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1 Bevezetés, a tanulmány szerkezete 

 

Az NKFP által támogatott „Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok – Az európai 

versenyképesség térségi társadalmi tényezői” című 2005-ös nagyváros-térségi vizsgálat mintaterületét 

Budapest és agglomerációja, valamint nyolc további – 100 ezer főt meghaladó népességű – 

nagyváros (Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár) és 

ezek szűkebb vonzáskörzete alkotta (Szirmai 2009). A 2005-ös kutatás és a 2013-as adatfelvétel 

eredményeinek összehasonlíthatósága miatt a vizsgált települések köre változatlan maradt, 

amelyet egyben az is indokol, hogy az időközben végbement demográfiai változások ellenére e 

városok népessége továbbra is meghaladja a 100 ezer fős határt, s azóta más hazai települések 

népessége sem érte el ezt az értéket. Mivel jelen módszertani segédanyag célja a városok 2005-ben 

meghatározott ökológiai egységeinek vizsgálata, valamint a nagyvárosi övezetekre (azaz kizárólag 

a centrumtelepülésekre) érvényes mintavétellel kapcsolatos javaslattétel, így a városkörnyékek 

fejlett és fejletlen településeinek kiválasztása és vizsgálata e munkának nem képezi tárgyát.  

Tanulmányomban elsőként a vizsgált városok 2005 óta végbement legfontosabb demográfiai és 

településszerkezeti változásait tekintem át (2. fejezet), amelyet a 9 nagyváros főbb jellemzőinek 

külön-külön történő bemutatása követ (3. fejezet). A 4. fejezetben az előzőekben ismertetett 

változások alapján – ugyanakkor a 2005-ös és a 2013-as kutatás összehasonlíthatóságát szem előtt 

tartva – javaslatot teszek a városok ökológiai egységeinek kijelölésére, valamint a nagyvárosi 

övezetekre érvényes alminta-elemszámok esetleges módosítására vonatkozóan.  

 

 

2 A vizsgált városok főbb demográfiai és településszerkezeti változásai a 

2005-ös elemzés óta 

 

A kutatási mintaterületekként szolgáló magyarországi nagyvárosokat együttesen vizsgálva látható, 

hogy a lakosságszám alapján felállított rangsoruk a 2001-es népszámlálás óta közel változatlan, 

2012-re mindössze Miskolc és Szeged „cserélt helyet” (a lista 3. és 4. helyén). A 2001-es és 2012-

es adatokat összehasonlítva az is megfigyelhető, hogy az elmúlt bő tíz év során három település 

(Kecskemét, Győr és Szeged) kivételével valamennyi nagyvárosunkban csökkent a lakosság száma 

(1. táblázat). A legdrasztikusabb mértékben Budapest (-37.880 fő) és Miskolc (-17.302 fő) 

veszített a népességéből, míg az elmúlt bő tíz év legnagyobb nyertese – gazdasági és demográfiai 

szempontból egyaránt – Kecskemét (+6.477 fő) és Győr (+4.445 fő) városa.  
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A vizsgált települések népsűrűség-adatai alapján megállapítható, hogy a dunántúli városok (és a 

középhegységi-völgyi fekvésű Miskolc) általában kompaktabb megjelenésűek, míg az alföldi 

települések sűrűbb beépítésű (és városias arculatú) magja körül kiterjedt külterületek és a városok 

belterületéhez csak lazán kapcsolódó szórványok találhatók. 3.314 fő/km2-es értékével a főváros 

továbbra is messze kiemelkedik a hazai települések köréből.  

 

1. táblázat: A vizsgált városok népességének változása 2001–2012 között 

 Népesség  Népesség Terület Népsűrűség 
 (fő, 2001)  (fő, 2012) (km2, 2012) (fő/km2, 2012) 

Budapest 1.777.921 ▼ 1.740.041 525,09 3.314 

Debrecen 211.034 ▼ 207.594 461,66 449 

Szeged 168.273 ▲ 170.052 281,00 605 

Miskolc 184.125 ▼ 166.823 236,66 704 

Pécs 162.498 ▼ 156.801 162,77 963 

Győr 127.119 ▲ 131.564 174,62 753 

Nyíregyháza 118.795 ▼ 117.658 274,54 428 

Kecskemét 107.749 ▲ 114.226 322,57 354 

Székesfehérvár  105.345 ▼ 101.722 170,89 595 

Forrás: KSH népszámlálási adatok 2001, illetve KSH Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2012 

 

A 2005-ös adatfelvételt követően a vizsgált városokban bekövetkezett legnagyobb mértékű 

településszerkezeti változásokat elsősorban az újonnan épült (1) bevásárlóközpontok, (2) ipari parkok, 

valamint (3) lakóparkok jelentették, másrészt – a családi házas építkezésekkel szemben – ezek 

ragadhatók meg leginkább a rendelkezésre álló statisztikai adatok és városfejlesztési koncepciók, 

dokumentumok segítségével.  

Az első kategória kapcsán lényeges kiemelni, hogy a Budapesten kívüli (nagy)városok új 

bevásárlóközpont-beruházásainak egyike sem párosult lakócélú építkezésekkel, ez a típusú 

ingatlanfejlesztés tehát kizárólag fővárosi sajátosságnak tekinthető. Megjegyzendő ugyanakkor, 

hogy 2005-ös vizsgálat óta Budapesten is mindössze négy nagyobb bevásárlóközpont („pláza”) 

épült; az Arena Plaza (2007), az Allee (2009), a Corvin Plaza (2010) és a KöKi Terminál (2011). 

Ezek közül az Arena Plaza és a KöKi Terminál tisztán bevásárló funkciójú, lakások kizárólag az 

XI. kerületi Allee mellett (a Simplon Udvarban), valamint a VIII. kerületi Corvin Negyed 

beruházás keretében épültek, a városrészek közötti népességmozgások tekintetében tehát ezek a 

fejlesztések elhanyagolható tényezőt jelentenek.  
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A második kategóriába tartozó ipari parkok az immár bő egy évtizednyi történetük során 

szervesen beépültek a magyar gazdaság szövetébe, így szintén jelentős településformáló erővel 

bírnak. 2011-ben az akkor működő 179 ipari parkban megtelepült 4.028 vállalkozás együttes 

árbevétele meghaladta a 9 milliárd forintot, és több mint 187.000 főnek adtak munkát1. (Lényeges 

ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a 179 ipari parkból 91 nem felelt meg teljes mértékben a 

betelepült vállalkozások és foglalkoztatottak számára vonatkozó feltételeknek.) A 2005 óta eltelt 

időszakban a vizsgált településeken mindössze 9 új ipari parkot alapítottak (2. táblázat): amíg 

Budapesten és Miskolcon 2-2-t, addig Nyíregyházán és Kecskeméten egyet sem (habár a 2012-

ben megtelepült Mercedes-gyár révén Kecskemét gazdasági fejlődése megkérdőjelezhetetlen). A 

városok gazdasági életében és a centrumtelepülések munkaerő-piaci vonzáskörzetében betöltött 

kétségkívül fontos szerepük ellenére azonban az ipari parkok egyelőre csekély hatást gyakorolnak 

a népesség városokon belüli elhelyezkedésére. (Ez alól mindössze Kecskemét képez kivételt, 

amelynek sajátosságait a következő fejezet vonatkozó része ismerteti.)  

 

2. táblázat: A vizsgált településeken 2005-ben vagy azt követően alapított ipari parkok 

 Ipari park Alapítás Honlap Postacím 

Budapest Európa Center 
Üzleti és Logisztikai 
Ipari Park (IV. ker.) 

2006 www.europa-center.hu 1044 Budapest,  
Váci út 123. 

 Csepeli Szabad-
kikötő Ipari Park 
(XXI. ker.) 

2008 www.portofbudapest.hu 1211 Budapest, 
Szabadkikötő út 5-7. 

Debrecen Debreceni Regio-
nális Innovációs és 
Ipari Park 

2012 www.diip.hu 4025 Debrecen,  
Hal köz 3/A, II./4-5. 

Szeged Szegedi Ipari Lo-
gisztikai Központ 
és Ipari Park 

2008 www.szilk.hu 6728 Szeged,  
Budapesti út 34. 

Miskolc MIP-Miskolci 
Ipari Park 

2005 www.mechapark.hu 3530 Miskolc,  
Hunyadi utca 5. 

 Miskolc Déli 
Ipari Park 

2009 www.mikrt.hu 3530 Miskolc,  
Hunyadi utca 21. 

Pécs Ipari Park Pécs 2012 www.ipark-pecs.hu 7626 Pécs, Király  
utca 66/A, I./102. 

Győr Rába Ipari Park 2005 www.raba.hu 9027 Győr, 
Martin út 1. 

Nyíregyháza – – – – 

Kecskemét – – – – 

Székesfehérvár ALBA AIRPORT 
Ipari Park 

2007 – 8000 Székesfehérvár, 
Budai út 9-11. 

Forrás: „Ipari Park” cím viselésére jogosult parkok és szervezetek (www.kormany.hu)  

 

                                                           
1 Forrás: „Tájékoztató a Magyarországon működő ipari parkok helyzetéről” (www.kormany.hu, 2012. szeptember)   

http://www.europa-center.hu/
http://www.portofbudapest.hu/
http://www.diip.hu/
http://www.szilk.hu/
http://www.mechapark.hu/
http://www.mikrt.hu/
http://www.ipark-pecs.hu/
http://www.raba.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/
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A fejezetben felsorolt főbb településszerkezeti változások közül a legnagyobb mértékű 

migrációval és lakosság-átrendeződéssel, s így a 2013-as adatfelvétel keretében vizsgálandó 

nagyvárosi övezetek legjelentősebb népességszám-változásával kétségtelenül az új építésű 

lakóparkok megjelenése járt (a témakörről bővebben ld. Cséfalvay 2008, Hegedűs 2009a, Bodnár–

Molnár 2010 stb. munkáit). A hazai nagy- és középvárosok – s általában a posztszocialista 

városok – demográfiai és népességmozgási trendjeit figyelembe véve valószínűsíthető, hogy az új 

beruházásként megvalósult lakóparkokba költözés következtében elsősorban a belvárosok 

leromló területei, valamint a szocialista érában épül lakótelepek veszítettek a népességükből. 

(Számbavételi problémát jelent ugyanakkor, hogy ilyen részletezettségű – azaz a városokon és 

városrészeken belüli – migrációs adatok csak kevés esetben állnak rendelkezésre.) A 2005-ös 

felmérést követően, 2008-tól kibontakozó gazdasági válság ugyanakkor az építőiparra – s így 

közvetett módon a lakópark-építésekre – is rendkívül kedvezőtlenül hatott; 2011-ben mindössze 

12.655 lakásra adtak ki használatba vételi engedélyt, amely közel 40%-os csökkenés az előző évi, 

szintén nagyon alacsony szinthez képest. A KSH adatai szerint több évtizede nem volt példa ilyen 

kisszámú lakásépítésre, s különösen jelentős volt a vállalkozói lakásépítések egy év alatt 

bekövetkezett csaknem 60%-os visszaesése, amit elsősorban a lakópark-építések csökkenése 

okozott2. Ezt követően, 2012-ben az addigi mélypontot jelentő előző évi 6.930-nál 12%-kal 

kevesebb, mindössze 6.099 lakásra adtak ki építési engedélyt. A KSH építőipari jelentése szerint a 

tavalyi évben továbbra is hiányoztak a nagy lakópark-, üzletközpont- és irodaház-építési 

projektek3.  

Végezetül, az előzőekben bemutatott általános településszerkezeti változások kapcsán ismételten 

ki kell emelni, hogy a vizsgált települések népességének térbeli elhelyezkedését egyelőre – azaz 

ilyen rövid időtávon, 2005 óta – sem az újonnan épült bevásárlóközpontok, sem az ipari parkok 

alapítása nem befolyásolta számottevő mértékben. A települési ökológiai egységek elemszámának 

esetleges megváltoztatását így mindössze az (egyébként stagnáló) lakópark-építések, valamint az 

országos szinten ugyancsak lassuló mértékű szuburbanizációs folyamatok indokolhatják, amelyekkel 

kapcsolatban lényegében ugyanaz a számbavételi probléma merül fel; a kiköltözések célterületein 

mért népességnövekedés mellett egyelőre meglehetősen kevés az arra vonatkozó információ, 

hogy a migránsok a kibocsátó városok mely részeit hagyták el. (Mindössze a települések fejlesztési 

dokumentumaiban találunk erre vonatkozó, ugyanakkor adatokkal alá nem támasztott utalásokat.)  

 

                                                           
2 Az adatok forrása: „Jelentés az építőipar 2011. évi teljesítményéről” (KSH, 2012. április, p. 3.)  
URL: www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit11.pdf  
 
3 Az adatok forrása: „Jelentés az építőipar 2012. évi teljesítményéről” (KSH, 2013. június, p. 9.)  
URL: www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit12.pdf  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit11.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelepit/jelepit12.pdf
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3 A vizsgált települések változásainak bemutatása 

 

E fejezetben a vizsgált időszakban (2005–2013 között) végbement legfontosabb városszerkezeti 

és demográfiai változásokat külön-külön, településenként mutatom be. A települési alminta-

elemszámok pontos kijelölésének legfőbb módszertani korlátját egyelőre az jelenti, hogy a 2011-

es népszámlálásból mindössze a településsoros adatok elérhetők, a településen belüli adatai nem 

hozzáférhetők. Az adathiány miatt az egyes városi övezetekben lekérdezendő alminták 

elemszámának „megbecsléséhez”, illetve a 2005-ös számok esetleges módosításához így 

elsősorban a településeken egységesen 2008-ban elkészített (illetve Szeged esetében 2009-ben, 

Pécs esetében 2010-ben, Kecskemét esetében pedig 2012-ben felülvizsgált) Integrált 

Városfejlesztési Stratégiákra támaszkodtam, amelyeket valamennyi vizsgált város esetében további 

internetes forrásokból egészítettem ki4.  

Az IVS-ek kapcsán lényeges kiemelni, hogy az elemzés elkészítésekor kizárólag a már megvalósult 

beruházásokat és a statisztikai adatokkal alátámasztott népességmozgásokat vettem figyelembe, a 

fejlesztési koncepciókban felvázolt távlati célokat, városrészi jövőképeket és az egyelőre még csak 

tervezett (lakófunkciójú) projekteket egyaránt figyelmen kívül hagytam. A dokumentumok 

további közös vonása, hogy számos jelenségről (pl. az előzőleg már említett szuburbanizációról) 

mindössze általánosságban – azaz a centrumtelepülés egészének szintjén – közölnek adatokat, az 

azonban nem derül ki belőlük, hogy a városok mely részeit érinti az elvándorlás, a városi övezetek 

2013-as javasolt elemszámainak megállapításához tehát csak korlátozott mértékben használhatók. 

A lakópark-építések esetében pedig az jelenti a legnagyobb bizonytalanságot, hogy az IVS-ek és 

az egyéb internetes források szinte kizárólag a beruházások méretére (és esetlegesen a bennük 

kialakított lakások számára) vonatkozó információkat tartalmaznak. Mivel a tapasztalat azt 

mutatja, hogy a hazai lakóparkok jelentékeny hányada spekulációs célból épül(t), így nem 

megbecsülhető, hogy ezekben a beruházásokban mekkora az üresen álló, kihasználatlan vagy 

egyelőre még nem értékesített lakások aránya.  

A vizsgált városok 2005 óta végbement főbb településszerkezeti és demográfiai változásait a 

következő alfejezetek tartalmazzák, amelyek alapján a 4. fejezetben javaslatot teszek a 2005-ös 

alminta-elemszámok esetleges módosítására (csökkentésére vagy növelésére) vonatkozóan.  

 

                                                           
4 A vizsgált városokban 2005 óta épült lakóparkokkal kapcsolatos információk forrása:  
www.lakopark.lap.hu  
www.lakopark.net  
www.uj-epitesu.hu/terkepes-lakopark-kereso.php  

http://www.lakopark.lap.hu/
http://www.lakopark.net/
http://www.uj-epitesu.hu/terkepes-lakopark-kereso.php
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3.1 Budapest 

 

A főváros népessége a 1980-tól 2005-ig (azaz az előző adatfelvétel évéig) folyamatosan csökkent, 

amely nagyjából egyenlő mértékben köszönhető a természetes fogyásnak, illetve a lakosság – 

főként a szuburbanizációhoz kötődő – elvándorlásának. 2007-ben azonban Budapest népessége 

lassú ütemű növekedésnek indult, elsősorban a természetes fogyás mértékének csökkenése, 

valamint az ország távolabbi megyéiből történő növekvő beköltözés miatt (Budapest IVS 2008, p. 

27.). Noha a népességmozgásokkal kapcsolatban nem rendelkezünk pontos adatokkal, az elmúlt 

évek tendenciája döntően a belső kerületek népességcsökkenését és a kertvárosi jellegű kerületek 

népességnövekedését mutatta, a belső kerületekben és főleg az átmeneti zónában elhelyezkedő 

kerületekben történő jelentős lakásépítések hatására azonban ez a tendencia megfordulni látszik 

(az IVS szerint jelenleg a legnagyobb mértékű népességnövekedés a XIII. és a XIV. kerületben 

tapasztalható).  

Budapesten a 2000-es évek végére nagy, egybefüggő, alacsony státuszú népességet tömörítő 

lakóterületekről kevésbé beszélhetünk, ugyanis a belső városrészekben (főként a VII., a VIII. és a 

IX. kerületekben) végbemenő piaci jellegű ingatlanfejlesztések felszámolták a „szegénynegyedek” 

egy részét. Az IVS tanúsága szerint a kiköltözések nyomon követésének hiánya nem teszi 

lehetővé annak megállapítását, hogy ezen lakóterületek felszámolása hol járt új szegregátumok 

kialakulásával (a kerületen belül vagy más városrészekben, esetleg vidéken). Jelenleg a legnagyobb 

egybefüggő, alacsony státuszú terület a VIII. kerületben maradt meg, a Magdolna-negyedben és 

környezetében (Budapest IVS 2008, p. 30.).  

Végezetül, a fővárosban 2005 óta megvalósult nagyszámú lakópark-beruházás miatt e település-

övezeti kategória elemszámának növelése Budapest esetében feltétlenül indokolt – a 3-as az 5-ös 

számú kategória (azaz az alacsony státusú, városias beépítésű területek, valamint az alacsony 

státuszú lakótelepek) elemszámának csökkentésével párhuzamosan.  

 

 

3.2 Debrecen 

 

A debreceni településegyüttes magját a város belterülete adja, amelyet szinte szabályos körben, 

mintegy gyűrűként öleli körül a jórészt a város közigazgatási határain belül elterülő kertvárosi-

szuburbanizációs övezet. A Debrecenhez tartozó külterületi településmagok és településrészek 

(pl. Józsa, Nagymacs, Kismacs, Ondód, Szepes, Bánk, Nagycsere, Haláp, Pallag, Dombostanya) 
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jogi önállóság nélkül is kvázi agglomerációs gyűrűt alkotva váltak a külterületi-városodási 

(alvóvárosi) szuburbanizációs folyamatok színtereivé (Debrecen IVS 2008, p. 12.). Mivel a város 

közigazgatási területe nagynak mondható, ezért a kertes, családias övezetbe való kitelepülés 

túlnyomó része városhatáron belül zajlik le (3. táblázat), csak kisebb része tolódik az agglomeráció 

településeire (elsősorban Bocskaikertre, Hajdúsámsonra és Mikepércsre). A népességmozgások 

lekövetése, valamint a belső lakosságszámok megállapítása az IVS szerint meglehetősen nagy 

feladatok elé állítja a város hivatalát és statisztikai apparátusát (IVS 2008, pp. 14–15.)  

 

3. táblázat: Debrecen városrészeinek népességszám-változása 1990–2008 között 

Városrész 1990 (fő)  2008 (fő) 

Belváros 12.934 ▼ 7.403 

Hagyományos beépítésű belső lakóterület 21.512 ▼ 16.150 

Lakótelepek 85.622 ▼ 68.762 

Villanegyed 13.793 ▼ 10.169 

Kertváros 58.083 ▲ 70.118 

Ipari üzem terület 1.930 ▼ 1.761 

Nagyerdő 1.813 ▼ 679 

Józsa 7.293 ▲ 11.048 

Külső településrészek 9.528 ▲ 17.890 

Összesen 212.235 ▼ 203.980 

Forrás: Debrecen IVS 2008, p. 105. alapján saját szerkesztés 

 

A 2001-es népszámlálás óta eltelt folyamatokat elemezve megállapítható, hogy a Kertváros 

városrészben a szuburbanizációs folyamatokkal együtt járó családi házas építkezések mellett több 

nagy lakópark-beruházás is lezajlott, amelyek jelentősen megnövelték a terület lakosságszámát, 

valamint átformálták (megfiatalították) a korösszetételét. Boldogfalva területén, az Ispotály 

városnegyedben a korábban iparterületként hasznosított részen 2006-ban egy új lakópark épült 

fel, amely az elmúlt évek során ugyancsak jelentősen módosította a terület lakosságszámát és 

korösszetételét (Debrecen IVS 2008, p. 81.). Az újabb beruházások közül ki kell még emelni az 

Úrrétje rész északi irányú kibővülését, valamint a Tócóliget területén 2007-ben végbement családi 

házas építkezést (Liget lakópark), amelynek eredményeként a korábbi lakatlan területen egy több 

száz családi házból álló, fiatalos korszerkezetű és magasan kvalifikált népesség által lakott 

városnegyed jött létre. Kisebb jelentőségűnek tekinthető a Mediterrán lakópark (Csigekert), a 15 

lakásos, 2006-ban átadott Főnix lakópark (Sámsonikert) és a 2007-ben a Lóskúti városrészben 
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épült Fészek lakópark (itt a lakópark mellett igen jelentős számú családi ház is épült), valamint a 

Széchenyikertben és Hatvan utcai kertben végbement további társasházépítések (Debrecen IVS 

2008, p. 88.). Látható tehát, hogy második legnépesebb városunk esetében is a belvárosi és a 

lakótelepi területek népességcsökkenése, valamint a kertvárosi és külterületi részek felértékelődése 

(és lakosságszámának folyamatos növekedése) figyelhető meg.  

 

 

3.3 Szeged 

 

Az elmúlt évek során Szeged városában számos lakópark-építkezés ment végbe (Hegedűs 2009b, 

Szeged IVS 2009), amik egyrészt jelentősen átformálták a település egykori ipari karakterű (ma 

barnamezős) területeinek arculatát, másrészt a néhány éve még zöldmezős területek arányát is 

jelentősen csökkentették. Az IVS szerint főként a körtöltésen belül épülő többszintes, befektetői 

társasház-építések esetében figyelhetők meg veszélyeket hordozó telepítési-beépítési tendenciák. 

A felhagyott nagyobb ipari telkeken és egyéb üres területeken a jórészt kis lakásokat tartalmazó, a 

jogszabályok adta lehetőségeket maximálisan kihasználó beépítés kizárja a vonzó és értékálló 

lakókörnyezet kialakításának lehetőségét, valamint túlterheli az adott városrész infrastruktúráját 

(IVS 2009, 8. fejezet, p. 14.).  

 

1. ábra: A lakásépítés különösen kedvelt területei (bal), valamint az új („zöldmezős”) kertvárosias területek 

Szegeden (jobb) 

 

Forrás: Szeged IVS 2008, 8. fejezet, pp. 10–11.  
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Különösen sok társasház épült a Felsőváros és Rókus területén, mind a Nagykörút közelében, 

mind a lakótelepek körüli átmeneti zónában, de a Vásárhelyi Pál utca és a Londoni körút között is 

(IVS 2009, 8. fejezet, p. 10.). Az egyik legjelentősebb barnamezős beruházás a felsővárosi Tisza 

Palota névre keresztelt 50 lakásos lakópark (valamint sport- és szolgáltató központ), amelyet az 

egykori Hafner-fatelep helyén 2007–2009 között építtetett a Reál Hungary Zrt., a város 

legnagyobb lakópark-építő cége (Hegedűs 2009b). A városi övezetek lakosságszám-átrendeződése 

szempontjából jelentős beruházásnak számít még a 34 lakásos, Szentháromság utca és Bécsi körút 

közötti lakócélú építkezés, a 2012-ben átadott 21 lakásos Derkovits Udvar (Derkovics fasor), a 

Boldogasszony sugárút és a Bokor utca között 2011-ben épült 13 lakás, a 2009-ben elkészült – és 

a közeljövőben bővítendő – Vadaspark lakópark (Vadmacska utca), valamint az eredetileg jóval 

nagyobbra tervezett Bartucz Lajos utcai Franciahögy lakópark (2005–2006). A Csaplár Benedek 

utcai Harmónia lakópark, illetve a Régi posta út melletti Öthalom lakópark ingatlanfejlesztése 

egyelőre még folyamatban van.  

 

 

3.4 Miskolc 

 

Az elmúlt évek során a Miskolccal szomszédos települések – főként Felsőzsolca, Alsózsolca, 

Szirmabesenyő, Arnót, Onga, Mályi és Nyékládháza – a városból való kiköltözések, illetve a 

családi házas lakókörnyezetbe való áttelepülés következtében jelentős fejlődésen mentek keresztül 

(Miskolc IVS 2008, I. kötet, p. 7.). Arra vonatkozóan azonban, hogy a kitelepülők a város mely 

részeit hagyták el, sajnálatos módon a miskolci IVS sem közöl információkat. Ehhez hasonlóan 

arra vonatkozó információk sem találhatók a dokumentumban, hogy a város több pontján 

felszámolt szegregátumok (alacsony státuszú telepek) lakói a város mely részeibe költöztek. Az 

adathiány ellenére azonban az IVS kiemelt célja az alacsony társadalmi státuszú területek közötti 

népességmozgás „megakadályozása”, a dokumentum szerzői szerint ugyanis „a jövőben meg kell 

akadályozni, hogy egy szegregátum felszámolásával nőjön más szegregátumok lakossága”, mivel „vannak arra 

utaló jelek, hogy pl. a Szondiból költöztek Lyukóvölgybe, miszerint a Lyukóvölgyből járnak a József Attila 

iskolába” (Miskolc IVS 2008, III. kötet, p. 12.).  

Mindeközben a Martin-kertváros (Szirma) népessége az új építéseknek és a beköltözéseknek 

köszönhetően erőteljesen növekedett; a döntően családi házas területen egymás mellett élnek az 

önkormányzati bérlakásban lakó szegényebb és saját tulajdonú házban lakó tehetősebb családok 

(Miskolc IVS 2008, III. kötet, p. 70.). A Bábonyibérc és a Bedegvölgy-Bodótető városrészekben is 

jelentős lakásépítési beruházások történtek, így e területek lakosságszáma az utóbbi években 
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szintén nőtt (Miskolc IVS 2008, I. kötet, pp. 56–57.). A város legjelentősebb lakópark-fejlesztései 

közé a következő beruházások tartoznak: Macropolis (Arany János tér, 146 lakás, 2007), Végvár 

Liget (Törökverő utca, 73 lakás, 2011), Bodó Terasz (Bodótető, 48 lakás, 2009), Győri kapui 

társasház (Győri kapu, 40 lakás, 2005), Dorottya Park (Eperjes utca, 32 lakás, 2009), Alexa Kert 

(Levente vezér utca – Zombori út – Kassai út – Huszár út, 28 lakás, 2011), Nyírfa Lakópark 

(Nyírfa utca,  22 lakás, 2007). A már megvalósult beruházások mellett számos nagy volumenű 

terv is napirenden van a városban, pl. a 170 lakásos Széchenyi Negyed vagy a 13 villának és 130 

lakásnak helyet biztosító Egyetemi Lakópark megépítése.  

 

 

3.5 Pécs 

 

Pécs városának demográfiai viszonyait a hazai városok többségéhez hasonlóan az elköltözések és 

a beköltözések térben és időben váltakozó dinamikája jellemzi. Az egykor munkásnegyedként 

funkcionáló Meszes-Pécsbányán például a lakók elvándorlása az elmúlt évek során tovább 

folytatódott (Pécs IVS 2010, p. 40.), amíg Délkelet-Pécsett, az egyéként falusias arculatú Újhegy 

területén dinamikus lakásépítés tapasztalható, így a fiatalok és aktív korúak aránya magasabb a 

városi átlagnál (p. 42.), valamint az utóbbi években az uránvárosi lakótelepen is megindult a fiatal 

népesség beköltözése (pp. 88–89.).  

Pécs esetében az új építésű lakóparkok 2005 után térben viszonylag koncentráltan jelentek meg. 

A legtöbb ilyen jellegű beruházás a Búza tér – Ágoston tér – Ady Endre utca – Lánc utca – 

Felsővámház utca – Alsó és Felső Balokány utca – Zsolnay Vilmos út – Majorossy utca –

Légszeszgyár utca által határolt városias, hagyományos beépítésű (ugyanakkor alacsony státuszú, 

városközpont körüli) lakóterületen valósult meg (3-es számú városi övezet). Itt épült egyebek 

mellett a Liget lakópark (Vadász utca, 145 lakás, 2004–2007), a Csillag köz lakópark (Csillag köz, 

89 lakás, 2007), a Fészek lakópark (Vadász utca – Csillag utca, 89 lakás, 2008), valamint legutóbb 

a Minerva Park (Koller utca, 24 lakás, 2013)5. A szűkebb értelemben vett (történelmi) belváros – 

azaz az 1-es számú övezet – egyetlen jelentősebb lakópark-beruházása a 2010-ben átadott, 29 

exkluzív lakást kínáló Rákóczi úti Rákóczi Ház. (A környéken az elmúlt években az EKF-projekt 

következményeként – érthető módon – inkább a kulturális célú fejlesztések domináltak.) Az 

alacsony státuszú lakótelepeken (az 5-ös kóddal jelölt övezetben) ugyancsak egy új, ugyanakkor 

városi viszonylatban nagy volumenű beruházást találunk, az Árnyas Liget lakóparkot (Árnyas 

utca, 200 lakás, 2011–2012).  

                                                           
5 Érdekes egybeesés, hogy 2007–2008 tájékán Debrecenben is épült „Liget” és „Fészek” névre keresztelt lakópark.  
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A 2005-ös adatfelvételkor Pécsett lakóparki területként lehatárolt Hársfa lakópark (Rigóder) 

mellett további potenciális kérdőívezési helyszínnek javaslom a 600 lakásos Fellbach lakóparkot 

(Fellbach utca, 2006–2008), amely a beruházó Magnum Hungária Lakásépítő Kft. szerint 

lényegében Pécs egy új városnegyedének tekinthető.  

 

 

3.6 Győr 

 

A Győr városában 2005 óta végbement legfontosabb településszerkezeti változások egyrészt a 

többi vizsgált város esetében is tapasztalható jelenséghez, azaz az új építésű lakóparkok számának 

növekedéséhez, másrészt az autóipar területhasználatához köthetők. Az Audi Hungaria Motor 

Kft. egy Kelet-Közép-Európát érintő átfogó telephelyvizsgálatot követően 2005-ben nyitotta meg 

új szerszámgyárat a városban, majd 2010-ben további 200 hektár területet vásárolt a Győri 

Önkormányzattól és a Magyar Honvédségtől, így a vállalat beépíthető területe 370 hektárra nőtt, 

jelentősen befolyásolva a város iparszerkezetét és arculatát.  

A lakóparkokat tekintve már korántsem ilyen felhőtlen a településvezetés és a beruházók 

viszonya, az építkezések ugyanis több esetben területhasználati konfliktusokhoz vezettek az 

elmúlt évek során. A ménfőcsanaki városrész 83-as út és vasút közötti részén 2008-ban átadott, 

46 lakásos Mediterrán lakópark megépítésével a kor spekulatív telekhasználati szemléletét tükröző 

intenzív beépítés jött létre egy eredetileg családi házaknak szánt telekosztáson (Győr IVS 2008, p. 

131.). Szintén az egykor falusias jellegű – ma már magasabb státuszú – ménfőcsanaki területen (a 

2005-ös felvétel 8-as számú övezetében) épült fel a Forráskert lakópark (Forráskút utca, 14 lakás, 

2013), valamint hamarosan átadásra kerül a Levendula lakópark (Új élet utca, 6 lakásos társasház). 

A beruházások eredményeként a városrész laksűrűsége mára a győri átlagnak mintegy kétszeresére 

tehető.  

Ménfőcsanakon kívül négy nagyobb lakópark-beruházás ment – illetve részben megy – végbe a 

városban: a hagyományosan alacsony társadalmi státuszú lakótelepen (az 5-ös övezetben) épült a 

Royal Parkváros (Szabadhegy, Máté Mária utca, 96 lakás, 2009), míg a zártkerti Sárás pusztán (a 

12-es övezetben) valósult meg a Szitásdomb lakópark (Szitásdomb utca, 104 családi ház és 30 

sorház, 2010). A révfalui, már 2005-ben is lakóparkként azonosított (11-es kóddal jelölt) területen 

kapott helyet a Víztükör lakópark (Víztükör utca, 32 ház, 2008), valamint a városcentrumban, 

azaz a történelmi belvárosban (1-es övezet) a végéhez közelednek a Városrét lakópark munkálatai 

(Gyóni Géza sétány, 206 lakás, 2013 év vége).  
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3.7 Nyíregyháza 

 

Mivel Nyíregyháza településszerkezete Debrecenéhez hasonló, így a szuburbanizációs folyamatok 

itt is a város közigazgatási határán belül mennek végbe, amelynek eredményeként a települési 

Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében lehatárolt ún. „bokortanyák” övezetének egyes részei 

a szuburbanizáció célterületének számítanak. A város ökológiai rendszerében fontos szerepet 

játszó bokortanyás övezet kiterjedése 221,1 km², amely a város teljes közigazgatási területének 

több mint 80%-a, viszont a népességnek mindössze 7,7%-a él ebben a városrészben. A tanyák 

népességszáma 1 és 1.011 fő között változik; a külterület legnagyobb lakott területe Felsőpázsit, 

azonban ez Nyírszőlőssel önálló városrészt alkot. A népességszámnak az 1990-es évekig tartó 

folyamatos csökkenése megállt, jelenleg stagnálást mutat, a 0-4 évesek növekvő aránya viszont azt 

jelzi, hogy a kisgyermekes családok is bekapcsolódtak a szuburbanizációnak ebbe a jellegzetes, 

közigazgatási határon belül lezajló formájába. A kiköltözéseknek köszönhető az is, hogy több 

tanyabokorban új, modern családi házak jelentek meg, és a jövőben további – bár lassú ütemű – 

gyarapodásuk várható (Nyíregyháza IVS 2008, p. 75.).  

A 2008-ban született IVS tanúsága szerint lakópark-építések az azt megelőző évek során sem 

valósultak meg Nyíregyházán, a település északkeleti részén található Korányi kertváros–

Sóstóhegy–Sóstógyógyfürdő városrészek SWOT-elemzése szerint ugyanakkor „(n)övekvő igény van 

magas színvonalú lakóparkok kialakítására” (Nyíregyháza IVS 2008, p. 63.). A dokumentum 

megjelenése óta ez az igény beteljesedni látszik, az új lakóparkok azonban nem a fent említett 

északkeleti területen, hanem a város központi magjának keleti és déli részén épültek. A 

legjelentősebbek közé tartozik a Damjanich lakópark (Kállói út, 5 ütemben 323 lakás, 2006–

2012), a Spanyolkert lakópark (Semmelweis utca, 63 lakás, 2013), a Kun lakópark (Lejtő utca, 12 

ház, 2006–2007), a Szilvavölgy lakópark (Törzs utca – Lehár Ferenc utca közötti terület, 2010), az 

Ibolya lakópark (Ibolya utca, 2005–2009) és a Báthory lakópark (Ságvári kertváros, 2008).  

 

 

3.8 Kecskemét 

 

A kutatás keretében vizsgált települések közül az elmúlt évek során a legdinamikusabb fejlődést 

kétségkívül Kecskemét városa produkálta, amely abban a tekintetben rokon Győrrel, hogy itt is az 

autóipar egyik jelentős beruházására – nevesül a Mercedes-gyár megtelepedésére – vezethető 

vissza a város gazdasági (és részben a demográfiai) értelemben vett prosperitása.  
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4. táblázat: Kecskemét városrészeinek népességszám-változása 2001–2011 között 

Körzet Városrészek 2001 (fő)  2011 (fő) 

Történelmi várostest Városközpont, Villanegyed, 
Máriaváros, Árpádváros 

29.587 ▲ 30.638 

Északi kertvárosi lakóöv Hunyadiváros, Vacsihegy városrész 13.973 ▲ 14.372 

Széchenyiváros Széchenyivárosi lakótelep 21.666 ▲ 22.393 

Nyugati kertvárosi lakóöv Petőfiváros, Alsószéktó, Szeleifalu 8.671 ▲ 8.957 

Vegyes gazdasági- és lakóöv Nyugati Ipartelep, Rendőrfalu, 
Műkertváros 

10.751 ▲ 11.107 

Kertségek Máriahegy, Vacsihegy, Budaihegy, 
Úrihegy 

6.743 ▲ 7.963 

Szatellit települések Borbás, Hetényegyháza, Kadafalva, 
Katonatelep, Matkó, Méntelek, 
Kisfái, Talfája 

9.402 ▲ 10.715 

Tanyás területek Északi, Nyugati, Déli határterületek 6.956 ▼ 5.266 

Forrás: hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t  

 

A város előnyös demográfiai helyzetére jellemző, hogy a település peremét alkotó tanyás területek 

kivételével valamennyi városi körzet népességszáma növekedett 2001–2011 között (4. táblázat). 

Az elmúlt években mért kedvező vándorlási értékek jelentősen meghaladják nem csak a 2000-es 

évek elején mért értékeket, de az 1990-es évek átlagát is. A bevándorlás ilyen léptékű felfutása 

egyértelműen kapcsolatba hozható a városban tapasztalható, a Mercedes-beruházás bejelentésével 

gyakorlatilag egyszerre meginduló kedvező gazdasági és foglalkoztatási folyamatokkal. Az elmúlt 

időszakban létrehozott mintegy 5.000 új munkahely a közeljövőben várhatóan még tovább 

gyarapszik, amely a további betelepülésre is jelentős hatást gyakorolhat (Kecskemét IVS 2012, p. 

34.).  

A városi gazdaság és a foglalkoztatottság felfutásával párhuzamosan ugyanakkor egy új, kevésbé 

pozitív területi folyamatot is megfigyelhetünk: a legrosszabb anyagi helyzetben lévő társadalmi 

csoportok tagjai a mindennapi túlélés érdekében a város közvetlen környezetében elhelyezkedő 

elnéptelenedett és/vagy műszakilag rossz állapotban lévő – ebből is adódóan olcsó – külterületi 

tanyákra költöznek ki, illetve ezeken a területeken építkeznek. (Ez a túlélési stratégia a 2008-tól 

kibontakozó gazdasági válság idején sokak számára nyújt ideiglenes megoldást.) A legtömegesebb 

szociális alapú kiköltözési folyamatot talán Szarkás külterületi határrészben figyelhetjük meg 

(Kecskemét IVS 2012, pp. 148–149.).  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
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2. ábra: A 2004–2011 között kiadott építési engedélyek száma Kecskeméten 

 

Forrás: Kecskemét IVS 2012, p. 68. 

 

Noha a 2001-es évben háromszor annyi lakás épült Kecskeméten, mint a jóval nagyobb 

lakosságszámú Szegeden, a 2003-at követő időben azonban megfordult a fejlődés trendje, s a 

csökkenés mértéke olyan erőteljes volt, hogy a 2007-es és különösen a 2009-es évek a legrosszabb 

lakásépítési értékeket mutatták a rendszerváltozás óta (Kecskemét IVS 2012, p. 66.). Ennek 

ellenére számos új építésű lakóparkot találunk a városban, amelyek közül a 2010-ben átadott, 50 

lakóépületet magába foglaló alsószéktói Daimler lakópark szintén a Mercedes-beruházáshoz 

köthető. (Ebben az esetben tehát a városba áramló külföldi működőtőke viszonylag rövid 

időtávon is befolyásolni tudta a lakosság térbeli elhelyezkedését.) Emellett említésre méltó még az 

Arborétum lakópark (Kőhíd utca, 62 ház, 2006), a 48 lakásos Széktó-Park (a Csabay Géza körút 

és a Tatársor között területen), a Bihar utcai társasház II. és III. üteme (18+28 lakás, 2012–2013), 

a belvárosi fekvésű Mátyási utcai társasház (Rákóczi utca, 26 lakás, 2009) és a 2013-ban átadott 

Vadaskert lakópark (Mártírok út, 34 lakás).  
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3.9 Székesfehérvár 

 

Székesfehérváron a lakásépítések legújabban egyértelműen a külső kertvárosias és falusias zónák 

(főként a Feketehegy, a Ráchegy, az Öreghegy és a Maroshegy) felé mutatnak, amely a lakosság 

erőteljes szuburbanizációjának egyértelmű jele, és amely nem áll meg a városhatáron belül. 

Ugyanakkor az a tény, hogy a kedvező elérhetőségű, megfelelő infrastruktúrájú, valamint mégis 

családi házakkal beépíthető lakóterületek viszonylag nagy mennyiségben és elérhető áron állnak 

rendelkezésre, vélhetően azt is jelenti, hogy a kiköltözni szándékozók nagy részét sikerült a 

városhatárokon belül tartani (Székesfehérvár IVS 2008, p. 33.). A város peremére és környékére 

kiköltözők a zömében magas paneles lakótelepi beépítésű Tóvárosból és a Vizivárosból kerültek 

ki a legnagyobb arányban az elmúlt években (Székesfehérvár IVS 2008, p. 47.).  

A székesfehérvári lakópark-építések egy része a városias arculatú, hagyományos beépítésű 

(városközpont körüli) lakóterületeken valósult meg; e terület magasabb státuszú részén épült a 

Zichy Udvar (Ányos Pál utca, 63 lakás, 2009), míg az alacsonyabb társadalmi státuszú részen – az 

egykori VOK parkolóban – az Aranysziget társasház (88 lakás, 2005). Ugyancsak alacsony 

státuszú, ám lakótelepi részen (a Palotavárosban) épült a Gaja Liget társasház (Kelemen Béla utca, 

124 lakás, 2009), a 2006-ban elkészült Laguna lakópark pedig az Öreghegy magas státuszú, családi 

házas kertvárosi részén.  

 

 

4 A városok ökológiai egységeinek kijelölésével és a nagyvárosi 

övezetekre érvényes mintavétellel kapcsolatos javaslattétel 

 

A 2005-ös és a 2013-as adatfelvétel eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében, valamint az 

előző fejezetekben tárgyalt megfontolások alapján – miszerint az elmúlt évek során egyik vizsgált 

városban sem következtek be nagymértékű népesség-átrendeződések – a 2005-ben meghatározott 

15 városrész-típuson és a konkrét települési övezet-lehatárolásokon nem javaslom a változtatást. 

A 2013-as adatfelvételhez mindössze az övezeti alminta-elemszámok némelyikének módosítása 

(növelése vagy csökkentése) szükséges, az előző vizsgálat óta végbement változások és a 3. 

fejezetben bemutatott települési sajátosságok figyelembe vételével.  

Lényeges ugyanakkor, hogy a 2005-ös lekérdezéshez hasonlóan a 2013-as mintavételi eljárásnak is 

reprezentatívnak (aránytartónak) kell lennie nemre, korcsoportra és iskolai végzettségre nézve, 

mind a 9 vizsgált város esetében. A 2005-ös vizsgálathoz képest azonban eltérést jelent, hogy 
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székesfehérvári minta nagysága ezúttal a többi városhoz hasonlóan – a fővárost leszámítva – 

szintén 300 fő lesz (a belső arányok megtartásával): 8 * 300 fő + 600 fő = 3.000 fő.  

A 2013-as, nagyvárosi övezetekre érvényes mintavételhez javasolt alminta-módosításokat – 

települési és városrész-típusok szerinti bontásban – az 5. táblázat tartalmazza.  
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5. táblázat: A 2013-as települési adatfelvétel alminta-elemszámainak módosításával kapcsolatos javaslattétel 

 Budapest Debrecen Szeged Miskolc Pécs 

Városrész típusa és kódja 
2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

Történelmi belváros (1) 72 77  22 22  19 19  19 20  19 19 ▼ 

Magas státusú, városias beépítésű (2) 72 87 ▲ 21 21  19 22  19 19  19 19  

Alacsony státusú, városias beépítésű (3) 72 93 ▼ 21 21 ▼ 19 20 ▼ 36 36 ▼ 19 20 ▲ 

Magas státusú lakótelep (4) 72 110  22 22  36 35  19 19  36 36  

Alacsony státuszú lakótelep (5) 108 71 ▼ 22 23 ▼ 36 36 ▲ 19 19 ▼ 19 18  

Kertvárosi családi házas, 
magas státusú (6) 

33 37 
▲ 

21 21 
▲ 

19 19 
▲ 

19 19 
 

19 19 
 

Kertvárosi családi házas, 
alacsony státusú (7) 

33 33 
 

21 21 
 

19 16 
 

36 36 
 

36 19 
 

Falusias jellegű, családi házas, 
alacsony státusú (8) 

0 0 
 

21 21 
 

19 19 
 

19 19 
▲ 

19 19 
 

Falusias jellegű, családi házas, 
magas státusú (9) 

0 0 
 

21 21 
 

19 19 
 

19 19 
▲ 

19 45 
▲ 

Villanegyed (10) 33 0  22 21  19 19  19 18  19 19  

Lakópark (11) 33 26 ▲ 22 22  19 19 ▲ 0 0  19 19  

Zártkert (12) 0 0  21 21 ▲ 19 19  19 19  19 9  

Üdülőövezet (13) 24 24  0 0  19 19  19 19  0 0  

Munkásnegyed, munkástelep (14) 24 17  21 21  0 0  19 18  19 19 ▼ 

Szegénytelep, szükséglakás (15) 24 24 ▼ 22 22  19 19 ▼ 19 20  19 20  

Összesen: 600 599 600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

A 2005-ös kutatásra vonatkozó lekérdezési elemszámok forrása:  

Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok. A kutatás dokumentációja és alapsorai (2005. november)  

 

 

(folytatás a következő oldalon) 
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(az előző oldal folytatása) 

 

5. táblázat: A 2013-as települési adatfelvétel alminta-elemszámainak módosításával kapcsolatos javaslattétel 

 Győr Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár 

Városrész típusa és kódja 
2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

2005 
elvárt 

2005 
telje-
sült 

2013 
java-
solt 

Történelmi belváros (1) 19 19 ▲ 22 22 ▼ 20 20  36 37 ▼ 

Magas státusú, városias beépítésű (2) 36 38  21 21  20 20  36 35  

Alacsony státusú, városias beépítésű (3) 19 18 ▼ 21 21  20 21  36 33  

Magas státusú lakótelep (4) 19 19  22 22  40 40  35 60  

Alacsony státuszú lakótelep (5) 19 19  22 22  20 20  70 44 ▼ 

Kertvárosi családi házas, 
magas státusú (6) 

19 20 
 

21 27 
▲ 

20 20 
▲ 

36 37 
▲ 

Kertvárosi családi házas, 
alacsony státusú (7) 

19 19 
 

21 15 
 

20 42 
 

36 27 
 

Falusias jellegű, családi házas, 
alacsony státusú (8) 

19 17 
▲▲ 

21 21 
 

20 19 
▼ 

36 37 
 

Falusias jellegű, családi házas, 
magas státusú (9) 

19 19 
 

21 21 
 

20 0 
 

36 42 
▲ 

Villanegyed (10) 19 20  22 22  20 16  36 37  

Lakópark (11) 19 18  22 22  20 20 ▲ 36 38 ▲ 

Zártkert (12) 19 20  21 22 ▲ 20 20 ▲ 35 35  

Üdülőövezet (13) 0 0  21 21  0 0  0 0  

Munkásnegyed, munkástelep (14) 19 19  0 0  0 0  0 0  

Szegénytelep, szükséglakás (15) 36 36  22 21  40 38 ▼ 36 36  

Összesen: 300 301 300 300 300 300 300 296 300 500 498 300 

A 2005-ös kutatásra vonatkozó lekérdezési elemszámok forrása:  

Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok. A kutatás dokumentációja és alapsorai (2005. november)  
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