
Települések 

A városok 



A városok jellemzői 

• Általában nagyobb népességű 

• Központi funkciókkal rendelkezik 

• Saját népességükön kívül a vonzáskörzetükben 

lévő települések lakosságát is ellátják 

szolgáltatásokkal 

• A lakosság nagy része az iparban vagy a 

szolgáltatásokban dolgozik 

• Általában zárt, emeletes beépítésűek 



A városok funkció szerinti 

csoportosítása 

1. Mezőváros (pl. Kiskunmajsa) 

2. Iparváros (pl. Ózd, Komló) 

3. Vásárváros (pl. Vác, Gyöngyös) 

4. Egyetemváros (pl. Szarvas, Keszthely) 

5. Egyházi központok (pl. Esztergom, Kalocsa) 

6. Fürdőváros (pl. Hajdúszoboszló) 

7. Műemlékváros (pl. Visegrád, Szentendre) 



A városok csoportosítása 

lakosságszámuk alapján 

1. Óriásváros (megalopolisz): 10 millió fő felett 
(pl. Sanghaj, New York) 

2. Világváros (metropolisz): 1-10 milló fő (pl. 
Budapest) 

3. Nagyváros: 100 ezer-1 millió fő (pl. 
Debrecen, Szeged) 

4. Középváros: 20 ezer- 100 ezer fő (pl. 
Veszprém, Sopron) 

5. Kisváros: 20 ezer fő alatt (pl. Pomáz, 
Kistarcsa) 

 



Urbanizáció (városfejlődés) 



Az urbanizáció fogalma 

1. Városodás: A városok számának és a városi 

népesség arányának növekedése 

2. Városiasodás: A városi életforma terjedése, 

a város-falu közötti különbség csökkenése 

  

 A modern urbanizáció kezdete a 18. század 

végén (ipari forradalom) 

• Növekvő üzemméretek 

• Koncentrálódó népesség 

• Óriási népességtömörülés 



Az urbanizáció szakaszai 

1. Városrobbanás 

2. Szuburbanizáció 

3. Dezurbanizáció 

4. Reurbanizáció 

 



Városrobbanás  

• A városok száma és mérete  

gyorsan nő 

• Fejlett országok: ipari  

forradalom után → jól fejlett,  

egyenletes eloszlású  

városhálózat 

• Fejlődő országok többsége: utóbbi 30 évben → 

falusi térségek túlnépesedése, munkahelyek hiánya → 

óriásvárosok kialakulása, peremükön 

bádogvárosokkal 



Bádogvárosok 



Szuburbanizáció  

• A nagyvárosokból sokan az elővárosokba költöznek 

• Város körüli fejlődés 

• Okai: 

a) Zsúfoltság 

b) Lakókörnyezet leromlása 

c) Környezetszennyezés  

d) Romló közbiztonság 

 

• USA: 1930-as évektől 

• Nyugat-Európa: 1950-60-as évektől 

• Magyarország: utóbbi 10-15 évben 



Dezurbanizáció (ellenvárosodás) 

• A nagyváros és elővárosainak 

népessége is csökken 

• Okai: 

a) Falusi térségek gyors városiasodása 

b) Javuló közlekedési és telekommunikációs 

feltételek 

• A legfejlettebb országok: az 1970-es 

évektől 



Reurbanizáció („vissza a városba”) 
• A nagyváros népességszáma ismét növekedni kezd 

• A városhanyatlás miatt leromlott belvárosi negyedek 

felújítása →  városrevitalizáció 

• A legfejlettebb országok nagyvárosaiban az 1980-as 

évek közepétől 


