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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: 
A kurzus célja, hogy betekintést adjon a településfejlesztés alapvető viszonyrendszereibe. Az ehhez 
szükséges település földrajzi alapok felhasználásával képesek legyenek a hallgatók a falvakban és a 
városokban lezajló társadalmi-gazdasági folyamatokat értelmezni, és elemezni. A kurzus 
megkülönböztetett hangsúlyt fektet a magyar, a kárpát-medencei és a kelet-közép-európai 
sajátosságokra. 
 
2. A tantárgy tartalma: 
A hallgatók megismerkednek az alapvető urbanizációs folyamatokkal, és azok társadalmi-gazdasági 
hatás mechanizmusaival. Nyugat-európai és kelet-közép-európai példák megismerésével sor kerül a 
rurális térségek településfejlődési jellemzőinek a megismerésére is. Bemutatásra kerülnek a kárpát-
medencei és a hazai település hierarchia és vonzáskörzeti jellemzők. Elemezzük az államszocialista, és 
a rendszerváltás utáni településpolitikát. A kistérségek, mint a települések társadalmi-gazdasági 
együttműködésének területi leképeződései. Kárpát-medencei és hazai példákkal illusztrálva a 
hallgatók megismerik az egyes város típusok, falvak, külterületek, tanyák fejlesztési lehetőségeit. 
Kialakításra kerül az objektív helyzet feltáró (SWOT-analízis, helyzet feltárás), és operatív 
problémamegoldó képesség (településfejlesztési terv készítése). A kurzus végén minden hallgatónak el 
kell készítenie egy magyar kisváros, falu, tanya, külterület, vagy kerület település fejlesztési tervét. A 
terv elkészítése során különleges hangsúlyt kell fektetni a probléma felvetésre és a célorientált 
megoldásra. Pályázati források elérésének és felhasználásának módszertana. 
 
3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat 
 
4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy):  
 
5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy 
 
6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: - 
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