
TÁJÉPÍTÉSZET HÓNAPJA 

 

A TERVEZÉS NÖVEKVŐ SZEREPE A KLÍMAVÁLTOZÁSRA VALÓ 

FELKÉSZÜLÉSBEN 
című konferencia 

 

 „A TÁJÉPÍTÉSZET TÁRSADALMASÍTÁSA” programsorozat keretében 
 

A konferencia célja, hogy feltárja, miként tud a tájépítészeti tervezés hozzájárulni a 

klímaváltozás káros hatásainak mérsékléséhez. A témakörön belül hangsúlyos szerepet kap az 

energiagazdálkodás kérdése. 

 
2012. április 27. 

BCE Budai Campus 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 

 

08:30-09:00 Regisztráció 

 

Levezető elnök: Dr. Csemez Attila DSc, egyetemi tanár, BCE Tájtervezési és 

Területfejlesztési Tanszék 

 

9:00-9:05 Dr. M. Szilágyi Kinga dékán, BCE Tájépítészeti Kar – A résztvevők 

köszöntése 

9:05-9:30 A konferencia díszvendége, Nigel Thorne, az Európai Tájépítész Szövetség 

(EFLA) elnöke, a Tájépítész Világszövetség (IFLA) alelnöke előadása: 

Tájépítészet – a felelősség érzése 

 

9:30-10:30 Konferencia megnyitók A1 terem 

Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár, 

Belügyminisztérium: Klímavédelem és tájépítészet a területrendezés és az 

építésügy területén 

V. Németh Zsolt, vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Vidékfejlesztési 

Minisztérium: Klímavédelem a vidékfejlesztési stratégiában 

Dr. Rácz András környezet- és természetvédelemért felelős helyettes 

államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium: A védelmi szempontok 

összeegyeztethetősége és lehetőségei 

 

10:30-10:50 Büfészünet 

 

10:50-12:10  Plenáris ülés – a klímavédelem és energiapolitika fő területei A1 terem 

Dr. Unk Jánosné okl. villamosmérnök, regionális szakértő tervező: A 

klímaváltozás és az energiagazdaság térségi összefüggései 

Dr. Gyulai Iván ökológus, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 

igazgatója: A területhasználat fenntarthatósága 

Dr. Gergely Sándor kutatási igazgató, tudományos tanácsadó, Károly Róbert 

Főiskola: Megújuló energia és klímaváltozás 

 

Dr. Dömötör Tamás, a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja, a Magyar 

Tájépítészek Szövetsége elnöke – A tájépítészet a klímavédelemben és az 

energiagazdálkodásban 

 

12:10–13:10  Ebéd 
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13:10-14:10 Szekcióelőadások (A épület termei) 

A szekcióülések célja az együttgondolkodás megindítása, amely későbbi 

konferenciák vagy műhelymunka alapja lehet. A kétórás beszélgetés során 

ötleteket vetünk fel és konkrét irányokat, beavatkozási területeket, feladatokat 

határozunk meg annak érdekében, hogy az elkövetkező időszakban a 

klímavédelemhez vezető gyakorlati lépések könnyebben meghatározhatóak 

legyenek a tájépítészek és a tájépítészetet alkalmazók számára. 

 

1. szekció: klímaváltozás és energiagazdálkodás a területrendezésben 
A műhelybeszélgetés során azt járjuk körbe, hogy jelenik meg a 

klímavédelem a területrendezésben. Mely ágazatok kapcsolódhatnak a 

témához? Milyen szerkezeti elemek és szabályozási övezetek alakíthatók ki 

az adaptáció és a mitigáció erősítése érdekében? A megújuló 

energiaforrások alkalmazásának lehetősége. 

 

Vitaindító előadások: 

Unk Edit: Az energiagazdálkodás térségi kérdései 

Schneller Krisztián: A térségi klímaváltozás kutatásának nemzetközi 

tapasztalatai 

Dr. Kollányi László – Jombach Sándor: Térinformatikai megoldások a 

térségi energiagazdálkodás elősegítésére 

Dr. Gyulai Iván: Új területhasználati szabályozási eszköz 

 

2. szekció: klímaváltozás és energiagazdálkodás a településtervezésben 

A klímavédelem jelenlegi és lehetséges tájépítészeti eszközei a 

településtervezésben. Nemzetközi példák. A módosuló jogszabályi 

környezet elemzése, a szabályozás lehetőségei. Tervezés, tervezhetőség, 

ellenőrzés/monitorozás kérdései. 

 

Vitaindító előadások: 

Kohán Zoltán: Klímabarát városok európai kitekintéssel 

Körmendy Imre: Klíma- és energiabarát településtervezés 

Hanczár Emőke: Energiagazdálkodás a településeken 

Dr. Sallay Ágnes: Klímaváltozás és turizmus 

 

3. szekció: klímaváltozás és energiagazdálkodás a szabadtértervezésben 

A klímavédelem konkrét tájépítészeti megoldásai a zöldfelületi hálózatok 

kialakításától kezdve a magánkertekig. 

 

Vitaindító előadások: 

Dr. M. Szilágyi Kinga: A zöldfelületi rendszer tervezés helye és szerepe a 

klímavédelemben 

Nigel Thorne: Tájépítészeti eszközök a zöldfelületi klímavédelemben 

Oláh András Béla: A klímaváltozás és az energiaszennyezés hatásainak 

csökkentése városi környezetben 

Bede-Fazekas Ákos – Szabó Krisztina: Fásszárú dísznövények értékelése a 

klímaváltozás tükrében 
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4. szekció: klímaváltozás és energiagazdálkodás az építészetben 

A klímavédelem konkrét tájépítészeti és épületgépészeti megoldásai az 

épületek kialakításában. Zöldfalak, zöldtetők, passzív/aktív 

energiarendszerek stb. 

 

Vitaindító előadások: 

Kristály Anikó: A zöldfal technológiák alkalmazhatósága a fenntartható 

városépítészetben 

Pataky Rita: Zöldtetők, zöldfalak alkalmazhatósága az építészetben 

Joachim Chen: Zöldtetők és zöldhomlokzatok Bécsben 

 

5. szekció: A zöldenergia alkalmazási lehetőségei 

A megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetősége, különös tekintettel 

az energianövények hasznosítására. 

 

Vitaindító előadások: 

Dr. Maróti Gergely: Biogáz és klímavédelem 

Tóth Ádám – Nagy Zsuzsa: Kísérleti eredmények energiafákkal 

Dr. Gergely Sándor: A Károly Róbert Főiskola zöldenergia szabadalmi 

bejelentései 

Dr. Gyuricza Csaba: Hagyományos energia ültetvények bemutatása 

Dr. Steier József: A Paulownia energia ültevényben való felhasználása 

 

14:10-14:20 Szünet 

 

14:20-15:40 Szekcióbeszélgetések (A épület termei) 

 

15:40-16:00 Büfészünet 

 

16:00-16:45 Plenáris ülés K3 terem 

  Beszámoló a szekciókról 

  Vita, szabad hozzászólás, ajánlások megfogalmazása 

  Összegzés, zárszó 

 

16:45–17:00  Kamarai igazolások kiadása 

 

17:30–19.00  A Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) ünnepi közgyűlése 

 

Regisztráció 

 

Regisztrációs időszak: március 21 – április 23. 

Regisztráció az rbtszk.uni-corvinus.hu oldalon való jelentkezéssel (közvetlen elérés: 

http://rbtszk.uni-corvinus.hu/index.php/konferencia-regisztracio) valamint a regisztrációs 

díj befizetésével lehetséges. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A 

regisztráció csak az előadásokon való részvételre jogosít.  
További szolgáltatások igénybe vehetők szolgáltatási hozzájárulás befizetése mellett. 

Szolgáltatási hozzájárulás: 4000 Ft (helyszínen fizetve 5000 Ft), diákoknak 1000 Ft 

(helyszínen fizetve 1250 Ft). A szolgáltatási hozzájárulás tartalmazza: büfé, ebéd, meghívó 

(szabad belépés) a hétvégi Corvinus dísznövény kiállításra és vásárra szombaton vagy 

vasárnap. Az említett szolgáltatások a Magyar Tájépítészek Szövetsége (MTSZ) tagjainak 

valamint az előadóknak ingyenesek. 

További részletek a honlapon! 

http://rbtszk.uni-corvinus.hu/
http://rbtszk.uni-corvinus.hu/index.php/konferencia-regisztracio
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SZERVEZŐK 

      TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSÜGYI FŐOSZTÁLY  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE 

 
 

 
 

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI KAR 

 
 
 

 
 

RERRICH BÉLA TÁJÉPÍTÉSZ SZAKKOLLÉGIUM 

 
ZÖLDTETŐÉPÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

 


