
Az ismeretkör: Településtudományi ismeretek MSc I. 
Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 kredit 
Tantárgyai: 1) Településszociológia, 2) Urbanizáció, 3) Településüzemeltetés 

 
Tantárgy neve: Településszociológia Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 0 óra gyakorlat, összesen (2+0)*6 alkalom = 12 óra az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  
A tantárgy tantervi helye: 1. félév 
Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás: A tárgy célja a hallgatók társadalomtudományi ismereteinek és módszertani felkészültségének a 
fejlesztése. Hozzájárul a települési és térségi folyamatok, a társadalmi folyamatoknak és szereplőknek a térbeli és 
települési folyamatokra gyakorolt hatásának, és a két terület egymásra hatásának a megértéséhez. A bemutatott és 
feldolgozott kutatási módszerek is a szinergikus hatást támogatják. 
 

Irodalom 
Kötelező irodalom:  
Szirmai Viktória: A településszociológia alapjai. Budapest, 1994  
Berey Katalin (1998): Település-és városszociológia. Budapest: Műegyetemi Kiadó 
Szirmai Viktória  (szerk.) (2013) Csinált városok a XXI. század elején: Egy "új" városfejlődési út ígérete, Budapest: 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 
 
Ajánlott irodalom: 
 
Csizmady Adrienne, Husz Ildikó (szerk.) Település- és városszociológia : szöveggyűjtemény, Budapest: Gondolat, 
2004 
Neményi Ágnes: Faluszociológia – Múlt, jelen és jövő, Ed. Abel, 2008 
Szirmai Viktória (2019) Városok és városlakók (A befogadó és a kirekesztő városok) Corvina Kiadó , Magyar 
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont  
Szirmai Viktória (szerk.) (2015) A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé, Székesfehérvár: Kodolányi 
János Főiskola 
Pásztor Gyöngyi: Városszociológia. Elméletek és problémák. Kolozsvár: Kolozsvári EgyetemiKiadó, 2006. 
 
Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 
A Településszociológia tárgy a következő területeken és módon járul hozzá a hallgatók… 
 
a) tudása 
- Ismeri a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó 
technikákat a Településszociológia területén. 
- Ismeri a globális társadalmi és gazdasági folyamatok településfejlesztésre és -rendezésre ható jellemzőit. 

a) képességei 
- Képes integrált társadalmi, gazdasági, környezeti ismeretek alkalmazására a településrendezés, a területfejlesztés, 
a regionális tervezés valamint a társadalomtudományi, településszociológiai szakterületeiről. 
- Képes települések, településcsoportok rendezését szolgáló vizsgálatok, elemzések, valamint szerkezeti és 
szabályozási tervek elkészítésére a szakági tervezők bevonásával, tekintettel a szociológiai, településszociológiai 
kutatási módszerekre, 



c) attitűd 
- Törekszik a településfejlesztésben eltérő érdekekként jelentkező problémák megoldására, és a közérdeknek 
megfelelő döntések meghozatalára. 
Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét, és törekszik azok 
megvalósítására. 
 
b) autonómiája és felelőssége 
Településfejlesztéssel és -rendezéssel, valamint az építésüggyel kapcsolatos döntéseit körültekintően, más 
(elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi, társadalomtudományi, szociológiai) szakterületek 
képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, és felelősséget vállal értük. 

 
 

Tantárgy felelőse:  Dr. Fónai Mihály PhD. egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Fónai Mihály PhD. egyetemi tanár 

 
  



Tantárgy neve: Településszociológia Tantárgy kódja: MK6TEL1S02TX17 

Kredit: 2 Követelmény: kollokvium Tanszék: Építőmérnöki 
Tanszék 

Óraszám: 2+0 Előkövetelmény:  - 

Tantárgyfelelős: dr. Fónai Mihály Ferenc Tantárgy oktatói: dr. Fónai Mihály Ferenc 

KONZULTÁCIÓ ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  A szociológia tárgya. A szociológia, mint tudomány 
sajátosságai  

2.  A szociológiai kutatás módszerei  

3.  A településszociológia tárgya. 
A település fogalma és típusai  

4.  A magyar településtörténet főbb állomása és 
jellegzetességei  

5.  Városszociológiai iskolák. 
Napjaink urbanizációjának szociológiai jellemzői.   

6.  A rurális térségek szociológiája 
A térségi egyenlőtlenségek változásai az 1990-es 
évektől Magyarországon 
Térségelemzési módszerek 

 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: részvétel a konzultációkon 
 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: ötfokozatú skálán 
Vizsgadolgozat a tárgy ismeretanyagából, konzultációs egyeztetés alapján. 
Terjedelem: 25 000 karakter (Times New Roman, 1.15 sortávolság, Harvard APA hivatkozási forma).  
Felépítés: IMRAD sztenderd alapján: elméleti, kutatási háttér - módszer és minta (ha szükséges) - eredmények – összegzés - 
felhasznált irodalom - mellékletek 

 


