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Vidor Ferenc (1979). Urbanisztika / Schneller István (1982). Mit jelent építeni / Meggyesi Tamás (2004). A külső tér 



PhD (BME 2006) óta végzett szakmai, tudományos munka  

városépítészet oktatás/szervezés kutatás 
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TDK konzultáció (tud/műv) 
   1. díj: 12 / 2 díj: 4 / 3 díj: 3 
PhD témavezetés  
   4 fő / 1 védés 
 
MTA köztestület 2011-től 
MTA Bolyai ösztöndíj 
 
publikációk (mtmt) 
konferencia-előadások 
   1992 Bordeaux, REA 
   2010 Hamburg, ISUF 
konferenciaszervezés: 
   5 nemzetközi / 4 hazai 
 
Interreg DANUrB 

eredményes tervpályázatok 
   Budapest Szíve 
   Pécs tengely 
   Dorog 
   Kecskemét főtér 
   Szeged Agóra  
   Bp. Újpest Vízmű 
   Miskolctapolca 
pályázati zsűritagság 
 
COST crime prevention  
   trough urban design and  
   planning 
UrbAct RE-Block 

oktatás 
   Bevezetés az építészetbe  
   Térkomp / Épalap 
   Városépítészet 
   Kortárs város  
   Diplomatervezés 
   workshopok 
év konzulense: (2004), 2011 
év előadója: 2011, 2016 
 
külföldi tapasztalatok 
   17 építészképző hely megismerése 
    
Kari Tanács tag 2004-től 
tanszékvezető helyettes 2005-12 
tanszékvezető 2012- 
 
Sustanaible Urban Development MSc 
   2012-2014 / MAB 
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tudományos tevékenység tézisekben történő összefoglalása 

0)   bevezetés  
1) építészet – urbanisztika 
2) Közép- és Kelet Európa városai  
3) zárt / nyitott városforma és térhasználat  
4) biztonság alapú ingatlan- és városfejlesztés 

publikációs háttér 
2010 után megjelent 9 írás, 
4 külföldi (1 WoS, 3 Scopus) és 4 hazai (2 Scopus) lektorált folyóiratcikk, 1 hazai könyvfejezet, 
7 angol, 1 francia és 1 magyar nyelvű, 
8 egyszerzős, egy elsőszerzős társszerzői nyilatkozattal. 

< ZÁRT / NYITOTT >  
városforma és térhasználat 
  válogatott publikációkra támaszkodó összefoglaló értekezés  
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1. tézis / építészet – urbanisztika 
A 21. században újraértelmezendő fenntarthatóság a lokalitás fizikai és társadalmi adottságainak 
előtérbe helyezését, a multidiszciplináris elméleti tudás és a mennyiségi fejlődés helyett a  
minőségire alapozott gyakorlat érvényesítését követeli meg. A társadalmilag konstituált tér,  
a már urbanizált táj megismerése és jövőtudatos újrahasznosítása az építészet feladata, ezért a 
környezet érzékeny szemlélet átadása korunk építészmérnök képzésének egyik alappillére. 

Benkő M. (2012a). Context-Sensitive Approach to Architecture. Építés- Építészettudomány, 40(3-4), 375-399. 
Benkő M. (2012b). Fenntartható tömbök Párizsban. In: Alföldi György (Ed.), Budapest 2050: a belvárosi tömbök 
fennmaradásának esélyei (pp. 108-121). Budapest: Terc Kiadó.  

környezet (?) – komplex (?) – fenntartható (?) 

Riga, 2015 

”Long live the planet. Long live humanity. LONG LIVE LIFE ITSELF.” COP21 
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városközpont / periféria 

Vilnius Magdeburg Budapest 

2. tézis / Közép- és Kelet-Európa városai 
A településtudomány helyhez és időhöz kötött, a 21. századi újraértelmezett fenntarthatóság elvei 
alapján a lokális fizikai és társadalmi környezet feltárásában és értékelésében szerepe erősödik. 
Közép- és Kelet-Európa sajátos örökséggel bír: városai egyrészt az európai történeti városfejlődés, 
a kommunista egységesítő mennyiségi fejlesztések és az 1989 utáni településformáló hatások 
lenyomatai. A térség nemzetközi léptékben egyedi problémái hasonló urbanisztikai kutatásokat  
indukálnak, és ezek alkalmazott tudományként segíthetnék a városalakító – politikai, gazdaság és 
tervezői – közép- és kelet európai gyakorlatot.  

Benkő M. (2011b). Budapest et le Danube – un point de vue budapestois en 2011. In: Majoros István (Ed.), Öt 
kontinens, 2011/2, 49-60. Budapest: ELTE BTK.  
Benkő M. (2015a). The Lifespan of Large Prefabricated Housing Estates in Post-Communist Cities: An 
International Comparison. Architektúra & Urbanizmus, 49(3-4), 180-197.  

Facing Postwar Urban Heritage in Centrale and Eastern Europe / DOCONF2015, 2017 … / DANUrB 2017-19  



Benkő Melinda  /  BME Urbanisztika Tanszék  /  habilitációs eljárás tudományos kollokviuma  /  2017.04.26. /  6/11 

3. tézis / zárt - nyitott városforma és térhasználat 
Az építészetelméletben használt kategóriapárok közül a fizikai és társadalmi környezet kutatására  
leginkább a zárt / nyitott kettősség alkalmas, mivel képes a városforma és a térhasználat  
kérdéseinek összekapcsolására. A fizikai környezet átalakulását a társadalmi indukálja, a fizikai  
azonban visszahat és befolyásolja a társadalmit. Korunkban az épített, a vizuális és a használati  
határ tértagoló szerepe megnőtt, a történeti zárt és a modern nyitott kultúrával szemben az új  
fejlesztések a zárt / nyitott hibrid megoldásokat preferálják. 

Benkő M. (2010). The ‘Closed / Open’ Duality in Contemporary Urban Form. Open House International, 35(3),  
47-55. 
Benkő M. (2011a). Budapest Urban Blocks and their Sustainability. Architektúra & Urbanizmus, 45(3-4), 188-201.  

Budapest Szíve, 2006 / Archimago 

Benkő Melinda - Fonyódi Mariann (2009). Glocal City: kortárs európai városépítészet, Budapest: Terc. 
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ZÁRT 
 
 

NYITOTT 
 

ZÁRT          NYITOTT térhasználat 

városforma 

tervezéselmélet / térelmélet / térhasználat  
biztonság / fenntarthatóság / egészség / élhetőség 
 biztonság / szubjektív biztonságérzet / környezeti bűnmegelőzés 

zárt 

szigetszerű kertes 

transzparens 

nyitott 

köztes rejtett 

COSTTU1203 - Crime Prevention through Urban Design and Planning / 2013-16 
http://costtu1203.eu/ 

multidiszciplinaritás / nemzetközi összehasonlítás 

URBACT RE-Block - REviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods / 2013-15 
http://urbact.eu/re-block 

lakótelep / nyitott városforma és nyitott térhasználat 

Paul Landauer (2009). L’architecte, la ville et la sécurité.Paris: puf  
Frédéric Gros (2012). Le principe de sécurité. Paris: Gallimard. 
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zárt használat / zárt forma  
 fejlesztések léptékváltása 
 köztér privatizációja / Business Improvement District 

zárt használat / nyitott forma  
 szigetszerű fejlesztések  
 elkülönülés, elzárkózás / from gated community to private city  

nyitott használat / zárt forma 
 európai hagyomány / „a város mindenkié” 
 városközpontok reneszánsza / köztérmegújítások / shared space 

nyitott használat / nyitott forma 
 közép- és kelet-európai örökség / lakótelep 
 fizikai és társadalmi beavatkozások  

védett 

védhető, alkalmazkodó 
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használat 

PhD doktori értekezés (2005).  KÜLSŐ és BELSŐ tér közti átmenetek 
    határ: épület – külső tér 
habilitációs értekezés (2016).  ZÁRT / NYITOTT – városforma és térhasználat 
    határ: tömb – utca / városrész – város / város - vidék 



4. tézis / biztonság alapú ingatlan- és városfejlesztés 
A szubjektív biztonságérzetet a fizikai környezet alakítása is befolyásolja. A teljes elzárkózás vagy  
a nyitott forma látszatát keltő, de a köztér privatizációját, ellenőrzését eredményező  
ingatlanfejlesztések a hagyományos európai városi értékek ellen dolgoznak. A biztonságalapú  
ingatlan- és városfejlesztésnek olyan megoldásaira van szükség, melyek éltetik a köztérhasználatot,  
segítik az örökölt zárt és nyitott városforma működtetését, a fizikai és társadalmi környezet  
fenntarthatóságát.  

Benkő M. (2012c). Evaluating Factors in the Image of Housing Estates. Periodica Politechnica Architecture, 43(1),  
33-36. 
Benkő M. (2015b). Budapest’s Large Prefab Housing Estates: Urban Values of Yesterday, Today and Tomorrow.  
Journal of Hungarian Studies, 29(1-2), 21-36.  
Benkő M. & Germán T. (2016). Crime Prevention Aspects of Public Space Renewal in Budapest. Journal of  
Place Management and Development. 9(2)  

Kelenföld, Budapest 1968 / urb/bme 
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„The latter is mute, but the door speaks. A fal néma, de az ajtó beszél.”  
George Simmel, 1909 (német filozófus, szociológus, kritikus) 

師傅領進門，修行在個人     a tanítók kinyitják az ajtót, belépned rajta magadnak kell  

„… the city is a cultural fact. Urban morphology is inseparable from social morphology…a város kulturális 
jelenség. A városforma elválaszthatatlan a társadalmi formától.”  

Serge Salat, 2011 (francia építész, közgazdász, szociológus) 

„Le but? Faire une ville jouissive, permissive, ouverte, source de culture, d’épanouissement et de solidarité. C’est 
le plaisir de l’Urbanisme! A cél?  Hogy élvezhető, megengedő, nyitott városaink legyenek, forrásai a kultúrának, a  
kibontakozásnak, a szolidaritásnak. Ez az urbanisztika öröme!” 

Ariella Masboungi, 2016 (libanoni származású francia építész, urbanista, várospolitikus) 

San Cataldo, Lecce 2016 
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