
Településszerkezetek, települések

Urbánné Malomsoki Mónika

SZIE GTK RGVI



• 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



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)



Jellemzői:

1. Magyarország teljes lakosságának 7,82 %-a él apró- és 

kisfalvakban.

2. Magyarország települései (3155 db) közül 1788 db 1000 

fő lakónépesség alatti. Ez a települések 56,67%-a.

3. Szegényes intézmény hálózat.

4. A termelőszövetkezetek, ipari, élelmiszeripari, és egyéb 

nagyüzemek megszűnésének következtében ezek 

településfejlesztő és összetartó hatása csökkent.

5. Az aprófalvakban az alapellátás hiányos.



5. Kisfalvak ingatlanainak értéke (ára) nem nőtt a nagyobb 

méretű települések ingatlanáraival, ezért a fejlesztés 

(lakásépítés, infrastruktúra) kevés.

6. Kevés munkalehetőség, az ingázás nehézkes (gyenge a 

tömegközlekedés).

7. Jelentős volt az elvándorlás  (főleg a munkaképes, tanult 

emberek). Lassan nincs aki elvándoroljon!

8. Jellemző a népesség fogyása, az apró és kisfalvakban az 

országos átlagot meghaladó mértékű (fő oka halálozás)

9. Szélsőségesen torzult a demográfiai-társadalmi struktúrája 

az apró- és kisfalvaknak.

10. Hátrányos helyzetük miatt perifériává váltak.



Apró és kisfalvas térségek 

városai (nagyobb települései)

• Apró és kisfalvakból elköltözők vándorlási 

célpontjai

• Koncentrált gazdasági egységek jelenléte

• Szolgáltatások koncentrált megjelenése

• Térségre jellemző gazdasági egységek 

megjelenése, erősödése

• A térségi irányító, térségfejlesztő funkciók 

megléte



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)



Alföldi településszerkezet 

jellemzői:
• Az aprófalvakban élők aránya elenyésző (4-5 %-ot nem éri el a fenti 6 megyében). Pl. 

Bács-Kiskun megyében, települések száma és népessége, népesség nagyságcsoportok 
szerint. 

(A települések külterületén vannak a tanyák! Ez torzít)

• Az alföld területének zömét a mezővárosi múltú, jobbára ma is városi ranggal

rendelkező települések foglalják el. Bennük él az említett megyék lakosságának közel

60 %-a (alulurbanizált).

• A lakosság többsége 3.000-15.000 lakosú településeken él.

0 -499 500 -999
1000 -

1999

2000 -

4999

5000 -

9999

10000 -

49999

50000 -

99999

100000  

és több
Összesen

tel. db 10 20 36 35 9 8 - 1 119

fő 3 360 15 909 54 444 107 503 63 375 155 611 - 110 813 508 017

fő/tel. 336 789 1 512 2 905 7 025 19 873 - 110 813



Az alföldi településszerkezet 

következményei:
• A városok száma magas, de népességük száma átlagosan alacsony

• Sok városban nem működik bíróság, korház, utazási hivatal, földhivatal, stb.

• A nagyszámú népes település lehetővé teszi a városi funkciók
megtelepedését (Több helyen elszórva vannak az egységek).

• A nagy számú, több-kevesebb városi funkcióval rendelkező település a
városi funkciók szétforgácsolódását eredményezi. (pl. Tiszántúl középső
része – több kisvárosból egy sem tud középvárossá kiemelkedni).

• A település szerkezete miatt nincs ,,városi hangulata`` legtöbb alföldi
kisvárosnak.

• A városi népesség aránya az országos átlagnál magasabb, a városok sűrűsége
nagy, azonban az urbanizációs szint elmaradottabb (pl. a dunántúli
városoktól).

• A falusi lakosság zöme népesebb közegben él (3-5000 fő). Ezen lakosok
alapellátása helyben megoldható. Helyi társadalmuk tagolt.



Városok, városok vizsgálata

Városiasodás, urbanizálódás



Városok száma Magyarországon

1945 52

1960 63

1970 76

1980 96

1990 166

2000 222

2012 328

2019 346



Városok hierarchia szintjeinek 

meghatározása
(a városi alapfunkciók mennyiségétől és minőségétől függ)

Meghatározások: 

• Városi funkciók széles skálájának számbavétele alapján

• A központosultság valamely elemével ill. 
következményeivel 

• Walter Christaller - telefonállomások száma alapján

• Kubinyi András – településekből felsőfokú 
tanulmányokat végzők száma

• Rechnitzer János – innovációs képesség alapján

• Major Jenő – kiskereskedelmi adatok alapján



Major Jenő iparcikkforgalom 

jelentőségtöbblet kiszámítási módja

K=Fv-Lv*Fm/Lm

K: a központ jelentőségtöbblete

Fv: a város szaküzleteinek éves forgalma

Lv: a város lakosságszáma

Fm: a megye szaküzleteinek éves forgalma

Lm: a megye lakossága



Beluszky Pál (1995. évi kutatás) 

174 mutató meglétét vagy hiányát vizsgálta

• A mutatók alapján hierarchikus kategóriákat 
különböztettek meg

• Az egyes városokat a legmagasabb elérhető 
szintbe sorolták.

• A mutatóknak való megfelelés alapján történő 
besorolások:

80% felett: teljes értékű központ

66-80%: hiányos központ

50-66%: részleges központ



Hierarchia szintek mutatói

I. Fővárosi szintű intézmények 

II. Regionális központi intézmények (MTA területi 

bizottságai, egyetemek, postaigazgatóság, legalább 25 pénzintézet, kórház, 16 utazási iroda, 

stb. )

III. Megyeközponti intézmények (megyei bíróság, földhivatal, 

munkaügyi kp., kamarák, főiskola, ÁNTSZ megyei kp-ja, kórházak, min. 18 pénzintézet, 9 

utazási iroda, püspökség, stb.,)

IV. „Középvárosi” intézmények (onkológiai gondozó intézet, 

szemészeti osztály, MATÁV ügyféliroda,  9 pénzintézet, 4 középiskola, levéltár, IBUSZ)

V. Kisvárosi intézmények (városi bíróság, rendőrkapitányság, 

földhivatal, közjegyző, 4 pénzintézet, 2-3 középiskola, ingatlanközvetítő, )

VI. További városi jellegű intézmények (munkaügyi 

kirendeltség, középiskola, ügyvéd, mentő, pénzintézet jelenléte, könyvesbolt)



Hierarchia szintek (1995)

• I. Főváros 1

• II. Regionális központok 5
Teljes értékű központ: 3, Hiányos központ: 2

• III. Megyeközpontok 14
Teljes értékű központ: 8, Hiányos központ: 2, Részletes központ: 4

• IV. Középvárosok 25

• V. Kisvárosok 83

• VI. Városias jellegű települések 62
(Az azóta várossá vált települések főként az V. és a VI. kategóriába 

sorolhatóak)



Városi jellegű települések városi funkció-mennyiségének 

méréséhez használt mutatószámok:

A középiskolai tanulók száma

A rendelőintézeti óraszám

Gazdasági szervezetek száma

Ruházati és iparcikk-kereskedelmű forgalom Ft-összege

Közigazgatásban dolgozók száma



Városok vonzáskörzetei

• Országos hatáskörű intézmények 
(Budapest központúság érvényesül)

• Regionális centrumok (a terjedő innovációk kitüntetett telephelyei 

ezek, fellendülőben vannak, valószínűleg aktív gazdasági, szolgáltató, pénzintézeti, 
oktatási, kulturális stb tevékenység fog koncentrálódni.) 

• Megyei központok (megyehatárok)
(Lehet 1 vagy több központú a megye)

• Közép és kisvárosi funkciójú városok
(mennyiségükben és választékukban különböznek egymástól a városok) 

ezek gyakorolnak legjelentősebb vonzást, 

a társadalom minden rétege rendszeresen igénybe veszi az általuk kínált 
szolgáltatásokat, 

lefedik az egész országot, 

változatos a vonzáskörzet szerkezete- nagyváros közelében fellazul,

- kevésbé fejlett kisváros szerepét másik átveheti

- alföldön sok irányba alakítanak ki kapcsolatot a települések



Városok dinamikája

A dinamika méréséhez használt mutatók:

• Népességszám változás

• Munkahelyek számának változása

• Munkanélküliségi ráta változása

• Gazdasági szervezetek számának változása

• A városhierarchiában bekövetkezett változás



A városok dinamikai típusai 

• I. Dinamikusan fejlődő, növekedő városok

• II. Mérsékelt dinamikájú városok

• III. Stagnáló városok 

• IV. Pozíciójukban visszaeső, stagnáló-hanyatló        

városok 

• V. Csökkenő méretű, hanyatló városok



Magyarország városainak

funkcionális típusai

1. Bányavárosok (Tatabánya, Oroszlány, Komló)

2. Iparvárosok (Ózd, Miskolc, Dunaújváros, Győr)

3. Vásár vagy kereskedővárosok (Eger, Miskolc, Győr, 
Gyöngyös, Pápa)

4. Vasúti csomópontok (Cegléd, Celldömölk, Dombóvár, 
Hatvan)

5. Hídvárosok (Szolnok, Komárom)

6. Agrár- vagy átalakuló agrárvárosok (Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas)

7. Iskola- és egyetemvárosok (Gödöllő)

8. Fürdő- és műemlék városok (Keszthely, Balatonfüred, 
Sopron, Kőszeg)



Foglalkoztatási szerepkör (be- és kiingázás) 

alapján meghatározott funkciócsoportok:

• Központi szerepkör

• Ipari szerepkör

• Agrárszerepkör

• Közlekedési szerepkör

• Üdülési-idegenforgalmi szerepkör

• Lakófunkció

Valamint ezek kombinációi



Magyarországi (komplex) várostípusok

1. Világváros- főváros (1)

2. Regionális centrumok (5)

3. Megyeközpontok (14)

4. Központi szerepkörű középvárosok jellemformáló iparral (22)

Tradicionális középvárosok (14)

Középvárosi funkciókkal rendelkező egykori mezővárosok (8)

5. Központi szerepkörű kisvárosok (többnyire) jellemformáló iparral (63)

Központi szerepkörű tradicionális kisvárosok, piacközpontok iparral (38)

Központi szerepkörű tredicionális mezővárosok kisvárosi funkciókkal és ipari 
szerepkörrel (17)

Központi szerepkörű kisvárosok speciális funkcióval és iparral (8)

6. Iparvárosok (21)

szocialista iparcárosok (8)

Ipari városok (5)

Domináns ipari funkciójú városok lakófunkcióval (8)



7. Üdülő városok (9)

8. Agglomerációs települések-kertvárosok (14)

Agglomerációs  ipari városok (3)

Lakóvárosok (10)

Speciális szerepkörű agglomerációs települések (1)

9. Vasutas város (1)

10. Városisodó települések (37)

Egykori kis piacközpontok, volt járási székhelyek (13)

Egykori kismezővárosok, agrárszerepkörű települések (17)

Városiasodó települések jelentős lakófunkcióval (7)

11. Városi funkció nélküli városi rangú települések (19)



Budapest főváros

Pest, Buda, Óbuda egyesülésével lett Budapest 1873. január 1-től. 10 

kerülete volt.

1950. január 1-én az akkori fővároshoz csatoltak 23 települést

(7 megyei várost és 16 nagyközséget) és 3 település egyes területeit.

Így 22-re bővült a kerületek száma, majd 1994-ben a XX. kerületből

kiváló Soroksár lett a XXIII. kerület.

• 2005. évi LXIV. Törvény a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről



Falvak/községek



Községek száma Magyarországon

1980 3 026

1990 2 904

2000 2 913

2002 2 883

2011 2824

2018 2809



• Tanyák

• Majorok, puszták

• Szövetkezetesítés

• Iparosítás

• Mg    Ipari termelés



A falvak tipizálása során használt 

tényezőcsoportok

1. A falvak természeti környezete

2. A falvak helye a településszerkezetben

3. A falvak gazdasági szerepköre

4. A falvak alapfokú szolgáltató szerepkörének 
kiépültsége

5. A településfejlődés üteme

6. A falvak forgalmi helyzete

7. Lakásfelszereltség

8. A községek általános fejlettsége



Falutípusok (8)

I. Gyorsan fogyó népességű, alapfokon 
ellátatlan, kedvezőtlen életkörülményeket 
nyújtó kis- és aprófalvak.

II. Hagyományos falusi funkciójú, agrár 
foglalkozási szerkezetű, közepes méretű falvak

III. Agrár-vegyes foglalkozási szerkezetű, 
stagnáló-csökkenő népességű nagy- és 
óriásfalvak, egykori kismezővárosok

IV. Városias funkciókkal is rendelkező, tercier-
ipari foglalkozási szerkezetű községek



V. Dinamikusan fejlődő, urbánus művi 

környezettel, gyors népnövekedéssel 

rendelkező ipari községek

VI. Az agglomerációk, lakóövezetek községei

VII. Speciális szerepkörű falvak:

Országos jelentőségű üdülőtelepülések

Vasutasközségek


