


A településhálózat-fejlesztési politika 
funkciói 
 A településhálózat-fejlesztési politika fő funkciója a különböző

típusú és funkciójú települések hatékony, méltányos és fenntartható
hálózatként (rendszerként) való működésének az elősegítése.

 Az országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTfK) a
területpolitika részeként az Országos Területfejlesztési
Koncepcióval (OTK) kijelöli az országos (központi)
településhálózat-fejlesztés alapelveit, céljait, felvázolja a
településhálózat kívánatos jövőképét, és javaslatot tesz az
országgyűlés, a központi állami szervek és a funkcionális városi
térségeket (FVT) alkotó önkormányzatok közös feladatellátásának
térbeli kereteire, intézményeire és eszközeire.

 A koncepció normatív elvek alapján dinamikájában/tendenciájában
kíván hatni a településhálózatra, a hozzá igazodó
funkcióteljesítésre.

 A koncepció egyrészt összhangban van az Országos
Területrendezési Tervvel, másrészt megalapozza annak megújítását.



Településhálózat-fejlesztési politika 
alapelvei
 A magyar fejlesztéspolitika kövesse az Európai Unió

szakpolitikai elveit és feleljen meg a magyar
sajátosságoknak.

 Törekedjen a hatékonyság (versenyképesség,
koncentráció), a méltányosság (szolidaritás, területi
kohézió) és a fenntarthatóság elveinek összeegyeztetésére,
egyidejű érvényesítésére.

 Az adottságokra és a helyi kezdeményezésekre épülő
megújulás.

 A térségi (regionális) és a települési szemlélet
összehangolása.

 A funkciómegosztás, specializáció és az együttműködés
elősegítése.



A településhálózat-fejlesztés átfogó céljai 
2020-ig 
 Nemzetközileg versenyképes policentrikus városhálózat

kialakulásának és működtetésének az elősegítése.

 Az elérhetőség és hozzáférés biztosítása, a közlekedési és 
az IKT-rendszerek kiemelt fejlesztése. 

 Új típusú, kiegyensúlyozott város–vidék viszony 
kialakítása. 

 Közszolgáltatások hatékony és méltányos területi 
szerkezetben történő fejlesztése.

 A hálózati elemek együttműködésének erősítése.

 A települések értékekeivel való fenntartható gazdálkodás.



A településhálózat kialakítandó 
(új működési) struktúrája 
 Nemzetközi jelentőségű budapesti metropolisz-térség. (fővárost 

+ agglomerációja). („potencionális MEGA”). Elő kell segíteni ennek 
az FVT-nek, mint városrégiónak az intézményesített közös 
tervezését és fejlesztését. 

 Nemzeti jelentőségű funkcionális nagyvárosi térségek. 
(természetes regionális központjaink és a régióbeosztásunknak 
megfelelően Székesfehérvár és Veszprém FVT-i). 

 Regionális jelentőségű funkcionális nagy- és középvárosi 
térségek (megyei jogú városok, megyeszékhelyek, 
gazdaságfejlesztési pólusok és térségeik, speciális 
településegyüttesek). Min. 30.000 fő központban és 50.000 fő az 
FVT-ben)

 Térségi szerepkört betöltő funkcionális kisvárosi térségek.
(min 10000 fő központban és 15.000 fő FVT-ben).





 A funkcionális városi térségeken belül két belső 
funkcionális részegység lehetséges. 
 Funkcionális kistérség: Azok a jelenlegi térségek,

amelyek nem képesek gazdaságilag integrálni szűkebb
térségüket, esetleg saját lakosságuk jelentős része is
máshová ingázik, nem alkothat önálló FVT-t, hanem
beintegrálódik a nagyobb egységekbe. Ezek java részben
az „első és a második kategóriájú” FVT-kbe
integrálódnak.

 Funkcionális mikrotérség: Azok a kis- és
törpevárosok, amelyek nem önálló térségi központok, de
néhány funkció esetében néhány falu lakossága számára
ellátnak feladatokat (pl. általános iskola), a vonzott
településekkel együtt funkcionális mikrotérségeknek,
(mikrokörzreteknek) tekinthetőek.



Középtávú (2013-ig ) specifikus célok és 
fejlesztési javaslatok voltak
Horizontális célkitűzések: 

1. Az állami- közigazgatási feladatkörök telepítésének, a 
közszolgáltatások teljesítésének ésszerűsítése:

 a hálózati hiányosságok megszüntetése, 

 a csomópontok funkcionális erősítése.

2. A hálózati kapcsolatok, az együttműködés erősítése.



Szintenkénti, FVT-csoportok szerinti 
célkitűzések: 

1. Budapesti metropolisz-térség:
 az európai centrumok hálózatában kell, hogy a szerepét 

erősítse
 a térség fejlesztését integrált (regionális) fejlesztési 

koncepcióra és stratégiára kell alapozni, amelyhez a helyi 
fejlesztési stratégiáknak illeszkedniük kell. 

 A belső térszerkezet kiegyensúlyozása, az alközpontok 
sajátos funkciónak megfelelő fejlesztése

 Az agglomeráció szereplőinek hatékony 
együttműködésének elősegítése.

 Az agglomeráció zöldövezeteinek a kialakítása és védelme.
 Szolgáltatások alközpontokban történő fejlesztése. 



2. Nemzeti jelentőségű funkcionális nagyvárosi térségek: 

 Alapvetően a régióközpontokra kidolgozott
versenyképességi pólusprogram alapján jellemzően
innovációs alapú (újra)iparosítás, a kereskedelmi és
szolgáltatási potenciál minőségi fejlesztése, regionális
(esetenként országos és nemzetközi) gazdasági
kapcsolatokkal és hatással, a központok kistérségein túli,
megyei, esetenként regionális foglalkoztatási vonzással.

 A regionális szintű állami intézményeket ezekbe az FVT-
kbe kell telepíteni és a gazdaság támogatáspolitikájában is
erre tekintettel kell lenni.

 Nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás ösztönzése,
nemzetközi imázsteremtés.



3. Regionális jelentőségű funkcionális nagy- és 
középvárosi térségek

 Döntően tőkebevonással járó kis- és
középvállalkozásokra épülő feldolgozóipari
(újra)iparosítás, megyei kihatású kereskedelmi
és szolgáltatási potenciál erősítése.

 Kiemelten támogatandó a régióközpontok
versenyképességi pólusprogramjához kapcsolódó
beszállítói tevékenység, a központok kistérségein
túlnyúló foglalkoztatási vonzással.

 A központok közszolgáltató funkcióinak erősítése.



4. Térségi szerepkört betöltő funkcionális kisvárosi térségek:

 A helyi kis- és középvállalkozások fejlesztése, ösztönözve a 
magasabb szintekhez való kapcsolódást, a regionális 
klaszterekben való részvételt.

 A helyi (táji, természeti, kulturális) adottságokra épülő 
specializáció és diverzifikáció. 

 FVT-re kiterjedő kereskedelmi és szolgáltatási potenciál 
erősítése, a hiányzó funkciók központi támogatásokkal 
történő pótlása. 

 Helyi tradíciókra épülő fejlesztéspolitika, imázs- és 
arculatépítés. 

 Alternatív, rugalmas közlekedési módok fejlesztése és 
mozgó szolgáltató rendszerek üzemeltetése. 



Az elérhetőség, hozzáférés biztosítása 

 A policentrizmus jegyében a városokban, a
központi helyeken hatékonyan teljesülő funkciók
méltányos elérhetőségét, az azokhoz való
hozzáférést minden érintett számára biztosítani
kell.

 A különböző szintű funkcionális városi térségek
közötti kapcsolatokat annak megfelelő szintű
közlekedési kapcsolatokkal kell ellátni. A
funkcionális városi térségeken belül a helyi
adottságokhoz igazodó rugalmas szervezési és
kínálati formák alkalmazása szükséges.



1. Budapesti metropolisz-térség 

a) A nemzetközi kapcsolatok javítása, a hiányzó elemek pótlása.

b) A belföldi, „interregionális” közlekedés javítása. (M6-os megépítése, a
régióközpontokkal a közúti személyszállítás és a vasúti kapcsolatok
javítása: 160 km/ó sebességű IC.)

c) A budapesti metropolisz-térségben a napi mobilitási igényeknek
jobban megfelelő hálózat és szolgáltatások megteremtése (elővárosi
közlekedés fejlesztése).



2. Nemzeti jelentőségű funkcionális nagyvárosi körzetek

a) Nemzetközi közlekedés terén a közelebbi külföldi fővárosokkal, nagy 
gazdasági/kulturális központokkal való közúti és vasúti kapcsolat 
megteremtése.

b) A régióközi közlekedés tekintetében a régióközpontokat közvetlen 
(transzverzális) gyorsforgalmi utakkal kell összekötni (M8, M9 stb.) és 
(lehetőség szerint a főváros elkerülésével) interregionális vasúti 
közlekedést kell működtetni. Az ország egymástól legtávolabbi 
nagyvárosai (pl. Debrecen és Pécs, Szeged és Győr) között piaci alapon 
légi taxi közlekedés lehetőségét kell biztosítani

c) Intraregionális közlekedés. A régióközpontok elérhetőségét régiójuk 
többi megyeszékhelyéről és a középvárosokból (>10 ezer lakos) biztosítani 
kell:

 másodrendű főutakkal,
 távolsági autóbuszjáratokkal és
 lehetőleg vasúton is.



3. Regionális jelentőségű nagy- és középvárosi 
térségek 

a) A fővárossal való megfelelő összeköttetésük biztosítása közvetlen 
vonatokkal (IC és Interpici) és távolsági buszjáratokkal. Távlatilag 
elsőrendű főút kellene, hogy biztosítsa a közúti kapcsolatokat. 

b) A megyeszékhelyek közötti közlekedési kapcsolatok közúti hálózati 
hordozói vagy elsőrendű vagy másodrendű főutak legyenek, lehetőleg 
vasúti kapcsolattal együtt. 



4. A térségi szerepet betöltő kisvárosi térségek integrált 
fejlesztése:

A központi városokat a megyeszékhellyel lehetőség szerint másodrendű 
főút, vagy jó minőségű (négy számjegyű) mellékút kösse össze, melyen 
naponta általában 8–15 autóbuszjárat-pár üzemeltetése indokolt. Vasúti 
összeköttetés a jövőben egyre kevésbé lehet követelmény. 

– Biztosítani kell, hogy a FVT központja valamennyi településéből 
elérhető legyen. 

– A kis közlekedési igényű aprófalvas térségekben szükséges olyan 
vidéki rugalmas személyszállítási rendszerek létrehozására, 
melyeket a falugondnok vagy magánvállalkozók üzemeltetnek 
kisbuszokkal és közösségi (állami/önkormányzati) anyagi 
támogatással.
E rendszer lényege : a konkrét egyéni utazási igények kielégítése 
(távközlési eszközökkel bejelenti a potenciális utas a 
diszpécserközpontnak,-szolgáltató a költségminimalizálás-
„optimális” útvonalterv – távolságtakarékosa útvonalon szállítás) 


