
Település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Település- és területfejlesztési 
menedzsment 
 
2. A szakképzettség oklevélben szereplı megnevezése: Település- és területfejlesztési 
menedzsment szakértı 
 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Gazdaságtudományok 
 
4. Jelentkezési feltételek: Bármely alapszakon szerzett oklevél 
 
5. Képzési idı: 3 félév levelezı képzés keretében 
 
6. Szakképzettséghez összegyőjtendı kreditek száma: 60 kredit 
 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek, 
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben: 
 
7.1. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhetı ismeretek: 
A komplex tervezési, települési és regionális fejlesztési programok összeállításának elvei és 
gyakorlata, az európai, valamint kistérségi és települési integrációval együtt járó feladatok. 
 
7.2. Személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 
környezetben, tevékenységrendszerben: 
Alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, jó problémamegoldó 
és kommunikációs készség, kreativitás, pontosság. 
 
7.3. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 
Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek egy adott térség, település gazdasági és 
társadalmi folyamatainak vizsgálatára, irányítani regionális és önkormányzati fejlesztési 
stratégiák kidolgozását és végrehajtását. 
 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a fıbb 
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 
 
8.1. Módszertani és gazdasági ismeretek 20 kredit (Regionális gazdaságtan, politika és 
kapcsolódó mérési technikák): 
 
− Regionális gazdaságtan     4 kredit 15+0 óraszám 
− EU strukturális és regionális politika   4 kredit 15+0 óraszám 
− Regionális gazdaságföldrajz    4 kredit 15+0 óraszám 
− Területi elemzések     2 kredit 0+15 óraszám 
− Humán erıforrás menedzsment    4 kredit 15+0 óraszám 
− Térinformatika       2 kredit 0+15 óraszám 



 Összesen  20 kredit 60+30 óraszám 
 
8.2. EU fejlesztési politika és gyakorlat 20 kredit (Az Európai Unió intézményrendszere, 
politikái és kapcsolata Magyarországgal): 
 
− Európai integráció és intézményeinek története 4 kredit 15+0 óraszám 
− Európai nemzeti politikák    4 kredit 15+0 óraszám 
− Európai pénzügyi piacok    4 kredit 15+0 óraszám 
− A helyi és kistérségi fejlesztés elmélete és gyakorlata 4 kredit 15+0 óraszám 
− Kommunikáció és lobbi     2 kredit 0+15 óraszám 
− Urbanisztika       2 kredit 0+15 óraszám 
 Összesen   20 kredit 60+30 óraszám 

 
8.3. Alkalmazott regionális gazdaságtan 20 kredit (Marketing ismeretek, önkormányzati 
rendszerek, vidékfejlesztés): 
 
− Régió- és településmarketing  2 kredit  0+15 óraszám 
− Önkormányzatok gazdálkodása  4 kredit  15+0 óraszám 
− Vidékfejlesztés  2 kredit  0+15 óraszám 
− Projekttervezési és pályázatírási technikák  2 kredit  0+15 óraszám 
− Projektek pénzügyi tervezése és menedzselése 2 kredit  0+15 óraszám 
− Turizmus a területfejlesztésben  4 kredit  15+0 óraszám 
− Társadalom térszerkezete  2 kredit  0+15 óraszám 
− Regionális tervezés  2 kredit  0+15 óraszám 

Összesen  20 kredit 30+90 óraszám 
 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 0 kredit 
 
1 Szakdolgozati konzultáció I.  0 kredit  0+15 óraszám 
2 Szakdolgozati konzultáció II.  0 kredit  0+15 óraszám 
 Összesen   0 kredit  0+30 óraszám 

 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú 

továbbképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 5B 
f) Megszerezhetı szakképzettség: település- és területfejlesztési menedzser 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 2 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 60 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/837-5/2009. sz. határozat jogerıre emelkedése 
l) A meghirdetés kezdı tanéve: 200912010. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 



n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• ME Szenátusa 49/2009. sz. határozat (2009. március 26.) 
s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Kocziszky György, 72133847376 
t) Képzési és kimeneti követelmény: a Széchenyi István Egyetem által létesített, az OH-

FHF/1560-2/2008. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az OH-FHF/1771-2/2009. számú 
határozattal módosított település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú 
továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 

 


