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Tematika

 Települések

 Településrendezés

 Településfejlesztés

 Településfejlesztés dokumentumai

 Integrált Városfejlesztési/Településfejlesztési 

Stratégia

 Városfejlesztés

 Településfejlesztés gyakorlati kérdései



Egyéni feladatok
1. 1000 fő népesség alatti település lakójával interjú készítése 
megadott szempontrendszer alapján 2019. október 28. éjfélig

(plusz pont szerezhető több interjú esetén, egy településen max 3 
db interjú készíthető, max interjúszám: 10 db )

2. Egy tetszőlegesen kiválasztott település/község fejlesztési 
koncepciójának elkészítése.  

Település/község nem lehet azonos 2 hallgatónak.

Község/tel. név leadása e-mail-ben 2019. október 15. (kedd) éjfélig.

Község/település nem lehet azonos 2 hallgatónak. 

Beadandó egyéni feladat
• Formai követelmény: GTK Diplomamunka formai követelményei 

alapján, a tantárgy adatai
• Kb. 10 oldal terjedelem + melléklet (üres kérdőív)
• Feladat leadási határideje: 2019. október 28. éjfélig
• Küldése: urbanne.monika@gtk.szie.hu címre

mailto:urbanne.monika@gtk.szie.hu


Egy tetszőlegesen kiválasztott település/község helyzetfeltárásának és 
fejlesztési tervének kidolgozása.

 Helyzetfeltárás: elhelyezkedés, ökológia, ökonómia, humán erőforrás, épített környezet 
bemutatása, 

 település/község értékelése az ott élők és a közelében –szomszéd településen- élők 
szemszögéből. Ehhez: Kérdőív elkészítése, 1-2 fővel kitöltetése, eredményeinek beleírása a 
dolgozatba

 A kérdések a település helyzetéről: hogyan látják a helyzetét, mik a problémák, mit tartanak 
jónak, hogy érzik ott magukat, milyennek tartják az infrastruktúrát, stb. 

 Fejlődésére vonatkozó kérdések: hogy látja a település jövőjét, merre érdemes fejleszteni stb.

 Jövőkép: Község/település fejlesztési tervrész kidolgozása: hosszútávú terv, jövőkép kialakítása, 
konkrét feladatok megfogalmazásával

 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 

vonatkozóan

 A településfejlesztési elvek rögzítése 

 Célok megfogalmazása

 A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása

 Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása

 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre (a település mely részét, 

hogyan szeretné fejleszteni)

 Konkrét fejlesztések megfogalmazása



Félév teljesítésének feltételei

 Félévi aláírás feltételei: 
1. Interjú(k) elkészítése és beküldése határidőre

2. Elfogadható minőségű beadott feladat elkészítése és beküldése

 Vizsga: Írásbeli

 Kurzus végi eredmény: beadandó (30%) és írásbeli 

(70%) eredménye alapján

Tananyag: 

 Településfejlesztési szemelvények

 Tanórán elhangzott előadások diasorai

 Javasolt tanulmányok, cikkek

 Fenti tananyagok a http://www.rgvi.gtk.szie.hu/telepulesfejlesztes

felületen megtalálhatóak

 Kiküldésre kerülő szakmai anyag

http://www.rgvi.gtk.szie.hu/tartalom/telepulesfejlesztes

