
Javaslat a Debreceni Helyi Értéktárba történő felvételéhez 

 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  Kós Károly 

Művészeti Szakközépiskola, Diószegi Sámuel Botanikus Kertje 

___________________________________________________________________________ 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Tihanyi György, botanikus kert vezetője 

Levelezési cím: 4032 Debrecen Hollós utca  3 sz. 

Telefonszám: (52) 412 000  mobil: 06 20 9590787 

E-mail cím: tihigy@upcmail.hu vagy tihigy@freemail.hu 

 

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1. A települési érték megnevezése: Botanikus kert /élőnövény gyűjtemény 

___________________________________________________________________________ 

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

_ agrár- és élelmiszergazdaság 

_ egészség és életmód 

épített természeti környezet 

_ ipari és műszaki megoldások 

_ kulturális örökség 

_ sport 

természeti környezet 

_ turizmus 

3. A települési érték fellelhetőségének helye: 4032 Debrecen Hollós u. 3 sz 

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:  

 

A Diószegi Sámuel Botanikus kert tulajdonosa / kezelője a Kós Károly Művészeti 

Szakközépiskola és Kollégium. A terület helyrajzi száma: 22007, teljes területe 2,2 ha. 

GPS koordinátái: 47.559069,  21.606496  

 Kronologikus története: 

       Alapítás éve: 1983,   

       Védetté nyilvánítás éve: 1992.  

- Törzskönyvi száma: 8/93/TT92 

- Védettségi szint: helyi védettség 

- Védelmi kategória: természetvédelmi terület 

- A védett terület jellege: Botanikus kert, madárbarát kert 

- Védett természeti érték: 1400 taxont számláló dendrológiai gyűjtemény 

- A dendrológiai gyűjtemény eszmei értéke (Párkány-Radó féle számítási módszer) 

alapján 1, 3 milliárd Ft  

       Szakmai szervezetekkel való kapcsolatai: 

       MABOSZ(Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége): 1993-tól mint alapító    

       vesz részt a szövetség munkájában 

       EBS(Európai Bambusz Szövetség) 1989-től tagja 

       SKI(Magyar Sratégiai Kutatási Infrasruktúra) regisztrált tagja 2010-től 

        

       Fő látványosságok:  

       1100 taxont számláló dendrológiai gyűjtemény + 300 taxont számláló évelő gyűjtemény 

        82 fajt számláló hidegtűrő bambusz gyűjtemény( Nemzeti Gyűjtemény ) 

 

mailto:tihigy@upcmail.hu


Rövid ismertetés: A Diószegi Sámuel iskolai botanikus kert, országos ismertségű védett 

természeti objektum, olyan 31 éves történetiséggel bíró kert, amely egyedisége és tudományos 

értéke révén eddig is és várhatóan ezután is méltóképpen járul hozzá az iskola, lakóhelyünk, 

megyénk és az egész ország sikeréhez, elismertségéhez. Magas minőségű iskolai 

környezetkultúra kifejezőjeként jelentős hatással van az itt dolgozó felnőtt és az itt tanuló 

diákközösségre egyaránt. Hazánkban középfokú intézmények tulajdonában hasonló 

gazdagságú élőgyűjtemény nincs. A gyűjtemény nyilvántartása, tudományos feldolgozása 

mintaértékű. A kert gyűjteményes anyaga jeltáblázott, az irányított ismeretterjesztés sok 

egyéb módszerével találkozhat az ide látogató. Botanikus kertünk, értékes fás taxonjai révén 

igen előkelő helyet foglal el a hazai botanikus kertek rangsorában. Nem csak a nyilvántartott  

gyűjtemény gazdagsága jelent értéket, hanem a kertkultúrához szervesen hozzátartozó 

fenntartás és gyűjteménykezelés magas színvonala is. Mint iskola mellett létesült botanikus 

kertnek a génmegőrzésben, a tudományos kutatásban és a természettudományos 

ismeretterjesztésben meglévő feladatai mellett fontos a szerepvállalása az oktatásban és a 

közművelődésben is. A botanikai pedagógia, amit csak „botpedagógiának” nevezünk lényeges 

szerepet tölt be a biológiai tudás tapasztalati úton való megszerzésében, élő szemléltetőanyag 

biztosításában. 

- Része a környezetadekvát nevelésnek, a természetvédelmi szemlélet elsajátításának 

- Hangsúlyos szerepe van  a fenntarthatóság és a biodiverzitás megőrzés stratégiájának 

megértésében, annak legkiválóbb terepe. 

- Mint élőgyűjtemény és mintaterület, részt vállal a diákság és az ide látogató civil 

lakosság nevelésében is mert ápoltsága és gondozottsága révén olyan hatásokat, 

magatartás és viselkedési normákat közvetít amely indirekt módon szolgálja a 

személyiség fejlődését. Mindezen túl az itt lévő honosítási kísérletek a hazai 

kertészeti kultúrát is gazdagítják. 

       -    Bár mérete nem túl nagy, mégis jelentős zöldfelületű „tüdő” Nyulas térségében.   

 

 

   

5. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

___________________________________________________________________________ 

- Jelentős tudományos értéket képvisel. (Az ország 15 leggazdagabb dendrológiai 

gyűjteménye között van.) 

- Látogathatósága révén közművelődési feladatokat is ellát. 

- Honosítási kutatásai révén részt vállal a hazai kertészeti kultúra fejlesztésében 

- Részt vesz más iskolák diákjainak képzésében, természettudományos 

ismeretterjesztésben („botpedagógiai” jelentőség) 

- Nemzeti gyűjteményt tart fenn (hidegtűrő bambusz gyűjtemény) 

- Botanikai kutatásokban és génmegőrzésben vesz részt. 

- Jelentős a hazai és a külföldi kapcsolatrendszere 

- Középiskola tulajdonát képező gyűjtemény egyedisége és gazdagsága 

- Terepgyakorlat helyszíne kertészmérnök hallgatók számára 

- Zöldfelület és mintaterület Debrecen városának 

 

 

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

Honlap: www.muveszeti-szki.hu  

 

 

http://www.muveszeti-szki.hu/


Írott dokumentum: Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert 2003. 

                               Mabosz kiadvány: Magyarországi botanikus kertek és arborétumok 

                               Szórólap 

                               Index plantarum 

Megjegyzés: Most van forgatás alatt a DTV által a Diószegi Sámuel Botanikus Kertet a négy 

évszak aspektusában bemutató film, mely várhatóan az ősz folyamán készül el. 

Dátum: Debrecen 2014 május 15. 

Kapcsolattartó:                                                                   

                                                                                      Tihanyi György  

                                                                                  botanikus kert vezető 

                                                                                                       

 


