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Rövid leírás:
Településgazdálkodás és -üzemeltetés fogalomrendszerének áttekintése. Települési
közigazgatás, önkormányzati ismeretek. Területfejlesztés; a településüzemeltetés térségi
összefüggéseinek a bemutatása. Műszaki település gazdaságtan. Pályázati lehetőségek. A
szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai ismeretek által nem tárgyalt települési
témakörök áttekintése, pl. a település ökológiai értékeivel való gazdálkodás; közterületek
fejlesztése és fenntartása; temetők üzemeltetése; ingatlangazdálkodás, katasztrófaelhárítás és
műszaki mentés.

Általános követelmények:
A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

Cél:
A tárgy célja elérni azt, hogy a hallgatók képesek legyenek a településüzemeltetési ismeretek
felsőfokú elsajátítására, logikus összefüggésekben és nagy rendszerekben gondolkodjanak, és
tudják mindezeket felhasználni a gazdasággal összefüggő területeken.

Módszer:
- Prezentációval támogatott előadások
- Gyakorlati (valós) példák tárgyalása

Irodalom:
Tózsa István: Településtan : [közigazgatási urbanisztika I.]. Budapest. Aula Kiadó, 2011
Buskó Tibor László: Településüzemeltetés : [közigazgatási urbanisztika II.]. Budapest. Aula
Kiadó, 2011
Nagy Béla: A település, az épített világ. B+V Lap- és Könyvkiadó, 2005

Követelmények a szorgalmi időszakban:
-A foglalkozásokon minimum 70%-os részvétel
-Zárthelyi dolgozat teljesítése

Követelmények a vizsgaidőszakban:

-

Pótlások:
TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) számát, témakörét
és időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét:
Zárthelyi dolgozat: utolsó órán
Pótlás, javítás a TVSZ szerint.
A zárthelyi dolgozatról és a vizsgáról való távollét esetén az orvosi igazolást a következő
alkalommal/konzultációkor kell bemutatni.

Vizsga jellege (szóbeli, írásbeli, vagy mindkettő):
Írásbeli zárthelyi dolgozat

Érdemjegy kialakítása:
A zárthelyi dolgozaton maximálisan 60 pont szerezhető.
51-60 pont jeles (5);
41-50 pont jó (4);
31-40 pont közepes (3);
16-30 pont elégséges (2);
0 -15 pont nem teljesítette.

Program (előadás):
3. hét: Tárgyismertetés, tematika áttekintése, fogalmak.
5. hét: Településüzemeltetés, Smart City
7. hét: Katasztrófavédelem
9. hét: Vízgazdálkodás, vízellátás; Közlekedésszervezés
11. hét: Terepbejárás - Városüzemeltetési feladatok
14. hét: ZH

Program (gyakorlat):

