
A BME Urbanisztika Tanszék várja hallgatók jelentkezését       urb/tdk  

a 2017 november 16-án tartandó TDK konferencia Urbanisztika szekcióiba: 

 

- Településkutatás szekció: DUNAMENTI TELEPÜLÉSEK KUTATÁSA 

Az Urbanisztika tanszék 30 hónapos DANUrB nemzetközi kutatási programjához 

kapcsolódóan 

- Urbanisztika szekció: VÁROSÉPÍTÉSZET  

az Urbanisztika Tanszék oktatóinak egyéni témái 

 

Menetrend: 

2017. május-szeptember – Jelentkezés az oktatónál, témák előzetes meghatározása 
2017. szeptember 26. - Online (regisztráció és) jelentkezés: http://tdk.bme.hu   
2017. november 1.  - Pályamunkák benyújtása   
2017. november 16. (csütörtök) - TDK konferencia - előadás  

 

Településkutatás szekció: Dunamenti települések kutatása (DANUrB): 

TDK konzulens téma 

Balizs Dániel PhD A Duna identitásformáló szerepe a városi térben 

Benkő Melinda PhD Kié a Duna-part? Térhasználati változatok 

Benkő Melinda PhD Hol a határ? Térbeli és használati határhelyzetek a Dunánál  

Fonyódi Mariann PhD Az átmeneti hasznosítás lehetősége és szerepe vízparti területeken 

Fonyódi Mariann PhD A szabadidő terei - rekreációs és tematikus hálózatok vízpartokon 

Kissfazekas Kornélia PhD 

Városmorfológia, várostipológia - forma és struktúra változásai Duna-

parti teleplüléseknél 

Kádár Bálint PhD 

Dunai települések vízparthasználatának megjelense a közösségi 

médiákban 

Kádár Bálint PhD 

Kulturális turizmus a Duna mentén, vízparti települések turisztikai 

fejlesztései és potenciálja 

Szabó Árpád DLA Dunához kötődő ipari örökség városfejlesztési lehetőségei 

Szabó Julianna PhD 

Dunai turizmusfejlesztés a városok szempontjából - igények, 

eszközök, hasznok, stratégiák 

Szabó Julianna PhD 

A Duna-partok helyi, agglomerációs és nemzetközi használata, 

konfliktusa 

Varga Imre HÍDFŐ és FŐTÉR 

https://hu-hu.facebook.com/DANubeUrbanBrand/ 

 

Urbanisztika szekció: Városépítészet - egyéni témahirdetések: 

https://hu-hu.facebook.com/DANubeUrbanBrand/


TDK konzulens téma 

Dr. habil Alföldi György 

DLA 

Ideiglenes eszközök (stratégiák,taktikák) beavatkozások, köztéri 

akciók használata a városfejlesztésben (városrehabilitácóban). 

Dr. habil Alföldi György 

DLA 

Városias Jövő (Urban Future); esélyek és lehetőségek a jövő 

városaiban 

Dr. habil Alföldi György 

DLA 

Reziliencia a városokban (városi túlélő képesség), zsugorodó városok 

esélyei és lehetőségei Magyarországon 

Balizs Dániel PhD 

Települési arculat és nemzetiségek. A kulturális és nyelvi sokféleség 

hatásai az épített környezetre 

Benkő Melinda PhD 

Városforma és térhasználat (egy-egy jelenség bemutatása vagy 

összehasonlító elemzés) 

Benkő Melinda PhD Kortárs városátalakulások (magyar vagy nemzetközi példa elemzése) 

Fonyódi Mariann PhD 

Organikus vagy tervezett / tervezett spontaneitás, avagy a modern 

utáni XX. századi városelméletek, hatásuk a kortárs városépítészetre 

Fonyódi Mariann PhD 

Új városok / a telepített városok struktúrái, minősége, társadalmi 

hatásai, jövőképe, fejlesztési lehetőségei a várostörténetben 

Kissfazekas Kornélia PhD ‘Szocreál’ és ‘szocmodern’  

Kissfazekas Kornélia PhD Városbrand 

Kádár Bálint PhD 

Települések turisztikai lehetőségei és problémái, illetve Budapest 

turisztikai fejlesztéseinek történeti kutatásai 

Kádár Bálint PhD 

Alulról jövő kezdeményezések szerepe a városfejlesztésben (magyar 

vagy nemzetközi példák elemzése) 

Szabó Árpád DLA Fenntartható városi sűrűség alsó és felső határa  

Szabó Julianna PhD 

Kis- és középvárosok átalakulása, tipikus fejlesztési stratégiái 

napjainkban (magyar és nemzetközi példák) 

Varga Imre Kisvárosi történetek a turisztikai fejlesztésben 

Wettstein Domonkos Modern építészet rehabilitációs kérdései a Balaton-parton  

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

Pontos információk a TDK menetéről és követelményeiről: http://tdk.bme.hu/EPK 

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

Budapest, 2017. május 22. Kádár Bálint – Benkő Melinda 

http://tdk.bme.hu/EPK
mailto:kadarb@urb.bme.hu

