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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTB19 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közigazgatási urbanisztika 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Urbanism for Public Administration 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 2 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke: 0% gyakorlat, 100% elmélet 

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

közigazgatás-szervező BA  

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 „közigazgatási urbanisztika” a 

településtudománynak egy speciális megközelítése és tantárgyi területe. A tantárgy a 

közigazgatási urbanisztika két centrális fontosságú részére, a településtervezésre (ide 

értve a településfejlesztést és a településrendezést), valamint a helyi közszolgáltatás-

szervezés és/vagy a települési infrastruktúra-gazdálkodás fogalomkörén keresztül 

értelmezett településüzemeltetésre kíván koncentrálni. Az ide kapcsolódó problémákat 

a települési önkormányzatok feladatain keresztül, egyfajta szervezéstani szempontból 

mutatja be, de - figyelembe véve a hazai közigazgatásban 2010 után tapasztalható 

centralizációs tendenciák egyes tanulságait – kitekint a településszinttel kapcsolatba 

hozható nem önkormányzati közigazgatási feladatokra is. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): ’ Urbanism for 

Public Administration’ is a special subdiscipline of urbanism that tries to examine the 

functioning of settlements in a public administration context. The course emphasises 

two issues within the scope of the urbanism for public administration: the local 

development planning (settlement development and spatial planning) and the 

operative settlement management (management of local public services and/or 

management of settlement infrastructure). The problems attaching to them are 

introduced chiefly via the tasks of the local autonomies from a management point of 

view. However, taking into account the contemporary tendencies to centralisation in 

the Hungarian public administration system, we touch upon the tasks that are not 

regarded as functions and competences of local autonomies but are strictly tied to the 

so called ‘settlement level’.  



10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: A közszféra településszinten - településfejlesztés, településüzemeltetés - és 

területi szinten betöltött szerepére vonatkozó tudással rendelkezik. 

Képességei: Alkalmazza a településfejlesztési és -üzemeltetési képességek alapjait, 

valamint területi szemléletét.  

Attitűdje: A közszféra terület- és településfejlesztés, -rendezés, -üzemeltetés, -

marketing szerepét tudatosítja. 

Autonómiája és felelőssége: Felelősséget vállal az általa végzett munkáért a 

településfejlesztés és a településüzemeltetés területén. A megfelelő irányítás mellett 

képes a feladatok önálló végzésére, önellenőrzésre képes, javaslatokat tesz, mások 

munkáját értékeli a településfejlesztés és a településüzemeltetés területén. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: He/she knows the role of the public sector at settlement level - 

settlement development and operation - and at territorial level. 

Capabilities: Applying the basics of settlement development and operation 

capabilities, as well as his/her regional approach. 

Attitude: Realizing the role of the public sphere in regional and settlement 

development, planning, operation and marketing. 

Autonomy and responsibility: He/she takes the responsibility for the work he/she 

has done in the fields of settlement development azd operation. Under proper 

direction, carrying out tasks independently and self-monitoring. He/she can make 

recommendations and evaluate the work of others in the fields of settlement 

development azd operation. 

11. Előtanulmányi követelmények: -  

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

curriculum (magyarul, angolul - English): 

12.1. A település fogalma (The concept of the settlement); 

12.2. Urbanisztika – Közigazgatási urbanisztika. A településtervezés és a 

településüzemeltetés helye/szerepe a közigazgatási urbanisztikán belül (Urbanism – 

Urbanism for Public Administration. The place/role of the local development planning 

and the operative settlement management within the urbanism for public 

administration); 

12.3. A településfejlesztés tartalma, jogi szabályozása. A településfejlesztés helye 

Európában (The content and current legislation of the settlement management. 

Settlement management in Europe); 

12.4. Települési véleménykutatási módszerek és gyakorlatok (Opinion polls methods and 

practices at settlement level);  

12.5. A településfejlesztés szereplői és a településfejlesztési koncepció készítése (The 

actors of the settlement management. How to create a settlement development 

concept?); 

12.6. Komparatív fejlettségvizsgálat, SWOT analízis – a településfejlesztési koncepciót 

kiegészítő módszerek (Comparative development examination, SWOT analysis – 

methods supplementing settlement development concepts); 

12.7. Településrendezés (Local spatial planning); 

12.8. Ingatlan- és lakáspolitika a településeken (Housing- and property management at 

settlement level); 

12.9. Infrastrukturális hálózatok a településeken (Infrastructural networks at settlement 



level); 

12.10. Vízgazdálkodás a településeken (Water management at settlement level); 

12.11. A települési környezet és védelme (Settlement environment, environment 

protection at settlement level); 

12.12. Egészségügyi ellátás a településeken (Healthcare system at settlement level);  

12.13. Szociális ellátás a településeken (Social care system at settlement level); 

12.14. Művelődési szolgáltatások és ellátás a településeken (Cultural services at settlement 

level).  

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: 1. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások 

mértéke, a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

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

meghaladó 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 nem pótolható. 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

A tantárgyi program nem ír elő félévközi feladatokat. 

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

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a 

foglalkozásokon 

16.2. Az értékelés: 

Szóbeli vizsga ötfokozatú értékeléssel. A sikeres vizsgához a kötelező irodalom 

ismerete, valamint az előadásokon elhangzottak szükségesek. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:  

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges 

kollokvium (K). 

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. 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Bajnai László: Városfejlesztés. Scolar Kiadó, Budapest 2007. ISBN: 

9789632440118; 

2. Buskó Tibor László: Közigazgatási urbanisztika II. Településüzemeltetés. Aula 

Kiadó, Budapest 2011. ISBN: 9789639698963; 

3. Cerdá, Ildefonso: Az urbanizáció általános elmélete. Scolar Kiadó, Budapest 2013. 

ISBN: 9789632444963; 

4. Horváth M. Tamás – Bartha Ildikó szerk.: Közszolgáltatások megszervezése és 

politikái. Merre tartanak? Dialóg-Campus Kiadó, Budapest 2016. ISBN: 

9786155376894; 

5. Tózsa István: Közigazgatási urbanisztika I. Településtan. Aula Könyvkiadó, 

Budapest 2011. ISBN: 978-963-9698-95-6.  



 

Budapest, 2020.04.29. 

 

Dr. Buskó Tibor László, PhD, 

adjunktus sk. 

 


