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Miről lesz szó?

1. Már a városok léte is sajátos térbeli 
elrendeződés.

2. A monocentrikus városkép sokszor hasznos: 
belülről – kifelé hasonló mintázat alakul ki.



1. városok



Nem triviálisan magyarázható 
megfigyelés

• Vannak városok: az emberek némely földrajzi 
területen sokkal sűrűbben, koszosabb, zajosabb 
helyen laknak, mint máshol.

• Városok azért jönnek létre, mert nem vagyunk 
önellátók. Ha mindenki meg tudná termelni saját 
magának, amire szüksége van, akkor semmi okunk 
nem lenne tömött városokban élni. 



Erőforrások mellé települt városok

• Amikor drága a termeléshez szükséges 
erőforrást szállítani, érdemes a közelébe 
telepedni.

• Bányavárosok;

• Vízigényes iparágak;

• Például?



Kereskedelmi városok

• Ha érdemes cserélni, és a cserét nagy tételben 
bonyolítani, akkor a cserélésre szakosodó 
helyek, iparágak fejlődhetnek.

• A kereskedők központi helyekre települnek.

• például?





Gyárvárosok

• Ha a termelést érdemes nagy tételben 
végezni, akkor az iparágnak érdemes 
koncentrálódnia.

• Sok munkás, sok kiszolgáló szolgáltatás is 
városiasodást eredményezhet.

• Például?



A múlt is meghatározó

Iparági koncentrálódás 

• A szakképzett munkaerő mellé érdemes 
települni.

• A beszállítókkal jobban lehet tárgyalni.

• Jobban terjedhet a know-how.

Milyen iparágakra lehet jellemző a 
koncentrálódás?



2. A monocentrikus 
város

ricardói bérleti díj görbe



• Megfigyelés: a városok közepén jobban 
szeretnek lakni:

• Drágábbak a területek és nagyobb a 
népsűrűség.







Forrás: Éliás Gergely szakdolgozata





A ricardói bérleti díj

• A lakás éves használati díját nevezhetjük bérleti 
díjnak.

• az egyetlen különbség a lakások között, hogy 
mennyire vannak messze a központtól 

• a mozgás kilométerenként k dollárba kerül évente
• a háztartások egyformák, ugyanannyian dolgoznak 

(utaznak) mindegyikből
• az lakik a lakásokban, akinek a legtöbbet ér (hosszú 

táv)



ricardói bérleti díj

• R(d) = y-k⋅d-x⁰
– R a lakás bérleti díja

– d a távolság

– x a fogyasztásra fordított összeg, ami kiegyenlítődik, mert 
különben elköltöznének

• ra⋅q+c = y-k⋅b-x⁰
– b a város széle

– ra a mezőgazdasági hozam egységnyi földterületen

– c az építési költség

– q egy lakás által elfoglalt terület

• R(d)=(ra⋅q+c)+k(b-d)

• egységnyi telek bérleti díja: q
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Komparatív statikai következmények

• Nagyobb városokban magasabbak a lakásárak, mert 
befelé jövet egyre többet lehet spórolni a 
közlekedésen.

• A drágább közlekedés is drágítja a lakásokat.

• Az alternatív felhasználás magasabb ára is drágítja a 
lakásokat.

• A nagyobb sűrűség, beépítettség növeli a telekárakat, 
mert q kisebb.



Optimális beépítettség

• Ahol egy négyzetméter iránti kereslet csökken (P
az eladási ár), ha nagyobb a beépítettség (F).

• És egy négyzetmétert drágább megépíteni (C a 
költség), minél sűrűbben (magasabbra) építik.

• Oldja meg a problémát!

• Mi történik a beépítettséggel és az árakkal, ha 
közeledünk a városközponthoz?
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Ha magasabb épületek is épülhetnek







Budapest

• Melyik részeken újult meg legjobban Budapest 
az elmúlt 20 évben?

• Mi fog történni a város szélein?

• Mitől függ a megújulás időtávja?

• Milyen hatása lenne a forgalomcsökkentett 
belvárosnak?





• Állítólag Japánban meg lehet figyelni, hogy a 
metrómegállóhoz legközelebbi irodák a 
legdrágábbak.

• Vajon miért?



Feladat

• Egy iparág hajón szállítja eladásra szánt termékeit. A 
cégeknek havi $1400 bevételük van, és $400 a 
termelés költsége. Jelenleg $100/utca a kikötőhöz 
szállítás költsége. Egy új technológiával lehetővé 
válik, hogy a cégek $300-os havi fix díjjal szállítsák 
termékeiket, ha legfeljebb 7 utcányira vannak a 
kikötőtől.

• Rajzolja le a keresleti görbéjét egy olyan cégnek, aki 
használja és aki nem használja az új eszközt! 10 
utcányi távolságot ábrázoljon!

• Milyen részen fognak a cégek az új technológiával 
szállítani? Fog még bárki is teherautóval szállítani?



Szétterülő városok

• Az európai városok 3-4szer olyan sűrűek, mint 
az amerikaiak. És leginkább az utóbbi időben 
csökkent a népsűrűség.

• Miért?



2. A monocentrikus 
város

Különböző szereplők különböző 
helyeken.



népsűrűség



irodák egységnyi területre jutó 
száma



raktárak területe



szállodai szobák száma



Szeparálódás

• Két csoport, az elsőnek drágább az ideje

R₁(d)=y-k₁⋅d-x₁⁰

R₂(d)=y-k₂⋅d-x₂⁰

Lássa be, hogy a két csoport szeparálódni fog!



Csoporton belül kiegyenlítődik a 
fogyasztás

Lássuk be indirekt módon!

xA=y-k⋅dA-RA>xB=y-k⋅dB-RB

Ekkor B helyen lakó hajlandó lenne A helyen lévő 
telekért többet adni, azaz addig emelkedne RA, 
amíg az egyenlőség nem teljesül.



A drágább idejűek elfoglalják a belső 
részt

Lássuk be indirekt módon!
Van egy olyan 2-es, aki valamelyik 1-estől beljebb 

lakik (A<B).
Ha cserélnének:
1-es hasznosságának változása: 

k1(dA-dB)-(RA-RB)
2-es hasznosságának változása: 

k2(dB-dA)-(RB-RA)
Mivel k1> k2, ezért összességében magasabb 

hasznossági szintet érhetnek el, azaz a nyertes 
nyereségéből lehetne kompenzálni a vesztest, 
azaz érdemes cserélniük.



Három szektor

• ipar (raktár, logisztika)

• irodák

• lakosok



Ipar, gyárak

• Alapanyagok a városon kívülről érkeznek.

• A végtermékek a városon kívülre mennek.

• A szállítási útvonalak közelében szeretnének 
lenni.





Irodák (szellemi munkahelyek)

• Sokat kell kommunikálni a partnerekkel és 
egymással.

• Sokat kell utazni.

• Magasan kvalifikált a munkaerő, ezért drága az 
utazási költsége.

• A város központjában szeretnek lenni.



Az utazási költség növekvő ütemben 
emelkedik.



Háztartások

• A munkahelyükhöz akarnak közel lakni.

• Drágább lakások esetén csökkentik a 
„lakhatási” kiadásaikat, helyettesíthetnek.



Helyettesítéssel és nélküle











Budapest zajtérképe

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index.htm

http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index.htm


Feladat

• Kifejlesztettek egy eszközt amivel az irodai 
dolgozók kétszer olyan gyorsan tudnak 
közlekedni az utcán és az épületekben is. 
Rajzolja le a keresleti görbe elmozdulását:

• Ha minden épület egyforma magas.

• Ha az épületek magassága eltérő.

• Ki látja hasznát a fejlődésnek?



Kérdés

• Milyen hatással lehet az internet a városok 
szerkezetére?



3. A monocentrikus 
városon túl



Megfigyelés

• Időben és térben más-más a népsűrűsége a 
városoknak.

• Időben és térben a különböző városokban 
különböző arányban vannak a centrumban a 
munkahelyek.







kertvárosok

• Általában a nagyobb jövedelmű háztartások nem 
szeretnek olyan sűrűn lakni. Ilyenkor az 
elhelyezkedés függ a k/q aránytól.

• Ha a nagyobb jövedelműek jóval nagyobb területeket 
szeretnek (a területkereslet rugalmassága magasabb 
az utazási költségek jövedelemrugalmasságánál), 
akkor költöznek a város szélére.

• Ha ez a reláció nem igaz, akkor más magyarázatot kell 
találni a nagyvárosok mintázatára!





A monocentrikus városok 
felemelkedése

• A XIX. sz. végén – XX. sz. elején még nagyon 
monocentrikusak voltak a városok.

• Az ipari forradalom idején fejlődött a közlekedés: 
omnibusz, villamos, troli, földalatti.

• Így a munkaerő gyorsan be tudott érni a központba.

• A centrum jól tudott telni, mert magasabb épületek 
építéséhez szükséges technológia is fejlődött.



A monocentrikus városok alkonya

• A XX. sz. közepétől a központi foglalkoztatás 
aránya kétharmadról félre csökkent.

• Olcsóbb lett szállítani az árukat a 
motorizációval.

• Még olcsóbb lett az utazás is.



A városok fejlődése általában a 
széleken zajlik. 

• A városok belső részein is maradhatnak kevésbé sűrűn 
beépített területek, amelyek korábban peremrésznek 
számítottak.

• A belső részek lakásai a város bővülésével 
felértékelődnek az egyre értékesebb elhelyezkedés miatt, 
míg leértékelődhetnek, ha a szerkezetük avul. Ha nagyon 
lerobbannak, és/vagy nagyon naggyá válik a nyereség a 
sűrűbb beépítésből, akkor új lakások épülhetnek a 
telkeken.

• Az újjáépítést két intézményesült korlát hátráltatja:

– ha a telkek különböző tulajdonosok kezében vannak, 

– szigorú beépítési korlátozások lehetnek érvényben.



Köszönöm a figyelmet!



Felhasznált irodalom

Alain Bertaud: www.alainbertaud.com

Arthur O’Sullivan *2007+: Urban Economics.

Denise DiPasquale – William C. Wheaton [1996]:

Urban Economics and Real Estate Markets.

http://www.alainbertaud.com/

