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TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE 

− 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. 
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TARTALMA   

Rövid leírás:  

A tantárgy a településüzemeltetés elméletébe és gyakorlatába kívánja bevezetni a hallgatókat, a településgazdálkodás és -üzemeltetés 

fogalomrendszerének áttekintésével, a települési közigazgatás, önkormányzati ismeretek elsajátításával. Részletesen tárgyalja a 

településüzemeltetés feladatait, az önkormányzatok ehhez kapcsolható kötelezettségeit, azok finanszírozását, különös figyelmet fordítva a helyi 

közszolgáltatások szervezésének alapvető problémáira és egyes ágazataira, a települési infrastruktúrára. Áttekinti a településüzemeltetéshez 

kapcsolódó legfontosabb témaköröket, pl. városüzemeltetés; közterületek fejlesztése és fenntartása; köz- és  zöldterület gondozás; közút- és 

vízgazdálkodás; a település ökológiai értékeivel való gazdálkodás; energetika; közlekedés; hulladékgazdálkodás; katasztrófaelhárítás és műszaki 

mentés; vonalas szolgáltatások; temetők üzemeltetése, stb. Bemutatja a területfejlesztés, a településüzemeltetés térségi összefüggéseit. 

Témakörök: 

1. Települési infrastruktúra, közszolgáltatások 

2. Önkormányzati feladatok és finanszírozásuk 

3. Városüzemeltetés, hulladékgazdálkodás 

4. Közút- és vízgazdálkodás 

5. Köz- és zöldterület gondozási tevékenység 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE  

Részvétel:  

Kötelező részvétel az előadások és gyakorlatok 2/3 részén 

Aláírás / Félévközi jegy feltétele: 

Vizsga: írásbeli, eredményes: min.: 41 % 

Írásbeli vizsga. Eredménytelen írásbeli pótlása még két alkalommal szóbeli vizsgán 
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Az érdemjegy kialakításának módja: 

52-60 pont jeles (5);  

43-51 pont jó (4);  

34-42 pont közepes (3);  

25-33 pont elégséges (2);  

0 -24 pont nem teljesítette. 
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