
 

BME Építészmérnöki Kar                                                     Urbanisztika Tanszék 

A tárgy neve:  Urbanisztika Tárgykód: 

BME EP UI 0805 A tárgy angol neve: Urbanism 

Ellenőrzési forma:  félévközi jegy Kreditpont:  2 Mintatanterv szerinti helyzet:  8. félév 

Előadó:  Szabó Julianna PhD Évfolyamfelelős:    Szabó Julianna PhD 

 

 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 

Tárgy felvételének 
feltételei: 

A tárgy bejegyzése az indexbe. 
A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben. 

Foglalkozások 
jellege: 

Szeminárium 

Részvételi előírások: A tárgy elismerésének feltétele, hogy a hallgató a szemináriumokon teljes hosszában és 
aktívan részt vegyen. Az oktatók a részvételt ellenőrzik. 

Félévközi 
ellenőrzések: 

Két zárthelyi kisfeladat. A zárthelyi feladatok a pótlási héten pótolhatók. 

Határidős feladatok:  

Aláírás feltételei: - A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése. 
- Aktív jelenlét a szemináriumokon 

Vizsgára bocsátás 
feltételei: 

 - 

Vizsga jellege: - 

Vizsga ismétlése: - 

Félév végi 
osztályzat: 

A féléves jegy a szemináriumokon való részvétel és a zárthelyi feladatok eredményéből áll 
össze. 

 



TEMATIKA – ÜTEMTERV 2014 / 2015. II. félév 

okt. 
hét  

előadás gyakorlat 

1. 
02.11. 

Az urbanisztika és a településtervezés 
szükségessége, szerepe, módszerei 

 

2. 
02.18. 

Településfejlődési trendek a világban, 
globalizáció, regionalizáció 

 

3. 
02.25. 

A magyar településhálózat fejlődése és 
értékelése 

 

4. 
03.04. 

Fenntartható települési infrastruktúrák 
(víz, energia, közlekedés), fejlesztési és 
fenntartási stratégiák 

 

5. 
03.11. 

A magyar területi közigazgatás rendsze-
re, a települési önkormányzat gazdálko-
dása: bevételek, kiadások, vagyongaz-
dálkodás 

 

6. 
03.18. 

A települési önkormányzat ingatlanpoliti-
kája, közösségi fejlesztések, PPP rend-
szerek 

 

7. 
03.25. 

ZH1  

8. 
04.01. 

Állami és települési lakáspolitika, lakásfi-
nanszírozási és lakástámogatási rend-
szerek 

 

9. 
04.08. 

ALKOTÓHÉT  
 

10. 
04.15. 

A települési kiskereskedelem átalakulá-
sa, a kereskedelem és a közterületek 
minőségének összefüggése 

 

11. 
04.22. 

A települési gazdaság átalakulása, meg-
telepedési klaszterek, települési gazda-
ságfejlesztési stratégiák 

 

12. 
04.29. 

A településmegújítás komplex stratégiái, 
településmegújítás az EU 2014-20-as 
programozási időszakában 

 

13. 
05.06. 

ZH2  

 
 

Rövid tárgyleírás: 

Az Urbanisztika tárgy célja, hogy a városépítészeti tárgyak keretében tanultak elméleti hátterét kibővítse, a település 
fejlesztésének lehetőségeit, működésének szabályszerűségeit megvilágítsa, ezekben a folyamatokban az építészet 
helyét meghatározza. Mindehhez igénybe vesszük az urbanisztika építészeten kívüli társtudományainak – mint a terve-
zéselmélet, településföldrajz, városszociológia, városgazdaság, stb. – eredményeit.  

Bővített tárgyleírás: 

Az Urbanisztika tárgy szemináriumokon való aktív részvétellel és két zárthelyi feladat elkészítésével teljesíthető. 


