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Tisztelt Olvasó! 

A 4D Tájépítészeti és Kertművészeti 
Folyóirat idei diplomaszámának az 
a különlegessége, hogy a mestersza-
kos diplomatervek mellett néhány, a 
2021 decemberi szakdolgozat védé-
sen kiemelkedő teljesítményt elért vég-
zős tájrendező és kertépítő mérnök 
hallgatónk munkáját is tartalmazza. 

A diplomatervek tartalmukat illetően 
a hazai szakmai és laikus közönség szá-
mára egyaránt érdekesek. Ugyanak-
kor nemzetközi vonatkozásban is figye-
lemreméltóak, hiszen többségük szoro-
san kapcsolódik a Nemzetközi Tájépítész 
Szövetség 2021-es granadai konferenciá-
jának kiemelt szakmai témaköreihez: az 
egészséges, élhető és ökológiailag vala-
mint gazdaágilag is fenntartható környe-
zetkutatáshoz és fejlesztéshez, a művé-
szi igényű, inspiráló táj- és szabadté-
répítészeti tervezés módszertanához. 

A tájépítészet térnyerését ténysze-
rűen bizonyítja, hogy bár a szakma fiatal, 
Magyarországon ma már alig van telepü-
lés, ahol ne működne közre iskolánkban 
diplomázott tájépítész vagy településépí-
tész a település fejlesztésnek és irányítá-
sának folyamataiban, készen arra, hogy 
kitörési pontokat, megújulási alternatí-
vákat nyújtson az értékalapú tájépíté-
szeti és településfejlesztési szemlélethez.

Friss mérnökeinknek és konzu-
lens tanáraiknak ezúton is gratu-
lálok az elvégzett munkához. Kívá-
nom, hogy a jövőben is hasonló sikere-
ket érjenek el és szakmai közösségük 
megbecsült tagjaivá váljanak. 

Budapest, 2021. január 18.
Fekete Albert

Dear Reader! 

A special feature of this year's issue of the 
4D Journal of Landscape Architecture and 
Garden Art, dedicated to diploma works 
is that, in addition to the Master's degree 
thesis projects, it also includes the work 
of some of our BSc graduates in landscape 
management and garden construction 
who have achieved outstanding results 
at the December 2021 thesis defence. 

Regarding their content, this year's 
diploma projects will be of interest to 
both the professional and lay audience 
in Hungary. At the same time, they are 
also of international interest, since 
most of them are closely related to the 
main professional themes of the 2021 
Conference of the IFLA Europe held in 
Granada: the research and development 
of healthy, liveable and both ecolog-
ically and economically sustainable 
environment, and the methodology of 
designing inspiring landscapes and 
open spaces with artistic demands. 

The rise of landscape architecture is 
proven by the fact that, although the 
profession is young, there is hardly a 
settlement in Hungary today where a 
landscape architect or urban planner 
graduated from our school is not involved 
in the processes of urban development 
and management, ready to provide 
breakthroughs and alternatives for a 
value-based landscape architecture 
and urban development approach.

I congratulate our young professionals 
and their supervisors for their work 
done. I wish them similar success in the 
future, and wish that they become valued 
members of their professional community.

Budapest, 18 January 2021.
Albert Fekete 
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