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A mesterképzési szak képzési célja, az 
általános és a szakmai kompetenciák:

• A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a 
települések, településcsoportok rendezése, a település 
környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése 
körében jelentkező, településtervezési, településépítészi, 
főépítészi, továbbá műszaki hatósági, szakhatósági 
tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi 
körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, 
környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, 
irányítására. Magas szinten felkészültek a települések 
fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, 
terveinek elkészítésére, képesek a települések, 
településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, 
területrendezési tervek elkészítésére, ilyen tevékenységek 
irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő 
tudományos kutatásra, valamint a településtudományi 
tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.



A mesterképzésbe történő belépésnél 
előzményként elfogadott szakok

• 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető 
figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és 
kertépítő mérnöki, az építőmérnöki alapképzési 
szak;

• 4.2. A 8.5.2. pontban meghatározottak szerint 
vehetők figyelembe továbbá: a 
mérnökinformatikus, a műszaki földtudományi, a 
földmérő és földrendező mérnök, a földrajz, a 
földtudományi, a környezetmérnöki, a 
közlekedésmérnöki, a gazdasági és 
vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakok.



Tájrendező-kertépítő alapszak



Tájrendező-kertépítő Bsc. –
Településüzemeltető szakirány





Bsc. Építészet 3/ A szakdolgozat készítés keretein 
belül települési vizsgálatok



Bsc. Építészet 3
A szakdolgozat 1



Bsc. Építészet 3



Bsc. Építészet 4
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Építészet 1
Msc.









Építészet 2 és 3

• Többlakásos lakóépület

• Lokális középület







Településtervezés  I.
Msc.

Szentendre- új beépítés



TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1.
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TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1.



Településtervezés 2
Rehabilitáció

Józsefváros



TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2b.
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TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2b.



TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2b.



TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2b.
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TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2b.



Településtervezés III.
Msc.

Településszerkezeti Terv -
Budaörs



TELEPÜLÉSTERVEZÉS 3.
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TELEPÜLÉSTERVEZÉS 3.



Az MSC-képzés

regionális ismeretek

• területi statisztika, 

• demográfia, 

• területi gazdaságtan, 

• területfejlesztés, 

• településfejlesztés, 

• regionális tervezés. 



Regionális tervezés: gyakorlati 
munkavégzés 

• Ez egy kéthetes helyszíni felmérésből és az 
eredményeknek a félév során történő 
feldolgozásából áll.  Az eszmei elgondolás egy 
kistérség felmérése és ennek alapján 
fejlesztési program-vázlat készítése. A hazai 
területfejlesztési rend kialakulatlansága és 
gyakori változásai azonban ezt jelentősen 
nehezítik, illetőleg csupán a részleges 
végrehajtásukat tették lehetővé.



Az eddigi gyakorlatok helyszínei

• 2007. Kalocsa-Foktő kistérség

• 2008. Balassagyarmati kistérség

• 2009. Ceglédi kistérség

• 2010. A kétszintű oktatásra áttérés miatt nem 
került sor szakmai gyakorlatra.

• 2011. Tatai kistérség

• 2012. Tatabányai kistérség

• 2013. Kunszentmiklósi kistérség

• 2014. Őrség.



A kunszentmiklósi 
kistérség 
elemzése



Aranykorona érték a kunszentmiklósi 
kistérségben



Diplomatervezés 
Msc.

Rákospalota városközpont



Diplomatervezés
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Diplomatervezés





Diplomatervezés



Diplomatervezés, rendezési program



Diplomatervezés
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Diplomatervezés



Műhelyhetek
Msc.

Nagykörű falufelmérés

















Promenadológia
térérzékelés gyaloglással_városi terek érzékelése











„Promenadológia” 
választható tárgy 

A városi tér felfedezése    
gyaloglással

Észak-Buda



















Külföldi és belföldi szakmai 
tanulmányutak

• Velence

• Berlin

• Prága

• Bécs

• Pécs

• Győr- Pannonhalma - Sopron



Bécsi tanulmányút 2016, 
Közgazdasági Egyetem központi 
épület Zaha Hadid



Aspern
új városrész
2016



Bécsi tanulmányút 
Hauptbahnhof 2016





Hello Wood, Valkai Csaba vezetésével 
településmérnök és tájépítész hallgatók 2016



Nyertes terv 2016


