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TelepülésfejlődésTelepülésfejlődés
AjkaAjka

Mit nevezünk településnek? Mit nevezünk településnek? 

 A A településtelepülés az a hely, ahol az a hely, ahol emberek emberek 
tartósan megtelepednek, laknak, élnek tartósan megtelepednek, laknak, élnek 
és dolgoznak. Általános szóhasználattal és dolgoznak. Általános szóhasználattal 
nevezhetik falunak, községnek, nevezhetik falunak, községnek, 
városnak, vagy más, huzamos emberi városnak, vagy más, huzamos emberi 
megtelepedést jelentő közösségi megtelepedést jelentő közösségi 
formációnak is.formációnak is.

Hol alakulnak ki?Hol alakulnak ki?

 Helyi és helyzeti energiaHelyi és helyzeti energia
 Helyi energia: A település a közvetlen Helyi energia: A település a közvetlen 

környezetében fellelhető erőforrásokra környezetében fellelhető erőforrásokra 
támaszkodik. támaszkodik. 

 Helyzeti energia: A település a nagyobb Helyzeti energia: A település a nagyobb 
távolságokban fekvő területekről távolságokban fekvő területekről 
beszerezhető erőforrásokra beszerezhető erőforrásokra 
támaszkodik. támaszkodik. 

Város  Város  -- falufalu

 Lakóhely népességszámLakóhely népességszám
 MunkahelyMunkahely
 SzolgáltatásokSzolgáltatások
 Kultúra és vallásKultúra és vallás
 Intézmények bölcsőde, óvoda, iskolákIntézmények bölcsőde, óvoda, iskolák
 HivatalokHivatalok

VárosVáros

 A A városváros olyan település, amelynek olyan település, amelynek 
valamilyen (kulturális, ipari, valamilyen (kulturális, ipari, 
kereskedelmi stb.) jelentőségénél fogva kereskedelmi stb.) jelentőségénél fogva 
különlegeskülönleges

 Olyan hely, ami „meglehetősen nagy”, Olyan hely, ami „meglehetősen nagy”, 
sűrűn lakott, és ipari, kereskedelmi és sűrűn lakott, és ipari, kereskedelmi és 
lakóövezetekkel jellemezhető.lakóövezetekkel jellemezhető.

 MunkamegosztásMunkamegosztás
 Város és vidékVáros és vidék
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Európai VárosEurópai Város

 Saját igazgatásSaját igazgatás
 Saját bíráskodási jogSaját bíráskodási jog
 Piactartási jogPiactartási jog
 HelyőrségHelyőrség

Milyen városok vannak?Milyen városok vannak?
 Népességszám alapjánNépességszám alapján
 Vallás alapján Vallás alapján plpl református, katolikusreformátus, katolikus
 Foglalkozás szerint ipari, bányász, mezőgazdasági, Foglalkozás szerint ipari, bányász, mezőgazdasági, 

üdülőüdülő
 Történeti, új városTörténeti, új város
 Nemzetiség szerint német, horvát, magyarNemzetiség szerint német, horvát, magyar
 Jogi szempontból főváros, megyeszékhelyJogi szempontból főváros, megyeszékhely
város, községváros, község
 Földrajzi szempontból síkvidéki, (alföldi) dombvidéki, Földrajzi szempontból síkvidéki, (alföldi) dombvidéki, 

hegyvidéki, folyóparti, tópartihegyvidéki, folyóparti, tóparti

„Spontaneitás” „Spontaneitás” –– „Tervszerűség„Tervszerűség””

„Spontaneitás” „Spontaneitás” –– „Tervszerűség„Tervszerűség””
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