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A Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete és Tájökológiai Tanszéke 

2003-ban indította útjára a hazai szakirodalomban hiánypótlónak számító Tájökológiai Lapok 

című szakfolyóirat első számát. A lap minden évben két rendes számmal jelent meg. Az első 

öt évben 218 szerző tisztelte meg lapunkat publikációjával. Ez a szám azóta folyamatosan 

bővül.  

 

A lapot a Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Kht., annak megszűnésével a Környezet- és 

Tájgazdálkodási Intézet, annak megszűnésével a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási 

Intézet adja ki. A megjelentetéshez szükséges összeget pályázatokból, támogatásokból, 

megrendelésekből, saját forrásokból, 2013 óta pedig a Kari Kiválósági Pályázatból fedezzük. 

 

 

Eddig közel 350 cikk jelent meg lapunkban, melyből 54 angol, 2 német és 1 portugál nyelvű. 

A rendes cikkeken kívül áttekintő cikkeket, könyvismertetőket, konferencia híradókat 

jelentettünk meg, széles tudományos paletta számára biztosítottunk publikációs lehetőséget. A 

lefedett főbb témakörök az alábbiak: agrogeológia, agrometeorolóia, biomonitoring, 

éghajlatváltozás, élőhelyvédelem, gyepgazdálkodás, hidrológia, környezetjog, 

környezetrekonstrukció, környezetvédelem, ornitológia, ökoturizmus, paleoökológia, 

paleotalajtan, tájesztétika, tájgazdálkodás, tájhasználat, tájmetria, tájökológia, tájtörténet, 

tájváltozás, talajerózió, talajművelés, talajtan, talajvédelem, térinformatika, természetvédelem, 

vegetációtérképezés. A cikkek végén rövid összefoglalók olvashatók többnyire angolul, de 

német és portugál nyelven is vannak absztraktok. Továbbá az ábra- és táblázatcímek is 

megjelennek idegen nyelven. 

A Tájökológiai Lapok honlapjának legújabb verziója 2006 júliusában készült el 

(http://www.tajokologiailapok.szie.hu), és több, mint havi 100 látogatója van. Itt megtalálható 

a szerzőknek szóló útmutató és sablon, valamint az eddig megjelent cikkek magyar és idegen 

nyelvű összefoglalói is. Ezúton szeretnénk megemlékezni Kovács Zoltánról, aki az új honlap 

készítője volt, és 2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

A Tájökológiai Lapokban megjelentetett cikkeket számos doktori iskola bizottsága fogadja el 

publikációként a doktori dolgozatot benyújtó hallgatók számára, így a lap a doktorandusz 

hallgatók számára is kiemelkedő publikációs lehetőség. 

A hazai lapok között a MATARKA (MAgyar folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető 

Adatbázisa, http://www.matarka.hu) adatbázisban lehet keresni a Tájökológiai Lapok cikkei 

között. A legfontosabb változás a lapok nemzetközi referálásában történt. A 2007. évi első 

számtól kezdve folyamatosan kerülnek fel a SCOPUS (http://www.scopus.com) adatbázisába 

a Tájökológiai Lapokban megjelent cikkek összefoglalói, így lapunk nemzetközileg is referált 

lett. 

Néhány nemzetközi lapban megjelent folyóiratcikk, melyben hivatkozzák a Tájökológiai 

Lapokban közölt valamelyik cikket: 

Agriculture, Ecosystems and Environment (IF= 3,203) 162: 45-51, 
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Agriculture, Ecosystems and Environment (IF= 3,203) 199: 67-76, 

European Planning Studies (IF= 1,025) 23: (6) 1209-1227, 

Landscape and Urban Planning (IF= 2,606) 130: (1) 159-170, 

Vegetation History and Archaeobotany (IF= 2,061) 24(1) 101-120. 

Lapunk különdíjat alapított azon hallgatók számára, akik a Szent István Egyetem 

Tudományos Diákköri Konferenciáján tájökológiai témájú dolgozattal jelennek meg. A 

különdíj egy egyéves előfizetés. 

A lap honlapjára 2014-ben felkerült az addig megjelent összes cikk „pdf” formátumban. Ezek 

feltöltését a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai 

Tanszékének doktorandusz hallgatói végezték: Pósa Patrícia, Mravcsik Zoltán, Takács 

Márton. A teljes cikkeket tartalmazó linkeket a MATARKA is tartalmazza. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretnénk megköszönni mindazok támogatását és közreműködését, akik a Tájökológiai 

Lapok első 13 évének sikerességét előmozdították anyagi erőforrásokkal, ötletekkel, 

kézirataik elküldésével, a kéziratok lektorálásával, és minden további, a lap életével 

összefüggő munkák végzésével. 

Külön köszönet illeti Büki Józsefet, aki az egykori KvVM Természetvédelmi Hivatal 

könyvtárosaként önzetlenül segítette a lap széleskörű megismertetését. 

Az egyik főszerkesztőnk, Dr. Penksza Károly 2014-ben elbúcsúzott a szerkesztőségtől, ezúton 

is köszönjük a munkáját. 

 


