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Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A „közigazgatási urbanisztika” a településtudománynak egy speciális 
megközelítése és tantárgyi területe. Létét és önálló tantárgyként való oktatását 
a magyar önkormányzati rendszer sajátosságai teszik különösen indokolttá. 
Azzal ugyanis, hogy a rendszerváltás után a települési önkormányzatok váltak 
a helyi hatalomgyakorlás súlypontjaivá, szükségesnek tűnik, hogy a település 
fogalmát, illetve a település működését a közigazgatásban betöltött szerepén 
keresztül tegyük még érthetőbbé.
Tantárgyunk a közigazgatási urbanisztika két centrális fontosságú részére, a 
„településtervezésre” és a „településüzemeltetésre” kíván koncentrálni. Az ide 
kapcsolódó problémákat a települési ön-kormányzatok feladatain keresztül, 
egyfajta szervezéstani szempontból mutatjuk be, de - figyelembe véve a 
közigazgatás 2010 utáni nagy átalakításának egyes tanulságait – kitekintünk a 
település-szinttel kapcsolatba hozható nem önkormányzati közigazgatási 
feladatokra is. 

A hallgatóknak tisztában kell lenniük a „közigazgatási urbanisztika” nevű 
aldiszciplína fogalmával, el kell helyezniük azt az urbanisztika 
tudományterületén belül, kiemelve csakis rá jellemző sajátosságokat. Meg kell 
érteniük a településtervezés helyét és szerepét a fenntartható fejlődés 
kihívásának tükrében. Másrészről – ami a településüzemeltetéshez kapcsolódó 
témákat illeti – ismerniük kell a helyi szintű közszolgáltatások fogalmát, főbb 
szektorait és azonosítaniuk kell az ide kapcsolódó legfontosabb problémákat. 



Közigazgatás-szervező alapszak 
 Kötelező tárgycsoport 

Nappali tagozat
2015/2016.

1.)  A település fogalma
2.)  Urbanisztika – Közigazgatási urbanisztika 
3.)  Települések fejlesztése az aprófalvaktól a nagyvárosokig
4.) A tudatos és tervszerű településfejlesztés jelentősége a fenntartható 
fejlődés kihívásának tükrében
5.)  A települések fejlesztésének tervezése 
 6.) A településfejlesztési tervek megvalósításának szervezeti, finanszírozási és 
jogi eszközei
7.) A településrendezési tervezés
8.) A településrendezés és a településfejlesztés közötti összefüggések
9.)  Ingatlan- és lakáspolitika a településeken
10.)  Infrastrukturális hálózatok a településeken
11.)  Vízgazdálkodás a településeken
12.)  A települési környezet és védelme 
 13.) Egészségügyi ellátás a településeken
14.)  Szociális ellátás a településeken
15.) Művelődési szolgáltatások és ellátás a településeken

Az aláírás megadásának feltételei Az előadások rendszeres látogatása.
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