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Záróvizsga-tételek Közigazgatási urbanisztikából
Igazgatásszervező szak

1.
2.
3.
4.

A település fogalma és funkcionális osztályozása; a településfejlődés tényezői
A településhálózat fogalma; a települések szerkezeti és alaprajzi jellemzői
Urbanisztikai folyamatok; az urbanizáció fogalma
Méret és demokrácia (alapszint); a városok központi szerepköre igazgatási értelemben;
térségigazgatás, agglomerációk; nagyvárosi igazgatás
5. Méret és demokrácia területi szinteken (megyerendszer, régió-igazgatás)
6. A helyi kormányzat és kormányzás elméletei (a jóléti állam, közösségi választások, szabályozási teória, duális politika)
7. A helyi kormányzat és kormányzás elméletei (a jobboldal-baloldal értékpáron alapuló
elméletek, a menedzserelvű teóriák és a hálózatos elméletek)
8. A helyi kormányzás feladat-ellátási rendszere (trendek, feladat-ellátási modellek áttekintése)
9. Az infrastruktúra fogalma és szerepe a gazdasági fejlődésben; a települési infrastruktúra
10. A települési infrastrukturális szolgáltatások szervezése a településüzemeltetési feladatok
körében
11. A települési infrastruktúra szervezése a hálózatos szolgáltatásokban; létesítmény- és ingatlangazdálkodás
12. A lakásgazdálkodás és a telekgazdálkodás fogalma
13. A települési vízgazdálkodás; vízgazdálkodási társulatok
14. Köztisztasági és település-tisztasági szolgáltatások – közszolgáltatás-szervezési megoldások
15. Zöldterület- és temető-fenntartási feladatok – közszolgáltatás-szervezési megoldások
16. Egészségügyi ellátás települési szinten és annak változásai
17. A közoktatási feladatok ellátása és annak változásai
18. Szociális és kulturális ellátás a településeken (feladat-ellátási megoldások)
19. A településrendezés fogalma. A településrendezési tervek típusai
20. Településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályai
21. A településszerkezeti terv fogalma, jellege, tartalma
22. A településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei
23. A helyi építési szabályzat
24. A településrendezés sajátos jogintézményei I. (építésjogi követelmények, tilalmak, telekalakítás, elővásárlási jog)
25. A településrendezés sajátos jogintézményei II. (kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás, településrendezési kötelezések)
26. A településrendezés sajátos jogintézményei III. (kártalanítási szabályok, településrendezési szerződés, összevont telepítési eljárás, településképi véleményezési és bejelentési eljárás, közterület-alakítás)
27. A településfejlesztés fogalma, intézményei, pénzügyi eszközei
28. A településfejlesztési tervek és tervezés
29. A területrendezés célja, feladata, intézményei
30. A területrendezési tervek típusai, részei, hierarchiája
31. A területrendezési tervek tervezési eljárása

32. A területrendezési hatósági eljárások
33. Az állami főépítész szerepe a tervezésben
34. A területfejlesztés fogalma;célja, feladatai, elhatárolási kérdések
35. A területfejlesztés intézményrendszere
36. A területfejlesztési tervek
37. Az építéshatósági igazgatás feladata, intézményrendszere
38. Az építéshatósági eljárások
39. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó speciális eljárások

40. Közigazgatási és menedzsment-eszközök a területfejlesztésben
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