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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTO44 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Településfejlesztés I. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Urban development I. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 3 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0% gyakorlat, 100% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): államtudományi osztatlan 

mesterképzési szak  

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Buskó Tibor László, PhD, 

adjunktus 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (28 EA + 0 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (2 EA + 0 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: -  

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A tantárgy tartalmazza a települések spontán 

fejlődéséből adódó törvényszerűségeinek leírását, rendszerezését, amelyek ismerete 

nélkülözhetetlen a településirányítók (önkormányzatok és dekoncentrált területi államigazgatási 

szervek) és a településfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára. Ilyenek a település fejlődését 

segítő és gátló természeti, gazdasági, társadalmi tényezők, a helyi és helyzeti energiák, valamint a 

település fejlődését kísérő urbanizációs folyamatok. Ezt az ismeretkört egészítik ki a település 

működésének alapvető infrastrukturális elemei a szakirodalom szerinti nyolcas tagolásban 

(ingatlan, humán és műszaki infrastruktúra, továbbá a fogyasztással, környezet-egészségüggyel, 

rekreációval, logisztikával és a településirányítással kapcsolatos infrastrukturális elemek), melyek 

elemzése rávilágít az önkormányzatok és az állam településfejlesztési tevékenységére és 

eszközeire. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The subject includes the 

description and systematization of the self-rule spontaneous development of the settlements, the 

knowledge of which is indispensable for the urban administration (local governments and the so-

called deconcentrated territorial state administrations) and the local development specialists. These 

include natural, economic and social factors that can support or prevent the development of the 

settlement, i.e. local and regional energies, as well as urbanization processes that accompany the 

development of the settlement. This knowledge is complemented by the basic infrastructural 

elements of the operation of the settlement in the eight division of the literature (real estate, human 

and technical infrastructure, infrastructural elements related to consumption, environment, health, 

recreation, logistics and urban management); the analysis of which shows the development 

activities and tools of the the local governments and of the state.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  
Tudása: Elmélyült ismeretekkel rendelkezik az állam (beleértve nem csupán a központi államot, 



de az állam részének tekinthető helyi önkormányzatok rendszerét is) gazdasági, politikai és 

társadalmi összefüggéseit, nemzetközi és regionális mozgásterét illetően a településszintig 

bezárólag. Birtokában van az állam (beleértve nem csupán a központi államot, de az állam részének 

tekinthető települési önkormányzatok rendszerét is) magas szintű feladatait ellátni képes tervezési, 

stratégiai, elemzési és vezetői ismereteknek. 

Képességei: Szakmai felkészültsége alapján rendszerszinten képes tervezési, stratégiai, elemzési 

és vezetési feladatokat ellátni a településfejlesztés terén. A közpolitikai stratégiai tervezést és 

hatáselemzést szakszerűen és rutinszerű módon képes segíteni a településfejlesztés terén. Képes 

tervezési, stratégiai, elemzési és vezetői feladatokkal összefüggő folyamatokban és döntésekben 

részt venni a településfejlesztés terén. Képes a különböző problémák interdiszciplináris kezelésére 

és az államtudományi felfogást jellemző szintézis megteremtésére a településfejlesztés terén.  

Attitűdje: Átfogó társadalomtudományi, jogtudományi, gazdaságtudományi és politikatudományi 

gondolkodás- és szemléletmódot képvisel a településfejlesztés terén. Nyitott, fogékony és 

érdeklődő a XXI. század államára (beleértve nem csupán a központi államot, de az állam részének 

tekinthető helyi önkormányzatok rendszerét is) ható komplex globális és regionális hatások 

társadalmi, politikai és gazdasági szempontú elemzése és kezelése iránt a településszintig 

bezárólag. Törekszik a megszerzett átfogó ismeretek rendszerszintű alkalmazására a 

településfejlesztés terén. Megfelelő problémafelismerő és -kezelő képességekkel bír a 

településfejlesztés terén. Támogatja a hatékony közpolitikai stratégiai tervezést a 

településfejlesztés terén. Szem előtt tartja a mindenkori közjót és közérdeket a településfejlesztés 

terén. Együttműködik másokkal a problémamegoldásban a településfejlesztés terén. 

Autonómiája és felelőssége: A megfelelő irányítás mellett képes átfogó és komplex feladatok 

önálló végzésére a településfejlesztés terén. Jelentős mértékű önállósággal végzi az átfogó és 

speciális közigazgatási kérdések, feladatok végig gondolását és a megfelelő források alapján 

történő kidolgozását a településfejlesztés terén. Új, komplex ismereteket igénylő helyzetekben is 

felelősséget vállal a döntések környezeti, társadalmi és államigazgatási hatásaiért a 

településfejlesztés terén. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: The economic, political and social contexts of the state (including not only the central 

state, but also the local government system interpreted as a sub-system of the state) internationally 

and regionally to the settlement level. The planning, strategic, analytical and management skills 

necessary for completing high-profile tasks regarding the state (including not only the central state, 

but also the municipality system interpreted as a sub-system of the state). 

Capabilities: Performing planning, strategic, analytical and managerial tasks systematically based 

on his/her professional competencies in the field of the urban development. Assisting the strategic 

planning and impact assessment of public policies professionally and routinely in the field of the 

urban development. Participating in processes and decision-making regarding planning, strategic, 

analytical and management tasks in the field of the urban development. Handling different issues 

in an interdisciplinary manner establishing a synthesis characteristic to the concepts of public 

governance in the field of the urban development. 

Attitude: A comprehensive approach based on social, legal, economic and political science in the 

field of the urban development. An open-minded, sensitive and inquiring attitude to the social, 

political and economic analysis and management of complex global and regional impacts 

influencing the 21st century state (including not only the central state, but also the local governmnet 

system interpreted as a sub-system of the state) to the settlement level. An intention to apply the 

comprehensive knowledge acquired systematically in the field of the urban development. 

Possessing the skills to recognize and handle problems competently in the field of the urban 

development. Supporting the efficient strategic planning of public policies in the field of the urban 

development. Keeping the common good and public interest in mind in the field of the urban 

development in the field of the urban development. He/she cooperates with others in order to solve 

problems in the field of the urban development. 



Autonomy and responsibility: He/she is capable of carrying out comprehensive and complex 

tasks on his/her own initiative in the field of the urban development. He/she tackles complex and 

special public administration issues and tasks largely independently, and uses adequate resources 

for their solution in the field of the urban development. He/she takes responsibility for the 

environmental, social and state administration impacts of decisions in new situations requiring 

complex knowledge in the field of the urban development. 

11. Előtanulmányi követelmények: Kormányzástan és közpolitika [ÁKKTO07]  

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. A település fogalma, jellemzői (The concept and general characteristics of the settlement.) 

12.2. A településhálózat kialakulása és fejlődése a Kárpát-medencében. (The development of 

settlement network system in the the Carpathian Basin.) 

12.3. Településszerkezet, beépítéstípusok. (Settlement pattern, building up types.) 

12.4. Városok és az urbanizációs folyamat. Vonzáskörzetek, agglomerációk. (Cities and the 

urbanization process. Attraction areas, agglomerations.) 

12.5. Az infrastruktúra fogalma; a települési infrastruktúra és rendszerezése. (The concept of the 

infrastructure. Definition and classification ofthe settlement infrastructure.) 

12.6. A lakásállomány mint a települési infastruktúra alapvető fontosságú eleme. Lakás- és 

ingatlangazdálkodás. (The housing sector as the essential element of settlement infrastructure. 

Housing- and property management.) 

12.7. Helyi közüzemi szolgáltatások (vízközmű, energia, távközlés). (Local public utility services 

(public water services, energy, telecommunication).) 

12.8. A települési környezethez kapcsolódó infrastruktúra. (Infrastructure systems relating to the 

settlement environment.) 

12.9. Közösségi szolgáltatások (az oktatás, egészségügy és a szociális ellátás települési elemei). 

(Community services (education, healthcare and social care in the municipalities).) 

12.10. Az urbanizáció értelmezési keretei, tervezésének és megvalósításának eszmetörténeti és 

elméleti alapjai, alapfogalmai. (Interpretation framework of the urbanization; historical/theoretical 

basis for its planning and implementation.)  

12.11. A tervszerű urbanizáció alapjai a városépítészet történetében. (Foundations of planned 

urbanization in the history of the urban architecture.) 

12.12. A fenntartható urbanizáció értelmezése és kihívásai. (Interpretation and challenges of the 

sustainable urbanization.) 

12.13. A települések strukturális problémái a fenntartható urbanizáció kihívásai szempontjából és a 

tervszerű városfejlesztés szükségessége. (Structural problems of the settlements in point of view of 

the sustainable urbanization. The need for the planned urban development.) 

12.14. A tervszerű településfejlesztés legfontosabb céljai. (Most important objectives of the planned 

urban development.)  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 8. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a 

távolmaradás pótlásának lehetősége: 

A hallgatóknak az órák legalább 75%-án jelen kell lenniük. A hiányzási limitet túllépő hallgatóknak 

számolniuk kell az aláírás megtagadásának lehetőségével. A távolmaradás pótlása, ha az nem lépi 

túl az 50%-ot – az oktatóval való előzetes egyeztetés alapján – valamelyik témához kapcsolódó 

házi dolgozat megírásával lehetséges. 50%-ot túllépő hiányzás esetén a távolmaradás csak egyéni 

tanrend esetében pótolható. 



15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

Három zárthelyi dolgozat megírása a szorgalmi időszak folyamán: az első dolgozat anyaga az 1-4. 

órák, a második dolgozat anyaga az 5-10. órák, a harmadik zárthelyi dolgozat pedig a 11-14. témák 

anyagát öleli fel (az 5., 11. előadáson, valamint a szorgalmi időszak utolsó hetében). A zárthelyi 

dolgozatok értékelése: 0 - 50% elégtelen; 51 - 60% elégséges; 61 - 70 % közepes; 71 - 85% jó; 86 

- 100% jeles. A félévközi jegy elmulasztott összetevőjének pótlása, valamint bármelyik elégtelenre 

értékelt zárthelyi dolgozat javítása legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének végéig egy alkalommal 

kísérelhető meg. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:  

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a részvétel a foglalkozásokon és az évközi feladatok 

mindegyikének legalább elégséges teljesítése. 

16.2. Az értékelés: 

A tantárgy félévközi jeggyel (gyakorlati jegy) zárul. Az ötfokozatú értékelést a 15. pontban említett 

zárthelyi dolgozatok értékelésének számtani átlaga adja, feltéve, hogy mindegyik zárthelyi 

dolgozatra legalább elégséges értékelést kapott a hallgató. Bármely zárthelyi dolgozat elégtelen 

értékelése a félév elégtelen értékelését vonja maga után. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges évközi értékelés 

(ÉÉ). 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Buskó Tibor László – Jószai Attila: Közigazgatási urbanisztika. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest, 2018. ISBN: 978-615-5889-49-3 

2. Cerdá, Ildefonso: Az urbanizáció általános elmélete. Scolar Kiadó, Budapest, 2013. ISBN: 978-

963-2444-96-3 

3. Tózsa István: Közigazgatási urbanisztika I. Településtan. Aula Könyvkiadó, Budapest, 2011. 

ISBN: 978-963-9698-95-6 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Bajnai László: Bevezetés az urbanisztikába. A fenntartható urbanizáció tervezése és 

megvalósítása. Scolar Kiadó, Budapest, 2016. ISBN: 978-963-244-640-0 

2. Kőszegfalvi György: Települési infrastruktúra. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. ISBN: 

9638371501 

3. Tózsa István: Vizuális közszolgáltatás – térinformatika és e-government. E.G.T.-HVG, 

Budapest, 2008. ISBN 978-963- 9753-05-1  

 

Budapest, 2020.04.29. 

 

Dr. Buskó Tibor László, PhD, 

adjunktus sk. 

 


