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A tantárgy szakmai tartalma 

A fenntartható fejlődés kihívásaira válaszoló urbanizáció tervezésének és tervszerű  
megvalósításának valamint  ehhez kapcsolódva az Alaptörvény N) cikkelyében foglalt 
követelmények (kiegyensúlyozott, átlátható, fenntartható gazdasági tevékenység) 
kielégítésének legfontosabb eszköze az integrált településfejlesztési stratégia készítése és 
az operatív városfejlesztés. A közszféra által irányított és ellenőrzött, ugyanakkor a 
közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésén alapuló, operatív városfejlesztés 
bevált eszköztára az elmúlt két évtized folyamán alakult ki Magyarországon. A mester 
szakos hallgatóknak szóló tantárgy részletesen, és összefüggő rendszerben mutatja be a 
megvalósítás orientált integrált településfejlesztési stratégiák tervezését és a 
megvalósításukat lehetővé tevő bevált eszköztár rendeltetésszerű alkalmazását. 

Kompetenciák leírása 

A tantárgy keretében átadásra kerülő ismeretanyag elsajátításával a mester szakos 
 hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy a szükséges gyakorlati tapasztalatok 
 megszerzését követően: 
- professzionális színvonalon eredményesen tudjanak közreműködni integrált 
településfejlesztési stratégiák készítésében, 
- rendeltetésszerűen tudják használni tudják használni az operatív városfejlesztési 
szervezeti, finanszírozási és jogi eszközeit. 



Tantárgyi tematika heti bontásban  

1) Az integrált településfejlesztési stratégiák megalapozó vizsgálata, helyzetfeltárás, 
helyzetértékelés, a város fizikai, társadalmi, gazdasági valóságának vizsgálata. 
2) A középtávú célok rendszere, tervezésének szempontjai és tartalma. 
3) A megvalósítást szolgáló fizikai beavatkozások tervezése és tartalma. 
4) A megvalósítást szolgáló társadalmi beavatkozások tervezése, a társadalmi 
felzárkóztatás és integrációt elősegítése érdekében. 
5) A megvalósítást szolgáló barnamezős beavatkozások tervezése. 
6) A participáció és a társadalmi részvétellel történő tervezés kihívása, lehetőségei, 
 korlátai a képviseleti demokrácia és a várostérségi szintű integrált fejlesztések 
kontextusában. 
7) A funkcionális várostérségek összehangolt tervezésének kihívásai és bevált európai 
gyakorlatai. 
8) Az operatív városfejlesztés szempontjainak érvényesítése a stratégiai tervezésben, a 
középtávú stratégia helye a hosszútávú településfejlesztési koncepció és az operatív 
városfejlesztési tervek között. 
9) A városfejlesztési akció és megvalósításának terve: a komplex városfejlesztési  
akcióterv, illetve az akcióterületi terv tartalmának, felépítésének, összefüggéseinek, 
készítési folyamatának áttekintése. 
10) A komplex városfejlesztési akcióterv megalapozó vizsgálata: a városi élet fizikai 
kereteit biz-tosító városi szövet vizsgálata az akcióterületen, az akcióterületre vonatkozó 
társadalmi - gazdasági vizsgálatok. A vizsgálatok tartalma és 
11) Az operatív városfejlesztési koncepció. Az operatív városfejlesztési koncepció 
urbanisztikai megalapozása. A közszféra operatív városfejlesztési műveleteinek 
megtervezése. A magán-szféra építési lehetőségeinek meghatározása. 
12) Pénzügyi koncepció. A városfejlesztési akció átfogó pénzügyi koncepciója és 
 pénzügyi forgatókönyve. A megvalósítás szokásos forrásai és kiadásai. 
13) A városfejlesztési akció megvalósításának lehetséges szervezeti megoldásai. 
14) A városfejlesztő társaság és a tulajdonos önkormányzat együttműködését  
meghatározó szerződés tartalma, felépítése, összefüggései, állandó és változó elemei. 
15) A városfejlesztési akció megvalósításának folyamata esettanulmányok tükrében. 
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