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A tantárgy szakmai 
tartalma 

A fenntartható fejlődés kihívásaira válaszoló XXI. századi urbanizáció tervezésével és megvalósításával a 
település fizikai valóságának átalakítása által kívánjuk jobbá tenni az ott élők életét, a helyi társadalom és 
gazdaság működési feltételeit. Az urbanizáció másfél évszázados múltra visszatekintő elméletéből és  
bevált XX. századi gyakorlataiból kiindulva kell választ adnunk arra a kérdésre, hogy a fenntartható 
urbanizációra vonatkozó törekvések eredményeként MIT akarunk elérni, mint településenként 
 különböző, a helyi sajátosságoknak megfelelő, tervezett célállapotot, valamint arra, hogy KI és HOGYAN 
fogja ezt, mint urbanizációs folyamatot  véghez vinni. A társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból 
fenntartható urbanizáció  jelenleg is nyilvánvaló és egyre fokozódó kihívásai még fontosabbá teszik a 
városfejlesztés  alapvető kérdéseinek megválaszolását.  Az urbanizációs folyamatok mederben tartása, 
illetve a közösség érdekeinek megfelelő aktív alakítása a közszféra feladata. Ezért szükséges, hogy a jövő 
közigazgatási szakemberei értsék az értelmét, és használni tudják a bevált eszközeit annak a  sajátos 
közpolitikai területnek, ami a fenntartható urbanizációt segíti elő. Ezen belül alapvető fontosságú, hogy a 
hallgatók megértsék a közszféra és a magánszféra szereplőinek eltérő és egymást kiegészítő szerepeit a 
fenntartható urbanizáció előmozdításában a piacgazdasági alapon működő demokratikus jogállam keretei 
között. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fenntartható urbanizáció kihívásainak megválaszolására alkalmas 
közigazgatási szakemberek képzése érdekében, hogy a hallgatók a kurzus keretei között megértsék a 
tervszerű településfejlesztés fontosságát, valamint az annak megvalósítását lehetővé tevő, szabályozáson 
alapuló és operatív településfejlesztés egymással kölcsönhatásban levő, összefüggő rendszert alkotó, 
ugyanakkor egymástól jól elkülöníthető eszköztárát és az eszközök rendeltetésszerű, összehangolt 
használatát. A kurzus résztvevői megismerik azokat az alapvető szerepeket is, amelyeket az állam  
központi szervezetei töltenek be a  fenntartható urbanizáció  érdekében. Az alapszakos hallgatóknak szóló 
tantárgy oktatása a fentiekben említett, hiánypótló ismeretanyag átadásával, heti 2 órás gyakorlat keretei 
között történik.  



Kompetenciák 
leírása 

A tantárgy keretében átadásra kerülő ismeretanyag elsajátításával az alapképzésben részt vevő hallgatók 
megszerzik azokat a képességeket, amelyek birtokában: 
- el tudnak igazodni az urbanizáció tervezésének és megvalósításának szintjei, szereplői és eszközei 
 között;  
- különbséget tudnak tenni a szabályozáson és a közszféra beavatkozásán alapuló operatív városfejlesztési 
eszközök között; 
- a konkrét helyi adottságokhoz alkalmazkodva ki tudják választani azokat az eszközöket, amelyek a 
tervezett fejlesztés sajátos természetének megfelelően alkalmasak a fenntartható urbanizáció 
megtervezésére, illetve megvalósítására. 

Tantárgyi tematika 
heti bontásban  

1.)  Az urbanisztika rövid története, az alapfogalmak, összefüggések, szereplők és szerepek áttekintése 
2) Az urbanisztika és a területfejlesztés, területrendezés, területi tervek, városaink az EU fizikai, 
 társadalmi és gazdasági terében, 2014-2020 EU fejlesztések Magyarországon 
3) Az urbanisztika mint a fizikai valóság átalakítása a közszféra szabályozó és operatív városfejlesztési 
tevékenységével, különbözőségek és összefüggések 
4) A szabályozáson és az operatív városfejlesztésen alapuló urbanisztika közös alapjai és eszközei 
(településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia), példák 
5) A szabályozáson alapuló urbanisztika eszközei, a településrendezési eszközök; mire valók, 
rendeltetésszerű használatuk; példák, esettanulmányok 
6) Az operatív városfejlesztésen alapuló urbanisztika tervezési, szervezeti, finanszírozási, jogi eszközei, 
példák 
7) Az urbanisztika kihívásai: a gazdasági szempontból fenntartható város fejlesztés, példák, 
esettanulmányok 
8) Az urbanisztika kihívásai: a társadalmi szempontból fenntartható városfejlesztés, példák, 
esettanulmányok 
9) Az urbanisztika kihívásai: a környezeti szempontból fenntartható városfejlesztés, példák, 
esettanulmányok 
10) A tudatos és tervszerű urbanizáció integrált, operatív városfejlesztési és szabályozási válaszai a 
kihívásokra; a válaszok legfontosabb elemeinek áttekintése 
11) A kihívásokra válaszoló fejlesztések: a városok központjainak, belső városrészeinek visszahódítása a 
városi élet számára; példák, esettanulmányok 
12) A szociális városrehabilitáció, ami sokkal több, mint egy antiszegregációs program; példák, 
esettanulmányok 
13) A kihívásokra válaszoló fejlesztések: a barna mezős rehabilitációs fejlesztések; példák, 
 esettanulmányok 
14) A kihívásokra válaszoló fejlesztések: ipari területek fejlesztése új munkahelyek létrehozása  
érdekében; példák, esettanulmányok 
15) Tanulmányi kirándulás Budapesten, illetve a logisztikai és szervezési lehetőségek szerint vidéken egy 
tanulságos fejlesztés megtekintése érdekében 
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