
 
 
A BME Urbanisztika Tanszék várja hallgatók jelentkezését a 2016 november 17-én tartandó 
TDK konferencia Urbanisztika szekcióiba: 

- TELEPÜLÉSKUTATÁS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
- VÁROSÉPÍTÉSZET, TERVEZÉSELMÉLET  

Jelentkezni lehet: 

- az Urbanisztika Tanszék oktatóinak egyéni témáira (2016 szeptember 12-ig) 
- az Urbanisztika Tudományos Diákkör augusztusi településkutató táborában 

kidolgozandó témákra  

Egyéni témák: 

TDK konzulens téma 

Alföldi György DLA, 
Bach Péter DLA 

Ideiglenes eszközök (stratégiák, taktikák) használata a 
városfejlesztésben(városrehabilitációban) 

Alföldi György DLA, 
Bach Péter DLA Városias Jövő (Urban Future) meghatározó elemei 
Alföldi György DLA, 
Bach Péter DLA Csökkenő városok jövője Magyarországon 

Benkő Melinda PhD 
Kortárs városépítészet / jelenségek hazai vagy nemzetközi 
esettanulmányra alapozott bemutatása 

Benkő Melinda PhD Panel-story / Közép- és Kelet Európa panellakótelepei 

Fonyódi Mariann PhD 
Várostörténet és morfológia: A kulturális örökség városi léptékű elemei 
és megőrzésének, védelmének lehetőségei 

Fonyódi Mariann PhD 
Várostörténet és morfológia: Kortárs, környezetérzékeny beépítések 
kialakítása kulturális örökségi területeken 

Fonyódi Mariann PhD 
Új városok / a telepített városok struktúrái, minősége, társadalmi 
hatásai, jövőképe, fejlesztési lehetőségei a várostörténetben 

Kissfazekas Kornélia PhD Iparvárosok és a posztindusztrializmus  
Kissfazekas Kornélia PhD ‘Szocreál’ és ‘szocmodern’ a városépítészetben 
Kissfazekas Kornélia PhD Városmorfológia, várostipológia - forma és struktúra 
Kissfazekas Kornélia PhD Városbrand  

Kádár Bálint PhD 
Települések turisztikai lehetőségei és problémái, illetve Budapest 
turisztikai fejlesztéseinek történeti kutatásai 

Kádár Bálint PhD 
Közösségi média adatainak elemzései a városi tér működésének 
megértéséért  

Kádár Bálint PhD 
Alulról jövő kezdeményezések szerepe a városfejlesztésben (magyar 
vagy nemzetközi példák elemzése) 

Wettstein Domonkos A regionális építészet eszközei üdülőterületek rehabilitációjában 

Wettstein Domonkos 
Balaton-parti fürdőtelepek átalakulási folyamatai - történeti kutatások, 
esettanulmányok 

Wettstein Domonkos Zártkertek problémái és rekultivációs lehetőségek 



 
SIÓFOK településkutató tábor (2016 augusztus 28. - szeptember 3.) 

> Kutatótábor ajánlott témái 

 
Településkutatási módszertanok a terepen 

http://www.urbanisztika.bme.hu/siofok2016/ 
 
 

TDK konzulens téma 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre  

 

Hálózatok a település terében, társadalmában 
Települések térbeli társadalmi hálózatainak, településszerkezet 
összefüggéseinek elemzése egy kiválasztott hálózat feltérképezésével 
(pl. szállásadók, a siófoki elit, egy negyed segítségnyújtási hálózata, 
stb.). 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre  

Településke mentális térképei 
Települések mentális térképének feltárása és a településszerkezettel 
való összevetése. Javaslat a mentális térkép anomáliáinak javítására az 
épített és természeti környezet fejlesztésével 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre 

 

  

Fenntartható turizmusfejlesztés települési szemszögből 
Településekre irányuló turizmus jellemzői a kistérségi összefüggések, az 
infrastrukturális adottságok, a szereplők, a gazdasági hasznok és károk, 
a társadalmi integráció szempontjából, a fejlesztési elképzelések 
kritikájával. Javaslat a város szempontjából a 
gazdaságilag-társadalmilag fenntartható turizmus-fejlesztésekre 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre 

Települési közintézmények használata 
Települések közintézményei működésének elemzése városszerkezeti, 
építészeti, ingatlangazdálkodási, társadalmi és gazdasági szempontból. 
Javaslat Siófok intézménygazdálkodásának javítására. 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre  

 

Kiskereskedelem a település terében 
A kereskedelmi funkciók és a gyalogos mozgások, közterület-használat 
összefüggései (boltfelmérés (nagyság, funkció), közterület-használat 
felmérés, építészeti, szabályozási elemzés, bolttulajdonosi interjúk) 
Kereskedelemfejlesztési javaslat. 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre  

Fenntartható település 
Települések fenntarthatóságának integrált szemléletű (környezeti, 
építészeti, gazdasági és társadalmi) elemzése. Javaslat egy 
fenntarthatósági monitoring-rendszere. 

Szabó Julianna PhD 
Varga Imre 

… és bármilyen egyéb kérdés, ami a helyieknek fontos, vagy nekünk 
helyben érdekesnek tűnik! 

 

 

TDK témára jelentkezni csak az oktatóval történt előzetes személyes megbeszélést követően lehet!  

További információkkal a tanszék TDK titkára, Kádár Bálint áll rendelkezésetekre! 
email:  kadarb@urb.bme.hu 

 

Budapest, 2016. június 1. Kádár Bálint – Benkő Melinda 
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