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( D )    IV.  1.  Tantárgyleírások 
 
 
Tantárgy neve:  Településtudomány I-II.  

 
Mely szakokon oktatják: geográfus szak, terület- és településfejlesztési szakirány  
Tantárgyfelelős neve: 
dr. Kovács Zoltán 

Tantárgyfelelős beosztása: 
má. egyetemi docens 

 
 
Tantárgy besorolása: főkollégium 
Tantárgy heti óraszáma:                                     tanóra elmélet 
Tantárgy heti óraszáma:                                     tanóra tantermi gyakorlat 
Tantárgy heti óraszáma:  –                                   tanóra laboratóriumi gyakorlat 
Előirt küls ő szakmai gyakorlat: terepgyakorlat 
Tantárgy összóraszáma: 56                                             tanóra 
Tantárgy félévigénye:  kettő                                             félév (a 7. és 8. szemeszter) 
Számonkérés módja: kollokvium, összevont szigorlat 
Tantárgyhoz rendelt kreditek száma:  –                          kredit  – 
 
 

Tantárgy elsajátításához feltételezett tudásanyag, előképzettségi szint: 
 A Népesség- és településföldrajz, a Szociálgeográfia, valamint az Általános gazdaságföldrajz és a Re-
gionális gazdaságföldrajz c. tárgyak ismeretanyaga. 

 
 
Tantárgy célja, célkitűzései: 
 A főiskolai földrajztanári ismeretanyag egyetemi szintre emelése, felkészítés a középiskolai földrajzta-
nári munkára. 
 
 

A tantárgy évközi ellenőrzés módjai: 
– házi feladat 
– zárthelyi dolgozat 

 
 
A tantárgy tartalma:  
7. félév: 
A város fogalma, kialakulásuk, osztályozásuk. Helyi és helyzeti energiák. Az urbanizáció fogalma, értelmezése. 
Az urbanizáció szintje a Föld nagytérségeiben. A társadalmi fejlődés őstörténete. Városfejlődés az ókorban. 
Városfejlődés a középkorban. Az "eszményi" várostervek. Az ipari forradalom hatása a városfejlődésre. E. How-
ard kertvárosmozgalma. Városfejlődés a XX.  század első felében, az Athéni Charta. Agglomerálódás és szubur-
banizáció. SMSA, konurbációk. A dezurbanizáció. A kapitalizmus posztfordi modellje. A reurbanizáció és 
dzsentrifikáció. 
8. félév: 
Szociálökológia fogalma, a városökológiai modellek. A telekár modell. Kultúrökológiai modellek. Shevky-Bell 
téranalízis. A faktorökológia jellemzői és alkalmazásának lehetősége a városokban. A filtrációs modell. A get-
tóképződés mechanizmusa. Városrevitalizáció, public-privata-partnership (3P). Városmarketing. A "szocia-lista" 
város jellemzői. Városok a posztszocialista átmenetben. 
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          FOLYTATÁS 
Tantárgy neve:  Településtudomány I-II.  
 
 
Kötelező és ajánlott jegyzetek, irodalom jegyzék: 
– Bernáth – Bora – Fodor: Világvárosok, nagyvárosok. Gondolat, Budapest, 1973. 533 p. 
– Clark, David: Urban World/Global City. Routledge, London, 1996. 211 p. 
– Enyedi György: A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 
– Heineberg, Heinz: Stadtgeographie. Grundiss Allgemeine Geographie. Ferdinand Schöningh, Paderborn. 1989. 

124 p. 
– Johnston, Ron: City and Society: An Outline for Urban Geography. Penguin, Harmondsworth. 1980. 
– Knox, Paul: Urban Social Geography. Longman, Harlow, 1987. 403 p. 
– Pounds, Norman: Európa történeti földrajza. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 532 p. 
– Schneider, Wolf: Városok Urtól Utópiáig. Gondolat, Budapest, 1973. 321 p. 
 
 

A tantárgy tárgyi szükségletei: 
– tanterem, tábla, kréta, írás-, diavetítő, falitérképek, alaptérképek, várostérképek, atlaszok, magyar és nemzet-
közi statisztikai zsebkönyvek 

 
 

Tantárgyi vonatkozású kutatások: 
 A legújabb nemzetközi  (idegennyelvű) szakirodalom nyomon követése, feldolgozása a Magyarországra 
bejutó folyóiratokon, szakkönyveken keresztül. Nemzetközi és hazai konferenciákon történő részvétel, időnként 
hosszabb külföldi tanulmányút, amelyek során beszerezhető a legfrissebb szakirodalom. Saját kutatómunka és 
nemzetközi kollaboráció. 
 
 

A tantárgy minőségbiztosítási módszerei: 
 A nemzetközi tapasztalatok átvétele, rendszeres idegennyelvű publikációk és előadások a témakörön 
belül külföldi egyetemeken. Az európai egyetemek "városföldrajzi" képzési normarendszerének átvétele. 
 
 
Személyi feltételek (létszám, felkészültség): 
 Az előadásokat dr. Kovács Zoltán m.á. egyetemi docens, a földrajztudomány kandidátusa, a gyakorla-
tokat Egedy Tamás tudományos segédmunkatárs vezeti. 


