
Településhálózat

fejlesztési koncepciók irányai

Urbánné Malomsoki Mónika

SZIE GTK RGVI



 Milyen az ország településhálózata?

 Milyen a különböző nagyságú és funkciójú 

városok aránya, területi elhelyezkedése?

 Van-e minden nagyobb és kisebb 

térségnek/régiónak városközpontja?



Vannak az országnak olyán „városhiányos" részei, 
amelyeknek lakossága nem tud viszonylag kis távolságon 
és időn belül a városok nyújtotta szolgáltatásokhoz 
hozzájutni.

Ennek okai:

 A kiegyezés utáni Magyarország   - politikai 
megfontolások miatt a fővárost fejlesztették. 

 Az első világháború után a városi fejlődés régi 
gyökereivel rendelkező települések országhatáron kívülre 
kerültek

 két világháború között gazdasági stagnálás, 
városfejlesztés nincs, nem jelentős

 1945 utáni első tíz-egynéhány év erőltetett iparosítás, az 
infrastrukturális beruházások háttérbe szorulása. 
Budapest + szocialista városok (Dunaújváros, Komló, 
Oroszlány, Kazincbarcika) nagy ipari beruházások



 1950-es évek második fele a fővárosra koncentrált fejlesztés
nehézségei és költségei problémásak (fővárosi lakásállomány,
közlekedési hálózat, vízművek és csatornák)

 Új koncepció: Budapest vonzásának ellensúlyozására
„ellenpólusokat" kell kialakítani (Miskolc, Debrecen,
Szeged, Pécs, Győr) Ezek az ország öt nagy régiójának
középpontját is alkották. Gyors fejlődés –BP-hez hasonló
problémák

 A hat nagy tervezési régió (központi, északi hegyvidéki,
északkelet- és dél-alföldi, dél- és észak-dunántúli régió) nem
vált a gazdasági tervezés és irányítás valóságos egységévé.

 1960-as évek második fele: a gazdasági reformokkal
párhuzamosan nagyobb önállóságot kaptak a megyék (több
pénz, saját döntésű felhasználás). Minden megye saját
központjának erőteljes fejlesztéséhez kezdett. A többi város és
nagyobb község alig fejlődött.



 1971-ben elfogadott Országos Településhálózat-
fejlesztési Koncepció.
◦ Főváros, 

◦ 23 felsőfokú központ (megyeközpontok + Baja, Dunaújváros, 
Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Sopron)                 

◦ 106 középfokú központ tervezése (városok+községek) a terv 
mindegyiknek várossá fejlesztését írta elő. 

(alapja:Erdei Ferenc, Bibó István 1945 utáni koncepciója: az 
országnak minden kisebb régiójában legyen egy városi központ.)

 1970-es évek: a régi város-falu ellentétpár helyére lépett, a 
felsőfokú kp - középfokú kp - alapfokú települések. 

 1980-as évek: új elképzelések: a községek 
népességmegtartó erejének fokozása

 1990 után a települések önállósága, a településhálózat 
központi kormányzati intézkedésekkel történő fejlesztése, 
országos tervek kidolgozása visszaszorult. 



 PHARE programok: térségfejlesztés

 Integrált városfejlesztés (IVS)-Városfejlesztési kézikönyv 
(2007, 2009)

 Integrált Településfejlesztés (ITS) 

314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről


