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Kiinduló alapfelvetések

• A településhálózat alakulását döntően a piaci folyamatok, a
termékek, szolgáltatások, termelési tényezők (tőke, munkaerő)
elhelyezkedése és áramlása határozzák meg, a tervezett
dokumentum elsősorban az állam saját tevékenységének
településhálózati koordinációját tudja megcélozni.

• A fejlődés motorjai a városok, ahol a társadalmi, gazdasági
erőforrások koncentrálódnak.

• Város és térsége szerves egységet, egymástól külön nem
választható, együtt kezelendő rendszert jelent és ezek az
elemek jelentik a településhálózat-fejlesztés alapvető
szervezési egységét.



Kiinduló alapfelvetések

• Magyarország négy szomszédos országával együtt az Európai
Unió tagja, a piaci folyamatok ezeken a határokon akadály
nélkül működnek (az esetleges akadályok lebomlóban
vannak).

• A településhálózat fejlődése nem értelmezhető egydimenziós,
lineáris skálán, nincs rossz és jó településhálózat, az egész
rendszer csak sokdimenziósan, komplex módon ragadható
meg.

• A városi térségek és a vidéki térségek egymástól különböző,
egymástól eltérő tervezési megközelítést igénylő kategóriák,
de a különbség nem értékkülönbséget jelent.



OTfK dokumentum felépítése

• Külső folyamatok és nemzetközi környezet

• Hazai településhálózat állapotának elemzése, főbb 
folyamatok ismertetése

• Településhálózatra ható eszközök és intézmények 
értékelése

• Településhálózat problématerületeinek összegzése

• Lehetséges fejlesztési modellek megfogalmazása

• Átfogó célok és elvek megfogalmazása

• Funkcionális Városi Térségek (FVT) lehatárolása, 
tipizálása



Településhálózatra ható világgazdasági 

trendek

• Globalizáció felgyorsulása

• Információs-kommunikációs technológia 

(IKT) robbanásszerű fejlődése

• Transznacionális társaságok globális hálózata

• Liberális gazdaságpolitika (piacok –termék, 

szolgáltatás, pénzügyi- integrációja)



A világgazdasági trendek 

településrendszerre történő hatása

• Helyi, területi adottságok felértékelődése – klaszterek 
elterjedése

• Verseny a települések, városok között a népességért, 
a vállalkozásokért, a turistákért

• Információs-kommunikációs technológia (IKT) segíti 
a vidék bekapcsolódását a gazdasági vérkeringésbe

• Horizontális nagyvárosi régiók- a gazdasági fejlődés 
motorjai- társadalmi és környezeti problémák 
(zsúfoltság, környezetterhelés, szegregáció)

• Specializálódó turisztikai igények- kistelepülések is 
versenyképessé válnak



Urbanizáció

• Urbanizáció

• Szuburbanizáció
(relatív koncentráció- a város lakossága csökken, városi térség lakossága nő + egyenleg)

(relatív decentralizáció- a munkahelyek kiáramlása a városkörnyék 

• Dezurbanizáció

• Reurbanizáció

(város belső megújulása)

IKT
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