
 TANTÁRGY ADATLAP 
és tantárgykövetelmények 

Cím: Településrendezés és fejlesztés 
Tárgykód: EPM427ML 
Heti óraszám1: 2 ea,2 gy, 0 lab 
Kreditpont: 4 
Szak(ok)/ típus2: Településmérnök (MSc), 
Tagozat3: Levelező 
Követelmény4: vizsga/kollokvium 
Meghirdetés féléve5: ősz 
Nyelve: Magyar 
Előzetes követelmény(ek): nincs előfeltétel 
Oktató tanszék(ek)6: Építészeti és Várostervezési Tanszék (100%)  
Tárgyfelelős/Előadó: dr. Baracsi Viktória egyetemi adjunktus 
Gyakorlatvezető: dr. Baracsi Viktória egyetemi adjunktus 

dr. Tiderenczl Gábor egyetemi docens 
Célkitűzése: A beépítési terv készítés törvényszerűségének, a szabályozási terv és építési 
paraméterek meghatározásának elsajátítása. 
Rövid leírás:.  
A tárgy keretében a hallgatók előadások és gyakorlati konzultációk keretében ismerik meg a 
települések lényegét, funkcióit, szerkezetét működésük mechanizmusát, a regionális kapcsolatok 
jellegét, tartalmát, hatásaikat a települések formálódására. 
Megismerhetik a települési adatok kutatás módszertanát, a települések analizálását, illetve 
megtanulják az eredmények ábrázolását, megjelenítését (infografikai) önálló munka keretében, 
kiemelve a településen zajló és a fejlődésüket befolyásoló társadalmi, gazdasági folyamatokat. 
Oktatási módszer: Mintaanyagok bemutatása, PPT előadások, konzultáció 
Követelmények a szorgalmi időszakban (az aláírás megszerzésének feltételei): 
Az előadáson és  gyakorlatokon való, TVSZ előírása (45.§ (2)) szerinti részvétel. 
A kész feladat dokumentálása, az elméleti anyag Zh teljesítése 
Javítási (pótlási) lehetőségek: A Zh egy alkalommal pótolható a részletes tematikában 
meghatározott időpontban. A gyakorlatokon való részvétel nem pótolható. 
A kurzus teljesítésének feltételei: 
A kurzus akkor sikeres, ha a Zh teljesített (min. 50 %) és a beadott dokumentáció 
értékelhető. 
Zh max. pont: 20 p Dokumentáció max. pont: 80 p  
 
Minősítés: 0-54 elégtelen 

      55-69 elégséges 
      70-80 közepes 
      81-90 jó 

                 91-100 jeles 
 
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

                                                
1 Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor 
2 K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)  
3 N – nappali, L – levelező, T – táv 
4 a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat 
5 os – őszi, ta – tavaszi 
6 Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása 
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 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris kiadó, Budapest, 2003  
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       tantárgyfelelős   


