai modellezési témáihoz, mint például a 
városklíma-vizsgálatok, a hősziget-intenzitás és egyéb urbánus klímajelenségek elemzése, vagy a 
fitoremediációs eljárások, amelyek az ipari és vasúti barnamezős területek revitalizációs 
újrahasznosításához adnak fontos alapkutatás jellegű támpontot. A városi zöldhálózat-kutatás a 
közhasználatra feltárt területek tervezéselméletével foglalkozik, a rekreációs potenciál egyedi 
értékelésétől a hálózatfejlesztés térinformatikai elemzéséig.  
 

 Tájtervezés, területfejlesztés, tájrehabilitáció, térinformatika, településépítészet  
A tájtervezésben az Európai Tájegyezmény elfogadása után egyre nagyobb szerepet kap a tájak, 
tájegységek sajátságainak tudományos alapon történő meghatározása. Az egyik fontos kutatási terület 
e téren a tájkarakter meghatározása térképi, térinformatikai adatbázisok, terepi kutatás és közösségi 
részvétel segítségével. Az Európai Tájegyezmény végrehajtása során az egyes tagállamok különböző 
metodikákat dolgoznak ki a tájkarakter meghatározására, a tájak védelmére. A karakterelemzésekben a 
doktorhallgatók is komoly szerepet vállalnak. A tájkarakter meghatározásában az egyedi tájértékekkel 
kapcsolatos kutatások is fontos szerepet kaphatnak, hiszen azok nemcsak értékek, melyeket a 
természetvédelem próbál megóvni, hanem fontos szerepet játszanak az ott élők identitásának 
megalapozásában is.  
 
Térinformatikai eszköztár és elemzési módszertan támogatja a térbeli jelenségek, tervi vagy valós 
elemek tudományos vizsgálatát. A tájépítészeti és tájökológiai kutatási témák feldolgozása során a 
tájelemek, térelemek, ökológiai folyamatok időbeli és térbeli változásának térinformatikai elemzése 
olyan eredményekhez vezet, melyeket pusztán statisztikai adatok elemzése útján nem lehet feltárni. A 
táji adottságok és tervek térinformatikai rendszerben történő értékelése hozzájárul a tervezési 
módszertan tudományos megalapozásához. A különféle térinformatikai elemzések (pl.: táji/területi 
alkalmasság, terhelhetőség, érzékenység) és számítások (pl. zöldfelületi mérleg, biológiailag aktív 
felület mérlege, zöldintenzitás, városi hősziget elemzés) alapkövei a komplex térbeli összefüggéseket 
feldolgozó tudományos kutatásnak. A térbeli jelenségek térinformatikai feldolgozásának és 
elemzésének fontos szintetizáló, térképező és megjelenítő szerepe van a tájépítészeti és társtudományi 
kutatások sikerében. 
 
A táj léptékű, illetve területi, kistérségi szintű tervezési, fejlesztési feladatok elméleti megalapozása a 
természet- és tájvédelmi kutatások, a területrendezési tervek tájterhelési és tájterhelhetőségi 
vizsgálatainak módszertani fejlesztését, kidolgozását igényli. A tervezéselméleti kutatások keretében az 
ökológiai modellezés, a tájterhelhetőség elemzése, a stratégiai környezeti vizsgálatok, a tájindikátorok 
meghatározása hagyományosnak tekinthető kutatási irány. Napjaink aktuális ökológiai, környezeti, táji 
kérdései a területfejlesztésből, településfejlesztésből, illetve az ágazati fejlesztési koncepciókból adódó 
tájszintű feladatok és problémák: a nyomvonalas létesítmények élőhely-fragmentáló hatása, a 
fenntartható közlekedés-fejlesztési stratégiák, a vizek és vízpartok tervezésének műszaki, ökológiai 
szempontjai, a vízhiányos helyzethez igazodó beavatkozások környezeti hatáselemzése és 
hatástanulmánya.   
 
Új, de egyre fontosabb kutatási terület az EU Zöldinfrastruktúra Stratégia hazai megvalósítását szolgáló 
alkalmazott kutatások köre, ami a regionális, a térségi és a települési szintek ér rétegek koordinált 
elemzésére alapul, erős ökológiai és tájszerkezeti, tájhasználati alapozással. Az ökoszisztéma-
szolgáltatás elemzése, értékelése a tájhasználatok függvényében komplex, de differenciált 
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szempontrendszer és kritériumrendszer felállítását igényli, mely sok esetben a társ- 
tudományterületekkel való együttműködést igényli. A   
 

 Településépítészet, kortárs építészet, fenntartható és élhető városi táj 
A városi táj fogalom hivatalosan csak 10 évvel ezelőtt jelent meg az Európai Unió által kiadott Európai 
Táj Egyezményben, mint egy, a mai világunkra egyre jobban jellemző tájtípus. A Táj Egyezmény, 
melyet az EU országai, köztük Magyarország is ratifikált, a városi táj fenntarthatóságára, élhetőségére 
hívja fel a figyelmet. A városökológiai aspektuson túl a településépítészeti, térszerkezeti kutatások a 
várost, mint humán életteret vizsgálják műszaki, ökológiai és humán komfort szempontjából. A 
kutatások kiterjednek a hagyományos és újszerű beépítési módok fenntarthatósági és élhetőségi 
elemzésére, a kortárs városépítészeti trendek, kompakt és zöldváros-trendek elemzésére, hazai 
urbanisztikai trendként való érvényesülésük lehetőségére, a kortárs építészeti irányzatok városképi és 
városszerkezeti összefüggéseire, illeszkedési vizsgálataira, valamint az értékvédelem, a világörökség, a 
műemlékvédelem kérdéseire.  
 
A tájökológia témacsoportban az ökológiai folyamatok, hatásmechanizmusok informatikai, 
térinformatikai modellezése, azaz a tájmodellezés áll a központban.   
 

 Fenológiai modellek alkalmazása az éghajlat növénykultúrákat érintő hatásainak kutatásában 
A növénykultúrákat érintő lehetséges éghajlati hatásoknak, következményeknek a feltárásához az egyik 
leginkább kifejező indikátor jellegű tudományterület a fenológia, mely a környezet (különösen a 
hőmérséklet és a csapadék évszakos változásai) által befolyásolt periodikus eseményeket 
tanulmányozza. Az éghajlat, illetve annak változása ugyanis különböző válaszidejű evolúciós 
módosulásra késztetheti az élő rendszereket, és így nemcsak közvetlenül az egyes növényfajokra, azok 
alkalmazkodóképességére és szaporodási sikerére hat, hanem megváltoztathatja a szélesebb 
közösségi szerkezeteket és az ökoszisztéma működését is.  A kutatási irány a fenológiai modellek 
kidolgozása, hazánk területére vonatkozó kalibrálása és validálása, valamint a klímamodellek 
segítségével a jövőre vonatkozó becsült eloszlásvizsgálatok kidolgozása.  
Résztémák, módszertani megközelítések: 
- Klímamodellek alkalmazása egyes élő rendszerek abiotikus hatásokra adott válaszainak 
előrejelzésére 
- A klíma ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásainak tájhasználati, tájtervezési vonatkozásai, a táji 
kitettség, érzékenység, sérülékenység, kockázat, valamint az ökológiai alkalmazkodás lehetőségeinek 
vizsgálata 
- Tájléptékű elemzések, tematikus térképek készítése 
- Klímamodellek összehasonlítása, alkalmazásának lehetőségei 
- Fenológiai modellek használhatóságának vizsgálata Magyarországon: modellek építése, kalibrálása, 
validálása, térbeli és időbeli kiterjeszthetőségének vizsgálata 
- Precíziós gazdálkodás és tájhasználat, fenntarthatóság, biodiverzitás 
 

 Földmegfigyelési adatokon alapuló tájmodellezés többváltozós statisztikai döntéstámogató 
módszerekkel  

A földmegfigyelési – műholdas távérzékelési – adatok innovatív adatforrásnak tekinthetők, melyeket az 
energiatakarékosan és folyamatosan ismétlődő adatbányászat tesz elérhetővé a modellezés számára. 
Egy tájmodell átlátható elemzéséhez, értékeléséhez többváltozós statisztikai eszközök szükségesek, 
melyek ezeket az adatokat kezelni és interpretálni tudják. A téma kutatása és alkalmazása a vizsgálatba 
bevont táj naprakész ismeretét, elemzését és hatékony fejlesztését teszik lehetővé. 
Résztémák, módszertani megközelítések: 
- A klíma hatása a földhasználati rendszerekben 
- Földmegfigyelési adatokon alapuló többváltozós statisztikai tájmodellezés,  
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- Távérzékelés alapján működő környezetbarát mezőgazdálkodási és tájhasználati módszerek 
kidolgozása  

 

 Osztályozási módszerek és sokváltozós morfológiai összefüggések származás-rendszertani 
alkalmazása  

Az egyes növényfajták származás szerinti rendszerezése a morfológiai variabilitást a fajták 
kialakulásának helyszínével magyarázza. Ennek értelmében az azonos ökológiai körülmények között 
kialakult fajták hasonló morfológiai bélyegeket mutatnak. Az ezen az elven alapuló rendszerek 
lehetőséget adnak a természetes úton kialakult fajták csoportba sorolására. Fölmerül a kérdés, a 
morfológiai bélyegek alapján történő származás szerinti rendszerezés statisztikailag is alátámasztható-
e? Igazolható-e, hogy a növényen megfigyelhető paraméterek alapján valóban elvégezhető a 
származástani csoportokba sorolás. Ekkor ugyanis e szempontok alapján a még ismeretlen eredetű 
fajták is beilleszthetők lennének a rendszerbe, ami a tájhasználat, a tájtervezés, az érzékenység, a 
sérülékenység, a kockázat, valamint az ökológiai alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálatában fontos 
információs adalékot nyújtana. A feladat tehát az, hogy a rendelkezésre álló nagyszámú paraméterből 
kiválasszuk azokat, amelyek jól magyarázzák az eredettani osztályozást.  
Résztémák, módszertani megközelítések: 
- Növényfajták nominális és ordinális típusú, nagyszámú jellemzőjének összefüggés-vizsgálata, 
asszociációiknak felderítése  
- Növényfajták földrajzi eredetének morfológiai paraméterekkel magyarázható vonatkozásai  
 

 Közösségökológiai jelenségek tájszintű elemzésének módszertani kérdései, különös tekintettel 
az élővilág-védelmi bioindikációra és a klímahatások értékelésére 

A klíma változékonyságának kiemelkedő jelentősége és hatása van azokra a közösség- és 
rendszerökológiai folyamatokra és mintázatokra (szezonalitás, zonalitás, biodiverzitási és hasonlósági 
mintázatok, produkcióbiológiai viszonyok, közösségtípus-határok stb), amelyek fontosak az élővilág-
védelmi célú bioindikációs kutatásokban. A közösségökológia hagyományos térléptékei és a tájszintű 
elemzések skálája azonban sok esetben eltér egymástól. A két szemlélet módszertani integrációja még 
sok kihívással küzd. A kutatási témakör célja olyan módszertani keretrendszer kifejlesztése és 
esettanulmányokban való alkalmazása, amely egyaránt segíti a modellezési és monitorozási 
megközelítések alkalmazását. 
Résztémák, módszertani megközelítések: 
- Klímahatások bioindikációjával kapcsolatos elméleti várakozások tisztázása sratégiai modellezéssel.  
- Közösségökológiai jellegű potenciális klímahatások mértékének behatárolása Magyarország 
vonatkozásában.  
- Nagy monitoring adatbázisok bioindikációs célú mintázatelemzései.  
- Bioindikációs esettanulmányok modellértékű kísérleti szituációkban. 
- Új, hatékony és a korábbiaknál általánosabban használható bioindikátor-rendszer kidolgozása az 
ökológiai-cönológiai állapotok és állapotváltozások mérésére, jellemzésére, talajlakó mezofauna adatok 
alapján.  
- Földtörténeti klímaváltozások récens következményeinek elemzése növényállományok mai 
populációgenetikai mintázatai nyomán.  
 

3. A Doktori Iskola adminisztrációja 

 
A hallgatók nyilvántartása hagyományosan a két karon, illetve a központi tanulmányi osztályon folyik. Az 
egy helyen történő nyilvántartás mellett a két témacsoport természetesen önállóan számolja el az 
eredményeket, hiszen a témavezetők karokhoz, illetve tanszékekhez tartoznak. Ugyanakkor jelenleg is 
vannak közös témavezetések, nemcsak a Doktori Iskola két témacsoportja között, hanem más doktori 
iskolákkal, más egyetemek tudományos kutatóival, oktatóival is.  
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A felvételi eljárásban a Felvételi Bizottság a két témacsoport törzstagjai, illetve témafelelősei közül, 
arányos elosztásban kerülnek ki, s ennek köszönhetően a Bizottság jó rálátással tud dönteni a 
jelentkezők alkalmasságáról, felkészültségéről, választott doktori kutatási témáról.  
A két témacsoport közötti együttműködés mind a Doktori Iskola irányításában és adminisztrációjában, 
mind az oktatásban és kutatásban rendkívül jó, a különböző bizottságok összetétele is ezt tükrözi. A 
felvételi és egyéb eljárási ügyekben a törzstagok segítségére mindig számíthatnak a vezetők. A 
bizottságok kialakításánál a Doktori Iskola mindig figyelembe veszi az egyéni leterheléseket, a 
tudományos előmenetel érdekében szükséges átmenetileg szükségessé váló terheléscsökkentést.  
   

4. A Doktori Iskola belső működése 

 
A Doktori Iskola Tanácsa (DIT) rendszeresen ülésezik, köztes időszakban, sürgős döntési helyzetben 
pedig elektronikus úton történő szavazásra is lehetőséget ad.  
 
A Tanács dönt az Iskolát érintő kérdésekben, jóváhagyja a doktori eljárások indítását, javaslatot tesz a 
szigorlati és nyilvános védési bizottságokra, a témavezetők és témacímek módosítására, meghatározza 
az egységes felvételi követelményeket, áttekinti a szervezeti kérdéseket. Évente felülvizsgálja a 
törzstagok teljesítményét, dönt témavezetői felkérésekről, illetve szükség esetén újabb törzstagok 
belépéséről.  
 
A doktorhallgatók képzésének adminisztratív és szakmai irányításán, felülvizsgálatán túl a DIT 
megtárgyalja a témacsoportok közötti és témacsoportokon belüli kutatási együttműködés lehetőségét, 
javaslatot tesz közös, illetve kettős témavezetésre azoknál a kutatási témáknál, amelyek célszerűen és 
hatékonyan akkor hozhatnak eredményt, ha mindkét témacsoport kutatói tudják szaktudásukkal 
támogatni a programot.  
 
A DIT további feladata a két témacsoport együttműködésében vezetett kutatási projektek szakmai 
felügyelete. A TÁMOP 4.2.1. Fenntartható és élhető táj című kétéves kutatási programjában a DI két 
témacsoportja kiválóan tudott együttműködni, ezt bizonyítja közös kutatási eredményeik konferenciákon 
és publikációkban megjelent nagy száma. Sajnos az elmúlt években a Közép-magyarországi régióban 
nem jelent meg új kutatási pályázat, s így különösen nehéz az alkalmazott kutatásokhoz forrást találni.   
 

5. Törzstagok, témavezetők, oktatók 

 
A Doktori Iskola vezetője 
 
Dr. habil. Bozó László MHAS, egyetemi tanár, SZIE Kertészettudományi Kar, Talajtan és 
Vízgazdálkodás Tanszék 
 
A Doktori Iskola vezetője 2016. január 1. óta Bozó László akadémikus.  
Bozó László a Szent István Egyetem egyetemi tanára. 1986-ban szerzett meteorológus diplomát az 
ELTE TTK-n. 2007 óta az MTA levelező, 2013 óta rendes tagja. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
szakmai főtanácsadója. Kutatási területe a légszennyező anyagok terjedésének és ülepedésének 
vizsgálata, valamint a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási stratégiák tudományos megalapozása – 
elsősorban a vízgazdálkodás, a levegőkörnyezet és a humánegészségügy területén.  
 
Számos nemzetközi és hazai kutatási projekt témavezetője, vezető kutatója. Aktívan részt vesz a hazai 
és nemzetközi tudományos közéletben. A jelenlegi akadémiai ciklusban az MTA Földtudományok 
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Osztálya elnökhelyettese. A közelmúltban több jelentős tudományos kötete jelent meg. (Bozó L., 
Mészáros E., Molnár Á. 2006: Levegőkörnyezet: modellezés és megfigyelés. Akadémiai Kiadó, 
Budapest.; Bozó L., Horváth L., Láng I., Vári A. (szerk.) 2010: Környezeti jövőkép, környezet- és 
klímabiztonság. MTA, Budapest.; Bartholy J., Bozó L., Haszpra L. (szerk) 2011: Klímaváltozás – 2011: 
klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. ELTE-MTA, Budapest.; Bozó L., Mészáros E. 2015: A 
légtüneménytantól a káoszelméletig. OMSZ, Budapest.) 
 
Témacsoport vezetők és törzstagok 
 
Tájépítészeti témacsoport vezetője, törzstag:  
 
1. Dr. habil M. Szilágyi Kinga tanszékvezető egyetemi tanár, Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
 
A témacsoport vezetőjét a 2014. évi akkreditációs eljárásban a MAB törzstagként akkreditálta. CSc 
(agrárműszaki, tájépítészeti) és DLA (építőművészeti) tudományos, illetve művészeti fokozattal 
rendelkezik. MTA doktori eljárás indításán jelenleg dolgozik. A doktori iskola témavezetőjeként hat 
hallgatója szerzett fokozatot; köztük egy külföldi doktorandusz is volt, aki disszertációját angolul írta és 
védte meg. A doktori iskolában aktív szerepet vállal opponensként, doktori szigorlati vagy védési 
bizottság elnökeként, s egy éven át a DI vezetőjeként.  
Tudományos fokozat: 

1996 CSc növénytermesztési és kertészeti tudományok  
1997 MTA köztestületi tag, Tájépítészeti Albizottság tagja 
2003 habilitáció, Budapesti Corvinus Egyetem, multidiszciplináris agrártudományok 
2014 DLA PTE Breuer Marcell Doktori Iskola, építőművészet 

A DI-ben betöltött szerep:  
törzstag, témacsoportvezető, témavezető, oktató 

PhD témavezetés: 
sikeresen védett: 6 
doktori cselekményt megkezdett: 1,5 
állami ösztöndíjas jelenleg: 1  
Kutatási témák:  
települési zöldfelületi rendszer és zöldhálózat, fenntartható és élhető település táj  
kertművészet, történeti kertek, örökségvédelem  
régészeti parkok, romkertek bemutatásának tájépítészeti elvei 
településökológia, települési környezetminőség, illetve környezetterhelhetőségi vizsgálatok 

Publikációs tevékenység: 
a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 91  

 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 124  
 

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek:     2  
 

monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt:     14   
 

műszaki és/vagy művészeti alkotásainak száma:   49  
 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 27  
 

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei:      28 
összes tudományos közleményének független idézettségi száma:      84 

 
Tájökológia témacsoport vezetője, törzstag:  
 
2. Dr. Bozó László MHAS, egyetemi tanár, SZIE Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás 
Tanszék.  
Tudományos fokozat:  

1994 CSc földtudományok  
2001 DSc földtudományok  

javascript:void(0)
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2007 MTA levelező tag 
2013 MTA tag 

A DI-ben betöltött szerep:  
törzstag, témacsoportvezető, témavezető, oktató 

PhD témavezetés: 
sikeresen védett: 1 
doktori cselekményt megkezdett: 1 

 abszolutóriumot szerzett, de cselekményt nem kezdett: 0,5 
állami ösztöndíjas jelenleg: 0,5 

Kutatási témák:  
 légszennyező anyagok diszperziójának és terjedésének modellezése 
Publikációs tevékenység: 

a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma:     111 
összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma:    162 
kiválasztható monográfiák és szakkönyvek:     5  

 

monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt:     9   
 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 55  
 

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei:   24  
 

összes tudományos közleményének független idézettségi száma: 531  
 

 
Törzstagok 
 
3. Dr. habil. Fatsar Kristóf törzstag, PhD egyetemi tanár, SZIE Tájépítészeti Kar, Kertművészeti és 
Kerttechnika Tanszék 
Tudományos fokozat: 

2001 PhD Budapesti Corvinus Egyetem, növénytermesztési és kertészeti tudományok 
2008 habilitáció, Budapesti Corvinus Egyetem, növénytermesztési és kertészeti tudományok 

A DI-ben betöltött szerep: törzstag, témavezető, oktató 
PhD témavezetés: 

sikeresen védett: 6 
doktori cselekményt megkezdett: 0.5 
abszolutóriumot szerzett, de cselekményt nem kezdett: 1 
állami ösztöndíjas jelenleg: 0 

Kutatási témák:  
kerttörténet,  
kertépítészeti műemlékvédelem 

Publikációs tevékenység: 
a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 57  

 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 90  
 

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek:       2 
monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 27   

 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 20  
 

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 13  
 

összes tudományos közleményének független idézettségi száma: 111  
 

 
4. Dr. habil Fekete Albert törzstag, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, SZIE Tájépítészeti és 
Településtervezési Kar, Kertművészeti és Kerttechnika Tanszék 
Tudományos fokozat: 

2003 PhD Szent István Egyetem, növénytermesztési és kertészeti tudományok 
2012 habilitáció, Budapesti Corvinus Egyetem, agrárműszaki tudományok 
2018 DLA, Pécsi Tudományegyetem 

A DI-ben betöltött szerep:  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10000205&lang=0&cite_type=4
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törzstag, témavezető, oktató 
PhD témavezetés: 

sikeresen védett: 2,5 
doktori cselekményt megkezdett: 1 
abszolutóriumot szerzett, de cselekményt nem kezdett: 1,5 
állami ösztöndíjas jelenleg: 2,5 
önköltséges jelenleg: 1 

Kutatási témák: 1. történeti kertek védelme, megújítási lehetőségeik 
 2. akadálymentes szabadtér tervezés 
 3. települési arculat, településkép 

Publikációs tevékenység: 
a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 72  

 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 98  
 

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek:       4 
monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 6  

 

műszaki és/vagy művészeti alkotásainak száma:      73 
külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 34   

 

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 11  
 

összes tudományos közleményének független idézettségi száma: 121  
 

 
5. Dr. habil. Ladányi Márta törzstag, PhD, tanszékvezető egyetemi docens, SZIE Kertészettudományi 
Kar, Biometria és Agrárinformatika Tanszék  
Tudományos fokozat: 

2006 PhD Budapesti Corvinus Egyetem, gazdálkodás- és szervezéstudományok 
2014 habilitáció, Budapesti Corvinus Egyetem, növénytermesztési és kertészeti tudományok 

A DI-ben betöltött szerep:  
törzstag, témavezető, oktató 

PhD témavezetés: 
sikeresen védett: 3 
doktori cselekményt megkezdett: 0,5 
abszolutóriumot szerzett, de cselekményt nem kezdett: 0,5 
állami ösztöndíjas jelenleg: 0,5 

Kutatási témák:  
ökológiai rendszerek matematikai modellezése,  
statisztikai módszerek alkalmazása az agrártudományban,  
kockázati modellek,  
a klímaváltozás és klímaváltozékonyság lehetséges ökológiai, környezeti hatásainak elemzése, 
fenológiai modellezés, populációdinamikai modellezés,  
a klímaváltozás kockázati aspektusai 

Publikációs tevékenység: 
a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 175  

 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma:    234 
monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 1   

 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei:      12 
hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 57  

 

összes tudományos közleményének független idézettségi száma: 210  
 

 
6. Dr. habil. Sallay Ágnes törzstag PhD, egyetemi docens, SZIE Tájépítészeti Kar, Tájrendezési és 
Területfejlesztési Tanszék 
Tudományos fokozat:  

2003, PhD Szent István Egyetem, növénytermesztési és kertészeti tudományok 
2014 habilitáció, Budapesti Corvinus Egyetem, növénytermesztési és kertészeti tudományok 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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A DI-ben betöltött szerep:  
törzstag, témavezető, oktató 

PhD témavezetés: 
sikeresen védett: 3 
doktori cselekményt megkezdett: 0,5 
állami ösztöndíjas jelenleg: 1,5 
önköltséges: 1  

Kutatási témák:  
környezetvédelem, tájtervezés, vidékfejlesztés 

Publikációs tevékenység: 
a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 76  

 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma:       100 
 

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek:      0 
monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 12  

 

műszaki és/vagy művészeti alkotásainak száma:   48  
 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei 18 
hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 14 

  
 

összes tudományos közleményének független idézettségi száma: 82  
 

 
7. Dr. habil. Simon Mariann törzstag, CSc, egyetemi tanár, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési 
Kar, Településépítészeti Tanszék  
Tudományos fokozat:   

1995 CSc, építészmérnöki tudományok 
 1996 PhD építészmérnöki tudományok, BME 
A DI-ben betöltött szerep: 

törzstag, témavezető, oktató 
PhD témavezetés: 

sikeresen védett: 2 
doktori cselekményt megkezdett: 0,5 
abszolutóriumot szerzett, de cselekményt nem kezdett: 1 
állami ösztöndíjas jelenleg: 2 

Kutatási témák:  
Építészetelmélet  
Építészettörténet   

Publikációs tevékenység: 
a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 95  

 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 159  
 

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek:    4  
 

monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt:   12   
 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei:   23  
 

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei:   15  
 

összes tudományos közleményének független idézettségi száma:   77  
 

 
Témavezetők és oktatók 
 
A törzstagokon kívül 31 témavezető és oktató tartozik a Doktori Iskolához. Közülük négyen ún. kifutó 
rendszerben működnek, a Doktori Iskolában lévő doktorhallgatók témavezetőiként. A törzstagok is, a 
témavezetők is rendszeresen hirdetnek meg kurzusokat magyar, illetve angol nyelven. A külső tagok 
között is van, aki témavezető is, s van, aki inkább csak kurzus formájában, illetve egyéb módon 
(szigorlati, illetve védési bizottság tagjaként, opponenseként, vizsgáztatóként stb.) támogatja az Iskolát.  
 

javascript:void(0)
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A tájépítészeti témacsoporthoz tartozó témavezetők és oktatók többsége a tudományos kutatás és 
témavezetés mellett a tájépítészeti tervezői, alkotói tevékenység terén is magas színvonalú munkát 
végez, elismert, magasan értékelt kert- és szadadtérépítészeti alkotások tervezésében, rangos, 
összetett tájvédelmi, tájtervezési és területfejlesztési tervek és koncepciók kidolgozásában vett részt. A 
Doktori Iskolában végzett kutatások a tájépítész szakma egésze fejlődése szempontjából 
meghatározóak, hiszen olyan tervezéselméleti, módszertani fejlesztéseket eredményeznek, amelyek 
részben vagy egészben alkalmasak a tervezési, szakmagyakorlási feltételrendszer és metodika 
tudományos megalapozására és korszerűsítésére. Ezt az alkotói tevékenységet az MTA VI. Osztálya 
elismeri: az Építészeti Tudományos Bizottsághoz tartozó ’A’, illetve ’Építészeti’ kategóriába tartozó, 
doktori védésre jelentkezők esetében a habitusvizsgálat a publikációs és alkotói tevékenységet 
együttesen veszi figyelembe. Az alkotói-tervezői tevékenység az agrárműszaki tudományterülethez 
tartozó tájépítészeti munkának elemi része. A tájépítészmérnökök és tájépítészek a szakmagyakorlás 
szempontjából a Magyar Építész Kamarához tartoznak, önálló tagozatot alkotva. Ez a többnyire 
tudományos kutatással megalapozott tervezési, fejlesztési, szakértői tevékenység is fontos értékelési 
szempont.  
 
A tervezés, az alkotások, az építőművészeti tevékenység magas színvonalát a DLA művészeti doktori 
fokozat fejezi ki. A Doktori Iskola tagjai között négy DLA fokozatos van, akik korábban már mind 
megszerezték CSc, illetve PhD fokozatukat. A tagok, témavezetők között hárman is vannak, akik a 
legrangosabb hazai tájépítészeti díjat kapták meg (Év Tájépítésze díj) vagy Pro Regio díjjal ismerték el 
tájtervezési és területfejlesztési munkásságukat.  
 
A TTDI  témavezetői, oktatói összegzését az Ügyrend részletesen tartalmazza, itt a Melléklet 2. ad egy 
összegző bemutatást.  
 

6. Hallgatói létszámok 

 
A Doktori Iskola évek óta öt-hat államilag finanszírozott helyet kap, amire magyar vagy magyar 
anyanyelvű hallgatók jelentkeznek jellemzően. Kezdetektől volt külföldi érdeklődés a Doktori Iskola 
képzése iránt; ösztöndíjas, költségtérítéses vagy egyéni rendszerben végzett külföldi hallgatóink 
sikeresen védték meg doktori disszertációjukat. A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjra 2015-ben 
vettünk fel először hallgatót. Az érdeklődés erősödött, 2017-ben kettő, 2018-ban 5 stipendiumos 
hallgató kezdte meg tanulmányait a tájépítészet témacsoportban. Számukra az oktatók angol nyelvű 
kurzusokat biztosítanak, és angol nyelven folyik a konzultáció és a tudományos munka is. 
 
A tájépítészeti iskolák fejlődése miatt Európa-szerte nő az érdeklődés a doktorképzés iránt. Ezért is 
fontos a témakiírások, illetve a tárgyak egy részének angol nyelvű meghirdetése. További lehetőség a 
Doktori Iskola számára, hogy a Marosvásárhelyi Sapientia Egyetem magyar nyelvű tájépítészmérnök 
alapszakos programjában részt vevő fiatal oktatók tudományos továbbképzését biztosítsa. 
  
A kis hallgatói létszám, valamint a jelentkező hallgatók sokszínű érdeklődési köre és eltérő 
előképzettsége miatt az oktatás kissé elaprózódott, amit a széleskörű tantárgyi kínálat tovább erősített. 
A profiltisztítás során 2015-ben egyharmadával csökkent az ajánlott tárgyak köre. Az oktatók maguk 
döntik el, hogy melyik félévben kívánják meghirdetni a tárgyat, s hogy létszámminimumot is beállítanak-
e. A külföldi érdeklődés miatt is bővült az angol nyelvű tárgyak kínálata, amelyeket a magyar hallgatók 
is felvehetnek. 
 
A szervezett képzésben résztvevőknél a fokozatot szerzettek aránya viszonylag alacsony, s különösen 
a költségtérítéses hallgatók lemorzsolódása jellemző. Az elmúlt években már nem is volt jellemző a 
költségtérítéses képzésre való jelentkezés. Az öt éven belül doktori oklevelet szerzők száma 
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határozottan javul. Javuló arányt mutat az új belépők és a tanulmányaikat sikeresen lezáró hallgatók 
aránya. 2017-ben hat új magyar doktorandusz kezdte meg tanulmányait állami képzésben, ugyanakkor 
hat doktorjelöltet avathattunk. Remélhetően az új, 2+2 éves rendszerben a végzettségi mutatók 
érdemben javulnak. A 2018 tavaszi félévben három hallgató tette le a 2. év után esedékes szigorlatot.  
 
1. táblázat: Az abszolutóriumot, illetve fokozatott szerzett hallgatók számának alakulása az elmúlt öt évben 
(2013-2018) 

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Abszolutóriumot szerzett 6 8 5 7 3 0* 

PhD fokozatot szerzett 5 5 4 6 4 2* 
* A 2018/19 tanév egésze az akkreditáció beadásakor még nem értékelhető  

A felvételre jelentkezettek eredményeire vonatkozó anonim statisztikát az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 
A doktorhallgatók lemorzsolódásának okai részben az életkori sajátosságokból, részben a képzési 
adottságokból erednek. A tájépítészeti témacsoport hallgatói számára az elméleti munka, a tudományos 
kutatás mellett tervezői, gyakorlati ismeretek elsajátítása is szükséges, részben a disszertáció sikeres 
elkészítéséhez (a doktori kutatás gyakran tervezéselméleti kérdésekre fókuszál, s az eredmények 
gyakorlati hasznosíthatósága a tudományos eredményeken túl szintén fontos kritérium), részben pedig 
a tervezői szakmai gyakorlat, jártasság megszerzéséhez (ez utóbbi pedig a további oktatói életpálya 
szempontjából is fontos). Ennek is köszönhető, hogy a hároméves képzési idő gyakran kevés arra, 
hogy a megalapozó kutatások mellett a kutatási eredmények is megszülethessenek. Hasonló a helyzet 
a kutatási idő tartamával kapcsolatban a tájökológiai, ökológiai témák, kísérletes kutatások esetében, 
ahol gyakran az ökológiai folyamatok, a szukcessziós és évszakos ökológiai változások megfigyeléses 
vizsgálata igényel több évet. Az doktori rendszer, a 2+2 éves támogatás remélhetően javulást hoz a 
végzettek aránya tekintetében is. 
 
Az abszolutóriumot és PhD fokozatot szerzett hallgatók száma közötti diszkrepancia életkori 
sajátosságokra is visszavezethető, hiszen a doktorképzésbe belépő hallgatók családalapítási korban 
vannak, s ha a tanulmányi időszakban gyermeket vállalnak, a fokozatszerzésük mindenképpen 
elhúzódik, új életállapotuk némely esetben a teljes lemorzsolódáshoz vezet. Hasonló a helyzet azokkal 
a hallgatókkal, akik a végzés után munkát vállalnak, s a munka mellett már nehezen tudnak a kutatásra 
összpontosítani.  
 
A Doktori Iskola igyekszik tartani a kapcsolatot az abszolutóriumot szerzett hallgatókkal, doktorandusz 
fórumok, workshopok szervezésével. A 2013 óta évente megrendezett „Tájépítészeti PhD Café” jó 
alkalom és kiváló ösztönző erő arra, hogy az aktív és az iskolából már kikerült hallgatók a témavezetők 
köre előtt számoljon be az előrehaladásról, a kutatási eredményekről.  
 

7. Hallgatói érdeklődés a Doktori Iskola képzései iránt 

 
A Tájökológiai témacsoport kutatói speciális, sokoldalú megközelítéseket (meteorológia, matematika, 
biológia stb.) kívánó feladatuknál fogva széles körű és szoros együttműködésben dolgoznak. Az ilyen 
jellegű kutatás komplexitása miatt több szakterületről érkező hallgatókat is vár a képzésre. A 
doktoranduszokat az agrártudományok területén (főként helyben) képzett mesterdiplomásokon kívül a 
tudományegyetemekről is válogatjuk. Így az alkalmazott kutatások iránt érdeklődő, kiemelkedő 
alkalmazott matematikus, biológus, geográfus, meteorológus alapképzettségű és elkötelezett fiatalok is 
sikerrel pályázhatnak doktori képzésekre, ahogy ezt az elmúlt évek doktorhallgatói köre is igazolja. 
 
Hasonlóképp széleskörű a merítés, a bemenet a tájépítészeti témacsoportban. Az elsődleges 
érdekeltségi kör természetesen a Tájépítészeti és Településtervezési Kar mesterszakjaink végzett 
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hallgatók, akik többnyire a végzés után, esetleg egy-két évvel később jelentkeznek doktorképzésre. A 
tájépítészmérnök, illetve a tájépítész, valamint a településmérnök mesterszakok hallgatói között már a 
mesterszakos képzések keretében is kitűnnek azok a hallgatók, akik elkötelezetten és a kötelező 
oktatási feladatokon túl is vállalnak feladatokat, eredményesen vesznek részt az OTDK vagy a 
Környezettudományi Diákkonferenciákon. A tájépítészeti kari bemenet tehát agrárműszaki képzési 
ágról, műszaki képzési területről, illetve 2015-től már művészeti képzési területről is lehetséges. A TTDI 
nyitott más agrár, vagy műszaki szakon végzettek számára is. A DI a kezdetektől fogadta 
építészmérnökök, építőmérnökök, agrármérnökök, kertészmérnökök jelentkezését, vagy más, nem 
mérnöki mesterszakon végzetteket is. Rendkívül fontos a TTDI által kínált tudományos továbbképzés a 
határon túli magyar felsőfokú képzési helyeken (pl. Marosvásárhely, Sapientia) végzettek számára, akik 
itt tudnak magyar nyelven tudományos munkát végezni, doktori fokozatot szerezni, s ennek révén a 
szakterületi képzési fejlesztésben eredményesen működni.    
 

8. Nemzetközi kapcsolatok 

 
A DI törzstagjai, témavezetői és oktatói kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, melyet 
külföldi kollégákkal való közös publikációik igazolnak. A DI tagjai között nemzetközi pályázatok 
nyerteseit, illetve résztvevőit is tisztelhetünk.  
 
Az Erasmus ösztöndíjaknak és a korábbi években a TÁMOP pályázati kereteknek köszönhetően a 
Doktori Iskola több hallgatója is részt vett/vesz külföldi tanulmányúton, illetve részképzésben. 
Valamennyi doktoranduszhallgatónk kap támogatást konferencia részvételre, külföldi tanulmányútra, 
publikációra. Az elmúlt két évben már csak a doktori keretből kaphatnak a hallgatók támogatást, ill. a 
Tájépítészeti és Településtervezési Kar elkülönített keretére adhatnak konferencia utazási pályázatot.  
 
Emellett külföldi vendégprofesszorok meghívása is segíti a hallgatókat a nemzetközi kutatások 
megismerésében. Ehhez az elmúlt években anyagi támogatást adott a két TÁMOP-projekt. Jelenleg a 
nemzetközi képzés bevételéből van lehetőség vendégprofesszorok meghívására, s bár ők elsősorban a 
mesterszakokon oktatnak, az előadások és workshopok nyilvánosak és hasznosak a doktoranduszok 
számára is. A doktorhallgatók számára kifejezetten javasolt a mesterszakos workshopokon való 
részvétel nemcsak az idegen nyelv gyakorlása, hanem az oktatási, képzési módszer és tematika 
elsajátítása miatt is.  
 
Kurzusra, műhelyre meghívott előadók, vendégoktatók az utóbbi öt évben: 

TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0023 projekt. Meghívott előadók: 

 Dr. Sonia Quiroga,  
Universidad de Alcalá, Spanyolország (2013. január 22-23.) 
előadása: Economics of climate change: Applications for the agricultural sector 

 
Nemzetközi képzési keretből meghívott vendégprofesszorok: 

 Prof. Dr. Martin van den Toorn, landscape architect, TU Delft,  
2014. október 13-22. Space, Theory & Practice Seminar 
2017. november 27-28. Research in planning and design. Intensive seminar course in the PhD 
school 

Martin van den Toorn nemzetközileg elismert szaktekintély, tervezéselméleti, kutatás-módszertani 
előadásai a doktorhallgatók számára is fontos elvi, elméleti támpontot nyújtanak. Előadásai széles körű 
nemzetközi szakirodalmi áttekintésre alapozottak. A városi táj és tájépítészet témában három cikket 
közölt a 4D folyóiratban. Rendszeresen konzultálja a workshopon részt vevő doktorhallgatókat, és segíti 
a részvételüket az ECLAS konferenciákon meghirdetett PhD Workshopon.     
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 Prof. Dr. Maria Auböck landscape architect, János Kárász, architect, A+K Landschafts-
architekten  
2014. december 1-12., Landscape and Garden Design Workshop 

 2017. május 7.-18. Understanding of urban fabric; Research in design. Workshop 
 
A két meghívott előadó, illetve tervező széles körben ismert tájépítész alkotónak számítanak Nyugat-
Európában, akik a Müncheni TU-n is rendszeresen oktatnak. Gondolkodásmódjuk, alkotói 
megközelítésük kiterjedt történeti, ökológiai, műszaki alapozású. A nemzetközi műhelygyakorlat során 
történeti városi terek rekonstrukciójának tervezéselméletét ismertették, több nemzetközi példán mutatva 
be a szempontokat és a módszertani elveket, illetve a lehetséges megközelítési módokat. A 
workshopon résztvevő doktorhallgatók tervezéselméleti ismeretköre és a tervezési analitikai ismereteik 
sokat fejlődtek.   

 

 Prof. Robert Holden, University of Greenwich 
2015. április 6-17., Design Historic Landscapes and Sites Workshop 
 
 

9. C-SWOT analízis  

 
C: Külső korlátok, feltételek 
A magyar felsőoktatás és a doktori képzés struktúrája adott, a doktori iskolák karokhoz kötöttek. A 
Tájépítészeti és Tájökológiai DI két karhoz kapcsolódik, és ez a szakmai kapcsolatok és 
együttműködések örvendetes erősödésén túl olykor – elsősorban adminisztratív – problémát okoz. 
 
A tájépítészet területén a doktorhallgatóktól is elvárás a különböző léptékű és szintű tájépítészeti tervek 
készítése, önállóan vagy tervezői teamben, például hazai vagy nemzetközi tervpályázati tervek 
formájában vagy tanszéki tervezési munkák keretében. Ennek oka az, hogy a tájépítészeti kutatás 
döntően alkalmazott kutatás, ahol a tervezéselméleti kutatási eredmények közvetlen 
visszacsatolásának lehetősége a gyakorlat számára rendkívül fontos. Ugyanakkor az agrárműszaki 
tudományterületen a tervezői, alkotói tevékenység nem épül be az objektív szempontok közé. 
(Elsősorban ezért szükséges a jövőben a DI fejlesztése a tájépítészeti, táj-művészeti DLA 
doktorfokozatra felkészítő mestertestülettel, azaz a kettős – PhD és DLA – képzési terület jelentheti a 
teljes körű doktori képzést. A jelenlegi törzstagi gárda kettős doktorai, CSc/PhD + DLA) jelenti a kezdeti 
alapozást, de itt még további fejlesztésre van szükség.)  
 
S: Erősségek 
 
Tájépítész MSc képzés csak a Szent István Egyetemen van, és a végzett hallgatóink közt mindig van 
érdeklődő doktori képzésre. A „saját” (Tájépítészmérnök, Településmérnök MSc, Tájépítész MA, 
Kertészmérnök MSc) hallgatókon túl mindkét témacsoportban van külső érdeklődő is, ezért is nyitotta 
viszonylag szélesre a bemeneti lehetőséget a Doktori Iskola. A tájépítészeti témacsoporthoz 
építészmérnökök, művészettörténészek, geográfusok is jelentkeznek, míg a tájökológia témacsoport 
erőssége, hogy a környezetinformatika, a klímaváltozás hatásainak vizsgálata iránt nagy az érdeklődés 
elsősorban a biológia és meteorológia területéről érkező hallgatók körében is. 
A Tájépítészeti és a Kertészettudományi Karon mesterképzésen évente 70-80 hallgató végez a magyar 
nyelvű mesterszakokon, valamint 10-15 hallgató az angol nyelvű mesterszakon, ami lehetőséget ad jó 
hallgatói merítésre a magyar és az angol nyelvű doktorképzésben is. 
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A DI törzstagjai, témavezetői és oktatói nemzetközileg is ismert szakemberek, akik rendszeresen 
publikálnak az általuk művelt tudományágak vezető folyóirataiban, és többen szerkesztőbizottsági tagok 
is. A DI tagjai közül többen is hazai és nemzetközi pályázatok nyertesei.  
 
A DI törzstagjai, témavezetői és oktatói képzettségüknél és szakterületüknél fogva olyan összetételűek, 
hogy a DI-n belül megfelelő együttműködéssel a tájépítészeti és tájökológiai kutatási témák rendkívül 
komplex összefüggésekben, különféle aspektusokban, mindemellett egységes keretben vizsgálhatók. 
 
Egyetemünk, s ezen belül a Budai Campus karai magas presztízsű képzést folytatnak, a karok szakmai 
elismertsége hazai és nemzetközi szinten is meghatározó, az itt folyó alap-, mester- és doktori 
képzések széles körben keresettek. Igényes a felvételi szelekciós mechanizmus, a képzés színvonalát 
magasan tartjuk, a doktoranduszok felé magas végzési és publikációs követelményeket támasztunk, és 
ezek elérésére folyamatosan motiváljuk őket. A hallgatók, az oktatók és a témavezetők közötti 
kapcsolatot kiegyensúlyozottság, szoros és eredményes szakmai együttműködés jellemzi.  
 
A Tájökológiai témacsoport olyan oktatói és kutatói szakmai műhely, amelyben megvalósul a kutatások 
sokoldalú, komplex megközelítése, lehetővé téve az elemzések és értékelések korszerű informatikai és 
modellezési módszerekkel történő végzését. A szakmai csapat tagjai széles körű és szoros 
együttműködésükben hosszú múltra tekintenek vissza, ebből fakadóan komoly határterületi 
tapasztalatokra tettek szert. Az ilyen jellegű tudás, a maga specialitása és komplexitása miatt egyetlen 
más felsőoktatási intézményben sem szerezhető meg. A csapat tagjai elkötelezettek a magas szintű 
képzettséggel rendelkező fiatalok minél intenzívebb bevonására.  
 
Mind a módszertan, mind a tematika terén szoros kapcsolat van a Doktori Iskola két nagy témacsoportja 
között, s ez az együttműködés a kutatási területek és célok számára jelentős hozzáadott értéket jelent. 
Egyrészt a tervezői, fejlesztői szemlélet erősíti a tájökológiai kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát, 
másrészt a matematikai analitikai és modellezési eljárások, valamint a környezetállapot és –minőség 
vizsgálatok módszertani segítséget, illetve alapkutatás jellegű tudományos alapozást adnak a 
tájépítészet kutatási kérdéseihez és feladataihoz. A két témacsoport közötti kapcsolat erős, a tárgy-
felvételen túl közös témavezetésben is megnyilvánul.   
 
W: Gyengeségek 
 
A kis hallgatói létszám miatt nehéz a tárgyak csoportos megtartása, ami ugyanakkor előnyös az 
egyénre szabott, tutoriális oktatási lehetőség miatt. Ez persze nagy terhet ró az oktatókra. A hároméves 
képzés alatt a hallgatók gyakran nem tudják a kutatásaikat befejezni. Az egyetem jelenlegi helyzetében 
a végzett hallgatókat nehéz megtartani az egyetemen. Mivel a külső támogatás mértéke, a hallgatók 
kutatásához biztosított dologi finanszírozás nagyon alacsony, a hallgatói létszámot, illetve a sikeres 
fokozatszerzések számának szinten tartását sok esetben csak sikeres pályázatokkal lehet megoldani. 
 
A szakterület publikációs lehetőségei – különösen a tájépítészeti témakörben – szűkösek, más kutatási 
területekhez képest kevesebb a lehetőség az idézettség és az IF számának növelésére. A tájépítészeti 
tervezési munkák, alkotások beszámítása tudományos teljesítménybe nincs megoldva.  
 
O: Fejlesztési lehetőségek 
 
A TÁMOP pályázathoz hasonló hazai vagy nemzetközi pályázatok sok segítséget adtak a hallgatói 
kutatásokhoz, a nemzetközi konferenciákon való részvételhez. 2012 óta a Közép-magyarországi 
régióban erősen csökkent a pályázati lehetőség, a Doktori Iskola, a témavezetők mindent megtesznek 
újabb pályázati finanszírozási lehetőségek megszerzése érdekében. Az UNKP keretekre mindenévben 
több pályázat érkezik, és több sikeres megmérettetés is volt. Az UNKP révén tudnak a hallgatók 
szakmai tanulmányútra, konferenciára menni. A Doktori Iskola mindent megtesz a nemzetközi 
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kapcsolatok erősítésére, a külföldi hallgatók létszámának növelésére, melyhez a Stipendium 
Hungaricum igen jelentős segítséget nyújt.  
  
A Doktori Iskola nemzetközi megismertetésével növelni lehet a külföldi hallgatók számát, és ez a 
bevételek mellett a nemzetközi kapcsolatokat is erősíti. A nemzetközi együttműködés lehetőségeinek 
bővítése az EU-ban és azon kívül is kívánatos. A tájépítészeti témacsoport doktorhallgatói számára jó 
lehetőséget nyújt az évente megrendezett ECLAS konferencia PhD szekciója. A közös kutatási 
projekteken kívül külföldi előadók, témavezetők bevonásával is erősíthető a DI.  
 
További fejlesztési lehetőség, sőt cél az alkotói, tájépítészeti művészeti DLA doktori képzés, a 
mestertestület akkreditálása a Doktori Iskolán belül. A fejlesztés csak interdiszciplináris doktori iskola 
keretei között célozható meg, ami további személyi erősödést, fejlesztést igényel. Az építkezés 
megkezdődött. A DI tájépítész törzstagjai, illetve oktatói között már négy DLA fokozatos van, és az 
egyetemi tanárok köre is bővült. Ez a fejlesztési cél rendkívül fontos, mert Magyarországon nincs DLA 
képzés tájépítészeti területen.   
  
A tanterv folyamatos korszerűsítésével a DI tudományterületeinek jellemzően gyors fejlődésével is 
lépést tartunk. Emellett szükséges új témák és területek fokozatos kidolgozása és az oktatásba való 
beépítése is. A szakterületek közötti témák és témavezetések elindításával specifikusabb eredmények 
születését várhatjuk.  
 
Az oktatói utánpótlást folyamatosan biztosítanunk kell a fiatalabb kollégák karrierépítésének 
motiválásával.  
 
T: Veszélyek 
 
A hallgatók részéről elsősorban az államilag finanszírozott helyekre van igény. Az ösztöndíj azonban 
(legalábbis a tanulmányok első két évében – nem ad biztos megélhetést a pályakezdés, a 
családalapítás korszakában lévő fiatalok számára, s többen munkát vállalnak, passziválva képzésüket. 
Ez egyrészt időhiány miatt hátráltathatja a kutatási tevékenységüket, másrészt, ha a munkahely 
anyagilag kedvezőbb ajánlatot ad számukra, gyakran abba is hagyják a képzést. A szakma, az „ipar” 
elszívó ereje érezhető. 
 
Ennél még kedvezőtlenebb a helyzet, ha a doktorandusz költségtérítéses képzésre kap felvételt. Ha el 
is kezdi tanulmányait, az olyan anyagi terhet jelent, hogy minden félévben újra és újra meg kell 
fontolnia, tudja-e folytatni a képzést. 
 
A tájépítészeti tervek ugyan szerves részét képezik a szakterületen végzettek szakmai munkájának, és 
a doktori iskola követelményrendszerében is szerepelnek, ám a doktori iskola akkreditációs 
értékelésének szempontjai között nem veszik figyelembe. További gondot jelent az is, hogy az 
abszolutóriumot szerzett hallgatók, ha nem maradnak, nem maradhatnak bent az egyetemen, akkor a 
hároméves doktori tanulmányi idejüket a tervezési területen működő munkáltatók nem veszik 
figyelembe, mint tervezési gyakorlatot, s így ők hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik a mesterszak 
elvégzése után azonnal tervezőként tudtak elhelyezkedni. Ez a részben érthető munkáltatói hozzáállás 
gyakran a legrátermettebb pályakezdők kedvét veszik el a továbbtanulástól.  
 
Szintén a tájépítészet tématerület sajátsága, hogy hazai és nemzetközi téren egyaránt nagyon kevés az 
impakt faktoros, ill. Q1 és Q2. folyóirat, és a citációs kultúra is csak az utóbbi évtizedben kezdett 
megerősödni. A probléma nemcsak a tájépítészetre, és nemcsak itthon jellemző, hanem általános az 
építészet területén. Ezért lenne jelentősége annak, hogy az MTA Műszaki Osztályának rendszere 
szerint az építészeti, illetve építőművészeti alkotások, tervek is elismerhetők legyenek az akkreditációs 
eljárásban. Amíg ennek rendszere nem épül be a doktori iskolákba, addig a szakterület rendre 
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hátrányos helyzetben lesz, illetve az itt működő, tervező-kutató szakemberek többszörös teljesítményre 
kényszerülhetnek.  
 
 
Összefoglalás 
 
 
KÜLSŐ KORLÁTOK, FELTÉTELEK 
 
- A DI speciális, két karhoz kötődése miatti kisebb adminisztrációs nehézségek, illetve az egyetemi doktori iskolás 
finanszírozáshoz képest eltérő, egyedi elszámolású rendszer működtetése   
- A Közép-magyarországi régióban 2012 óta egyértelműen hiányzik, illetve nem kielégítő a kutatási pályázati lehetőség, 
ezért a kutatásokhoz szükséges műszaki infrastruktúra frissítése, fejlesztése nehézségekbe ütközik; az UNKP egyetemi 
pályázatok jó, de szűk kereteket jelentenek a doktorhallgatói kutatások támogatására. 
- az OTKA pályázati rendszerének erőteljes alapkutatás orientáltsága miatt az alkalmazott kutatási témákat rendre nem 
fogadják be 
- A tervezői, fejlesztői, alkotói munka kedvezőtlen megítélése, értékelésének hiánya hátrányhelyzetet teremt a tájépítészeti 
témacsoport DI tagjainak; szükséges lenne az MTA Műszaki Osztályának minősítési eljárását alapul véve lehetővé tenni az 
alkotó tájépítészek teljesítményét is befogadni, s nem csak a művészeti területen működő doktori iskolák esetében.  
 

 
ERŐSSÉGEK 
 
- A Tájépítész MSc/MA képzés kizárólagossága országos 
szinten  
- A SZIE mesterszakain végzettek nagy száma és magas 
szintű képzettsége - a kiváló merítés lehetősége 
- Jelentős érdeklődés kívülről, belülről, külföldről  
- A DI törzstagjai, témavezetői és oktatói által képviselt  
magas értékű szellemi és kapcsolati tőke az oktatás és 
kutatás terén 
- A DI törzstagjai, témavezetői és oktatói optimális 
szakterületi összetétele - a DI diszciplínáiban való komplex 
összefüggések közös kutatásának kiváló lehetősége 
- Az egyetem és a kar „neve”, elismertsége, keresettsége 
- a tájépítészeti PhD nemzetközi elismertsége 
- Igényes felvételi szelekciós mechanizmus 
- A képzés magas színvonala 
- Magas végzési és publikációs követelmények 
- Jó kapcsolat a hallgatók, oktatók és témavezetők között 

 
GYENGESÉGEK 
 
- Kis hallgatói létszám – az egységnyi oktatói terhelés ettől 
nem kisebb 
-  A kommunikáció és az információáramlás karok közti 
zökkenői 
- Versenyképtelen hallgatói ösztöndíjak – lemorzsolódás 
veszélye, illetve a költségtérítésre felvett hallgatók egy 
része már be se tud lépni  
- Alacsony finanszírozottságból fakadó időbeli csúszások 
- Egyes szakterületeken a publikációs követelményeknek 
való megfelelés nehézségei 
-  A kutatási infrastruktúra elavultsága 
- A közép-magyarországi régióban nincs, vagy alig van 
kutatási pályázati lehetőség 
- az OTKA pályázati rendszerének erőteljes alapkutatás 
orientáltsága miatt az alkalmazott kutatási témák sorozatos 
sikertelensége 
 

 
LEHETŐSÉGEK 
 
- Pályázatok, konferenciák 
- Kutatóintézeti együttműködések 
- Fokozottabb nyitás a külföldi doktoranduszok felé 
- DLA képzés indítása multidiszciplináris DI keretében 
- A tanterv folyamatos korszerűsítése, átdolgozása a 
tudomány fejlődésével lépést tartva 
- Új témák és területek fokozatos kidolgozása és beépítése 
- A szakterületek közötti témák és témavezetések elindítása  
- A nemzetközi együttműködés lehetőségeinek bővítése az 
EU-ban, és azon kívül 
- Külföldi előadók, témavezetők bevonása 
- Az oktatói utánpótlás biztosítása 
- Stratégiai jellegű kapcsolatok kiszélesítése a K+F 
kapcsolatok területén 
 

 
FENYEGETÉSEK / KIHÍVÁSOK / VESZÉLYEK 
 
- Financiális okokra visszavezethető lemorzsolódás 
- Az egyetem szigorú létszámgazdálkodása és a szűk 
finanszírozás miatt olykor a legtehetségesebb végzettek 
oktatói vagy kutató felvétele sem realizálható 
- A finanszírozási nehézségek miatt kutató státusz alig 
biztosítható a karokon 
- A publikációs és idézettségi követelmények teljesítésének 
nehézsége egyes szakterületeken 
- IF folyóiratok kis száma a tájépítészet szakterületen 
- A tervezői, alkotói munka kiegyensúlyozatlan megítélése 
az akadémiai, illetve munkáltatói részről 
- A tervező, alkotó munka értékelésének hiánya az 
akkreditációs követelményekben  
- az oktatók túlterheltsége, magas heti óraszám az alap- és 
mesterszakokon 
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10. A Doktori Iskola működésének értékelése az utóbbi 5 évben készült értekezések alapján  

 
Az elmúlt öt évben, 2013-2018-ban a Doktori Iskolában 30 értekezés készült, amit 15 jelölt summa cum 
laude, 14 jelölt cum laude, 1 jelölt rite minősítéssel védett meg, vagyis az értekezések színvonala 
magas, összességében – a hagyományos ötös skálán mérve – 4,46 az átlag. Minőségi erősödést 
mutat, hogy ebben az időszakban három doktorhallgató öt éven belül tudta megírni és megvédeni 
disszertációját, továbbá javult a felvettek/végzettek arányszáma is. A TTDI-ben tanuló 10 külföldi 
doktorhallgató közül eddig négyen szereztek fokozatot, és jelenleg is vannak külföldi, aktív hallgatók.   
 
A Doktori Iskola kutatási területei mind tudományterületi, mind módszertani szempontból döntően agrár, 
illetve agrárműszaki, továbbá műszaki területhez, illetve ághoz tartoznak. Az elmúlt öt évben 
eredményesen megvédett 33 disszertációból négy a klímaváltozás tájökológiai, településökológiai 
hatásait elemezte. 21 kutatás tájépítészeti, táji vagy település szintű környezeti kérdések elemzésével, 
tervezési módszertani fejlesztések kutatásával foglalkozott, az EU-ban most kiemelt figyelemmel kísért 
tájkarakter vizsgálati módszertantól kezdve a települési zöldfelületi, zöldhálózati rendszereken át a 
kertművészeti, táj- és kerttörténeti kutatásokig. Mindössze kilenc olyan disszertáció készült, amely a 
kertészeti termesztés, illetve az élelmiszeripar gazdasági és marketing kérdéseivel foglalkozott, ám 
ezekben a kutatásokban is rendre megtalálható volt a területi, térségi szemlélet, mint a korábbi 
struktúrájú Doktori Iskola közös vezérfonala. Ez a témacsoport azonban már az utóbbi három évben is 
kifutó rendszerrel működött, új hallgatók nem léptek be az Iskolába A bent lévő hallgatók számára a 
tanulmányok lezárását, a disszertáció megírását és védését a DI továbbra is biztosítja.  
 
Mindezek alapján a Doktori Iskola működése eredményesnek, jó minőségűnek és szakterületét tekintve 
koherensnek (a kifutó témákat is tekintve egyre inkább koherensnek) tekinthető. A tematika, a kutatási 
anyag és a módszertan alapján az itt folyó kutatások rendre és a jövőben még inkább az agrárműszaki 
tudományok körébe sorolhatók. Az oktatók, témavezetők felkészültek a nemzetközi képzésre is. A 
külföldi hallgatók számára angol nyelvű kurzusokat kínál az Iskola. A nemzetközi kapcsolati rendszer 
lehetővé teszi a külföldi professzorok meghívását a védési bizottságokba.   
 
 
Az utóbbi öt évben eredményesen megvédett disszertációk bemutatása 
 
Szerző: Henning Anna Imola 

Cím: A TÁJ ÉS A VÁROSI SZABADTEREK SZEREPE NAGYBÁNYA FESTŐVÁROS 

FEJLŐDÉSÉBEN  
Témavezető: Dr. Fekete Albert, PhD  
Védés időpontja: 2018. 07. 16. 
Cím odaítélése: 2018.10.04. „cum laude” 
Értékelés: A jelölt nagy szakmai érzékenységgel és szorgalommal, rendkívül kiterjedt gyűjtő és 
adatrendező munkát végzett. Munkájával kapcsolatot teremt a táj- és kertépítészet és a festészet 
között, mely a művészettörténet számára is fontos eredmény. A dolgozat különös értéke Ormos Imre 
eddig ismeretlen nagybányai terveinek felkutatása és beazonosítása. A választott módszertannak 
köszönhetően a disszertáció megalapozza azt, hogy a város fejlesztése e kulturális örökség 
figyelembevételével valósulhasson.  
A védés szabad előadásmódban zajlott, szóhasználatában szofisztikált, szakmai és tudományos 
szempontok szerint megfelelő volt. A felvetített képi és szöveges anyag megfelelő módon segítette és 
alátámasztotta a szóban elhangzottakat. A jelölt a rendelkezésére álló 20 perc időtartamot pontosam 
betartotta.  
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Szerző: Farkas-Iványi Kinga 

Cím: Szigetközi Duna-szakasz vizes élőhelyeinek és változásainak tájtörténeti, vízjogi szempontú 

vizsgálata  
Témavezetők: Dr. Csemez Attila, DSc és Dr. Pásztor László, PhD 
Védés időpontja: 2018. 06. 06. 
Cím odaítélése: 2018.10.04. „cum laude” 
Értékelés: Farkas-Iványi Kinga disszertációjában leírja a szigetközi Duna vízrajzának, vízi és vízparti 
élőhelyeinek történelmi változásait, összefoglalja ennek okait és várható következményeit, és javaslatot 
tesz az ezzel kapcsolatos joghézagok pótlására. A dolgozat számos tudományterületre tekint ki, 
ökológiai, hidrológiai, történeti és jogi vonatkozásai vannak, amelyeket egy közös célrendszer 
szemszögéből értékel. Ebből a Bizottság a tájökológiai kutatási eredményeket színvonalasnak értékelte, 
a jogi részt viszont nem érezte kellően megalapozottnak és relevánsnak. A dolgozat szerkesztésében 
hiányosságok voltak. Az eredmények megfelelő színvonalon kerültek bemutatásra.   
 
Szerző: Szabó-Bódi Barbara 

Cím: Az élelmiszerhulladékok szerepe a környezeti terhelésben 
‒ Társadalmi megítélés és szerepvállalás 
Témavezető: Dr. Kasza Gyula, PhD 
Védés időpontja: 2018. 05. 31. 
Cím odaítélése: 2018.06.04. „summa cum laude” 
Értékelés: A Jelölt a fenntarthatóság szempontjából fontos és izgalmas területet választott, a 
nyilvános vitán az opponensi vélemények figyelembe vételével tartotta meg beszámolóját, amely 
kiegészítette a disszertációban és tézisekben mutatkozó ellentmondásokat, hiányosságokat. 
A saját vizsgálatok eredményei számos új tudományos eredményt eredményezett. A vitában feltett 
kérdésekre adott válaszaival a jelölt igazolta, hogy birtokában van a tudományos munkát megalapozó 
ismereteknek, széleskörűen felkészült szakember. Gördülékeny előadásmódja és vitakészsége 
dicséretes. Kevésbé feltárt területen végzett kutatásai hiánypótlóak. 
 
Szerző: Magyar Veronika 
Cím: A középkori kolostortáj vizsgálata a monasztikus rendek esetében 
Témavezetők: Dr. Csemez Attila, DSc és Dr. Szilvácsku Zsolt, PhD 
Védés időpontja: 2018. 05. 28. 
Cím odaítélése: 2018.06.04. „rite” 
Értékelés: Elmondható, hogy a Jelölt egy szakterületi szempontból fontos, érdemi tudományos 
feldolgozást igénylő, több szakterület metszetét képező és kultúrtörténeti szempontból is 
közérdeklődésre érdemes témakört dolgozott fel. Jól felismerte a téma kidolgozásában rejlő szakmai 
kihívásokat és lehetőségeket. Hatalmas a dolgozatban dokumentált gyűjtő- és rendszerező munka. 
Ennek ellenére nem sikerült maradéktalanul elvégezni az elemzéseket, a szintetizálást. Egyes tézisek 
evidenciaszerűek, kevésbé megalapozottak. Összességében jól összeállított előadásban, meggyőzően 
bemutatatott munka. A kérdésekre adott válaszok azonban több esetben bizonytalanságot tükröztek. 
 
Szerző: Klagyivik Mária 
Cím: Oktatási és nevelési intézmények szabadterei Magyarországon 1868 és 1945 között 
Témavezetők: Dr. Fatsar Kristóf, PhD és Dr. Balogh Péter István, PhD DLA 
Védés időpontja: 2018. 05. 22. 
Cím odaítélése: 2018.06.04. „summa cum laude” 
Értékelés: A jelölt disszertációját dinamikus, logikus felépítésű előadásban ismertette, a rendelkezésre 
álló időt jól használta fel. A vita során a Bizottság és a hallgatóság által feltett kérdésekre lényegre 
törően, és szabatosan válaszolt. A jelölt a hatalmas mennyiségű forrásanyag feldolgozása során 
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kiemelkedő kutatói hozzáállásról tett tanúbizonyosságot. A szociálpedagógia, az oktatáspolitika és az 
egészségügy szempontjából részletesen elemezte az iskolakertek kérdését. Hiányként fogalmazható 
meg, hogy a jelölt az iskolakertek településszövetben elfoglalt helye szerinti sajátosságokat nem tárta 
fel kellő mélységben. A dolgozat összességében hiánypótló, komplex munka.  
 

Szerző: Fáczányi Zsuzsanna Katalin 
Cím: Budapesti közösségi kertek tájépítészeti és szociológiai értelmezése  
Témavezetők: Dr. Balogh Péter István, PhD DLA és Dr. Kocsis János Balázs, PhD  
Védés időpontja: 2018. 03. 07. 
Cím odaítélése: 2018.06.04. „cum laude” 

Értékelés: A jelölt a védésen szabad előadásmódban felkészülten ismertette kutatási 
eredményeit, a megszabott határidőt betartotta. Az ismertetett anyag alapján elvitathatatlan a sok 
kutató munka, bár az elemzések egy részét nem vitte végig, emiatt eredményei bizonyos 
szempontból hiányosak. A bíráló bizottság a védés alapján az 1. 2. 3. 9. tézist elfogadta. A jelölt 
többi tézisben megfogalmazott állítását gyakorlati megállapításként értelmezte és fogadta el. A 4. 
tézist nem fogadtuk el.  

 
Szerző: Bede-Fazekas Ákos 
Cím: Fás szárú dísznövények potenciális telepíthetőségi területének előrejelzése természetközeli 
élőhelyekre készített modellek alapján 
Témavezetők: Gerzson László és Somodi Imelda Réka 
Védés időpontja: 2017. 05. 29. 
Cím odaítélése: 2017.06.01. „summa cum laude” 
Értékelés: A dolgozat eredményei megfelelően alátámasztottak, a jelölt saját, önálló munkái, 
módszertani eredményei. A Doktorjelölt ezzel a szakmailag kiérlelt, igényesen kivitelezett munkájával 
meggyőzően igazolta, hogy a megfelelő szakmai háttérismeretek birtokában van, alkalmas önálló 
kutatásokra.  A Doktorjelölt óriási mennyiségű munkát végzett, a maga területén hiánypótló dolgozatot 
készített, amely ökológiai modellezési, térképezési, növénytelepítési előrejelzések tekintetében 
iránymutató lehet, különös tekintettel a gépi-tanulásos módszercsalád ökológiai alkalmazására. A 
Doktorjelölt a Nyilvános védésen széleskörű szakmai tájékozottságról és kiváló vitakészségről tett 
tanúbizonyságot.  
Kutatásmódszertan és szemlélet szempontjából kiváló példa a disszertáció a tájökológiai és 
tájépítészeti tudományterület együttlátásának fontosságára. 
 
Szerző: Takács Katalin 
Cím: Uradalmi kertészetek a 19. századi Magyarországon 
Témavezető: Fatsar Kristóf 
Védés időpontja: 2017. 05. 22. 
Cím odaítélése: 2017.06.01. „summa cum laude” 
Értékelés: A kutatás kizárólag az uradalmakban folyó mezőgazdasági munkálatok szervezésére, 
irányítására vonatkozóan tudott feltárni konkrét adatokat a korabeli leírásokból, levéltári anyagokból. A 
kertészeti munkák irányításával kapcsolatosan előre elkészített éves munkaterv (pl. ütemezési terv, 
létszámterv, előzetes költségbecslés) nem került elő a kutatás során egyik feldolgozott uradalom 
tekintetében sem. A feldolgozott forrásokban arra vonatkozóan azonban fellelhetők adatok, hogy kettő-
négy kertészsegéd és néhány tanonc működött egy-egy uradalmi kertész/főkertész mellett, a 
kertészetekben foglalkoztatott napszámosok létszámára azonban nem derült fény a levéltári 
anyagokból. A Jelölt a védés során meggyőző előadó- és vitakészségről tett tanúbizonyságot. 
Előadásában a témában való felkészültségét és alapos tájékozottságát bizonyította és kiváló kutatói 
készségeit igazolta. 
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Szerző: Turcsán Arion 
Cím: Az éghajlatváltozás hatása egyes kertészeti, szántóföldi és erdészeti növénykultúrákra 
Témavezető: Szabóné Erdélyi Éva 
Védés időpontja: 2017. 05. 22. 
Cím odaítélése: 2017.06.01. „summa cum laude” 
Értékelés: A jelölt többféle növénykultúra elemzése során különböző elemzési módszereket 
alkalmazott, ami részben előnye, bizonyos szempontból azonban korlátja volt a kutatások mélységének. 
A jelölt bizonyította magas szintű tudományos felkészültségét, vitakészségét, és fontos új tudományos 
eredményeket ért el. A bizottság ez alapján javasolja az EDHT-nak a doktori fokozat odaítélését. 
 
Szerző: Fülöp Györk 
Cím: Földmegfigyelési adatokon alapuló tájváltozatossági mutatórendzser kialakítása statisztikai 
eszközökkel  
Témavezető: Ladányi Márta 
Védés időpontja: 2017.02.01. 
Cím odaítélése: 2017.02.23. „summa cum laude” 
Értékelés: A bíráló bizottság a jelölt legfontosabb eredményeként értékelte, hogy elkészítette az 
INLAND térképi megoldását, a térképi tájváltozatosság modellt és felvázolta a modellből származtatható 
térképi termékeket. Az első tézist fontos gyakorlati eredményként, a 2. 3. 4. tézist új tudományos 
eredményként fogadta el a bizottság. 
 
Szerző: Takács Dániel 
Cím: Városi szabadterek és szabadtér-fejlesztések ingatlanérték-befolyásoló hatásának elemzése 
Budapest példáján 
Témavezetők: Balogh Péter István és Marjainé Szerényi Zsuzsanna 
Védés időpontja: 2016. 09.07. 
Cím odaítélése: 2016.10.06. „summa cum laude” 
Értékelés: A dolgozat témaválasztása rendkívül időszerű és helyénvaló. Korábban a szabadtér 
megújítások ingatlanérték befolyásoló hatását nem vizsgálták. A védés nagyon lendületes volt, mely 
során a jelölt jól felépített előadásban prezentált, a vitában rendkívül felkészült válaszokat adott, mellyel 
meggyőzte a bizottságot felkészültségéről. Az adatbázis, melyre a munka épült nem elég részletes és 
bizonytalanságokkal terhelt, ezért sajnálatos módon a levont következtetések egy része e miatt 
vitatható. 
 
Szerző: Nagy Gergő Gábor 
Cím: Madártani felvételezésen alapuló táji léptékű biodiverzitás indikátorok összahasonlító elemzése   
Témavezetők: Kollányi László és Czúcz Bálint 
Védés időpontja: 2016. 09.15. 
Cím odaítélése: 2016.10.06. „summa cum laude” 
Értékelés: A Bizottság állásfoglalása szerint a Jelölt kiváló kutatói habitusról tett tanúbizonyságot 
védése során. A Bizottság kiemelkedőnek értékelte a Jelölt kutatási módszereit, a mintavételezési 
eljárás kialakítását. A Jelölt kutatási módszerének előnyeit és hátrányait, korlátait körültekintően mérte 
fel, tudományos és szakmai alapossággal alkalmazta. A Jelölt kiemelkedő ornitológiai és terepi 
ismeretekről tett tanúbizonyságot. A Jelölt a szakmapolitikai folyamatokhoz, a biodiverzitás indikátorok 
növekvő jelentőségéhez gyakorlati eredményekkel járult hozzá.  
 
Szerző: Valánszki István 
Cím: Vidéki térségek fejlesztését szolgáló indikátorrendszer kidolgozása 
Témavezető: Sallay Ágnes 
Védés időpontja: 2016.03.09. 
Cím odaítélése: 2016.06.06. „summa cum laude” 
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Értékelés: Jelölt olyan tájindikátor-rendszert dolgozott ki, amely alkalmas a táji értékek azonosítására 
az ország vidéki térségeiben, valamint az erre épülő, értékalapú tájgazdálkodás lehetőségeinek, 
formáinak meghatározására a hatékony vidékfejlesztés érdekében. A kidolgozott metodika az 
objektivitása és komplex szemlélete alapján a vidékfejlesztésben, például a források odaítélésénél, 
hangsúlyos szerepet kellene kapjon. A tudományosan helytálló elemzések alapján a szerző a kutatás 
három pillére mentén a vidéki térségek fejlesztését megalapozó új tudományos eredményekre jutott, 
mind a tájindikátorok alkalmazása, mind a közösségi tervezés módszertani megalapozása tekintetében. 
Jelölt elmélyült, módszeres és következetes kutatói habitusról, a tájökológiai és tájépítészeti 
kutatásmódszertan magas szintű ismeretéről és használatáról, továbbá tiszteletre méltó szakma-
szeretetről adott tanúbizonyságot védése során. 
A Bizottság kiemelte, hogy a kutatás további fontos kérdéseket vetett fel, amelyek nem a dolgozat 
hiányát, hanem éppen erősségét jelzik. Egy tudományos munka akkor releváns, ha a belső, szakmai, 
tudományos logikáján túlmenően nem egy zárt rendszer, hanem új irányokat és a gyakorlati 
alkalmazhatóság számára is fontos további szempontokat vet fel.    
Valánszki István 2017-ben az ECLAS hallgatói díját nyerte el - Doctoral students’ ECLAS Award 2017  
 
Szerző: Christian-Oláh Brigitta 
Cím: A posztmodern tájépítészet. Elméleti háttér és megjelenési formák. 
Témavezető: Balogh Péter István, Eplényi Anna 
Védés időpontja: 2016.02.26. 
Cím odaítélése: 2016.06.06. „summa cum laude” 
Értékelés: A Jelölt disszertációját dinamikus, logikus felépítésű előadásban ismertette, a rendelkezésre 
álló időt jól használta fel. A vita során a Bizottság és a hallgatóság által feltett kérdésekre 
lényegretörően, és szabatosan válaszolt. A Bizottság tagjai megállapították, hogy a munka a 
munkahelyi vita óta sokat fejlődött. A jelölt hatalmas munkát végzett, új komplex vizsgálati módszertant 
dolgozott ki. Dolgozatának elvitathatatlan eredményei vannak (széleskörű szakirodalom használat, 
példák kiválasztási szempontjainak meghatározása, és a nagyszámú példa vizsgálata). A Bizottság 
kisebb hiányosságokat és hibákat állapított meg: a kutatásból a posztmodern és kortárs közötti 
kapcsolat mélyebb kidolgozása hiányzik, valamint a deszakralizáció folyamatának vizsgálata még 
további kiegészítésre és igazolásra szorul, sőt a szakma számára további vitaalapot is jelent. A 
Bizottság a dolgozatot az elhangzott kritikai észrevételek figyelembevételével, és beépítésével, akár 
nemzetközi piacon megjelenő könyv kiadására javasolja. 
 
Szerző: Hutter Dóra 
Cím: Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztése vasúti rozsdaterületek felhasználásával 
Témavezető: Mezősné Szilágyi Kinga 
Védés időpontja: 2015.11.27. 
Cím odaítélése: 2015.12.16. „cum laude” 
Értékelés: A jelölt színvonalas előadást tartott. Érdemben válaszolt az opponensi kérdésekre és 
a bizottság kérdéseire is. A védésen színvonalas vita alakult ki, mely során a jelölt szakmailag 
kompetens és meggyőző válaszokat adott, ezzel igazolta a téma alapos ismeretét, szakmai-kutatói 
felkészültségét. Külön kiemeli a bizottság a jelölt tervezői érzékenységét és gyakorlatorientált 
szemléletét. 
 
Szerző: Boros Péter 
Cím: Regionális élelmiszerellátó rendszerek kialakításának és működtetésének társadalmi-gazdasági 
környezete 
Témavezető: Lakner Zoltán 
Védés időpontja: 2015.11.20. 
Cím odaítélése: 2015.12.16. „cum laude” 
Értékelés: A nyilvános vitán a Jelölt az opponensi vélemények figyelembe vételével tartotta meg 
beszámolóját, amely kiegészítette a disszertációban és tézisekben mutatkozó ellentmondásokat, 
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hiányosságokat. A nyilvános vitában elhangzott kérdésekre megfelelő választ adott, amely elméletileg 
és gyakorlatilag megalapozottak voltak. A vita során tanúbizonyságot tett magas szintű szakmai 
jártasságáról. 
 
Szerző: Bárcziné Kapovits Judit 
Cím: A magyarországi zöldúttervezés tájépítészeti metodikájának megalapozása 
Témavezető: Csemez Attila, Sallay Ágnes 
Védés időpontja: 2015.03.20. 
Cím odaítélése: 2015.06.17. „cum laude” 
Értékelés: Bárcziné Kapovits Judit aktuális téma feldolgozását vállalta fel alapos, új kutatási 
eredményeket is felvillantó nemzetközi és hazai szakirodalmi kutatással (1. tézis). Valós, alulról jövő 
társadalmi kezdeményezés tudományos megalapozását tűzte ki célul. A fogalmi rendszer tisztázása 
eredményesnek tekinthető, ezért a 2. tézis elfogadható. A zöldutak létesítésének alapeseteire 
kidolgozott rendszer indokolt és elfogadható (3. tézis). Külön értéket jelent a zöldutak tipizálása (4. 
tézis). Helyes volt Bárcziné Kapovits Judit helyzetfeltárása, hogy a zöldutak a területrendezési 
tervekben övezetként kaphatnak megfelelő hangsúlyt és területi védelmet. A területrendezésre tett 
javaslatok célirányosak, de a tervhierarchia alapos áttekintésének hiányában a tervi javaslatok nem 
kellőképpen alátámasztottak (5. tézis csak részben fogadható el). A „Zöldutak létesítésére javasolt 
térségi övezet” elfogadható javaslat, de ezek megvalósításához további kutatások szükségesek. A 
területi tervek teljes hierarchiájának áttekintése nélkül a 6. tézis nem kellően alátámasztott. Hiányzik az 
övezetképzéshez szükséges adatok meghatározása. 
 
Szerző: Pádármé Török Éva 
Cím: A tájvédelmi elvek alkalmazása a településtervezés módszertanában 
Témavezető: Csima Péter 
Védés időpontja: 2014.11.26. 
Cím odaítélése: 2014.12.17. „summa cum laude” 
Értékelés: Jelölt kutatási tevékenységét és eredményeit átfogó, szakszerű előadásban ismertette. A 

feltett kérdésekre mind írásban, mind a szabad vita során felkészülten, szabatosan válaszolt; kutatási 

területén nagymértékű gyakorlati jártasságot mutatott. Igényes, gyakorlatorientált dolgozatával igazolta, 

hogy az elmúlt időszakban önálló és részletes kutatómunkát végzett. A választott módszertannal, a 

német rendszerrel összevetve bemutatta a településtervezés hazai tájvédelmi eszközrendszerét, 

valamint érdemi javaslatokat tett új tartalmi elemek bevezetésére és a hazai területhasználati 

kompenzációs rendszer fejlesztésére. A kutatás folytatását, illetve kisebb fejlesztés, kiegészítés utáni 

publikálását a bizottság javasolja. 

 
Szerző: Tóth Arnold 
Cím: A marketing-kommunikáció és pénzügyi eredményességének mérése a magyar borászatok 
körében 
Témavezető: Székely Géza 
Védés időpontja: 2014.09.29. 
Cím odaítélése: 2014.10.15. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt széles körű idegen nyelvű irodalmi feldolgozásra alapozott, interdiszciplináris 
vizsgálatok alapján értékelte a marketingkommunikációs költségek eredményességét, nemzetközi 
viszonylatban elfogadott, a hazai borágazatban felhasználható mutatókkal, segítve ezzel a további 
hasonló hazai kutatások megalapozását. Elsőként vizsgálta részletesen és tett kísérletet, adekvát 
statisztikai apparátus igénybevételével, a hazai borágazatban a marketingkommunikációs költségeknek 
a vállalkozás eredményére gyakorolt hatásának kimutatására. 
 
Szerző: Bajor-Lampert Rita 
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Cím: A tanösvények szerepe és kialakítási szempontrendszere – „Zöld tantermek” Budapest helyi 
jelentőségű védett területein 
Témavezető: Csemez Attila 
Védés időpontja: 2014.08.29. 
Cím odaítélése: 2014.10.15. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt által kitűzött célok és kutatási feladatok helyessége vitathatatlan, ugyanakkor nem 
fogta át a tanösvények létesítése körül tapasztalható problémák teljességét. A dolgozat egyik 
kiemelkedő értéke Jelölt által végzett kérdőíves felmérés. A tanösvények tematikus áttekintése éppúgy 
hozzájárul a dolgozat gyakorlati alkalmazhatóságához, mint ahogy a terepi vizsgálatokból leszűrt 
tapasztalatok. Hiányolható a nemzetközi tapasztalatok, különösen az USA-beli nemzeti parkok 
gyakorlatának tanulmányozása. A disszertáció gazdagabb és differenciáltabb eredményeket tartalmaz, 
mint ahogy az a hat tézisben megfogalmazódott, amelyek részben a gyakorlat számára használható 
ajánlások. 
 
Szerző: Szűcs Viktória 
Cím: Az élelmiszeripari adalékanyagok fogyasztói kockázat-elemzése 
Témavezető: Bánáti Diána 
Védés időpontja: 2014. 07. 11 
Cím odaítélése: 2014.10.15. „cum laude” 
Értékelés: A dolgozatban Jelölt széles körű hazai és nemzetközi érdeklődésre számot tartó 
problémakört vizsgált. Az alkalmazott elemzési módszerek korszerűek, jóllehet a minta nagyságból és a 
mintavételből adódóan csak korlátozott lehetőségek vannak a kutatási eredmények általánosítására. A 
szakirodalom eredményeinek feldolgozása és a saját kutatási eredmények ismertetése megfelel a 
korszerű kutatásmódszertannak, a disszertáció kialakításában azonban több helyen érzékelhető a 
szerkesztői rutin hiánya. A vitában Jelölt jó vitakészségről tett tanúbizonyságot.   
 

Szerző: Kúti Zsuzsanna 
Cím: A klímaváltozás hatása Geometridae (Lepidoptera) fajok fenológiájára és populációdinamikájára 
Témavezető: Ladányi Márta 
Védés időpontja: 2014.05.19. 
Cím odaítélése: 2014.06.11. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt kutatómunkájával és szakirodalmi felkészültségével, valamint a kérdésekre adott 
válaszaival bizonyította, hogy egy adott kérdéskört képes precízen megfogalmazni és az értékelést a 
matematika eszközeivel pontos és szakszerű módon kivitelezni. Jelölt az előadását időben pontosan 
demonstratívan, mutatta be. A felmerült kérdésekre jól felkészül és szakszerű válaszokat adott. A 
dolgozatban felhasznált irodalom magas száma alátámasztja Jelölt széles körű tájékozottságát a 
szakirodalomban.  
 
Szerző: Jombach Sándor 
Cím: Passzív képalkotó távérzékelés a tájkarakter elemzésben 
Témavezető: Kollányi László 
Védés időpontja: 2014.05.09. 
Cím odaítélése: 2014.06.11. „summa cum laude” 
Értékelés: Az értekezés Jelölt önálló munkája, megfelel a fokozatszerzéshez szükséges 
kritériumoknak, bizonyítja szakmai felkészültségét és alkalmasságát a tudományos kutatásra. Az 
előadás tömör, szakszerű, színvonalas volt, az illusztrációként alkalmazott diasor szemléletesen 
támasztotta alá a szakmai mondanivalót. Jelölt széleskörű tudományos kutatásai alapján fontos 
eszközökkel gazdagította a tájkarakter és a tájváltozási folyamatok elemzésének, megjelenítésének 
hagyományos módszereit. Jelentős új tudományos eredménynek számít a zöldfelületi intenzitás mutató 
kidolgozása, a táj nyitottságának változását leíró indikátor alkalmazása, az elméleti láthatósági mutató 
bevezetése, a szembenéző lejtők fogalmának és területi lehatárolásának valamint a domborulat-
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lehatárolás módszerének bevezetése. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából nagyon jelentős a 
magassági modellek tájkarakter elemzésre, szemléltetésre való alkalmasságának értékelése.  
 
Szerző: Sárospataki Máté 
Cím: Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben 
Témavezető: Fekete Albert 
Védés időpontja: 2014.04.29. 
Cím odaítélése: 2014.06.11. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt jól illusztrált átfogó, szakszerű előadásban számolt be kutatásai eredményeiről. 
Igazolta, hogy az elmúlt években nagyszabású gyűjtő- és rendszerező munkát végzett. A dolgozat 
adatmennyisége nem önmagáért való, a munkának a társszakmák számára is hasznos tanulságai 
vannak. Részletes, hiánypótló munkája meggyőzően mutatja be a magyar dendrológiai kerteket. A 
feltett kérdésekre mind írásban, mind a szabad vita során felkészülten, szabatosan válaszolt; kutatási 
területén megfelelő jártasságot mutatott. A munka kisebb fejlesztés, kiegészítés utáni publikálását a 
bizottság feltétlenül javasolja.  
 
Szerző: Gábor Péter 
Cím: Városi területek megújítása-különös tekintettel a szabadterekre 
Témavezető: Schneller István 
Védés időpontja: 2014.04.23. 
Cím odaítélése: 2014.06.11. „summa cum laude” 
Értékelés: Jelölt kutatási tevékenységét és eredményeit átfogó, szakszerű előadásban ismertette. A 
feltett kérdésekre mind írásban, mind a szabad vita során felkészülten, szabatosan, nagyfokú 
vitakészséggel válaszolt; kutatási területén kiemelkedő jártasságot mutatott. Igazolta, hogy az elmúlt 
időszakban önálló és karakteres kutatómunkát végzett. A kialakított mintavétellel feltárta és igazolta, 
hogy mennyire elválik egymástól a különböző érdekcsoportok szemléletmódja és véleménye a 
településfejlesztési projektek kapcsán. Jól tárja fel, dokumentálja és elemzi a hazai ellentmondásos 
településtervezési gyakorlatot, valamint érdemi javaslatokat tesz. A Bizottság nagyra értékeli Jelölt 
szakmában betöltött szerepét és tevékenységét. A munka kisebb fejlesztés, kiegészítés utáni 
publikálását a bizottság javasolja. 
 
Szerző: Vajda Szabolcs 
Cím: Hagyományos építőkövek a települési tájban a Dunántúli-középhegység példáján 
Témavezető: Jámbor Imre, Fekete Albert 
Védés időpontja: 2014.03.04. 
Cím odaítélése: 2014.06.11. „cum laude” 
Értékelés: A gyakorlatorientált kutatás jövőbeni hasznosítása az építészek és a tájépítészek számára 
egyaránt jelentős. Fontos lenne az elkészült anyag minél intenzívebb beépítése az oktatásba, illetve a 
helyi közösségekkel és a szakemberekkel történő széles körű megismertetése. Jelölt a vita során a 
Bizottság és a hallgatóság által feltett kérdésekre lényegre törően és szabatosan válaszolt. A 
hozzászólásokban hangsúlyosan szerepelt a téma gyakorlatban és oktatásban való felhasználásának 
fontossága. 
 
Szerző: Filepné Kovács Krisztina 
Cím: Tájhasználati szempontok vidéki térségek versenyképességének értelmezéséhez 
Témavezető: Csemez Attila 
Védés időpontja: 2013.10.10. 
Cím odaítélése: 2013.12.03. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt a bemutatott értekezéssel a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges 
követelményeket tartalmi és formai szempontból teljesítette. A kérdésekre adott válaszokat az 
opponensek és a bizottsági tagok elfogadják. A témában szakmailag jól felkészült, magabiztos, 
megalapozott tudással rendelkezik 
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Szerző: Molnár Zsófia 
Cím: Az Alsó-Tisza völgyi holtágak tájvizsgálata és tájrehabilitációs elvei 
Témavezető: Csima Péter, Illyés Zsuzsanna 
Védés időpontja: 2013.07.02. 
Cím odaítélése: 2013.10.30. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt a bemutatott értekezéssel a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges 
követelményeket tartalmi és formai szempontból teljesítette. A kérdésekre adott válaszokat az 
opponensek és a bizottsági tagok elfogadják 
 
Szerző: Eplényi Anna 
Cím: Kalotaszeg tájkarakter elemzése 
Témavezető: Fatsar Kristóf 
Védés időpontja: 2013.03.27. 
Cím odaítélése: 2013.06.04. „summa cum laude” 
Értékelés: Jelölt sajátos és újszerű megközelítési módot alkalmazott a szabadkézi rajz táji léptékű 
témakörben való használatával és sikerült eredményes munkát végeznie. Bebizonyította a választott 
módszer helyességét. Bravúros ismeretanyagról tett tanúbizonyságot, amelyet kiváló módon tud 
alkalmazni. A terepi munka és a kiemelkedő helyismeret tudományos szintű feldolgozását valósította 
meg. Dicséretes, hogy Jelölt az írásbeli anyaghoz képest is még kiforrottabban tudta bemutatni 
kutatását a nyilvános vitán. 
 
Szerző: Deák Zsuzsanna 
Cím: A környezettudatos vállalati magatartás és a tőkepiaci érték 
Témavezető: Hajdu Istvánné 
Védés időpontja: 2013.02.04. 
Cím odaítélése: 2013.03.05. „summa cum laude” 
Értékelés: Jelölt a környezeti értékeink, a fenntarthatóság szempontjából fontos és izgalmas területet 
választott, a téma megközelítése, annak multidiszciplináris vizsgálata nem szokványos a hazai 
kutatásokban. Jelölt disszertációjában a New York-i tőzsdén jegyzett élelmiszeripari vállalatokat 
vizsgálta közelebbről. A vitában feltett kérdésekre adott válaszaival Jelölt igazolta, hogy birtokában van 
a tudományos munkát megalapozó ismereteknek, széleskörűen felkészült szakember. 
 
Szerző: Szilvácsku Zsolt 
Cím: A fenntarthatósági hatásvizsgálatok értékrendi alapjai és módszertani, intézményi szempontjai 
Témavezető: Kollányi László 
Védés időpontja: 2012.12.19. 
Cím odaítélése: 2013.03.05. „cum laude” 
Értékelés: Jelölt munkájának nagy erénye, hogy e komplex témakör „körbejárásával” feltárta azokat a 
főbb kulcsszavakat, problémákat, amelyek részletes tisztázása, az ezekre vonatkozóan lefolytatott 
tudományos kutatás, társadalmi konszenzus keresés nélkül a dolog lényegét illetően nem lehet 
továbblépni. A dolgozat nem csupán az elméleti és eszmei alapok irányába tesz határozott lépéseket, 
hanem jelentős tapasztalati tőkéje alapján a kérdéses intézmény rendszertani kérdéseit, illetve 
gyakorlati megvalósulását és megvalósíthatóságát is vizsgálja. A javaslatok kimunkálása során 
ugyanakkor a tájra, mint a fenntarthatóság meghatározó rendszerére vonatkozó fejezet a súlyához 
mérten kevésbé kidolgozott. A további publikálás esetén a meglévő elírásokat korrigálni kell. 
Összességében megállapítható, hogy Jelölt széles körű tájékozottságot mutat a választott, jelen 
esetben mind tudományos, mind gyakorlati szempontból nagyon időszerű témakörben. A Bizottság a 
dolgozatban tükröződni látta Jelölt 20 éves, elhivatott kutatómunkáját és annak eredményeit.  
 

2. táblázat. Az elmúlt öt tanévben védett PhD hallgatók védésének minősítése 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Summa Cum Laude 2 3 - 4 4 2 

Cum Laude 3 6 3 -  3 

Rite - - - -  1 

 

11. A Doktori Iskola jövőképe 

 
A 2015 márciusában elvégzett profiltisztítás és átstrukturálás célja egyértelműen a TTDI egységesebb, 
tisztább tudományterületi kompetenciájának kialakítása volt. A tájépítészet agrárműszaki területéhez az 
új felállásban még szervesebben kapcsolódik a tájökológiai és környezeti modellezés, illetve mindkét 
tudományterület számára alapvető fontosságú feldolgozási, értékelési módszerként a térinformatika és 
a matematikai modellezés. A Doktori Iskola tehát tartalmában és kutatási módszertanában megtartotta 
a szakterületi komplexitást, ám még inkább koherens lett. A kertészettudományi doktori képzéstől, a 
döntően agrártudományi megközelítéstől és témaköröktől markánsan eltérő kutatási területeken, eltérő, 
komplex, a műszaki, ökológiai és esztétikai/alkotói szempontokat és tudományos megközelítést 
integráló kutatási módszerekkel és célokkal dolgozik. A doktori iskola önállóságát ez a sajátos, komplex 
cél és eszközrendszer indokolja.  
Ezt a koherenciát felhasználva a két témacsoport közötti együttműködést kutatási témákban, 
témavezetésben és kurzusokban is tovább kell vinni, erősíteni a jövőben.  
 
A Doktori Iskola nemcsak a hazai szakmai tudományos fejlődés letéteményese, hanem a határon túli 
tájépítészmérnök képzés számára is továbblépést jelenthet. A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Marosvásárhelyi Campusán indult magyar nyelvű tájépítész képzés fejlesztése 
szempontjából különösen fontos, hogy az ottani oktatók minél nagyobb számban tudjanak 
bekapcsolódni a TTDI tudományos továbbképzésébe. A Kárpát-medencei térségben egyedül a TTDI 
kínál magyar nyelven doktorképzést a tájépítészet tudományterületén.   
 
Ugyanakkor a nemzetközi érdeklődés is nő a TTDI tájépítészeti doktorképzése iránt. Eddig négy külföldi 
hallgató szerzett itt doktorfokozatot, míg jelenleg 10 külföldi doktorandusza van az iskolának, akiknek 
angol nyelvű kurzusokat és témavezetést, ill. konzultációt biztosít az Iskola a tudományos 
kutatómunkához. A külföldi hallgatók költségtérítéses, önköltséges vagy Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjas hallgatók. A Stipendium programban több jelentkezőt kellett 2017-ben és 2018-ban is 
elutasítani témavezetői kapacitás hiányában, míg két esetben kiválóan felkészült hallgatók nem jutottak 
be, kvóta hiány miatt.   
 
A Tájökológiai témacsoport olyan oktatók és kutatók szakmai közösségét öleli fel, akik speciális 
képzettségüknél, illetve szakterületüknél fogva (meteorológia, matematika, biológia stb.) az adott 
kutatások igen sokoldalú, összefüggéseiben pedig rendkívül komplex megközelítését teszik lehetővé. A 
szakmai csapat tagjai széles körű és szoros együttműködésükben hosszú múltra tekintenek vissza, 
ebből fakadóan komoly határterületi tapasztalatokra tettek szert. Az ilyen jellegű tudás, a maga 
specialitása és komplexitása miatt egyetlen felsőoktatási intézményben sem szerezhető meg. Éppen 
ezért a csapat tagjai elkötelezettek a magas szintű képzettséggel, egyetemi (mester szintű) diplomával 
rendelkező fiatalok minél intenzívebb bevonására, hogy az alkalmazott tudományokban való kutatásaik 
során ők is elsajátítsák azt a képességet, amellyel hozzájárulhatnak a tájökológiai kutatások sokoldalú 
megközelítéseket igénylő minőségi értéknöveléséhez.  
 
A Tájépítészeti ás Településtervezési Kar stratégiai tervei között szerepel az alkotói, művészeti doktori 
képzés, a Tájépítészeti DLA fokozatra való felkészítés bevezetése is. A Kar képzési profiljának 
sajátossága az alkotói-tervezői munka, a tudományos PhD fokozat mellett a szakterületen szükség van 
a művészeti, alkotói DLA fokozatra is. Ehhez természetesen további erősödésre van szükség, mind a 
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törzstagok, mind az egyetemi tanárok számában. A fejlesztés 2014. év óta látható eredményeket ad, 
már öt oktató szerezte meg a CSc, illetve PhD fokozat után az építőművészeti doktorátust (DLA).  
 
A törzstagok erősen motiváltak az akadémiai doktori fokozat, illetve az egyetemi tanári kinevezés 
megszerzésében. 2018-ban sikerült egy új egyetemi tanárral tovább erősödni. A tudatos építkezés a 
Doktori Iskolában tehát folyik, az oktatók, kutatók elkötelezettek a minőségi fejlesztésért, és bíznak az 
Iskola jövőjében. 
 
.  
Budapest, 2018. október 29. 
 
 

Bozó László  
egyetemi tanár, a DI vezetője 
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1. MELLÉKLET 

Az Iskolában közreműködő oktatók és témavezetők: 

Név Tud. Fokozat Beosztás Munkahely 

Balogh Péter István PhD, DLA egyetemi docens Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 

Báthoryné Nagy Ildikó Réka PhD egyetemi docens Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 

Biró Borbála DSc egyetemi tanár Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 

Bisztray György Dénes PhD habil. egyetemi tanár Szőlészeti és Borászati Intézet, Szőlészeti Tsz. 

Boromisza Zsombor PhD egyetemi docens Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 

Bozó László DSc,  
MHAS 

egyetemi tanár Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék  
 

Csemez Attila DSc habil. ny. egyetemi tanár Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Csima Péter CSc habil ny. egyetemi tanár  

Czúcz Bálint PhD tudományos munkatárs MTA Ökológiai Kutatóközpont 

Dombos Miklós PhD tudományos főmunkatárs MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 

Dúll Andrea PhD egyetemi docens ELTE 

Eplényi Anna PhD egyetemi adjunktus Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 

Fatsar Kristóf PhD habil. egyetemi tanár Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 

Fekete Albert PhD habil. egyetemi tanár Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 

Filepné Kovács Krisztina PhD egyetemi adjunktus Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Gaál Márta CSc tudományos főmunkatárs AKI 

Gergely Erzsébet CSc igazgató Ökopolisz Alapítvány 

Gerzson László PhD ny. egyetemi docens Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 

Hajdu Istvánné CSc professor emeritus  

Herczeg Ágnes PhD egyetemi adjunktus  
 

Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék 

Hubayné Horváth Nóra 
Krisztina 

PhD egyetemi docens Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 

Hufnagel Levente PhD habil. egyetemi docens Növénytermesztési Intézet 

Illyés Zsuzsanna CSc egyetemi docens Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 

Ittzés András PhD egyetemi docens Biometria és Agrárinformatika Tanszék 

Jámbor Imre CSc, DLA ny. egyetemi tanár  

Jombach Sándor PhD egyetemi adjunktus Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Jung András PhD tanszékvezető, egyetemi 
docens 

Műszaki Tanszék 

Karlócainé Bakay Eszter PhD egyetemi docens Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 

Kasza Gyula PhD külső óraadó, címzetes 
egyetemi tanár 

Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék 

Kollányi László CSc egyetemi docens Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Kocsis János Balázs PhD egyetemi docens BMGE 

Kovács Eszter PhD egyetemi docens Ökológiai gazdálkodási és Agrár-
környezettervezési Tanszék 

Ladányi Márta PhD habil egyetemi docens Biometria és Agrárinformatika Tanszék 

Lakner Zoltán CSc egyetemi tanár, 
tanszékvezető 

Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék 

Láng Zoltán DSc habil egyetemi tanár Műszaki Tanszék 

Mezősné Szilágyi Kinga CSc habil., DLA egyetemi tanár Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 

Pásztor László PhD  MTA ATK TAKI 

Sallay Ágnes PhD habil. egyetemi docens Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Schneller István CSc, habil egyetemi tanár Településépítészeti Tanszék 

Simon Mariann CSc, habil egyetemi tanár Településépítészeti Tanszék 

Somodi Imelda Réka PhD tudományos munkatárs MTA Ökológiai és Botanikai Intézet 

Szabó Krisztina PhD egyetemi docens Kert- és Szabadtértervezési Tanszék 

Szabóné Erdélyi Éva PhD egyetemi docens Budapesti Gazdasági Főiskola 
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Szilvácsku Miklós Zsolt PhD egyetemi adjunktus Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Valánszki István PhD egyetemi adjunktus Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék 

Végvári György CSc egyetemi tanár Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 
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2. MELLÉKLET 
 

Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola felvételi eredményei 2013-2018. 

jelentkező        nyelvtudás tanulm. 
eredmények 

tudományos 
tevékenység 

felvételi 
beszélgetés 

 összesen 

 max. 10 pont max. 10 pont max. 30 pont max. 30 pont    

2018 X     

F1-Á  10 30 30 70 

F2-Á  10 30 30 70 

F3-Á  5 30 30 65 

F4-Á  10 30 23 63 

F5-Á   35 28 63 

N1   6 20 26 

2017 X     

F1-Á  10 30 30 70 

F2-Á  0 25 40 65 

F3-Á  0 23 40 63 

F4-Á  0 23 30 53 

F5-Á  0 28 24 52 

F6-Á  10 20 20 50 

N1-Á  0 15 18 33 

N2-Á  10 15 7 32 

      

      

2016      

F1-Á  5 30 30 65 

F2-Á   30 30 60 

F3-Á  5 28 26 59 

F4-K   30 30 60 

F5-K   25 30 55 

N1-Á     0 

      

2015      

F1-Á 10 5 30 30 75 

F2-Á 10  30 28 68 

F3-Á 10  30 28 68 

F4-Á  5 30 30 65 

N1-Á 6 5 10 28 49 

N2-Á  5 20 20 45 

N3-Á 6  14 15 35 

N4-Á   3 10 13 

      

2014      

F1-Á 10 10 30 30 80 

F2-Á  10 30 30 70 

F3-Á  10 29 30 69 

F4-Á  5 29 25 59 

F5-Á   25 30 55 

F6-K 6  25 30 61 

      

2013      

F1-Á 10 10 26 30 76 

F2-Á  10 30 30 70 

F3-Á 6 5 28 29 68 

F4-Á 6  30 28 64 

F5-Á 6  30 27 63 

F6-Á  5 28 29 62 

F7-K 10 5 30 30 75 
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F8-K   30 30 60 

F9-K  5 25 26 57 

F10-K   25 30 55 

F11-K   27 28 55 

F12-K   26 27 53 

F13-K  5  30 35 

F14-K    26 26 

N1-K     0 

      

 
 


