
A városok fejlődése és 
szerkezeteszerkezete



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. Reurbanizáció4. Reurbanizáció



Városrobbanás

• A városok száma és mérete 
gyorsan nő

• Fejlett országok: ipari 
forradalom után → jól fejlett, 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 leromlásab) 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 városiasodásaa) 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



A nagyvárosok 
szerkezeteszerkezete





Belső munkahelyöv (city)

• Pénzügyi-kereskedelmi központ
• Irodaházak
• Sok munkahely, kevés lakóhely
• Budapest - Belváros• Budapest - Belváros



Belső lakóöv
• Sűrűn beépített
• Sok helyen hanyatlás
• Városrevitalizációs programok
• Budapesten pl. Józsefváros, Terézváros, 

AngyalföldAngyalföld



Külső munkahelyöv

• Nagy helyigényű
gyárak

• Raktárépületek• Raktárépületek
• Ipartelepek
• Pályaudvarok
• Régebbi lakótelepek
• Budapesten pl. Csepel, 

Kelenföld, Ferencváros, Újpest



Külső lakóöv

• Kertes házak
• Lakóparkok
• Lakótelepek
• Bevásárlóközpontok• Bevásárlóközpontok
• Budapesten pl. Hegyvidék, 

Óbuda, Cinkota



Agglomeráció

• Olyan településegyüttes, amely egy 
vagy több nagyvárosból és a 
körülöttük elhelyezkedő 
településekből áll.

a) Alvóváros: helyi munkalehetőségek 
hiánya → lakói ingáznak (pl. Érd)

b) Bolygóváros: a nagyvárosi 
agglomerációban tervszerűen kialakított, 
a központi települést tehermentesítő 
újvárosok (pl. Százhalombatta)



Budapest agglomerációja


