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Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet (1894)

Az eklektikus főépület – ma a műemléki F épület -, előtérben a korra jellemző ún. szőnyegágy 

Európa egyik első iskolája, ahol a 19.sz végén a kertészképzés részeként

fejlődött a díszkertészeti stúdium rajz és ábrázoló mértan alapokon



A kerttől a városig – Rerrich Béla, az iskola alapító

• Thomas Hayton Mawson (1861–1933) angol kerttervező, tájépítész 

és várostervező

• Art and Crafts mozgalom            Városszépítő mozgalom 

Várostervezési Intézet 

• Rerrich Béla (1881-1932) építész, BME             1907-1908 London 

Mawson Iroda



A kerttől a városig – Rerrich Béla, az iskola alapító

• Királyi Kertészeti Tanintézet 1908 – a díszkertészeti alapok fejlesztése, 

kerttervezés és kertművészet tárgyak bevezetése

• Intézet igazgató, campus fejlesztő, építész-városépítész

• Várostervezési – tájépítészeti publikációk: tájépítészeti (Olmsted,  Mawson 

fogalmak bevezetése, adaptálása, az első közkert normatíva javaslat

• Mértani kert – kertépítészeti térformálás reformja 



Szeged, Dóm tér 

A középkori süllyesztett kert 

városi újraértelmezése

A Dóm tér építészeti és szabadtérépítészeti együttese



Mester és Tanítvány - Folytonosság - Ormos Imre
Táj- és kertépítészet - önálló egyetemi szak - 1968

tanszékvezető, dékán, rektorhelyettes (1932-1968), BME Városépítési Tsz.

Új tervezési, kutatási feladatok: városfejlesztés, regionális szintű tájrendezés,

tájvédelem, természetvédelem, műemlékvédelem

Zöldfelületi rendszer és környezetvédelmi kutatások, a várostervezésbe és a 

területfejlesztésbe beépül a tájépítészet   



Történeti, középkori kert idézetek a Budai Vár udvarkertjeiben 

Ormos féle „feszültség-mentes kert”

Természetelvű térszervezés és növény-

alkalmazás

A helyreállítások során új szakmai, tervezési feladatok jelennek meg 



Mester és Tanítványa – Együttműködés - Mőcsényi Mihály

A képzési paletta fejlesztése – tájépítészet teljes vertikuma

Tanár, tanszékvezető, szakvezető, rektor (1945-79, 1991-93)

Sokoldalú képzettség: kertészmérnök, ökonómus, ELTE művészettörténész, 

BME városépítési szakmérnök 

Bővíti a képzési programot, tereprendezés új szemlélettel, tájtervezés, területfejlesztés

1969-79 tanszékvezető professzor, Tájépítészeti Tanszék

1971 Táj- és kertépítészeti szak vezetője

Nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése, külföldi hallgatói gyakorlat

1978-1986 IFLA alelnök, 1986-1990 elnök 

„Második Mőcsényi korszak”: 1991-93 rektor, 1992 Tájépítészeti Kar, dékán 



Funkció és ökológia egyensúlya a kert- és tájtervezés szintjén

Az első tájrehabilitációs munkák  

– A Feneketlen-tó közparkja a felhagyott agyagbánya helyén

Tájépítészet beépül a várostervezésbe, szabályozásba, környezetvédelembe

(ÉVM, Dalányi L.)



Bánya-rekultiváció és tájpotenciál-hasznosítás villakertben, Györök

Felhagyott kőbánya Szépkilátón                                                                               bányafal „rekultiváció” 



Tájépítészeti Kar (1992) Az egyetemi képzés fejlesztése 

Tájépítészet

2 év alapképzés

3 év szakirányos képzés

Kert- és szabadtértervezés

Tájvédelem és tájrehabilitáció

Tájtervezés és regionális fejlesztés

Kertművészet és történeti kertek

Hallgatói állomány 60-80/év

5 tanszék

4 szakirány 



Az egyetemi státusz és a képzési struktúra változása

Egyetemi átszervezések, integrációk: 

2000 - 2003 Szent István Egyetem - 60 km-es körben több campus

SZIE YMMK Településmérnök egyetemi szak – alapozó mérnöki stúdiomok 
(40%) 

2003 BKÁE             2004 Budapesti Corvinus Egyetem

Bologna rendszerű képzés BSc (2006) + MSc (2009) + PhD (1992 óta)

2015 SZIE-hez csatolják újra a Budai Campus 3 karát



Tájrendező és Kertépítő mérnök
7 szemeszter, 210 kredit

3 szakirány: Tájrendező +  Kertépítő + Településüzemeltető 

Az átalakítások alatt (ellenére) a képzés zavartalanul folyik

MLA in Landscape Design and Garden Art

(10-12 fő) 

Tájépítész - Kertművész MA

(10-15 fő) 

Településmérnök MSc

(15-20 fő)

Tájépítészmérnök MSc

(25-30fő)

PhD Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
Posztgraduális képzés
Agrárműszaki 
területen
Évi 3-4 fő

Mester képzés
Agrár / műszaki / 
művészeti területen

Alapképzés
Agrár(műszaki) 
területen
120-140 hallgató
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BSc 3. évfolyam szakirányos képzés: építés, fenntartás, kezelés, 

menedzsment orientáció táj, kert-szabadtér, település léptékben

MSc és MA képzés: tervezés, fejlesztés, kutatás orientált képzések

Az integrált és participatív tervezésoktatási metodika lehetőség és 

szükségszerűség is.

Rendszeres tervezési prezentáció, egyéni és teammunka

Évente 20-30 önkormányzati, intézményi, szervezeti együttműködés

Hallgatói tervpályázati rendszer

Szakmai megjelenések, Diploma kiállítás

Projektek és műhelygyakorlatok a képzésben



Városi tájépítészet célja, feladata, szintjei

Globális / Urbanizációs kihívások 

Lokális válaszok 

a trendek, globális folyamatok elemzésével és 

a jó példák adaptálásával
Európai Táj Egyezmény és EU kutatási irányok: tájkarakter, tájvédelem, zöld-infrastruktúra

élhető települési táj

Fenntarthatóság elvének újraértelmezése                ökonómia versus ökológia

városi és térségi zöld-infrastruktúra fejlesztés,

zöld- és kék felületek ökoszisztéma szolgáltatása

Élhetőség elve – környezetbarát, gyalogosbarát hálózatok

Társadalmi jólét elve, rekreációs igények, szociális és egészségi szempontok

Közösségteremtés elve, társadalmi kohézió és környezeti érzékenység  



A városi tájépítészet intézményesítése – Zöld-infrastruktúra
Nagy lépték: térségi, városi szint



Városi zöldfelületi rendszer kutatások
Funkcionális és kondicionáló térszerkezeti elem, alrendszer

NDVI alapú zöld-intenzitás mérleg

1990-2005 közötti változás

Felszín-hőmérséklet

alapú hősziget kutatás 
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Zöldfelületi rendszer és zöldhálózat 
tervezése   -- évközi gyakorlat

Szaknyelv értelmezése, definíció alkotás

Budapest ‘mentális térképe’

Bosnyák tér környezetének tervezése

Papír alapú tervezés és prezentáció,

Településmérnök és tájépítész  hallgatók 
vegyes csoportjának

Faculty of Landscape Architecture Combine traditional and digital survey methods

Zöld intenzitás vizsgálat kerületi léptékben (Budapest, XIII. kerület)



Élhetőség és rekreáció
Zöldhálózatok a városban

Pesti zöldgyűrű koncepciója:

Közút fejlesztés  (KKK) helyett 

zöldsétány egy 90%-ban létező 

városi zöldfolyosóban, barna mező 

revitalizációval egybekötve

41 km-es ‚maratonnyi’ zöldsétány



Szürke infrastruktúrából Zöld infrastruktúra
Hamburg válasza a globális és urbanizációs klímaváltozásra

hosszú távú zöldhálózat fejlesztés - 40%-os zöldhálózati fedettség

A7 autópálya feletti zöldfolyosó 34 méter széles, 2-3 méter mély feltöltéssel, és 7000 ha zöld



Zöldhálózat és Zöld-infrastruktúra együttes fejlesztése

Barnamezős közlekedési

területek rehabilitációja, 

zöld intenzitás növelés

Új rekreációs közterület, 

lineáris és területi 

zöldhálózati elemek

Zöldsétány hálózat és 

tematikus parkok 

hálózata

Hutter Dóra doktorandusz

kutatásai nyomán
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Városi tájépítészet helyi feladatai 
Tájépítészeti, szabadtér-tervezési eszközök

Hallgatói tervpályázatok - városi zöldhálózat 

Római part 2100 

Nyugati grund vasúti rozsdaterület rekreációs hasznosítása

Széllkapu  



2016.08.04. 23Faculty of Landscape Architecture                                  Master courses – Landscape design and Garden art MA

Zöld-infrastruktúra / szürke infrastruktúra

A galériaerdő és a tradicionális zöldsétány és vízparti rekreációs terület megőrizhető az ideiglenes gát

helyének átgondolásával 
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Tájépítészeti Kar
KERT- ÉS SZABADTÉRTERVEZÉSI TANSZÉK

I díj: Horváth Bettina, Hrabák Luca, 
Városy Dóra,  Papp Márton 
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Zöldfelületi rendszer és zöldhálózat 
tervezése   -- évközi gyakorlat

Szaknyelv értelmezése, definíció alkotás

Budapest ‘mentális térképe’

Bosnyák tér környezetének tervezése

Papír alapú tervezés és prezentáció,

Településmérnök és tájépítész  hallgatók 
vegyes csoportjának

Mária zarándok út nyomvonal tervezés

A Budapesti Agglomeráció tájpotenciáljának és zöldút hálózatának vizsgálata

Útvonal fejlesztési javaslat látványérték, pihenési potenciál műemlék, tájérték 

alapján



Közösségfejlesztés tájépítészeti eszközökkel

A hely adta potenciál felismerése, helyi igények feltárása közösségi tervezés keretében



Közösségi kertek – közösségi tervezés



Ki tervezi a várost?

Egyszer talán majd ők! 

Köszönöm a figyelmet

Fekete-fehér kép (14*13,3 cm) 


