
Az ELASA (European Landscape Architecture Students 
Association) 2008. évi konferencia szervezési jogát a 
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának hallgatói 
nyerték el 2006-ban, a Versailles-i találkozón. Az ELASA2008 
Nemzetközi Tájépítészeti Konferenciát igyekeztük mind 
külföldön, mind Magyarországon minél szélesebb, szakmai 
körben meghirdetni. Európa-szerte közel 50 egyetemre 
küldtük el a poszterünket. Magyarországon cikket írtunk 
szakmai folyóiratokba (4D Tájépítészeti és Kertművészeti 
Folyóirat, Szép Kertek), publikáltunk a tágszem és az 
építészfórum internetes oldalán is. 

 
A hazai konferenciára 46 külföldi tájépítész hallgató érkezett 
15 országból. (Amerikai Egyesült Államok, Belgium, 
Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Lengyelország, Lettország, Németország, Románia, Szerbia, 
Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Törökország) 13 nap alatt, 
szakmai programok keretén belül mutattuk be a 
résztvevőknek Magyarország tájait, tájépítészetét. A 
konferencia hét programhelyszínén a helyi igényeknek, 
szükségleteknek, erőforrásoknak megfelelően alakítottuk ki a 
programokat.  
A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Budai Campusán tartott 
előadásokat hallgatva a résztvevők benyomást kaptak a hazai 
Tájépítészeti Kar történetéről; hazánk történelméről, 
kultúrájáról, tájairól; valamint a konferencia témája és az 
ELASA szervezetének bemutatása is sorra került. A 
fővárosban bejártunk a szakmailag meghatározó helyszíneket 
a tervezők vezetésével (Kopaszi-gát, tervezett 4-es 
metrómegálló Fővám téren, Millenáris park, a BCE Budai 
Campusának arborétuma, Erzsébet tér és a Gödör). 
   
Tokajban, Tihanyban, és a Balaton-felvidéken is, a szakmai 
túravezetéshez, a kulturális, a környezeti, és a természeti 
ismeretek bővítéséhez szintén a helyiek segítségét vettük 
igénybe. Két helyszínen, a helyi erőforrásokat még nagyobb 
mértékben kiaknáztuk. A Hortobágyon a természetes táj volt a 
domináns, itt a helyi lehetőségek gyakorlati módon 
nyilvánultak meg, míg Pécs esetében annak szellemi 
lehetőségeit tudtuk felhasználni a feladatok 
megvalósításában.  
 
A hallgatók, a Hortobágyi Kht. Pusztai állatparkjában egy 
egész napos műhelygyakorlat keretében négy nádkunyhót 
építettek.  Az építés során a helyi, népi építészet 
hagyományait és anyagait felhasználva, a nádépítő mesterek 
szakértelmét vettük figyelembe. A közös tevékenység a 
Hortobágyi Kht. vezetőit, a szervezőket és a külföldi 
résztvevőket is további közösségi részvétellel készült projektre 
ösztönzi.  
 
A második fő helyszínként Pécset céloztuk meg. Pécs híres 
ókeresztény sírkamráiban a tervező, Dr. Bachman Zoltán 
vezette végig a csapatot. A Pécsi Tudományegyetem DLA 
stúdiója kitűnő helyszínt biztosított a  tervezési feladatunk 
számára. A téma az egyetem területén épülő kutató központ 
környezetrendezése volt. Összességében az elkészült 
ötlettervek a résztvevők magas fokú szakmai, esztétikai 
képzettségéről mutatták, annak ellenére, hogy különböző 
nemzetek, évfolyamok, szakirányok hallgatói dolgoztak össze. 
A professzorok és építészek alkotta zsűri nagyon inspirálónak 
tartotta a tervezési nap eredményeit.  
 
A hallgatók műhelygyakorlaton vettek részt még 
Balatongyörökön, a Bakonyban és Nagymaroson is. 
Balatongyörökön Mőcsényi Mihály Professzor Úr villája, az 
egykori kőbánya helyén kialakított épület és kert együttese  
 

A konferencia 7 fő helyszíne 

  Előadás a Millenáris parkban a tervezővel, Tihanyi  
  Dominikával (tájépítészmérnök - Újirány Csoport) 

  Szakmai túra a Kopaszi-gát területén Steffler István  
  vezetésével (tájépítészmérnök - Garten studio)  

 
  Jurták, a hortobágyi szálláshelyünk 

 

  Műhelygyakorlat: nádkunyhó építés a pusztán -   
  Hortobágy 



megfelelő rajzolási helyszínnek bizonyult. A feladat célja a 
kézügyesség, szabadkézi rajztudás fejlesztése volt.  
A Balaton környéki szakmai program esetében a táj által 
hordozott értékekre koncentráltunk; a geológiai, kultúrtörténeti 
és tájképi részletek bemutatásával. Szakvezetett túrában volt 
részünk a tihanyi belső tavak és gejzírkúpok területén és a 
Káli-medencében is.  
A Bakonyban a Cuha-völgye és a cseszneki vár ismertetése 
mellett újdonságként, a fényfestést próbáltuk ki a csapattal. Ez 
azt jelentette, hogy a sötétben a fényképezőgépek 
kamerájának lencséje a kép elkészítésekor hosszabb ideig 
nyitva maradt, és közben zseblámpákkal különböző formákat 
jelenítettünk meg. Feladat volt, hogy a rajzok témája, 
lehetőleg a tájépítészettel, nomaditással vagy az ELASA-val 
kapcsolatos alkotások legyenek. Nagyon népszerűnek 
bizonyultak, az emberek mozgás közben történő 
körülrajzolása és a különböző feliratok. A válogatott képekből 
a záró estre egy rövidfilm készült.  
A konferencia utolsó napján a Dunakanyar, mint világörökségi 
helyszín bemutatása volt a cél. Nagymaroson a találkozó 
hagyományait őrizve berkenyefákat ültettünk a Duna-parti 
sétány mentén. 
 
A konferenciát követően a munka még folytatódott. 
Prezentáltuk a találkozó eseményeit a Kortárs Építészeti 
Központban, kiállítást szerveztünk a BCE-n, cikkeket írtunk és 
egy kiadványt is készítettünk. Az utómunkálatok közben több 
projektben felkérést kaptunk. Megkereste a szervező 
csapatunkat a Hortobágyi Nemzeti Park a fényszennyezés 
valós problémájának figyelem-felkeltésében egy csillagos-ég 
park létrehozásával. Zala megyéből egy falumegújító, 
tájépítészeti koncepció kiindulópontjaként, nyári alkotótábor 
szervezéséhez kérték a segítségünket. Pécsett, Dr. Bachman 
Zoltán, az épülő kutató központ környezetének tervezési 
munkáiban számít a szervező csapatra.  
 
Sajtóvisszhang: A konferenciát követően internetes publikáció 
jelent meg a Hortobágyi Nemzeti Park, a Kortárs Építészeti 
Központ illetve egyes támogatóink weboldalán is. Angol riport 
készült az ELASA szervezetéről és a hazai konferenciáról. A 
külföldi résztvevők között azóta is folyik a levelezés egy közös 
web listán segítenek egymásnak szakmai kérdésekben, 
kérésekben is. 
 
Mi, szervezők is sokat tanultunk a konferencia alatt/előtt; 
szervezés, csapatmunka, élethelyzetek és szakmai téren is. A 
közel egy éves előkészületi munkákban bevontuk a BCE 
tájépítészmérnök hallgatóit minden évfolyamból. Hihetetlen 
érzés, hogy létre tudtuk hozni, és részesei lehettünk egy 
kéthetes nemzetközi találkozónak.  
Köszönet a támogatóinknak! 
 
Fischer Márta, Margitay László 
ELASA főszervezők 
 
Budapest, 2008. december 5. 
 
 
Műhelygyakorlat: a pécsi kutatóközpont környezetrendezése 
Kőtenger, ingókő Szentbékálla – Káli-medence 
Prof. Mihály Mőcsényi, Malwina Mikolajczyk rajz a villában 
Interaktív workshop: fényfestés – Bakony 
Kiállítás a konferenciáról a Budapesti Corvinus Egyetemen 
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A szervező csapat: (balról jobbra) 
Pottyondy Flóra, Andor Anikó, Zámbó Nóra, Koros 
András, Fleischer Sára, Nagy Enikő, Kiss Márton, 
Fischer Márta 
Molnár G. Levente, Németh Eszter, Sápi 
Zsuzsanna, Margitay László

 
 
 
         A fotókat készítették:  
         Bognár Emese, Fischer Márta, Kenéz Zoltán,   
         Németh Eszter, Pottyondy Flóra, Sápi Zsuzsanna  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A csapat: 46 résztvevő 15 országból és 12 szervező a Gellért-hegyen - Budapest 
 
 


