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• 3155 település

• 346 város 2809 község (2019.)

• a 2011. évi CLXXXIX. Tv Magyarország helyi 

önkormányzatairól

• Közigazgatási autonómia – önálló önkormányzat

• Választott polgármester

• Önálló közigazgatási adminisztráció

• Település területe =Bel és külterületek 

összessége, elkülönült jogi szabályozás



Településkategóriák Magyarországon

Falu  - város

Község, (nagyközség), város, járásszékhely város, 
megyei jogú város, főváros és kerületei



Település hasznosításának 

módja szerinti besorolás
• Állandó település: Olyan település, ahol a lakóhely és a munkahely 

mozdulatlan, helyhez kötött. Az emberiség túlnyomó többsége 

napjainkban már állandó településben lakik. Három kategóriáját 

szokás megkülönböztetni: a magános települést (szórványtelepülés), 

a falut és a várost.

• Ideiglenes település: Az állandó településekkel szemben az 

ideiglenes települések csak egy bizonyos időre létesítettek. Ideiglenes 

települési formákkal találkozhatunk Afrika nomád népeinél, de ide 

tartozhatnak pl. rövid időre létesített kutatóállomások is.

• Szezonális település: A szezonális települések sajátos átmenetet 

képeznek az állandó és mozgékony települések között. Ezek alatt 

ugyanis állandó jelleggel épült, de az évnek csak egy részében 

használt, szezonális településeket értünk (pl. hegyi pásztorszállások, 

nyaralótelepek).



Földrajzi fekvés szerint

• Hegyvidéki település

• Dombvidéki település

• Síkvidéki település



Lakóépületek száma alapján

• Magányos (magános) település: A magányos 

(szórványos) települések egy, legfeljebb két épületből álló 

szórványtelepülések (pl. tanya, farm, ranch). Döntő 

többségük mezőgazdasági funkciót tölt be. Gyakran több 

házcsoport is alkothatja – ezek példái a hazai bokor 

tanyák – ám a csoportos települések jellemző funkciói 

még nem jelennek meg, így ebben a formában sem 

tekinthetők még csoportos településeknek.

• Csoportos település: Több házból álló, csoportos 

települések (pl. falu, város), ahol a lakóhelyegységek 

(esetleg a gazdasági telephelyegységek) térben 

érintkeznek egymással. 



Települések alaprajza alapján:

Szabálytalan alaprajzú települések

• Halmazfalu/ halmaz település

• Körfalu/ körtelepülés

• Fűzérfalu/fűzér település

• Szalagtelkes falu /szalagtelkes település

Szabályos alaprajzú települések

• Telektáblás (sakktábla alaprajzú) település

• Sugaras és/vagy gyűrűs település

Vegyes beépítésű települések



Városalaprajz 
közúthálózat mint meghatározó elem

• Nem tervezett városalaprajzok
– Halmazos fejlődés nyomát őrző labirintikus

– Egy- vagy többutcás

– Összetett

– Ágas, rostos, centrális és zsákutcás

• Tervezett városalaprajzok
– Derékszöghálós

– Centrális (szabályos sugaras – gyűrűs vonalvezetés)



Gazdasági jellegük szerint

• Mezőgazdasági települések: Ide tartoznak a mezőgazdasági tevékenységet 

folytató települések, köztük az agrárvárosok is. Az agrárváros: olyan 

település, amely elsősorban mezőgazdasági termelők lakó- és munkahelye, 

de mint népes hely, környezete számára igazgatási, kulturális, kereskedelmi 

és egészségügyi feladatokat is ellát. Az újkorban az agrárváros különösen 

gyakori Kelet-Európában, és szinte uralkodó várostípus a magyar Alföldön. 

Az alföldi magyar (Kecskemét, Nagykőrös, Hódmezővásárhely, Makó stb.)

agrárvárosok – mivel határában tanyák állnak –, más európai agrárvárosoktól 

különböző, különleges településformának számítanak.

• Ipari települések: Ebbe a csoportba tartoznak az iparvárosok, ahol a 

lakosság nagy részének az oda települt gyári munkahelyek adják a 

megélhetést. A történelem első iparvárosa Manchester volt a XVIII. 

században, mely textiliparra települt.

• Szolgáltató funkcióra szakosodott települések: Ide tartoznak a tercier 

szektorra szakosodó települések, pl. üdülőhelyek, vasúti csomópontok, és a 

sajátos csoportot alkotó alvótelepülések, melyek kizárólag lakófunkcióval 

bírnak.



Területfelhasználás típusa alapján

• Lakóterületek

• Intézményterületek

• Üzemi területek

• Közlekedési területek

• Zöldterületek

• Mezőgazdasági és erdőterületek



Humán-ökológiai modellek alapján

• Koncentrikus övezeti rendszer
• City – központi üzleti negyed

• Átmeneti övezet gyűrűje –gyakran rossz körülmények, gettó

• Munkahely övezet

• Lakóövezet 

• Ékalakú övezeti rendszer – szektor modell
• City

• Szektorok ék alakban – természetföldrajzi adottságok és közlekedési 

tengelyek mentén

• Policentrikus övezeti rendszer
• City

• Többmagvú várostest 



Város jellegzetes telek- és 

beépítési típusai

• Hagyományos telekrendszerre épülő 

lakóterületek
– Mezőgazdasági eredetű beépítési formák

– Történeti eredetű városi bérház-építési formák

– Kertvárosi jellegű lakóterületek beépítési formái

• Telepszerűen épült lakóterületek
– 2. vh. előtti korai telepszerű lakásépítés

– 2. vh. utáni tömbtelkes lakásépítés

– Lakóparkok 

• Intézményi és munkahely jellegű 

beépítések



• Népességszám alapján kialakított település típusok:
– Metropolis  - 0,5 millió fő felett

– Nagyváros  - 100-500 ezer között

– Középváros – 10-100 ezer között 

– Kisváros – 5-10 ezer között

– Apró város – 5 ezer fő alatt 

– Óriás falvak - 5 ezer fő felett

– Nagyfalvak – 2-5 ezer fő között

– Középfalvak – 1-2 ezer fő között

– Kisfalvak – 0,5-1 ezer fő között

– Aprófalvak – 500 fő alatt (törpefalvak 200 fő alatt)

ENSZ Demográfiai Évkönyve által használt településhierarchia szintek:
• Metropolis – 1 millió fő felett

• Nagyváros – 100 ezer felett

• Középváros – 20-100 ezer között

• Kisváros – 5-20 ezer között

• Község – 5 ezer alatt, nagyközség 5 ezer fő felett



• Tanya (külterületi szórványtelepülés)

• Aprófalvak (500 fő alatti népességű) 1133 db/289 721 fő (átl: 260 fő) 
- 2017 év

• Kisfalvak (500-999 fő)  655 db/467 148 fő (átl:729 fő)-2017 év

• 1-2.000 fő közötti települések: 629 db/925 265 fő (átl: 1.441 fő) -
2017.

• 2417 db település 2000 fő népesség alatti ez az összes település 
76,63%-a



Forrás: Saját szerkesztés KSH 2017 évi adatok alapján



Forrás: Saját szerkesztés KSH 2017 évi adatok alapján



Forrás: Saját szerkesztés KSH 2017 évi adatok alapján



Apró- és kisfalvas 

településszerkezet

1. Baranya 86,7 %

2. Zala 85,3 %

3. Vas 85,1 %

4. Veszprém 75,1 %

5. Somogy 73,98 %

6. Borsod-Abaúj-Zemplén 63,9 %
(az apró és kisfalvak aránya a megye összes településszámához 

viszonyítva 2017. évben)



Alföldi településszerkezet 

Magyarországon:

• Békés 25,3%

• Bács-Kiskun 25,2%

• Hajdu-Bihar 24,4%

• Fejér 24,0%

• Csongrád 23,3%

• Jász-Nagykun-Szolnok 20,5%

• (Pest megye 10,7%)

(az apró és kisfalvak aránya a megye összes településszámához 

viszonyítva 2017. évben)



Városok száma Magyarországon

1945 52

1960 63

1970 76

1980 96

1990 166

2000 222

2012 328

2019 346



Falvak száma Magyarországon

1980 3 026

1990 2 904

2000 2 913

2002 2 883

2011 2824

2019 2809



Köszönöm a figyelmet!

Forrás:

TÉRPORT honlap

KSH honlap


