8. o. Város-falu-tanya
Óravázlat
Infrastruktúra: Olyan műszaki létesítmények, amik a település gazdasági intézményeit és a
lakosságot szolgálják. Ilyen például áram-,a víz- és a csatornahálózat, távközlési rendszerek, és
a megfelelő színvonalú úthálózat
TELEPÜLÉSHÁLÓZATUNK TAGOZÓDÁSA ÉS IGAZGATÁSA
főváros: Budapest
megyék száma:
19
→ megyeközpontok = megyeszékhelyek
megyejogú városok: a megyeszékhelyek, és a 50.000 lakosnál népesebb városok →
közigazgatásilag önállók
VÁROSOK

A magyarok lakóinak több mint 70 % -a városlakó
A fejlődésük során kialakult szerepkörük alapján kialakult várostípusok
Mezővárosok: mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó ipari üzemek pl Orosháza,
Hódmezővásárhely
Ipari városok: üzemek és munkáslakások pl Miskolc, Százhalombatta, Tiszaújváros
Közlekedési és kereskedelmi központok: sík és hegyvidék találkozásánál, folyók melletti
átkelőhelyek pl főváros. Győr, Szolnok
Igazgatási központ: Budapest, a megyeszékhelyek, járási székhelyek
Egyetemi városok: kulturális és oktatási intézmények pl Pécs
Üdülővárosok: idegenforgalmi szerepkör és magas színvonalú szolgáltatások pl fürdővárosok
Harkány, Hévíz, Hajdúszoboszló
MAGYARORSZÁG MEGYÉI, MEGYESZÉKHELYEI, MEGYEJOGÚ VÁROSAI
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megye
Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Baranya
Somogy
Tolna
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Győr-Moson-Sopron
Vas
Zala
Pest
Budapest

megyeszékhely, megyejogú város
Kecskemét
Békéscsaba
Szeged, Hódmezővásárhely
Pécs
Kaposvár
Szekszárd
Debrecen
Szolnok
Nyíregyháza
Miskolc
Eger
Salgótarján
Dunaújváros, Székesfehérvár
Tatabánya
Veszprém
Győr, Sopron
Szombathely
Zalaegerszeg, Nagykanizsa
Érd

FALVAK
Alapfeladatuk régen a mezőgazdasági termelés volt, mára az életük átalakult. Egyre kevesebben
dolgoznak a mezőgazdaságban, a közeli városokban keresnek munkát. Egyes falvakban üzemek
működnek. Nőtt a szolgáltatások köre (szilárd burkolatú út, ívóvíz, gáz, szennyvízcsatornahálózat. Megváltozott az utcakép, a falusi házakat felújítják, modernizálják. Néhány év óta a
lakosság egy része a falvakba települ.
Legkisebbek a Dunántúl déli, valamint az Északi-középhegység északi részén, míg a
legnagyobbak az Alföldön találhatók.
SZORVÁNYTELEPÜLÉSEK
TANYAVILÁG
Mezőgazdaságban dolgoznak: zöldség, szőlő-gyümölcstermelő vidékeken élnek, jók a feltételek
az állattartás számára.
→ magányos életmód → fiatalok nem vállalják → lakói elöregednek
bokortanya → Nyírségben
egy központi tanya köré szerveződött tanyarendszer
sortanya → Békés-megyében
az utak mentén szerveződtek
szórt tanya → Duna-Tisza közén
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