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09.06. előadás  

gyakorlat  

Alapok 1 - Bevezető   

Kissfazekas Kornélia PhD 

 

Ismerkedés a tárgy tematikájával és a témával  

2-3 fős munkacsoportok szerveződése, a vizsgálati fókuszterület felosztása; Vizsgálati 

helyszín:Dunaparti települések és környezetük, a Dunával való viszonyuk 

kontextusában  

(Szentendre/3 fő; Vác/3 fő, Esztergom/3 fő; Leányfalu, Nagymaros, Visegrád 

Zebegény, Kismaros,  Göd / 2-2 fő, 

Kvíz 

2 09.13 előadás Alapok 2  

    

Balizs Dániel PhD: A táj és a város viszonya  

 

Tájtörténeti változások, táji és településhálózati adottságok, a települések és térségi 

kapcsolatrendszerük 

09.20.  oktatási szünet                  Kisfeladat: Dunakanyari települések kulturális és turisztikai megjelenése   az 

interneten/ adatgyűjtés 

                                                       a téri megoszlás térképi ábrázolása  és értékelése 

3 09.27. előadás Városmegismerési és elemzési kísérletek 1   

      

Meggyesi Tamás,PhD. DsC:  Kritikai promenadológiai elemzés 

 

Elméleti megalapozás   

10.04.  oktatási szünet                  Kisfeladat: a  helyszín bejárása, az adottságok értelmezése a       promenadológia 

szemlélete alapján 

                                                       (szerethető helyek, jó helyek/rossz helyek, lokalitás-élmény) 

10.04. oktatási szünet                   
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10.11. előadás    Városmegismerési kísérletek és elemzési módszerek 2   

 

Gurdon Balázs: A várostest változásai, morfológia elemzések szerepe és módszere 

Elméleti megalapozás   

 

Városmegismerési kísérletek és elemzési módszerek 3   

 

Kádár Bálint, Ph.D: A kulturális turizmus potenciál vizsgálati módszere és térszerkezeti 

összefüggései 

Elméleti megalapozás   

10.18.   vázlattervi hét             Kisfeladatok:  

                                                                   A választott település alaktani változásainak és a Dunával való viszonyának az   

értékelése 

                                                             Geotegelt fotók összegyűjtése, a téri megoszlás térképi ábrázolása és értékelése 
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10.25.  A városelemzések bemutatása és megbeszélése 1. 

(A DanUrb programban résztvevő oktatók résztvételével) 

 

Prezentáció az eddig kisfeladatok alapján  

4 tabló:  

Települési „jelenlét” a világhálón (városbrand), téri megoszlása és a Dunával való 

viszony értékelése 

Településalaktani változások a Dunával való viszony tükrében,  

A turisztikai és kulturális kínálat téri megoszlása  

A személyes bejárás és a szubjektív tapasztalatok értékelése a promenadológia 

eszközeivel 

11.01 TDK-szünet 



7  11.08 előadás   Városmetszetek - 1 

Kissfazekas Kornélia Ph.D: A historizmus - szemléletváltások,  városszerkezeti, 

városépítészeti átalakítások; 
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11.15 előadás   Városmetszetek - 2 

Körner Zsuzsa PhD: Magyar nagyváros - bérház tipológia 

9 11.22. előadás Városmetszetek - 3 

Kissfazekas K. Államszocializmus - - szemléletváltások; Újvárosok, Városközponti 

változások, Szocreál – szocmodern  

10 12.06 gyakorlat - 

konzultáció 

A városelemzések bemutatása és megbeszélése 2. 

(konzultáció)  

 12.13  Pótlási hét 

 


