
TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 

Település: emberek lakó- és/vagy munkahelyének térbeli együttese 

Régebben a lakó- és munkahely még térbeli egységet alkotott, a két szerepkör összefonódott, minden esetben egy településen belül 

volt megtalálható. Manapság a lakó- és munkahely szerepek gyakran különválnak, s csupán a fokozatosan fejlődő infrastruktúra 

kapcsolja őket össze egy működési egységgé. Napjaink települése tehát lakó, gazdasági, társadalmi szerepkörrel és infrastruktúrával 

egyaránt rendelkező együttes, amely egy adott természeti környezetben helyezkedik el. 

Telepítő tényezők 

A települések kialakulásánál évezredeken át döntő szerepe volt az előnyöket kínáló természeti környezetnek, pl. természetes védelem(!), 

öntözés lehetősége, jó megközelíthetőség (könnyű, gyors árucsere) – a természeti adottságok tehát erősen befolyásolják a letelepedést, 

a település kialakulását, külső jegyeit, formáját, alakját, működési sajátosságait. 

Ma már a társadalmi-gazdasági tényezők is fontosak, pl. technikai háttér, szakképzett munkaerő, energia, ipari víz, infrastruktúra… 

Települési szerepkörök 

Az eltérő természeti és társadalmi-gazdasági adottságok miatt különböző szerepköröket betöltő települések alakultak ki 

▪ agrártelepülések – jó mezőgazdasági területeken: sík terület, jó talaj, kedvező éghajlat, öntözővíz közelsége (falvak, mezővárosok) 

▪ bányásztelepülések – ásványkincsek közelében (bányavárosok) 

▪ ipari központok – energiahordozók, nyersanyagok közelében, vagy ahol jelentős munkaerő áll rendelkezésre (iparvárosok) 

▪ kereskedelmi, pénzügyi központok, közlekedési csomópontok – tengerparti folyótorkolatoknál, jégmentes kikötőkben, nagy folyók 

találkozásánál, jól hajózható folyók mentén, folyami átkelőhelyeken (gázlóknál, hidaknál), kereskedelmi útvonalaknál, közlekedési 

csomópontokban, eltérő adottságú tájak (pl. hegység és síkság) találkozásánál (vásárvárosok) 

▪ közigazgatási központok, tudományos központok (iskolavárosok, technopoliszok) 

▪ kulturális központok, vallási központok, idegenforgalmi központok, gyógy- és üdülőhelyek, fesztiválvárosok… 

Települések típusai 

▪ ideiglenes (mozgó), pl. sátrak, jurták (nomád pásztorok), lakókocsik (mutatványosok) 

▪ állandó  → szórvány (magányos), pl. tanya, farm, major, erdészház, vadászház, turistaház, horgásztanya, halászkunyhó, gátőrház, 

bakterház, világítótorony, kolostor, laktanya vagy börtön a városon kívül… 

 → csoportos: falu v. város 

Falvak 

▪ kisebb méret, kevesebb lakos, kis népsűrűség 

▪ kevésbé fejlett infrastruktúra, kevés szolgáltatás 

▪ hagyományosan a mezőgazdaságban dolgozott a lakosság 

(fejlett országokban ez a hagyományos gazdasági szerepkör 

átalakult, jelentős a más szektorokba foglalkoztatottak aránya) 

▪ nem rendelkezik központi funkciókkal (v. csak kis mértékben) 

▪ sokan egy közeli nagyobb településre járnak dolgozni, tanulni 

▪ kisebb épületek, sok zöldterület 

▪ csendesebb, nyugodtabb, tisztább levegőjű 

Városok 

▪ nagyobb méret, több lakos, nagy népsűrűség 

▪ fejlett infrastruktúra, sok szolgáltatás 

▪ lakosság nagy része az iparban dolgozik, vagy valamilyen 

szolgáltatást végez 

▪ több munkalehetőség 

▪ központi szerepköre van, vonzáskörzettel rendelkezik 

▪ környező kisebb településekről ide járnak dolgozni, tanulni… 

▪ nagy épületek (központ sűrűn beépített), kevés zöldterület 

▪ zajosabb, stresszesebb, zsúfoltabb, szennyezettebb 

Falvak alaprajza 

 

 

 

  útifalu (egyutcás) orsós, piacutcás halmazfalu (szabálytalan) sugaras sakktábla alaprajzú körfalu 

Városiasodás: a falvakban is elterjed a városi életmód, a falvak arculata változik, kezd a városéhoz hasonló képet ölteni 

Városodás: a városok, ill. a városlakók számának növekedése (falvak városokká alakulnak, ill. egyre többen költöznek városokba) 

Urbanizáció: városiasodás + városodás folyamata együtt 

A városlakók aránya folyamatosan növekszik, napjainkban a Föld népességének már több mint fele városlakó. (A fejlett országokban 

magasabb, a fejlődő országokban alacsonyabb ez az arány, bár a fejlődő világban rendkívül erőteljes a népesség városokba áramlása.) 

Arday-Kőszeg-Sáriné-Ütőné: Földrajz 10.; OFI, Bp., 2015 

Jónás-Pál-Szőllösy-Vízvári: Földrajz 10.; Mozaik Kiadó, Szeged, 2013 

ábrák: http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/12het/foldrajz/foci12.html + saját 

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/12het/foldrajz/foci12.html


Városfejlődés 

1. urbanizáció – ipari forradalom hatására megnőtt a városok száma, mérete és lakossága (egyre több gyár, több munkahely, fejlődő 

infrastruktúra, javuló életkörülmények, városba költözés, népességrobbanás…) 

2. szuburbanizáció (elővárosodás) – a 20. század második felében a növekvő kellemetlenségek miatt (zaj, zsúfoltság, szennyezettség, 

régi belső városrészek lepukkanása, bűnözés…) egyre többen kiköltöztek a városok peremén lévő zöldövezetekbe, vagy a várost 

körülvevő agglomeráció kisebb településeire, ill. a város körül kialakult alvóvárosokba, bolygóvárosokba 

3. dezurbanizáció (ellenurbanizáció) – a vidéki területek infrastruktúrája és a kommunikáció fejlődése miatt sokan a városoktól távolabb 

lévő kisebb falvakban telepednek le (csend, nyugalom, de nem vagyok elzárva a világtól, mert jó a közlekedés és gyors az internet) 

4. reurbanizáció (visszaköltözés) – javuló városi életlehetőségek, modern, rendezettebb környezet (pusztuló negyedek felújítása), 

parkosítás, minden közel van… visszacsábítja a városokba a képzettebb, vagyonosabb, fiatalabb embereket 

Városok növekedése 

kisváros → közepes méretű város → nagyváros → világváros (metropolisz) → mamutváros (megalopolisz: nagyvárosok összenövésével 

kialakuló városhalmaz, pl. az USA-ban Boston és Washington között, Japánban Tokió és Kōbe között, Európában London környékén, a 

Ruhr-vidéken vagy Hollandiában (Randstad)) 

Városszerkezeti övek 

A) belső munkahelyöv (városmag, city) 

▪ nagyvárosok legbelső övezete, ahol bevásárló és sétálóutcák, közigazgatási, 

pénzügyi, kulturális intézmények, irodaházak, elegáns szállodák sorakoznak 

▪ nappali népessége meghaladja az éjszaka is ott tartózkodók (lakók) számát 

(legtöbben dolgozni, hivatalos ügyeket intézni járnak ide, és sok a turista) 

B) belső lakóhelyöv 

▪ a city körül található, régi bérházakkal sűrűn beépített városrész 

C) külső munkahelyöv 

▪ az iparosodás idején ide, a város akkori határának számító területekre 

építették a nagyobb helyet igénylő gyárakat, raktárakat, pályaudvarokat, 

munkástelepeket, temetőket 

▪ azóta a város terjeszkedett, egyre több nagyvállalat költözik ki az 

agglomerációba, az övezet átalakul, így egyre több lakónegyed is jellemzi 

D) külső lakóhelyöv 

▪ lazán beépített, zöldövezeti, kertvárosi jellegű külső kerületek (egykor különálló falvak) alkotják, ahol nagy lakótelepek is épültek 
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