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a városi lakosság aránya

A városi lakosság arányát úgy számoljuk ki, hogy a városokban élők számát viszonyítjuk egy 
adott országban vagy területen élők számához. Egy adott országban, területen élő népesség 
városi lakosságán kívüli részét általában vidéki népességnek tekintjük (egyes országokban 
létezik egy köztes kategória, amelyet „semi-urban” elnevezéssel illetnek).

Számítási példa:

agglomeráció

Az agglomeráció olyan településcsoport, amelyen belül a központ és a közelében fekvő tele-
pülések között sokrétű és szoros kulturális, gazdasági, kommunális és szolgáltatási kapcso-
latok jönnek létre. A magyarországi településállományban jól kirajzolódik az agglomerálódás 
jelensége. A KSH 2003 augusztusában végezte el a nagyvárosi településegyüttesek je-
lenleg is érvényes lehatárolását: eszerint az ország területén négy agglomeráció és négy 
agglomerálódó térség található. Az agglomerációk kialakulásában komoly szerepet játszik 
a nagyobb városokból a város környéki községekbe és kisvárosokba irányuló migráció. Ezt 
a jelenséget a szakirodalom szuburbanizációnak nevezi. A szuburbanizáció 1990 után a 
belföldi vándormozgalom jellemzője lett: Budapest mellett az ország valamennyi nagyobb 
városa körül megjelent, sőt egyes kisvárosok esetében is. Az utóbbi évek tendenciái azonban 
arra utalnak, hogy a szuburbanizáció szélsőséges szakasza véget ért.

 

A népszámlálási adatok szerint 2011-ben Magyarországon a városi lakosság aránya 
69,5 százalék, míg 2001-ben 68,8 százalék volt.
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6 903 858
9 937 628

Táblázat: Agglomerációk és agglomerálódó térségek Magyarországon

A hozzá tartozó települések

száma ebből város

Budapesti agglomeráció 81 34
Győri agglomeráció 29 1
Pécsi agglomeráció 21 2
Miskolci agglomeráció 13 4
Balatoni agglomerálódó térség 52 13
Szombathelyi agglomerálódó térség 31 3
Zalaegerszegi agglomerálódó térség 29 1
Egri agglomerálódó térség 10 1

A hozzá tartozó településszám szerint a budapesti agglomeráció a legnagyobb.  
A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a budapesti agglomeráció lakossága 2 534 888 

fő volt (2001 és 2011 között összességében 83 106 fővel, 3,3 százalékkal bővült).
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