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A VÁROSI TERJESZKEDÉS 

A szuburbanizáció és az urban sprawl vizsgálata a beépített felszínek 

terjedése alapján: Budapest, Bukarest, Pozsony  

Hardi Tamás1 

Absztrakt 

A tanulmány három poszt-szocialista ország: Szlovákia, Magyarország és Románia 

fővárosi térségének urbanizációs, szuburbanizációs, urban sprawl tendenciáit elemzi a 

vizet át nem eresztő felszínek terjedése és a lakosságszám változás alapján. Célunk, 

hogy megvizsgáljuk, hogy ezek az országok mennyire illenek bele a világtendenciákba, 

az urbanizáció által eltérő mértékben érintett övezetek lakósűrűség csökkenése meny-

nyire tér el attól és egymástól. A hasonló gazdasági, politikai átalakulást megélő három 

állam esetében megvizsgáljuk, hogy milyen eltéréseket okoznak a különböző törté-

nelmi, földrajzi, városfejlődési adottságok a 21. század első két évtizedében. A három 

fővárosi térség urbanizációs folyamatai a sok hasonlóság mellett különbségeket is mu-

tatnak. A középvárosi méretű, de dinamikus gazdaságú Pozsony, az évtizedek óta jelen-

tős agglomerációs folyamatokat mutató Budapest, s az első kettőnél lényegesen centra-

lizáltabb fejlesztési múlttal rendelkező Bukarest összevetése új elemeket ad hozzá a  

Közép-Európa várostérségeinek fejlődésére vonatkozó ismeretekhez. 

Kulcsszavak: Közép-Európa, urban sprawl, szuburbanizáció, felszínfedettség 

Abstract 

The study analyses the urbanisation, suburbanisation and urban sprawl trends in the 

metropolitan areas of three post-socialist countries: Slovakia, Hungary and Romania, 

based on the spread of impermeable surfaces and population changes. Our aim is to 
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examine how these countries fit into the global trends, and how the population density 

decline of the zones affected by urbanisation differs from the main trends and from each 

other. For the three countries undergoing similar economic and political transformati-

ons, we will examine the differences between their different historical, geographical and 

urban development characteristics in the first two decades of the 21st century. While 

there are many similarities, the urbanisation processes in the three metropolitan areas 

also show differences. The comparison of Bratislava, a medium-sized city with a 

dynamic economy, Budapest, which has been undergoing significant agglomeration 

processes for decades, and Bucharest, which has a much more centralised development 

history than the first two, adds new elements to the knowledge of the development of 

urban areas in Central Europe. 

Keywords: Central Europe, urban sprawl, suburbanization, landcover 

Bevezető 

Tanulmányunk az urbanizáció jellegzetességeit vizsgálja három poszt-szocialista ország 

– Magyarország, Szlovákia, Románia – fővárosi térségét összehasonlítva. Célunk annak 

megállapítása, hogy milyen mértékű a beépített területek bővülése, a városterjeszekdés 

ezekben az államokban, ahol korábban a politikai-gazdasági viszonyoknak megfelelően 

jellemzően a kompakt városszerkezetek uralkodtak (Czaková 2010; Schmidt, Fina,  

Siedentop 2014; Taubenböck et al. 2019). Ennek a vizsgálatnak hangsúlyt ad, hogy a 

városok térbeli terjeszkedése világviszonylatban, így Európában is jelentős mértéket öl-

tött az elmúlt évtizedekben, aminek erőteljes a környezeti hatása (EEA 2006, 2016;  

Angel et al. 2011; Haase, Kabisch, Haase 2013; Fang, Yu 2017; Wol, Haase, Haase 

2018). A három ország távolról nézve egy nagytérséghez tartozik ugyan, de eltérő a 

történelmi, gazdasági társadalmi fejlődésük, s földrajzi, településhálózati adottságaik. 

Az egykori közép- és délkelet-európai szocialista országokban a rendszerváltás óta eltelt 

mintegy harminc év elegendő történelmi távlat ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy a rend-

szerváltás, a gazdasági, politikai irányváltás milyen mértékben hatott az urbanizációra, 

a városi területek fejlődésére, s ezen keresztül a környezeti, táji átalakulásra.  

Napjaink környezeti válsága szempontjából többszörös jelentősége van ezeknek a 

folyamatoknak. A világ gyorsan növekvő népességének egyre nagyobb hányada él vá-

rosokban, illetve várostérségekben, melyek, mint a legnagyobb konzumensek jelentős 

mértékben felelősek a környezetszennyezés, a környezetterhelés mértékéért. Ez egy 

elég általános megállapítás, mely gyakran elhangzik különböző százalékos értékek hoz-

zárendelésével. De látnunk kell, hogy a tömeges folyamatok miatt a fajlagos kibocsátás 
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csökkentése mellett is egyre erőteljesebb a városias tömegek környezeti hatása, s ebben 

jelentős szerepet játszik a városok térbeli terjeszkedése, egyre inkább extenzív terület-

használata (Harangozó et al. 2019; Kovács et al. 2020). Kimondhatjuk, hogy nem ön-

magában a várossal, mint a humán lét és tevékenység koncentrációjával van a probléma. 

Luis Bettencourt and Geoffrey West (2010) a Nature-ben publikált számításai szerint a 

városi népesség megduplázódása 85% infrastruktúra bővüléssel jár, illetve a városi tér 

ökológiai lábnyomának növekedése is „csak” 85%-os. Ezek a számok azonban a kom-

pakt, központi városi terekre érvényesek, s nem számol a városterjedéssel, a városhatá-

ron kívüli urbánus terek extenzív növekedésével. Mindez erősíti az ún. „compact or 

spread” vitát is (Breheny 1992; Wolff, Haase, Haase 2018). 

A poszt-szocialista országokat vizsgálva több dimenzióban is felmerül az örök kér-

dés: a térség urbanizációja mennyiben a nyugati/világtendenciák követője, s csupán a 

megkésettség különíti el, avagy tapasztalható egy útfüggőség a térség egészére tekintet-

tel a szocialista, illetve az azt megelőző korszakok közös örökségére (Musil 1980, 1993; 

Szelényi 1981; Timár 1999, 2010; Timár, Váradi 2001; Pichler-Milanovic, Gutry-

Korycka, Rink 2007; Szirmai 2011, 2017), illetve azon belül egyes országokra is igaz-

e az útfüggőség a gazdasági-társadalmi jellegzetességeik alapján. Jelen tanulmányban 

ezt az átalakulást az urban sprawl jelenségén keresztül vizsgáljuk, hiszen a beépített 

területek mennyiségi és főleg térbeli átalakulása kiválóan jellemzi a társadalmi-gazda-

sági-politikai folyamatokat, kezdve a társadalom átrétegződésétől, a munkakörülmé-

nyek, építési szabályozás, földpiac, ingatlanpiac változásán át a környezeti, táji értékek 

átalakulásáig. 

Szuburbanizáció, urban sprawl 

A lakóhelyi szuburbanizáció és a városi terjeszkedés jelenleg a legfontosabb urbanizá-

ciós folyamatok Európában, így a posztszocialista európai országokban is, különösen 

Közép-Európában (Berg et al.1982; Ilbery 1999; Timár, Váradi 2001; Sturm, Cohen 

2004; Csapó, Kocsis 2006; EEA 2006, 2016; Hirt 2007, 2012; Leetmaa, Tammaru 2007; 

Bajmócy 2012; Csapó, Balogh 2012; Kubeš 2013; Szirmai [ed.] 2011; Szirmai 2017). 

A lakóhelyi szuburbanizáció vizsgálatánál elsősorban a népesség térbeli átrendeződését, 

dekoncentrációját elemezzük, míg az urban sprawl kifejezés alatt a városi jellegű beépí-

tett területek terjedését értjük, elsősorban abban az esetben, ha ez a terjedés nem kom-

pakt módon, tehát a meglévő beépített területekhez kapcsolódóan, hanem szórtan, egy-

mástól bizonyos távolságra lévő, kisebb-nagyobb, lazán kapcsolódó beépített foltok for-

májában jön létre. Alapvetően maga a városi tér terjedése felgyorsult (Angel et al. 2011; 

Haase, Schwarz 2016; Biolek et al. 2017; Gardi 2017; Wolff, Haase, Haase 2018).  
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A szuburbanizáció gyakori kísérője az úgynevezett urban sprawl, ezért gyakran találko-

zunk a két fogalommal azonos értelmezésben. A két jelenség azonban nem feltétlenül 

függ egymástól, bár kétségtelen, hogy a legintenzívebb urban sprawl-lal a szuburbiák-

ban találkozhatunk (Salamin, Sütő, Kovács 2009), s különösen a szuburbán térségek 

peremén szembetűnő a mesterségesen beépített felszínek térhódítása (Nagy, Hegedűs 

2016; Wolff, Haase, Haase 2018). Az urban sprawl napjainkban széleskörűen vizsgált 

jelenség, számos meghatározással. Salamin, Sütő és Kovács (2009) kifejezetten a szu-

burbanizáció jelenségéhez kötik, és a szuburbiák területi terjeszkedéseként definiálják, 

míg Hardi, Farkas és Hegyiné Bolla (2021) a városias használatot állítja fókuszba, és 

ezen jellemzővel bíró területek mennyiségi növekedésével és funkcionális átalakulásá-

val írja le a jelenséget. Magyarországon a legkiterjedtebben a fővárosi térségben figyel-

hető meg, de további nagyvárosok (például Győr, Pécs, Szeged) esetében is felfedezhe-

tők a folyamatra utaló jelek (Salamin, Sütő és Kovács 2009). 

Angel és szerzőtársai (2011) megvizsgálták a városi népesség és a városi földterület 

növekedési ütemét egy 120 városból álló globális mintában 1990 és 2000 között. A né-

pesség növekedési üteme átlagosan 1,60% volt évente, a területi terjeszkedésé pedig 

3,66%. A világ városi lakossága 43 év alatt megduplázódik, a városi terület kiterjedése 

pedig csak 19 év alatt. Fontos tanulmányok ennél nagyobb gap-et is bizonyítottak. Alap-

vető Julian D. Marshall (2007) tanulmánya, amely szerint a városias módon használt 

területek növekedése akár a háromszorosa is lehet a népességnövekedésnek, s az újon-

nan beköltöző lakosok területhasználata jellemzően duplája a régiekének. Nyilván a szá-

mok változhatnak a vizsgálat módja, s beépített területek definíciója szerint, de a lényeg 

azonos, a beépített területek növekedése sokkal gyorsabb, mint a lakosságszám növeke-

dése. Ezek a különbségek a várostérségek gyorsan csökkenő lakósűrűségéhez vezetnek 

(lakósűrűség alatt a népesség és a beépített lakóterület hányadosát értjük). Ez a jelenség 

világszerte mérhető, s a terület extenzív használatát bizonyítja (Antrop 2004, 2005;  

Angel et al. 2011; Wolff, Haase, Haase 2018).  

Számunkra fontos a táji megközelítés: a környezethasználat szempontjából alapvető 

szempont, hogy a lakóterületek növekedésén túl figyelembe vegyük azoknak a terüle-

teknek is a növekedését is, amelyek az átalakuló életmód miatt urbánus módon haszná-

lunk. Az eredmények függnek attól, hogy a vizsgálat mit von be az elemzésbe: mit te-

kintünk urbánus területnek, csak a lakóterületek kiterjedését, avagy minden beépített 

területet, tekintet nélkül arra, hogy mi a konkrét funkciója. Mi ez utóbbi mellett állunk, 

hiszen a bevásárlóközpontok, munkahelyek, a kikapcsolódás területei is kötődnek az 

urbánus térhasználat terjedéséhez, annál is inkább, mivel a peri-urban területek egyik 

fontos jellemzője a monofunkciós övezetek kialakulása. Tehát jellemző a nagy, új lakó-
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övezetek létrejötte, mellette a lakóövezetektől térben elkülönülve találjuk a munkahe-

lyeket, szolgáltató központokat, s a természetes és természetközeli területeken terjesz-

kedő szabadidős, rekreációs használatot.  

Ebből két fontos következtetés adódik a táji megközelítésű vizsgálatok számára:  

1) a lakosságszámot az összes beépített területtel célszerű összevetni, hiszen nem csak 

a lakás célra felhasznált teret vesszük igénybe a városperemen, hanem a bevásárlóköz-

pontokat, játszótereket stb.; 2) fontos a beépített területek morfológiai és funkcionális 

mintázatának vizsgálata. Ez utóbbi elemzés szükségességét indokolja, hogy a városias 

terek terjeszkedése során a beépített területek mintázatának változása jelentős mérték-

ben befolyásolja a táj ökológiai állapotát: minél fragmentáltabb, szórtabb a beépítés, 

annál inkább darabolják fel a temészetes és természetközeli élőhelyeket és/vagy agrár-

területeket a mesterséges felszínek foltjai és az azokat összekötő infrastrukturális vona-

lak (Forman 1995; 2008). Az élőhelyek feldarabolása gyors ökológiai degradációhoz 

vezethet.  

A társadalom szempontjából a mintázat jelentőségét a használat közvetlen és társa-

dalmi költségei adják. Az alacsony lakósűrűség, a diszpergált településszerkezet jelen-

tős mértékben megnöveli a közszolgáltatások üzemi, illetve egy lakosra vetített költsé-

gét, akár szinte lehetetlenné téve a közszolgáltatások biztosítását. Mindenki számára 

szembetűnő a közlekedés és a települési mintázat összefüggése. Camagni, Gibelli és 

Rigamonti (2002) tipizálta a városterjeszkedés jellemző beépítési mintázatait, s össze-

vetette azokat a tömegközlekedés és a személyautó függőség (car dependency) szem-

pontjából. A legtöbb urban sprawl mintázat jelentős mértékben növeli a személyautó 

függőséget, ami viszont a környezetszennyezés, a dugók, parkolási gondok, a szolgál-

tató szektor térbeli átrendeződése stb. miatt többszörösére növelik a közlekedés társa-

dalmi költségét (Kovács et al. 2017; Hardi, Farkas, Hegyiné Bolla 2021). A szuburba-

nizáció és az urban sprawl számos következménye közül tehát a legismertebb, s legelő-

ször szembetűnő hatás a közlekedési igény erős növekedése, s ez közvetlenül kapcso-

latba hozható a környezeti állapot romlásával. Sokan foglalták már össze a városi terek 

terjeszkedésének környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt hatásait (Kahn 

2000; Johnson 2001; Sturm, Cohen 2004). A kiterjedt listában előkelő helyet foglal el a 

közlekedési eredetű légszennyezés erősödése, különösen a szálló por, a széndioxid, a 

nitrogén oxidok koncentrációjának növekedése. Kovács et al. (2017) vizsgálatai szerint 

a Budapesti agglomerációban élő átlagos ingázó ökológiai lábnyomának 19%-a szár-

mazik a napi közlekedéséből! Mindebből következik, hogy az urban sprawl hatékony-

ságot rontó hatása hatványozottan érvényesül, mivel az egyre inkább kiterjedő területen 

lényegesen kisebb lesz a népsűrűség, mint a belső, sűrűbben lakott övezetekben.  
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A nagyvárosok, pl. Budapest esetében a közismert probléma kezelésére általában a tö-

megközlekedés fejlesztésével, esetleg agglomerációs tarifa/bérlet megoldásokkal, P+R 

parkolók építésével reagálnak a döntéshozók. Mindezek következtében, Budapest ese-

tében az agglomerációs ingaforgalom több mint fele ezeket a megoldásokat használja a 

napi ingázásra, s nem személygépkocsit (Jászberényi, Kotosz 2017). Igaz, a nagyvárosi 

agglomerációban, Budapest körül, az idézett kutatás szerint a személygépkocsi haszná-

lat övezetenként változik. A közelebbi (10–20 km) övben magasabb, távolabb alacso-

nyabb. 

A vizsgált térség 

A kelet-európai országok egyik legfontosabb térbeli folyamata volt a huszadik század 

második felében a megkésett urbanizáció (nyilván, országonként eltérő alapokon) (Kon-

rád, Szelényi 1971; Enyedi 1988) minek hatására a térség országainak urbanizációs 

szintje felzárkózott egymáshoz, s a nyugatihoz – bár kétségtelenül sajátos jellegzetessé-

gekkel. Ez a folyamat vizsgálható abban a kontextusban, hogy mennyiben határozta meg 

a folyamatot a szocialista rendszer (Enyedi 1988; 2012), illetve egy félperiférikus terület 

sajátos urbanizációjaként is értékelhető (Kennedy et al 1989). A klasszikus tömeges ur-

banizáció már a nyolcvanas években lefékeződött, s a rendszerváltás után fokozatosan 

jelentkezett a globálisan is uralkodó szuburbanizáció, s az urban sprawl jelensége is, 

először a metropolitan, fővárosi várostérségekben (Kovács K. 1999; Kovács Z. 1999, 

2006, 2014; Schuchmann 2012), ami a kétezres évekre vált általánosan megfigyelhető 

jelenséggé.  

Elméleti szempontból is érdekes, hogy egy központosított logikán alapuló városter-

vezés hogyan alakult át egy piaci, liberalizált irányba, a fordista-posztfordista fordulat 

összekapcsolva a politikai változásokkal (Tosics 2005; Tosics et al. 2010; Ehrlich, 

Kriszan, Lang 2012; Egedy 2021), a külföldi tőkefüggőség kialakulásával hogyan hatott 

városaink fejlődésére? Röviden az urbanizáció új irányait mennyiben befolyásolta az 

alapvető társadalmi változás, hogy a szocialista világ viszonylagos fejlett pereméről a 

kapitalista világ félperifériájára került a térség. Márpedig Castells (1977) szerint ennek 

alapvető jelentősége van a városok fejlődési iránya szempontjából. Bár nem az ő korá-

ban vizsgált klasszikus ipari kapitalizmus keretei dominálnak a térségben, de a város-

fejlődés jellemzőire nagymértékben hatnak a beruházások, a tőke térbelisége, a munka-

rend átalakulása.  
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A településhálózat és az urbanizáció 

Ha a három ország urbanizáltsági szintjét nézzük, látható, hogy a 20. század második 

felében egy kifejezetten rurális jellegű országból váltak urbanizált állammá (1. ábra). 

Magyarország az 1960-as évekre már meghaladta az 50%-os urbanizáltsági szintet, míg 

a másik két ország a 35%-hoz közelített. A különbség napjainkra is megmaradt: Ma-

gyarországon magas az urbanizáltság szintje, hasonló az EU átlagához, míg a másik két 

országban 55%-ot közelíti, ami valamivel magasabb, mint a világátlag.  

1. ábra 

Urbanizáltsági szint a vizsgált országok és az EU 28 területén 1960–2020. 

 

    Forrás: The WORLD BANK DATA alapján saját szerkesztés. 

Magyarország kiemelkedő adatához nagymértékben hozzájárul Budapest és agglo-

merációjának súlya a magyar városhálózaton belül: a WORLD Bank adatai szerint az 

ország népességének 25,2%-a él itt, míg Romániában 17,3, Szlovákiában 14,8% a fő-

városi agglomeráció részesedése az ország népességéből. Az elmúlt hatvan évben ezek 

a részarányok nem változtak kiemelkedő mértékben, Budapest részesedése 32%-ról 

csökkent le (többé-kevésbé egyenletesen), míg Bukarest esetében 16% volt, majd inga-

dozva érte el mára a 17,3%-ot. Pozsony 17,5%-ról indult, a mélypontot a kilencvenes 

években érte el, s részaránya ma ismét növekvő. Mindez rámutat arra, hogy mindhárom 
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országban más a főváros és agglomerációja településhálózati helyzete. Budapest a tör-

ténelmi fejlődés eredményként egy, a huszadik század elején fennálló, lényegesen na-

gyobb területű ország fővárosaként jött létre. Így a modern Magyarország városhálózata 

meglehetősen centralizált, a főváros túlsúlyával, s néhány nagyobb regionális központ-

tal, melyek közül hét haladja meg a 100 ezer lakost, de európai középvárosi szintet egyik 

sem éri el. Romániában Bukarest elhelyezkedése kevésbé centrális, s a nagy területű 

ország több jelentős regionális központtal rendelkezik, melyek agglomerációjukkal el-

érik az európai középváros kategóriát (300–400 ezer lakos). Pozsony a három főváros 

közül a legkisebb, agglomerációjával együtt is a középvárosi kategóriába tartozik. Po-

zsony csak 1993 óta főváros, mikor Szlovákia kivált Csehszlovákiából, mely államala-

kulat fővárosa, a másfél milliós Prága mellett a két jelentős regionális központ egyike 

volt, Brno mellett. Elhelyezkedése az ország szempontjából periférikus, közvetlenül a 

nyugati határ mellett található. Így Szlovákia ma kétpólusú: a másik nagyváros Kassa 

az ország keleti részén található, mely gazdasági szempontból kevésbé fejlett. A két 

városon kívül csak kisebb, százezer fő alatti központokat találunk (Rechnitzer 2022). 

Ezek a városhálózati eltérések a belső migrációs irányokra is hatással vannak. Míg Ma-

gyarországon és Szlovákiában a belföldi migráció elsősorban fővárosok és agglomerá-

cióik felé irányul, s azon kívül nagyságrenddel kisebb mértékben néhány regionális 

centrum térsége növekedik még (Szlovákia esetében a kétpólusúság ellenére is igaz). 

Romániában Bukarest mellett hasonlóan fontos migrációs célokat találunk az ország 

különböző regionális központjaiban (Kolozsvár, Temesvár, Ias, Brassó, Nagyszeben, 

Nagyvárad). Egy dolog közös a három országban: a belső migráció jól körülírható cél-

területek felé irányul, néhány várost érint, arra meglehetősen erős migrációs nyomást 

fejt ki, míg az ország többi része, beleértve a kisebb városokat is, folyamatosan veszti a 

népességét a belső és nemzetközi emmigrációnak és az elöregedésnek köszönhetően. 

Ugyanakkor a nemzetközi immigráció – ellentétben a nyugat-európai példákkal – nem 

akkora, hogy a városfejlődés irányaira jelentős hatást gyakorolna. 

Az állami szerepek átalakulása, hatásuk a szuburbiákra és urban sprawl-ra a 

különböző korszakokban 

A térség urbánus átalakulása vitathatatlanul a szocializmus évtizedeihez kötődik. Míg a 

fővárosok fejlődése (beleértve Pozsonyt is) már a 19. század végén, 20. század elején 

megindult, a vidéki központok urbanizációja a második világháború utáni időszakban 

következett be. Mindhárom országban közös, hogy a városfejlődés, a lakhatás megol-

dása elsősorban állami beruházásokkal valósult meg, s ezen beruházások üteme elma-
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radt az iparosítás és a vidéki lakosság városba áramlásának ütemétől, ami infrastruktu-

rális feszültségekhez vezetett (Konrád, Szelényi 2000). A lakásállomány növelésére 

mindegyik ország tömeges, állami lakásépítési programokat kezdeményezett, ami nem 

tudta kielégíteni az igényeket. Ennek ellensúlyozására mindegyik kormányzat igyeke-

zett fékezni a városba áramlást, elsősorban adminisztratív eszközökkel. A túlterhelt ál-

lami bérlakásszektor mellett így a városban dolgozó családok lakhatása magánberuhá-

zás formájában valósult meg, elsősorban a falvakban, illetve a városok peremén.  

Az 1980-as évekre így beszélhetünk a városperemek növekedéséről, amit egyes szerzők 

„pszeudo-szuburbanizáció”-nak is neveznek (Vasárus 2016). A vidéki városok körül 

általános jelenséggé vált, hogy az urbanizációs szint növelését a szomszédos falusias 

települések városhoz csatolásával oldottak meg, így növelve a városi lakosság arányát, 

„kvázi-szuburbiák” keletkeztek. Budapest esetében a korábbi, két világháború között 

kialakult szuburbiákat csatolta a városhoz a „Nagy-Budapest” kialakítása 1950-ben.  

Pozsony a vidéki központokhoz hasonlóan a hetvenes években kebelezte be a szomszé-

dos településeket, míg Bukarest esetében ilyen típusú bővülés nem történt. Itt, ellentét-

ben a másik két fővárossal a rendszerváltásig a főváros tipikus rurális területekkel talál-

kozott. Mindegyik eset formájában, megjelenésében hasonló volt a szuburbán területek-

hez, de a hajtóerők, a megvalósulási módok attól eltértek. Elsősorban az állami szektor-

nak az urbanizációs nyomás kielégítéséhez elégtelen beruházási kapacitásai miatt jöttek 

létre. Mindenesetre elmondható, hogy az állami szektor túlsúlya, a központi tervezés, 

elosztás egy, a mainál kompaktabb területi fejlődést eredményezett, s több korabeli la-

kótelep térbeli elhelyezése, a közlekedési és egyéb hálózatok komplex tervezésével va-

lósultak meg. A mezőgazdasági területtel való takarékos gazdálkodás igazi vadhajtása 

volt a román kommunista kormányzat település szisztematizálási programja, mely 1975 

és 1990 között volt érvényben, mely nem csak a falvak, de a kisebb városok életét is 

megkeserítve egyenesen a „kevésbé hatékony” egyéni, családi házas területek felszá-

molásával, s a lakók központi blokkokba költöztetésével kívánta a mezőgazdasági terü-

leteket nem csak megőrizni, de gyarapítani is. Mindezek a jelenségek, melyek a politikai 

szándékokból és a központosított gazdasági irányítás elégtelenségéből keletkeztek  

ellentmondtak mind a lakosság természetes szándékainak, mind a piaci törvényeknek 

(Suditu et al. 2010, 2014; Grigorescu et al. 2012; Suditu 2012; Dumitrache et al. 2016).  

A rendszerváltás egyik legfontosabb mérlege a témánk szempontjából, hogy a ki-

lencvenes évekre az állam kivonult a lakáspiacról, s bérlakástulajdonától is megszaba-

dult, általában a bentlakók privatizálhatták a lakásaikat (Dövényi, Kok, Kovács 1998). 

Ennek két következménye lett: a bérlakásszektor szinte megszűnt mindhárom ország-

ban. Míg korábban a városi lakások döntő hányada bérlakás volt, mára a három ország 

lakásainak elsöprő többsége magántulajdon (a tulajdonos lakik benne). A saját tulajdonú 
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lakások arányában a három ország produkálja a legmagasabb értékeket az Európai  

Unióban: Magyarország és Szlovákia lakosainak 85 és 90% körül, míg Romániában 

ugyanez az érték 95% körüli (Portfolio 2018, EUROSTAT). A bérlakásszektor elenyé-

sző mennyiségűvé vált. A másik hatás, hogy az újonnan épített lakások száma radikáli-

san visszaesett az 1990-es években, különösen a városokban. Az új lakások jellemzően 

vidéken, önerővel, családiházak formájában épültek. A városi használt lakások ára így 

jelentősen megemelkedett, ami egy tőkét adott azon családok kezébe, akik korábban az 

államtól nyomott áron vásárolták meg azokat. Az egykor egy-egy iparágra vagy nagy-

üzemre épülő ún. „szocialista városok” lakásainak értéke ugyanakkor rendkívül leesett, 

ami szinte lehetetlenné tette az ott élők jobb munkalehetőséggel bíró területekre költö-

zését. Az olcsó lakhatás is falun vált lehetővé, ami oda vezetett, hogy pl. Romániában 

jelentőssé vált a városból vidékre áramlás (Suditu et al. 2010, 2014; Grigorescu et al. 

2012; Suditu 2012), Magyarországon pedig a városszéli kertes övezetekbe költözéssel 

menekültek a szegényebb családok a növekvő városi költségek elől.  

A lakásépítés mindegyik országban a kétezres évek elején kapott újabb lendületet  

(2. ábra). Ehhez két dolog vált elérhetővé: az addig elérhetetlen/nem létező jelzáloghi-

telek, valamint a hatékony állami támogatások. Mindkét eszköz az új lakások építését 

preferálta. Ekkor a magánerős, családiház építés vált jellemzővé, s az olcsó telkek miatt 

felértékelődtek a város környéki települések. A fővárosok esetében ez a jelenség már a 

kilencvenes évek közepétől tömegessé vált (Váradi 1997), míg a vidéki központok a 

2000-es évek elejétől kapcsolódtak be ebbe a folyamatba. A 2008-as világválság jelen-

tős visszaesést okozott, de különösen Magyarországon a kormányzati anyagi támoga-

tásnak köszönhetően újra gyorsan emelkedésnek indult az újonnan épített lakások 

száma. Közben azonban történt egy jelentős átalakulás: a városokban, de a szuburbiák-

ban is egyre fontosabbá vált a vállalkozói lakásépítés, így elterjedtek a sorházak, a több-

lakásos blokkházak, míg a családi házak a távolabbi övezetekbe szorultak ki. Ennek oka 

is és következménye is a telekárak rendkívüli emelkedése ezekben a térségekben. Ez a 

folyamat először Romániában, majd Szlovákiában (Kopecká, Rosina 2014; Haladová, 

Petrovič 2015; Izakovičová, Mederly, Petrovič 2017; Repaská, Vilinová, Šolcová 

2017), legkésőbb Magyarországon vált szemmel láthatóvá. Az így felépült kis lakások 

tömege ma már eladásra készül, befektetők vásárolják meg, s így egy rejtett, új privát 

bérlakás szektor kezd kialakulni különösen azokban a városokban és agglomerációkban, 

melyek a szegényebb rétegek vándorlási célterületévé váltak. Az urban sprawl és a vá-

rosi lakásállomány felújítási hulláma szempontjából kedvezőtlen, hogy a kormányok 

elsősorban az új lakások építését/vásárlását támogatják, a felújításokra, bérlakások épí-

tésére jelentős programok még nincsenek. Ebben az esetben viszont erős a nyomás arra, 

hogy a befektetők, vállalkozók minél költséghatékonyabban építsenek új lakásokat, s ez 

rányomja a bélyegét a városok terjeszkedésére is (Hajdú, Horeczki, Rácz 2018). 
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2. ábra 

A befejezett lakások száma 100 ezer lakosra vetítve 1990 és 2020 között  

a három országban 

 

Forrás: A nemzeti statisztikai hivatalok 2022 adatai alapján saját számítás és szerkesztés. 

A 2008. évi világválság mintha fordulatot hozott volna a lakásépítésekben, a szubur-

biák beépítésében. Különösen Romániában tapasztalható, hogy a városokhoz közeli 

szuburbiákban az addigi családiházas beépítés helyett/mellett emeletes lakóépületek 

épülnek tömegesen, míg Magyarországon és Szlovákiában ezek volumene kisebb, sűrűn 

beépített lakótömbök helyett inkább a sorházak jellemzőek. 

A lakásépítés és településfejlesztés szabályozásának átalakulása is fontos tényező az 

urban sprawl jelenésgének megértéséhez (Szirmai 2011). A rendszerváltás előtt – mint 

már bemutattuk – a központi tervezés uralkodott, aminek következtében a városok kom-

paktsága a nyugatinál nagyobb mértéket ért el. A kilencvenes évektől ugyanakkor ez a 

szerep szinte megszűnt, országonként különböző mértékben. Alapvető fontosságú volt 

a települések önállóságának visszaállítása, s ez az építéshatósági ügyekre is igaz volt. 

Tehát a települések dönthettek a saját területük építési ügyeiben, ugyanakkor a szabá-

lyozás, s különösen a szabályszegések szankcionálása egyre liberálisabbá vált. Ami fon-

tos problémát jelentett, hogy ebben a kérdésben a települések között, s főleg agglome-

rációs szinten megszűnt az egyeztetés kötelezettsége. Magyarországon az építésügy az 

elmúlt években egyre inkább újra központosítottá vált, igaz, a járások szintjére delegált 
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feladat, így a településeknek újra egyre kisebb a ráhatása arra, hogy mi és hogyan épül 

a területükön. Az erős piaci nyomás ugyanakkor növeli a vállalkozások lobbierejét a 

települési rendeletek számukra megfelelő alakítása érdekében. Mindennek eredménye, 

hogy különösen Romániában a szabályozás és az építés némiképp kaotikussá vált, de 

Magyarországon és Szlovákiában is tapasztaljuk, hogy sok beépítés elsősorban a vállal-

kozók rövid távú érdekeinek felel meg, s nem a lakók vagy társadalom hosszabb távú 

érdekeinek (Suditu 2012; Hajdú, Horeczki, Rácz 2018; Izakovičová, Petrovič,  

Pauditšová 2022). Ennek hatása vélhetően 10-15 év múlva fog érződni, mikor a ma 

rendkívül sűrűn, esetleg nem megfelelő minőségben felépített városi és város környéki 

negyedek társadalmi és műszaki leépülésnek indulnak. 

A szuburbiákat vizsgálva látható, hogy az elmúlt mintegy másfél évtized fejlődési 

trendjei eltérnek a korábbiaktól. A beépítések mennyiségi és minőségi jellemzői meg-

változtak, kisebb lakótelkeken nagyobb beépítési arányokat látunk, s a lakósűrűség eze-

ken a településeken rendkívüli mértékben növekszik. Mindez nem mond ellent annak a 

bevezetőben tett megállapításnak, hogy a várostérségek lakúsűrűsége gyorsan csökken. 

Sok, sűrűn beépített folt alakul ki, az egyes szuburbán településeken egyes utcák, újon-

nan lakóövezetté nyilvánított egykori külterületek gyorsan benépesednek, s gyakran túl-

népesednek. Mindezt a vizet át nem eresztő felszínek terjedésével vizsgáljuk meg. 

Adatok, Módszertan 

A városi területek terjedésének vizsgálatához a leggyakrabban használt módszer a mű-

holdfelvételek kielemzéséből nyert adatbázisok, melyek segítségével kimutathatók a 

földfelszín fedettségének típusai, azok kiterjedése, változása.  Ehhez ma már több forrás 

is elérhető, ebből európai szinten leginkább használt és hozzáférhető az Európai Bizott-

ság által létrehozott és koordinált Copernicus program adatbázisa. A program a műhold-

felvételek elemzésén túl földi megfigyeléssel, szakértői részvétellel korrigálja az ada-

tait, így évről évre pontosabb információk nyerhetők. A Copernicus „Land cover and 

Land use mapping” csomagja tartalmazza a CORINE Land Cover (CLC) adatbázist, 

mely ma már öt időpontra (1990; 2000; 2006; 2012; 2018) tartalmazza az uniós és a 

csatlakozni szándékozó országok területének felszínfedettségi adatait.  

A Copernicus adatok közül számunkra a leginkább megfelelőnek a vizet át nem 

eresztő felszínek arányait mutató rétegek tűnnek. Ezek a nagy felbontású rétegek közé 

tartoznak, melyeknek felbontása 20*20m, szemben a CORINE adatbázissal, ahol a fel-

vételezés negyed hektáros felbontással történik, s a publikált raszter ábra, melyből dol-

gozunk, 100*100m felbontású. A vizet át nem eresztő felszín adatok használata melletti 

további érveink, hogy ennek feldolgozásával olyan infrastrukturális elemek kiépítése is 
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láthatóvá válik, mint pl. egy autópálya, ugyanakkor a településeken belüli zöld (tehát 

vizet áteresztő) területek nem számítanak bele a vizsgálatba. Ez jobban megfelel a fent 

jelzett vizsgálati elveinknek, miszerint a beépített területek növekedését vizsgáljuk, te-

kintet nélkül azok funkcióira, s a tájat fragmentáló foltok és tengelyek növekedésének 

kimutatása fontos tényező. Az adatok használatakor ugyanakkor fel kell hívni a figyel-

met arra, hogy az adatállomány megkülönbözteti az adott 20*20 méteres terület száza-

lékos impregnáló lefedettségét, tehát az egyes, vizet át nem eresztő felületnek sorolt 

négyzetek eltérő mértékben tartalmaznak ilyen felületeket. Vizsgálatunkban ezeket az 

adatokat összegeztük, s az alábbi kategóriák szerint vettük figyelembe: 0%, 1–3; 4–15; 

16–50; 51–100%-os fedettségi kategóriákat állítottunk fel. A finomabb felbontásnak kö-

szönhetően az itt kimutatott beépített terület nagysága alapvetően kisebb, mint a CLC-

ben mért lakóterület nagyság, mivel a kerteket, burkolatlan területeket nem veszi figye-

lembe. Az adatbázis három évre áll rendelkezésre: 2006, 2012 és 2018. Ezek időben is 

és országonként is összehasonlíthatók, mert egységes módszertannal készültek, bár a 

három időpont között eltelt két intervallum eltérő hosszúságú.   

A beépített területek mellett a népességszám is szükséges vizsgálatainkhoz, telepü-

lési szinten. Ezeket az EUROSTAT adatbázisából nyertük. Sajnos egységes, települési 

szintű lakosságszámok csak a népszámlálási évekre, s 2019-re állnak rendelkezésre. Így 

a népsűrűség számításokat csak a rendelkezésre álló, a felszínfedettségi adathoz legkö-

zelebbi évi adattal tudtuk elvégezni. Ezért a 2006. évi felszínfedettséghez a 2001. évi, a 

2012. évihez a 2011. évi népességszámot, s a 2018. évihez a 2019-es népességadatokat 

rendeltük. Ez pontos információközlésre nem alkalmas, de az időbeli és térbeli tenden-

ciák kimutatására igen. 

A vizsgálat lefolytatásához négy területi kategóriát állítottunk fel: 1) a fővárosok 

közigazgatási területe, valamint három távolsági övezet, úm. 0–10; 10–20; 20–30 kilo-

méteres zóna. Ez utóbbiakat a fővárosok közigazgatási határától mértük, s azon a tele-

pülések területe került bele a számításba, melyeknek beépített területe az adott zónán 

belül kezdődött. Ezért fordulhat elő, hogy a legkülső zóna összesített területe néhol ki-

sebb, mint a belső zónáké.  

Eredmények 

A kétezres évek első két évtizedében mindhárom főváros esetében jelentős szuburbani-

zációs tendenciák láthatók, ha a főváros és a térsége övezeteinek lakosságszám változá-

sát vizsgáljuk (1. táblázat). A második évtizedben a fővárosok népességcsökkenése 

megállt, sőt növekedésbe fordult, s a növekedés dinamikája eltér, míg Budapest eseté-

ben csak 1,2%, addig Pozsonyban 5,1, Bukarestben 9,1%. A legerőteljesebb növekedés 
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mindhárom esetben a 0–10 kilométeres övezetben zajlott le. A két külső övezet esetében 

is látható a növekedés Budapest és Pozsony estében, de Bukarest körül ezek a távolabbi 

övezetek stagnálnak vagy csökkennek. 

1. táblázat 

A vizsgált fővárosok és övezetek területe és népessége, valamint lakosságszám válto-

zása 

Övezetek 
Terület 

Népesség Lakosságszám változás 

2019 2001–2012 2012–2019 

km2 fő százalék 

Budapest –   főváros 526,1 1752286 -2,6 1,2 

Övezetek 

  0-10 km 1607,3 772628 18,9 9,2 

10-20 km 2214,7 320479 4,6 1,9 

20-30 km 1144,3 125396 0,4 0,6 

Teljes budapesti térség 5492,5 2970789 2,9 3,2 

Pozsony –   főváros 367,9 432864 -4,0 5,1 

Övezetek 

  0-10 km 688,0 143089 16,7 26,0 

10-20 km 858,1 79292 6,9 10,3 

20-30 km 415,6 56166 2,6 4,3 

Teljes pozsonyi térség 
2329,7 711411 0,8 9,3 

Bukarest –   főváros 240,4 2113362 -0,1 9,1 

Övezetek 

  0-10 km 1721,4 444000 8,3 26,6 

10-20 km 1866,3 149017 -5,0 1,6 

20-30 km 1244,0 89803 -6,4 -3,0 

Teljes bukaresti térség 
5072,1 2796182 0,5 10,7 

Forrás: EU COPERNICUS és Urban Audit adatbázis alapján az alap adatbázist készítette: Farkas Jenő, 

feldolgozás: Hardi Tamás. 

A három vizsgált fővárosi térségből a bukaresti növekszik a leggyorsabban, de fő-

ként a belső részein, második a pozsonyi térség, ahol általános a növekedés, de a hang-

súly a 0–10, illetve a 10–20 kilométeres övezeteken van. A növekedés a budapesti  

agglomerációban tűnik a legkevésbé dinamikusnak az adatok alapján, de hozzá kell ten-
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nünk, hogy az agglomeráció kiterjedése a három közül itt a legnagyobb, ma már a nö-

vekedés túllépett a vizsgálati térség harminc kilométeres övezetén, s a folyamat is a 

legrégebben indult be. 

2. táblázat 

A talajfedettségi kategóriák változása az egyes években és övezetekben 

Területi  

kategóriák 

A talajfedettségi kategória területének aránya a teljes területből 

2006 2012 2018 

0 1-3 4-15 16-50 51-100 0 1-3 4-15 16-50 51-100 0 1-3 4-15 16-50 51-100 

százalék 

Buda-

pest 

Fővá-

ros 
45,7 0,3 3,5 31,2 19,3 44,8 0,3 3,6 31,6 19,7 44,6 1,0 6,0 25,0 23,4 

 0-10 84,3 0,1 1,3 10,8 3,4 83,3 0,1 1,4 11,3 3,9 80,8 0,3 2,3 10,1 6,5 

 10-20 94,4 0,1 0,6 3,8 1,1 94,2 0,1 0,6 3,9 1,2 93,2 0,1 0,9 3,7 2,1 

 20-30 95,8 0,0 0,4 2,9 0,9 95,7 0,0 0,4 2,9 0,9 94,8 0,1 0,6 2,9 1,6 

Teljes terület 87,1 0,1 1,0 8,3 3,5 86,6 0,1 1,1 8,5 3,7 85,2 0,3 1,7 7,5 5,3 

Pozsony 
Fővá-

ros 
78,4 0,1 0,8 9,0 11,7 77,4 0,1 0,9 9,4 12,2 74,2 0,2 2,0 10,5 13,1 

 0-10 94,0 0,0 0,3 3,2 2,5 92,5 0,0 0,4 4,0 3,0 90,7 0,0 0,6 4,7 4,0 

 10-20 96,5 0,0 0,2 1,8 1,5 96,0 0,0 0,2 2,0 1,8 95,1 0,0 0,3 2,4 2,2 

 20-30 94,9 0,0 0,2 2,4 2,5 94,0 0,0 0,3 2,9 2,8 93,4 0,0 0,4 3,1 3,1 

Teljes terület 92,6 0,0 0,3 3,4 3,6 91,7 0,0 0,4 3,9 4,0 90,2 0,0 0,7 4,5 4,6 

Buka-

rest 

Fővá-

ros 
34,4 0,4 2,7 22,6 40,0 32,6 0,4 2,9 23,8 40,3 33,3 0,9 5,0 22,4 38,4 

 0-10 91,2 0,1 0,6 4,8 3,3 90,1 0,1 0,7 5,3 3,9 87,8 0,1 1,1 5,8 5,2 

 10-20 96,8 0,0 0,3 2,3 0,5 96,8 0,0 0,3 2,3 0,5 95,7 0,1 0,6 2,7 1,0 

 20-30 96,7 0,0 0,4 2,5 0,5 96,6 0,0 0,4 2,5 0,5 95,6 0,1 0,7 2,8 0,8 

Teljes terület 91,9 0,1 0,6 4,1 3,3 91,4 0,1 0,6 4,4 3,5 90,0 0,1 1,0 4,7 4,1 

Forrás: EU COPERNICUS és Urban Audit adatbázis alapján az alap adatbázist készítette: Farkas Jenő, 

feldolgozás: Hardi Tamás. 

A három főváros és harminc kilométer sugarú térségükben a felszínfedettség mérté-

két vizsgálva alapvető eltéréseket láthatunk az egyes vizsgálati térségek között. A „0” 

százalékos, tehát beépítetlen területek aránya a térségek egészében egyaránt magas, 

87,1, 92,6 és 91,9 százalékot tesz ki. Ha az egyes övezeteket vizsgáljuk, akkor a fővá-

rosok területén érzékelhetünk jelentős eltérést. Bukarest területének 33,3; Budapest 

44,6; míg Pozsony város területének 74,2 százaléka volt beépítetlen a 2018-as adatok 
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szerint. Ugyanakkor az egyes vizsgált távolsági zónákban 80,8 és 95,6 százalék között 

alakultak az értékek, kifelé haladva növekvő mértékben. Amiben fontos különbséget 

fedezhetünk fel, az a változás dinamikája 2006 és 2018 között. A beépítetlen területek 

csökkenése általánosan jellemző valamennyi vizsgált térségre, s azon belül az egyes 

zónákra. Mindegyik zónában és fővárosban jellemzően 1–2 százalékpont közötti csök-

kenést regisztrálhatunk, a 0-10 kilométeres zóna kivételével, ahol a csökkenés mind-

egyik országban 3–4 százalékpont közötti (2. táblázat).   

Az 1–3 és 4–15%-os beépítettségű területek csekély hányadot tesznek ki, Budapest 

kivételével 1-2 százalék a részesedésük összesen. Ezek nyilván azok a területek, ahol 

infrastrukturális elemeket, vonalakat találunk, jelentősebb kiterjedésű építmények nél-

kül. 

A beépítetlen területek komplementereként a sűrűn beépített területek jellegzetessé-

geiben és dinamikájában találunk különbségeket. A 16–50 és 51–100 százalékban fedett 

területek aránya jelentősen kisebb Pozsony esetében (10,5 és 13,1 százalék), mint Bu-

dapest (25,0 és 23,4), illetve Bukarest (22,4 és 38,4 százalék). Budapest esetében érde-

kesség, hogy a 16–50 százalékos borítottságú területek kiterjedése meghaladja az 51–

100 százalékos területekét. A távolsági övezetekben kiemelkedik a Budapest körüli 0–

10 kilométeres zóna, melynek értéke közel kétszeresen meghaladják a másik két főváros 

körüli hasonló övezet értékeit. A legsűrűbben beépített területek kiterjedésének válto-

zása általában gyors növekedést mutat. A fővárosokban Bukarest jelent kivételt, ahol 

néhány százalékpontos csökkenés regisztrálható az előző évekhez képest. Másik érde-

kesség, hogy Pozsony kivételével az övezetekben kifelé haladva a sűrű beépítés aránya 

csökken, míg a szlovák főváros térségében a lekülső övezetben a többi országhoz képest 

jelentős mértékben magasabb a sűrűn beépített területek aránya. 

Mint a bevezetőben említettük a várostérségek fejlődésének egyik fontos jellemzője, 

hogy a beépített területre vetített lakosságszám (lakósűrűség) csökkenő tendenciát mu-

tat, tehát a város környéki tereket egyre extenzívebben használjuk. Vizsgált térségeink-

ben hasonló a helyzet. A lakósűrűség a három fővárosi térségben általában hasonló ér-

tékeket vett fel övezetenként (3. táblázat). Ebből egy jelentős kivétel van, Bukarest fő-

városi területe. Bukarest lakósűrűsége mintegy duplája a másik két fővárosban tapasztal-

ható értkének. Összességében valamennyi fővárosi térségben csökkent a lakósűrűség, te-

hát a beépített területek növekedése gyorsabb volt, mint a lakosságé. Ez alól a fővárosok 

és a legbelső övezetek jelentenek kivételt, ahol különösen a második időszakban a lakó-

sűrűség növekedése volt tapasztalható. A két külső övezetben erőteljes csökkenést látunk, 

miközben ezek népessége növekedett a magyar és a szlovák fővárosi térség esetében, míg 

Bukarest körül népességcsökkenés mellett ment végbe a lakósűrűség csökkenése. 
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3. táblázat 

A vizet át nem eresztő felszínre vetített lakósűrűség 

 

Lakósűrűség (fő/km2) Változás (%) 

2006 2012 2018 2006-2012 2012-2018 

Budapest – főváros 6691,0 6417,4 6881,9 -4,1 7,2 

Övezetek 

  0-10 km 2600,5 2900,0 2890,4 11,5 -0,3 

10-20 km 2736,5 2783,4 2486,7 1,7 -10,7 

20-30 km 2886,1 2825,8 2437,8 -2,1 -13,7 

Teljes térség 4321,0 4290,2 4230,4 -0,7 -1,4 

Pozsony –   főváros 5643,4 5179,6 4973,5 -8,2 -4,0 

Övezetek 

  0-10 km 2479,5 2342,8 2399,6 -5,5 2,4 

10-20 km 2369,8 2191,0 2024,0 -7,5 -7,6 

20-30 km 2602,1 2282,5 2172,9 -12,3 -4,8 

Teljes térség 3944,1 3531,5 3360,7 -10,5 -4,8 

Bukarest –   főváros 12877,4 12704,4 14447,1 -1,3 13,7 

Övezetek 

  0-10 km 2325,8 2222,5 2349,4 -4,4 5,7 

10-20 km 2961,2 2753,0 2184,2 -7,0 -20,7 

20-30 km 2729,3 2524,1 2011,7 -7,5 -20,3 

Teljes térség 6651,8 6313,0 6239,6 -5,1 -1,2 

Forrás: EU COPERNICUS és Urban Audit adatbázis alapján az alap adatbázist készítette: Farkas Jenő, 

feldolgozás: Hardi Tamás. 

Vizsgálatunk megmutatta, hogy a sok szerző által a metropolitán területek egyik leg-

fontosabb jellemzőjeként említett lakósűrűség csökkenés általánosan igaznak mondható 

a három országban is. A 2008. évi világgazdasági válság óta a beépítés dinamikája je-

lentős mértékben növekedett.  

Tanulmányunkban három olyan országot vetettünk össze, melyek hasonló társa-

dalmi-gazdasági átalakulási folyamatokon ment át az elmúlt három évtizedben: egy szo-

cialista rendszerből egy külső tőkeforrásokon alapuló liberális kapitalista rendszerbe. A 

városok fejlődésében is eszerint hasonló fázisokat különböztettünk meg. Ugyanakkor 

eltérő földrajzi, településhálózati adottságok mellett, eltérő a történelmi örökség is, me-

lyek a települések fejlődését formálják. 

A fővárosok esetében a román és magyar főváros elkülönül a szlováktól. Mindkettő 

valódi nagyváros, jóval túl a másfél milliós népességen. Történetük azonban eltér: más 

korszakokban volt fejlődésük legdinamikusabb szakasza. Budapest növekedése már a 

19. század végén dinamikus volt, s a 20. században számos, korai szuburbiát kapcsoltak 
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hozzá, így a népsűrűsége alacsonyabb maradt, mint Bukarestté, melynek dinamikus né-

pességnövekedése a szocializmus idejére esett, s a kommunista ideológia és városfej-

lesztési princípiumok érvényesültek, egy kompaktabb lakóterület épült ki. Pozsony ha-

gyományosan középvárosi jellegű, fővárosi rangra csak 1993-ban emelkedett. Közigaz-

gatási területén viszonylag sok a be nem építhető hegyvidéki terület, valamint a szocia-

lizmus idején hozzácsatolt korábbi falu (Slavík et al. 2011). Így ez utóbbi lakósűrűsége 

lényegesen alacsonyabb, mint a két nagy lélekszámú fővárosé. Mindhárom fővárosban 

jelentős volumenű építkezésekkel találkozhattunk az elmúlt évtizedben.  

Eredményeink alapján a jelenlegi folyamatokban tükröződnek a történeti, városfej-

lődési és földrajzi különbségek. A legkiterjedtebb és legrégebbi agglomeráció Budapest 

körül alakult ki. Itt a népeségnövekedés térbeli határa jóval meghaladja a 30 kilométeres 

vizsgálati övezetünket, s a családi házas beépítésű agglomeráció dominál. Bukarest szo-

cialista öröksége egy kompakt módon fejlesztett, jelentős népsűrűséggel rendelkező, a 

másik kettőhöz képest kisebb kiterjedésű város. A többiekét jelentősen meghaladó nép-

sűrűsége termelődik újra a városhatáron belül és annak közelében megépült 10-15 eme-

letes lakóparkokban is. Pozsony egy hagyományos középváros, melynek fejlődését csak 

az utóbbi két évtizedben jellemezhetjük metropolis régióként. A viszonylag kis kiterje-

désű történelmi városhoz jelentős dinamikával rendelkező, egykor önálló falvak (me-

lyeket a szocializmus idején csatoltak Pozsonyhoz) térsége kapcsolódik, ahol a legjel-

lemzőbb a sorházas beépítés. Poszony további sajátossága, hogy a hegyvidéki környezet 

mellett az osztrák és magyar államhatár bekorlátozta a terjeszkedését. Az uniós csatla-

kozás és a shengeni határrend következtében mára jelentős számú szlovák lakos költö-

zött a közeli magyar és osztrák településekre, a szuburbanizációt és az urban sprawl-t a 

szomszédos országok területére is kiterjesztve. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy mindhárom országban jelentős a migráció a fő-

városok és térségeik irányába. A szuburbanizáció dinamikája Pozsony esetében széle-

sebb övezetben jelentkezik, míg Bukarest esetében a legszűkebb térségben. Budapesten 

és Bukarestben a második időszakban beindult egy reurbanizációs szakasz. Az elsődle-

ges bővülés mellett a városfelújítás korszakába is beléptek. A viszonylag kevés és drága 

zöldmezős terület pótlására egyre jellemzőbbek a barnamezős területek beépítése, a 

meglevő épületállomány cseréje, illetve felújítása, funkcióváltása. A városon belül nö-

vekszik a beépített területek aránya, kiterjedése, a lakósűrűség, s ehhez kapcsolódik egy 

egyre sűrűbb beépítésű belső (0–10 km) övezet.  
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Összefoglalás 

Tanulmányunkban három poszt-szocialista ország urbanizációs tendenciáit vizsgáltuk 

meg a vizet át nem eresztő felszínek (értsd beépített területek) kiterjedésének változása 

és a lakosságszám változás összevetésével a fővárosok, vidéki központok térségeinek, 

valamint a vidéki térségek adatainak összevetésével. A történelmi áttekintés, mint urba-

nizációs alap után a 2006–2018 közötti időszakra koncentráltunk, hiszen a 2008-ban 

bekövetkezett válság után a beépítések rendkívüli felgyorsulását tapasztalhatjuk ezek-

ben az országokban. A várostérségekben a lakosságszám növekedés és a beépített terü-

letek növekedése közötti olló (a beépítések javára) nyílik, bár nem akkora mértékben, 

mint amit több szerző a világ más részeiről leírt.  

Azt nehéz kideríteni, hogy ebben mekkora szerepe volt a 2008-ik évi válságnak, de 

az biztos, hogy annak hatására egy jelentős zuhanás, majd egy eléggé más irányú fejlő-

dés vette kezdetét városainkban, városperemeinken és a vidéki térségben. Úgy látjuk, 

hogy felgyorsult a városba áramlás, ami elsősorban a fővárosi térségeket, valamint a 

jelentősebb régióközpontok peremeit érinti. A népességmozgás mellett, annál lényege-

sen gyorsabb a beépített területek bővülése, különösen a ritkábban lakott térségekben, 

ahol ezek dinamikája kiugró értékeket ért el 2012 és 2018 között. Mindezeknek több 

negatív hatása is bekövetkezhet. A városokhoz közeli területeken olyan sűrűn lakott 

övezetek alakulnak ki, melyek későbbi társadalmi problémák forrásai lehetnek. A lebur-

kolt területek arányának gyors növekedése ugyanakkor negatív környezeti hatásokat 

rejt: lefolyási viszonyok, talajvíz viszonyok megváltozása, a sűrűn lakott területeken a 

hősziget jelenség erősödése, a ritkábban lakott területeken a táj fragmentáltságának nö-

vekedése, a közszolgáltatások hatékonyságának csökkenése. 

Mindez szükségessé teszi, hogy felhívjuk a figyelmet a szabályozás megerősítésére, 

a komplex szemléletű települési és területi tervezés fejlesztésének fontosságára, s olyan 

felvilágosító kampányok szervezésére, melyek bemutatják a lakosságnak a tervezetlen 

bővülések környezeti, klíma adaptációs és társadalmi problémáit, melyek akár az egyes 

lakosok életminőségére, s tulajdonának értékére is hatással lehetnek. 
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