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Fejlődésünk jelen szakaszában már nem nélkülözhetjük a korábbinál 
hatékonyabb területfejlesztési politikát. Az előbbre lépés útja — mint az itt 
körvonalazott területfejlesztési koncepcióból kitűnt — az egész országra ki-
terjedő, mind ,a gazdaságot, mind a településeket egyaránt átfogó, gondosan 
összehangolt területfejlesztési politika kialakítása s megvalósítása. Tervezési 
rendszerünk egyik hiányosságát hivatott kiküszöbölni a bemutatott terület-
fejlesztési koncepció, megteremtve a területi tervezés és településhálózatunk 
fejlesztésére hivatott tervezés között eddig hiányzó fontos láncszemet. Ez a 
területfejlesztési politikai koncepció — rendeltetéséből adódóan •— már nem 
szűkül le kizárólag a gazdaság térbeli viszonyaira irányelvei megalkotásakor, 
noha érthető, hogy különös súllyal esnek latba a termelés területi kérdései. 
Ez a szemléleti tágulás s annak nyomán a tervezési rendszer kiigazítása, bő-
vítése fontos előrelépés fejlődésünk mai szakaszában. Ennek az új, tágabb 
szemléletű területpolitikának bizonnyal több lehetősége van arra, hogy a 
korábbiaknál hatékonyabban próbálkozzék befolyásolni a nagyobb átfogó fej-
lődési folyamatokat, mint például az urbanizációt, amely szoros szálakkal 
kötődik mind a gazdaság térbeli fejlődéséhez, mind a településekéhez. Hogy 
ezek mennyire szervesen kapcsolódnak össze, s annak nyomán fellépő terület-
fejlesztési problémáink mennyire nem szűkíthetők le sem kizárólag gazdasági, 
sem szűkebben értelmezett települési problémákra, jól mutatják a hazai ur-
banizációs folyamat eddigi tendenciái. 

Urbanizáció alatt tágabb értelemben azon gazdasági-társadalini-tech-
nikai fejlődési fo lyamatot értjük, amelynek során az ország népességének 
mind nagyobb hányada válik városok, városias települések lakójává. Ennek 
az igen átfogó folyamatnak fontos gazdasági bázisa teremtődött meg hazánk-
ban az elmúlt negyedszázad során, melyet mint az iparosodás korszakát szok-
tuk említeni. A fejlett ipari szint elérése lehetővé tette, hogy mezőgazdasá-
gunkban is alapvető strukturális változások bontakozzanak ki, melyek ered-
ményeként társadalmunk élelmiszerellátását — ezen belül a szűkebb értelem-
ben vett agrártermelési teendőket — mindinkább csökkenő számú munkaerő 
legyen képes ellátni, az egy termékegységre jutó önköltség csökkenése mellett . 
E hosszútávú folyamaton belül, már az eddigi fejlődési fázisban is, a nem-agrár 
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munkahelyek óriási ütemben előretörtek a népesség foglalkoztatásában. 1949— 
1960 között csaknem megkétszereződött az ipari keresők száma, amely az el-
mxílt évtizedben — ha lassuló ütemben is, de — tovább emelkedett. Mint az 
elhangzott területpolitikai irányelvekből ki tűnt , az elkövetkező évtizedekben 
ipari keresőink számának és arányának további növekedésével számolunk. 
Népességünknek ez a csoportja munkahelyét tekintve zömmel városokhoz, 
városias településekhez kötődik. Közülük azok, akik ma még nem városlakók, 
je lentős számban szívesen cserélnék fel mai lakóhelyüket városi lakóhellyel . 
A tercier ágazatban foglalkoztatottak számának gyors gyarapodásával jelen-
tősen tovább nő a városias népesség köre. Különösen a jövő évtizedekben szá-
molhatunk a tercier foglalkozásúak ugrásszerű fejlődésre. Ezzel a fo lya-
matta l egyidejűleg erőteljesen csökken azok száma, akik munkahelyileg erő-
teljesebben a falvakhoz kötődnek. Agrárkeresőink aránya az 1949. évi 50%-ról 
1970. évi 26%-ra esett , s 1980-ig 15%-ra való csökkenéssel számolunk. 

Népességünk nagyfokú foglalkozási átrétegződését, azaz munkahelyi leg 
mind tömegesebben a városhoz való kapcsolódását, szükségszerűen k ö v e t t e a 
városokba való tömeges beköltözés igénye. A lakásépítés vontatott ü t e m e 
miat t sem voltak képesek bosszú ideig városaink ezt a tömegigényt kielégíteni. 
Az iparilag jól fejlődő városok körül egyre táguló agglomerációs övezet for-
málódott ki. A budapesti agglomeráció mellé így rövidesen újabbak társultak, 
s terebélyesedtek térbelileg egvre kaotikusabbá válva, mind súlyosabb terve-
zési problémákat fe lvetve. 

Az átalakulás gyors ütemére jellemző, hogy népességünknek 1949-ben 
még 53%-a agrár jellegű településekben lakott , 1960-ban már csupán 35%-a. 
Az agrártelepülések egy hányada átalakult nem-agrár, urbánus jel legűvé e 
fo lyamatban, de a többség lebontódó, csökkenő népességű településsé vál t . 
1960—1970 között i időszakban 235 ezer fővel csökkent ezeknek a lakossága. 
Kiemelkedően magas, 150 ezer fő volt az Alföld népességvesztesége ez időszak 
alatt . 

Iparosodásunk extenzív fejlődési fázisában az urbanizáció — egvéb fel-
tételeinek erőtlen, gyenge fejlődése miatt — területileg egyoldalúan az ipari-
lag jól fejlődő vidékekre korlátozódott. Ezek a területek növekvő népességfel-
halmozódás színtereivé váltak. Vonzerejük kezdetben pusztán a sokféle ipari 
és tercier munkahely területi koncentrálódásából fakadt. Az egy-egy nagyvá-
roson, városi agglomeráción belüli munkalehetőségek sokfélesége előnyösebb 
életfeltételeket nyújthatot t az ott dolgozóknak az agrárvidékek akkori szint-
jénél. Ehhez járult azután az urbánus életkeretek fokozatos megteremtése , 
mely iparvidékeink városi gócain tói városaink egyre szélesebb körére is ki-
terjeszkedett . Az üj ipari városok népessége — a korszerű, jól felszerelt lakó-
házakban — korábbi életkereteihez képest lényegesen előnyösebb helyzetbe 
került . A városi lakásépítés jelentős fej lődése segítette a városbaköltözés foko-
zódását , most már mind több beköltözőnek biztosítva a fejlettebb szintű urbá-
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íius életkereteket. Egyre-másra új lakótelepek nőttek városaink peremén, sok 
helyütt a városstruktúrától szerkezetileg idegen elemként, új feladatok elé állítva 
az egész várostest egységes fejlesztését megoldani hivatott várostervezőket. 

Nagyjából a hatvanas évek közepétől kezdődik az ún. „intenzív 
gazdaságfejlesztés" szakasza. Ezt újabb fontos gazdaságszerkezeti változások 
jellemzik, melyek napjainkban s az elkövetkező évtizedekben zajlanak le. 
Az élelmiszergazdaság kialakulása, az ipar, energiagazdálkodás és a közle-
kedéshálózat szerkezeti átalakulása mind a hatékonyság fokozását hivatot-
tak szolgálni. A gazdaság új térbeli rendjének kiformálásához már nem elég-
ségesek a korábbi extenzív fejlesztési korszak eszközei, így a tervezéstől is 
újabb, magasabb szintű feladatmegoldást követelnek. 

Ezek a felismerések sürgették egy hosszú távú, a korábbitól már időtar-
tama miatt is eltérő, átfogóbb gazdaságfejlesztési koncepció kialakítását. Az 
országos lakásépítési program kidolgozása pedig a városépítést és -tervezést 
és a településhálózat fejlesztésének tervezését lendítették előre. Mind sürge-
tőbbé vált annak tisztázása, miként hozható összhangba a gazdaság térbeli 
fejlődése, a népesség területi eloszlása, foglalkozásszerkezeti viszonyai s a 
települések sokrétű fejlesztési problémái. Ha ekkor még nem is született 
meg a mind több oldalról sürgetett területfejlesztési politikai koncepció, de 
a táguló ismeretek nyomán hozott intézkedések már hathatósan segítették 
az urbanizáció erőteljes térbeli tágulását. 

Tervszerűen törekedtünk városhálózatunk nagyobb ütemű fejlesz-
tésére, intézményellátottságuk szé leskörű bővítésére. A lakásépítési program 
fokozatos megvalósulásával már kis- és középvárosaink zömében is jelen-
tősen javultak a korábban elavult életkeretek, s nőtt e városok népesség-
befogadóképessége. Ennek tulajdonítható, hogy városhálózatunk egésze 
bekapcsolódott az urbanizációs fejlődésbe, Bár népességnövekedésük mér-
tékét tekintve nagy a különbség közöttük — mint azt az 1970. évi népszám-
lálás adatai mutatják —, mégis fontos fejlődésfázison estünk át, mivel úgy 
tűnik kiléptünk az urbanizáció korábbi szűk területi kereteiből, s megkez-
dődött egy, az egész országot behálózó városi centrumokhoz kapcsolódó urba-
nizációs fejlődés. 

A településhálózat nagyságrendi szerkezetét is erőteljesen érintik mind-
ezek a folyamatok. Legszembetűnőbb itt az apró, 500 lakos alatti falvak gyor-
suló elnéptelenedése, a szántó-tanyás vidékek tanyavilágának felszámolódása. 
Ezek nagyságrendi ellenpólusait az agglomerációk képezik, melyek fejlődése 
a lakásprogram megvalósításával felgyorsult, szerkezetük helyes kialakítása 
azonban nem csekély feladatok elé állítja a városrendezőket. Falvaink struk-
turális átalakulásukhoz eddig még nem kaptak számottevő segítséget a terve-
zéstől, spontánul zajlanak az arculatot átformáló változások. 

Bár nem felhőtlen az urbanizációs fejlődés jövőbeni képe, 1980-ig terje-
dően az urbánus népesség további emelkedésére számíthatunk. Leggyorsabb 
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i iépességkoncentrálódásra az agglomerációk területén kerülhet sor, amit a ház-
gyáraink révén itt kiformálódó nagyméretű lakásépítés jelentősen támogat. 
T ö b b gondot okoz azonban a lakosság szociális, kulturális ellátását és a szabad-
idő korszerű hasznosítását biztosító intézmények megteremtése, fejlesztése, 
mivel ezeknek többnyire magas a beruházási igényük. A tercier népesség 
növekedésüteme is szorosan kötődik ezen problémakörhöz. Hasonlóan ma-
gasak a fejlett városi és elővárosi közlekedés kiépítésének költségei is. 

Mind a szűkebb értelemben vet t területi tervezés, amely elsődlegesen a 
gazdaság térbeli hatékonyságának kialakítására hivatott , mind a városépítés, 
településfejlesztés, egymaga csak részben képes átfogni s hatékonyan befolyá-
solni az urbanizáció sokrétű fo lyamatát vagy más hasonló átfogó fejlődési 
fo lyamatot . Ezért is vált nélkülözhetetlenné egy mind a gazdaságot, mind a 
társadalmat, településeket átfogó terülctfejlesztéspolitikai koncepció kialakí-
tása . Ennek létrejöttét , az itt elhangzott irányelvekben történt vitára bo-
csátását szintúgy örömmel üdvözöljük, s megvalósulásától, immár biztatóbb 
reménnyel , a korábbinál hatékonyabb területfejlesztést várunk. 
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