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A Földrajz 8. tankönyv Európa, valamint Magyarország földrajzá-
val foglalkozik.

Megismertet földrészünk természeti viszonyaival, több országá-
val, bepillantást nyújt az itt élő emberek életébe. Kitér az egyes 
országok közötti gazdasági különbségek okaira. Szó lesz a Kár-
pát-medence tájairól és arról is, hogy milyen változásokon ment 
keresztül hazánk az elmúlt években.

A tankönyv anyaga épít az előző évfolyamokon földrajzból, il-
letve más tantárgyakból tanultakra. Bővíti, szélesíti a már meg-
szerzett ismereteket, s egyben lezárja az általános iskolai föld-
rajz-tanulmányokat.
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Előszó
KEDVES NYOLCADIKOS TANULÓ!

Az idei tanév témája Európa, valamint hazánk földrajza. Foglalkozunk földrészünk ter-
mészeti viszonyaival, országaival, bepillantunk az itt élő emberek életébe. Tanulunk az 
Európai Unióról. Feltárjuk a természet és a gazdasági élet összefüggéseit. Megvizsgáljuk 
az egyes országok közötti gazdasági különbségek okait. Ismerkedünk a Kárpát-medence 
tájaival és az ott élő emberek életével.

A hatodikos természetismeret-órákon már sok mindent megtanultunk hazánk tájainak 
természeti viszonyairól és gazdasági életéről. Ebben a tanévben kibővítjük a tanultakat. 
Kutatjuk a természeti viszonyok és a gazdasági lehetőségek közötti összefüggéseket. Szó 
lesz arról, milyen változásokon ment keresztül hazánk az elmúlt években.

Mint azt már megszoktad, a legfontosabb munkaeszközeink az idei tanévben is a tan-
könyv, a munkafüzet és az atlasz. A  tankönyv szövege, a benne található képek, ábrák, 
térképvázlatok segítenek abban, hogy az egyes leckéket könnyebben megtanuld. 
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A nyolcadikos tankönyvben is a hetedik évfolyamon megszokott jelölésekkel találkozol:

Minden lecke az előző tanévekben már tanult ismeretek, fogalmak felsorolásával kezdődik. Érdemes 
feleleveníteni ezeket!

A leckékben a legfontosabb fogalmakat, folyamatokat vastag betűkkel emeltük ki. Ez 
megkönnyíti a számodra a lényeg kiemelését a tanulás közben.

Az egyes leckéken belül több kérdés és feladat segíti a tananyag feldolgozását és az 
eredményesebb otthoni tanulást.

Az alászínezett, apró betűs részek olyan érdekességekről szólnak, amelyeket nem kell megtanulni, 
de érdemes elolvasni. Sok hasznos dolgot tudhatsz meg belőlük, és közben a tudásod is gyarapodik.

Ellenőrizd tudásodat! címmel minden lecke végén összefoglaló kér-
déssort találsz. Soha ne mulaszd el a feladatok megoldását a tanulást kö-
vetően, így ugyanis megtudhatod, sikerült-e elsajátítanod a tananyagot.

A leckék vagy a fejezetek végén érdekes olvasnivalóra hívjuk fel a fi gyelmedet. Ezek-
ből az ismeretterjesztő könyvekből részletesebben utánanézhetsz azoknak a dol-
goknak, amelyek felkeltették az érdeklődésedet.

A tankönyv végén lévő Függelékben megtalálod az új fogalmak leírását a Fogalomtár-
ban, a számodra ismeretlen fogalmak – a szövegben csillaggal jelölve – magyarázatát a 
Kislexikonban, hazánk természetföldrajzához és a természetvédelemhez kapcsolódó ada-
tokat. Ezeket tanulás közben bármikor felhasználhatod.

Kívánjuk, hogy e tankönyv segítségével úgy sajátítsd el a benne található ismereteket, 
hogy közben meg is szeresd ezt a nagyon érdekes tudományt!

Eredményes tanulást kívánnak:
a tankönyv készítői
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A mi kontinensünk: Európa

Elhelyezkedése a földgömbön
Európa az Egyenlítőtől északra található, 
ezért az északi félgömb kontinense.

Területének nagy része a greenwichi kez-
dő hosszúsági körtől keletre található, így 
nagyobb részben a keleti félteke földrésze.

•  Elevenítsd fel, amit a kontinensek 
földrajzi helyzetéről már tanul-
tunk!

•  Olvasd le a kördiagramról, mi-
lyen arányban részesedik Európa 
a Föld szárazföldjeinek a terüle-
téből!

•  Olvasd le Európa domborzati tér-
képéről a legészakabbi, a legdéleb-
bi és a legnyugatabbi pontját!

Ázsia félszigete

•  Olvasd le a térképről, mely tenge-
rek határolják Európát!

•  Mutasd meg a térképen, mi vá-
lasztja el Ázsiától!

•  Miért mondhatjuk, hogy Európa 
Ázsia félszigete?

•  Hasonlítsd össze Afrika és Európa 
partvonalát a tanultak szerint!

Európa partvonala nagyon tagolt. Minden részén számtalan sziget, félsziget és öböl ta-
lálható. Legnagyobb félszigete az északon elterülő Skandináv-félsziget. Déli részén a Pi-
reneusi- vagy más nevén Ibériai-, az Appennini- és a Balkán-félsziget tagolja. A Feke-
te-tengerbe nyúló Krím-félsziget is Európához tartozik.

Európa, Ázsia, Eurázsia, nevezetes szélességi körök, greenwichi kezdő hosszúsági kör, északi, keleti 
és nyugati félgömb, Európa határai, partvonal, tagolt és tagolatlan part, peremtenger, beltenger, 

Földközi-tenger, Atlanti-óceán. Távolságmérés a térképen

2. ábra. Európa elhelyezkedése 
a földgömbön

7

1. ábra. Európa részesedése %-ban
a szárazföldek területéből
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A Botteni- és a Finn-öböl a Balti-tenger 
öble. A Vizcayai-öböl az Atlanti-óceán ré-
sze. Délen a Földközi-tenger peremtenge-
rei és öblei tagolják a partvidéket.

A partokat sok sziget és szigetcsoport kí-
séri, például Izland, Brit-szigetek, Baleár- 
szigetek, Szicília, Szardínia, Korzika. Az 
Adriai-, a Jón- és különösen az Égei-ten-
gerben számtalan kisebb-nagyobb sziget 
található, például Korfu, Kréta, Rodosz. 
Törökország partjai közelében található 
Ciprus.

Gyakorold a térképolvasást! Keress 
az Európa különböző részeit ábrá-
zoló térképeken kisebb szigeteket, 
félszigeteket és öblöket!

A lassan növekvő népesség

Olvasd le a 4. ábráról, 
milyen ütemben emelke-
dett Európa népessége az 
elmúlt évszázadokban!

Európa népessége sokkal kisebb 
ütemben növekszik, mint azt a 
fejlődő világ esetében tapasztal-
tuk. Vannak olyan európai or-
szágok, ahol a népesség kismér-
tékben csökken, mint például 
hazánkban.

A  népsűrűség csak Ázsiában 
magasabb. A  természeti viszo-
nyoknak és a gazdasági életnek 
köszönhetően a népesség terü-
leti eloszlása egyenetlen.

Figyeld meg az atlasz Európa népsűrűségi térképén, mely területeken összpontosul 
a lakosság legnagyobb része, és hol a legritkábban lakott a kontinens!

3. ábra. A földrészt nyugatról az Atlanti-óceán 
határolja (San Sebastian – Spanyolország)

0

1750

1800

1850

1900

1650

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

1950

1970

1980

1990

2000

1960

2007

2010

2014

(millió)

4. ábra. Európa népességének változása a világ népességén belül

Európa népessége
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Az öregedő kontinens
Kontinensünk népességösszetétele az idő-
sebb korosztályok javára tolódik el. Míg 
Afrikában majdnem minden második 
ember 15 év alatti, Európában a lakosság 
mindössze ötöde gyermek, közel fele pedig 
45 év feletti. A lakosság 20%-a 65 év feletti. 
Ez azt jelenti, hogy kontinensünkön csök-
ken a munkaképes korosztály népességen 
belüli aránya. Mivel alacsony a gyermekek 
száma, a következő évtizedekben is komoly 
problémákkal kell szembesülni ezen a téren.

•  Nézd meg a 5. ábrán, hogyan alakul a lakosság korcsoportok szerinti összetétele!
•  Fogalmazd meg saját szavaiddal, milyen problémák elé nézhet egy öregedő kon-

tinens!

Sokféle nép – együtt
Európa népességének mintegy 
harmada a szláv nyelveket beszéli, 
mint például az oroszok, lengye-
lek, szlovákok, szerbek, horvátok. 
A  lakosság másik harmada a ger-
mán nyelveket beszéli, így például 
a németek, az angolok, a hollandok 
és a svédek. Valamivel kevesebben 
tartoznak az újlatin nyelveket, az 
olaszt, franciát, spanyolt, portugált 
és románt beszélők közé.

Ezek a nyelvek az indoeurópai 
nyelvcsaládhoz tartoznak. Mintegy 
150 nyelv tartozik ide. Az egykori 
gyarmatosítóknak köszönhetően 
szinte az egész Földön elterjedtek. 
Egy-egy ország hivatalos nyelve-
ként szerepelnek, vagy összekötő 
szerepet töltenek be a helyi nyelvek 
között.

latin
germán

szláv
görög

albán finnugor
írtörök

5. ábra. Európa lakosságának megoszlása %-ban  
korcsoportok szerint

6. ábra. Nyelvek Európában
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Mondj példákat a tanultak alapján! Hol hivatalos nyelv az angol, a francia, a spa-
nyol és a portugál Európán kívül?

A magyar nyelv a fi nnel együtt a fi nnugor nyelvcsaládba tartozik, így nem az in-
doeurópai nyelvcsalád tagja.

Figyeld meg a 6. ábrán, Európa melyik részén élnek a különböző nyelveket beszélő 
népek!

Európa területét öt részre osztjuk: Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet- és Közép-Európa. 
A következő órákon megismerkedünk ezek természeti és társadalmi viszonyaival és né-
hány jellemző országával.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Határozd meg Európa földrajzi helyzetét!
2. Mi jellemzi partvonalát? Mondj példákat!
3. Mutasd meg a térképen a tanult földrajzi helyeket!
4. Jellemezd kontinensünk népességének alakulását!
5. Mely népek élnek együtt Európában?

7. ábra. Ír-sziget – Moher-sziklák. Ha ezen a szélességi körön nyugat felé haladunk, 
a legközelebbi szárazföld, amit megpillantunk, a Labrador-félsziget 

Mérd meg a tanult módon, mennyit kell hajóznunk, hogy elérjük a távoli szárazföldet!
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Évmilliók eseményei a kontinensen

Az ősföldek kialakulása

Jellemezd az eddig tanult ősföldek felszínét a Föld domborzati térképe segítségével!

Európa ősi magja a Skandináv-félszigettől a Fekete-tengerig húzódó Balti-pajzs. Az év-
milliárdokkal ezelőtt kialakult ősföld ma már a külső erők hatására többnyire letarolt sík-
ság. Az ősi kőzetek gazdag vas- és színesérctelepeket rejtenek.

A röghegységek kialakulása

Elevenítsd fel, amit a hegységképződés formáiról tanultunk!

Az óidőben kontinensünkön két hatalmas hegységrendszer is felgyűrődött. Előbb a 
Kaledóniai-, majd a Variszkuszi-hegységrendszer vonulatai alakultak ki. A magas hegy-

láncok az évmilliók során jelentős mérték-
ben lepusztultak, összetöredeztek. Ezek 
adják a mai röghegységek jelentős részét.

A  Skandináv-hegység és a Brit-szige-
tek északi rögvidékei a Kaledóniai-hegy-
ségrendszer maradványai. Variszkuszi 
vonulat például az Urál, a Német-, a Len-
gyel- és a Francia-középhegység, de ide 
tartoznak a Pireneusi- és a Balkán-félszi-
get rögvidékei is.

Az óidőben alakultak ki Európa legjobb 
minőségű feketeszéntelepei és sokféle 
érce.

Az üledékes kőzetek kialakulása

Mutasd be az üledékes kőzetek fő csoportjait!

A középidőre a tenger térhódítása volt a jellemző. Az óriási méretű tengerekben vastag 
üledékrétegek halmozódtak fel. Helyenként több ezer méter vastagságban alakultak ki az 
üledékes kőzetek. Legnagyobb tömegben a mészkő jött létre, de tekintélyes a dolomit 

az egyes földtörténeti korok jellemzői és eseményei a Földön, az ősföld fogalma és jellemzői, 
a röghegységek és a lánchegységek kialakulása és jellemzőik, az üledékes kőzetek kialakulása és jellemzőik, 

a jég felszínformáló tevékenysége, az ércképződés folyamata, a földrajzi erők felszínalakító tevékenysége

8. ábra. Jég csiszolta óidei rögök Skóciában
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és a homokkő képződése is. A sekély ten-
geröblökben só-, kőszén-, kőolaj- és föld-
gáz-, míg a szárazföldön jelentős bauxitte-
lepek alakultak ki.

Az Eurázsiai-hegységrendszer 
felgyűrődése
Az újidő harmadidőszakában óriási hegy-
ségképződés játszódott le. Felgyűrődtek 
az Eurázsiai-hegységrendszer vonulatai, 
így a Betikai-hegység, a Pireneusok, az Al-
pok, a Kárpátok, az Appenninek, a Diná-
ri-hegység és a Balkán-hegység.

Az Európát Ázsiától elválasztó határ-
hegység, a Kaukázus is a harmadidőszak-
ban gyűrődött fel.

A jég kontinense
A negyedidőszakot a hatalmas éghajlatvál-
tozások jellemzik. Mintegy kétmillió éven 
keresztül, több szakaszban, Európára is 
jégkorszak köszöntött be. A vastag jégta-
karó csiszolta, formálta a tájat. Az északi 
területeken, ahol a leghosszabb időn ke-
resztül, a legvastagabb jégtakaró fejtette ki 
munkáját, nagymértékben lepusztította, 
szinte legyalulta a tájat. Az északi terüle-
tekről lekoptatott kőzettörmelék a jég hor-
dalékaként az egyre vastagodó jégtakaróval 
dél felé araszolgatott. A  mozgó jégtakaró 
által szállított változó szemcsenagyságú 
hordalék a moréna.

A jég visszahúzódásával a mai Lengyel-
ország és Németország területén vastag 
morénaréteg, helyenként morénadombok 
halmozódtak fel.

A földrész magashegységeiben a hóhatár 
lényegesen alacsonyabban húzódott. A he-
gyek a mainál vastagabb jégsapkát viseltek, 
és gleccsereik is helyenként több százszor 
nagyobbak voltak. Ekkor születtek a csip-
kézett hegygerincek és az U alakú völgyek.

9. ábra. A Pireneusok vonulata

10. ábra. Az Appenninek láncai között

11. ábra. A jégkorszaki jégtakaró legnagyobb  
kiterjedése Európában
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A jég felolvadását követően a völgyeket 
a gleccserek hordalékából felépült moré-
nagátak zárták el, mögöttük nagyon mély 
gleccsertavak alakultak ki. Ilyen például 
a Déli-Alpokban a Lago Maggiore (ejtsd: 
lago madzsóre).

A környező jégmentes területeken szinte 
állandóan szélviharok tomboltak, melyek 
hatalmas pormennyiséget mozgattak meg. 
A leülepedő porból Európa számos részén 

nagy kiterjedésű vastag lösztakaró alakult ki. A felhalmozódott üledékekből a szél kifújta 
a homokot is, ekkor alakultak ki a kontinens futóhomokvidékei.

A mai felszín kialakulása
A jégkori jégtakaró felolvadása után megemelkedett a tengerek vízszintje, kialakult a mai 
partvonal. A  sekély tengeröblöket sok helyütt feltöltötték a folyók, helyükön feltöltött 
síkságok jöttek létre. Szép példa erre a Pó-síkság. Európa folyóvízrendszere a jégkorszak 
után nyerte el mai formáját.

Kialakult a mai korra jellemző élővilág.
Kontinensünk arculata – ugyanúgy, mint a többi földrésznél megfi gyelhettük – egyre 

inkább függ az ember környezetformáló tevékenységétől.

13. ábra. A Lago Maggiore – háttérben az Alpok csúcsai
Keresd meg a tavat a térképen!

12. ábra. Morénavidék Észak-Lengyelországban

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely események jellemzik Európa területén az egyes földtörténeti korokat?
2. Vonj párhuzamot a Föld egészén és az Európában történt események 

között!
3. Sorold fel az ember néhány olyan környezetformáló tevékenységét, 

amely megváltoztatja kontinensünk arculatát!
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A földrajzi övezetesség Európában 

Mi határozza meg a földrész éghajlatát?

•  Jellemezd Európa földrajzi helyzetét! Következtess a földrész fő éghajlati vonásaira!
•  Olvasd le az atlasz Európa júliusi és januári középhőmérsékletét ábrázoló tér-

képéről, hogyan alakulnak az értékek, ha délről észak felé haladunk! Minek kö-
szönhető ez?

Európa földrajzi fekvéséből következik, hogy területének legnagyobb része az északi 
mérsékelt övezetben található. Mivel keresztülhúzódik rajta az Északi sarkkör, az ettől 
északra eső területek már az északi hideg övezetben találhatóak.

Olvasd le az atlasz Európa éghajlati térképeiről, hogyan alakulnak a csapadék, vala-
mint a januári és a júliusi középhőmérséklet értékei a földrész belseje felé haladva! 
Indokold meg, miért így alakulnak ezek az értékek!

Mivel a földrész legnagyobb része a mérsékelt övezetben található, területén általában a 
nyugati légáramlás érvényesül. Így az Atlanti-óceán irányából érkező, csapadékot szál-
lító légtömegek határozzák meg az éghajlatot. Az óceán hűtő-fűtő hatását még a belső 
területekre is kiterjesztik. A kontinens belseje felé haladva fokozatosan csökken az óce-
áni hatás: egyre kevesebb lesz a csapadék, a nyarak melegebbek, míg a telek hidegebbek 
lesznek.

Európa esetében, főként télen, az Észak-atlanti-áramlás fokozza az óceán fűtő hatását. 
Ennek köszönhetően a sarkkör környékén fekvő kikötők télen sem fagynak be teljesen.

Kövesd végig a térképen az Észak-atlanti-áramlat útját!

Éghajlat-módosító tényezők és hatásaik, földrajzi övezetesség a hideg és a mérsékelt övezetben, a mérsékelt és 
a hideg övezetben található éghajlatok és jellemzőik, lefolyástalan terület, vízjárás fogalma, vízjárások

Észak-Amerikában az 50. szélességi kör közelében, Új-Funland partjainál a tengervíz felszíni hő-
mérséklete 2 °C körül van télen, ugyanazon a szélességi körön Nagy-Britanniában kb. 12 °C-os. 
Az Északi sarkkörnél, Észak-Amerikában 0 °C-os, Európában, Norvégia partjainál 5 °C-os. Az 
Észak-atlanti-áramlat hatása a szárazföld belsejében is érvényesül, a Kárpát-medence téli időjárása 
a földrajzi szélesség alapján várható értékhez képest mintegy 1-1,5 °C-kal enyhébb.

Éveken keresztül olyan hírek kaptak szárnyra, miszerint rohamosan csökken az áramlat által szál-
lított víz mennyisége, így Európa éghajlatára gyakorolt jótékony hatása is. Amerikai, brit és német 
kutatók 2004 óta vizsgálják az áramlatot, és ma már bizonyos, hogy nem gyengül.
Fejtsd ki, miért jó hír ez a számunkra!
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A domborzat több helyen alakítja kon-
tinensünk éghajlatát. A magashegységek 
éghajlata csapadékosabb és hűvösebb, 
mint a környező tájaké. A  hegységekkel 
körülzárt medencék pedig lényegesen szá-
razabbak.

Adj magyarázatot, miért!

Európában a hegyvidékek jelentős része 
a középső és a déli területeken található. 
A földrész hatalmas területen északra nyitott. Ennek köszönhetően a sarkvidéki légtö-
megek nagy területen akadálytalanul áramlanak a kontinens belseje felé.

Földrajzi övezetesség északon

Elevenítsd fel, amit az Északi-sarkvidék éghajlatáról és élővilágáról tanultunk!

Európa földrajzi fekvéséből következően csak keskeny sáv tartozik a hideg övezetbe. A leg-
északabbi területeken, a Jeges-tenger szigetein a sarkvidéki övben állandóan fagyos, míg 
a sarkköri övben tundraéghajlat alakult ki. Elhagyva a sarkkört, egyre hosszabb és me-
legebb nyarak következnek.

A  mérsékelt övezet északi, hideg mérsékelt övében a hosszú és nagyon hideg telű 
tajgaéghajlat jellemző.

Elevenítsd fel, amit a hideg mérsékelt övről már tanultunk!
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14. ábra. A hegyvidéki éghajlat diagramja

15. ábra. A tundra nyáron – évente néhány hétre feléled a természet

Säntis é.sz. 47° 25’; k.h. 9°34’
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A valódi mérsékelt övezetben

Állapítsd meg a 16. ábra éghajlati diagramjai alapján, hogyan változik az évi köze-
pes hőingás és a csapadék mennyisége a kontinens belseje felé haladva!

Az óceán közelségének köszönhetően Európa nyugati részén a hűvös nyarú, enyhe telű 
óceáni éghajlat uralkodik. A csapadék egész évben egyenletesen oszlik el. Az itt futó, 
viszonylag bővizű folyók egyenletes vízjárásúak.

Természetes növénytakarója a lombos erdő.
Közép-Európába érve az

óceáni hatás csökkenése 
következtében a mérsékelt 
szárazföldi területen ned-
ves kontinentális éghajlat 
alakult ki. Itt már mele-
gebbek a nyarak és sokkal 
hidegebbek a telek. Ide 
tartozik hazánk területe is. 
A  lombos erdőket a csa-
padék csökkenésével foko-
zatosan felváltja az erdős, 
majd a füves puszta.

Az itt futó folyók, példá-
ul a Rajna és a Duna vízjá-
rása ingadozó.

A kontinens belsejébe, Kelet-Európába érve a szárazföldi területen lévő száraz konti-
nentális éghajlaton már igen kevés csapadék hull. A forró nyarat hosszú aszályos idő-
szak jellemzi. A tél nagyon hideg, nem ritka a – 30-40 °C-os hőmérséklet sem.
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CSAPADÉK

16. ábra. Európa éghajlata az Atlanti-óceántól  a kontinens belseje felé haladva

17. ábra. A szárazföldi területek természetes növénytakarója 
a füves puszta

Asztrahány é.sz. 46° 20’; k.h. 48°Varsó é.sz. 52° 18’; k.h. 23°Brest é.sz. 48° 23’; k.h. 4°29’
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Indokold meg, miért ilyen hideg a tél és miért ennyire meleg a nyár errefelé!

Ezen a területen fut végig Európa leghosszabb folyója, a Volga.
A  Kaszpi-tenger környékére érve a szélsőséges szárazföldi terület is megtalálható. 

A Kaszpi-tenger vízgyűjtő területéről a folyók nem érik el a világtengert, emiatt konti-
nensünk tekintélyes része – mintegy 17%-a – lefolyástalan terület.

A növényzet ritkul, a füves pusztát, a sztyeppet gyér növényzet jellemzi, mely a nyári 
szárazságban teljesen kiég.

Magyarázd meg a Európa 
térképe segítségével, miért 
lefolyástalan terület a Kasz-
pi-tenger vízgyűjtője!

A mediterrán vidékeken
A Földközi-tenger mentén, a me-
leg mérsékelt övben mediterrán 
az éghajlat. Az enyhe, esős tele-
ket hosszú, nagyon száraz, forró 
nyarak követik. Örökzöld, ke-
ménylombú növényzet jellemzi. 
A  Fekete-tenger partvidékén is 
találkozunk ilyen területekkel.

A folyók vízjárása szélsősége-
sen ingadozó. A kisebb vízfolyá-
sok a forró, száraz nyáron, sokszor 
már júliusban kiszáradnak.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely tényezők határozzák meg Európa éghajlatát? Hogyan?
2. Miért van az Atlanti-óceánnak meghatározó szerepe a földrész 

éghajlatának alakulásában?
3. Hogyan érvényesül az Észak-atlanti-áramlás hatása Európa éghajlatában?
4. Jellemezd az éghajlati elemek alakulását észak–dél, majd nyugat–kelet 

irányba haladva! Adj magyarázatot a tapasztaltakra!
5. Hogyan követi a természetes növénytakaró az éghajlat övezetességét 

Európában?

18. ábra. Földrajzi övezetesség Európában

At
la

nt
i-ó

ce
án

Földközi-tenger

            Északi sarkkör

tundra

óceáni 
szubarktikus

óceáni

tajga

mérsékelt 
szárazföldi

szárazföldi

szélsőséges szárazföldi

mediterrán

hegyvidéki

Fekete-tenger

Nyugat-, Észak- és Dél-Európa   16



19
. á

br
a.

 A
 fö

ld
ra

jz
i ö

ve
ze

te
ss

ég
 E

ur
óp

áb
an

FÖ
LD

RA
JZ

I Ö
V

EZ
ET

EK
ÉG

H
A

JL
AT

H
Ő

M
ÉR

SÉ
K

LE
T

ÉV
I H

Ő
IN

G
Á

S
C

SA
PA

D
ÉK

 M
EN

N
YI

SÉ
G

E 
(m

m
), 

EL
O

SZ
LÁ

SA
FO

LY
Ó

K
 

V
ÍZ

JÁ
RÁ

SA
TE

RM
ÉS

ZE
TE

S 
N

Ö
V

ÉN
Y

TA
K

A
RÓ

Ö
ve

ze
t

Ö
v/

te
rü

le
t

N
yá

r
Té

l
HIDEG

sa
rk

vi
dé

ki
  

öv
ál

la
nd

óa
n 

fa
gy

os
zo

rd
25

–5
5 

°C
ke

vé
s (

kb
. 2

00
), 

 
eg

ye
nl

őt
le

n
–

–

sa
rk

kö
ri 

 
öv

tu
nd

ra
hű

vö
s

zo
rd

8–
45

 °C
ke

vé
s (

kb
. 3

00
), 

 
eg

ye
nl

őt
le

n
in

ga
do

zó
tu

nd
ra

MÉRSÉKELT

hi
de

g 
 

m
ér

sé
ke

lt 
öv

ta
jg

a
m

el
eg

zo
rd

20
–7

0 
°C

ke
vé

s (
kb

. 2
00

–7
00

), 
 

eg
ye

nl
őt

le
n 

in
ga

do
zó

ta
jg

a

valódi mérsékelt öv

óc
eá

ni
 

te
rü

le
t

óc
eá

ni
hű

vö
s

en
yh

e
25

–5
0 

°C
so

k 
(k

b.
 8

00
–1

50
0)

,  
eg

és
z é

vb
en

 e
gy

en
le

te
s

eg
ye

nl
et

es
lo

m
bh

ul
la

tó
 e

rd
ő

m
ér

sé
ke

lt 
sz

ár
az

fö
ld

i 
te

rü
le

t

ne
dv

es
 

ko
nt

in
en

tá
lis

m
el

eg
hi

de
g

25
–4

5 
°C

kö
ze

pe
s (

kb
. 4

00
–8

00
), 

 
eg

ye
nl

őt
le

n
in

ga
do

zó
er

dő
s p

us
zt

a,
  

fü
ve

s p
us

zt
a

sz
ár

az
fö

ld
i 

te
rü

le
t

sz
ár

az
 

ko
nt

in
en

tá
lis

fo
rr

ó
zo

rd
10

–2
0 

°C
ke

vé
s (

kb
. 3

00
–4

00
), 

 
eg

ye
nl

őt
le

n
in

ga
do

zó
fü

ve
s p

us
zt

a

sz
él

ső
sé

ge
s 

sz
ár

az
fö

ld
i 

te
rü

le
t

m
ér

sé
ke

lt 
öv

ez
et

i 
siv

at
ag

i
fo

rr
ó

hi
de

g
7–

15
 °C

ke
vé

s (
30

0 
al

at
t)

,  
in

ga
do

zó
id

ős
za

ko
s

gy
ér

, s
zá

ra
zs

ág
tű

rő
,  

fé
lsi

va
ta

gi
, s

iv
at

ag
i

meleg 
mérsékelt öv

m
ed

ite
rr

án
 

te
rü

le
t

m
ed

ite
rr

án
fo

rr
ó

en
yh

e
15

–2
0 

°C
kö

ze
pe

s (
50

0–
70

0)
,  

eg
ye

nl
őt

le
n 

(fő
le

g 
té

le
n)

in
ga

do
zó

ke
m

én
yl

om
bú

,  
ör

ök
zö

ld

m
on

sz
un

 
te

rü
le

t
sz

ub
tr

óp
us

i 
m

on
sz

un
m

el
eg

en
yh

e
5–

25
 °C

so
k 

(7
00

–2
00

0)
,  

eg
ye

nl
őt

le
n 

(fő
ké

nt
 n

yá
ro

n)
in

ga
do

zó
ba

bé
rlo

m
bú

,  
ör

ök
zö

ld

   Nyugat-, Észak- és Dél-Európa 17



Együtt Európában

Az Európai Unió létrejöttének előzményei
Évszázadokon keresztül rendszeresen háborúk sújtották földrészünket. Az elmúlt évszázad két ke-
gyetlen világháborúja és annak következményei arra ösztönöztek néhány országot, hogy megala-
pozzanak egy egységes európai „államot”. 

Az európai egységhez vezető első lépéseket Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, az 
NSZK* és Olaszország tette meg, amikor 1951-ben Párizsban megalapították az Európai Szén- és 
Acélközösséget, más néven Montánuniót. Szerződést írtak alá, amelyben közös vámszabályokat 
rögzítettek. Megállapodtak arról is, hogy a szén és az acél kizárólag békés célokra használható.

1957-ben ugyanezek az országok létrehozták az Európai Gazdasági Kö-
zösséget, más néven Közös Piacot, amely az együttműködést kiterjesztette a 
gazdasági élet minden területére. 

A vámok csökkentésével könnyebbé és olcsóbbá tette a tagországok egy-
más közötti kereskedelmét. Ugyanekkor írták alá az Európai Atomenergia 
Közösség, az Euratom szerződését is, amely garanciát jelent az atomenergia 
békés célú  felhasználására és ellenőrzésére. Mivel mindkét szerződést Ró-
mában írták alá, e dokumentumokat római szerződések néven is ismerjük.

Ezeket a szervezeteket ebben az időben csak „Hatok Európája” néven em-
legették. A tagországok gazdasága a szerveződés előnyeinek köszönhetően 
rohamléptekkel fejlődött. 

A három közösséget 1967-ben Európai Közösség néven egyesítették. 
Megvalósult a vámunió az ipar, majd a mezőgazdaság területén is. Széles 
körű politikai együttműködés indult meg a kül-, a gazdaság- és valutapoli-
tikában, a jogegyeztetés és a belső biztonság vonatkozásában. 

1992-ben a hollandiai Maastrichtban döntöttek az Európai Unió megszü-
letéséről, mely 1993. november 1-jén lépett életbe. 

1995-ben aláírták a schengeni egyezményt, amellyel megszüntették a régi tagállamok közötti ha-
tárokon az ellenőrzést.

Nézd meg az 1. táblázatban, mikor csatlakoztak az egyes tagországok! 

20. ábra. A Római 
Szerződés aláírásának 

25. évfordulójára 
Olaszország bélyeget 

adott ki

Csatlakozás éve Tagország
1958 Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország, NSZK, Olaszország
1973 Dánia, Írország, Nagy-Britannia
1981 Görögország
1986 Portugália, Spanyolország
1995 Ausztria, Finnország, Svédország
2004 Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia
2007 Bulgária, Románia
2013 Horvátország

1. táblázat. Az Európai Unió megalakulása és bővítése

Az Európai Unió ma
Az Uniónak 2013. július 1-eje óta 28 tagállama van. 2004. május 1-jétől hazánk is a tag-
országok közé tartozik.
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Néhány évtized alatt elérték, hogy az áru, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások sza-
badon mozoghatnak a tagországok között.

A  tagországok vámmentesen, minden megkötés nélkül szabadon kereskedhetnek 
egymással. A külső országokkal történő kereskedelemben egységes vámtarifát állapítot-
tak meg.

A  schengeni egyez-
ménynek köszönhetően a 
belső határokon belüli el-
lenőrzések eltörlése leegy-
szerűsítette és meggyor-
sította mind az áru-, mind 
pedig a személyforgalmat. 
Hazánk 2007. december 
22-én csatlakozott az egyez-
ményhez. Megteremtették a 
jogharmonizációt*, a tech-
nikai és az egészségügyi 
szabványokat.

Létrehozták az Európai 
Központi Bankot.

2002. július 1-jétől egy-
séges fi zetőeszközt hasz-
nálnak, az eurót. A nemze-
ti valutákat kivonták a forgalomból. Nagy-Britannia, Dánia és Svédország egyelőre nem 
vesz részt a pénzügyi unióban.

A 2004 után csatlakozott országok közül Csehországnak, Lengyelországnak, Magyar-
országnak, Romániának, Bulgáriának és Horvátországnak még több feltételt kell teljesíte-
nie, míg csatlakozhat az eurózónához.

Kísérd fi gyelemmel az 
euró forinthoz viszonyí-
tott árfolyamának ala-
kulását!

Az Európai Unió mára a 
világ fontos gazdasági és po-
litikai tényezőjévé vált. Az el-
múlt években azonban a tag-
országokban is érzékelhetők 
a gazdasági nehézségek. Nőtt 
a tagállamok adósságállomá-
nya, és emelkedett a munka-
nélküliek száma.

21. ábra. Az Európai Unió tagországai 2015-ben
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22. ábra. A munkanélküliség alakulása az uniós országokban 
2014. decemberében
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Uniós polgárok
A tagállamok állampolgárai egyben uniós polgárok is. Ez azt jelenti, hogy az Unió or-
szágaiban szabadon tartózkodhatnak és mozoghatnak. Szabadon választhatnak ma-
guknak, illetve családtagjaiknak lakhelyet, 
és bármelyik tagállam területén lehet mun-
kahelyük.

Minden uniós polgárt megilletnek az 
alapvető emberi jogok, és tilos az állam-
polgárság szerinti megkülönböztetésük.

Ha olyan országban adódik problémája, 
ahol nincs a hazájának külképviselete, bár-
melyik uniós ország ottani külképviselete a 
segítségére lesz.

A fejlesztések finanszírozása
Minden tagállam az ország gazdasági hely-
zetének megfelelő arányban fizet a közös 
uniós költségvetésbe. Ezekből az össze-
gekből biztosítja az Unió a forrást például 
utak építéséhez, a kutatás-fejlesztés támo-
gatásához vagy környezetvédelmi progra-
mok megvalósításához.

Járj utána, milyen uniós fejlesztések 
történtek a környéketeken!

Az Európai Unió intézményrendszere
Az Unió fő intézményei: az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Unió 
Tanácsa (Miniszterek Tanácsa), az Európai Unió Bírósága és a Számvevőszék.

Az Európai Bizottság feladata az Unió törvényeinek előkészítése, végrehajtása és elle-
nőrzése. Székhelye Brüsszel.

Az Európai Parlamentet ötévenként választják újra Strasbourgban. A tagországok né-
pességük arányában kapnak helyet a 751 képviselő között, akik megvitatják az Európai Bi-
zottság törvény- és egyéb javaslatait. Az Európai Parlament jóváhagyása után az Európai 
Unió Tanácsa dönt az Unió új törvényeiről. Tagjai a tagországok kormányainak minisz-
terei. Mindig az egyes kérdésekben érintett szaktárcák vesznek részt a döntésben, például 
mezőgazdaságot érintő kérdésben a mezőgazdasági miniszterek tanácskoznak és dönte-
nek. Az Európai Unió Tanácsát ne téveszd össze az Európai Tanáccsal!

Az Európai Unió Tanácsának tagjai: az Európai Bizottság elnöke, valamint a tagorszá-
gok állam- és kormányfői. Találkozásaikon megvitatják az általános ügyeket. Az ülése-
ken általában a külügyminiszterek is részt vesznek. Minden tagország egy bírót delegál 

23. ábra. Ezt a fenyők között, magasan futó, fa 
turistautat oktatási és környezetvédelmi céllal, uniós 

pénzből valósították meg
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a Luxemburgban működő Európai Unió Bíróságába. A bíróság feladata a törvényesség 
betartatása és a jogszabályok körüli viták eldöntése.

Az Európa Tanács az Európai Uniótól független szervezet. A székhelye Strasbourgban található. 
1949-ben alapították, jelenleg 47 tagállama van. Hazánk 1990-ben csatlakozott. Tagja lehet bárme-
lyik európai ország, ahol érvényesül a jogállamiság, minden személy számára biztosítják az emberi 
jogokat és az alapvető szabadságokat, ugyanis ezeket az értékeket hivatott megvédeni.

A Számvevőszék az Unió költségvetésének végrehajtását ellenőrzi.
A tagállamok félévenkénti váltásban látják el a közösség elnökségi teendőit. Magyaror-

szág 2011. január 1-jétől június 30-áig látta el a feladatot.

Ha még többet szeretnél megtudni az Európai Unióról, látogasd meg a honlapját: 
www.europa.eu!

Kövesd a híradásokban az Európai Unióval kapcsolatos híreket!

Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel, és mutasd meg a térképen a tagországokat!
2. Mit jelent az Európai Unió a tagországok számára?
3. Melyek a legfontosabb együttműködési pontok?
4. Milyen lehetőségeket nyújt az Unió a polgárai számára?
5. Jellemezd az Unió fő intézményeit!

24. ábra. Az Európai Parlament brüsszeli épülete. 
Annak ellenére, hogy a székhelye Strasbourgban van, az előkészítő munkálatok jelentős része 

ebben az épületben folyik
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Az Atlanti-óceánra nyitott Nyugat-Európa

A térkép segítségével határozd meg 
a kontinens földrajzi helyzetét!

Európa Rajnától nyugatra húzódó terü-
letét Nyugat-Európának nevezzük. Hoz-
zá tartozik az Atlanti-óceánban található 
Brit-szigetcsoport. Nyugat-Európát az 
Ibériai-félszigettől a Pireneusok hegyko-
szorúja választja el. Délen, a franciaországi 
területén a Földközi-tenger mossa a part-
jait. A Brit-szigeteket a La Manche (ejtsd: 
la mans) választja el a kontinens törzsétől.

Nyugat-Európa partvonala tagolt.

Olvasd le a térképről a partvonalá-
hoz kapcsolódó néhány sziget, fél-
sziget és öböl nevét!

a lánchegységek és a röghegységek kialakulása és jellemzőik, a Kaledóniai- és a Variszkuszi-hegység-
rendszer, az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulása és európai tagjai, a valódi mérsékelt és a meleg 

mérsékelt övezet jellemzői, az óceán éghajlat-módosító szerepe, a függőleges övezetesség, a tengerjárás, 
folyótorkolatok típusai és kialakulásuk

Több helyen magas partok, me-
redek sziklafalak határolják a szá-
razföldet. A tengerpartokat erős
hullámok ostromolják. A part fal 
kőzete ettől az állandó igénybe-
vételtől feldarabolódik. A  szün-
telen hullámverés alámossa a 
partot, egy idő után a sziklák 
a tengerbe zuhannak. Ezeket a 
csapkodó hullámok tovább ap-
rózzák. A tengerhullámzás e ki-
tartó munkájának az eredménye 
a pusztuló magaspart. Mint arról 
az elnevezése is árulkodik, ebben 
az esetben a partvonal pusztul, 
így a szárazföld területe fokoza-
tosan csökken.

25. ábra. Nyugat-Európa országai

26. ábra. Cornwall jellegzetes pusztuló partja
Keresd meg Cornwallt a térképen!
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A röghegységek földje
Nyugat-Európa területén elsősorban ói-
dei röghegységek sorakoznak. Anglia 
középső részén húzódik a Pennine-hegy-
ség (ejtsd: penájn). A  Brit-szigetek leg-
zordabb rögvidéke a jégkorszak nyomait 
őrző Skót-felföld. Franciaország területén 
is több röghegységgel találkozunk, mint a 
Francia-középhegység, a Vogézek, Bretag-
ne (ejtsd: brötany), valamint Normandia 
hegyei. Az Ardennek Belgium déli részén 
húzódik, de átnyúlik Franciaországba is.

Franciaország keleti részén húzódik a 
Nyugati-Alpok. Itt emelkedik földrészünk 
legmagasabb csúcsa, a Mont Blanc (4807 méter). Délen mintegy 450 kilométer hosszan a 
Pireneusok láncai húzódnak. Mindkét hegység az Eurázsiai-hegységrendszer tagja.

Franciaországban a hegyvidékek között tágas medencék és folyóvölgyek találhatók. 
A Párizsi-medence a tenger felé nyitott táj. A Brit-főszigeten a legnagyobb és legsűrűb-
ben lakott a Londoni-medence. A Benelux országok területének nagy része sík vidék, al-
földek és nagy kiterjedésű mélyföldek jellemzik. A mélyföld a tengerszint alatt található 
olyan sík terület, amelyet nem borított el a tenger vize.

Mutasd meg a térképen a felsorolt tájakat! Ügyelj a kialakulás sorrendjére!

27. ábra. A Skót-felföld vidékén mindenfelé 
megfi gyelhetjük a jégkorszaki jég nyomait

28. ábra. A Mont Blanc – előtérben a Cheserys-tó (ejtsd: sézrísz)
Nézz utána, miről kapta a nevét a hegy! Szerinted hogyan alakult ki ez a tó?
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Az Atlanti-óceán éghajlati hatása
Nyugat-Európa területének nagy részén az Atlanti-óceán irányából érkező, csapadékot 
szállító légtömegek határozzák meg az éghajlatot. A magas páratartalom miatt gyakori 
a sűrű köd.

A Brit-szigeteken, Franciaország nyugati felén és a Benelux államokban óceáni éghaj-
lat jellemző. Kelet felé haladva fokozatosan csökken az óceáni hatás: egyre kevesebb lesz 
a csapadék, a nyarak melegebbek, míg a telek hidegebbek lesznek. Az éghajlat fokozatosan 
nedves kontinentálissá válik.

•  Olvasd le Európa csapadéktérképéről, melyek Nyugat-Európa legcsapadékosabb 
területei! Adj magyarázatot a tanultak alapján!

•  Keresd meg Cardiff ot és Edinburgh-t a térképen!
•  Hasonlítsd össze a közel azonos földrajzi hosszúságon található két város éghaj-

latát! Milyen különbségek tapasztalhatók? Mi ennek az oka?

A Rhône-völgyének nagy része és a Földközi-tenger menti területek a meleg mérsé-
kelt övbe tartoznak, így itt a mediterrán éghajlat jellemző.

A magashegységek – az Alpok és a Pireneusok – éghajlata hegyvidéki. Három-négy 
ezer méteres csúcsait nyáron is hó borítja.

Hollandia eredeti neve – Nederland – mélyföldet jelent. Nem véletlen ez az elnevezés, hiszen az or-
szág jelentős része a tenger szintje alatt fekszik. Ha nem védené a jól megépített gátrendszer, az ország 
legalább fele víz alá kerülne. Az itt élők évszázadok óta építik, erősítik gátjaikat, hogy azok megvédjék 
a mögöttük lévő, már megművelt és lakott területeket a tengertől. A történelem során sokszor pusz-
tított a tenger, legutoljára 1953-ban. Egy vihardagály alkalmával néhány óra leforgása alatt kilencven 
falu került víz alá. A katasztrófa 1800 emberéletet követelt. Ezután építették ki a hatalmas vízvédelmi 
rendszert. A tenger által elöntött területeket visszahódították a tengertől. Ezek ma humuszban gazdag, 
jó termőterületek. Árkokkal és csatornarendszerekkel vezetik el a felesleges vizet, gátakkal védik a 
területüket. A vizet régen szélmalmok hajtották ki, ma szivattyúk emelik át a tengerbe.
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29. ábra. Cardiff  (ejtsd: kardiff ) 
éghajlati diagramja

30. ábra. Edinburgh (ejtsd: edinboro) 
éghajlati diagramja

é.sz. 51° 29’; ny.h. 3°11’ é.sz. 55° 56’; ny.h. 3°09’
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Egyenletes vízjárású folyók
Az óceáni területek folyói egyenletes vízjárásúak. A Brit-szigeteken rövidek, de a sok 
csapadék következtében bővizűek. Az éghajlati viszonyok miatt télen sem fagynak be. 
Az erős tengerjárásnak köszönhetően tölcsértorkolattal ömlenek a tengerekbe. Legna-
gyobb folyója a Temze, melynek torkolatába épült az ország fővárosa.

Miért rövidek a Brit-szigetek folyó-
vizei? Válaszolj az atlasz segítségével!

Franciaország és a Benelux-államok te-
rületén a bőséges csapadéknak köszönhe-
tően sűrű a vízhálózat. A folyók vízjárása 
viszonylag egyenletes errefelé. Az Atlanti- 
óceánba érkező folyók hatalmas tölcsér-
torkolatot hoztak létre, mint a Szajna és 
a Loire (ejtsd: loár). A Földközi-tengerbe 
torkolló Rhône-nak (ejtsd: rón) deltator-
kolata van. A Rajna Európa középső terü-
letéről érkezik az Északi-tengerbe.

Indokold meg, miért különbözik az Atlanti-óceánba és a Földközi-tengerbe ömlő 
folyók torkolata!

Nyugat-Európa országai: Nagy-Britannia, Írország, Franciaország, a Benelux ál-
lamok – Belgium, Hollandia, Luxemburg. Ide tartozik két törpeállam, Monaco és An-
dorra is. Országai fejlett gazdasággal rendelkeznek.

A nyugat-európai országok közül Nagy-Britanniával és Franciaországgal részleteseb-
ben is megismerkedünk.

31. ábra. A Loire Saumurnál. 
Az óceáni éghajlat folyói bővizűek

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd meg a térképen Nyugat-Európa határait! Jellemezd 

a partvonalát!
2. Mutasd be a kontinensrész tájait a kialakulásuk sorrendjében!
3. Hogyan módosítja az Atlanti-óceán a térség éghajlatát?
4. Mutasd be Nyugat-Európa jellemző éghajlatait!
5. Jellemezd az óceáni terület folyóit!
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A gazdasági élet új kihívásai

A nyugat-európai országok kedvező fekvése, a tenger közelsége és a kikötésre alkalmas 
partvonal már évszázadokkal ezelőtt jelentős hajófl ották létrehozását és ennek köszönhe-
tően a tengeri kereskedelem virágzását hozta. Elsősorban Nagy-Britannia, Franciaország 
és Hollandia hatalmas birtokokra tett szert a világ minden részén. Túl azon, hogy nyers-
anyagokat szolgáltattak, a gyarmatok biztos felvevőpiacot is jelentettek.

„ A világ műhelye”
A gyarmatokról és a tengeri kereskedelemből származó bevételekből Nagy-Britannia a 19. 
században vezető gazdasági hatalom lett. Itt bontakozott ki az ipari forradalom. Mindezt 
a gazdag bányakincsvagyon, a gyarmatokról származó nyersanyagok és a számtalan tech-
nikai újítás tette lehetővé.

Elevenítsd fel, amit az ipari forradalomról történelemből tanultatok!

A gazdaság soha nem látott ütemben fejlődött. Nagy tömegben és olcsón állították elő 
az árukat. Az 1800-as évek végén a világ ipari termékeinek mintegy harmadát a brit biro-
dalom adta.

Gondolkozz! Miért tudták nagy tömegben és olcsón előállítani a termékeket?

Nyugat-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, a nagy földrajzi felfedezések, gyarmatosítás, 
brit és francia gyarmatok, a gyarmatbirodalom felbomlása, kikötői ipar

BRIT GYARMATOK FRANCIA GYARMATOK32. ábra. A brit és a francia gyarmatbirodalom a 20. század elején

Francia gyarmatok Brit gyarmatok
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A  brit birodalom hanyatlása az Amerikai Egyesült Államok kiválásával indult el. 
A gyarmati rendszer felbomlása a 20. század közepén kezdődött, és az 1960-as évekre 
nagyrészt befejeződött. Nagy-Britannia, Franciaország és Hollandia a mai napig rendel-
kezik külbirtokkal.

A bányakincsvagyon csökkenése
A gyarmatbirodalom elvesztésével megszűnt az olcsó nyersanyagforrás.

Az eddig tanultak alapján sorold fel, mely nyersanyagokat szállítottak az anyaor-
szágba a gyarmatokról!

Az intenzív kitermelésnek köszönhetően a hazai bányakincsvagyon jelentős mérték-
ben megfogyatkozott.

Jó példa erre Nagy-Britannia. Az első 
nehézipari központja a Fekete-vidék volt. 
Birmingham (ejtsd: börmingem) környé-
kére, a Pennine-hegység vasércére és feke-
teszenére épült a kohászat, az acélgyártás 
és a gépgyártás. Az apadó bányakincsva-
gyon miatt azonban e történelmi iparvidék 
jelentősége napjainkra nagymértékben 
csökkent. A gazdaságtalanul termelő bá-
nyákat bezárták, mely magával hozta az 
ipari üzemek leépítését is mind a kohá-
szat, mind a gépgyártás területén. Ma már 
Nagy-Britannia is kénytelen külföldről 
vásárolni nyersanyagokat.

A nyugat-európai országok külbirtokai
Nagy-Britannia
Csatorna-szigetek: La Manche
Man: Ír-tenger
Anguilla: Karib-szigetek
Bermuda: Észak-Atlanti-óceán
Brit Indiai-óceáni terület: Indiai-óceán
Brit Virgin-szigetek: Karib-szigetek
Falkland-szigetek: Dél-Atlanti-óceán
Gibraltár: Európa, Ibériai-félsziget
Kajmán-szigetek: Karib-szigetek
Montserrat: Karib-szigetek
Pitcairn-szigetek: Óceánia, Polinézia
Szent Ilona és tartozékai: Dél-Atlanti-óceán
Turks- és Caicos-szigetek: Karib-szigetek

Franciaország
Francia Guyana: Dél-Amerika
Guadeloupe: Karib-szigetek
Martinique: Karib-szigetek
Réunion: Délkelet-Afrika
Mayotte: Délkelet-Afrika
Saint-Pierre és Miquelon: Észak-Amerika
Francia Polinézia: Óceánia
Új-Kaledónia: Óceánia
Wallis és Futuna: Óceánia
Francia déli területek: Dél-Indiai-óceán
Hollandia
Aruba: Karib-szigetek
Holland Antillák: Karib-szigetek

33. ábra. Fekete-vidéki szénbánya ábrázolása  
korabeli metszeten – az ipari forradalom  

vívmányaként gőzgép hozza fel a szenet a mélyből
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A kikötői ipar jelentőségének növekedése
Mivel az atlanti országok fekvése kedvez 
a hajózásnak, a szükséges nyersanyago-
kat a tengeren szállítják. A  hajón beho-
zott ásványkincseket a szállítási költségek 
csökkentése érdekében nem viszik tovább 
az országok belső részein található iparvi-
dékekig. Nyugat-Európában is, akárcsak 
az eddig tanult, tengerparttal rendelkező 
térségekben a kikötőkbe telepítették az új 
nehéz és könnyűipari üzemeket. Ezekben 
az országokban fejlett kikötői ipar alakult 
ki az elmúlt években.

Rotterdam – Európa legforgalmasabb kikötője

A  tengertől 30 kilométerre fekvő 
kikötő évente több mint 30 ezer 
tengeri és 180 ezer folyami teherha-
jó forgalmát bonyolítja le. Legkor-
szerűbb része az Europort, amely 
a legnagyobb hajók fogadására is 
alkalmas. A  kikötőhöz több nagy 
kőolaj-finomító, hajóépítő, hajó-
javító, valamint vegyipari üzemek 
sora kapcsolódik, de malmokat és 
élelmiszer-feldolgozó gyárakat is te-
lepítettek ide. A kikötőhöz hatalmas 
tárolók és raktárak is tartoznak.

Olvasd le a táblázatból, Európa me-
lyik részén vannak a legnagyobb te-
herkikötők! Indokold meg! 2. táblázat. Európa 10 legnagyobb teherforgalmi kikötője

Kikötő Ország Áru tömege  
(millió tonna, 2012)

 1. Rotterdam Hollandia 395,6
 2. Antwerpen Belgium 164,5
 3. Hamburg Németország 113,5
 4. Marseille Franciaország 81,8
 5. Algeciras Spanyolország 74,6
 6. Amszterdam Hollandia 71,2
 7. Immingham Nagy-Britannia 60,1
 8. Le Havre Franciaország 59,2
 9. Bréma Németország 58,2
10. Valencia Spanyolország 54,2

Forrás: Eurostat

35. ábra. Az Europorthoz jelentős kikötői ipar kapcsolódik

34. ábra. Marseille (ejtsd: márszej). Egyre több kikötő 
közelében láthatunk ilyen ipari parkot
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Újabb kihívások
A gyarmatbirodalom elvesztésével a biztos 
felvevőpiac jelentős részét is elveszítették.

Az olcsó, amerikai és kelet-ázsiai ipar-
cikkek nagy tömegben jelentek meg a vi-
lágpiacon*, mint például a textíliák.

Mindezek következtében a nyugat-euró-
pai országok gazdasági élete is új kihívások 
elé nézett.

Egyre inkább előtérbe kerülnek a világ-
piacon versenyképesebb, jövedelmezőbb, 
szakképzett munkaerőt igénylő iparágak, 
például az elektronikai ipar.

Országokon átívelő vállalatok
A világgazdaság változásait követve, Nyugat-Európa országaiban is egyre több olyan vál-
lalat alakul, amelynek tevékenysége több országra is kiterjed. Ezek részegységei a világ 
bármelyik részén megtalálhatók. Ha például a gyártásnál legfontosabb szempont az olcsó 
munkaerő, akkor abba az országba telepítik, ahol ez adott. Ha viszont a folyamat szaktu-
dást igényel, a szakképzett munkaerő a legfontosabb telepítő tényező.

A gyárak mellett bankokat és kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatokat is meg-
találunk közöttük, mint például a hipermarket-hálózatok.

Keressetek példát az interneten ilyen brit vagy francia vállalatokra!

36. ábra. A híradástechnikai ipar termékei 
keresettek a világpiacon

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely természeti adottságok segítették a nyugat-európai országokat a 

gyarmatbirodalmak létrehozásában?
2. Miért nevezték Nagy-Britanniát a 19. században a „világ műhelyének”?
3. Milyen hátrányokkal járt a gyarmatok elvesztése?
4. Minek köszönhető a kikötői ipar fellendülése?
5. Miért lett szükség a versenyképesebb iparágak fejlesztésére?
6. Mely iparágak kerültek előtérbe az elmúlt időszakban?
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Nyugat-Európa szigetországa: Nagy-Britannia

•  Eddigi ismereteid alapján, a térkép se-
gítségével határozd meg Nagy-Britan-
nia földrajzi helyzetét!

•  Nézz utána, miért nem tagja a schen-
geni övezetnek és az eurózónának! 

Nagy-Britannia négy történelmi országré-
sze: Anglia, Skócia, Wales (ejtsd: velsz) és 
Észak-Írország. Fővárosa: London.

1973-ban csatlakozott az Európai Unió-
hoz. Nem tagja a schengeni övezetnek és az 
eurózónának. 

Nagy-Britannia jellegzetesen soknemzetiségű, igazi multikulturális ország. A  világ 
számos részéről érkeztek bevándorlók. Folyamatosan emelkedik az Európai Unió hát-
rányosabb helyzetű országaiból érkezők száma. Több százezer magyar vállal munkát 
vagy tanul az Egyesült Királyságban, a legtöbben Londonban.

Olvasd le a 38. ábráról a szigetország főbb népcsoportjainak százalékos arányát!

Nyugat-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, GDP, Európai Unió, bevándorlók, a megváltozott 
gazdaság jellemzői a térség országaiban, kikötői ipar

Nagy-Britannia 
és Észak-Írország Egyesült Királysága

Főváros London

Államforma alkotmányos monarchia

Hivatalos nyelv angol

Terület 243 610 km2

Népesség 63 742 977 fő

Népsűrűség 262 fő/km2

Egy főre jutó GDP 37 700 USD

38. ábra. A fő népcsoportok százalékos 
részesedése az összlakosságból

44
4

10

37. ábra. London. A Parlament épülete a Temze partján, 
mellette a híres Big Ben

angol
skót
ír
walesi
egyéb

78
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Korszerű mezőgazdaság
Nagy-Britanniában a lakosság 2%-át foglalkoztatja a mezőgazdaság. Korszerű üzemeiben 
nagyon intenzív gazdálkodás folyik, ennek köszönhető, hogy a korábban élelmiszer-be-
hozatalra szoruló ország ma már szinte teljesen önellátó.

A természeti viszonyoknak köszönhetően a mezőgazdaság vezető ága az állattenyész-
tés. Elsősorban legeltető szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoznak, de kiemelkedő a ser-
tés- és a pulykatartása is.

A gyérebb füvű keleti és északi országrészben a juhtenyésztés jellemző.
Történelmi múltra visszatekintő versenylótenyészeteiből a világ élvonalába kerülnek 

az állatok.
Az óceáni éghajlatnak megfelelően takarmánynövényeket, árpát, burgonyát és rozst 

termesztenek. A Londoni-medence fő terményei a búza és a zöldségfélék.

London a Temze partján elterülő hatalmas vi-
lágváros. Lakóinak száma több, mint Magyaror-
szágé. Igazi multikulturális hely, ahol számtalan 
népcsoport és kultúra találkozik. Legalább 300 
nyelvet beszélnek. A  lakosság alig 60%-a brit. 
London lakóinak 12%-a fekete bőrű, de magas 
az indiaiak aránya is. A lakosságának közel ne-
gyede az Unión kívül született.

A világ egyik leglátogatottabb helye, csaknem 
30 millióan keresik fel évente. Kereskedelmi, 
oktatási, tudományos, egészségügyi, kulturális 
és New York mellett a világ legnagyobb pénz-
ügyi központja.

2012-ben már harmadik alkalommal rendez-
tek itt olimpiát.

40. ábra. Mezőgazdasági terület Walesben. Határold körül a térképen Wales területét!

39. ábra. London modern üzleti negyede 
késő délutáni fények mellett
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Kiürülőfélben lévő bányák – új ásványkincsek
A  Pennine-hegység, Wales és a Skót-me-
dence jó minőségű feketeszénbányáiban a 
készletek csökkenése miatt a kitermelés is 
nagymértékben lecsökkent. A  gazdaság-
talanul termelő bányák jó részét bezárták. 
Mára vas- és színesércbányái is alaposan 
kimerültek. Ezekből a nyersanyagokból 
behozatalra szorul.

Az Északi-tengeren hatalmas kőo-
laj- és földgázmezőket tártak fel. Jelenleg 
Nagy-Britannia Európa legnagyobb szén-
hidrogén-készleteivel rendelkezik.

A szénhidrogének vezető szerepe
Napjainkban a kőolaj és a földgáz az ország legfontosabb energiahordozója. 

Kilenc atomerőművében a villamos energia negyed részét állítják elő. 2023-ra új atom-
erőmű készül el, melynek megépítését az Európai Bizottság engedélyezte. 

A tengerek felől fújó szél erejét már több szélerőmű fogja be. A világ legnagyobb szél-
erőműparkját építik meg az észak-angliai partoktól 130 kilométerre az Északi-tengeren. 
400 szélturbinát helyeznek el.

41. ábra. Fúrótorony az Északi-tengeren

42. ábra. A szélturbina felállítása a tengeren hatalmas technikai feladat
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A gyarmatbirodalom szétesése – új iparszerkezet kialakulása
A bányakincsvagyon csökkenésének köszönhetően Nagy-Britannia is külföldről vásárol-
ja a szükséges nyersanyagok jelentős részét. Ennek megfelelően nőtt a tengeri kereske-
delem, ezzel együtt a hajógyártás jelentősége.

Mint már tudod, kialakult 
a fejlett kikötői ipar. Fontos 
központjai: Glasgow (ejtsd: 
glezgó), Cardiff  és Newcast-
le (ejtsd: nyúkaszl).

A  kikötőkbe áthelyezett 
vas- és acélkohászatra ha-
talmas gépgyárak települ-
tek. Üzemeiből sokféle, ki-
váló minőségű gép kerül a 
hazai és világpiacra.

Vegyipari üzemei is a ki-
kötőkbe települtek, mivel 
ide érkezik az Északi-ten-
geren kitermelt kőolaj és 
földgáz. A  felszínre hozott 
nyersanyagot óriási tankha-
jókkal szállítják. A  költsé-
gek csökkentése érdekében 
a kőolaj-fi nomítókat is a 
kikötőkbe telepítették.

Napjainkban a gépkocsi- és repülőgépgyártás, az űrtechnikai, az elektronikai és a 
híradás-technikai ipar került az előtérbe.

A gyarmati múltban kialakult hagyományos iparága, a textilipar elvesztette évszáza-
dos rangját. Viszont minőségi termékei – főként gyapjúszövetei – még ma is keresettek a 
piacon. A Liverpool (ejtsd: liverpúl) kikötőjébe érkező gyapotot a pamutipar dolgozza fel, 
melynek Manchester (ejtsd: mencseszter) a központja. A Pennine-hegység keleti oldalán 
lévő Leeds (ejtsd: lídsz) a gyapjúfeldolgozás fellegvára.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd a szigetország földrajzi helyzetét!
2. Milyen változásokon ment keresztül az ország ipara?
3. Miért volt szükség a kikötői ipar létrehozására? Mely tényezők tették 

lehetővé?
4. Jellemezd a mezőgazdaságát!

43. ábra. Konténerkikötő Doverben. A háttérben jól látszanak
a híres fehér sziklák 

   Nyugat-, Észak- és Dél-Európa 33



Az Unió éléstára: Franciaország

A  térkép segítségével határozd meg 
Franciaország földrajzi helyzetét!

Franciaország nyitott az Atlanti-óceán felé, dé-
len a Földközi-tenger mossa a partjait. Ennek 
köszönhetően az ország életében a múltban és 
ma is meghatározó a tengeri fekvés.

Fővárosa: Párizs.
Az Európai Unió alapítói közé tartozik. 

Tagja mind a schengeni övezetnek, mind az 
eurozónának.

Franciaország etnikailag 
az egyik legváltozatosabb 
ország. A  világ számos ré-
széről érkeznek bevándor-
lók, elsősorban a volt afrikai 
gyarmatokról, például Al-
gériából, Marokkóból, Tu-
néziából. Többségük arab és 
fekete. A  számuk folyama-
tosan nő. Komoly gondot 
jelentenek a gyakori etnikai 
villongások.

Nézz utána az inter-
neten, melyek a legjel-
lemzőbb kiváltó okok!

Az értékesítési gondokkal küszködő mezőgazdaság
Franciaországban a változatos természeti viszonyok sokoldalú mezőgazdaság kialakulá-
sát tették lehetővé. A zömében kis- és középparaszti birtokokon korszerű körülmények 
között termelnek. Ennek köszönhetően nagy mennyiségben sokféle, jó minőségű áru 
kerül ki a gazdaságokból. Az Európai Unió legnagyobb mezőgazdasági termelője és 
exportőre.

Nyugat-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, GDP, Európai Unió, multikulturális ország, 
bevándorlók, a megváltozott gazdaság jellemzői a térség országaiban, kikötői ipar

Francia Köztársaság
Főváros Párizs
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv francia
Terület 551 500 km2*
Népesség 62 814 233 fő
Népsűrűség 114 fő/km2

Egy főre jutó GDP 40 400 USD
* Csak az európai terület és népesség

44. ábra. Párizs este. Az Eiff el torony fényárban úszik 
Nézz utána, az év melyik napján borul egy órára sötétbe! Miért?
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Vezető ágazata az állattenyész-
tés, ezen belül a szarvasmarha-
tartás a legjellemzőbb. A sertéste-
nyésztés az ország minden részén 
elterjedt. Jelentős baromfiállo-
mánnyal rendelkezik.

Az óceáni éghajlaton takar-
mánynövényeket, burgonyát és 
lent termesztenek. A kontinentális 
éghajlatú területek hatalmas szán-
tóföldjein búzát, kukoricát és cu-
korrépát ültetnek. A  mediterrán 
tájakon a zöldség- és gyümölcster-
mesztés jellemző.

Délen hatalmas olajfaligetek 
díszlenek. Európa legjelentősebb 
mandulatermesztője. Ezekről a te-
rületekről származik a híres francia 
parfümök alapanyaga, a levendula 
és a rózsa is. Jelentős a szőlőter-
mesztése. A  borászatban világsi-
kereket ér el. A  francia pezsgőket, 
vörösborokat és a konyakot min-
denfelé keresik.

Franciaország számára gondot 
jelent, hogy korszerű mezőgazda-
sága drágábban termel a dél-eu-
rópai országoknál. Ebből adódóan 
az Unión belül sokszor értékesítési 
gondjai vannak.

Az atomerőművek vezető szerepe
Energiaszükségletének háromnegyed részét atomerőművekben állítják elő. Az ehhez 
szükséges urán nagy részét a Francia-középhegységben bányásszák. A szénhidrogéneket 
a Közel-Keletről hozzák be.

Mondd el a tanultak alapján, milyen előnyökkel járt Franciaország számára a Szue-
zi-csatorna megnyitása!

Nagy esésű hegyvidéki folyóira vízerőműveket telepítettek. A Föld egyetlen nagymé-
retű árapályerőműve Franciaországban, a Rance-folyó (ejtsd: ransz) tölcsértorkolatában 
található.

45. ábra. Burgundia híres borvidékén amerre a szem ellát, 
mindenfelé szőlőültetvények sorakoznak  
Határold körül a térképen Burgundiát!

46. ábra. Aratás előtt és után – levendulaültetvény  
Provence-ban (ejtsd: provansz) 

Gyűjts érdekességeket a levendula gyógyászati jelentőségéről!
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Az áthelyezett ipar
Területén sokféle ásványkincs található, de készleteik mára igen megfogyatkoztak. 
Egyre több nyersanyagot kénytelen külföldről megvásárolni. Tagolt partvidékén nagy 
befogadóképességű kikötőket építettek. Mivel a külföldről megvásárolt nyersanyagok 
zömét tengeren szállítják, az olcsó szállítási lehetőség mellé építik a feldolgozóüzeme-
ket is. Ma már Franciaországban is elsősorban a kikötők iparát fejlesztik. Olajfinomítók, 
vas- és acélkohók, gépgyárak épültek ide. Legnagyobb kikötője Marseille.

A Dél-Franciaországban bányászott bauxitot a helyi vízenergiára épült kohókban dol-
gozzák fel.

A  francia ipar kiemelkedő 
ágazata az autógyártás, mely-
nek legfontosabb központja 
Párizs. Híres a repülőgép-
gyártása is, melynek Párizs 
és Toulouse (ejtsd: tulúz) a 
fellegvára. A műszerek, elekt-
ronikai és atomerőmű-beren-
dezések gyártása, valamint ha-
diipara világszínvonalú.

Franciaország hagyományos 
iparágai a kozmetikai cikkeket 
és divatárukat előállító ipar-
ágak. A  textilipar központja 
Lyon. A város már a XVI. szá-
zadban a selyemszövés egyik 
legjelentősebb európai központ-
ja volt.

Nagyon sok vendégmunkás dolgozik itt, akik elsősorban az egykori gyarmatokról, 
mint például Algériából, Tunéziából, Marokkóból érkeztek.

A francia vasúti közlekedés világszínvonalú. Korszerű gyorsvasútjai az egész orszá-
got behálózzák. Franciaországban közlekednek a világhírű TGV nagysebességű vonatok. 
1981 óta üzemelnek, és folyamatosan korszerűsítik a szerelvényeket.

A világ leglátogatottabb országa
Franciaország évről évre hatalmas bevételekre tesz szert a turizmusból. Kedvező termé-
szeti adottságait a pihenni vágyók milliói élvezik a minden igényt kielégítő üdülőparadi-
csomokban. Nyáron elsősorban a tengerpartokat, míg télen a síparadicsomokat keresik 
fel többen. Közkedvelt üdülőhely a Riviéra, melynek varázsát a magashegység és a medi-
terrán tengerpart találkozása adja.

47. ábra. Toulouse-ban az Airbus gyártja  
a legnagyobb repülőgépeket, az A380-asokat
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A Monacói Hercegség
Franciaország területén található önálló állam a 
Monacói Hercegség. A  kedvező adózási viszo-
nyok miatt nagyon sok tehetős külföldi telepszik 
le itt. A  francia Riviérán található törpeállam 
legfőbb bevételi forrása az idegenforgalom. For-
ma–1-es futam helyszíne is.

Egészséges étkezési szokások
A franciák nagyon sokféle zöldségételt fogyasz-
tanak. A sovány húsokat, elsősorban a baromfi t 
és a halat kedvelik. Ételeiket többnyire olíva-
olajjal készítik. A  legértékesebb olajat hidegen 
sajtolják ki az olajbogyóból. Legalább három-
százféle sajtot készítenek, ami minden étkezés 
elengedhetetlen része. A  mi üzleteinkben is 
többféle egészséges francia sajt kapható. Érde-
mes megkóstolni ezeket! 48. ábra. Jellegzetes mediterrán hangulat Monacóban

Ellenőrizd tudásodat!
1. Keress összefüggést az ország természeti viszonyai és mezőgazdasága  között!
2. Mi jellemzi a mezőgazdaságát?
3. Milyen változásokon ment keresztül az ország ipara?
4. Miért következtek be ezek a változások?
5. Hogyan járult hozzá ehhez az ország földrajzi helyzete?

49. ábra. A Francia Riviera üdülőparadicsoma kedvelt nyaralóhely
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Észak-Európa legnagyobb részét a Skandináv-félsziget adja. Hozzá tartozik a Jylland-fél-
sziget és számtalan kisebb-nagyobb sziget, melyek a környező tengerekben találhatóak. 
Ide tartozik Izland szigete is.

A jég alakította felszín
Észak-Európa keleti részét a Balti-pajzs foglalja el. Ehhez az ősi darabhoz gyűrődött hoz-
zá az óidőben a Skandináv-hegység, mely földrészünk legrégebbi röghegysége. Bármerre 
megyünk az északi területeken, mindenfelé a jégkorszaki jég munkájának eredményeivel 
találkozunk.

Elevenítsd fel, amit a jégkorszaki jég felszínformáló tevékenységéről tanultunk!

A jégformálta Észak-Európa

Minél északabbra érünk, nyáron annál 
hosszabbak a nappalok. A  sarkkörön túl 
néhány hétig vagy hónapig nem megy le a 
Nap, csak körbejár az égbolton. Az itt élők 
fehér éjszakáknak nevezik ezt az idősza-
kot. A  sarkkörön túli területeken, például 
Finnországban 75 napig nem megy le, míg 
télen, a sarki éjszakák idején 51 napig nem 
emelkedik a horizont* fölé a Nap. A hosszú 
sarki éjszakán gyakran látható a sarki fény.

földtörténeti korok és eseményeik, a jég felszínformáló tevékenysége, Európa kialakulása, a hideg 
és a mérsékelt övezet jellemzői, Észak-atlanti-áramlás

Jeges-tenger

Izland
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ger

Nor
vé

gia
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sz

ág

D
án

ia

Fi
nn

or
sz
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enger

Északi

sarkkör

50. ábra. Észak-Európa országai

51. ábra. Egy téli nappal a norvégiai 
Északi fokon. Keresd meg a térképen! 

Nézz utána, miről nevezetes!

A térkép segítségével határozd meg 
Észak-Európa földrajzi helyzetét!

Északi sarkkör
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A kevésbé ellenálló kőzetekbe 
– éppen úgy, mint Észak-Ameri-
kában – több tízezer kisebb-na-
gyobb tómedencét vájt a jég, 
létrehozva ezzel a Balti-pajzs te-
rületén a Finn-tóvidéket.

A  partvonal formálásában is 
a jégé volt a legnagyobb szerep.  
A  jégkorszakban a Skandináv 
-hegységből a tengerbe eresz-
kedő gleccserek itt csiszolták, 
mélyítették a völgyeiket. Az el-
jegesedés elmúltával a felolvadó 
gleccserjég helyére benyomult 
a tenger. A  Skandináv-félszige-
ten, Norvégia partjainál így jött 
létre több ezer fjord. Az érde-
kes alakú, keskeny tengeröblök 
hosszan benyúlnak a szárazföld 
belsejébe, gyakran elágaznak, és 
nagyon mélyek. Vizük nyugodt, 
csendes, nem tapasztalhatjuk a 
tenger erős hullámzását. Kiválóan 
alkalmasak kikötésre.

Olvasd le néhány fjord ne-
vét Észak-Európa térképé-
ről! Figyeld meg a fjordok 
alakját!

A változatos éghajlat

Kövesd végig a térképen az Észak-atlanti-áramlás észak-európai útját!

Mivel Észak-Európát kettészeli az Északi sarkkör, a terület északi része a hideg öve-
zetben húzódik. A sarkkörön túli területeken, a sarkköri övre jellemző tundraéghajlat 
alakult ki. Mint azt már tudod, az Észak-atlanti-áramlás jelentősen módosítja a partvidék 
éghajlatát. A meleg áramlatnak köszönhetően a Norvég-tenger kikötői télen sem fagy-
nak be. Így egész évben indulhatnak hajók a sarkkörön túli Narvik kikötőjéből is.

A térkép segítségével határozd meg Narvik földrajzi helyzetét!

52. ábra. A Koli Nemzeti Park-beli Pielinen tó Finnországban 
Keresd meg a tavat a világatlaszban!

53. ábra.  A Sogne-fjord Norvégiában. 
A Föld második leghosszabb fjordja, 203 kilométerre nyúlik be  

a szárazföld belsejébe
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A mérsékelt övezetben 
található Észak-Európa leg-
nagyobb része. A  Skandi-
náv-hegység elhelyezkedé-
sének meghatározó szerepe 
van a térség éghajlatának 
az alakulásában. A  hegy-
ség Norvég-tenger felőli 
oldalán óceáni éghajlat 
alakult ki. Mivel itt a tenger 
közelsége és a domborzat is 
hatással van az éghajlatra, 
bőséges csapadék öntözi 
a nyugati lejtőket. A  Jyl-
land-félsziget is az óceáni 
területhez tartozik.

A Norvég-tenger irányából érkező légtömegek a hegységen átjutva már nem hozzák 
magukkal a tenger jótékony hatását, így a keleti oldalon sokkal kevesebb a csapadék. 
Az északi részeken tajgaéghajlat, míg a délebbi vidékeken nedves kontinentális éghajlat 
alakult ki.

A  Skandináv-hegység elhelyezkedésé-
nek köszönhetően különböző éghajlatú 
területeket választ el egymástól, ezért ég-
hajlatválasztó hegységnek nevezzük.

Kelet felé haladva csökken a csapadék és 
egyre hidegebb van. A Botteni- és a Finn-
öböl télen már hónapokra befagy.

Erdőkben gazdag vidékek
Észak-Európa nagy részén a természetes 
növénytakaró az éghajlatnak megfelelően 
elsősorban lombos és fenyőerdő. Az euró-
pai tajga fő alkotója a lucfenyő. Az ázsiai 
és az amerikai tajgán nem fordul elő. Mi-
vel az észak-európai országok gazdaságát 
elsősorban az erdőre építették, napjainkra 
jelentősen csökkent a területük. Ma már 
szigorúan védik a megmaradt erdőket.

Az északabbi részeken tundranövény-
zet található törpecserjékkel, törpefenyők-
kel, hidegtűrő fűfélékkel, zuzmókkal.

óceáni éghajlat

Norvég-
tenger

Skandináv-hegység Botteni-
öböl

tajgaéghajlat 
kontinentális éghajlat

száraz légtömegpáradús  
óceáni légtömeg

54. ábra. A Skandináv-hegység éghajlatválasztó szerepe 
Figyeld meg az ábrán a légtömegek jellemzőit és az útját!

55. ábra. Fenyőerdők töltik ki a több tízezer tó  
közötti területeket Finnországban
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Sűrű vízhálózat
A Norvég-tengerbe futó folyók a sok csa-
padék miatt bővizűek. A Skandináv-hegy-
ség meredek lejtőinek köszönhetően pedig 
nagy esésűek. Észak-Európa többi részén 
is igen sűrű a vízhálózat. Így van ez a ke-
vésbé csapadékos területeken is, mivel az 
alacsonyabb hőmérséklet miatt kicsi a pá-
rolgás mértéke.

A Skandináv-félszigeten sok a vízesés.
Észak-Európa tavakban gazdag. Ez 

különösen Finnországra igaz, ahol a jég 
munkájának köszönhetően több tízezer tó 
található.

A különböző méretű tavak hosszabb-rö-
videbb csatornákkal kapcsolódnak össze. 
A tóvidék területe nagyobb hazánkénál.

56. ábra. A fj ordok meredek faláról számtalan vízesés 
zúdul a mélybe. Észak-Európa nyugati részén sok 
helyen így jutnak el a felszín vízfolyásai a tengerbe

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan alakult ki Észak-Európa mai felszíne?
2. Milyen hatással van a terület éghajlatára az Észak-atlanti-áramlás 

és a Skandináv-hegység elhelyezkedése?
3. Miért sűrű Észak-Európa vízhálózata?
4. Miért nagy esésűek a nyugati területek folyói?

57. ábra. Ilyen gyorsfolyású, bővizű folyók jellemzik Észak-Európát
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Észak-Európa országai

Észak-Európa országai a fekvésükből adódóan nagyon ritkán lakottak. Ez alól csak a lé-
nyegesen kedvezőbb természeti viszonyokkal rendelkező Dánia kivétel. A lakosság több-
sége a kellemesebb klímájú délebbi területeken él.

Észak-Európa országai fejlett gazdasággal rendelkeznek, nagyon magas az egy főre 
jutó GDP. Közös bennük a természet szeretete, tisztelete. Különös hangsúlyt fektetnek a 
környezet- és természetvédelemre.

Norvégia és Izland kivételével az Európai Unió tagjai.

A tenger szerepe az északi népek életében
Mindegyikük gazdasági életét meghatározza 
az olcsó szállítási lehetőség, a tenger közelsé-
ge. Norvégia gazdasági életében különös jelen-
tősége van a tengernek. A fj ordok kiváló kikö-
tési lehetőséget biztosítanak.

Hatalmas kereskedelmi fl ottájával a világ 
számos országának áruit szállítja. A  hajózást 
segíti, hogy a kedvező éghajlati viszonyok miatt 
kikötői egész évben használhatóak. Méltán kap-
ta a tenger fuvarosa címet.

Mindegyik észak-európai ország gazdasági 
életében fontos szerepet tölt be a tengeri halá-
szat. Norvégia halászata vezető helyen áll kontinensünkön. Legfőbb zsákmány a hering 
és a tőkehal. A fogást az úszó konzervgyárak még a tengeren feldolgozzák.

Észak-Európa természeti viszonyai, a gazdasági élet fő ágai, a mezőgazdaság és az ipar telepítő tényezői, 
az egyes gazdasági ágak közötti kapcsolat jellemzői, a tenger gazdasági jelentősége

Norvég Királyság
Főváros Oslo
Államforma alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv norvég
Terület 323 802 km2

Népesség 5 147 792 fő
Népsűrűség 16 fő/km2

Egy főre jutó GDP 65 900 USD

58. ábra. Trondheim – az északi országokban gyakran festik színesre az épületeket
Nézz utána, miért!
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A folyók erejének a kihasználása
A Skandináv-hegységről lezúduló, bővizű, nagy esésű folyókon nagy teljesítményű vízi 
erőművek termelik az elektromos áramot. Ennek köszönhető, hogy a térségben elsősor-
ban az energiaigényes iparágakat fejlesztették, például a vas-, a színesfém- és az alumíni-
umkohászatot. Az egy főre jutó villamosenergia-termelésben Norvégia első a világon.

Fontos természeti erőforrás a fa
Mivel Észak-Európa erdősültsége magas, a fakitermelés és az erre épülő fafeldolgo-
zó ipar régi hagyományokkal rendelkezik. A térség fa-, papír- és bútoripara jelentős. 
A svéd gyufa világhírű.

Ma már a tervszerű erdőgazdálkodás részeként telepített erdők adják a nyersanyagot 
a faipar számára. A gazdaság szerkezetének jelentős átalakítása is nagyban hozzájárult 
az erdők védelméhez. Néhány évtizede még például Finnországban a fa- és papíripari 
termékek adták a kivitel több mint a felét. Ma már megelőzik ezeket az elektronikai és 
fémipari termékek.

Gazdag ásványkincsvagyon
Az ősi kőzetek gazdagok a nehézfémek ércei-
ben. Svédország hatalmas vasércvagyonnal 
rendelkezik. A kitermelt érc több mint három-
negyed részét exportálják. A  vasércbányászat 
központja Kiruna. 

Nemesacélgyártásban és -kivitelben Euró-
pában az első. A kiváló minőségű acél világhírű 
gépipar megteremtését tette lehetővé. Kiemel-
kedő a közlekedési eszközök gyártása.

Finn Köztársaság

Főváros Helsinki

Államforma köztársaság

Hivatalos nyelv finn

Terület 338 145 km2

Népesség 5 268 799 fő

Népsűrűség 15 fő/km2

Egy főre jutó GDP 40 500 USD
59. ábra. A Lappföldön rénszarvastenyésztéssel  

foglalkoznak. A zord téli időben etetni kell az állatokat

Svéd Királyság

Főváros Stockholm
Államforma alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv svéd
Terület 450 295 km2

Népesség 9 723 809 fő
Népsűrűség 21 fő/km2

Egy főre jutó GDP 44 700 USD
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Nézz utána, hol gyártják 
a nálunk is népszerű svéd 
gépkocsikat!

Az Északi-tenger alatt feltárt 
szénhidrogénmezőinek köszön-
hetően Norvégia Európa első 
kőolajtermelője lett, azonban a 
készletek rohamosan csökken-
nek. Hamarosan a Barents-ten-
ger alatt feltárt nagyon gazdag 
mezőkön kezdik a kitermelést. 

Az intenzív mezőgazdaság 
Észak-Európában Dánia kivételével kevés 
a művelésre alkalmas terület. Ezekre az or-
szágokra az intenzív mezőgazdaság jellemző, 
mely a korszerű agrokultúra megteremtésével 
igen hatékonnyá vált. Elsősorban az állatte-
nyésztés jelentős. Élelmiszerből behozatalra 
szorulnak.

A szántók aránya Dániában a legnagyobb 
egész Európában. A mezőgazdaság vezető ága-
zata az állattenyésztés. Jól tejelő szarvasmar-
ha-, hússertés- és baromfi állománya jelentős. 
Az óceáni éghajlaton takarmánynövényeket 
termesztenek.

Dán Királyság
Főváros Koppenhága
Államforma alkotmányos monarchia

Hivatalos nyelv dán (egyes körzetekben 
német)

Terület 43 094 km2

Népesség 5 569 077 fő
Népsűrűség 129 fő/km2

Egy főre jutó GDP 44 300 USD

60. ábra. Stockholm történelmi városrésze. 
A főváros tizennégy szigetre épült

61. ábra. Dániában nemcsak a szárazföldön használják ki az erős légmozgást, 
a tengerbe is telepítenek szélturbinákat
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Az Északi sarkkör mentén található Izlandot találóan a tűz és a jég országaként emlegetjük. Maga-
sabban fekvő területeit hatalmas jégmezők borítják, ugyanakkor területén mintegy 30, napjainkban 
is aktív vulkán található. Közülük legismertebb a Hekla. A vulkánkitöréseket hatalmas árvizek kísé-
rik, mivel a láva elolvasztja a jég- és hómezőket. Számtalan utóvulkáni jelenséggel találkozhatunk a 
szigeten. Legjellemzőbbek a feltörő hévforrások. Sok gejzír működik errefelé. A forró vizet lakások 
és üvegházak fűtésére használják, de geotermikus erőművet is telepítettek rá. Az ország fővárosának 
a neve is ezt őrzi: Reykjavík – gőzölgő öböl.

Izland lakói a mostoha természeti viszonyok között évszázadok óta a halászatból élnek, minden 
lakosra fejenként több mint 7000 kg kifogott hal jut.

A termelés szövetkezetekben folyik. A parasztok a földjeiket egyénileg művelik, de a 
fejlesztéseket, a szükséges gépeket, növényvédő szereket, műtrágyákat, szaporítóanyagot 
közösen szerzik be. Termékeiket is a szövetkezeteken keresztül értékesítik.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel Észak-Európa országainak közös jellemzőit!
2. Mely természeti erőforrások tették lehetővé gazdaságuk fejlődését?
3. Milyen szerepet tölt be a tenger az észak-európai országok gazdasági 

életében?
4. Miért alkalmasak a fjordok kikötésre?
5. Minek köszönhető az ércgazdagság?
6. Miért kevés a művelésre alkalmas terület? Hogyan hidalják ezt át?

Izlandi Köztársaság

Főváros Rejkjavík

Államforma köztársaság

Hivatalos nyelv izlandi

Terület 103 000 km2

Népesség 317 351 fő

Népsűrűség 3 fő/km2

Egy főre jutó GDP 42 600 USD

62. ábra. Izland-szerte találkozunk ilyen földbe 
mélyített és fűvel borított tetőkkel

Szerinted miért választják ezt az építési módot?
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A Földközi-tengerre néző Dél-Európa

A térkép segítségével határozd meg 
Dél-Európa földrajzi helyzetét!

Dél-Európa a Földközi-tengerbe nyúló 
Pireneusi- vagy más nevén Ibériai-, az Ap-
pennini- és a Balkán-félszigeten, valamint 
több ezer kisebb-nagyobb szigeten helyez-
kedik el. Keletről határos a Fekete-tenger-
rel. Partvonala rendkívül tagolt.

Dél-Európa kapuja: 
a Pireneusi-félsziget
A  Pireneusi-félsziget alapja egy hullámos 
felszínű fennsík, az óidei Mezeta. A tájat a 
Kasztíliai-választóhegység szeli ketté.

Északon a Pireneusok magas láncai húzódnak. A félsziget déli részének lánchegysége a 
Betikai-hegység. Mindkettő az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. A keskeny tengerparti 
sávon kívül alig van alföldje. Közülük legnagyobb az Andalúziai-medence.

Csizma a tengerben: az Appennini-félsziget
Az Appennini-félsziget csizmaként nyúlik a Földközi-tengerbe. A csizma gerincén húzó-
dik végig az Appenninek. A hegyvonulat láncai északnyugaton egyesülnek az Alpokkal.

Figyeld meg Dél-Európa domborzati térképén az Alpok és az Appenninek láncai-
nak egyesülését!

tagolt part, a földtörténeti korok eseményei, a röghegységek, a lánchegységek és az alföldek kialakulása 
és jellemzőik, vulkanizmus, az Eurázsiai-hegységrendszer európai tagjai, a valódi mérsékelt 
és a meleg mérsékelt övezet jellemzői, a függőleges övezetesség, éghajlatválasztó hegység

63. ábra. Dél-Európa országai

64. ábra. A félszigetet északról a névadó hegység zárja le
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Mind a félszigeten, mind pedig a kör-
nyező szigeteken ma is működnek vulká-
nok, mint a Vezúv, az Etna és a Stromboli. 
Számtalan utóvulkáni jelenség – hatal-
mas gőz- és többnyire kénes gázfeltörések, 
iszapfortyogók – árulkodik a múltbeli fo-
lyamatos vulkáni tevékenységről.

Az eddigi ismereteid alapján mu-
tasd be az Alpok kialakulását és fel-
színének jellemzőit!

A félszigetet északról az Alpok zárja le. 
Déli völgyeiben gleccsertavak találhatók, 
mint a Garda-, a Comoi-tó (ejtsd: kómói) 
és a Lago Maggiore (ejtsd: lágó madzsóre). 
Az Alpok és az Appenninek láncai közé 
ékelődik a befelé szűkülő Pó-síkság.

A több ezer szigettel övezett 
Balkán-félsziget
Európa Száva–Duna vonalától délre eső 
területeit tekintjük a Balkán-félszigetnek. 
A  Földközi-tenger keleti medencéjében 
található.

65. ábra. A Stromboli szinte folyamatosan működik,  
a hajósok körében természetes világítótoronyként ismert

66. ábra. A 3841 méter magas Monviso (ejtsd: monvízó) 
és társai Olaszország területén a Nyugati-Alpokban 

67. ábra. A Dolomitok az Alpok jégformálta része 
Keresd meg a térképen!

A Vezúv egy rétegvulkán. Fő építőkőzete az 
andezit. Geológusok mérései szerint a magma-
kamrájában kb. 50 km3 olvadt kőzetanyag van.

Már sokszor kitört, legutoljára 1944-ben. 
A legismertebb és egyben legemlékezetesebb 
kitörése 79-ben volt, amikor a körülötte lévő 
városokat, köztük Herculaneumot és Pompe-
it is elpusztította. Az izzó kőzettörmelék és a 
láva betemette a környéket. A láva vastagsága 
elérte a négy métert.

Az egyik legveszélyesebb vulkánként tart-
ják számon ma is, nem elsősorban a mérete 
miatt, hanem azért, mert egy esetleges kitörés 
Nápolyban és a körülötte lévő településeken 
mintegy hárommillió embert veszélyeztet.

Határozd meg a Vezúv földrajzi helyzetét 
Olaszország térképe segítségével!
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Rendkívül tagolt partvidék jellemzi. 
Körben több ezer kisebb-nagyobb sziget 
teszi még mozgalmasabbá.

•  Olvasd le a térképről, mely tenge-
rek határolják!

•  Nevezz meg néhány szigetet a tér-
kép segítségével!

A  Balkán-félsziget legrégebbi terüle-
tei az óidei rögvidékek. Legmagasabbra 
emelkedő tagja a Rila és a Rodope. Ezek-
hez gyűrődtek fel az újidőben az Eurázsi-
ai-hegységrendszer balkáni tagjai: a Di-
nári-hegység, Albánia és Görögország 
hegyláncai és a Balkán-hegység.

•  Az eddig tanult tájak közül me-
lyekre jellemzőek karsztjelensé-
gek? 

•  Mutasd meg őket a térképen!

A  Dinári-hegység fő építőkőzete a 
mészkő. Felszínét karsztjelenségek teszik 
változatossá.

A  mészkőhegységek felszíni vízfolyá-
sokban szegények, mivel a csapadékvíz 
azonnal beszivárog a kőzetek repedésein 
keresztül. A beszivárgó víz a hegylábi terü-
leteken különböző méretű karsztforrások 
formájában tör a felszínre.

A Balkán-félszigeten kisebb alföldi terü-
letek találhatók.

A mediterrán éghajlat meghatározó szerepe
Dél-Európa jelentős része a meleg mérsékelt övben húzódik, így a mediterrán éghajlat 
az uralkodó. Fő jellemzője a nagyon meleg, száraz nyár és az enyhe, csapadékos tél.

A  Balkán-félszigeten az Adriai-tenger felé néző hegyoldalra ősszel és télen nagy 
mennyiségű csapadék hull, mivel a tenger felől érkező, egyébként is nagy páratartalmú 
légtömegek felemelkedésre kényszerülnek. Itt található Európa legcsapadékosabb terü-
lete, Cetinje – az eddig mért legmagasabb érték 4930 milliméter volt.

69. ábra. A Plitvicei-tavak. 16 tó kapcsolódik teraszo-
san egymáshoz, melyek között vízesések zuhannak alá

68. ábra. A Balkán-félsziget déli részén található  
Korinthoszi-csatorna, a félsziget legkeskenyebb részén 

épült. Gondolkozz, miért!
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Keresd meg a világatlaszban Cetin-
jét! Használd a keresőhálózatot!

A mediterrán területeken a természetes 
növénytakarót örökzöld, keménylombú 
erdőségek alkotják. Jellegzetes növényei a 
mandulafenyő, a karcsú ciprusok, olean-
derek, a szelídgesztenye és a paratölgy. Az 
erdőségek jelentős részét az ókortól folya-
matosan kiirtották. Helyükön jellegzetes 
örökzöld tüskés bozót, a macchia (ejtsd: 
makkia) tenyészik.

A mediterrán mellett más éghajlatokkal 
is találkozunk Dél-Európában. Az Ibéri-
ai-félsziget északnyugati részén az Atlan-
ti-óceán hatása érvényesül, az óceáni terü-
letre jellemző óceáni éghajlat alakult ki. 
A Mezetán a száraz kontinentális éghajlat 
jellemző. A csapadék nagyon kevés, alig éri 
el az évi 400 millimétert.

A Pó-síkságon nedves kontinentális az 
éghajlat. Fekvésének köszönhetően kelle-
mes a klímája, a leghidegebb hónap közép-
hőmérséklete sem megy 0 °C alá. A csapa-
dék mennyisége elérheti az 1000 millimétert 
is, eloszlása viszonylag egyenletes.
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70. ábra. Európa legcsapadékosabb részének 
éghajlati diagramja

71. ábra. A mediterrán tájak jellegzetes fája, 
a mandulafenyő sok helyen erdőket alkot 

72. ábra. Macchiával borított száraz hegyoldal Szicíliában
Figyeld meg, mi jellemzi a növényeket!

Cetinje é.sz. 42° 23’; k.h. 18°55’
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A Dinári-hegység éghajlatválasztó szerepet tölt be. A tenger felőli oldalán mediterrán, 
a belső oldalon pedig kontinentális éghajlat alakult ki. A Balkán-hegység ugyancsak ég-
hajlatválasztó hegység, tőle északra kontinentális, míg délre mediterrán jellegű az éghaj-
lat. A hegyvidékeken a függőleges övezetességgel találkozunk.

Erősen ingadozó vízjárású folyók
Az Ibériai-félszigetről a legtöbb folyó az Atlanti-óceánba ömlik.

Miért az Atlanti-óceán felé tartanak ezek a folyók? Hívd segítségül Dél-Európa 
domborzati térképét!

A Földközi-tengerbe ömlő folyók közül a legnagyobb a Rhône, a Pó és az Ebro.
Dél-Európa folyóinak a vízjárása erősen ingadozó. A  kisebb folyóvizek nyáron na-

gyon leapadnak, de előfordul, hogy a tartós nyári szárazságnak köszönhetően az évszak 
végére ki is száradnak.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Csoportosítsd Dél-Európa tájait kialakulásuk szerint! Határold körül őket 

a térképen!
2. Miért szegények felszíni vizekben a karsztvidékek?
3. Keress összefüggést a tájak fekvése, domborzata és az éghajlatuk között!
4. Jellemezd a mediterrán területek éghajlatát, természetes növényzetét és 

folyóinak vízjárását!
5. Miért éghajlatválasztó a Dinári- és a Balkán-hegység?

73. ábra. Ez, a görögországi Sartiban található „folyómeder” 
kiadós vagy tartós esőzést követően hatalmas mennyiségű vizet visz az Égei-tengerbe 

Keresd meg Sartit a világatlaszban!
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A tipikus mediterrán ország: Spanyolország és Olaszország

Ország a Pireneusi-félszigeten: Spanyolország

A  tanultak alapján határozd meg Spa-
nyolország földrajzi helyzetét!

Spanyolországhoz tartozik a földközi-tengeri 
Baleár-szigetek és az Atlanti-óceánban emel-
kedő Kanári-szigetek csoportja is. Fővárosa: 
Madrid.
Az ország népességének kétharmada spanyol. 
Jelentős a katalánok*, a gallégók* és a baszkok* 
száma is. A népesség egyenetlenül oszlik el. Leg-
sűrűbben lakott a főváros és környéke, valamint 
a tengerparti területek.

1986-ban csatlakozott az Euró-
pai Unióhoz. Az elmúlt évtizedekben 
sokat változtak az életkörülmények, 
de még mindig nagy a különbség az 
egyes országrészek fejlettsége között.

Legfejlettebb részei a Madrid és 
környéke, valamint a tengerparti terü-
letek.

A mai napig nagyon magas a mun-
kanélküliek aránya.

Olvasd le a munkanélküliek 
arányát a 19. oldal 22. ábrájáról!

Dél-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, GDP, Európai Unió, menekültek, a mezőgazdaság 
és az ipar telepítő tényezői, az egyes gazdasági ágak közötti kapcsolat jellemzői, kikötői ipar

Tengerparti fekvésének köszönhetően a földrajzi felfedezések korában a spanyol hajósok messze vi-
dékekre elvitorláztak. Spanyolország hatalmas gyarmatbirodalmat mondhatott magáénak, melyből 
óriási vagyonhoz jutott. Ezt azonban az uralkodó réteg fényűzésre és háborúskodásra fordította. 
A hanyatlásnak indult gazdasági élet miatt már nem lehetett az ipari forradalom részese. Gyarma-
tait a XIX. században elveszítette. Hosszú ideig elszigetelt, elmaradott ország volt. A XX. század 
második feléig Európa legszegényebb országai sorába tartozott.

Spanyol Királyság
Főváros Madrid
Államforma alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv spanyol
Terület 505 370 km2

Népesség 47 737 941 fő
Népsűrűség 94 fő/km2

Egy főre jutó GDP 33 000 USD

74. ábra. Madrid pénzügyi központjának felhőkarcolói
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Az elmaradottabb belső területekről a jobb megélhetés reményében sokan vándorol-
nak el. Nagy részük Németországban és Franciaországban vállal munkát. Ugyanakkor a 
bevándorlás is jellemző. Az Unióba bevándorlók mintegy fele Spanyolországba érkezik. 
A legtöbben – több mint másfél millióan – Latin-Amerikából érkeztek.

Az Appennini-félsziget országa: Olaszország
Az Európai Unió alapítói közé tartozik. Fő-
városa: Róma. Olaszország mellett két törpe-
állam, a Vatikán és San Marino is a félszigeten 
található. 

Olaszországnak keményen meg kell küzde-
ni a menekültáradattal. Jelenleg 4 300 000 me-
nekült él az országban. Komoly problémát jelent, 
hogy Afrika irányából, Olaszországon keresztül 
igyekeznek bejutni az Európai Unió területére. 
A hatóságok több idegenrendészeti tábort is lé-
tesítettek a bevándorlók elhelyezésére.

Az északi és déli országrészek között még 
napjainkban is nagy fejlődésbeli különbségek 
vannak a gazdasági élet minden területén. Az 
északi tartományok fejlett iparral rendelkez-
nek, míg a déliekben inkább a mezőgazdaság 
a meghatározó.

Elemezd a 75. ábrán az északi és a déli 
országrészek fejlettségbeli különbségét!

A kétarcú mezőgazdaság
Spanyolország mezőgazdasága nagyon ala-
csony színvonalon termelt. Csak az Európai 
Unióba lépés után indult meg a mezőgazda-
ság fejlesztése. Ezt azonban a korszerűtlen 
agrotechnikával termelő nagybirtokok és az 
öntözési lehetőségek hiánya még napjainkban 
is akadályozza. A  mediterrán vidékeken sok 
helyen folytatnak öntözéses gazdálkodást, itt 
korszerűbb mezőgazdaság folyik.

Olaszországnak a Pó-alföld a legfejlettebb 
mezőgazdasági területe. Ez a természeti vi-
szonyainak és a korszerű agrotechnikával ter-

75. ábra. Az egy főre jutó nemzeti  
jövedelem különbségei Olaszországban  

(országos átlag = 100%)

Olasz Köztársaság

Főváros Róma

Államforma köztársaság

Hivatalos nyelv olasz

Terület 301 340 km2

Népesség 61 680 122 fő

Népsűrűség 204 fő/km2

Egy főre jutó GDP 34 500 USD
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melő nagyüzemeknek köszönhető. A déli országrészeken az északinál lényegesen rosz-
szabbak a körülmények, és rosszabb minőségűek a termőföldek is.

Mindkét ország mediterrán területein olajfa-, mandarin-, narancs- és citromlige-
tekkel találkozunk. Jelentős a zöldségtermesztés is. Szőlővidékeik termése a sok nap-
fénynek köszönhetően különleges zamatú.

Spanyolországban az óceán menti területeken szarvasmarhát tenyésztenek, de jelen-
tősek a takarmánynövények, a búza és a kukorica. A Mezeta északnyugati részein búzát 
termesztenek.

A  Pó-alföldön búzát, kukoricát és cu-
korrépát ültenek. A korszerű öntözőrend-
szerek segítségével hatalmas rizstáblákat 
tudnak elárasztani.

Az Alpokban és az északi tájak dús le-
gelőin szarvasmarhát, a kukoricatermő 
vidékeken sertést és baromfi t tartanak.

A Mezetán és a kopár mediterrán hegy-
oldalakon juh- és kecskenyájak legelnek.

Mindkét ország jelentős bevételre tesz 
szert a mediterrán termékek exportjából. 
Spanyolország a világ legnagyobb olívao-
laj-termelője. Szőlő- és bortermelésben is 
a világ élvonalában van, és fontos bevételi 
forrása a parafa is.

76. ábra. A paratölgy lehántolt kérge néhány 
év alatt regenerálódik

77. ábra. Olaszországi olajfaültetvény

A 10-12 méter magasra növő, fél-egy méter vastag törzsű paratölgy mintegy 200-250 évig él. Gaz-
dasági szempontból elsősorban a meleg mérsékelt területek értékes növénye. 

A parafa valójában a fa évek során növekedett, vastag, elhalt szövetekből álló kérge. Ebben az 
állapotukban a sejtek belül már üregesek, ezért olyan könnyű. Ezt hántják le kilenc-tízévente. A fák 
nagyon megsínylik a hántást, az új, vékony pararéteg kialakulásáig eltelt egy hónapot csökkentett 
fotoszintézissel, összecsukott levelekkel vészelik át.

Az első hántás a fa harminc éves kora körül történik.  Egy növény életében általában 12-15 hán-
tásra kerülhet sor, a 150-200 éves koráig.  Ez után már romlik a parafa minősége.
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A kikötői iparra  
épülő gazdaság
Olaszország bányakincsek-
ben szegény. Nehézipara 
teljes egészében behozott 
nyersanyagokra épül. Egy-
re nagyobb méreteket ölt a 
kikötői ipar. Genova (ejtsd: 
dzsenova), illetve Nápoly 
vas- és acélkohászata be-
hozott vasércet és kőszenet 
dolgoz fel, ez a hajó- és a 
gépgyártás alapja.

Spanyolországban is egy-
re inkább a kikötőkbe helye-
ződik át az ipar. Az óriási tankhajókon érkező kőolaj feldolgozására vegyipari üzemeket 
építettek, de jellemző a kohászat és a gépkocsigyártás is.

Hagyományos és új iparágak
Spanyolország északi részének nyersanyagaira – a kőszénre, uránra, vas- és higanyérc-
re* – jelentős nehézipar települt. Kiemelkedő Bilbao vas- és acélkohászata, valamint az 
erre épülő gépgyártás. A fővárosban, Madridban a lakosság ellátását szolgáló iparágak 
mellett a gyógyszervegyészet és a személygépkocsi-gyártás alakult ki. Barcelona texti-
lipara történelmi múltra tekint vissza.

Olaszországban a nyersanyaghiánynak köszönhetően elsősorban a szakképzett mun-
kaerőre és a hagyományokra alapozva fejlesztik az ipart. Olaszország nehézipara az északi 
országrészben, az úgynevezett ipari háromszögben – Genova, Torinó, Milánó – összpon-
tosul. Az északi országrész gépipara kiemelkedő. Torinóban gyártják a Fiat és a Lancia 
(lejtsd: lancsa), Milánóban pedig az Alfa Romeo autókat.

Hagyományos iparágai közül a textil-, a bőr- és cipőipar termékei kiváló minőségű-
ek. Történelmi iparága a világhírű üvegipar.

Mind a spanyol, mind az olasz gazdaságban egyre nagyobb szerepet töltenek be a mun-
kaigényes, nagy szakértelmet kívánó iparágak, mint például az elektronikai ipar. Ezek 
termékei jól értékesíthetők a világpiacon.

78. ábra. A genovai kikötő Olaszország legnagyobb és Európa egyik 
legforgalmasabb kikötője

A Toscanában található Carrara környező hegyeit márvány építi 
fel, mely ilyen hatalmas tömegben sehol nem fordul elő. Az itteni 
bányákat Földünk legnagyobb márványbányái közt tartják szá-
mon. Ma korszerű gépekkel, hatalmas tömbökben fejtik, és a vi-
lág minden részére szállítanak belőle az építőipar számára. Olasz-
ország számára komoly bevételi forrást jelent a márványexport.

Sok híres szobrot faragtak az itt bányászott nemes kőből.
Nézz utána az interneten!
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Az üdülőövezetek
Mindkét országban je-
lentős bevételi forrás az 
idegenforgalom. A  medi-
terrán tengerpart varázsa, a 
festői tájak, a magashegysé-
gek síparadicsomai, a törté-
nelmi múlt emlékei, a szám-
talan kultúrtörténeti érték, 
a tudományos és kulturális 
programok sora turisták 
millióit vonzza.

Előtérbe került a minden 
igényt kielégítő üdülőö-
vezetek továbbfejlesztése 
korszerű infrastruktúra ki-
építésével.

79. ábra. A Szent Péter tér a Vatikánban, a világ legkisebb népességű 
és területű független államában

80. ábra. Mallorca (ejtsd: majjorka) tengerpartjának egy szakasza. A Baleár-szigetekhez 
tartozó sziget festői környezetében minden adott a kellemes pihenéshez

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hasonlítsd össze a két ország földrajzi helyzetét!
2. Mely természeti viszonyok segítik a gazdasági élet fejlődését?
3. Milyen változáson ment keresztül a gazdasági életük az elmúlt években?
4. Jellemezd a két ország kikötői iparát!
5. Mutasd be az olasz ipari háromszöget!
6. Mi hátráltatja a mezőgazdaság fejlődését? Hasonlítsd össze az olasz és 

a spanyol viszonyokat!
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A mozgalmas Balkán-térség országai

A Balkán-félsziget országai 2015-ben: Szerbia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, 
Macedónia, Montenegró, Albánia, Görögország és Bulgária. Horvátország, Görögor-
szág és Bulgária az Európai Unió tagja.

A Balkán-térség soknemzetiségű, színes kultúrával rendelkező térség. A lakosság több-
sége ortodox keresztény* és muszlim, de jelentős a római katolikusok száma is.

Az Adriára nyitott ország: Horvátország
1991-ben vált ki a Jugoszláv Államszövetség-
ből. A függetlenségét harcok árán elérő ország 
ma már elindult a fejlődés útján. 2013 óta az 
Európai Unió tagja. Fővárosa: Zágráb.

Horvátországban a legjelentősebb gazdasá-
gi ág a szolgáltatás. Ezen belül kiemelkedik a 
szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás.

A  függetlenségért vívott háborúskodás né-
hány évre visszavetette az idegenforgalmat, 
mára azonban minden eddiginél virágzóbb. 
Dalmácia az Adriai-tenger közel hatezer kilomé-
teres, igen változatos partszakasza, és több mint 
ezer szigete a turisták millióit vonzza. A magya-
rok egyik legkedveltebb üdülőhelye lett.

Akár a többi dél-európai ország, a horvátok is kihasználják a természet adta lehető-
ségeket, a virágzó üdülőparadicsomokat a modern igényeknek megfelelően korszerű-
sítik, és újakat építenek.

Gyűjts az interneten horvátországi nyaralási lehetőségeket!

A Balkán-térséget a történelem során lezajlott számtalan véres esemény miatt „Európa puskaporos 
hordójaként” is emlegetik. Már tanultad a Római Birodalom vagy az Oszmán Birodalom alatt lezaj-
lott eseményeket. Az itt lévő államok és határaik az első és a második világháború alatt is változtak. 
Legutóbb az 1990-es években lezajlott délszláv háború eredményeként. Napjainkban is születőben 
van egy új ország, Koszovó.

2008-ban, a helyi albán többség kiáltotta ki a Koszovói Köztársaságot, amely addig Szerbia au-
tonóm területe* volt. Jelenleg 112 ország ismeri el, ebből 109 ENSZ-tagállam. Emellett az ENSZ a 
mai napig törvénytelennek tartja a köztársaság kikiáltását, és nem ismeri el önálló államként. Az 
Európai Unió 23 tagállama támogatja, köztünk hazánk is.

GDP, Európai Unió, a mezőgazdaság és az ipar telepítő tényezői, az egyes gazdasági ágak közötti kapcsolat 
jellemzői, kikötői ipar, üdülőövezet

Horvát Köztársaság

Főváros Zágráb
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv horvát
Terület 56 594 km2

Népesség 4 470534 fő
Népsűrűség 79 fő/km2

Egy főre jutó GDP 20 400 USD
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A  mediterrán tenger-
parton szőlőt, olajbogyót, 
fügét, citrusféléket és zöld-
ségféléket termesztenek. Je-
 lentős ezek exportja is. 
A  belső, kontinentális ég-
hajlatú területeken búzát, 
kukoricát, napraforgót és 
cukorrépát ültetnek.

Mivel bányakincsekben 
szegény, az utóbbi években 
fejlődésnek indult a ki-
kötői ipara. A  kikötőkben 
többek között kőolaj-fi no-
mító üzemeket és hajógyá-
rakat építenek. Legnagyobb 
kikötője Rijeka, magyarul: 
Fiume. A Monarchia idején 
a Magyar Királysághoz tartozott, a legnagyobb kikötője volt. Ekkor élte a fénykorát. 

Az ország más részein a munkaigényes iparágazatokat telepítik, mint például az 
elektronikai ipart.

Gyűjts az interneten Rijeka magyar vonatkozású történelmi emlékhelyeiről!

81. ábra. A horvát tengerpart Dubrovniknál 
Jellemezd a mediterrán tengerpartot!

82. ábra. A fi umei kikötőnegyed részlete
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Déli szomszédunk: Szerbia
Az 1992-ben részeire bomlott Jugoszlávia utód-
állama a Balkán-félsziget északi részén fekszik. 
2012 óta az Európai Unió tagjelöltje. Fővárosa: 
Belgrád.

Hazánk déli szomszédja, mintegy negyed-
millió magyar él itt. Többségük a Vajdaság-
ban, mely autonóm terület. Központja Novi Sad 
(ejtsd: noviszád), magyar neve Újvidék.

Nézz utána, mit jelent a Vajdaságban 
élők számára az autonómia!

Az ország éléstára a Vajdaság. A  nedves 
kontinentális éghajlatú, termékeny alföldön cu-

korrépát, búzát, kukoricát és napraforgót termesztenek. Jelentős a szarvasmarha- és 
sertéstenyésztés. A mezőgazdasági területek terményeire – elsősorban a Vajdaságban – 
feldolgozóüzemeket építettek.

Szerbia gazdasági élete is nagyon megsínylette az egy évtizedig tartó háborúskodást. 
Az ipari létesítmények egy része elpusztult. Bányakincsei közül a színesfémek érceiből, 
különösen a Szerb-érchegységben a rézércből van számottevő mennyiség. Jelentős ipar-
városa a főváros, Belgrád.

Szerb Köztársaság

Főváros Belgrád

Államforma köztársaság

Hivatalos nyelv szerb

Terület 77 474 km2

Népesség 7 209764 fő

Népsűrűség 93 fő/km2

Egy főre jutó GDP 12 500 USD

83. ábra. A Vajdaság központja, Novi Sad (Újvidék) látképe
Nézd meg a térképen, melyik folyó mellett fekszik!
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A mediterrán paradicsom: Görögország
A Balkán-félsziget déli részén elhelyezkedő Görög-
ország területének ötöde a környező szigetvilágon 
található. A déli fekvésből adódóan az ország jelen-
tős részén mediterrán éghajlat alakult ki. A festői 
tájak, a csodálatos tengerpart, az éghajlat és a tör-
ténelmi múlt számtalan emléke a turisták millióit 
vonzza. Nehezíti a helyzetet, hogy Görögország 
szárazföldi úton lényegesen nehezebben közelíthe-
tő meg, mint Spanyolország vagy Olaszország.

Az idegenforgalom mellett fontos bevételi for-
rása a tengeri kereskedelem. Jelentős jövedelme 
származik a bérfuvarozásból. Az Európai Unió 
kevésbé fejlett országa. Legfontosabb bányakincse 
a bauxit. Legnagyobb ipari központja a főváros, 
Athén. Az ország éléstára Th esszália, ahol jelentős 
a gabonafélék vetésterülete. A belső száraz meden-
cékben dohányt és gyapotot, míg a mediterrán tá-
jain zöldségeket, citrusféléket, olajbogyót és szőlőt 
termesztenek.

A rózsaolaj hazája: Bulgária
A Balkán-félsziget délkeleti részén, a Fekete-tenger 
partján található Bolgár Köztársaság 2007-től tagja 
az Uniónak. Fővárosa Szófi a.

Domborzata igen változatos, északi részén al-
földi területek, délen kiterjedt hegyvidék húzódik, 
óidei rögökkel – Rodope, Rila – és eurázsiai hegy-
láncokkal – Balkán-hegység.

Az uniós csatlakozás óta hatalmas fejlesztések 
indultak Bulgária-szerte. Különös hangsúlyt fek-
tetnek a turistaparadicsomok korszerűsítésére. 
Elsősorban a Fekete-tenger mentén lévő lehető-
ségeket aknázzák ki. Ez már a múltban is kedvelt 
üdülőövezet volt. Az odalátogató turistákat a kelle-
mes éghajlat és a fi nom, homokos tengerpart mel-
lett nagyon sok kikapcsolódási lehetőséget bizto-
sító, minden igényt kielégítő szállodák sora várja.

84. ábra. Jellegzetes görögországi látkép: 
vakítóan fehér épületek és a kék tenger

Miért festik fehérre a házakat?

85. ábra. Rózsaültetvény a Balkán-hegység-
ben található Rózsák-völgyben. Az itt termett 
rózsából rózsaolajat készítenek. Három tonna 

sziromból lesz egy liter olaj

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mi vetette vissza a délszláv országok fejlődését?
2. Milyen lehetőségeket ad a tengeri fekvés Horvátország számára?
3. Minek köszönhető Horvátországban a kikötői ipar kialakulása?
4. Hasonlítsd össze Horvátország és Szerbia mezőgazdaságának lehetőségeit!
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Ellenőrizd tudásodat!

Amit Európa természeti és társadalmi viszonyairól, 
valamint Nyugat-, Észak- és Dél-Európáról tudni kell
• Jellemezd Európa földrajzi helyzetét!
• Mutasd be a kontinens tájait kialakulásuk sorrendjében!
• Mely tényezők határozzák meg Európa éghajlatát?
• Hogyan változnak az éghajlati elemek északról délre, majd nyugatról keletre haladva?
• Mutasd be a földrajzi övezetességet Európában! Jellemezd a tipikus mediterrán tájat!
• Milyen szerepet tölt be a tenger a tanult országok gazdasági életében?
• Hogyan használják ki a természeti erőforrásokat Észak-Európa országaiban?
• Milyen hatással volt Nyugat-Európa országainak mai gazdasági életére 

a gyarmatbirodalom feloszlása?
• Hogyan alakultak át az ipari körzetek a mai kor kihívásainak megfelelően?
• Sorold fel a kikötői ipar kialakulásának a feltételeit!
• Mutasd be Dél-Európa üdülőövezeteit!
• Mutasd be az Európai Unió szerepét a tagországok életében!

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; fj ord, moréna. Észak-atlanti-áramlás.

Öregedő társadalom; indoeurópai nyelvcsalád, soknemzetiségű ország, multikulturalizmus, vendég-
munkás, munkaerő-vándorlás.

Gazdasági és politikai integráció; euróövezet, schengeni övezet, uniós polgár, állampolgár, letelepedési 
engedély, munkavállalási engedély.
Átalakuló ipari körzet, kikötőövezet, üdülőövezet, időszakos idegenforgalom, bérfuvarozás.
Parasztgazdaság, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás.

Az átismétlésükben segít a Függelék Fogalomtár című része!

A következő helyekről tudnod kell, hol találhatóak:
Adriai-, Balti- és Északi-tenger; La Manche.
Skandináv-, Pireneusi (Ibériai)-, Appennini-, Balkán-félsziget; Izland, Brit-szigetek, Kréta, Szicília.
Balti-ősföld; Skandináv-hegység, Pennine-hegység, Francia-középhegység; Pireneusok, Appenninek, 
Balkán-hegység, Dinári-hegység; Etna, Vezúv; Londoni- és Párizsi-medence, Finn-tóvidék, Vajdaság, 
Dalmácia; Mont Blanc.
Pó, Temze, Rhône, Szajna.

Európa részei: Észak-, Dél-, Nyugat-, Kelet-, Közép-Európa.

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán.
Norvégia, Szerbia; Oslo, Bergen, Velence, Fiume, Belgrád, Újvidék; 
Anglia, Birmingham, Manchester, Glasgow, Lyon, Marseille; olasz ipari háromszög, Közép-angliai-iparvidék.

Mutasd meg a térképen a felsorolt helyeket!
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KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA



•  Határold körül Kelet-Európát a 
térképen az ábra segítségével!

•  Mi a természetes határa Ázsia felé?

Ősi talapzaton fi atal felszín

•  Keresd meg az atlasz Föld szerke-
zete térképén a Balti-pajzsot!

•  Az atlasz segítségével mutasd be, 
milyen tájak alakultak ki a felszí-
nén!

Kelet-Európa legősibb darabja az északnyugaton húzódó Balti-pajzs. A jégkorszaki jég 
ezen a részen is számtalan tó medencéjét hozta létre, mint például az Onyega- és a Lado-
ga-tóét.

A hátságok földje: Kelet-Európa

ősföld, Balti-pajzs, sziklamedencés tó, jégkorszak, lösz, mocsár, láp, mélyföld, éghajlat-módosító tényezők, 
észak felől nyitott terület, Észak-atlanti-áramlás, földrajzi övezetesség a hideg és a mérsékelt övezetben, 

jellemző éghajlataik és sajátosságaik, az Európai Unió tagországai

86. ábra. Kelet-Európa országai

87. ábra. A Ladoga-tó részlete
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Mutasd be a Kelet-európai-síkság észak–dél irányú felépítését a 88. ábra segítségével!

Kelet-Európa legnagyobb részét a Kelet-európai-síkság foglalja el. A közel fél európá-
nyi táj legnagyobb része a jégkorszaki jég által letarolt, változatos felszínű sík vidék. 
Területén a jég visszahúzódásával vastag morénaréteg halmozódott fel. A tájat maga-
sabb, dombvidékszerű hátságok teszik változatossá. A mélyebben fekvő részeken hatal-
mas mocsár- és lápvilág alakult ki.

Gondolkozz! Miből épülnek fel a hátságok? Olvasd le a térképről néhánynak a 
nevét! 

A Kelet-európai-síkság déli felén a jégkorszakban vastag lösztakaró halmozódott fel, 
melyen nagyon jó minőségű termőtalaj, a híres feketeföld, más néven csernozjom ala-
kult ki. Itt található Európa legmélyebben fekvő tája, a Kaszpi-mélyföld.

Olvass le magassági adatokat a Kaszpi-mélyföld területéről!

A földrajzi övezetesség
Kelet-Európa éghajlatát az óceánoktól való távolság, a domborzat és az északi nyitottság 
határozza meg. A szárazföld belsejében található területeknél már nem érvényesül az 
óceáni hatás, ezért meleg nyarak és hideg telek jellemzik. A téli hideget fokozza, hogy a 
terület észak felé nyitott, így a jeges sarkvidéki légtömegeknek nem állja útját maga-
sabb hegyvonulat.

A Kola-félsziget éghajlatára jótékony hatással van az ide érkező Észak-atlanti-áramlás, 
melynek köszönhetően partjai a tél jelentős részében jégmentesek.

•  Figyeld meg Európa térképén az Észak-atlanti-áramlás útját az európai tengerekben!
•  Hogyan változik az évi középhőmérséklet a Jeges-tengertől dél felé haladva? Miért?

88. ábra. A Kelet-európai-síkság észak–dél irányú felépítése
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Európa keleti felén tökéletes földrajzi 
övezetességet fi gyelhetünk meg. 

Kelet-Európa földrajzi fekvéséből követ-
kezően csak keskeny sáv tartozik a hideg 
övezetbe. A sarkkör környéki területeken 
tundraéghajlat alakult ki.

A  sarkkörtől távolodva, dél felé egyre 
hosszabb és melegebb nyarak következ-
nek. A hideg mérsékelt övben a hosszú és 
nagyon hideg telű tajgaéghajlat jellemző. 
Kelet felé szélesedő, összefüggő fenyőerdő, 
a tajga borítja.

A korábbi ismereteid alapján mutass 
a térképen olyan tanult tájakat, ame-
lyeket tajga borít!

Jelentős része a szárazföldi területen található. Kelet felé haladva a kontinentális ég-
hajlat egyre szárazabb változatával találkozunk. A lombos erdőket fokozatosan fel-
váltja a sztyepp. 

A Kaszpi-mélyföldön már a szélsőséges szárazföldi terület félsivatagos vidékei ala-
kultak ki. 

A Fekete-tenger környékén mediterrán az éghajlat.
Nagy folyói a Volga, a Dnyeper és a Don.

89. ábra. A Kola-félsziget jellegzetes 
sarkkör környéki növényzete

90. ábra. Európa legnagyobb folyója a Volga

A Volga nemcsak Európa leghosszabb, de a legbővizűbb folyója is. Deltája mintegy 500 ágból áll. 
Valamikor nagyon gazdag volt tokhalban, melynek az állománya a környezetszennyezés és a rabló-
gazdálkodás miatt mára már nagyon lecsökkent. A tokhal ikrája, az orosz fekete kaviár.
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Társadalmi átalakulás Kelet-Európában

Kelet-Európa területén Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova és a balti 
köztársaságok – Észtország, Lettország, Litvánia – osztoznak, melyek közül Oroszor-
szággal és Ukrajnával részletesebben is megismerkedünk.

Kelet-Európa országai 1991-ig a Szovjetunió tagköztársaságai voltak. A felbomlása 
után létrehozták a Független Államok Közösségét, melynek rövidítése: FÁK. A FÁK egy 
laza államszövetség. A tagállamok szoros gazdasági kapcsolatban állnak egymással. Az a 
törekvésük, hogy a vámok megszüntetésével az egymás közötti kereskedelmet helyezzék 
előtérbe.

Észtország, Lettország és Litvánia 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz.
Mindhárom balti köztársaság az eurózóna tagja.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd be Kelet-Európa tájait a kialakulásuk sorrendjében!
2. Mely felszínformákkal találkozunk Kelet-Európában? Jellemezd őket!
3. Mely tényezők alakítják a terület éghajlatát?
4. Miért alakulhatott ki szélsőséges szárazföldi terület a Kaszpi-mélyföldön?
5. Hogyan érvényesül a földrajzi övezetesség a kontinensrészen?
6. Milyen társadalmi változásokon ment keresztül ez a térség?

Az 1922-ben megalakult és közel hetven évig létező Szovjetunió az állami tulajdonra és a tervgaz-
dálkodásra* épült. Kezdetben gyorsan fejlődött a bányászat, a nehézipar, új munkahelyek létesültek, 
új iparvárosokat építettek. A II. világháború azonban nagy veszteségeket okozott, de a győztesként 
kikerülő ország kiterjesztette befolyását a kelet-közép-európai országokra is. 

A háború utáni években megváltozott világpolitikai helyzetben a Szovjetunió is mind többet köl-
tött fegyverkezésre, űrkutatásra. Ezek a kiadások nagyon sok pénzt emésztettek fel, egyre kevesebb 
maradt a belső gazdaság fejlesztésére és az emberek ellátására. A fejlesztések híján áruik verseny-
képtelenné váltak a világpiacon. Mindezek egyre feszültebb helyzetet teremtettek a Szovjetunióban, 
és 1991-ben az államszövetség felbomlásához vezettek.

A balti államok nem csatlakoztak a FÁK-hoz. 2005-ben Türkmenisztán felfüggesztette a tagságát, 
azóta csak megfi gyelői státusszal rendelkezik. 2009-ben Grúzia, míg 2015-ben Ukrajna is kivált a 
közösségből. Így jelenleg kilenc tagja van.

Keresd meg a térképen ezeket az országokat!
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Hatalmas terület – alacsony népsűrűség

Jellemezd Oroszország földrajzi helyze-
tét a térkép segítségével!

Kelet-Európa legnagyobb részét és Ázsia északi 
felét foglalja el. A Föld legnagyobb területű or-
szága. Fővárosa: Moszkva.

Hasonlítsd össze Oroszország és Európa 
területének a nagyságát!

Az Orosz Föderáció az egykori Szovjetunió 
legnagyobb utódállama. A lakosság 82%-a orosz. 

Az ország átlagos népsűrűsége nagyon 
alacsony. A  népesség egyenetlenül oszlik el. 
A mostoha természeti viszonyok miatt hatalmas 
területei lakatlanok. Az ázsiai részeken főként 
a nagy vasútvonalak mentén és a bányavidéke-
ken tömörül a lakosság. A  fejlett gazdasággal 
rendelkező európai területek sűrűn lakottak.

Változatos felszín

Elevenítsd fel, amit Észak-Ázsia tájairól 
már tanultunk!

Legősibb területei a Balti-pajzs és a Közép-szibériai-fennsík. 
Óidei röghegység a Variszkuszi-hegységrendszerhez tartozó Urál és Szibéria déli ré-

szének röghegységei.
Szibéria keleti részének észak–dél irányú vonulatai a Pacifi kus-hegységrendszer lánchegy-

ségei. Oroszország határhegysége, a Kaukázus, az Eurázsiai-hegységrendszer része.

Mutasd be a két hegységrendszer kialakulását a tanultak alapján!

Két kontinens országa: Oroszország

Kelet-Európa és Ázsia földrajzi helyzete és természeti viszonyai, a földtörténet eseményei Európában és 
Ázsiában, Szovjetunió, kikötői ipar, a természeti viszonyok és a gazdaság,  

valamint a gazdasági ágak közötti kapcsolat

Orosz Föderáció

Főváros Moszkva
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv orosz
Terület 17 098 242 km2

Népesség 142 470 272 fő
Népsűrűség 8 fő/km2

Egy főre jutó GDP 24 800 USD

91. ábra. Moszkva – a Kreml a Moszkva folyó 
partján található
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A hatalmas területű Kelet-európai-síkság és a Nyugat-szibériai-alföld a legnagyobb 
összefüggő alföldjei. Hegyvidékein számtalan medence található. A Kaszpi-mélyföld egy 
része is Oroszországhoz tartozik.

•  Elevenítsd fel, amit Kelet-Európa és Szibéria éghajlatáról tanultunk!
•  Jellemezd Oroszország vízrajzát az ismereteid alapján!

Mezőgazdasága nem fedezi az élelmiszer-szükségletet
A mezőgazdasága sok területen elmaradott, ennek következményeként a terméshozamok 
alacsonyak. Emellett az ország legnagyobb, főleg ázsiai részén a természeti viszonyok nem 
teszik lehetővé a növénytermesztést. A szükséges élelmiszermennyiséget nem képes megter-
melni. Az alapélelmiszerekből – búzából, húsból, tejtermékekből – is behozatalra szorul.

A legjelentősebb szántó- és legelőterületei az európai részen vannak. A hűvösebb 
területeken burgonyát, árpát, rozsot, lent 
és takarmánynövényeket ültetnek. Ezeken 
a tájakon jelentős a szarvasmarhatartás. 
Dél felé haladva ezek helyét átveszi a búza, 
a kukorica, a cukorrépa, a napraforgó és a 
zöldségfélék. Legdélebbi részein a zöldség-
félék mellett gyümölcsöket és gyapotot is 
termesztenek.

A hegyvidékeken jelentős a juhtenyésztés. 
Északon prémesállat- és rénszarvaste-
nyésztéssel foglalkoznak. Az oroszok sok 
halat fogyasztanak. Jelentős mind az édes-
vízi, mind pedig a tengeri halászat.

Gazdag bányakincsvagyon

•  Ismételd át, amit a bányakincsek 
kialakulásáról már tudunk!

•  Miért rendelkezhet Oroszország 
tekintélyes bányakincsvagyonnal?

Oroszország tekintélyes bányakincsvagyon-
nal rendelkezik. Hatalmas bányavidékei 
vannak az Urálban, Szibéria déli hegyvi-
dékein és medencéiben. Energiahordozók-
ban rendkívül gazdag. Jelentős kőszén- és 
szénhidrogén-tartalékai vannak. A legtöbb 

92. ábra. A rénszarvast a húsáért és 
a bőréért tartják

93. ábra. A Föld legjelentősebb földgáztermelő 
országai (2013). Hasonlítsd össze 

a vezető földgáztermelő országok adatait!
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kőolajat és földgázt az Urál déli előterében és a Nyugat-szibériai-alföldön hozzák a fel-
színre. Uránérc-készlete is számottevő. Ércbányászata – bauxit, réz-, arany-, króm-, nik-
kel- és ólomérc – jelentős. Gyémántbányászata is a világ élvonalában van.

Kőolajat exportál Európa több országába. Az ásványkincsek nagy részéből önellátó.

Az átalakulóban lévő ipar
Oroszország az ipari termelés területén számtalan nehézséggel küzd. A gyártási eljá-
rások és az üzemek felszereltsége jórészt elavult. Sok termékük nem felel meg a világpiaci 
elvárásoknak. Ezek miatt kivitelének csak kis részét teszik ki a késztermékek. Nyers-
anyagexportja viszont számottevő.

Több nagy iparvidék alakult ki az országban. 
• Az északnyugati iparvidék központja Szentpétervár. Itt kevés nyersanyagot és nagy 

szakértelmet igénylő iparágakat fejlesztettek, mint a precíziós gépgyártás és az elektro-
nika. Fontos kikötője Murmanszk és Arhangelszk. A tengeri fekvésnek köszönhető hajó-
gyártása.

Fontos természeti erőforrására, a tajga fájára telepítették a fa- és papíripart. A Kola-fél-
sziget foszfátja* és apatitja* fontos exportcikk, de az iparvidék vegyiparának – a műtrágya-
gyártásnak – is alapanyagai.

• Moszkva és körzete Oroszország legsokoldalúbb iparvidéke. A  központi helyen 
lévő gazdasági körzet fejlődését a komoly felvevőpiac, a szakképzett munkaerő és a jó 
szállítási lehetőségek biztosítják.

Fejlett a helyi nyersanyagot feldolgozó textilipar. A hatalmas vasérckészletekre vas- és 
acélkohászat épül, melyet az iparvidék gépgyáraiban dolgoznak fel.

94. ábra. Szentpétervár modern üzleti negyede. A város fontos pénzügyi és kereskedelmi központ
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• A Volga mentén az óriási vízi erőművek által termelt olcsó elektromos áram a leg-
fontosabb telepítő tényező. A Volga kiváló szállítási lehetőséget biztosít, beköti a kör-
zetet az ország vérkeringésébe. Volgográd 
alumíniumkohászata, autó- és traktor-
gyártása számottevő. Fontos a térség repü-
lőgép- és rakétagyártása is.

• Az Urál az ország bányakincsekben 
leggazdagabb vidéke. Ennek köszönhetően 
itt alakult ki a legfontosabb nehézipari kör-
zet. Vas-, acél- és alumíniumkohók, gép-
gyárak, vegyipari üzemek sora épült fel.

• Szibéria hatalmas területén sokféle bá-
nyakincs található. A Nyugat-szibériai-al-
föld rejti a világ egyik legnagyobb szén-
hidrogéntelepét. A  feltárásokat, a bányák 
és az üzemek működtetését azonban a zord 
időjárás nagyon megnehezíti.

Szibéria iparának a fejlődését nagymér-
tékben segítette a transzszibériai vasútvo-
nal megépítése. A vasút mentén több ipar-
vidék is kialakult.

Gondolkozz, miért!

Szibéria nagy folyóinak erejét kihasználva 
hatalmas vízi erőműveket építettek. A  Je-
nyiszejen Krasznojarszk, az Angarán Bratszk 
mellett nagy teljesítményű erőmű működik. 
Természeti erőforrásai között fontos szere-
pe van a fának. A hatalmas erdőségekből a 
fagymentes időszakokban a nagy folyókon 
úsztatják le az értékes nyersanyagot a fa- és 
papírgyárakhoz, melyek elsősorban a vas-
útvonalak mellé települtek.

Transzszib – így rövidítik a világ leghosszabb –
Moszkva és Vlagyivosztok között kiépített, 9297 
kilométer hosszú – vasútvonalának a nevét.

A  vonalon egy időben mintegy 300 sze-
relvény van úton. Az utazás hét teljes napot 
vesz igénybe. Az útvonalon 827 állomás van. 
A leggyorsabb járata a Rosszija expressz csak 
77 állomáson áll meg, így a megállások 13 
órát tesznek ki. Aki végigutazza a teljes hosz-
szát, hat időzónán megy keresztül. A vonaton 
azonban sajátságos helyzet alakul ki, mivel ott 
mindenkor a moszkvai idő számít. Előfordul 
tehát hogy dél körül már vacsoráznak, vagy 
az éjszaka közepén reggeliznek az utasok.

1906 májusában indult útnak az első vonat. 
Éveken keresztül komp szállította át a vonatot 
a Bajkálon, télen pedig ideiglenesen síneket 
fektettek a befagyott tó jegére. Akkoriban 
még közel három hónapig tartott az utazás.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Milyen változásokra van szükség ahhoz, hogy az orosz termékek 

versenyképesek legyenek a világpiacon?
2. Miért az európai területeken összpontosul a gazdasági élet jelentős része?
3. Elemezd, miért nem fedezi a mezőgazdaság az élelmiszer-szükségletet!
4. Jellemezd az egyes iparvidékeket, különös tekintettel a telepítő tényezőkre!

95. ábra. A volgográdi vízi erőmű
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A természeti erőforrásokban gazdag Ukrajna

Határozd meg Ukrajna földrajzi helyze-
tét a térkép segítségével!

A  Szovjetunió felbomlása után 1991-ben füg-
getlenné vált ország az elsők között csatlakozott 
a Független Államok Közösségéhez. Miután vi-
szonya megromlott Oroszországgal, 2015-ben 
kilépett a közösségből. Fővárosa: Kijev.

A  lakosság több mint háromnegyed része 
ukrán. A sokféle nemzetiség közül legtöbben 
az oroszok vannak, akik elsősorban az ország 
keleti részén élnek.

Kelet-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, GDP, Európai Unió, Szovjetunió felbomlása, FÁK, az 
ipar és a mezőgazdaság telepítő tényezői, kikötői ipar

Az elmúlt években Ukrajna és Oroszország között állandósultak a feszültségek. 2014-ben 
Oroszország bekebelezte az Ukrajnához tartozó Krím-félszigetet. Donyeck és Luhanszk kör-
zetében élő orosz nemzetiségű többség népszavazást és sok áldozatot követelő harcok után 
kikiáltotta a Donyecki, majd a Luhanszki Népköztársaságot. Ezt követően „Új Oroszország” 
néven egyesültek. Sem az ENSZ, sem az Európai Unió nem ismeri el őket.

Keresd meg a térképen a Krím-félszigetet, valamint Donyecket és Luhanszkot!

Ukrajna

Főváros Kijev

Államforma köztársaság

Hivatalos nyelv ukrán, orosz

Terület 603 550 km2

Népesség 44 291 413 fő

Népsűrűség 73 fő/km2

Egy főre jutó GDP 8 200 USD

96. ábra. Kijev látképe a Dnyeperrel. Kövesd végig a folyó útját a térképen!
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Figyeld meg a 97. ábrán Ukrajna né-
pességének összetételét! Miért ma-
gas az orosz lakosság aránya?

A magyarlakta vidék, Kárpátalja

Határold körül a térképen Kárpátal-
ja területét!

Kárpátalja – ukrán nevén Kárpátontúli 
terület – Ukrajna legkisebb közigazgatási 
egysége. 

Területének mintegy ötöde alföld, a töb-
bi részén az Északkeleti-Kárpátok vonula-
tai húzódnak, melyek alig emelkednek 1000 méter fölé. Legmagasabb csúcsa a Márama-
rosi-havasokban található, 2061 méter magas Hoverla – régi magyar nevén Hóvár. 

A Kárpátok alacsony hágóin – Vereckei-, Uzsoki-hágó – érkeztek a Kárpát-medencébe 
a honfoglaló népek, köztük a magyarok is.

Kárpátalja a történelmi Magyarország része volt. Több mint egy millió lakosából napja-
inkban körülbelül 140 ezer a magyar, számuk folyamatosan csökken.

Nézz utána, mi a 
csökkenés oka!

Az itt élő magyarok köz-
pontja Ungvár, Beregszász, 
valamint Munkács.

Keresd meg a vá-
rosokat a térképen! 
Gyűjts Kárpátaljával 
kapcsolatos történel-
mi eseményeket!

98. ábra. Az ukrán Kárpátok jellegzetes képe, az 
előtérben dús füvű legelő

99. ábra. A munkácsi várban töltötte gyermekkorát  
II. Rákóczi Ferenc fejedelem

97. ábra. Népcsoportok aránya Ukrajnában (%)

17,3

77,8

4,9

ukrán
orosz
fehérorosz, moldován, lengyel, magyar,  
bolgár, cigány
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Kiváló minőségű termőföldek
Ukrajna kedvező természeti 
viszonyainak köszönhetően 
már az egykori Szovjetunió-
nak is az éléstára volt. 

Kiváló minőségű fekete-
földjein hatalmas területe-
ken gabonaféléket, kukori-
cát, cukorrépát, burgonyát 
és napraforgót termeszte-
nek. A Fekete-tenger men-
tén, a napfényben gazda-
gabb területeken elsősorban 
zöldség- és gyümölcsterm-
esztéssel foglalkoznak. 

Szarvasmarha-, sertés- 
és baromfiállománya szá-
mottevő.

Mivel az európai uniós országok piacaira nehezen tud betörni, a FÁK országai pedig 
sok esetben nem fizetőképesek, mezőgazdasági termékei értékesítésénél nehézségekkel 
kell megküzdenie.

Fejlődő ipar
A múltban is értékes nehézipari vidék volt, melyet kiváló minőségű feketeszenének, a 
vas- és a mangánércvagyonának köszönhetett. 

Vas- és acélkohászatára nehézgépgyárakat telepítettek, ahol bányászati és kohászati 
berendezéseket, valamint közlekedési eszközöket gyártanak. 

100. ábra. Ukrajna-szerte hatalmas gabonaföldekkel találkozunk

Kárpátalja fő látnivalói közé tartoznak a várak és a várromok. Legnevezetesebb műemléke a mun-
kácsi vár, mely sokszor játszott fontos szerepet a magyar történelem alakulásában. Már Szent István 
is különleges jelentőséget tulajdonított neki, elsőként ő erősíttette meg. Bethlen Gábor, I. Rákóczi 
György, Lorántffy Zsuzsanna, II. Rákóczi György, I. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Thököly Imre, II. 
Rákóczi Ferenc és még sorolhatnánk történelmünk nagyjait, akiknek tulajdonában volt a vár hosz-
szú évszázadok során. A történelmünket meghatározó események sora zajlott a várban, például II. 
Rákóczi Ferenc innen irányította a szabadságharcát. Napóleon elől ide menekítették a magyar Szent 
Koronát, és 88 napon keresztül itt őrizték (1805. december és 1806. március között). 

Az ungvári vár az Árpád-házi királyok idejében végvárként szolgált. Többek között Bocskai Ist-
ván, Thököly Imre és Bercsényi Miklós neve köthető a várhoz. Az első írásos emlék róla Anonymus 
krónikája, miszerint Álmos itt nevezte ki a fiát, Árpádot fejedelemnek. 

„És mivel Ungváron történt Árpád fejedelemmé választása, hungvári fejedelemnek hivatott, vitéz 
népe pedig Hungról, az idegenek nyelvén: Hungari, Hungaren, Ungaren nevet kapott, mely mai 
napig fennmaradt az egész világon.” (Forrás: Anonymus: Gesta Hungarorum)
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A fővárosban, Kijevben elsősorban a munkaigényes és a lakosság ellátását szolgáló 
iparágak fejlődtek. 

A  Fekete-tengeren keresztül összeköttetésben van a világtengerrel, mely bekapcsolja 
a világkereskedelembe is. Ukrajna legnagyobb kikötővárosa Odessza, ahol virágzik a 
kikötői ipar. Vegyipara fejlett.

A fekete-tengeri idegenforgalom központja. Kellemes mediterrán jellegű klímájának 
és a tenger közelségének köszönhetően népszerű hely.

Te is biztosan hallottad már Csernobil nevét. Az egykor virágzó város atomerőművében, még a 
Szovjetunió idejében, 1986. április 26-án robbanás történt, mely következtében a város hatalmas 
körzetében sugárfertőzés pusztított. A légmozgásnak megfelelően a szennyezés, Európa nagy ré-
szén is mérhető méreteket öltött. 

Az évek során sok emberéletet követelő katasztrófa még napjainkban is szedi áldozatait. Az élő 
környezet és a termőföld is nagymértékben károsodott. Ennek következményeivel még nagyon 
hosszú ideig kell számolnia az ukrán kormánynak.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd Kárpátalja földrajzi helyzetét!
2. Hogyan segítik a mezőgazdaság fejlődését a természeti adottságok?
3. Miért küzd értékesítési nehézségekkel a mezőgazdaság?
4. Mely bányakincsekre települt a nehézipar?
5. Mit jelent Ukrajna számára a tengeri határ?

101. ábra. A forgalmas odesszai kikötő
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A rögvidékekben gazdag Közép-Európa

•  Olvasd le térképről a Közép-Euró-
pa északi határait! 

•  Jellemezd a partvonalát a tanultak 
szerint!

Európának a Rajnától a Kelet-európai-sík-
ságig, az Északi- és a Balti-tenger partjától 
az Alpok déli vonulatáig terjedő része tar-
tozik Közép-Európához. A  kontinensrész 
délkeleten lenyúlik az Al-Dunáig.

Épülő és pusztuló partszakaszok

Elevenítsd fel, amit a tengerparttí-
pusokról már tanultunk!

Közép-Európa észak felé az Északi- és a Balti-tengerre nyitott. 
A Balti-tenger partszakaszán jól megfi gyelhetjük az épülő partvidék minden jellem-

zőjét. A  sekély vizű partokra kifutó hullámok homokot sodornak ki a partra, amit 

Európa földrajzi helyzete, pusztuló partszakasz, Európa földtörténete, ősföld, felszínformák, éghajlat-
módosító tényezők, észak felől nyitott terület, földrajzi övezetesség a mérsékelt övezetben, 

jellemző éghajlataiknak a sajátosságai, torkolattípusok kialakulása és jellemzőik

102. ábra. Kelet-Európa országai

103. ábra. Épülőfélben lévő turzás (a fénykép közepén) a Balti-tengerben 
Figyeld meg a víz felszínét a turzás két oldalán! Adj magyarázatot!
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a szél buckákba, más néven dűnékbe ren-
dez. A tenger felől fújó szél a szárazföld bel-
seje felé mozgatja a homokot, melyet a ter-
mészetes és telepített növényzet már jórészt 
megkötött. A partról visszacsapódó hullá-
mok valamennyi homokot visszasodornak 
magukkal, amelyből a part előtt turzások-
nak nevezett homokgátakat halmoznak 
fel. A  turzások által elzárt tengerrészek, 
a lagúnák fokozatosan feltöltődnek. Az 
ilyen partszakaszokon a szárazföld terüle-
te lassan növekszik a tenger rovására.

Az Északi-tenger partján az erős hul-
lámzás és a gyakori vihardagály szabdalja 
a partvidéket. Egyes szakaszokon pusztuló 
magasparttal is találkozunk.

Változatos felszín – sokféle táj
Közép-Európa domborzati képe nagyon 
sokszínű.

A  kontinensrész északi területein ala-
csonyabb, jég által lekoptatott és a jég hor-
dalékával feltöltött alföldek, dombságok 
húzódnak. Hozzájuk kapcsolódnak délről, 
a kontinensrész belsejében az erősen le-
pusztult német, cseh és lengyel röghegysé-
gek. Ezekhez a rögvidékekhez gyűrődött 
fel az Alpok és a Kárpátok. A hegységek 
közé több helyütt tágas medencék ékelőd-
nek, mint például a Sváb–Bajor- vagy a 
Cseh-medence.

Közép-Európa területén nincs ősföld. 
A  földtörténet legrégebbi képviselői a Va-
riszkuszi-hegységrendszerhez tartozó óidei, lepusztult röghegységek. Az óidőben fel-
gyűrődött hegyvonulatokat a későbbi korok kéregmozgásai rögökre darabolták. A föld-
rajzi erők – a víz, a szél és a jég – erősen lekoptatták. Itt figyelhetők meg a legjellemzőbb 
lepusztult röghegységi formák. Szép példái a Német-középhegység, az Érchegység, a 
Szudéták és a Lengyel-középhegység.

Hasonlítsd össze az eddig tanult és Közép-Európa röghegységeinek magasságát! 
Miben látod a különbség okát?

104. ábra. A Balti-tenger épülő partszakasza dűnesorral 
Figyeld meg a dűnék felszínét!

105. ábra. Mészkősziklák Rügen szigetén 
Keresd meg a szigetet a térképen!  

 Mondd el, hogyan pusztulnak ezek a mészkőfalak!
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Az újidő harmadidőszakában gyűrődtek fel az Alpok és a Kárpátok vonulatai. A ké-
regmozgásokat több helyen erős vulkanizmus kísérte. Ekkor alakult ki a Kárpátok belső 
ívén a Visegrádi-hegységtől a Hargitáig húzódó vulkáni koszorú.

Északon helyezkedik el a hullámos fel-
színű Közép-európai-síkvidék a Német- és 
a Lengyel-síksággal, melynek nagy részét 
a jégkorszaki jégtakaró hordaléka töltöt-
te fel.

A síkság nyugati részén hatalmas kőtöm-
bök, úgynevezett vándorsziklák találhatók. 
Ezek a sziklák is a jégkorszaki jégbe fagyva, 
északról érkeztek.

Az Alföld és a Román-alföld folyók ál-
tal feltöltött síkság.107. ábra. A jégkorszak idejéből „itt ragadt” vándor-

szikla a németországi Halle környékén.  
Figyeld meg a kő méretét, viszonyíts a gyermekhez! 

106. ábra. A Hargita részlete. Keresd meg a térképen!

A Közép-Európában található vándorsziklák a Balti-pajzs területéről származó kőtömbök. A jég-
korszaki jégtakaróba fagyva érkeztek meg a származási helyüktől akár több száz kilométerre ta-
lálható délebbi területekre. Az olvadást követően maradtak a mai helyükön. Különböző méretűek 
lehetnek.  Az egyik legnagyobb szikla a Kalinyingrádi területen található 4 km hosszú, 2 km széles 
és 120 m vastag hatalmas tömb. 

Keresd meg Európa térképen a Kalinyingrádi területet!

Ezek a kőóriások sokszor olyan helyeken is megtalálhatók, ahol idegenek a tájtól, mint például a 
107. ábrán látható szikla is. A néphit azt tartotta róla, hogy feldühödött óriás dobta ide. Nem csoda 
ez, hiszen hosszú idő telt el addig, amíg a tudósok magyarázatot tudtak adni a jelenlétükre.
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Kontinentális éghajlat nagy szélsőségekkel

Figyeld meg Európa éghajlati térképén, hogyan változnak Közép-Európában a hő-
mérséklet és a csapadék értékei, ha nyugat felől a belső területek felé haladunk!

Közép-Európa nyugati, északnyugati részén az óceáni és a kontinentális éghajlat átme-
netét képező nedves kontinentális éghajlat jellemző. A kontinens belseje felé azonban 
erősödik a kontinentális jelleg: a nyarak egyre melegebbek, a telek jóval hidegebbek, a 
csapadék mennyisége csökken. A medencék területén még inkább érvényesül ez a hatás.

Észak felől nyitott, ezért az északi sík vidékekre akadály nélkül áramlanak a sarkvi-
déki fagyos légtömegek, melyek – főleg télen – gyakran éreztetik hatásukat.

A magashegységekben hegyvidéki éghajlat jellemző, bőséges és egyenletes csapadékkal.
Az ember környezetalakító tevékenysége következtében a természetes növénytakarót, 

a hegyvidékek magasabb 
területei kivételével már 
csak nyomokban találjuk 
meg.

A  bőséges csapadéknak 
köszönhetően sűrű a vízhá-
lózata. A folyók vízjárása a 
csapadék időbeli eloszlásá-
nak megfelelően ingadozó. 
Közép-Európa leghosszabb 
folyója a Duna, mely a Fe-
kete-tenger partján épített 
hatalmas deltát. Nagyobb 
folyói, a Rajna és az Elba 
tölcsértorkolattal érik el az 
Északi-, az Odera és a Visz-
tula pedig deltatorkolattal a 
Balti-tengert.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hasonlítsd össze az Északi- és a Balti-tenger partvonalát!
2. Jellemezd a kontinensrész domborzatát!
3. Milyen nyomokat hagyott a jégkorszak Közép-Európában?
4. Milyen hatások érvényesülnek az éghajlatában?
5. Jellemezd folyóit! Miért alakult ki deltatorkolat a Balti-tengerbe ömlő 

folyók esetében?

108. ábra. A Duna-delta gazdag madárállományának jellegzetes 
képviselői a pelikánok. Adj erre magyarázatot!
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Fejlődésbeli különbségek Közép-Európa országaiban

Közép-Európa nyugati és keleti része 
között nagy fejlődésbeli eltéréseket 
tapasztalunk. Kelet-Közép-Európa or-
szágai – Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, Magyarország – és a Dél-
kelet-Európához tartozó Románia sok 
társadalmi és gazdasági problémával 
küzdő, volt szocialista országok. A Kö-
zép-Európa nyugati felén található 
Németország, Svájc, Liechtenstein és 
Ausztria Európa legfejlettebb orszá-
gai közé tartoznak. Svájc és Liechtens-
tein kivételével Közép-Európa orszá-
gai tagjai az Európai Uniónak.

Minek köszönhetőek a szem-
mel látható különbségek?

A különbségek gyökere a történelmi 
múltba nyúlik vissza. Kelet-Közép-Eu-

Közép-Európa országai, Szovjetunió, társadalmi átalakulás Kelet-Európa országaiban, Európai unió és 
tagországai, GDP
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109. ábra. Az egy főre jutó GDP alakulása 
Közép-Európa országaiban 2014-ben

Hasonlítsd össze az egy főre jutó GDP-értékeket!
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110. ábra. Közép-Európa országai 1990 előtt

NDK:  Német De mok  ra ti kus Köztársaság
NSZK: Német Szö vet sé gi Köztársaság
* = Liechtenstein

A  II. világháború kegyetlenül sújtotta 
ezeket az államokat. A felszabadító moz-
galomban nyugat felől az amerikai és 
angol csapatok, kelet felől pedig a szov-
jet Vörös Hadsereg küzdött a fasiszta 
német egységekkel. Az amerikaiak és az 
angolok az Elbánál találkoztak a szovjet 
csapatokkal. Ez pecsételte meg Közép- 
Európa további sorsát. A  felszabadítók 
itt húzták meg azt a vonalat, ami alapján 
a térséget két érdekövezetre bontották.

Keresd meg az Elbát a térképen!

Mit jelentett a gyarmatosítás a 
gazdasági élet fejlődésében a 
gyarmatbirodalmak esetében?
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rópa országai, földrajzi helyzetükből 
adódóan távol estek a világkereske-
delem fő útvonalaitól. Emiatt nem 
állt módjukban a mai gazdaságra is 
pozitívan ható gyarmati területek 
szerzése. Emiatt az ipari forradalom 
is csak később éreztette hatását.

A két világháború és az azt követő 
események nagy gazdasági megtor-
panást jelentettek az itteni országok 
számára. A háború után Európa nyu-
gati része hatalmas amerikai támoga-
tást kapott az újjáépítésekre és a gaz-
daság beindítására.

A kelet-közép-európai térségben rekedt országoknak – Német Demokratikus Köztársa-
ság, Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia – saját erőből kellett az országot 
helyreállítani és a gazdasági életüket talpra állítani. Az Amerikai Egyesült Államok ennek a 
térségnek is felajánlotta a támogatást, de a Szovjetunió nem engedte az igénybevételét.

Mit hozott a szovjet mintájú szocializmus  
Kelet-Közép-Európa országainak?

Elevenítsd fel, amit a Szovjetunió felbomlásának okairól tanultunk!

Ezekben az országokban a gazdasági és politikai életet a Szovjetunió mintájára szer-
vezték át. 

Létrehozták az egypártrendszert. A kommunista párt irányította ezeket az országokat. 
A magántulajdon majdnem teljes egészében eltűnt a gazdaságból. Bevezették a ter-

vgazdálkodást. Ez azt jelentette, hogy meghatározott időszakokra – pl. három évre, öt 
évre – végrehajtandó tervet dolgoztak ki a gazdasági élet összes területére, melyet az 
állam szabályozott. Elsősorban a nehézipart fejlesztették, ezen belül a hadiipar kiemelt 
helyen volt.

Az országok belső gazdasági kapcsolatainak megerősítésére létrehozták a Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsát, mely KGST néven vonult be a köztudatba. A tagállamok 
évtizedekig csak egymással voltak kapcsolatban.

Északi- 
tenger

Lengyelország

Románia
Magyarország

Csehszlovákia

NDK

Balti-tenger

Adriai-t. Fe
ke

te
-t.

111. ábra. A volt szocialista tömb* közép-európa országai

A  KGST országai több évre szóló egyezményeket kötöttek. Rögzítették, mely árukat és milyen 
mennyiségben szállít az adott ország. A szocialista tábor tagjai bizonyos iparágakra szakosodtak, a 
fejlesztéseket is ennek megfelelően végezték és a Szovjetunió szükségleteihez igazították. A KGST 
keretein belül feltárták a szovjet föld bányakincseit, és csővezetékrendszert építettek ki a szocialista 
tömb országainak ellátására, melyek ezen keresztül is egyoldalú függőségbe kerültek a Szovjetunió-
val. A kelet-európai országok mellett tag volt még: Bulgária, Albánia, Mongólia, Vietnámi Demok-
ratikus Köztársaság és Kuba.
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A  nyolcvanas évek végére a Szovjetunió annyira meggyengült, hogy már nem tudta 
útját állni a szocialista tömb országaiban történő átalakulásoknak. Kelet-Közép-Európa 
országaiban alig több mint négy évtized után újabb rendszerváltás következett be.

A rendszerváltást követő évek nehézségei
A térség országainak a rendszerváltást követően számos nehézséggel kellett megküzde-
niük. A legnehezebb talán az volt, hogy a tervgazdálkodás helyett át kellett állniuk a 
piacgazdaságra. Rendezni kellett a tulajdonviszonyokat is. Az évtizedekkel ezelőtt ál-
lamosított vállalatokat privatizálni kellett, ami hosszú folyamat volt. A privatizáció az 
állami vagyon magánkézbe adását jelenti.

Az üzemek műszaki felsze-
reltsége meglehetősen elavult 
volt. Rengeteg energiát és alap-
anyagot használtak fel, emellett 
az egyes országok túl sokféle ter-
méket gyártottak.

A Szovjetunió felbomlásával a 
térség országai elvesztették leg-
fontosabb felvevőpiacukat. Ez 
azért jelentett nagy problémát, 
mert az előállított áruk jelen-
tős része nem volt versenyképes 
a világpiacon. Emiatt üzemek 
sora zárt be. A kilencvenes évek-
re a kelet-közép-európai orszá-
gokban ismeretlen, új probléma 
jelent meg, a munkanélküliség.

Elengedhetetlen volt az ipar korszerűsítése 
és szerkezetének átalakítása. Ennek keretében 
az addig jellemző iparágaktól eltérő, korszerűbb, 
jövedelmezőbb iparágakat telepítettek. Ezekhez 
külföldi befektetőkre volt szükség. Kezdetben 
a külföldi befektetők az olcsó munkaerőpiac el-
lenére sem szívesen telepedtek le ezekben az or-
szágokban. Ez elsősorban az elhanyagolt infra-
struktúrának – főként az elavult közlekedési és 
távközlési rendszernek –, a fejletlen pénzügyi 
rendszernek volt köszönhető.

112. ábra. Az autópályák hossza Közép-Európa országaiban (1997). 
Hasonlítsd össze Közép-Európa 

nyugati és keleti részén futó autópályák hosszát!

113. ábra. A búza termésátlagának alaku-
lása 1976 és 1985 között az EGK és a KGST 

országaiban
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Válaszolj a tanultak alap-
ján! Mi a KGST és az 
EGK-beli országok búza 
termésátlaga közötti kü-
lönbségek oka? 

A mezőgazdaságban is szükség 
volt a tulajdonviszonyok rende-
zésére, a korszerű agrotechnika 
elterjesztésére, hogy a mezőgaz-
daság termékei is versenyképe-
sebbek legyenek a piacon.

Néhány év alatt a térség je-
lentős részén átalakult a gazda-
ság. A  nemzetközi befektetők 
megjelenésével korszerűsödött 
a termelés és fellendült a gaz-
daság.

Ma már a kelet-közép-euró-
pai országokban megtermelt áru 
nagy része versenyképes a világ-
piacon. Új lehetőséget jelentett a 
térség országainak az uniós csat-
lakozás, hisz az Európai Unió 
tagjaként nagyobb az esélyük a 
gazdasági felzárkózásra.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Melyek a Közép-Európa keleti és nyugati része közötti különbségek 

történelmi okai?
2. Milyen hatással volt a II. világháború utáni területrendezés 

Közép-Európa keleti részeire?
3. Sorold fel a KGST főbb jellemzőit!
4. Milyen problémákkal kellett megküzdeniük a rendszerváltó térség 

országainak?
5. Sorold fel, és mutasd meg a térképen Kelet-Európa országait!

114. ábra. A termelés korszerűsítéséhez elengedhetetlen 
a kutatás-fejlesztés lehetőségeinek a bővítése

115. ábra. A kutatásra és fejlesztésre fordított összkiadások 
a GDP százalékában kifejezve 2014-ben

Vesd össze az adatokat a 109. ábrán található GDP/fő értékekkel!
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Határozd meg Németország földrajzi 
helyzetét a térkép segítségével!

Németország 15 tartományból álló szövetségi 
állam. Mellettük a főváros, Berlin is tartomá-
nyi rangot kapott. 

Európa vezető gazdasági nagyhatalma. Az 
ország újraegyesítése óta komoly feladatot jelent 
az elmaradottabb keleti rész felzárkóztatása.

Az egységes Európa híve, az uniót alapító hat 
ország egyike volt.

A  lakosság 91,5%-a német. Viszonylag ma-
gas a külföldiek száma, akik legnagyobbrészt 

a hetvenes években vendégmunkásként érkeztek az országba. Közülük legtöbb a török 
(a lakosság 2,4%-a), az olasz, a horvát és a szerb.

Változatos természeti viszonyok
Északi részén terül el a jégkorszaki jég hordalékával feltöltött Germán-síkság. A délebbi 
területeit vastag morénatakaró borítja. Az alföld északnyugati részén a jégkorszaki jég 
által kimélyített tóhátságok sorakoznak.

Európa gazdasági nagyhatalma 

Miután Németország elveszítette a II. világháborút, az ország kétharmad része amerikai, brit és 
francia csapatok ellenőrzése alá került. Ebből a részből jött létre 1949-ben a Német Szövetségi Köz-
társaság (NSZK).

A szovjet megszállás alá került részen létrehozták a Német Demokratikus Köztársaságot (NDK). 
Különös helyzetbe került a keleti országrészen fekvő addigi főváros, Berlin. Keleti fele az NDK fő-
városa lett, míg a keletnémet hatóságok által épített, hatalmas kőfallal és szögesdróttal körbekerített 
nyugati városrész – Nyugat-Berlin néven – önálló maradt, és gazdasági egységet képezett az NSZK-
val.  Az ország kettéválása családok ezreit szakította szét.

Ettől kezdve a két Németország fejlődése négy évtizeden keresztül gyökeresen eltért egymástól.
A nyugati fél – a háború után – az amerikai gyorssegélyeknek, a németek kitartó munkájának és 

a kiváló, szakképzett munkaerőnek köszönhetően gyorsan talpra állt. A szovjetek irányította Német 
Demokratikus Köztársaság messze lemaradt nyugati szomszédjától. A szocialista tömb felbomlása 
előidézte a mesterségesen kettészakított ország újraegyesítését, amiről népszavazáson döntöttek. 
1990. október 3-a óta Németország újból egy állam, fővárosa pedig ismét Berlin lett.

Közép-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, GDP, Európai Unió, bevándorlók, a megváltozott 
gazdasági és társadalmi jellemzők a térség országaiban, kikötői ipar

Német Szövetségi Köztársaság

Főváros Berlin

Államforma szövetségi köztársaság 

Hivatalos nyelv német

Terület 357 022 km2

Népesség 80 996 685 fő

Népsűrűség 226 fő/km2

Egy főre jutó GDP 44 700 USD
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Az alföldi területeket 
délről szegélyezik a fokoza-
tosan emelkedő Német-kö-
zéphegyvidék óidei rögei. 
Legjellegzetesebb rész a Raj-
nai-palahegység. A hegység 
elnevezése a kőzet anyagára 
utal. A hegyvidék legdélebbi 
tagja a Fekete-erdő, ahon-
nan a Duna ered.

A  német–cseh határon 
húzódó Érchegység óidei 
rögei még ma is sok bánya-
kincset rejtenek.

Németország legdélebbi részén az Alpok láncai húzódnak. A Német-középhegyvi-
dék és az Alpok láncai által bezárt táj a Sváb–Bajor-medence.

Az ország éghajlata legnagyobbrészt nedves kontinentális. Az északi részeken még 
meghatározó az óceán közelsége. A magasabb területeken hegyvidéki jellegű éghajlat 
alakult ki.

Kövesd végig nagy folyói – a Rajna, az Elba és a Duna – útját a térképen!

A jól működő mezőgazdaság
Németország mezőgazdasága igen ma-
gas szintű. A két országrész között a me-
zőgazdaság terén alapvető különbségek 
vannak. A nyugati részen jól működnek a 
családi farmgazdaságok. Keleten a szocia-
lista múltból származó szövetkezeteket me-
zőgazdasági nagyüzemekké szervezték át.

A  mezőgazdaság vezető ágazata az ál-
lattenyésztés. A  természeti viszonyok az 
ország minden részén lehetővé teszik a 
szarvasmarha-tenyésztést.

Északon nagy területeken ültetnek sze-
mes- és szálastakarmányt, valamint bur-
gonyát. A  hűvösebb északi területek ke-
nyérgabonája a rozs, a délebbi részeken pedig a búza. 

A Sváb–Bajor-medencében virágzik az árpa- és komlótermesztés, ami a híres bajor 
sör alapanyaga. A napsütésben gazdag Rajna-völgyben zöldség- és gyümölcstermesz-
téssel foglalkoznak. A rajnai borok világhírnévre tettek szert.

116. ábra. A lemezes szerkezetű, palás kőzetekből felépülő hegység  
anyagába a Rajna csodálatos völgyet vájt

117. ábra. A gazdasági ágak százalékos megoszlása  
a foglalkoztatottak száma alapján

73,824,6

1,6

mezőgazdaság
ipar
szolgáltatás
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Kimerülő szénbányászat – világszínvonalon termelő ipar
Régebben legfontosabb energiahordozó a fekete- és a barnaszén volt. Mára csökkent 
a bányászható mennyiség. Kősó- és kálisóvagyona jelentős. A felsoroltakon kívül nincs 
más, nagyobb mennyiségben bányászható ásványkincse, így jelentős behozatalra szorul.

A  nyersanyagimportnak 
köszönhető, hogy Németor-
szágban több fontos ipar-
vidék a tengeri kikötők, 
a belvízi hajóútvonalak – 
nagyobb folyók, csatornák 
– mellé, valamint a közle-
kedési csomópontok kör-
nyékén települt. A  legtöbb 
bányakincs a tengeri kikö-
tőkbe érkezik. Erre jelentős 
kikötői ipar épült. 

Az ország legfontosabb 
tengeri kikötője az Elba 
tölcsértorkolatában fekvő 
Hamburg, melynek színes-
fém- és alumíniumkohá-
szata, valamint hajógyár-
tása számottevő.

Az import kőolaj és 
földgáz nagy része is a ki-

kötőkbe érkezik. Ennek köszönhetően jelentős a vegyiparuk. A szénhidrogéneket a ten-
geri kikötőkből csővezetéken juttatják el az ország minden részére.

A Rajna mentén hatalmas iparvárosok fejlődtek. Németország és egyben Európa legna-
gyobb belvízi kikötője Duisburg.

A Dunát a Duna–Majna-csatorna megépítésével a Majnán keresztül összekötötték a 
Rajnával. Ez egyben az Északi- és a Fekete-tenger közötti összeköttetést is jelenti.

Gondolkozz! Milyen előnyökkel jár a csatorna megépítése?
Gondolatban hajózz végig a térképen az Északi- és a Fekete-tenger között!

A német gépipar világhírű. Legfontosabb ágazata az autógyártás. Németországban 
számtalan világmárkát gyártanak. A személygépkocsik mellett teherautókat, autóbuszo-
kat és motorkerékpárokat is készítenek.

Nézz utána az interneten, hogy Magyarországon melyik Németországban gyártott 
gépjármű típusok a legnépszerűbbek! 

118. ábra. Hamburg – Németország legnagyobb kikötőjének részlete légi 
felvételen. Nézd meg a 28. oldal táblázatában, hol foglal helyet Európa 

nagy kikötői sorában!
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Az Audit Ingolstadtban, a Volkswagent Wolfsburgban, az Opelt Rüsselsheimben, a Mercedest 
és a Porschét Stuttgartban, a BMW-t pedig Münchenben gyártják.

A német precizitást jól kamatoztatják a 
munkaigényes, nagy szakértelmet kívánó 
ipari ágazatok fejlesztésénél. Világszínvo-
nalú Stuttgart, München és Berlin elekt-
ronikai és elektrotechnikai, fi nommecha-
nikai, valamint optikai ipara. 

Németországot vegyipari nagyhata-
lomként is emlegetik. Vegyipari termékek 
kivitelében világelső.

Európa egyik legjelentősebb pénzügyi, 
kereskedelmi, közlekedési és kulturális 
központja Frankfurt.

Sok, számodra is ismerős márka kerül ki a 
német gyárakból, mint például a Siemens, a 
Bosch, az Agfa, a Bayer vagy a Basf.

Nézz utána, milyen termékeket rejtenek a már-
kanevek, és hol gyártják ezeket! 2000
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119. ábra. A világ legjelentősebb 
személygépkocsi-gyártó országai (2013)

120. ábra. Az Európai Központi Bank épülete Frankfurtban
Nézz utána a tevékenységének!
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Átalakulásra vár a Ruhr-vidék, a német gazdaság egykori motorja
Hosszú évtizedeken át Németország legnagyobb iparvidéke volt, mely a helyi szénva-
gyonra, a francia vasércre és a jó szállítási lehetőségre települt. A szénbányászat, a ko-
hászat, a gépgyártás és a vegyipar jellemezte.

A szénbányák mára kiürültek, az acélipar jelentős része megszűnt. Üzemek sorát 
zárták be. Ma is számottevő vegyipara a szén helyett a csővezetéken érkező szénhidro-
géneket dolgozza fel. 

A még versenyképes nehézipari cégek mellett megerősödött az elektronikai ipar. Je-
lentős felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek működnek a területen. Az egykori 
bányák és acélgyárak épületeinek egy részében jelenleg múzeumok, kulturális központok 
és irodaépületek foglalnak helyet.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Véleményed szerint hogyan hat a német gazdaságra és az életszínvonalra 

az országegyesítés?
2. Jellemezd az egyes tájak természeti viszonyait és a hozzájuk kapcsolódó 

mezőgazdaságot!
3. Hol alakultak ki Németország legjelentősebb iparvidékei? Miért?
4. Miért nőtt a német kikötői ipar jelentősége?
5. Mi jellemzi a gépipart és a vegyipart? Minek köszönhető a világszínvonalú 

termékek előállítása?

121. ábra. Berlin központja
Keresd meg a térképen, melyik folyó partján épült!
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A Balti-tenger felé nyitott ország: Lengyelország

Jellemezd Lengyelország földrajzi helyzetét a térkép segítségével!

Az ország lakóinak legnagyobb része lengyel. A népesség területi eloszlása a természeti 
viszonyoknak és az iparvidékek kialakulásának megfelelően egyenetlen. 

Fővárosa: Varsó. 2004 óta az Európai Unió tagja.

Lengyelország is a szocialista tömbhöz tartozott. 
A változás 1989-ben következett be, amikor a si-
keres választásokat követően a parlament negyven 
év után először választott nem kommunista mi-
niszterelnököt.

A  lengyelek nagyon vallásos emberek, még a 
szocializmus idejében is nyíltan gyakorolták vallá-
sukat. A lakosság 86,9%-a (2012) római katolikus. 
Lengyelország már katolikus egyházfőt is adott a 
világnak, II. János Pál személyében. Karol Wojtyła 
(ejtsd: karol vojtila) pápaságát megelőzően Krak-
kó érseke volt.

Lengyel Köztársaság
Főváros Varsó
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv lengyel
Terület 312 685 km2

Népesség 38 346 279 fő
Népsűrűség 123 fő/km2

Egy főre jutó GDP 24 400 USD

Varsó szinte teljesen elpusztult a II. világháború végén, az úgynevezett varsói felkelés során. A város 
egymillió lakosából csupán kétszázezer élte túl a mészárlásokat.

Régi képek, tervrajzok, alapján ma eredeti szépségében építették újjá a történelmi belvárost.

Nézz utána, miért robbant ki a varsói felkelés, és hogyan zajlott le!

Közép-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, a földtörténet eseményei Európában, Szovjetunió, 
társadalmi átalakulás Közép-Európa országaiban, Európai Unió és tagországai, kikötői ipar

122. ábra. A lebombázott belváros 
1945 januárjában

123. ábra. A II. világháború után újjáépített 
belváros részlete
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A jégkorszak nyomait őrző felszín

•  Elevenítsd fel, amit az épülő part-
szakaszokról tanultunk!

•  Figyeld meg a 124. ábrán a Gdańs-
ki-öböl környékének turzásívét!

Lengyelország északra, a Balti-tenger felé 
nyitott. Partvonala tagolatlan, jellegzetes 
épülő part.

Melyek a jellemző felszínformák? 
Melyik tanult országra jellemző 
ugyanez?

Felszíne dél felé fokozatosan emelke-
dik. A tengerparti sávot a jégkorszaki ere-
detű Lengyel-tóhátság követi. Az itt talál-
ható sok száz tó és hatalmas mocsárvidék 
jelentős része értékes természetvédelmi 
terület. 

A  Lengyel-síkság felszínét, mint aho-
gyan a Germán-alföldét, a jégkorszaki jég 
hordaléka töltötte fel. A  Lengyel-közép-
hegység lepusztult variszkuszi vonulatai 
alig emelkednek 600 méter fölé. Délkeleten a Szudéták rögei határt képeznek Csehország 
felé. A Szudéták és a Lengyel-középhegység között található az Odera völgye, Szilézia. 

A déli országrészben húzódnak a Kárpátok láncai.
Lengyelország éghajlata kontinentális. Az északi, északnyugati részeken még megfi-

gyelhető a határozott óceáni jelleg. Az ország észak felé nyitott, így a zord sarkvidéki 
légtömegek gyakran éreztetik hatásukat.

Gondolkozz, hogyan befolyásolja az alacsony téli hőmérséklet az évi közepes hőingást!

A lengyelek nemzeti folyója a Visztula. Az Odera német–lengyel határfolyó. Az egye-
netlen csapadékeloszlás miatt mindkettő vízjárása ingadozó.

A kisparaszti gazdaságok túlsúlya
Lengyelországban a szocialista rendszerben is magánkézben maradt a földek nagy ré-
sze. Többnyire néhány hektáros, alig gépesített, elmaradott kisparaszti gazdaságokban 
termelnek, ahol ilyen körülmények között nagyon alacsony termésátlagokat érnek el. Az 

124. ábra. A Gdański-öböl térképvázlata.  
Jól látható az épülő part turzásíve
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125. ábra. A Mazuri-tóhátság részlete

Visztula-turzá

s
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ország középső területein már nyugati mintára kialakított farmszerű gazdaságokban 
korszerű körülmények között folyik a munka.

A hűvösebb, északi területeken rozst, takarmánynövényeket, lent és burgonyát ter-
mesztenek. A délebbi területeken búzát, cukorrépát, sörárpát és komlót ültetnek.

A tejirányú szarvasmarhatartása a rét- és legelőgazdálkodáson alapul. A hegyvidé-
kek gyér füvű legelőin juhokat tartanak.

Nézz utána az interneten, milyen mezőgazdasági beruházásokat támogatott az Eu-
rópai Unió Lengyelországban!

Az ásványkincsekben  
gazdagabb déli országrészek
Felső-Sziléziában található Európa egyik 
legnagyobb összefüggő szénvidéke. A  jó 
minőségű, kokszolható feketeszénre épült 
az ország legnagyobb iparvidéke. Annak 
ellenére, hogy jelenleg kevésbé gazdaságos 
a kitermelése, a felszínre hozott mennyi-
ségből még exportra is jut. Hazánk is vá-
sárol belőle. Értékes, külszíni fejtéssel mű-
velhető barnaszéntelepei is vannak.

Szénhidrogénvagyona elenyésző.
Vasércből már behozatalra szorul, de 

réz- és cinkércbányászata még számotte-
vő. A  Visztula mentén világviszonylatban 
is említésre méltó kéntelepei vannak. Gaz-
dag kősó- és kálisótelepekkel rendelkezik.

A lassan fejlődő ipar
A legfontosabb iparvidékeket a bányakincsek közelébe telepítették. Meghatározó volt 
ebben az ország feketeszénvagyona. A lengyel kormány továbbra is a gazdaság alapjának 
tekinti a szenet. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésébe, nem pedig a szénbányászat kor-
látozásába ruháznak be.

Felső-Sziléziában a szénbányák közelébe telepített erőművek és kokszoló üzemek a 
vaskohászat és a vegyipar alapját képezik. Hatalmas vaskohók működnek Katowicében 
és a Krakkó melletti Nowa Hutában. A vas- és acélművek mellé hatalmas gépgyárak te-
lepültek, ahol elsősorban mozdonyokat, vasúti kocsikat, gyárberendezéseket gyártanak.

Az ország többi részén, a bányakincsek hiánya miatt elsősorban munkaigényesebb és 
több szaktudást igénylő finomgépgyártást és járműipart telepítettek. Élen jár ebben a 
főváros, Varsó és Krakkó. Płockban (ejtsd: pwotszk) üzemel Lengyelország legnagyobb 
kőolaj-finomítója, itt az Oroszországból csővezetéken érkező kőolajat dolgozzák fel.

126. ábra. Folyosó a wieliczkai  
sóbányában. Az 1300-as évektől  

bányásszák itt a sót, ma a világörökség része
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A  lengyel textilipar a 
lenfonás és -szövés évszá-
zados hagyományait köve-
ti. Fellegvára Łódź (ejtsd: 
lodzs), a „lengyel Manches-
ter” néven is emlegetik.

Legjelentősebb tenge-
ri kikötője Gdańsk (ejtsd: 
gdanyszk), ahol az utóbbi 
időszakban jelentős fejleszté-
sek történtek. Itt is megjelent 
a kikötői ipar. Hajógyártása 
számottevő. Kőolaj-fi nomí-
tójának fontos szerepe van a 
hazai energiaellátásban.

Jelentős kikötő még 
Szczecin (ejtsd: scsecsin).

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hasonlítsd össze Lengyelország és Németország földrajzi helyzetét és 

természeti viszonyait!
2. Milyen színvonalon termel a lengyel mezőgazdaság? Mi ennek az oka?
3. Sorold fel természeti erőforrásait!
4. Jellemezd iparát!

Az ország ipari termelésének 
mintegy felét adó Felső-Szilé-
zia Lengyelország legszennye-
zettebb területe. A  levegőben, 
a vízben és a talajban is nagy 
mennyiségben halmozódtak 
fel a káros anyagok. Magas az 
ebből adódó megbetegedések 
száma. 

Az ipar korszerűsítése magá-
val hozta a régi, elavult gyárak 
leszerelését is, ezzel valame-
lyest javult az iparvidék kör-
nyezeti állapota, de még min-
dig számos tennivalója akad a 
lengyel környezetvédőknek.127. ábra. Kokszoló üzem Felső–Sziléziában 

Nézz utána a kokszoló üzemek környezetkárosító hatásának!

128. ábra. Hajójavítás a gdański hajógyár szárazdokkjában. Az itteni 
munkásmegmozdulások alapozták meg a rendszerváltást
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Az óidei hegységekkel övezett Csehország

1992-ben népszavazás döntötte el, hogy Csehszlovákia két önálló államra, a Cseh Köz-
társaságra és a Szlovák Köztársaságra vált szét. A különválás nagyobb esélyt adott a cse-
heknek a gyors európai felzárkózáshoz. 

Fővárosa: Prága. 2004 óta az Európai Unió tagja.

Mint azt már történelemből tanultad, a korabeli 
Csehország is az Osztrák–Magyar Monarchia része 
volt. Fejlett gazdasági életének köszönhetően a „Mo-
narchia műhelyeként” tartották számon. Elsősorban 
gépiparáról vált híressé. A ma is jól ismert Škoda gép-
kocsik gyártása már nagy múltra tekint vissza.

1920-ban (más területekkel együtt) Csehszlo-
vákia néven vált függetlenné. A  II. világháború 
után két tagköztársaságból álló szövetségi állam-
má alakult. A két országrész között nagy fejlődés-
beli különbségek voltak. A  főleg szlovákok lakta 
felvidéki terület elmaradott gazdasággal küzdött. 
A szocialista kormányzat arra törekedett, hogy a 
két országrész közötti különbségeket kiegyenlítse, 
így ide jutott a több beruházás. Emiatt számtalan 
ellentét feszült a két tagköztársaság között.

Közép-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, a földtörténet eseményei Európában, társadalmi 
átalakulás Közép-Európa országaiban, Európai Unió és tagországai, GDP

Cseh Köztársaság
Főváros Prága
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv cseh
Terület 78 867 km2

Népesség 10 627 448 fő
Népsűrűség 135 fő/km2

Egy főre jutó GDP 28 400 USD

129. ábra. Prága a Moldva két partjára épült

Határozd meg a térkép segítségé-
vel Csehország földrajzi helyzetét!
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Óidei röghegységek gyűrűjében

Elevenítsd fel, amit Európa óidei rögvidékeiről tanultunk!

Csehországot óidei rögvidékek övezik, mint például a Szudéták és az Érchegység. Ezek 
az óidei vonulatok fogják körbe a Cseh- és a Morva-medencét. Központi részén a Cseh–
Morva-dombság húzódik. A Kárpátok legnyugatabbi vonulatai átnyúlnak Csehországba.

Éghajlata nedves kontinentális. A  kontinentális hatás a medencékben erősödik. 
A Cseh- és a Morva-medence szárazabb terület.

Indokold meg a tanultak alapján, 
miért szárazabbak a medencék!

Főbb folyói: az Elba és a fővároson ke-
resztülhaladó Vltava (Moldva), valamint a 
Morva. Itt ered a német–lengyel határfolyó, 
az Odera.

Fejlett mezőgazdaság
Csehországban kicsi a művelés alá vonható terület. A mezőgazdasági tevékenység a Cseh- 
és a Morva-medencében, valamint a termékeny folyóvölgyekben jellemző. Búzát, cu-
korrépát, sörárpát és komlót termelnek. A zöldség- és gyümölcstermesztés a Cseh-me-
dencében a legjellemzőbb.

A hűvösebb domb- és hegyoldalakon burgonyát és takarmánynövényeket ültetnek. 

130. ábra. Komlóültetvény a Cseh-medencében. A komló a sörgyártás alapanyaga

A Moldva a csehek nemzeti folyója. Smetana 
(ejtsd: szmetána) Hazám című művében a zene 
csodálatos eszközeivel, fuvolák, hegedűk és a 
hárfa megszólaltatásával mutatja be, és kíséri 
végig a folyót a megszületésétől a torkolatáig. Ér-
demes meghallgatni a művet!

Kísérd végig a folyó útját a térképen a forrásától 
a torkolatig!
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Jelentős a Szudéták juhállománya.
A megművelhető földterület kevés a szükséges élelmiszer megtermeléséhez. Ezért 

élelmiszerből, elsősorban kenyérgabonából, takarmánynövényekből és zöldségfélékből 
behozatalra szorul.

Természeti erőforrásokban  
bővelkedő tájak
Csehország természeti erőforrásokban gaz-
dag. Számottevő ásványi nyersanyagva-
gyonnal rendelkezik. Az energiahordozók 
közül a feketeszenet a Lengyelországgal hatá-
ros országrészen bányásszák. Az Érchegység 
uránérc- és – a lábainál található – barna-
szénkészletei jelentősek. 

Grafit- és kaolinbányászatára történelmi 
iparágak, a ceruza- és a porcelángyártás tele-
pültek.

A középhegységek hatalmas erdőségei hí-
res fa- és papíripart alapoztak meg.

Az Érchegység peremén bővizű gyógyfor-
rások fakadnak, melyekre híres gyógyfürdők 
települtek, mint például Karlovy Vary.

A gyors fellendülés lehetősége
Csehország nagy múltú ipara sok hagyománnyal rendelkezik. Ez a tény és a kedvező 
földrajzi helyzet vonzza a külföldi befektetőket. A jól képzett szakmunkásgárda fontos 
tényező a fejlesztések során. A gazdag természeti erőforrások is számtalan lehetőséget 
kínálnak. Az említett tényezőket és az uniós csatlakozás előnyeit kihasználva Csehország-
nak esélye van a mielőbbi felzárkózásra.

131. ábra. Külszíni fejtésű barnaszénbánya  
az Érchegység előterében

Karlovy Varyt, német nevén Karlsbadpt, az Érchegység lábánál található fürdőhelyet IV. Károly 
királyról nevezték el. Nevének jelentése: Károly fürdője. A „vary” szó „főzővizet” jelent, mely az 
itt feltörő víz 40–74 °C-os hőfokára utal. A gránitból feltörő, 34-féle ásványi anyagot tartalmazó 
víz gyógyerejét az emésztőszervi betegségek kezelésére használják. A fürdő kútjainak napi  gyó-
gyvízhozama mintegy 6 millió liter. A legnagyobb forrás egy tíz méter magas szökőkút formájá-
ban tör fel, és naponta több mint kétmillió liter 74 °C-os gyógyvizet ad. 

IV. Károly nagy utazó volt, már járt számtalan olasz fürdőhelyen, ezek alapján felismerte az itte-
ni hévforrások gyógyító lehetőségeit is. A víz összetételét neves orvosokkal vizsgáltatta. Megengedte, 
hogy a források fölé fürdőházakat emeljenek (1437-ben). Már a történelmi időkben is közkedvelt für-
dő volt. Valamikor Európa uralkodócsaládjainak találkahelyeként tartották számon. Arany János és 
Liszt Ferenc is itt kúráltatta magát. 
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Energiatermelésében még ma is a szén-
tüzelésű erőműveké a vezető szerep, me-
lyek elsősorban a barnaszenet égetik el. 
Az utóbbi időben nőtt a víz- és az atom-
erőművek jelentősége, de egyre nagyobb 
az alternatív energia részesedése is.

Nehéziparának fontos ága a kohászat, 
ahol a hazai energia mellett importált 
vasércet dolgoznak fel. Legnagyobb köz-
pontja Ostrava és környéke. Kohászatára 
bányászati és kohászati gépgyárakat tele-
pítettek.

Csehország legfontosabb történelmi iparága a gépgyártás, melynek legrégibb köz-
pontja a Cseh-medencében található. Legjelentősebb üzemei Prágában, Brnóban, Plzeň-
ben és Ostravában épültek.

A  híres Škoda-gyár az ország legna-
gyobb ipari üzeme, ahol nehézgépeket, 
például villanymozdonyokat is gyárta-
nak. A  mindannyiunk által jól ismert 
Škoda személyautókat a német tulajdon-
ban lévő Mladá Boleslavban található 
üzemben szerelik össze.

Magas színvonalon, régi hagyomá-
nyokra építve termelnek a könnyűipari 
üzemeiben is. A  porcelán- és kerámi-
aipar világhírű portékákat gyárt. Emlí-
tésre méltó a cipőipara. Világhírnévre 
tettek szert a cseh ceruzák. A cseh sörök 
is világszerte ismertek.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd Csehország természeti viszonyait!
2. Sorold fel természeti erőforrásait!
3. Milyen változásokat hozott a mai gazdasági életében az önállósodás?
4. Melyek iparának történelmi hagyományai? 
5. Jellemezd gazdasági életét!
6. Miért szorul élelmiszer-behozatalra?

133. ábra. Készül a Škoda a 120 éves gyár szerelőüzemében

A nyersanyaghiány enyhítésére feldolgozzák a fémhulladékokat is. Szép példája ennek Plzeň (ejtsd: 
plzeny) acélműve, ahol ócskavasból állítanak elő minőségi acélárukat.

132. ábra. Az energiafelhasználás százalékos
alakulása Csehországban (2014)

19,7

11,5

5,2

63,6

Fosszilis energia
Nukleáris energia
Alternatív energia
Vízenergia
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Európa legmagasabb hegysége: az Alpok

Az Alpok az Eurázsiai-hegységrendszer 
tagja. Láncai a Ligur-tengertől a Kár-
pát-medencéig, mintegy 1000 kilométeres 
ívben húzódnak. Délkeleten a Dinári-hegy-
ség, míg északkeleten a Kárpátok vonulatai 
követik.

Lánchegység gazdag 
formakinccsel
Kialakulása a középidei kéregmozgásokkal 
indult, majd az új idő harmadidőszaká-
ban emelkedett ki.

Az Alpokban megfi gyelhető a lánchegy-
ségek minden jellegzetessége. Párhuzamo-
san elhelyezkedő vonulatai között szűk 
völgyek jellemzők. 

Az Alpokat mint magashegységet he-
gyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett ge-
rincek és meredek, szakadékos lejtőjű 
hegyoldalak jellemzik. Már tudod, hogy 
ezeket a formákat a jég alakította ki.

Olvasd le a magashegység néhány 
jellemző jegyét a 135. ábráról!

Nyugati- és Keleti-Alpokra tagoljuk. 
A Nyugati-Alpok kristályos vonulatai ma-
gasabbak. Itt található Európa legma-
gasabb pontja, a Mont Blanc (4807 m). 
A  Keleti-Alpok nagyrészt üledékes kőze-
tekből – többnyire mészkőből és dolomit-
ból – épül fel.

Mutasd be a képeken látható formák 
kialakulását!

a lánchegységek kialakulása és jellemző jegyei, a magashegységek jellemzői, Eurázsiai-hegységrendszer, 
Mont Blanc, gleccser, függőleges övezetesség kialakulásának okai és jellemzői

134. ábra. Valaisi-Alpok – Svájc

135. ábra. Júliai-Alpok – Szlovénia. Az Alpok 
formakincse magán viseli a jégkorszak nyomait
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Lassú jégárak – gyorsan lezúduló lavinák

Gyűjts adatokat az Alpokban található gleccserekről!

A nagy magasságokban összegyűlt, jéggé fagyott hótömeget a gleccserek hozzák a hó-
határ alatti területekre. Az Alpok gleccserei tömegüknél fogva igen lassúak, évente kb. 
60 métert araszolgatnak lefelé. Közülük legnagyobb a Svájcban található Aletsch-glecs-
cser, amely több mint 4000 méteres magasságból indul 24 kilométeres útjára.

Nagy veszélyt jelent a meredek lejtőn hirtelen lezúduló hótömeg, a lavina. Többnyire 
a heves havazást vagy a hirtelen megindult olvadást követi. Kiszámíthatatlan, néha fal-
vakat eltemetve érkezik le a völgybe. Az Alpok országaiban külön erre a célra kiképzett 
mentőalakulatok vannak állandó készültségben. Lavina ellen a lejtőkre merőlegesen tele-
pített hófogó rácsokkal védekeznek.

Gleccserekből táplálkozó vízhálózat
Az Alpok vízhálózata sűrű. Folyói a völgyekben vagy az egykori gleccserek helyén fut-
nak. A folyók állandó és bőséges vízutánpótlását a csapadék mellett a gleccserek olva-
dékvize biztosítja.

Mészkővonulatai felszíni vízfolyásokban szegények. A felszín alatti vizek a hegylábak-
nál bővizű források formájában kerülnek a felszínre, és jutnak a nagyobb alpi folyók víz-
rendszerébe. Folyóvizei táplálják például a Rajnát, a Rhône-t, a Pót.

Indokold meg a tanultak alapján, miért szegények felszíni vízfolyásokban a mész-
kőhegységek!

136. ábra. Az Aletsch-gleccser a hegység  
leghosszabb jégárja

137. ábra. Ez a síelő lavinát indított el.  
Gondolkozz, miért!
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Az Alpokban számtalan, nagyon mély, tiszta és hideg vizű, jégkorszaki eredetű glecs-
csertó található. Jelentősebb tavai – a már tanult Lago Maggiore mellett – a Genfi-, a 
Zürichi-, a Bodeni-tó. Nagy magasságban tengerszemekkel is találkozunk.

A függőleges övezetesség jellemzői

Elevenítsd fel, amit a domborzat éghajlat-módosító hatásáról és a hegyvidéki ég-
hajlatról már tanultunk! Hívd segítségül a tankönyv 14. oldalának 14. ábráját!

A tengerszint feletti magasságnak köszön-
hetően éghajlata nagyrészt hegyvidéki. Így 
környezeténél alacsonyabb a hőmérséklet, 
és nagyobb mennyiségű csapadék hull.

A hóhatár 2800–3000 méter körül mo-
zog: északon kissé lejjebb ereszkedik, míg 
a déli részeken magasabban találjuk.

Az Alpok jellemző szele a főn. A hegy 
gerincén átjutó légtömeg lefelé mozog, 
szinte „lefolyik” a hegyoldalon. Sietteti a hó 
olvadását és a termés beérését. Erre utal he-
lyi elnevezése is: sokfelé hófalónak nevezik. 
Időnként viharos erővel fúj.

Folyói bővizűek.

Elevenítsd fel az 140. ábra segítsé-
gével a függőleges övezetességről 
tanultakat! 140. ábra. Az Alpokban a természetes növénytakaró 

övezetességet mutat

138. ábra. Gyorsfolyású hegyi folyó az Alpokban 139. ábra. A Genfi-tó jégkorszaki eredetű gleccsertó
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A  növényzet a magas-
sággal övezetesen alakult. 
Legszebben az Alpok déli 
részén különülnek el az 
egyes növényövek. Itt, az 
alacsonyabb részeken me-
diterrán jellegű növényze-
tet figyelhetünk meg, ezt a 
lombos erdők – tölgyesek, 
majd 1600–1800 méter ma-
gasan a bükkösök – követik. 
Efelett a tűlevelű erdők, a 
fenyvesek és a törpefenyők, 
majd a havasi rétek és le-
gelők találhatók. A  legma-
gasabb régiókban a szikla-
havasok zord világa csábítja 
a hegymászókat.

A természetes növénytakaró sok helyen hiányzik. Az erdőirtásoktól az Alpokat sem 
kímélték. Korábban hatalmas erdőterületek estek áldozatául az értékes faanyag és a ter-
mőterület növelése miatt. Ma intenzív erdőtelepítések folynak. Ausztriában és Svájcban 
már sok évvel ezelőtt született egy olyan törvény, miszerint minden kivágott fa helyett 
kettőt kell ültetni.

A  völgyekben és medencékben mindenhol művelik a földet, a szántók 6–800 méter 
magasságig is felkúsznak.

Természeti erőforrások kiaknázása
Az Alpok Földünk legsűrűbben lakott magashegysége. A lakosság elsősorban a folyó-
völgyekben, a medencékben és az alacsonyabb részeken települt le. Nagyobb magassá-
gokban már csak a havasi pásztorok szétszórt gazdaságai találhatók meg.

Völgyei és hágói* évezredek óta fontos útvonalak.

Keress érdekességeket az interneten az Alpok nevezetes hágóiról és útvonalairól!

Ásványkincsekben szegény. Legfontosabb természeti erőforrása a folyók vízereje, a 
jó minőségű faanyag és a kiváló minőségű rétek, legelők adta takarmány.

Az Alpokban jellemző a havasi pásztorkodás. A dús füvű havasi mezők kiváló takar-
mányt biztosítanak a szarvasmarhák számára. Ennek köszönhető az Alpok országainak 
kiváló minőségű tejtermékeiről híres tejipara.

141. ábra. Sziklahavasok – Valaisi Alpok, Svájc

Kelet- és Közép-Európa   98



142. ábra. Alpesi legelő, a háttérben jól látszanak 
a jégcsipkézte vonulatok

Ellenőrizd tudásodat!
1. Határozd meg az Alpok földrajzi helyzetét!
2. Sorold fel a magas lánchegységek jellemzőit! Mely földrajzi erők alakítot-

ták ki a jellemző felszínformáit?
3. Mi a gleccserek jelentősége?
4. Jellemezd az Alpok függőleges övezetességét!
5. Milyen veszélyekkel jár a főn?
6. Mi jellemzi az Alpok folyóit?
7. Melyek az Alpok legfőbb természeti erőforrásai?

143. ábra. A Riff elsee a svájci Alpokban, háttérben a Matterhorn

Az alpesi legelők növényfajok-
ban rendkívül gazdagok. Szám-
talan gyógynövény is fellelhető 
közöttük. Ehhez a sokféleséghez 
hozzájárul a hegyi pásztorkodás 
is. Mivel az állatok az általuk 
kedvelt növényeket részesítik 
előnyben, így egyes növényfajok 
elszaporodnak. Emellett az álla-
tok letapossák és megtrágyázzák 
a növényfelületet. Mindkettő 
jótékony hatással van a legelők 
minőségére.
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Hazánk nyugati szomszédai: Ausztria és Szlovénia

•  Határozd meg a két ország földrajzi 
helyzetét a térkép segítségével!

•  Keresd meg a legmagasabb csúcsukat 
a térképen!

A Keleti-Alpok országa: Ausztria
Ausztria lakóinak 88,6%-a német anyanyelvű 
osztrák. Semleges ország, ami azt jelenti, hogy 
nem tagja nemzetközi katonai szervezetnek. 
1995-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. 
Az eurozóna tagja. Fővárosa: Bécs.

Legkeletibb tartománya Burgenland, magyarul Őrvi-
déknek, Felsőőrvidéknek vagy Várvidéknek is nevezik. 
Egykor Magyarország része volt. Területére áthúzódik a 
Kisalföld nyugati része, a Fertővidék és az Alpokalja nagy 
része. Néhány ezer magyar él a vidéken, de szép számmal 
laknak itt horvátok is. Székhelye Eisenstadt, magyarul Kis-
marton.

Tanulmányozd Burgenland térképét!

Mikor Ausztria belépett 
az Unióba, Burgenlandot 
elmaradott tartománynak 
minősítették, amiért 2013-
ig kiemelt uniós támo-
gatásokat kapott. Ennek 
köszönhetően fejlesztések 
sora valósult meg. Gazda-
sága jelentősen átalakult és 
hatalmasat fejlődött.

Közép-Európa földrajzi helyzete és természeti viszonyai, az Alpok és a Dinári-hegység természeti viszonyai, Euró-
pai Unió és tagországai, a természeti viszonyok és a gazdaság, valamint a gazdasági ágak közötti kapcsolat, GDP

Osztrák Köztársaság 

Főváros Bécs (Wien)

Államforma szövetségi köztársaság

Hivatalos nyelv német

Terület 83 871 km2

Népesség 8 223 062 fő

Népsűrűség 98 fő/km2

Egy főre jutó GDP 45 400 USD

144. ábra. Bécs. Szépművészeti Múzeum
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Ausztria területének jelentős részét az 
Alpok láncai hálózzák be, melyeket alacso-
nyabb hegyvonulatok és dombsági tájak 
szegélyeznek. A Mura völgyében található 
a Grazi-(ejtsd: gráci), míg a Duna völgyé-
ben a Bécsi-medence.

Fő folyója az ország északi részén keresz-
tülfolyó Duna, mely bekapcsolja Ausztriát 
Európa vérkeringésébe.

Ausztria gazdasági életét nagyrészt az 
Alpok határozza meg. Az ország egyik leg-
fontosabb bevételi forrása a turizmus. 
A  hegyvidék természeti szépségei, ragyo-
góan kiépített síparadicsomai turisták mil-
lióit vonzzák. A  turizmus részesedése az 
ország összes bevételéből nagyobb, mint 
bárhol máshol Európában.

Ruszt a gólyák paradicsoma. Alig van olyan háztető, amelyiken ne lenne fészek. A Világ Ter-
mészetvédelmi (WWF) Alap jóvoltából külön gólya-postahivatal működik, az itt feladott leve-
lek postaköltségéből komoly összegeket költenek a gólyák megmentésére.

A környezetvédők rendszeresen tiltakoznak a síturizmus bővítése ellen, mivel a pályák és a hozzá-
juk tartozó infrastruktúra kiépítése környezetrombolással jár. A növekvő gépkocsiforgalom komoly 
levegőszennyezést jelent.

145. ábra. Ruszt, a Fertő-tó partjának 
festői kisvárosa

146. ábra. Út a Grossglocknerre – Ausztriában tökéletesen kiépítik a turistaparadicsomokat
Miért fontos ez?
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A  magashegység adta lehetőségeket az 
állattenyésztésnél is kihasználják. A havasi 
pásztorkodás kiváló minőségű tejére jelen-
tős tejipar épült. Az alpi kaszálók gyógynö-
vényekkel teli szénája télre is ragyogó ta-
karmányt biztosít.

A  nagy esésű, bővizű folyóin épült vízi 
erőművek az ország energiatermelésének 
több mint a felét biztosítják. A vízenergia 
felhasználása sokkal környezetkímélőbb, 
mint a hagyományos energianyerési for-
mák. Ausztriát Svájccal együtt a „fehér 
szén” országaként is szokták emlegetni.

Ausztria területének közel a felét erdő 
borítja, melynek jelentős része az Alpok 
területén található. Számottevő az ország 
cellulóz- és papíripara. Ausztriában is 
ügyelnek arra, hogy a kivágott erdők helyett 
újakat telepítsenek. A hazai erdők kímélése 
érdekében egyre több fát vásárol külföldről.

Az ország területén vas- és színesér-
ceket, kősót és magnezitet* bányásznak. 
Eisenerz (ejtsd: ejzenerc) mellett külszíni 
fejtéssel bányásszák a vasércet. Kivitelre is 
termelő, nagy múltú kősóbányái Salzburg 
környékén működnek.

Ausztria iparában a nehézipari ágaza-
tok vannak túlsúlyban. A vaskohászati üze-
mek a Mura mentén, az érclelőhelyek köze-
lébe települtek. Linzben (ejtsd: linc) van az 
ország legkorszerűbb vas- és acélkombinát-
ja. A jó minőségű acélt Bécsben és Grazban 
korszerű gépgyárak dolgozzák fel. Közle-
kedési eszközöket, elektromos berendezé-
seket, mezőgazdasági és szerszámgépeket 
gyártanak. A fejlett osztrák vegyipar első-
sorban hazai alapanyagot,  például kálisót 
dolgoz fel.

Mezőgazdasága nagyon magas színvonalon termel. Legnagyobbrészt a 2–10 hektáros, 
jól felszerelt, korszerűen gépesített kisparaszti gazdaságok jellemzik, amelyekben na-
gyon jó terméseredményeket érnek el. Az ország területének alig 20%-án a szükséges élel-
miszer-mennyiség 80%-át megtermelik.

148. ábra. Graz – Óratorony.  
Stájerország fővárosa  

számtalan nevezetességével vonzza a turistákat 

147. ábra. Az energiafelhasználás százalékos 
alakulása Ausztriában (2014)

19,9
51,8

28,3

Alternatív energia
Fosszilis energia
Vízenergia
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A vezető szerep az állattenyésztésé. A havasi pásztorkodás mellett más vidékein jel-
lemző az istállózó állattartás. A szárazabb legelőkön juhokat tartanak.

A növénytermesztés elsősorban a Bécsi- és Grazi-medencére, a Duna völgyére, va-
lamint Burgenlandra jellemző. Elsősorban búzát, cukorrépát, szőlőt és gyümölcsöket 
termesztenek.

Ahol az Alpok és a Dinári-hegység találkozik: Szlovénia
Szlovénia az egykori Jugoszlávia legfejlettebb 
tagköztársasága volt. 1991-ben elsőként vált ki 
a szövetségből. Fővárosa: Ljubljana.

Az ország 2004 óta az Európai Unió, 2007 
óta pedig az eurozóna tagja.

Lakossága legnagyobbrészt szlovén, de él-
nek itt horvátok, szerbek és a Mura-vidéken – 
Lendva környékén – magyarok is (kb. 15 000 
fő).

Szlovénia területén futnak össze az Alpok és 
a Dinári-hegyvidék láncai. Északon az Alpok-
hoz tartozó jégformálta vonulatok húzódnak.

149. ábra. Ljubljana látképe a várból. 
Melyik táj körvonala látható a háttérben?

Szlovén Köztársaság
Főváros Ljubljana
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv szlovén
Terület 20 273 km2

Népesség 1 988 292 fő
Népsűrűség 98 fő/km2

Egy főre jutó GDP 29 400 USD
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Elevenítsd fel, amit a Dinári-hegy-
ség karszvidékéről már tanultunk!

A  déli és nyugati részeken jellegzetes 
karszthegységként jelenik meg a Diná-
ri-hegység. Szlovénia területén óriási bar-
langok találhatók, a két legcsodálatosabb a 
Postojnai- és a Škocjan-barlang.

Virágzik a hegyvidékek idegenforgal-
ma. A táj kiváló túralehetőségeket biztosít. 
Télen a jól karbantartott sípályák várják a 
téli sportok szerelmeseit.

Az ország az Isztriai-félszigetnél, igaz 
csak kis szakaszon, de nyitott az Adriai-ten-
gerre. E rövid partszakasz mediterrán 
hangulata, Koper varázsa, a magas szintű 
infrastruktúra a mediterrán üdülőövezet 
kialakítását tette lehetővé.

Szlovénia hegységei gazdag ásvány-
kincsvagyonnal rendelkeznek. Az energia-
hordozók közül barnaszenet és kőolajat 
bányásznak. Jelentős vasérc- és színesfém-
készletei vannak. Folyói vízenergiában 
gazdagok.

Legfontosabb iparágai a színesfémkohá-
szat és a gépgyártás. Textilipara számotte-
vő. Fontos ipari központ a főváros, Ljublja-
na és Maribor.

Az osztrák mintára fejlődő, gépesített mezőgazdaság jellemzi. Búzát, cukorrépát és 
komlót, a hűvösebb területeken burgonyát termesztenek. A Dráva–Mura közén jelentős 
a szőlőtermesztés és a borászat. A hegyi legelőkön az alpi típusú tehenészet és a juhte-
nyésztés jellemző.

Ellenőrizd tudásodat!
1. A tanultak alapján jellemezd a két alpi ország természeti viszonyait!
2. Milyen szerepet tölt be az Alpok a gazdasági életükben?
3. Mi magyarázza az idegenforgalom vezető szerepét?
4. Miért jelentősebb Ausztria mezőgazdaságában az állattenyésztés?
5. Minek tudható be, hogy a kevés szántóterület ellenére az élelmiszer-szük-

séglet nagy részét megtermelik Ausztriában?

150. ábra. A Júliai-Alpok mészkőcsúcsai
Mi munkálta ki ezeket a merész sziklaformákat?

151. ábra. Szlovéniához tartozik a történelmi 
Capo d’Istria (ejtsd: kápódisztria), vagyis Koper
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A jellegzetes alpesi ország: Svájc

Svájc a mi Dunántúlunknál alig nagyobb ál-
lamszövetség a Nyugati-Alpokban. Varázsla-
tos ország, ahol jól megférnek egymás mel-
lett a német, az olasz és a francia anyanyelvű 
svájciak. A közigazgatás egységei a kantonok.

Svájcot a „béke és biztonság szigeteként” 
is szokták emlegetni. Valóban az. Egy olyan 
ország, ahol nem ismerik a háborúkat. Így 
van ez már két évszázada, azóta, amióta 1815-
ben nemzetközileg is elismerték Svájc örökös 
semlegességét. Ez a döntés sok háborútól kí-
mélte meg, biztonságot jelentő ország lett. 
Kedvező bankpolitikája idecsábítja a világ 
minden részéről azokat, akik pénzüket biz-
tos helyen szeretnék tudni. Svájcnak is jöve-
delmező, hogy bankáraik ügyesen forgatják 
a rájuk bízott hatalmas vagyonokat. Annak 
ellenére, hogy bányakincsekben szegény és 
termőföldekben sem bővelkedik, Svájc a világ 
egyik leggazdagabb országa.

Nagyon kedvező az ország földrajzi helyzete, ennek köszönhetően jelentős a tranzitforgalma. A svájci 
vasút világviszonylatban is kiemelkedik pontossága, korszerű járműparkja és ragyogóan karbantartott 
vonalai miatt. Óriási forgalmat lebonyolító autópályái is kiváló minőségűek. Az Alpok útjait számtalan 
korszerű alagút és völgyhíd teszi változatosabbá.

A  történelem során több ízben egész hadseregek keltek át a zord, járhatatlannak tartott hegyeken. 
Hannibál és Napóleon híres átkeléseiről már te is tanultál történelemből. Az egyszerű kereskedőknek 
és utazóknak is nap mint nap meg kellett birkózni ezekkel az útvonalakkal. Ez még nyáridőben is nehéz 
és kockázatos vállalkozást jelentett, nem is beszélve a téli hónapokról. Itália és Európa középső területei 
között viszont csak az Alpokon keresztül lehetett átjutni. A folyóvölgyek mentén és a hágókon keresztül 
volt a legkönnyebb az átjárás. Biztosan te is hallottál már a Szent Gotthárd-, a Nagy Szent Bernát- vagy 
a Simplon-hágóról, amelyek kivétel nélkül 2000 méternél magasabban helyezkednek el.

Keresd meg a térképen az említett hágókat!

Svájci Államszövetség
Főváros Bern
Államforma szövetségi köztársaság

Hivatalos nyelv német, francia, olasz 
(regionálisan rétoromán)

Terület 41 277 km2

Népesség 8 061 516 fő
Népsűrűség 195 fő/km2

Egy főre jutó GDP 55 200 USD

Fran
cia

orsz
ág

Németország

Ausztria

Olaszország

német francia olasz rétoromán

152. ábra. A német, a francia és az olasz lakosság 
elhelyezkedése Svájcban

153. ábra. Az ENSZ Palota Genfb en. Nézz utána, mely 
egyéb nemzetközi szervezetek székhelye a város!
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Télen hónapokra megbénult az átkelés ezeken 
a hágókon. Az igazi áttörést az jelentette, amikor 
az Alpok láncain keresztülhaladó vasútvonalak 
folyamatos üzemeltetése érdekében alagutak sorát 
építették meg.

Elsőként 1881-ben a Szent Gotthárd-, 1906-ban 
pedig a Simplon-alagút épült meg. Az 1960-as 
években készült el az első közúti alagút, melyet 
még több száz követett. Ezek egész éven keresztül 
lehetővé tették a közúti közlekedést az Alpok vo-
nulatai között.

Svájcban is, mint ma már oly sok országban, 
környezetvédelmi meggondolásból és energia-
takarékosságból a közúti teherforgalmat azzal 
csökkentik, hogy a kamionokat vasúton szállítják 
keresztül az országon.

Svájc mezőgazdaságának fő ágazata az állat-
tenyésztés. Akárcsak Ausztriában, itt is a havasi 
pásztorkodás a fő bevételi forrás. A kiváló minő-
ségű legelőknek köszönhetően a tejhozam magas. 
Erre épül híres tejipara és csokoládégyártása. Az 
ízletes sajtokból, tejporból, csokoládéból kivitelre 
is bőven jut. A világ vezető élelmiszer-ipari válla-
lata a Nestlé.

Mivel bányakincsekkel nem rendelkezik, első-
sorban nagy szaktudást, precizitást, de kevés 
nyersanyagot igénylő iparágakat fejlesztettek.

Történelmi múltra tekint vissza a világhírű sváj-
ci óragyártás, melynek központja Genf. Jövedel-
mező a fi nommechanika, az elektrotechnika és a 
gyógyszeripar is.

Svájc is hatalmas bevételekre tesz szert az ide-
genforgalomból. Az Alpok számtalan kellemes 
élményt kínál az idelátogatóknak az év minden 
részében.

154. ábra. A 65 m magas és 136 m hosszú 
Landwasser vasúti híd és 216 m hosszú alagút 

2008-tól a világörökség része

155. ábra. Schaffh  ausen belvárosa. A város a svájci 
óragyártás egyik fellegvára

156. ábra. Jellegzetes svájci település az Alpokban
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Hegykoszorú Európa közepén: a Kárpátok

Tanulmányozd az atlasz Kárpát-medence térképén a Kárpátok vonulatait! Nézz 
utána, hol található a Dévényi-szoros!

A Kárpátok az Eurázsiai-hegységrendszer 
tagja. A  Dévényi-szorostól az Al-Dunáig 
1500 kilométer hosszan húzódó lánchegy-
ség. Legmagasabb pontja a Gerlachfal-
vi-csúcs. Részei: az Északnyugati-, az 
Északkeleti-, a Keleti- és a Déli-Kárpátok. 
Hegykoszorúja több országon is keresztül-
húzódik. A  legjellegzetesebb kárpáti or-
szág Szlovákia és Románia.

Mely országok területére nyúlik 
még be a Kárpátok? Mutasd meg a 
térképen!

Változatos domborzat egykori vulkánokkal
A harmadidőszaki kiemelkedések mértékének köszönhetően mintegy 1500 méterrel ala-
csonyabb, mint az Alpok. A Kárpátok felépítése változatos. Találkozhatunk itt vulkanikus 
vonulatokkal, mészkőformákkal, kristályos és homokkőhegységekkel egyaránt.

a lánchegységek kialakulása és jellemző jegyei, a magashegységek jellemzői, Eurázsiai-hegységrendszer, 
magmás és üledékes kőzetek, függőleges övezetesség kialakulásának okai és jellemzői

157. ábra. A 2655 m magas Gerlachfalvi-csúcs

158. ábra. A Kárpátok nyugat–kelet irányú felépítése. Figyeld meg a hegység felépítését! 
Mutasd meg a térképen, hol húzódnak a kialakulásukat tekintve különböző vonulatok!

Erdélyi-medence Keleti-Kárpátok
NY K

Moldova

kristályos kőzet mészkő homokkő vulkáni kőzetek
lösz tengeri üledék folyami üledék
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A harmadidőszak közepén lezajlott erős vulkáni tevékenység hozta létre a vulkáni ívet 
a hegység belső oldalán. Ehhez tartozik hazánk néhány hegyvonulata: a Visegrádi-hegy-
ség, a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és a Tokaj–Eperjesi-hegység. A vulkánok többsége 
már erősen lepusztult. A hegység keleti részén élénk utóvulkáni működés figyelhető meg. 
Sok helyen értékes, gyógyító hatású szénsavas és kénes vizek törnek fel. A vulkanizmus 
kísérőjeként tekintélyes színes- és nemesfémérckészlettel rendelkezik.

Gyűjts adatokat az interneten a szénsavas és kénes vizek gyógyhatásairól!

Ha az Alpokkal összehasonlítjuk a külső jegyeit, sok különbséget figyelhetünk meg. Ezek 
elsősorban a harmadidőszakban zajlott kiemelkedés mértékével vannak kapcsolatban.

Mivel vonulatai sokkal ala-
csonyabbak, felszínét másként 
pusztították a földrajzi erők. 
Magasságának köszönhetően 
a jégkorszaki jégtakaró kisebb 
területeket borított és lényege-
sen kisebb vastagságban. Emi-
att a jég felszínformáló tevé-
kenysége az Alpokhoz képest 
kisebb területre korlátozódik 
és a formakincse is szegénye-
sebb. Legmagasabb hegysége a 
Magas-Tátra. Itt meredek szik-
lafalak és csipkézett gerincek 
tanúskodnak a jég munkájá-
ról. Errefelé számtalan tenger-
szemmel is találkozunk.

A  jelenkorban a fő felszín-
formáló külső erő a folyóvíz.

A Magas-Tátra lenyűgöző szépségét annak köszönheti, hogy a néhány 100 m magasan elhelyezkedő 
medencékből meredek sziklafalakkal kétezres csúcsok sora emelkedik ki, mint például a Kárpátok 
legmagasabb csúcsa, a Gerlachfalvi-csúcs, a Lomnici-csúcs (2634 m) és a Nagy-Kriván (2496 m). 
Ezek a csúcsok őrzik a jégkorszaki jég munkájának emlékét. A kutatások gleccser nyomait is megta-
lálták. Az eljegesedés emlékét őrzik a tátrai kristálytiszta vizű, mély tavak, a tengerszemek. A száz-
nál is több tó közül a legnagyobb a Csorba-tó.

A Magas-Tátra teljes területe természetvédelem alatt áll. Létrehozták a Tátrai Nemzeti Parkot, 
mely a geológiai képződmények mellett a növény- és állatvilágot is védi.

A 2005 telén pusztító hatalmas szélvihar nagy területen letarolta az erdőt. Szinte egész Európa 
összefogott a megmentéséért.

Gyűjts adatokat az interneten a Tátrai Nemzeti Park szakembereinek törekvéseiről!

159. ábra. Ez a Magas-Tátra sziklaszirtjei között  
található tengerszem is a jégkorszaki jég munkájának az eredménye
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Változatos éghajlat

A 160. ábra segítségével jellemezd a 
Kárpátokra jellemző hegyvidéki ég-
hajlatot!

A  domborzatnak megfelelően az éghajlat 
igen változatos. Az évi középhőmérséklet 
a magassággal csökken, a medencékben 
8–9 °C, a legmagasabb részeken közelít a 
0 °C-hoz.

A csapadék nagyrészt nyáron esik. Tér-
beli eloszlása nagyon egyenetlen, ami a 
domborzatnak köszönhető.

A nyugati lejtők többnyire csapadékosabbak, a szélárnyékos oldalak és a zárt me-
dencék viszont lényegesen szárazabbak. Állandó hótakaró ezen a földrajzi szélességen, 
ilyen magassági viszonyok mellett sehol nincs, nyár derekára még a magasabb csúcsokon 
is elolvad.

A hegytetőkig felkúszó fenyvesek világa
Növénytakarója a magasságnak megfelelő övezetességet mutat. Itt is megfi gyelhetjük a 
jellegzetes növényöveket, de a hegységek magassága miatt errefelé nem annyira kiterjedt 
a sziklahavasok világa. A Kárpátokban több helyen a hegy tetejéig terjednek a hatalmas 
fenyvesek. A déli részeken 1700–1800 méterig felkúsznak a fenyőerdők. Jellegzetes kár-
páti társulás a gyephavas, ami az erdőhatár fölé magasodó csúcsokra jellemző.
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160. ábra. A Lomnici-csúcs éghajlati diagramja
Keresd meg a térképen! Nézz utána, mi az érdekessége!

Előfordul, hogy a napfény nem járta, szűk mélyedésekben a nagyobb tömegben felhalmozódó, ösz-
szefagyott hó megmarad. Ilyen hómező található például a Magas-Tátrában, a Lomnici-csúcs alatt, 
a Nagy-Jeges-völgyben.

páti társulás a gyephavas, ami az erdőhatár fölé magasodó csúcsokra jellemző.

161. ábra. A Kárpátokat tisztásokkal megszakított sűrű fenyvesek uralják

é.sz. 49° 11’; k.h. 20°12’
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Sűrű vízhálózat vad hegyi patakokkal
Vízhálózata sűrű. Folyói a Fekete- és a Balti-tenger irányába futnak. A legtöbb kárpáti fo-
lyó a Dunába érkezik. A nagyobbak közül, például a Vág, a Zsil vagy az Olt közvetlenül, 
míg a Bodrog és a Maros a Tiszán keresztül jutnak a Dunába. Folyói eleinte bővizű hegyi 
patakok. Tavasszal, hóolvadáskor és a nyár eleji esőzésekkor rendszeresen megáradnak.

A Kárpátok erdőirtásai is nagymértékben hozzájárulnak az árvizek kialakulásához.

Nézz utána, mi a kapcsolat az erdőirtás és az árvizek kialakulása között!

A folyók vízerejét több helyen energiatermelésre hasznosítják.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hasonlítsd össze az Alpok és a Kárpátok domborzatának jellemzőit!
2. Mi a különbségek oka?
3. Miért változatos az éghajlata?
4. Jellemezd a hegység vízrendszerét!
5. Hasonlítsd össze az Alpok és a Kárpátok természetes növényzetét!

A világ természeti csodái és kultúrkincsei sorozat Délkelet-Európa című kötetében 
sok érdekességet olvashatsz a Kárpátokról!

162. ábra. Gyephavas a Kárpátokban. A hegyek tetejét havasi gyeptakaró borítja. 
Figyeld meg, hogyan helyezkedik el!
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Északi szomszédunk: Szlovákia

Szlovákia Magyarország északi szomszédja. Hazánkkal együtt, 2004-ben csatlakozott az 
Európai Unióhoz. A schengeni övezet országa, az eurozóna tagja. Fővárosa: Pozsony.

Lakóinak nagy része szlovák. A déli részén, a Felvidék területein mintegy félmillió ma-
gyar él, számuk folyamatosan csökken. A Felvidék a történelmi Magyarország része volt.

Közép-Európa földrajzi helyzete, a Kárpátok kialakulása és természeti viszonyai, az Európai Unió 
és tagországai, a természeti viszonyok és a gazdaság, valamint a gazdasági ágak közötti kapcsolat

Szlovák köztársaság 
Főváros Pozsony
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv szlovák
Terület 49 035 km2

Népesség 5 443 583 fő
Népsűrűség 111 fő/km2

Egy főre jutó GDP 27 700 USD

163. ábra. Szlovákia fővárosa is a Duna két partjára épült

164. ábra. A magyarlakta részek Szlovákiában

Határozd meg Szlovákia földrajzi 
helyzetét a térkép segítségével!

Pozsony

Kassa

Dunaszerdahely
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A változatos természeti viszonyok
Területének jelentős részén hegyvidék, az Északnyugati-Kárpátok és a Szlovák-érchegy-
ség húzódik. Legmagasabb vonulata a Magas-Tátra.

Alföldjei a hazánk területéről átnyúló Kisalföld folytatásaként a Szlovák-alföld és az 
Alföld északkeleti csücske. Déli részén természetes határként fut a Duna és az Ipoly. 
A szlovákiai oldalon található a Szigetköz északi párja, a Csallóköz. Anyagát a hegyvi-
dékről kilépő Duna rakta le. A szigetet a Duna és a Kis-Duna zárja közre.

Jelentős folyói a Vág, a Nyitra és a Garam. Szlovákiából érkezik hozzánk az Ipoly, a 
Sajó, a Hernád és a Bodrog.

Keresd meg a szövegben említett folyókat a térképen! Kövesd végig az útjukat! Kö-
vetkeztess az esésükre!

Szlovákia éléstára a Szlovák-alföld
Az ország legmelegebb és legtermékenyebb vidéke a Szlovák-alföld, mely egyben az or-
szág legsűrűbben lakott része.

A kontinentális éghajlatnak megfelelően búzát, kukoricát, cukorrépát és naprafor-
gót termesztenek. A városokat ellátó zöldségtermesztő vidék is itt található.

Az itt megtermelt takarmányokat hasznosítják a sertés-, a baromfi- és a szarvasmar-
ha-tenyésztés során. 

A mezőgazdasági termékeket feldolgozó élelmiszer-ipari ágazatokat is ide telepítet-
ték. Legfontosabb központja Pozsony.

A hegyvidéki medencékben és a dombsági tájakon burgonyát és takarmánynövé-
nyeket termesztenek. A  hegyvidék legfontosabb haszonállata a juh. Gyapjúipara szá-
mottevő.

A gazdasági élet fellendülése
A  Szlovák-érchegységben bányászott vasércen és néhány színesércfélén kívül csupán 
kevés barnaszénnel és szénhidrogénvagyonnal rendelkezik. Nyersanyag-behozatalra 
szorul. A kőolajat Oroszországból hozzák be.

Energiatermelésében hasznosítja nagy esésű folyói erejét.

Keress Szlovákia térképén vízi erőműveket!

Szlovákiának korábban, zömmel szovjet nyersanyagból és szovjet piacra termelő gazdasága miatt, a 
Szovjetunió felbomlását követően számos nehézséggel kellett megküzdenie. Az egykori Csehszlo-
vákiában Szlovákia látta el félkész termékekkel és élelmiszerekkel a cseh országrészt.
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Csehszlovákia két részre válása után Szlovákia került lényegesen nehezebb helyzetbe. 
Bányakincsvagyona szegényesebb, ipari üzemei, iparszerkezete lényegesen korszerűtle-
nebb volt, mint Csehországé.

Legnagyobb iparvárosa Pozsony, ahol az alapellátást szolgáló iparágak mellett fejlett 
vegyipar és elektronikai ipar épült ki.

Szlovákiát a főváros kedvező fekvése a Duna vízi útja kapcsolja be az európai vérke-
ringésbe.

Kelet-Szlovákia központja Kassa, a környék legvirágzóbb iparvárosa. Fontos vaskohá-
szati központ.

Említést érdemel a Felvidék gépgyártása és vegyipara.
Jelentős természeti erőforrása a hegyvidék hatalmas, jó minőségű erdőállománya. 

A fa- és papíripar történelmi iparág Szlovákiában.
Az Európai Unióba lépés után a támogatásokból fejlesztették az infrastruktúrát és 

megindult a gazdasági élet fellendülése. Mára számtalan külföldi befektető telepedett le 
az országban.

165. ábra. A kassai acélmű részlete
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A létfontosságú turizmus
Szlovákia jelentős bevételre tesz szert az 
idegenforgalomból. Történelmi emlék-
helyei és csodálatos természeti értékei tu-
risták millióit vonzzák.

A Magas-Tátra Európa egyik leglátogatot-
tabb hegyvidéke. A  téli idegenforgalom fel-
lendítésére csodálatos síparadicsomokat épí-
tettek ki. Emellett a túrázók paradicsoma is.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd az ország természeti viszonyait!
2. Mivel magyarázható örökölt gazdasági életének egyhangúsága?
3. Mely természeti erőforrások segítik a gazdasági életet?
4. Hogyan hasznosítja az ipar és a mezőgazdaság a természeti erőforrásokat?
5. Miért fontos Szlovákia számára az uniós tagság?

166. ábra. Szintén a Szlovák Paradicsomban 
található a Világörökség részét képező 

Dobsinai-jégbarlang. Nagytermében 40 méter vastag 
jégrétegen járunk

Dobsinai-jégbarlang az 1120 méter magas Ducsa-hegy oldalában, 972 méter magasan található. Gaz-
dag formavilága és méretei miatt a Föld legnagyobb és legszebb jégbarlangjai között tartják számon. 
Mi is valójában a jégbarlang?
Mikor egy zsákszerű barlangüreg bejárata – a barlang szája – magasabban helyezkedik el, mint 
maga az üreg, a beáramló hideg levegő megül a járat aljában. Onnan a fi zikai tulajdonságai miatt 
nem képes kijutni, így ezek a körülmények állandó fagyos világot teremtenek a barlang belsejében. 
Így van ez a Dobsinai-jégbarlang esetében is. A felszínről beszivárgó csapadékvíz kitartó munká-
ja nyomán a hegy gyomrában hatalmas barlangüreg keletkezett. Bejárata a barlang legmagasabb 
pontján van, így a már ismert fi zikai törvényszerűségeknek megfelelően a felmelegedő levegő he-
lyére mindig hidegebb, nehezebb levegő kerül. A barlang a hegy északi oldalán, egy erdőben, úgy 
helyezkedik el, hogy a nap sugarai soha nem érik a bejáratát. Ennek köszönhető, hogy a jégkorszaki 
eljegesedések során keletkezett jégtömeg megmaradt, sőt a mai napig növekszik.

167. ábra. A Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban 
található a Hernád folyó szűk áttörési völgye. 
A turisztikai szakemberek jól kiépített, merész 

útvonalakat is biztosítanak
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Közép- és Kelet-Európa határán: Románia

Határozd meg Románia földrajzi helyzetét a térkép segítségével!

Románia Közép- és Kelet-Európa határán helyezkedik el. Fővárosa: Bukarest. Az ország-
ban a románokon kívül még több nemzetiség is él. A legnagyobb kisebbséget a mintegy 
1 300 000 magyar képviseli. Számuk a – legutóbbi 2011-es népszámlálás adatai szerint – 
rohamosan csökken. Az Erdélyi-medence minden részén élnek magyarok. Legtöbben 
azonban a táj délkeleti részén található Székelyföldön laknak. Jelentős a német (szász* 
és sváb*), valamint a roma kisebbség aránya is. Erdély kulturális „fővárosa” Kolozsvár.

Közép-Európa földrajzi helyzete, a Kárpátok kialakulása és természeti viszonyai, az Európai Unió 
és tagországai, a természeti viszonyok és a gazdaság, valamint a gazdasági ágak közötti kapcsolat

Románia 
Főváros Bukarest
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv román
Terület 238 391 km2

Népesség 21 729 871 fő
Népsűrűség 111 fő/km2

Egy főre jutó GDP 19 400 USD

és sváb*), valamint a roma kisebbség aránya is. Erdély kulturális „fővárosa” Kolozsvár.

168. ábra. Bukarest Basarab felüljáró. 
Romániában nagy ütemben fejlődik az infrastruktúra

169. ábra. Bukarest látkép
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A 170. ábra segítségével keresd 
meg a térképen, mely tájakon 
összpontosul a magyarság Ro-
mániában!

2007-től az Európai Unió tagja. Az 
uniós támogatásokból jelentős fejleszté-
sek valósultak meg, mind az infrastruk-
túra, mind gazdasági élet területén.

Változatos természeti viszonyok
Románia felszíne nagyon változatos. Az ország középső részén, félkörívben a Keleti- és 
Déli-Kárpátok láncai húzódnak.

A Kárpátok koszorúja az Erdélyi-medencét zárja be, melyet az Erdélyi-középhegység 
választ el az országhatárig nyúló alföldi területektől. A középhegységhez tartozik a Bi-
har-hegység és az Erdélyi-érchegység.

A Kárpátoktól délre terül el a Havasalföld. A táj déli része a gazdasági szempontból jelen-
tős Román-alföld. A Keleti-Kárpátok külső előterében húzódik a lösszel borított Moldova. 
Románia legrégebben kialakult tája a Fekete-tenger mellékén található óidei Dobrudzsa.

Az ország nyugati része, a Kárpátok láncain belül lévő tájak éghajlata nedves konti-
nentális. A hegyvidéktől keletre és délre jobban érvényesül a kontinentális hatás, egyre 
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20–49,9 50–79,9 > 80
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170. ábra. A magyarlakta vidékek magyar anyanyelvű  
lakosságának százalékos előfordulása

Mint azt már történelemből tanultad, a 
javarészt magyarok lakta Erdélyt az I. vi-
lágháború után, a trianoni békeszerződés 
eredményeként csatolták Romániához.

A  kommunista román kormányzat 
arra törekedett, hogy a nemzetisége-
ket beolvassza a román lakosság közé. 
A  jórészt magyarlakta területekre ro-
mánokat telepítettek, a magyarokat pe-
dig az ország különböző részeire köl-
töztették. Ugyanez történt a német ajkú 
kisebbséggel is. Ezen intézkedéseknek 
köszönhetően a magyar anyanyelvű la-
kosság kisebbségbe került.

A magyar oktatás és kultúra intézmé-
nyeit sorra sorvasztották el. Az akkori 
kormányzat célul tűzte ki több száz kis 
magyar falu lerombolását, lakosságá-
nak városokba történő betelepítését. 
Ezzel is a nemzetiségek beolvasztása 
volt a cél. Az 1989-ben bekövetkező 
forradalom azonban megállította ezt.

171. ábra. Kolozsvár Románia második legnépesebb városa
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inkább a száraz kontinentális éghajlat jellemzőit érzékelhetjük. A Kárpátok magasabb 
részeinek éghajlata hegyvidéki jellegű.

Románia fő folyója a Duna, amely több mint ezer kilométert tesz meg ebben az ország-
ban. A Fekete-tengerhez érve hatalmas deltát épít. Három fő ága közül csak a rendsze-
resen tisztított Sulina-ág hajózható. Említésre méltó folyója a Maros.

•  Olvasd le a Duna romániai szakaszának bal parti mellékfolyóit!
•  Kövesd végig a Maros útját! Hogyan jut el a vize a Dunáig?

Sokféle bányakincs – hatalmas erdőségek
Románia természeti erőforrásokban gazdag. Sokféle ásványkincse, hatalmas erdősé-
gei, jó minőségű termőföldjei és legelői mellett jelentős értéket képviselnek hévforrásai 
és gyógyvizei is.

Energiahordozói közül a kőolajat és a földgázt bányásszák a legnagyobb mennyiség-
ben. A  Kárpátok déli előterében jelentős kőolaj- és földgázmezők vannak. Az Erdé-
lyi-medencében a földgázbányászat jelentős. Feketeszenet a Déli-Kárpátokban, bar-
naszenet a hegység déli előterében fejtenek. Vasércet Resicabánya közelében bányásznak. 
A  Bihar-hegység bauxitja számottevő. Színesércbányái az évszázados művelésnek kö-
szönhetően ma már kiapadófélben vannak.

Az Erdélyi-medence területén kősóbányák üzemelnek, például Parajdon.

Milyen földtörténeti eseményre utal a kősó jelenléte az Erdélyi-medencében?

A Kárpátokban és a környező hegyvidékeken hatalmas erdőségek találhatók. A híres 
erdélyi bútoripar, valamint a fa- és papíripar jó minőségű alapanyagát adják. Sajnos ma 
már nagy területeken egész erdőségeket irtottak ki.

A  szerb–román határszakasz a Kazán-szo-
rosnál húzódik. Itt a Duna 150 kilométer 
hosszú szurdokvölgyet vájt magának a hegy-
ség kemény kőzetanyagába. A  zátonyok és 
sziklák között nagyon körülményes és veszé-
lyes volt a hajóközlekedés. Hajózhatóvá téte-
lében Széchenyi István járt az élen. A szabá-
lyozási terveket Vásárhelyi Pál készítette.

Ma itt található a Vaskapu-erőmű, mely-
nek a két szomszédos ország – Románia és 
Szerbia – energiaellátásában jelentős sze-
repe van.

Nézd meg a térképen, melyik hegységet törte 
át a Duna! 172. ábra. A Kazán-szoros
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Kedvező természeti viszonyok – alacsony termésátlagok
A mezőgazdasági termelés színvonala elmarad az európai átlagtól. Az ország éléstára 
a Havasalföld, de az Erdélyi-medence és Moldova tájain is jelentős a növénytermesztés. 
Az éghajlatnak megfelelően búzát, kukoricát, cukorrépát és napraforgót termesztenek. 
Legfontosabb rostnövényei 
a len és a kender. A hűvö-
sebb tájakon árpa és burgo-
nya terem. Moldovában és 
a déli területeken jelentős a 
szőlőtermesztés.

Romániában az állatte-
nyésztés vezető ágazata a 
juhászat. A  juhokat a szá-
razabb vidékeken és a Kár-
pátok hegyi legelőin tenyész-
tik. A Havasalföldön jelentős 
a sertés- és szarvasmarha-
tartás.

A fejlődő gazdaság
Az elmúlt évtizedekben az alapanyag-igényes iparágakat fejlesztették, ennek köszönhe-
tően készletei mára már igen megcsappantak.

Minek köszönhető az energiahordozók viszonylag alacsony importja?

Az energiaellátást főként a széntüzelésű hőerőművek biztosítják. A nagy mennyiségű 
kőolajat és földgázt elsősorban a vegyipar hasznosítja. A legnagyobb kőolaj-finomí-
tók Ploieşti és környékén üzemelnek. Rohamosan emelkedik a „zöldenergia” részese-
dése.

173. ábra. Juhnyáj a Kárpátok hegyi legelőjén

174. ábra. Románia energiaforrás-importja a teljes energiafogyasztás százalékában kifejezve

18,9 47 11,99

szén kőolaj földgáz
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Románia legnagyobb vaskohászati üzeme a Duna mellett, Galaţinál (ejtsd: galac) épült. 
A Dunán érkező ukrán kokszot és vasércet dolgozzák fel.

A fővárosba települt az ország iparának közel 20%-a. Bukarest többek között a gép-
gyártás központja. Brassóban elsősorban mezőgazdasági gépeket gyártanak. A hazánk-
ban is népszerű Dacia személyautókat Piteştiben szerelik össze. A nehézgépgyártás nagy 
központja Temesvár.

Fejlett fa- és papíriparának alapját a hegyvidékek hatalmas erdőségei biztosítják. A Du-
na-deltában az évről évre megújuló hatalmas nádrengetegre cellulózipart telepítettek.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Milyen lehetőségeket ad a tengerparti fekvés és a Duna Romániának?
2. Jellemezd a természeti viszonyait!
3. Mutasd be a természeti erőforrások és a gazdasági élet közötti 

kapcsolatot!
4. Hogyan gazdálkodtak ezekkel a lehetőségekkel az elmúlt néhány 

évtizedben?

175. ábra. A Duna-delta összefüggő nádrengetegét 
csak a deltát behálózó csatornák szakítják meg

Románia villamosenergia-termelésében jelentős a megújuló energiaforrások részesedése, 2015-ben 
a nagy vízerőművek teljesítményét is beleszámítva, a termelés mintegy 40%-át szolgáltatták. Legna-
gyobb részét a szélerőművek adják, de a naperőművek jelentősége is nő.
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Ellenőrizd tudásodat!

Amit Kelet- és Közép-Európáról tudni kell
• Mi jellemzi Kelet-Európa társadalmi és gazdasági átalakulását?
•  Jellemezd Oroszország gazdasági életét!
• Milyen helyet foglal el ma a világgazdaságban?
• Mutasd be Közép-Európa földrajzi helyzetét!
• Hasonlítsd össze a pusztuló magaspartot és az épülő turzásos partot!
• Jellemezd a Közép-Európához tartozó partszakaszokat! 
• Miért alakultak ki a kontinensrész nyugati és keleti fele közötti fejlődésbeli különbségek?
• Mely problémákkal kellett megküzdeni a térség rendszerváltó országainak?
• Elemezd Közép-Európa sík- és rögvidékeinek természeti adottságait!
• A gazdasági élet mely ágának fejlődését tették lehetővé a természeti viszonyok 

Közép-Európában?
• Vázold fel Németország szerepét az európai gazdaságban!
• Mely iparágakat telepítették a kikötőkbe a tanult országokban? Miért?
• Hasonlítsd össze Csehország és Lengyelország gazdasági életét!
• Mutasd be Közép-Európa magashegységeit, az Alpok és a Kárpátok természeti 

viszonyait a földrajzi elemzés szempontjai szerint! Milyen különbségeket 
tapasztalhatunk? Miért?

• Mely természeti erőforrásokra épül az Alpok országainak ipara?
• Jellemezd az alpi országok gazdasági életét!
• Miben tér el az Alpok és a Kárpátok országainak gazdasági élete?
• Mi magyarázza az alpi és kárpáti országok közötti gazdasági különbségeket?

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
Épülő part.
Természetátalakítás, kultúrtáj, tervgazdálkodás, családi mezőgazdálkodás.

Az átismétlésükben segít a Függelék Fogalomtár című része!

A következő helyekről tudnod kell, hol találhatóak:
Német-középhegység, Lengyel-középhegység, Szudéták, Szilézia, Magas-Tátra, Hargita; 
Kelet-európai-síkság, Kaszpi-mélyföld; Német–Lengyel-alföld, Cseh-medence, Bécsi-medence, 
Grazi-medence, 
Bodeni-tó;
Volga, Dnyeper, Don; Elba, Rajna, Duna–Majna–Rajna vízi út, Visztula, Duna-delta, Maros, Olt, Vág.

Ruhr-vidék,
Oroszország, Ukrajna; Svájc; 
Moszkva, Szentpétervár, Volgográd; Kijev, Munkács, Ungvár; Frankfurt, Hamburg, Köln, München, 
Stuttgart; Gdańsk, Katowice, Krakkó; Plzeň, Brno; Graz, Salzburg; Kassa; Brassó, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Temesvár.

Mutasd meg a térképen a felsorolt helyeket!
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A KÁRPÁT-MEDENCEVIDÉK
ÉS HAZÁNK
TERMÉSZETI VISZONYAI



A Kárpát-medence közepén

•  A térkép segítségével határozd meg a Kárpát-medence földrajzi helyzetét!
•  Miről kapta a nevét a Kárpát-medence?

A Kárpát-medencevidék, vagy ahogyan a leggyakrabban emlegetjük, a Kárpát-meden-
ce 330 000 km2 kiterjedésű táj Európa közepén. Földrészünk legtökéletesebb medencéje, 
melyet minden oldalról lezárnak a környező hegységek, a Kárpátok, az Alpok és a Diná-
ri-hegység vonulatai. Földrajzi helyzeténél fogva a Kárpát-medence központi országa 
Magyarország.

Hazánk földrajzi helyzete

Elevenítsd fel, amit Magyarország föld-
rajzi helyzetéről korábban tanultunk!

Egy-egy ország természetföldrajzi jellemző-
it döntően a földrajzi helyzet határozza meg, 
melynek szerepe van a társadalmi viszonyok 
alakulásában is.

Hazánk Európa középső részén, Közép-Eu-
rópában található, az Egyenlítőtől és az Észa-
ki-sarktól körülbelül egyenlő távolságra.

•  Olvasd le a térképről, hol található Magyarország legészakabbi, legdélebbi, legnyu-
gatabbi és legkeletebbi pontja! Határozd meg a pontos helyüket a tanult módon!

•  Figyeld meg a 176. ábrán, milyen távol esik hazánk az Atlanti-óceántól és a föld-
részt határoló tengerektől!

földrajzi helyzet, nevezetes szélességi körök, földrajzi helymeghatározás, medencejelleg, felszínformák, 
hazánk domborzata és nagytájai, Kékes, Duna, Tisza, Európai Unió és tagországai, schengeni övezet

Hazánk nyugat–kelet irányú kiterjedése mintegy 520 kilométer. Észak–dél irányú kiterjedése közel 
320 kilométer.

Magyarország
Főváros Budapest
Államforma köztársaság
Hivatalos nyelv magyar
Terület 93 036 km2

Népesség 9 919 128 fő
Népsűrűség 107 fő/km2

Egy főre jutó GDP 24 300 USD
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Magyarország a konti-
nens belsejében elhelyez-
kedő, a Kárpát-meden-
cevidék központi részét 
elfoglaló, tengerparttal nem 
rendelkező, szárazföldi or-
szág. Az Atlanti-óceántól és 
az Európát övező tengerek-
től is távol fekszik.

Fekvéséből adódóan me-
dencejellegű ország. En-
nek következményei főként 
a keleti országrészeknél fi-
gyelhetők meg.

Mondd el a tanultak alapján, mit jelent hazánk éghajlatára nézve a medencejelleg!

Mint azt majd később látni fogjuk, a medencejelleg hatással van az emberek életmódjá-
ra és gazdasági tevékenységére is.

A közlekedés szempontjából előnyös a fekvése. Az Európa különböző részeit össze-
kötő útvonalak jelentős része hazánkon halad keresztül. A Duna szintén összekötő szere-
pet tölt be. Magyarország jelentős tranzitország.

Olvass le Magyarország közigazgatási térképéről az országon keresztülhaladó fon-
tosabb közút- és vasútvonalakat!

Hosszú uniós határszakasz

Elevenítsd fel, amit a schengeni 
egyezményről már tanultunk!

Magyarország határainak hossza 2246 ki-
lométer. 1945 kilométer hosszan uniós or-
szágok határolják. 2007. december 22-én 
csatlakoztunk a schengeni övezethez. Et-
től kezdve, minden uniós állampolgár sza-
badon járhat a schengeni határokon belül. 
Ez azt jelenti, hogy ellenőrzés nélkül lép-
hetjük át az osztrák, a szlovén és a szlovák 

At
lan

ti-
óc

eá
n

Norvég-tenger

Északi-t.

Jeges-tenger

Földközi-t.

Adriai-t.

Fekete-t.

U
rá

l

176. ábra. Magyarország távol helyezkedik el az óceánoktól és a tengerektől

177. ábra. Hazánk legnyugatabbi pontja  
a magyar–szlovén–osztrák hármas határnál van.  

Tudj meg többet róla!
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határt. Természetesen a személyazonosságot igazoló igazolványunkat magunknál kell 
tartani. Ukrajna felé csak érvényes útlevéllel lehet átlépni a határt, míg Horvátországba 
és Szerbiába megfelel a személyi igazolvány is.

Mivel Románia és Horvátország külső schengeni határ*, komoly határőrizet működik 
errefelé. Ez vonatkozik a nem uniós ország, Szerbia határára is.

Keress Magyarország térképén közúti és vasúti határátkelőhelyeket!

Magyarország határai sehol nem esnek egybe a tájhatárainkkal. Tájaink többsége az 
országhatáron túl is folytatódik. Az Alföld Ukrajna, Románia, Szerbia, valamint Horvát-
ország területére is áthúzódik. A Kisalföld Szlovákiában folytatódik. A Nyugat-magyaror-
szági-peremvidék Ausztriába, míg az Északi-középhegység Szlovákiába is átnyúlik.

•  Határold körül a térképen az országhatáron túlnyúló tájaink külföldre eső terü-
letét!

Szlovákia felé hosszan 
határfolyó a Duna és az 
Ipoly, néhány kilométeren 
pedig a Hernád. Két rövi-
debb szakaszon képez ter-
mészetes határt Ukrajnával 
a Tisza, Romániával pedig a 
Maros. A horvátországi ha-
társzakasz jelentős részét a 
Dráva és a Mura adja.

•  Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit jelent a természetes határ kifejezés!
•  Kövesd végig a határ menti folyók útját! 
•  Honnan erednek és hová tartanak?

178. ábra. Délen természetes határ a Dráva 
Utazz végig a térkép segítségével a Dráva határ menti szakaszán!  

Melyik tájunkon hagyja el az ország területét?
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Változatos felszínű tájak
Hazánk domborzatát az alacsony tenger-
szint feletti magasság jellemzi. A szomszé-
dos területekhez képest is alacsonyabban 
fekszik.

Területének legnagyobb részét, 84%-át 
foglalják el az alföldek. A  legalacsonyabb 
pontja (75,8 m) az Alföldön található, a 
Szegedhez tartozó Gyálarét határában van. 
Dombsági területeink az ország 14%-át bo-
rítják.

Legkisebb a középhegységek aránya: 
mind össze 2%. Hazánk legmagasabb pont-
ja, a Kékes 1014 méter.

•  Mutasd meg Magyarország domborzati térképén a nagytájakat!
•  Figyeld meg a 179. ábrán, milyen arányban részesednek hazánk területéből!

Északi-középhegység

Alföld

54,6

11,9

7,7

12,2

7,7

5,9Kisalföld

Nyugat-magyarországi peremvidék
Dunántúli-domb- és hegyvidék
Dunántúli-középhegység

179. ábra. A nagytájak részesedése hazánk területéből (%)

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd be hazánk földrajzi helyzetét!
2. Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, hogy Magyarország 

egy medencében fekszik?
3. Mutasd meg a térképen hazánk természetes határait!
4. Milyen változásokat hozott a schengeni övezethez csatlakozás? Miért 

fontos ez?
5. Jellemezd Magyarország domborzatát!

180. ábra. Hazánk legészakabbi pontja Füzér várából nézve. 
Határátlépési pont is található itt, hogy a turisták szabadon közlekedhessenek
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A Kárpátok ölelte táj: a Kárpát-medencevidék

A Kárpát-medencevidék változatos felszíne
Változatos felszínű táj, melyet a Dunántúli-középhegység és az Erdélyi-középhegy-
ség három részre tagol, a Nyugati-, a Központi- és az Erdélyi-medencére.

Figyeld meg a 181. ábrán a Kárpát-medence tájainak elhelyezkedését!

Az Északnyugati-Kárpátok, a Keleti-Al-
pok és a Dunántúli-középhegység zárja közre 
a Nyugati-medencét. Itt található a Kisalföld.

A  Központi-medence az Alföldet és a 
Dunántúli-domb- és hegyvidéket foglalja 
magába.

A legkeletebbi az Erdélyi-medence, me-
lyet a Keleti- és a Déli-Kárpátok, valamint 
az Erdélyi-középhegység fog közre.

Mutasd meg a Kárpát-medence tér-
képen az említett tájakat!

Kárpátok, felszínformák, geológiai és földrajzi erők, kőzetlemezek mozgása, Magyarország nagytájai

181. ábra. A Kárpát-medence nagytájai

182. ábra. A Király-hágó köti össze a történelmi 
Partium és Erdély területét. Keresd meg a térképen!

Déli-Kárpátok
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középhegység

Alfö
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Dunántúli-
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Dráva–Száva köze
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Északkeleti-Kárpátok

Északnyugati-Kárpátok

Keleti-Kárpátok
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Hegyvidék változatos formakinccsel
Az Erdélyi-középhegység a Keleti-Kárpátoktól a Déli-Kárpátokig, mintegy 300 kilométer 
hosszúságban húzódik. Nem tartozik a Kárpátok vonulataihoz. Felépítését, magasság-
viszonyait, formagazdagságát tekintve igen változatos. Területén dombságok, jégformálta 
magashegységek, óidei lekopott hegyek, karsztos mészkőfennsíkok, andezit-, riolit- és ba-
zaltvulkánok egyaránt megtalálhatók.

Hozzá tartoznak a Gyalui-havasok, a Bihar-hegység és az Erdélyi-érchegység.

Olvasd le a térképről a legmagasabb pontjaikat!

A tájat keresztülszelő folyók, a Maros, a Sebes-Körös és a Szamos völgyei összeköttetést, 
átjárókat biztosítanak az Alföld felé.

183. ábra. Jellegzetes erdélyi táj 184. ábra. A Székelykő Torockó felől nézve

185. ábra. Bihar-hegység – Pádis-fennsík. Az 1300 m magasan található fennsík jellegzetes karsztvidék
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Suvadásokkal tarkított táj
A Kárpát-medencevidék talapzatát óidei, megsüllyedt kristályos vonulat képezi, mely-
re a későbbi korok vastag üledékrétegei rakódtak.

Az Erdélyi-medence felszínét az Alföld 
felé futó folyók változatos felszínű domb-
vidékké alakították. Építőkőzete az agyag, 
a márga*, a homokkő, a tufarétegek és a 
mészkő. A  laza, agyagos, márgás felszínen 
ma is gyakori jelenség a suvadás. Akkor 
alakul ki, ha az agyagra települt felső ré-
tegek átnedvesednek, és a lejtő irányának 
megfelelően megcsúsznak. Az Erdélyi-me-
dence Európa legjellegzetesebb suvadásos 
területe.

Figyeld meg a 186. ábrán, hogyan 
történik a suvadás!

A  medence aljzatának rétegei nagy 
mennyiségű földgázt és helyenként a fel-
színre bukkanó kősótelepeket rejtenek.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd meg a térképen a Kárpát-medencevidéket keretező hegységeket!
2. Jellemezd az Erdélyi-középhegységet! Mutasd meg a térképen a részeit!
3. Hogyan alakult ki az Erdélyi-medence felszíne?
4. Mi a suvadás? Miért jellemző az Erdélyi-medence területére?

187. ábra. A Tordai-hasadék a Torockói-hegységben 
Torda város közelében található

Keresd meg a Kárpát-medence domborzata térképen!

186. ábra. A suvadás

agyag homokkő

188. ábra. A suvadás nyomait magán viselő táj 
Kolozsvártól nyugatra
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A Király-hágón túl – A történelmi Erdély képekben

Kolozsvár ma országos jelentőségű tudományos, 
kulturális intézményeknek ad otthont. Az erdélyi 
magyar művelődés egyik hagyományos központ-
ja. Mátyás király és Bocskai István fejedelem szü-
lővárosa. Történelmi múltunknak állít emléket a 
Fadrusz János alkotta Mátyás király-szobor, mely 
a város egyik jelképévé vált. Az alkotást a párizsi 
világkiállítás aranyérmével jutalmazták.

A  Békás-szoros a Békás-patak szurdokvöl-
gye, melyet geológiai erők alakítottak ki. 
1971 óta védett terület, a Békás-szoros a 
Nagyhagymás Nemzeti Park része. Kedvelt 
turistalátványosság.

Az erdélyi Sóvidék központja Parajd. A falu 
környékén a felszínre bukkan a só. Ez a Kár-
pát-medence egyik legfontosabb sóbányá-
szati helye. Működő bányájában kialakított 
egészségcentrumban gyógyulnak a betegek.

A  Gyergyói-havasokban levő Gyilkos-tó 
1837-ben alakult ki, amikor a Gyilkos-kő 
oldalán felhalmozódott törmelék a völgybe 
csúszott, és több patak folyását elzárta. Vizé-
ből ma is kiállnak az egykori fenyőcsonkok.

A  Szent Anna-tó 950 méter tengerszint 
feletti magasságon kialakult krátertó. Az 
Erdélyi-medence keleti peremén, a harma-
didőszaki vulkáni tevékenységgel létrejött 
Csomád vulkán kráterében található. 
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Szejkefürdőn, Orbán Balázs síremlékéhez az 
egykori birtokán hét székelykapun keresztül 
vezet az út. 

A  székelykapuk fából készültek, melyeket 
gazdag faragás és gyakran festés is díszített. 

Orbán Balázs XIX. századi néprajzkutató. 
Kutatási területe a Székelyföld volt. Csodála-
tosan vall szülőföldjéről a Székelyföld leírása 
című hatalmas munkájában. Érdemes olvas-
gatni ezt a csodálatos nyelvezetben íródott, 
páratlan vallomást erről a vidékről!

Tamási Áron a székelyföldi Farkaslakán szü-
letett, kérésének megfelelően ott is temették 
el. Emlékműve, melyet Szervátiusz Jenő és 
fia, Szervátiusz Tibor faragott, ábrázolja az 
író legjellegzetesebb hőseit, például a hargitai 
pásztorfiút, Ábelt, akiről már Te is tanultál. 
A  Hargitából származó andezittömbből fa-
ragták ki, amely eredetileg az „Úr asztala” 
nevet viselte.

Keresd meg a Kárpát-medence térképén és a Világatlaszban az olvasmányban szereplő földrajzi 
helyeket!

A  Székelyföld fővárosa Marosvásárhely. Itt 
található az erdélyi magyarság legtöbb mű-
velődési és kultúrintézménye. A képen látha-
tó Kultúrpalotában hangversenyterem, kép-
zőművészeti múzeum és több mint egymillió 
kötetes könyvtár található.

Nagyszeben patinás városközpontjának rész-
lete. A város az Olt Vöröstoronyi-szorosának 
bejáratánál terül el. Egykor az erdélyi szászok 
kereskedelmi és kulturális központja volt. 
1529-ben itt létesült Erdély első könyvnyom-
dája.
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Hazánk legalacsonyabban fekvő tája

•  Határozd meg a Kárpát-medence domborzati térképe segítségével az Alföld 
földrajzi helyzetét! 

•  Olvass le magassági számokat az Alföld területéről! Hol találtad a legalacsonyabb 
értékeket?

•  Olvasd el Petőfi  Sándor Az Alföld című versét! Milyennek írja le a költő a tájat?

Hazánk területének több mint a felét az 
Alföld foglalja el. A táj túlnyúlik az ország-
határon. Hazánk és egyben a Kárpát-me-
dence legalacsonyabb átlagmagasságú tája. 
A  Duna és a Tisza három nagy részre 
osztja: a Mezőföldre, Duna–Tisza közére 
és a Tiszántúlra. E három tájon belül sok 
kisebb táj található.

Óidei hegyvonulatra épült felszín
Az Alföld mélyén óidei kris-
tályos kőzetekből felépülő, 
lesüllyedt és vastag üledék-
rétegekkel takart egykori 
hegyvonulat húzódik. Az 
üledékréteg vastagsága az 
Alföld déli részén megha-
ladja a 3000 métert is. A te-
rület jó részét a peremhegy-
ségekből érkező folyók 
töltötték fel.

Az Alföld tájai a felszín 
kialakulása szerint lehet-
nek löszvidékek, horda-
lékkúpok és folyami árte-
rületek.

az alföldek kialakulása, a folyóvíz és a szél építő munkája, Duna, Tisza, a Tisza szabályozása, száraz 
és nedves kontinentális éghajlat, aszály, nemzeti parkok, Alföld, Kisalföld, Duna–Tisza köze, Tiszántúl, 

Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy, az Alföld nemzeti parkjai

189. ábra. Az Alföld kiterjedése

190. ábra. Az Alföld tájai felszínük kialakulása szerint
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A jégkorszaki eredetű  
löszvidékek
A  löszvidékeink a jégkorszak idején ala-
kultak ki. Lösztakarós tájak a Mezőföld, a 
Nagykunság nagy része, a Körös–Maros 
köze és a Hajdúság. A  löszvidékeken ki-
váló minőségű, humuszban gazdag, mor-
zsalékos szerkezetű mezőségi talaj alakult 
ki, amely kedvez a növénytermesztésnek.

A  Nagykunság, a Körös–Maros köze 
és a Hajdúság tökéletes síkság, melynek 
kialakulásában nagy szerepet játszott a 
környező folyók rendszeresen ismétlődő 
áradása.

A folyók és a szél által felépített hordalékkúpok
A hordalékkúpok a környezetükből kiemelkedő olyan felszínformák, amelyek a folyók 
vagy a szél – esetleg mindkettő – által összehordott hordalékból épülnek fel. Jellegzetes 
formái alakultak ki a hegyvidék és az Alföld találkozásánál. Az alacsonyabb területekre 
érve a hegyekből lefutó folyóvizek esése csökken, ennek következtében a magukkal gör-

getett hordalékot a hegy lá-
bánál lerakják. Így alakult 
ki a Mátraalja, a Bükkalja, 
a Hegyalja, melyek az Al-
föld legmagasabb területei. 
Ezeket együtt Észak-alföl-
di-hordalékkúpsíkság né-
ven is szoktuk emlegetni.

•  Figyeld meg Ma-
gyarország dom-
borzati térképén az 
elhelyezkedését és 
az alakját!

•  Az eddig tanultak 
alapján magyarázd 
meg, miért ilyen a 
formájuk!

191. ábra. A mezőségi talaj nagyon jó minőségű, 
löszön képződött, humuszban gazdag talaj

192. ábra. A Hegyalja hordalékkúpjára telepített szőlőültetvény
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A  Duna által felépített hordalékkúp a 
Pesti-síkság jelentős része is.

Más jellegű hordalékkúp a Kiskunság 
és a Nyírség. Kialakulásukban a folyóvíz 
mellett nagy szerepe volt a szélnek is.

A  Kiskunság homokkal borított hor-
dalékkúp. A  homokot az Ős-Duna elha-
gyott medrének hordalékából a szél kifújta, 
elszállította, majd erejének gyengülésével 
lerakta. A XIX. században még kiterjedt fu-
tóhomokvidékek voltak. Ezeket növény-
zet, például erdők vagy szőlő telepítésével 
megkötötték.

A Nyírség is a folyók és a szél által kiala-
kított hordalékkúp. Észak felől, a Kárpátok 
irányából az Ős-Tiszába futó folyók mintegy 
150 méter vastag kavics- és homokréteget 
terítettek el. A táj enyhe megemelkedés ré-
vén került magasabbra. A homok a táj déli és 
délkeleti felén a 20-30 méteres vastagságot is 
eléri. Magasabb buckák és határozottabb 
völgyek jellemzik, mint a Kiskunságot.

Olvasd le a térképről a legmagasabb 
pontját!

A folyók mentén
A folyami árterek az Alföld legfiatalabb és legalacsonyabban fekvő részei. A folyósza-
bályozás előtt a medrükből kilépő folyók kaviccsal, homokkal és finom öntésiszappal borí-
tották el ezeket a területeket. A rendszeresen ismétlődő áradások iszaprétegei fokozatosan 
egyengették a felszínt, ezzel tökéletesen sík vidékeket hoztak létre.

Az árterek felszíne sokkal egyhangúbb, mint a magasabban fekvő lösztábláké vagy a 
hordalékkúpoké. Ilyen, tökéletesen sík felszín jellemzi a folyók menti kistájakat, mint pél-
dául a Bodrogközt, a Hortobágyot, a Jászságot, a Körös-vidéket, a Drávamenti-síksá-
got vagy a Sárközt.

193. ábra. A kiskunsági futóhomokot mára már 
megfékezte a növényzet

194. ábra. Magassági pont a Hoportyó tetején.  
Akáccal kötötték meg a futóhomokot

A Kiskunsági Nemzeti Parkban, Fülöpháza 
mellett egy kisebb területen még ma is ta-
lálkozhatunk futóhomokkal, mint a táj ősi 
formájának utolsó közép-európai képvise-
lőjével.
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A  193. és a 195. ábra segítségével 
hasonlítsd össze a folyók hordaléka 
által feltöltött tökéletesen sík és ho-
mokbuckás alföldi területeket! Mi a 
különbség oka?

A folyószabályozás és a belvizek leveze-
tése után a talajvízszint mélyebbre került. 
Emiatt több helyen – mint például a Hor-
tobágyon – felhalmozódott a só, elszike-
sedett a talaj.

Az Alföld természeti értékeit a Kiskunsági, a Hortobágyi, a Körös–Maros és a Duna–
Dráva Nemzeti Park védi.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd az alföldet mint felszínformát!
2. Honnan származik a löszvidékek és a homokbuckás területek anyaga?
3. Mutasd be az Alföld hordalékkúpjait, löszvidékeit és folyami ártereit! 

Mondj mindegyikre példát is!

196. ábra. Aszályos időszakban kiül a felszínre a só, ilyenkor szinte az egész táj hófehérré változik. 
Úgy mondják: kivirágzik a szik

195. ábra. A Hortobágy végeláthatatlan síksága
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A Kisalföld. A Dunántúli-domb- és hegyvidék

Elevenítsd fel, amit a Kisalföld ter-
mészeti viszonyairól már tanultunk!

A  Kisalföld kedvező földrajzi helyzete ré-
vén a „kapu” szerepét tölti be a Kárpát-me-
dence peremén. A Dunának köszönhetően 
évszázadok óta bekapcsolódik a hazai és 
nemzetközi kereskedelembe, ami a térség 
felvirágoztatását eredményezte.

Magyarország domborzati térképe segítségével határozd meg a Kisalföld földrajzi 
helyzetét!

A Kárpát-medence nyugati 
kapuja: a Kisalföld
A táj mai képének formálásában elsősor-
ban a folyóvizek, a Duna és mellékfolyói 
vettek részt. A  Kisalföld tájai: a Győri- 
medence, a Komárom–Esztergomi-síkság 
és a Marcal-medence.

Központi rész a Győri-medence, amely 
folyók által feltöltött síkság. Itt található 
a Szigetköz, mely a Duna hordalékkúpja, 
amit a hegyvidékről érkező folyó a horda-
lékaiból épített fel.

A  Komárom–Esztergomi-síkság a Du-
nától délre húzódik.

A  Marcal-medence a jégkorszakban 
alakult ki, amikor a kissé megemelkedett 
terület anyagát a földrajzi erők lepusztítot-
ták. Ebben az időben alakultak ki a Kisal-
föld déli peremén található vulkáni tanú-
hegyek: a Somló és a Ság hegy.

az alföldek kialakulása, a folyóvíz építő munkája, hordalékkúp, az óceáni hatás, nedves kontinentális éghaj-
lat, Duna, Szigetköz, Rába, Fertő–Hanság Nemzeti Park, UNESCO világörökség,

dombság, középhegység, geológiai és földrajzi erők, karsztjelenségek, Dunántúli-domb- és hegyvidék, 
Mecsek, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát

A  Kisalföld mélyén középidei mészkőrögök 
maradványaira bukkantak a geológusok, me-
lyek valójában a Dunántúli-középhegység le-
süllyedt darabjai. A megsüllyedt terület fölött 
mintegy 15 millió évvel ezelőtt a Pannon-ten-
ger vize hullámzott. Jelenlétéről helyenként 
kétezer méter vastag üledékrétegek tanúskod-
nak. Ezek képezik dombságaink anyagát.

Hasonlítsd össze hazánk mai területével!

197. ábra. A Kisalföld kiterjedése

198. ábra. A Pannon-tenger legnagyobb kiterjedése

Kisalföld
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Vezesd le a 199. ábra alapján a vulkáni tanúhegy kialakulásának a folyamatát!

A korábban felszínre ömlő bazalt megvédte az alatta elhelyezkedő üledékrétegeket a 
lepusztulástól. A  vulkáni tanúhegyek arról tanúskodnak, hogy milyen magas volt a 
környezetük eredetileg.

A Kisalföldön található a Fertő, mely 
Eurázsia legnyugatibb szikes tava.

Fogalmazd meg a 201. ábra segítsé-
gével, hogyan utal a tó neve az álla-
potára!

A táj védett területe a Fertő–Hanság Nemzeti Park. A Fertő-vidék mint osztrák–ma-
gyar tájegyüttes került az UNESCO világörökségei közé.

eredeti felszín
bazalttakaró

szél
víz
tömeg-
mozgás

199. ábra. A vulkáni tanúhegy kialakulása
Figyeld meg a vulkáni tanúhegy jellegzetes alakját!

Az alig húszezer éves Fertő-tó sótartalma 
legalább harmincháromszorosa a Balato-
nénak. Mivel nagyon gyér a vízutánpótlása, 
a szárazabb időszakokban többször teljesen 
ki is száradt (1866–1869). Volt, amikor ka-
tonák gyakorlatoztak a medrében.

200. ábra. A Somló – déli lejtőjén magasra kúsznak a 
somlói borvidék szőlőültetvényei 

201. ábra. A Fertő nádrengetege gazdag élővilág otthona
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Dombvidék a Balatontól délre

Magyarország domborzati térképe 
segítségével határozd meg a Dunán-
túli-domb- és hegyvidék földrajzi 
helyzetét!

A Dunántúli-domb- és hegyvidék részei a 
Zalai-dombság, a Somogyi-, a Baranyai- 
és a Tolnai-dombság, valamint a Mecsek 
és a Villányi-hegység.

Változatos felszín – sokféle táj
A dombvidék alapját vastag üledékekkel fedett középidei mészkőrétegek képezik. A mai 
domborzat kialakulásában döntő szerepet játszottak a folyóvizek. Itt – az eddig tanul-
taktól eltérően – nem feltöltötték a felszínt, hanem a tájat borító nagyon laza üledékréte-
gekbe, a földkéreg töréseit követve, völgyeket mélyítettek.

•  Olvasd le Magyarország domborzati térképéről, mely folyók gyűjtik össze a táj 
vízfolyásait!

•  Figyeld meg az atlaszban a folyók irányát!

A dombság keleti részét jégkori lösztakaró borítja. A Duna mentén az 50-60 méter 
vastagságot is eléri. A szekszárdi szőlővidéken a pincéket is löszfalakba vágják. Nyugat 
felé haladva azonban egyre vékonyabb lesz.

A lösszel borított tájakon változatos felszínt alakít ki a szél és a csapadékvíz.

Jellegzetes forma a löszmélyút. 
A  szántókra és szőlőhegyekre 
vezető „földutak” felszínét fel-
lazítják a járművek, amit aztán 
könnyűszerrel elhord a szél és 
a lefolyó csapadékvíz. Az út 
egyre mélyebb lesz, meredek 
löszfalak között vezető „lösz-
mélyúttá”, úgynevezett szur-
dikká alakul.

202. ábra. A Dunántúli-domb-  
és hegyvidék kiterjedése

203. ábra. Löszmélyút a Kaposvár melletti Ivánfahegyen

Dunántúli-  
domb- és  
hegyvidék
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A Somogyi-dombság nyugati felén, Belső-Somogyban kiterjedt homokvidék alakult 
ki. Anyagát a szél halmozta fel, az egykori Ős-Duna és mellékfolyói által lerakott horda-
lékkúpból.

A Zalai-dombságot méltán nevezik az „ezer völgy vidékének”, hiszen számtalan völgy 
teszi változatossá a tájat. A dombvidék talaja agyagos.

Nézz utána, mit jelent a „vendégmarasztaló sár” kifejezés!

A  Mecsek alacsony röghegység, a kö-
zéphegységekre jellemző szolid formákkal. 
Területének jelentős része a középidőben 
alakult ki, de vannak óidei rögei is. 

A  hegység anyaga nagyrészt középidei 
mészkő, ezért errefelé karsztjelenséggel 
is találkozhatunk. Itt található az Abali-
geti-cseppkőbarlang. A  Mecsek lábainál 
karsztforrások bukkannak a felszínre. Itt 
fakad a Tettye-forrás, mely Pécs ivóvízszük-
ségletének egy részét biztosítja. A hegység 
keleti nyúlványa gránitból felépülő óidei 
vonulat.

204. ábra. Mecsek – a Jakab-hegy oldalában található bizarr homokkőformák a „Babás szerkövek”

A Babás szerkövek a Nyugati-Mecsekben ta-
lálható Jakab-hegy déli oldalán látható, vörös 
homokkőből felépülő, különleges, egyik-má-
sik hatalmas emberi alakot öltő, óriási szik-
latornyok. Mintegy egy kilométer hosszan 
szétszóródva állnak a hegyoldalban.

Egyesek szerint az elnevezésük a sziklák 
bábuszerű alakjára utal. Mások szerint a név 
a pogány magyarság korából maradt ránk. A 
bizarr kőformákra a régmúltban is csodálattal 
tekintettek az emberek, nem véletlen, hogy 
ehhez a helyhez is érdekes monda fűződik.

Nézz utána a Babás szerkövekről szóló mon-
dának!
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205. ábra. A Villányi-hegység legmagasabb pontját, a Szársomlyót csaknem elhordták

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd a két táj felszínét!
2. Hasonlítsd össze, hogyan vettek részt a folyóvizek a felszín alakításában 

a Kisalföld és a dombvidék esetében!
3. Miről tanúskodnak a vulkáni tanúhegyek?
4. Jellemezd a Dunántúli-domb- és hegyvidék lösszel borított területeit!
5. Miben tér el a Mecsek és a Villányi-hegység a táj többi tagjától?

A „reumás betegek Mekkája”: Harkány
A harkányi kénes hévíz 62 °C-os, természetes 
gyógyvíz. Régi emlékek szerint a víz hatását 
egy árokásó munkás fedezte fel (az 1800-as 
évek elején), akinek fájós lába, bedagadt tér-
dei sokat javultak, míg ezekben az árkokban 
dolgozott.

A  harkányi gyógyvíz a Dráva hordalékré-
tegéből, legalább 1500 méter mélyről jön fel. 
A Harkány alatt húzódó törésvonal teszi lehe-
tővé, hogy ez a forró víz a felszínre törhet.

Harkányt a „reumás betegek Mekkája-
ként” is szokták nevezni. Gyógyvize és az 
iszap alkalmas többek között a reuma, ízü-
leti gyulladások, törések és más baleset utáni 
mozgásszervi utókezelésekre, köszvény, lép-, 
valamint májbetegségek gyógyítására. Az 
ivókúra és belélegzés gyógyítja a gyomor- és 
bélrendszeri, valamint a légzőszervi beteg-
ségeket. A  víz hőmérséklete és kéntartalma 
együttesen biztosítják a kiváló gyógyhatást.206. ábra. Hazánkban csak a Szársomlyón virít a 

szigorúan védett magyar kikerics

A  Baranyai-dombságtól délre húzódik 
a lankás Villányi-hegység. A  középidei 
mészkőből felépülő sasbércek erdőit mára 
már nagyrészt kiirtották, így felszínük 
csaknem teljesen „kopasz”. A hegyek anya-
gát az építőipar évtizedek óta hasznosítja.

Déli előterében több helyen hévíz tör a 
felszínre, például Harkányban.
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Az Alpokaljától a zempléni romvulkánokig

Hasonlítsd össze a három hegyvidék földrajzi helyzetét!

Rögvidék palás kőzetekkel
A Nyugat-magyarországi-peremvidék szé-
les hegyhátakkal és völgyekkel tagolt kö-
zéphegység. Kelet felé haladva vonulatait 
dombságok, majd alacsonyabb sík vidékek 
váltják fel. Legmagasabb része a Soproni- 
és a Kőszegi-hegység. Ezekhez az Alpok-
ból lefutó folyók homok- és kavicshorda-
lékából kialakult dombvidék csatlakozik, 
mint például az Őrség.

A  Soproni-hegység mélybe süllyedt, 
összetöredezett ókori hegységmarad-
vány, úgynevezett romhegység, amely 
magán viseli a geológiai és a földrajzi 
erők nyomait is. Jellemzője, hogy az Alpok 
kialakulása közben ismét a felszínre került. 
Legnagyobbrészt lemezes szerkezetű, pa-
lás kőzetekből tevődik össze.

A  Kőszegi-hegység legnagyobb része 
a Dunántúli-középhegységgel egy időben 
alakult ki. Az üledékes kőzetek mellett a 
központi részeken itt is palás kőzetekkel 
találkozunk.

Az Alpokalja és egyben a Dunántúl leg-
magasabb pontja a 882 méter magas Írott-
kő.

Természeti értékeit az Őrségi Nemzeti 
Park védi.

gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkanizmus, andezit, bazalt, mészkő, geológiai és 
földrajzi erők, Alpokalja, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Dunántúli-középhegység, Bakony, Vértes, 

Dunazug-hegység, Északi-középhegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Kékes, Zempléni-hegység, Bükk, 
Aggteleki-karszt, a hegyvidékek nemzeti parkjai

207. ábra. Az Alpokalja kiterjedése

208. ábra. A Kalapos-kő a Kőszegi-hegység jellegzetes 
palás kőzetéből, a zöldpalából épül fel

Alpok
alj

a

A csúcs a nevét arról az itt található határkő-
ről kapta, amelyik az Esterházy és a Batthyány 
család birtokának a határát jelezte.
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Törésekkel szabdalt táj
A  Dunántúli-középhegységet egyenetlen 
felszínű fennsíkok sora, lapos hegyhá-
tak, lankás hegyoldalak, széles völgyek, 
medencék teszik változatossá. Részei a 
Bakony, a Vértes, a Velencei-hegység és a 
Dunazug-hegység.

A  hegység vetődés eredményeként jött 
létre, a földrajzi erők pedig az évmilliók so-
rán folyamatosan pusztították, létrehozva 
ezzel a tájra jellemző formakincset. A vető-
déssel kialakult felszínt árkok darabolják fel. Ezek a törésvonalak jól átjárhatóvá teszik a 
tájat, itt húzódnak az egyes országrészeket összekötő útvonalak.

Keresd meg Magyarország domborzati térképén az egyes tájakat elválasztó árko-
kat! Figyeld meg a tájon keresztülhaladó út- és vasútvonalak irányát!

Legnagyobb részét – a Bakonyt, a Vértest és a Dunazug-hegységet – középidei üledékes 
kőzetek, mészkő és dolomit építi fel.

A Bakony törésvonalakkal elválasztott részei a Balatonnal párhuzamosan helyezked-
nek el, és emelkednek egyre magasabbra. A tó fölött található a Balaton-felvidék. A tájat 
nyugatról a Keszthelyi-hegység vonulatai zárják le.

A Tapolcai-medence valamikor a tó sekély öble volt. Ma harmadidőszaki bazaltsapkás 
vulkáni tanúhegyek sora látható itt, mint például a Badacsony. Éppen úgy alakult ki, 
mint a már tanult Somló és a Ság hegy.

•  Elevenítsd fel, amit a vulkáni tanúhegyek kialakulásáról tanultunk!
•   Olvasd le a Balaton és környéke térképéről a Tapolcai-medence vulkáni tanúhe-

gyeinek a nevét!

209. ábra. A Dunántúli-középhegység kiterjedése

210. ábra. A Tapolcai-medence, háttérben a Szent György-heggyel, távolabb a Csobánc látható

Dunántúli-

középhegység
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A Tihanyi-félszigeten is élénk vulkaniz-
mus játszódott le, erről tanúskodik a vastag 
bazalttufaréteg. Itt a vulkáni utóműködés 
nyomait, gejzírkúpok maradványait figyel-
hetjük meg.

A Vértes legmagasabb csúcsa nem éri el 
az 500 méteres magasságot (Nagy-Csákány, 
487 m). Kőzetanyagának és formakincsé-
nek köszönhetően illeszkedik a táj többi 
részéhez.

A Velencei-hegység óidei gránitból épül 
fel, déli előterében található a Velencei-tó.

A Dunazug-hegység részei a Pilis, a Bu-
dai-hegység és a Gerecse.

A hegységek hegységközi medencéket zárnak közre, mint például a Zámolyi- vagy a 
Zsámbéki-medence.

Természeti értékeit a Balaton-felvidéki és a Duna–Ipoly Nemzeti Park védi.

Vulkánok és karsztvidékek földjén

Nézd meg a 213. ábrán az Észa-
ki-középhegység felépítését! Az ábra 
segítségével kialakulásuk sorrendjé-
ben mutasd meg a térképen az egyes 
tájakat!

Mint azt már tudod, az Északi-középhegy-
séget elsősorban harmadidőszaki vulká-
ni vonulatok alkotják, melyek a Kárpátok 
belső, vulkáni ívének részei. A  Visegrá-
di-hegység, a Börzsöny, a Cserhát, a Mát-
ra és a Tokaj–Eperjesi-, más néven Zemp-
léni-hegység kialudt vulkán.

A hegyvidék legnagyobb részét andezit 
és andezittufa építi fel.

A Börzsönyt meredek formák, szűk völ-
gyek tarkítják. A  hegység az alapterületé-
hez képest igen magas.

A Cserhát magasságát nézve inkább dom-
bvidéknek tekinthető. Keleten összetörede-
zett lávatakaró borítja. Magasságánál fogva 
ma már majdnem teljes egészében kultúrtáj.

211. ábra. Aranyház gejzírkúp a Tihanyi-félszigeten

212. ábra. Az Északi-középhegység kiterjedése

213. ábra. Az Északi-középhegység felépítése

harmadidőszaki vulkáni hg.
negyedidőszaki dombvidék
jelenkori folyóvízi feltöltés

óidei gyűrt hg.
középidei  
mészkőhegység

Északi- 

középhegység
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A Mátrában található hazánk legmagasabb pontja, a Kékes, 1014 m.
Zempléni-hegység területén érdekes sátor alakú romvulkánokkal találkozunk. Az 

Északi-középhegység legrégebbi területei a mészkőhegységek, a Bükk és az Aggtele-
ki-karszt. A Bükk hegység tetején a Bükk-fennsík található. Pereme meredeken szakad 
le a környező tájra.

A Bükkben és az Aggteleki-karszt-
hegységben lépten-nyomon felszíni 
és felszín alatti karsztjelenségekkel 
találkozunk.

Számtalan víznyelőt és dolinát 
fi gyelhetünk meg. A hegységek bel-
sejében csodálatos cseppkőbarlangok 
alakultak ki.

Az Aggteleki-karszt mélyén talál-
ható a Baradla barlang, mely a szom-
szédos Szlovákia területére is átnyúló 
Aggtelek–Domicai barlangrendszer 
részeként 1995 óta az UNESCO vi-
lágörökségének része.

A  középhegység északi előterében 
medencék alakultak ki, melyeket a 
környék vízfolyásai dombvidékké 
formáltak. Ilyen tájunk például a 
Cserehát.

A  bőséges csapadék miatt terüle-
tükön sok forrás fakad. A karsztvíz 
fontos ipari és ivóvíz. A  Bükk déli 
előterében hévforrások törnek a fel-
színre.

Természeti értékeit a Duna–
Ipoly, a Bükki és az Aggteleki Nem-
zeti Park védi.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd be a hegyvidékek felszínének jellegzetességeit!
2. Csoportosítsd a hegyvidékek tájait a kialakulásuk szerint!
3. Hasonlítsd össze a hegyvidékek és a peremterületeik természeti 

viszonyait!
4. Miért szegényes a mészkővidékek vízrendszere?

214. ábra. Kopár mészkőszirt, „bükki kő” – a Bükk-fennsík 
pereme meredeken szakad le a környező tájra

215. ábra. A Baradla barlang részlete 
Elevenítsd fel, amit a cseppkő kialakulásáról tanultunk!
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A medencejelleg érvényesülése az éghajlatban

Különböző éghajlati hatások ütközőterülete

Elevenítsd fel, amit a különböző éghajlati hatásokról már tanultunk a kelet-európai 
országok esetében!

A Kárpát-medence, földrajzi helyzetéből adódóan az északi mérsékelt övezetben helyez-
kedik el. Földrajzi fekvése a kontinentális éghajlat kialakulásának kedvezett a táj nagy 
részén. A nyugati területeken a nedves, míg a keletin a száraz kontinentális változata 
jellemző.

A medencejelleg nagymértékben befolyásolja az éghajlatát. A Kárpát-medencét öle-
lő hegyvonulatok útját állják a légtömegeknek, bármely irányból érkeznek is. Ezáltal már 
sokkal kisebb az érkező légtömegek hatása. Ugyanakkor a medence sajátosságai miatt ne-
hezebben is tisztul ki a területe. Például a Kárpátok felfogja az északról érkező légtömege-
ket, viszont ha bejutnak a medencébe, akár hetekre is megülhet itt a hideg.

Mi az oka annak, hogy a hideg légtömegek huzamosabb ideig a Kárpát-medencé-
ben tartózkodnak? A tanult fi zikai törvényszerűségek alapján válaszolj!

Főként Magyarország a különböző ég-
hajlati hatások ütközőterülete, ezért időjá-
rásunk nagyon változékony.

Elevenítsd fel, amit a csapadék ki-
alakulásáról és a csapadékformákról 
tanultunk!

éghajlat-módosító tényezők, északi mérsékelt övezet, a kontinentális éghajlat jellemzői, medencejelleg, 
az éghajlat és az időjárás elemei, a csapadék kialakulása és a csapadékformák, aszály, a Kárpát-medence 

felszíne és tájai, Magyarország tájai, fontosabb éghajlati jellemzői

Hazánk fölé, az év bizonyos részeiben menet-
rend szerint érkeznek meg az atlanti légtöme-
gek, melyek huzamosabb ideig itt tartózkod-
nak. Már a régebbi korokban is megfi gyelték 
ezt. Úgy tartották, ha Medárd napján esik, 
negyven napig minden nap esni fog.

216. ábra. A Keleti-főcsatorna – a száraz időszakok-
ban öntözésre használják a vizét 

Keress további csatornákat az Alföld területén! 
Nézd meg, honnan származik a vizük!
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A  nyugati szelek gyakran szállítanak páradús levegőt a területre. Az Atlanti-óce-
án irányából érkező légtömegek a Dévényi-kapun, hazánkon keresztül törnek be a Kár-
pát-medencébe. Ezért az ország nyugati része – az Őrség és a Nyugat-magyarországi-pe-
remvidék – a legcsapadékosabb. A medence belseje felé haladva egyre gyengül a hatása. 
A  legszárazabb rész az Alföld közepén, Szolnok környékén van. Nyaranta gyakori az 
aszály. Öntözéssel védekeznek ellene. A biztonságos öntözés érdekében víztározókat épí-
tettek, és csatornákkal hálózták be a tájat.

Észak felől sarkvidéki légtömegek érkeznek, melyek mindig lehűlést okoznak. Dél-
ről a mediterrán légtömegek nyáron száraz és igen meleg, míg télen enyhe, csapadékos 
időjárást okoznak. A kontinens belseje fe-
lől nyáron száraz meleg, míg télen száraz 
és nagyon hideg levegő érkezhet.

Mondd el a tanultak alapján, miért!

A légtömegek találkozása
A különböző irányból érkező légtömegek találkozásánál jönnek létre az úgynevezett idő-
járási frontok. Nézzük meg, mit eredményeznek ezek a találkozások!

Az időjárási front az a sáv, ahol a hideg és a meleg levegő találkozik. Attól függően, 
hogy hidegebb vagy melegebb levegő áramlik fölénk, hideg- vagy melegfrontról beszél-
hetünk.

•  Figyeld meg a 217–218. ábrán, hogyan alakul ki a hideg- és a melegfront!
•  Magyarázd meg a légmozgások okát! Gondolj arra, amit fizikából a gázok tulaj-

donságairól tanultál!

Amikor melegebb le-
vegő érkezik a hűvösebb 
terület fölé, a könnyebb, 
melegebb légtömeg lassan a 
hidegebb levegő fölé siklik, 
közben fokozatosan lehűl. 
Ekkor alakul ki a meleg-
front, mely széles sávban 
(200-300 km), néhány na-
pig tartó csendes esőt vagy 
havazást okoz.

Érkezése előtt a légnyo-
más erősen süllyed.

A Földközi-tenger irányából érkező légtöme-
gek a hosszú, napsütéses őszelőt, a „vénasz-
szonyok nyarát” okozzák, mely sokat növel a 
szőlő cukortartalmán és az őszi betakarítási 
munkálatokat is biztosabbá teszi.

217. ábra. A melegfront kialakulása

meleg levegő
+20 °C

hideg levegő
+10 °C

melegfront
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Ha hidegebb levegő ér-
kezik a melegebb terület 
fölé, a nehezebb hideg lég-
tömeg a melegebb levegő 
alá nyomul. Közben hirte-
len felemelkedésre kénysze-
ríti azt. Ilyenkor hidegfront 
alakul ki. A  felemelkedés 
ilyen esetben nagyon gyors, 
ezért hirtelen lehűlés kö-
vetkezik be. Ennek heves 
zivatarok, hózáporok és 
jégeső az eredménye.

Mivel az időjárási frontok kialakulása a légnyomás változásával jár, ezért az érzé-
keny szervezetű és a beteg embereket megviseli.

Az éghajlat elemeinek alakulása
A Duna–Tisza köze déli része hazánk napsütésben leggazdagabb területe. Az ország 
nyugati felén, az óceáni hatásnak köszönhetően lényegesen több a borult nap, így alacso-
nyabb a napfénytartam is.

A földrajzi fekvésnek és a domborzatnak köszönhetően a medence egyes területeinek 
évi középhőmérséklete néhány fok eltérést mutat. Hazánkban az országos átlag 10 °C.

hideg levegő
+10 °C

meleg levegő
+20 °C

hidegfront

Az időjárási frontoknak köszönhetően a jellemző időjárási értékekhez képest minden évszakban 
vannak eltérések. Ilyen például a köztudatba „fagyosszentek” néven bevonult májusi lehűlés, melyet 
az észak felől érkező légtömegek akkor okoznak, ha ebben az időszakban derült, szélcsendes éjsza-
kák vannak. Ez többnyire május közepére tehető, innen az elnevezés is, mivel ekkor van Pongrác, 
Szervác és Bonifác névnap.

218. ábra. A hidegfront kialakulása

219. ábra. A napsütéses órák száma Magyarországon

A  Dél-Alföldön a nyugati országrészekhez 
viszonyítva akár 250 órával több is lehet az 
évi napsütéses órák száma. A tartós napsütés 
lehetővé teszi a fény- és melegigényes növé-
nyek termesztését, amit a mezőgazdászok ki 
is használnak. A napsütésben gazdag részek 
hazánk fő barack-, paradicsom- és paprika-
termesztő vidékei. Ezeken a tájakon termesz-
tett gyümölcseink és zöldségféléink kiváló 
zamatúak, cukor- és vitamin tartalmuk igen 
magas.

2100 óra felett1800 óra
1900 óra

2000 óra
2100 óra
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Figyeld meg az atlaszban hazánk középhőmérsékleti térképén az eltérés mértékét! 
Mi ennek az oka?

A kontinentális éghajlatnak megfelelően az évi hőingás viszonylag nagy.
A csapadék területi és időbeli eloszlása egyenetlen. 

Miért az Alföld középső területei a Kárpát-medence legszárazabb részei?

A nyugati országrészek és a hegyvidékek csapadékosabbak (700-800 mm). Az Alföld 
középső területei, a Hortobágy és a Nagykunság a legszárazabbak (400-500 mm). A leg-
több csapadék nyár elején hullik.

Hegységeink nyugati lejtői a csapadékosabbak. A déli lejtőkön magasabb a hőmér-
séklet, ami kiváló lehetőséget biztosít a szőlőtermesztéshez.

Mely tájakon befolyásolják az éghajlatot a Kárpát-medence domborzati viszonyai?

A  Dunántúlon, kiváltképpen a Kisalföldön a legnagyobb a szél erőssége. Errefelé 
gyakran fordul viharosra, amivel sok kárt okoz. Telente rendszeresen hótorlaszokat állít, 
amelyek huzamosabb ideig is akadályozhatják a forgalmat.

Gondold át, miért a Kisalföld hazánk legszelesebb része! 

A Kárpát-medencében több helyi szél is fúj. Az egyik ilyen a nemere, mely a Keleti-Kárpátokban, 
a Székelyföld keleti részén lévő Csíki- és a Gyergyói-medencében fújó, csontig hatolóan hideg szél. 
Sokszor hetekig tombol. Mindent elsodor, ami az útjába kerül. A nevét arról a Nemere-hegységről 
kapta, amelyiken átbukik.

Keresd meg a világatlaszban a keresőhálózat segítségével!

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely éghajlati hatások befolyásolják a Kárpát-medence időjárását?
2. Mit nevezünk időjárási frontnak?
3. Milyen időjárás-változásra számíthatunk meleg-, illetve hidegfront esetén?
4. Mutasd be a Kárpát-medence éghajlatának előnyös és kedvezőtlen 

vonásait!
5. Jellemezd az éghajlati elemek alakulását hazánk területén!
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Gazdag vízhálózat

A Kárpát-medence vizeit, kevés kivétellel közvetlenül, vagy a mellékfolyóin keresztül a 
Duna vezeti le egészen a Fekete-tengerig. A medence sajátosságaiból adódóan a perem-
területek folyóvizei a központi részek felé igyekeznek. Ennek köszönhető, hogy szinte 
mindegyik vízfolyás közvetlenül, vagy a mellékfolyóin keresztül hazánk területére ér-
kezik.

Nézd meg a térképen, honnan érkeznek a Duna mellékfolyói!

A Kárpát-medence fő folyója, a Duna

Elevenítsd fel, amit a folyóvíz mint földrajzi erő munkájáról tanultunk!

A  Kárpát-medence és egyben hazánk legnagyobb folyója a Duna. Változatos tájakon 
halad keresztül, emiatt számottevő az építő és romboló tevékenysége is.

Miért számottevő a Duna építő és romboló tevékenysége? Adj rá magyarázatot a 
tanultak alapján!

a Kárpát-medence természeti viszonyai, a Duna és a Tisza jellemzői, a Duna szigetei, folyószabályozás, 
árvíz, folyók vízjárása
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220. ábra. A Duna vízrendszere

Dráva

Szamos
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A  Duna Dévényi-kapun át érkezik a 
Kárpát-medencébe. A Kisalföldre érve, az 
Alpokból szállított hordalékokból két nagy 
szigetet épített fel, a Csallóközt és a Sziget-
közt. A  Komárom–Esztergomi-síkságon 
több kisebb szigetet is kialakított.

A Visegrádi-szorosban medre összeszű-
kül, jellegzetes hegyi folyóként áttöri a 
hegyvidék vulkáni vonulatát, kialakítva a 
páratlan szépségű tájat, a Dunakanyart.

A hegyvidékről kilépve ismét építőmun-
ka eredményét figyelhetjük meg a Szent-
endrei-, a Margit- és a Csepel-sziget for-
májában. A  Csepel-szigettől kiszélesedő 
medret váj a táj laza kőzetanyagába. Ezen a szakaszon oly sok hordalékot összeszed, hogy 
mielőtt elhagyná Magyarország területét, felépíti belőle a Mohácsi-szigetet. Kilépve ha-
zánk területéről, kanyargós útját alföldi területeken teszi meg egészen a Kazán-szorosig, 
ahol elhagyja a Kárpát-medencét.

Legnagyobb mellékfolyója a Tisza, mely Szerbia területén, Titelnél ömlik a Dunába.
Jelentősebb bal oldali mellékfolyója még a szlovák–magyar határfolyó, az Ipoly. Jobb 

oldali mellékfolyói a Rába, a Sió, a Dráva és a Száva.

•  Figyeld meg a légi felvételen a Duna és a Tisza találkozását!
•  Minek a következtében alakulhattak ki a Dunában található szigetek?
•  Kövesd végig a térképen az említett mellékfolyók útját! Olvasd le, melyik ország 

területén folynak a Dunába!

A  Duna vízjárása inga-
dozó. Két árvize van, kora 
tavasszal a hóolvadásból 
származó jeges ár és a nyár 
eleji esőzések miatti zöld-
ár. A  hajózást megzavarja 
a zajló jég, ami majdnem 
minden évben képződik a 
Dunán. Összefüggő, álló 
jég azonban csak két-há-
rom évente akadályozza a 
hajózást. Ilyenkor a feltorla-
szolódott, összefagyott jég-
táblákat szétrobbantják.

221. ábra. A Dunakanyar részlete

222. ábra. A Duna és a Tisza találkozása Titelnél
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A Tisza és mellékfolyói

•  Keresd meg a térképen a Tisza forrásvidékét!
•  Olvasd le a térképről a Tisza jobb és bal oldali mellékfolyóit!

A Máramarosi-havasokból induló Tisza az 
Alföldre érve hatalmas kanyarulatokkal, 
lomhán szeli át a vidéket.

A víz végig magával hurcolja a hordalé-
kot. A sok lebegő iszaptól színe sárgás lesz, 
innen ered a „szőke” Tisza elnevezés is. 
Sodrása kicsi. Nem mélyíti, inkább széle-
síti, kanyargóssá teszi medrét.

A Tisza igen szeszélyes folyó, rendszere-
sen kiárad. A legnagyobb veszély kora ta-
vasszal fenyeget, azokban az években, ami-
kor hirtelen melegszik fel az idő, és gyorsan 
kezd olvadni a hó a Kárpátokban. Ilyenkor, 
elsősorban a bal oldali mellékfolyók óriási 
mennyiségű vizet szállítanak a Tiszába.

Mivel a medence legmélyebben fekvő te-
rületei nálunk alakultak ki, hazánk folyó-
vízkészletének döntő többsége a határa-
inkon túlról érkezik. Előfordul, hogy ez 
nemcsak az árvízvédelmi, hanem a ter-
mészet- és környezetvédő szakembereket 
is próbatétel elé állítja. A folyókon érkező 
összes szennyeződés áthalad Magyaror-
szágon. Ez az országhatárokon túlnyúló, a 
Kárpát-medence országaival közös progra-
mok megvalósításával akadályozható meg.

223. ábra. A Fekete- és a Fehér-Tisza összefolyása

A XIX. század közepén Széchenyi István ösztönzésére Vásárhelyi Pál elkészítette a Tisza szabályozá-
sának tervét. A folyó több mint száz kanyarulatát levágták, ennek következtében mintegy 400 kilo-
méterrel lett rövidebb. Ezzel sokkal gyorsabbá vált a folyása, az árvizek zavartalanabbul vonulhattak 
le. A folyó alkalmassá vált a hajózásra is. A part mentén és a települések köré védőgátakat építettek.

Ma már nem olyan egyértelműen pozitív a folyó szabályozásának megítélése. A hosszú időn ke-
resztül rendszeresen elmaradó áradásokat tették felelőssé a táj nagymértékű kiszáradásáért, elszi-
kesedéséért.

224. ábra. A folyóvizek szennyezése a halállomány 
pusztulását okozhatja

Olvasd el Petőfi Sándor A Tisza című versét! Milyen szavakkal írja le a költő az 
áradó folyót?
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Miért fontosak az országhatárokon túlnyúló, környezetvédelmi programok?

2000 februárjában ciánszennyeződés* történt az Aurul román–ausztrál bányavállalat nagybányai 
derítőjének gátszakadása miatt. A szennyeződés a Szamoson keresztül jutott el a Tiszába. Ez volt a 
csernobili atomkatasztrófa óta Európa legnagyobb ökokatasztrófája.

Rengeteg keszeg, busa, ponty, harcsa, a védett fajok közül pedig réticsík és selymes durbincs 
pusztult el. A halfajok mellett a vízimadarakat fenyegette leginkább a szennyeződés. Amikor a Ti-
sza partján rétisastetemet találtak, bebizonyosodott, hogy a mérgezés végigért a táplálékláncon, 
eljutott a csúcsragadozókig. Nagy feladatot jelentett a Tisza-tó megvédése. Vízkeveréssel, a tározók 
vízszintjének megemelésével igyekeztek csökkenteni a ciánkoncentrációt. A tározóterek lezárásával 
sikerült megóvni a Kiskörei-víztározó 93%-át. A Tisza mentén számtalan település is a folyóból 
nyeri vízszükségletét, például Szolnok és a térségében lévő 53 település. A lakosság egészségének 
megóvása érdekében lezárták a vízkiemelő rendszereket, az ivóvizet artézi kutakból biztosították. 
A ciánszennyezés hatalmas kárt okozott Magyarországnak. Több milliárd forintot kellett fordítani 
a környező folyók és a Tisza-vidék élővilágának a helyreállítására. Több száz halászcsalád maradt 
megélhetés nélkül, mert időlegesen válságba került a halértékesítés. Csökkent az idegenforgalom-
ból származó bevétel is.
Kövesd végig a szennyeződés útját a térképen! Hívd segítségül a Világatlaszt!

225. ábra. A Margit-szigetet a főváros mai területén építette fel a Duna

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mi az oka annak, hogy a Kárpát-medence vizeit végső soron a Duna 

vezeti a Fekete-tengerbe?
2. Miért végez romboló munkát a Duna a Dunakanyarban?
3. Mutasd meg a térképen azokat a hazai Duna-szakaszokat, ahol a folyó 

építőmunkát végez!
4. Jellemezd a Tiszát!
5. Sorold fel az árvizek levonulásának a következményeit!
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Erdők, puszták, kultúrtájak

A  Kárpát-medence természetes növényzete változatos, fajokban igen gazdag. Mindez 
földrajzi helyzetének és természeti viszonyainak tudható be.

A természetes tájtól a kultúrtájjá alakulásig

Hasonlítsd össze a honfoglalás kori és a mai természetes növénytakaró kiterjedését 
a 226. ábra segítségével!

Az elmúlt századokban nagyon megválto-
zott a tájak természetes növénytakarója. 
A  Kárpát-medencébe érve a honfoglaló 
magyarok még hatalmas erdőségeket és dús 
füvű pusztákat találtak. A  terület mintegy 
kétharmad részét borította erdő. A kiterjedt 
mocsár- és lápvidékek pangó vizeit gazdag 
növényzet jellemezte. Egyes források sze-
rint például a Körös-Maros-közén az erdő-
ket már a bronzkorban elkezdték kivágni. 
A  honfoglalást követően újabb hatalmas 

erdőterületeket irtottak ki, mivel kellett a 
hely a letelepedéshez, az állattenyésztéshez, 
a növénytermesztéshez. Később, a bányá-
szat elterjedésével a bányajáratok kialakítá-
sa, a vasútépítés, az építkezések újabb érté-
kes erdőterületeket emésztettek fel.

A  XIX. században megindult folyósza-
bályozások, a mocsár- és lápvidékek lecsa-
polása hatására eltűnt a Kárpát-medence 
legnagyobb vadvízvilága.

Napjainkra a hajdani természetes nö-
vénytakaró már csak foltokban maradt 
fenn. A természettől elhódított területeket 
kultúrnövények hatalmas táblái, telepü-
lések, üzemek, utak, vasutak foglalják el. 
A  természetes táj fokozatosan átalakult 
kultúrtájjá.

Európa természetes növényzete, fafajok, nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, 
Magyarország nemzeti parkjai

226. ábra. Az erdők aránya %-ban Magyarországon 
a honfoglalás idejében (a) és napjainkban (b)

227. ábra. A természetes és a kultúrtáj jól 
megférnek egymás mellett

erdők egyéb

kb. 66
20kb. 33

80

a) b)
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Az 1900-as évek közepére Ma-
gyarország erdőállománya 12%-
ra csökkent. Új telepítésekkel 
mára 20% az ország erdősültsége, 
de ebből mindössze 7% őshonos.

•  Nézd meg 228. ábrán, 
hol a legnagyobb és hol 
a legkisebb az erdők 
aránya!

•  Magyarázd meg a tanul-
tak alapján, miért!

A természetes növénytakaró ma

Elevenítsd fel, amit a hazai növény-
társulások elterjedéséről, valamint a 
domborzat és az erdőállomány kap-
csolatáról természetismeretből és 
biológiából már tanultunk!

Magasabb az erdősültség a hegységek 
területén, valamint a Dunántúl nyuga-
ti-délnyugati részein. Az erdőállomány a 
magassággal változik. Az alacsonyabban 
fekvő, melegebb lejtőkön a tölgy, fentebb 
más fajokkal keveredve a bükk uralkodik. 
Lombos erdeink aljnövényzete gazdag.

A természeti viszonyoknak megfelelően 
csekély a tűlevelű erdők aránya hazánk-
ban. A  fenyő csak a nedvesebb, hűvösebb 
Alpokalján őshonos. Viszonylag nagy az 
Alföld homokvidékeire telepített fenyőer-
dők aránya.

Viszont a lucfenyőerdők szinte a hegy-
tetőkig felkúsznak az Erdélyi-középhegy-
ség magasabb régióiban.

Az ártéri erdők a folyókat kísérik, de a 
folyószabályozás és az árvízvédelem követ-
keztében ma már csak keskeny sávban. Itt 
a fűz, nyár és a mocsári tölgy a legjellem-
zőbb fafaj. 

229. ábra. Bükkerdő a Kőszegi-hegység magasabb 
részein

230. ábra. Ártéri erdő fűzzel és nyárral

0,5-12,1
12,2-19,2

19,3-26,2
26,3-33,3

33,4-40,4

228. ábra. Magyarország megyéinek erdősültsége (%)
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A füves puszta csak kisebb foltokban található meg. Legnagyobb a kiterjedése a Hor-
tobágyon, a Kiskunságban és a Mezőségben.

A  Hortobágy, ellentétben az Alföld más területeivel, nem erdőirtások révén alakult 
ilyenné, természetes táj. A  délorosz sztyepp legnyugatabbi előőrseként emlegetik. Kö-
zép-Európa egyetlen nagy kiterjedésű füves pusztája.

A mocsarak és a lápok ma már csak a védett területeken találhatók.

Természetes környezetünk elengedhetetlen része az állatvilág
A földrajzi környezet átalakítását nagyon sok élőhely megszenvedte, emiatt néhány faj 
teljesen eltűnt, mások egyedszáma nagyon megfogyatkozott.

A természetvédelem fontos feladata a meglévő élőhelyek fenntartása és a letűntek 
rekonstrukciója*. Ennek egyik fontos lépése a növény- és állatfajok védelme.

A természet javainak megóvása Magyarországon
A természet pusztulásának megállítása mindannyiunk számára nagyon fontos. A jelenle-
gi jogszabályok hazánk területének mintegy 10%-át óvják. Megalkották a természet vé-
delméről szóló törvényt, amely alapján tíz nemzeti parkban, valamint természetvédelmi 
területeken, tájvédelmi körzetekben és helyi védelem alatt álló területeken óvják nem-
zeti örökségünket.

Nemzeti parkjaink olyan hazánkra jellemző területeket védenek, amelyeket az em-
beri tevékenység még nem vagy csak alig változtatott meg. Nemcsak megőrzik és bemu-

231. ábra. Magyarország nemzeti parkjai (zárójelben az alapítás éve)
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tatják ezeket a jellegzetes tájakat, tájrészle-
teket, hanem fontos oktató- és turisztikai 
látogatóközpontok is.

A  tájvédelmi körzetek jellegzetes ter-
mészeti, tájképi adottságokban gazdag 
nagyobb, általában összefüggő területek, 
tájrészletek, mint például a Mátrai Tájvé-
delmi Körzet.

A természetvédelmi területek jellegze-
tes és különleges természeti értékekben 
gazdag, kisebb összefüggő területek, ilyen 
például a Hévízi-tó, a Gellért-hegy.

A  természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, kép-
ződmény és annak védelmét szolgáló terület.

Fontosak a ramsari területek, melyek feladata a vizes élőhelyek megőrzése, a Ramsa-
ri Egyezmény keretein belül. Ilyen terület például a Kis-Balaton.

Gyűjts érdekességeket a Kis-Balatonról mint ramsari területről!

Meg kell említeni a bioszféra-rezer-
vátumokat, ahol a természeti értékek 
megóvása mellett az a cél, hogy a terüle-
ten élők alkalmazkodjanak a táj adott-
ságaihoz, kihasználva azok előnyeit, 
megfelelő tájhasználattal hosszú távon 
biztosítsák a fennmaradásukat.

A hatóságok intézkedései mellett mind-
annyiunknak törekedni kell arra, hogy 
a jogilag nem védett környezetünket is 
megóvjuk! Figyeljünk oda alapvető dol-
gokra (pl. a rongálás vagy a szemetelés)!

Te mit tehetsz közvetlen környezeted védelméért?

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely tényezők játszottak közre a természetes táj kultúrtájjá alakulása 

során?
2. Mutasd be a védett természeti területek rendszerét! Hívd segítségül 

a 233. ábrát!
3. Miért fontos a természeti környezet védelme?

232. ábra. A Hévízi-tavat gyógyító vize miatt a világ 
minden részéről felkeresik

233. ábra. A védett természeti területek hazánkban

Védett természeti terület

Nemzeti 
park

Országos jelentőségű

Fokozottan védett
természeti terület

Védett
természeti terület

Tájvédelmi
körzet

Természeti
emlék

Helyi
jelentőségű

Természet-
védelmi 
terület
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Természeti örökségünk védelme – Hazánk nemzeti parkjai

Hortobágyi Nemzeti Park
Hazánk első nemzeti parkja. 1973-ban hozták 
létre Európa legnagyobb természetes legelőtája 
védelmére és a pásztorkodásnak mint ősi életfor-
mának a megóvására.

A  hosszú szőrű magyar racka, a legősibb juh-
fajta, melynek védelmére különös gondot fordíta-
nak. Ugyanilyen védelemre érdemes faj a magyar 
szürke marha.

Védelmet élveznek a puli és a pumi mint terelő-
kutyák, valamint a komondorok és a kuvaszok.

A  Tisza szabályozását követően a korábban 
nagy kiterjedésű mocsarak és tavak világa ösz-
szezsugorodott, és nagy területek szikesedtek el. 
A szabályozás előtti rendszeres áradásokat a szak-
emberek a védelem alatt álló területeken időszakos vízutánpótlással biztosítják. Így nem száradnak ki a 
vizes élőhelyek, melyek nemzetközi jelentőségű fészkelő- és átvonuló területek.

Kiskunsági Nemzeti Park
A Duna és a Tisza közötti változatos alföldi tájakat 
és élőhelyeiket védi.

A Duna mentén kialakult szikes puszták és tavak, 
homokbuckás vidékek, a Tisza holtágai, ártéri erdői, 
mocsárvidékei, mocsárrétek, homoki erdők állnak az 
oltalma alatt. Többüket a ramsari egyezmény védi.

Kétharmada az Ember és Bioszféra Programhoz 
tartozik.

A  Kunszentmiklós környéki szikes puszták 
legféltettebb madara a túzok. A füves területeken 
rackajuh-nyájak és magyar szürkemarha-gulyák 
legelnek. Szikes tavain mintegy kétszázhúsz ma-
dárfajt fi gyeltek már meg.

Jellegzetes területe a borókás-nyáras bugaci Nagy-
erdő. A nemzeti park címerében a boróka található.

Duna–Dráva Nemzeti Park
A  Duna és a Dráva menti ártéri területek élővi-
lágát őrzi. A számtalan védett növény- és állatfaj 
közül külön említést érdemel a feketególya- és ré-
tisas.

A  szakemberek egyik legfontosabb feladata 
a fészkelőhelyek zavartalanságának biztosítása. 
A Gemenci-erdő vadállománya számottevő.

A Drávának meghatározó szerepe van a vízima-
darak vonulásában és telelésében. A  folyó néhol 
25 méteres magas partfalában parti fecskék, gyur-
gyalagok és jégmadarak fészkelnek.

234. ábra. A nemzeti park címerállata a daru

235. ábra. A borókás-nyáras bugaci Nagyerdő

236. ábra. A jégmadár kiváló halász hírében áll. Tarka 
színe a megtévesztést és a védekezést egyaránt szolgálja

Szerinted hogyan?
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Körös–Maros Nemzeti Park
A Körösök és a Maros vízrendszerét, a holtágaikat, 
a hozzájuk kapcsolódó ártéri erdőket, a még meg-
maradt mocsárfoltokat védi.

Több olyan növény- és állatritkaság található 
meg itt, amely egyedülálló az országban.

Címerállata a túzok. Állományát a Dévaványán 
található túzokrezervátumban őrzik.

Fertő–Hanság Nemzeti Park
A  Fertő környékének természeti értékeit védi a 
magyar és a szomszédos osztrák területeken.

A Fertő nyílt vízfelületét szegélyező széles nád-
rengeteg különleges állatvilágnak ad otthont. 
A  többi között nagy kócsag, vörös gém, kanalas 
gém, nyári lúd, barkós cinege és barna rétihéja 
fészkel a területén.

A nádasokat kaszálók és szikes legelők szegélye-
zik. A nemzeti park része a Hanság, ahol egykor 
nagy területeket foglaltak el az égeresek. Ezek ma-
radványa, a csíkos égeres láperdő ma szigorúan 
védett terület. A  láperdők tocsogói a csíkhalak 
élőhelyéül szolgáltak, innen az elnevezés is.

Védelem alatt áll a hatalmas szikes puszta. 
A sziki élőhelyek gondozásában fontos szerep jut 
a legeltetésnek. A magyar szürkemarha- és bivaly-
gulya, valamint a rackanyájak fontos szerepet töl-
tenek be a természetes élőhely fenntartásában.

Őrségi Nemzeti Park
Az Őrségi Nemzeti Park gerincét az 1978-ban 
alapított Őrségi Tájvédelmi Körzet adja. Az Őrség 
hazánk különleges, folyók és patakok által formált 
változatos, erősen szabdalt dombvidéke. Vízfolyá-
sokban, forrásokban gazdag táj. A terület leggya-
koribb erdőtársulásai az erdei fenyvesek. A gyer-
tyános-tölgyesek és a bükkösök jellemző virága a 
helyenként tömegesen előforduló kakasmandikó 
és ciklámen.

A patakokat égerligetek kísérik a ritka struccha-
raszttal. Több helyen találhatók tőzegmohás átme-
neti lápok és láprétek. A Zala forrása a Fekete-tó, 
mely ma már nem rendelkezik nyílt vízfelülettel, 
tőzegmohás dagadóláp*. Nevezetes növényrit-
kaságai a tőzegeper, a vidrafű és a kereklevelű 
harmatfű. A  lápréteken tavasszal a sárgaliliom, 
zergeboglár, szibériai nőszirom és különböző kos-
borfajok virítanak. Az őszi rétek gyönyörű virágos 
növénye a kornistárnics. Az állatvilág változatos-
ságát jelzi, hogy itt él hazánk leggazdagabb lepke-
faunája. A terület értékes madara a kék galamb.

237. ábra. A túzok násztánca. A fiókák felnevelését  
a mezőgazdasági munkálatok veszélyeztetik,  

mert gyakran fészkel a védett területeken kívül

238. ábra. A nagykócsag a Fertő–Hanság nemzeti 
park címerállata és a termékvédelem jelképe

239. ábra. A pityerszeri falumúzeum Szalafőn
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A táj népi és kultúrtörténeti emlékekben is igen gazdag. A pityerszeri falumúzeumban megcsodálha-
tók a táj hagyományos épületei. A népi mesterségek közül a fazekasság és a kópic* kötés érdemel fi gyel-
met, de megtalálhatók a kosárfonók és a fafaragók is. Az itteni fazekasság központja Magyarszombatfa 
és Gödörháza, ahol a mai napig sokan gyakorolják ezt a mesterséget.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
A nemzeti park területéhez tartozik többek között 
a Tihanyi-félsziget, a Badacsony, a Tapolcai-me-
dence, valamint a Kis-Balaton összefüggő területe.

A Tihanyi-félsziget hazánk első tájvédelmi kör-
zete volt, melyet 1952-ben az utóvulkáni jelensé-
gek, ritka növényei és állatai, történelmi emlékei 
védelmére hoztak létre. Páratlan szabadtéri föld-
tani múzeum.

Védelem alatt állnak a a Tapolcai-medence vul-
káni tanúhegyei és a bazaltorgonák.

A Káli-medence láprétjén nő a védett lisztes 
kankalin.

A mai Kis-Balaton területének jelentős része a 
XVIII. század végéig a Balaton öble volt. A Zala a 
zalai dombokról magával hozott hordalékával töl-
tögette az öblöt. Miközben megszűrte, tisztította a 
Balatonba kerülő vizet. Miután a XIX. század első 
felében a Balaton vízszintjének süllyesztésére került sor, a Kis-Balaton több része szárazra került, ezzel 
megszűnt a vízminőség-védő szerepe is. A Balaton vízminőségének megóvása érdekében állították visz-
sza az eredetihez hasonló állapotot, és hozták létre a Kis-Balaton vízvédelmi rendszert. Ennek köszön-
hetően a Zala bizonyos tisztulási folyamatok után kerül csak a Balatonba. A ramsari egyezmény hatálya 
alá tartozó Kis-Balaton ma európai jelentőségű vizes élőhely.

241. ábra. Bazaltoszlopok a Szent György-hegy oldalán

240. ábra. Lisztes kankalin – ez a növény volt 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park első címernövénye

Tudj meg többet a növényről az interneten!
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Duna–Ipoly Nemzeti Park
A  nemzeti park a Dunakanyar Duna menti te-
rületeit, a körülötte lévő hegységeket – a Pilist, 
a Visegrádi-hegységet, a Börzsönyt – és az Ipoly 
völgyének egy részét védi. A nemzeti park mint-
egy kétszáz barlangja védett. Nemcsak geológiai 
értéket képviselnek, hanem őslénytani és régészeti 
leletekben is bővelkednek. Az Ipoly egy rövidebb 
szakaszát nem szabályozták, így itt háborítatla-
nul maradt fenn egy csodálatos folyó menti világ, 
mocsarakkal, égeresekkel, morotvákkal. A nemze-
ti park részei a Dunán Esztergom és Budapest kö-
zött kialakult kisebb-nagyobb szigetek is. Közülük 
legnagyobb a Szentendrei-sziget, melynek csak a 
legkevésbé háborgatott részeit vonták védelem alá.

Címerállata az elhalt, öreg fákban fejlődő havasi 
cincér.

Aggteleki Nemzeti Park
Az első olyan hazai nemzeti parkunk, melyet első-
sorban a barlangok megóvására hoztak létre. A táj 
arculatát a több mint kétszázmillió éves mészkő 
határozza meg. A benne kialakult barlangokkal és 
más egyéb jellegzetes karsztjelenségekkel együtt 
itt figyelhetjük meg a legszebb formában a karr-
mezőket*. A Baradla barlang 7 kilométeres főága 
egy felszín alatti patakmeder. Itt található Európa 
egyik legnagyobb cseppkőképződménye, a 25 mé-
ter magas Csillagvizsgáló.

Címerállata a foltos szalamandra.

Bükki Nemzeti Park
A  mészkőhegységek karsztformákban gazdagok, 
számtalan víznyelő, dolina, cseppkövekben gaz-
dag barlangok, mély szurdokvölgyek, karrmezők 
és peremmel kiemelkedő kövek tagolják. A hegy-
ség legtagoltabb része a Garadna-patak által két 
részre osztott Bükk-fennsík.

Különleges látnivalókban gazdag, mint például 
a Szalajka-patak Fátyol-vízesése, és a hegység déli 
peremén található kaptárkövek.

Sok régészeti lelőhelyet is feltártak, több ősem-
ber által lakott barlangot kutattak fel a területén. 
Számtalan nagyon ritka növény- és állatkülönle-
gességet is rejt a táj.

Címernövénye a szártalan bábakalács.

Gyűjts az interneten az említett természeti érté-
kekről!

242. ábra. A Duna–Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik  
a Pákozdi Ingókövek Természetvédelmi Terület is 
Nézz utána, hogyan alakultak ki az ingókövek!

243. ábra. A Vörös-tó partján taláható karrsziklák,  
a „medvesziklák”

244. ábra. A Szarvaskőnél felszínre bukkanó párnaláva 
Keresd meg a Világatlaszban, hol található  

a Szarvaskő! Nézz utána, mi az a párnaláva! 
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Közös anyanyelv, kultúra és történelmi múlt

Magyarok a Kárpát-medencében

Elevenítsd fel, amit a trianoni békediktátumról és előzményeiről tanultál!

A Kárpát-medencében a magyarok élnek a legnagyobb számban. Többségben hazánk 
területén, de több mint két millióan az országhatáron kívül, a szomszédos országokban. 
Akkor rekedtek a határokon túl, amikor a trianoni békediktátumot követően meghúzták 
az országhatárokat a Kárpát-medencében.

A szomszédos országok területén élő magyarok mint kisebb-nagyobb nemzetiségi cso-
portok illeszkednek be az egyes országok életébe. Ugyanakkor szép számmal maradtak Ma-
gyarország területén is a szomszédos népek csoportjai, többségük az országhatár mentén él.

Mutasd meg a Kárpát-medence térképén a 245 . ábra és a tanultak alapján, a szom-
szédos országok mely vidékein élnek magyarok!

A  2011-es népszámlálás adatai szerint hazánk lakóinak legnagyobb része, 83,7%-a 
magyar. A magyar fi nnugor eredetű nép, több mint ezer éve él a Kárpát-medencében.

Magyar nyelven beszélünk, tanulunk az iskolákban, a hivatalos ügyeinket is ezen a 
nyelven intézzük. Hazánk hivatalos nyelve a magyar.

Hol élnek még fi nnugor eredetű népek Európában? Hívd segítségül a 6. ábrát!

a Kárpát-medence tájai, � nnugor népek, nemzetiség

245. ábra. Magyarlakta vidékek a szomszédos országokban

Magyarország

Szlovákia Ukrajna

Románia

Horvátország

Szerbia

Sz
lov

én
ia

Aus
ztr

ia
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Nemzetiségek hazánkban
Korábban már megismerkedtünk a Kárpát-medence népei-
nek közös múltjával. A közös táj mellett a történelem szám-
talan kapoccsal köti össze az itt élőket. Az egyik ilyen kapocs 
az országaink területén élő nemzetiségek.

Az egyes nemzetiségek közös anyanyelvvel, kultúrával 
és történelmi múlttal rendelkeznek.

A magyarokon kívül, igaz csekély számban, de hazánk-
ban is élnek nemzetiségek. Ők is magyar állampolgárok, 
de az anyanyelvük nem magyar. Törvény biztosítja szá-
mukra, hogy saját anyanyelvüket használják. Lehetőségük 
van arra, hogy megőrizzék hagyományaikat, ápolják kul-
túrájukat. Hazánkban több nemzetiségi iskola is működik, 
ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy a saját anyanyelvükön 
tanulhassanak.

A nemzetiségekhez tartozók számáról az adatok mindig 
csak hozzávetőleges képet adnak, mivel törvényeink szerint 
a népszámlálások során minden állampolgár maga dönti 
el, hogy milyen nemzetiségűnek vallja magát.

Hazánkban jelentős a romák száma, 
legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Bara-
nya megyében, valamint a fővárosban 
élnek. Számuk, a népszámlálási adatok-
hoz képest sokkal magasabbra tehető. 

A hányatott sorsú, évszázadokon ke-
resztül vándorló nép legnagyobb rész-
ben ma is nehéz körülmények között él. 
A romák jelentős részének életét a meg-
felelő jövedelem, a jó lakás és az iskolá-
zottság hiánya jellemzi. 

A rendszerváltás óta roma egyesü-
letek sora alakult meg, melyek mind 
hatékonyabban érvényesítik jogaikat. 
Megalakultak a roma kisebbségi önkor-
mányzatok is, így a helyi és az országos 
politikában is hallathatják hangjukat a 
cigányság képviselői. 

3. táblázat. A hazánkban élő 
nemzetiségek (a 2011.  

évi népszámlálás alapján)

nemzetiség száma/fő
bolgár 1 898
cigány 244 834
görög 1 799
horvát 8 034
lengyel 2 383
német 80 714
örmény 2 902
román 12 615
ruszin 2 330
szerb 3 316
szlovák 16 222
szlovén 670
ukrán 2 596
teljes népesség 9 937 628

246. ábra. Roma hagyományőrzők.  
Egyre több hagyományőrző egyesület alakul

Nézd meg a 3. táblázatban, meny-
nyien tartoznak az egyes nemze-
tiségek közé!
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A német ajkúak leginkább a nyugati határvidéken, a Dunántúli-középhegységben, a 
főváros környékén és Baranyában települtek le. A lakosság mintegy egy százalékát kitevő 
szlovákok Pest és Békés megyében, a délszlávok (szerbek, horvátok, szlovének, sokácok*, 
bunyevácok*) a déli és délnyugati, míg a románok a déli országrészeken élnek.

Jelentős lélekszámban, néhány tízezren 
zsidók is élnek hazánkban. A zsidóság egy 
olyan nagyon sokszínű vallási-kulturá-
lis közösség, amely a világ minden részén 
megtalálható. Hazánkban a legtöbben Bu-
dapesten élnek. Kívánságuk szerint nem 
tartoznak a nemzetiségek közé.

Az ókori közel-keleti zsidó néptől szár-
maznak. Eredetileg a zsidó vallást követték, 
ma már jelentős hányaduk csupán kulturá-
lisan kötődik a valláshoz, és csak az ünnepi 
szokásait tartja. 

A magyarság évszázadok óta él együtt 
a zsidósággal a Kárpát-medencében. Mint 
azt történelemből tanultad, már a feudális 
Magyarországon is része volt a társadalom-
nak. A zsidók hatalmas mértékben járul-
tak hozzá a magyar ipar, kereskedelem és 
pénzvilág fejlődéséhez, valamint a kultúra 
és művészetek alakulásához is. A második 
világháborút túlélő magyar zsidók közül 
rengetegen vándoroltak ki az országból. 

247. ábra. Horvát hagyományőrző egyesület

248. ábra. A Dohány utcai zsinagóga  
a magyarországi zsidóság fontos jelképe, gyakran ad 

helyet komolyzenei koncerteknek is
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Sok zsidó származású magyar tett szert világhírnévre. Közülük többen Nobel díjat 
kaptak, mint például Hevesy György kémikus (1943), Gábor Dénes fi zikus (1971) vagy 
Kertész Imre író (2002). Zsidó származású volt Radnóti Miklós költő, de Neumann János 
is, akinek nagy érdeme volt a számítógép kifejlesztésében. Róla még holdkrátert és kis-
bolygót is elneveztek. 

A hungarikumok között számon tartott, „fehér aranyként” tisztelt világhírű herendi 
porcelán, a Fischer Mór zsidó iparos által felvirágoztatott porcelán manufaktúrából indult 
útjára.

Gyűjts az interneten híres zsidó származású magyarokról!

Néprajzi csoportok
A magyarságon belül különböző néprajzi csoportokat különíthetünk el. Ilyenek példá-
ul a székelyek, a palócok, a kunok, a hajdúk.

Beloiannisz Magyarország egyik legfi atalabb települése. Az 1950-es évek elején építették fel az a gö-
rög polgárháborúból Magyarországra menekülő mintegy 400 görög család számára. A polgárhábo-
rú befejeztével az itt lakók nagy számban települtek vissza Görögországba, de többségében – főleg a 
fi atalabbak – Magyarországon maradtak, ahol nyelvben és szokásokban alkalmazkodtak a magyar 
környezethez, miközben még mindig ápolják a görög hagyományokat is.

249. ábra. A Sárköz mint néprajzi táj emlékeit ma már csak a tájházakban láthatjuk
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A Kárpát-medencében fellelhetők kisebb néprajzi csoportok is. A hegyek, a folyók és a 
közlekedés hiánya elzárta egymástól a kisebb tájakat. Ezeken a tájegységeken belül jellem-
ző hagyományok alakultak ki, melyeket óvtak az ott élők. Az öltözködésben, beszédben, 
építkezésben, a szokásrendszerben, még az ételeikben is érvényesültek a hagyományaik. 
Alig több mint egy évszázada még több ilyen néprajzi csoport élt, azonban az infrastruk-
túra fejlődése – elsősorban a közlekedés és a tömegkommunikáció – mára már feloldja 
ezt a zárt világot, és összeköti a korábban egymástól elszigetelten élőket. A  világhálón 
keresztül történő gyors és naprakész információáramlás még inkább felgyorsítja ezt a fo-
lyamatot.

Számtalan olyan kistáj van, amelyik a néprajzi sajátosságáról kapta a nevét, ilyen példá-
ul a Mezőség, Sárköz, az Ormánság, Göcsej, Hetés vagy az Őrség. Régebben ezek a kistá-
jak sajátos néprajzi jellemzőkkel bírtak, ma már inkább csak földrajzi jellegűek.

•  Keresd meg a felsorolt tájakat a térképen!
•  Tanulmányozd a 250. ábrán, hogy milyen néprajzi csoportok élnek a Kárpát-me-

dencében!

A  Kárpát-medence néprajzi csoportjai mellett meg kell említeni a nyelvszigeteket. 
A nyelvszigetet az olyan egymással határos egynyelvű települések alkotják, melyeket 
idegen nyelvű környezet vesz körül. Ilyen nyelvszigeteket alkotnak például a csángók. 

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mely nemzetiségek élnek hazánk területén? Milyen jogokkal rendelkeznek?
2. Mutasd meg a térképen, mely területeken élnek a legnagyobb számban!
3. Hol élnek a legnagyobb többségben magyarok a Kárpát-medencében?
4. Mit jelöl a néprajzi csoport kifejezés?
5. Magyarázd meg a nyelvsziget jelentését!

A csángók három csoportját különböztetjük meg: a moldvai, a gyimesi és a barcasági csángókat. 
A moldvai csángók Románia Moldva tartományában élő, katolikus, magyarul beszélő, néhány ezer 
fős népcsoport. Őseik a honfoglaláskor mint határőrzők kerültek ide, és ragadtak itt. A gyimesi 
csángók Moldva és Erdély határán állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoznak. A barcasági 
csángók székely eredetű népcsoport Brassó környékén. 

A székelyek a honfoglaló magyarokkal érkeztek a Kárpát-medencébe. 
A kunok a tatárok elől menekültek, és IV. Béla királyunk fogadta be őket. A hajdúkat Bocskai 

István fejedelem telepítette be.

Mely tájak, települések viselik a nevüket? Mutass példákat a térképen!
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Ellenőrizd tudásodat!

Amit a Kárpát-medence és hazánk természeti viszonyairól tudni kell
• Mutasd be Magyarország földrajzi helyzetét!
• Jellemezd a Kárpát-medence természeti viszonyait!
• Hasonlítsd össze az Alföld és a Kisalföld felszínét!
• Csoportosítsd a tanult hegységeket kialakulásuk szerint!
• Mit jelentenek az alábbi kifejezések: vulkáni tanúhegy, romvulkán, karsztosodás, víznyelő, 

dolina, barlang, cseppkő, karsztvíz?
• Mely tényezők befolyásolják elsősorban a Kárpát-medence éghajlatának alakulását? 

Hogyan?
• Mutasd be, hogy az éghajlat egyes elemei hogyan változnak Magyarország különböző 

részein!
• Jellemezd a Duna és a Tisza esését, a munkavégző képességét és áradásait!
• Jellemezd hazánk környezetvédelmi törekvéseit!
• Mely népek lakják a Kárpát-medencét?
• Mely részein él a legtöbb magyar?
• Hogyan őrizték meg magyarságukat az országhatáron kívül rekedt magyarok?
• Sorold fel a hazánkban élő nemzetiségeket! Az ország melyik részén élnek?
• Milyen lehetőségeket biztosít a magyar kormány az itt élő nemzetiségeknek?

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
Medencejelleg, vízkészlet, földcsuszamlás, szikesedés.
Hordalékkúpsíkság, szikes puszta, hegységközi medence, romhegység, tanúhegy.
Természeti emlék, a törvény erejénél fogva védett terület és érték, bioszféra-rezervátum, ramsari terület.
Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, néprajzi csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó.

Az átismétlésükben segít a Függelék Fogalomtár című része!

A következő helyekről tudnod kell, hol találhatóak:
Kárpátok; Erdélyi-középhegység, Kárpát-medencevidék, Erdélyi-medence; Székelyföld, Partium.
Kőszegi-hegység, Őrség, Soproni-hegység;
Balaton-felvidék, Tapolcai-medence, Badacsony, Vértes, Gerecse, Pilis, Budai-hegység;
Aggteleki-karszt, Bükk-fennsík, Tokaj–Eperjesi-(Zempléni-)hegység, Cserhát, Cserehát; Baradla.
Villányi-hegység, Baranyai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-dombság;
Hajdúság; Jászság, Bodrogköz, Dráva menti síkság; Hegyalja, Pesti-síkság,
Győri-medence, Marcal-medence;
Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó; Kis-Balaton; Tisza-tó;

Szigetköz, Mohácsi-sziget, Szentendrei-sziget;

Ipoly, Zala; Sió, Zagyva, Sajó;
Magyarország nemzeti parkjai.

Mutasd meg a térképen a felsorolt helyeket!
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MAGYARORSZÁG
TÁRSADALMI VISZONYAI



Csökkenő népesség

Figyeld meg a 251. ábrán, hogyan 
alakult hazánk népessége az elmúlt 
tíz évben!

Hazánk népessége az elmúlt években je-
lentősen csökkent. Mivel Magyarországon 
a halálozások száma meghaladja a szüle-
tések számát, ezért a népesség természe-
tes fogyásáról beszélünk.

Az ország különböző részein másként 
alakul ez a szám. A fővárosban és általában 
a városokban kevesebb gyermek születik. 
A természetes fogyás az Észak-Alföld régi-
óban a legkisebb mértékű.

Az öregedő társadalom

Hasonlítsd össze a 252. ábra segítsé-
gével, milyen az egyes korcsoportok 
aránya hazánkban!

Kevés gyermek születik hazánkban. A szü-
letéskor várható élettartam egyre maga-
sabb, jelenleg a férfi ak esetében 72, a nők-
nél 78 év. Akárcsak az európai országok 
többségében, csökken a 0–14 éves és a 
munkaképes korosztály száma.

Magyarországon mindössze a lakosság hetede gyermek. Hazánk népességének korcso-
portok szerinti összetétele az idősebb korosztály javára tolódik el. Azt mondjuk, öre-
gedő társadalomban élünk.

A lakosság harmada 55 év feletti és minden hatodik ember nyugdíjas korú. Ez komoly 
kihívások elé állítja az elkövetkező nemzedékeket. Ezek előrevetítik az aktív keresők szá-
mának a csökkenését, és a nyugdíjakra, valamint a szociális ellátó rendszer* fi nanszírozá-
sára fordított összeg nagyságának az emelkedését.

A  természetes fogyást először 1981-ben tapasztalták hazánkban, –0,2% volt. Azóta tart a folya-
mat. 2014-ben –3,5% lett. 1999-ben volt a legnagyobb arányú, –4,7%. Ebben az évben 48 565 fővel, 
vagyis kb. egy Nagykanizsa méretű város lélekszámával csökkent az ország népessége.
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251. ábra. Magyarország népességének alakulása 
az elmúlt tíz évben

252. ábra. Magyarország lakosságának 
megoszlása korcsoportok szerinti (%)
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A ki- és bevándorlás
A ki- és bevándorlás is befolyásolja a népesség számának alakulását.

A hazánkat elhagyók száma az elmúlt években folyamatosan emelkedik. Az Európai 
Unióba lépés után a szabad munkavállalás lehetősége sokak számára vált vonzóvá, így a 
jobb megélhetés reményében mind többen választanak külföldi munkahelyet. Vannak 
felmérések, de pontos adatokat nagyon nehéz megadni, mivel többféle külföldi lehetőség 
is van. Nagyon nehéz meghatározni, hogy hányan élnek tartósan külföldön, és hányan 
vannak, akik csak hosszabb-rövidebb időre vállalnak munkát.

Az országhatár melletti településekről sokan naponta járnak ki ugyanarra a munkahe-
lyre. Van, aki csak idénymunkát vállal, például az építőiparban, mezőgazdaságban vagy a 
vendéglátóiparban.

Nézz utána az interneten, milyen idénymunka-lehetőségek vannak jelenleg a 
szomszédos országokban!

A külföldön munkavállalók nagy része fi atal, többségük jól képzett szakember.
A nyolcvanas években jelentősen megnőtt a szomszédos országokból, főleg Erdélyből, 

a Vajdaságból és Kárpátaljáról bevándorló magyarok száma. Ők elsősorban az ottani gaz-
dasági helyzet romlása és a nemzetiségi megkülönböztetések miatt érkeztek Magyaror-
szágra.

Az utóbbi években nagyon sok külföldi telepedett le hazánkban.

A népesség kor és nemek szerinti megoszlásának az ábrázolása egy különleges diagramon, a kor-
fán nagyon szemléletesen mutatja az arányokat. Alulról felfelé, a fi atalabb korosztálytól az időseb-
bek felé tünteti fel 
a népességet. Bal 
oldalán mindig a 
férfi ak, míg jobb 
oldalon a nők szá-
mát láthatjuk kor-
csoportonként. 

A korfa attól füg-
gően, hogy növek-
vő, stagnáló vagy 
csökkenő népes-
ségű területről ké-
szült, lehet piramis, 
harang vagy urna 
alakú.

Figyeld meg hazánk 
korfáját! Melyik cso-
portba sorolható?
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253. ábra. Hazánk korfája
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A Föld több országából érkeztek hozzánk olyanok, akik gazdasági vagy politikai okok 
miatt menekülni kényszerültek a saját hazájukból.

A jobb megélhetés reményében így él több ezer kínai az ország különböző részein.
Napjainkban egyre több gondot jelent hazánkban is a menekültek érkezése. Egyre na-

gyobb számban lépik át határainkat. Magyarországot nem célállomásnak tekintik, hanem 
az úti céljuk eléréséhez szükséges tranzitországnak.

Kövesd a menekültekről szóló híradásokat a médiában!

A népesség belső vándorlása
Jelentős hazánkban a népesség belső vándorlása. Sokan változtatnak lakóhelyet, például 
munkahelyváltás miatt. Belső vándorlásokat idéz elő az egyes országrészek egyenlőtlen 
fejlődése. A  jobb munkale-
hetőség és ezen keresztül a 
jobb megélhetés reményé-
ben a fejlettebb vidékek 
felé irányul a vándorlás.

Nem minden esetben ta-
lálhatók a lakóhelyen meg-
felelő munkahelyek. Ezek-
ről a településekről akár 
napi 40-60 kilométert is 
utazni kell a munkahelyre. 
Ezt a jelenséget ingázásnak 
nevezzük. Elsősorban a na-
gyobb városok vonzáskör-
zetében jellemző.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Jellemezd hazánk népességszámának alakulását!
2. Milyen problémákat rejt az időskorúak arányának emelkedése?
3. Mi idézi elő a népesség vándorlását?
4. Milyen következményekkel jár, ha az aktív korú népesség tömegesen 

vállal munkát külföldön?
5. Mutasd be az ingázás nehézségeit!

254. ábra. Enyhítik a mindennapos ingázás nehézségeit 
az ilyen kényelmes motorvonatok
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Fejlődő infrastruktúra

Jellemezd néhány szóval a településed infrastruktúrájának fejlettségét!

Már tudod, hogy egy terület infrastrukturális ellátottsága a gazdasági fejlettség egyik mu-
tatója. Alacsony fejlettsége visszahúzó erőként, korlátozó tényezőként hat. Magas színvo-
nala pedig előremutató szerepet tölt be. Így van ez a települések esetében is.

Az infrastruktúra olyan műszaki létesítményeket foglal magába, amelyek a tele-
pülés gazdasági intézményeit és a lakosságot is kiszolgálják. Ilyen például a villamos 
áram-, a víz- és a gázvezetékek, csatornahálózat, távközlési rendszerek (televízió, rádió, 
telefon) és a megfelelő színvonalú úthálózat.

Az egyes településtípusok között nagy infrastruktúrabeli eltérések vannak. A városok 
ellátottsága lényegesen jobb, mint a falvaké. A különböző nagyságú és szerepkörű váro-
soknál is megfi gyelhetők az infrastruktúrabeli eltérések, például a kisvárosok tömegköz-
lekedési rendszere kevésbé kiépített, mint a nagyobb városoké.

Budapest tömegközlekedését az autóbuszok mellett, villamosok, trolibuszok, metró, 
földalatti és fogaskerekű vasút jellemzi. A nagyvárosok közül Szegeden és Debrecenben 
villamos és trolibusz, Miskolcon pedig villamos segíti a helyi közlekedést.

Város – falu – tanya

255. ábra. A főváros tömegközlekedése jobban 
kiépített, mint a kisebb településeké 

Miért? Indokold meg a tanultak alapján!

256. ábra. Sárvár fejlett infrastruktúrával 
rendelkező fürdőváros

A felvétel mely elemeiből következtethetsz erre?

településfajták és jellemzésük, lakókörnyezet, természeti és épített környezet, infrastruktúra
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Városaink
Hazánkban 2015-ben 346 várost tartottak 
nyilván. A magyarok 70,48%-a városlakó.

A  fejlődésük során kialakult szerepük 
alapján többféle várostípusról beszélhe-
tünk. Megkülönböztethetünk például me-
zővárosokat, ipari városokat, közlekedési 
és kereskedelmi, igazgatási, kulturális és 
oktatási, valamint üdülőközpontokat.

Természetesen városaink többféle sze-
repkört is betöltenek, mindig azt vesszük 
fi gyelembe, melyik a legjellemzőbb rá.

Mezővárosaink az Alföldön századokkal 
ezelőtt kialakult mezőgazdasági központok 
voltak. Ma már – elsősorban a mezőgazda-
sághoz kapcsolódó – ipari üzemeket is telepítettek ide. Ilyen város például Orosháza vagy 
Hódmezővásárhely, melyek korszerű iparral rendelkező régi mezővárosok.

Nézz utána az interneten, milyen ipari üzemek találhatók ma az egykori két me-
zővárosban!

Ipari városaink – mint például Miskolc – jellegzetessége a városközpont köré épült 
üzemek és munkáslakások gyűrűje.

A II. világháború után számtalan új iparvárost hoztak létre, például a kőolaj-fi nomító-
járól híres Százhalombattát vagy az egyik fontos vegyipari központunkat, Tiszaújvárost.

A sík- és a hegyvidék találkozásánál, folyók melletti átkelőhelyeken alakultak ki a köz-
lekedési és kereskedelmi központok, ilyen például a főváros, Győr, Szolnok.

Keress még közlekedési és kereskedelmi központokat Magyarország térképén!

Igazgatási központ Budapest, a megye-
székhelyek, valamint a járási székhelyek, 
melyek a térség közigazgatási feladatait lát-
ják el.

•  Keresd meg Magyarország köz-
igazgatási térképén a megyeszék-
helyeket!

•  Mutasd meg a térképen a me-
gyédben található járásokat és 
azok székhelyét!
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257. ábra. A városok és a falvak lakosságszámának az 
alakulása hazánkban

258. ábra. Kőszeg főtere – a város járási székhely, 
igazgatási központ

Budapest Többi város Falvak
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Egyetemi városainkban számos kiemel-
kedő kulturális és oktatási intézmény 
található. Ilyen például Pécs. Egyetemét 
1367-ben alapították. A városban számta-
lan kulturális intézmény működik. 2010-
ben pedig Európa Kulturális Fővárosa 
volt.

Az üdülővárosokban szinte kizáróla-
gos az idegenforgalmi szerepkör. Első-
sorban a külföldi és hazai turisták igényeit 
kielégítő magas színvonalú szolgáltatások 
jellemzők, ilyenek például a fürdővárosok.

Falvak változó szerepkörrel
Településeink nagy része falu, itt él Ma-
gyarország lakosságának közel harmada.

Alapfeladatuk régebben a mezőgaz-
dasági termelés volt. Mára a falvak élete 
teljesen átalakult. Egyre kevesebben dol-
goznak a mezőgazdaságban. Sokan a közeli 
városokban keresnek munkát.

A legtöbb faluban működik valamilyen 
kisebb-nagyobb üzem. Nőtt a falvakban a 
szolgáltatások köre is, így mind többen él-
nek abból. Falvainkat ellátták szilárd bur-
kolatú utakkal, egészséges ivóvízzel, sok 
helyen bevezették a gázt, és kiépítették a 
szennyvízcsatorna-hálózatot.

Az utóbbi évtizedekben megváltozott 
falvaink utcaképe is. A  falusi házakat 
felújítják, modernizálják. Különösen a 
városok szomszédságában lévő falvakra 
jellemzőek a kertvárosi képet kölcsönző 
új lakónegyedek. Volt időszak, amikor a 
könnyebb megélhetés, a munkalehetőség 
reményében faluról a városba költöztek az 
emberek. Néhány év óta megfordult a helyzet, a lakosság egy része a falvakba települ.

A  kisebb falvakban, az úgynevezett aprófalvakban a változások kevésbé érezhetőek. 
Ezekben még ma is hiányos az ellátás. Sokan hagyják el ezeket a településeket, több helyen 
fennáll az elnéptelenedés veszélye.

Legkisebb településeink a Dunántúl déli, valamint az Északi-középhegység északi ré-
szén, míg a legnagyobbak az Alföldön találhatók.

259. ábra. A siklósi vár sok turistát vonz.  
A város gyógyvizére épült fürdőkomplexum tovább 

erősíti az idegenforgalmi szerepkört

260. ábra. Ostffyasszonyfa – egy magyar falu  
jellemző utcaképe 

Keresd meg a települést a Világatlaszban!
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Magányos településeink, a tanyák
Több százezer ember él lakott településeinktől távol eső szórványtelepüléseken, tanyákon, 
mezőgazdasági üzemek körül vagy például az erdészházakban.

A tanyán élők többnyire ma is a mezőgazdaságban dolgoznak. Ez a településforma 
elsősorban a zöldség-, a szőlő- és a gyümölcstermelő vidékeken él tovább.

Kint a mezőn jók a feltételek az állattartás számára is.
A nehéz életkörülmények miatt az utóbbi évtizedekben sok fi atal hagyta el a magá-

nyos településeket, és költözött be a nagyobb kényelmet biztosító falvakba, városokba. 
Ugyanakkor sokan vágynak a természetközeli életformára, így sok elhagyott tanyát vásá-
rolnak meg. Vannak, akik elzárva a világtól, de kihasználva a technika lehetőségeit, cso-
dálatos környezetet teremtenek maguknak.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel a településtípusokat!
2. Milyen városokat különböztetünk meg szerepük szerint?
3. Mutasd be a tanult várostípusok földrajzi jellemzőit a térkép alapján!
4. Milyen változásokon mentek keresztül falvaink az elmúlt években? 

Mi ennek az oka?
5. A 174. ábra segítségével jellemezd a tanyákat!

261. ábra. Alföldi tanya a Kiskunságban

174



Kelet-Közép-Európa legnagyobb városa: Budapest

Kedvező földrajzi helyzet

Mutasd be, amit Budapest természe-
ti viszonyairól eddig tanultunk!

Budapest Kelet-Közép-Európa legna-
gyobb városa, amely kétezer év alatt foko-
zatosan alakult hatalmas metropolisszá. 

Kialakulásában, városfejlődésében ked-
vező földrajzi helyzete segítette. 

A Duna két partján található. A folyó a 
kezdetektől fogva fontos vízi utat jelentett. 
Bekapcsolta a várost a térség kereskedel-
mébe. Ennek ma is meghatározó szerepe 
van a fejlődésében. 

Két eltérő földrajzi adottságú táj, a 
hegyvidék és az alföld találkozásánál ta-
lálható, úgynevezett vásárvonal mentén 
épült fel. A  Duna bal partján elterülő 
Pesti-síkságon Pest, míg a jobb oldalán a 
Budai-hegyek lejtőire épült Buda. 

A Várhegy és a Gellért-hegy jól védhető 
magaslatok voltak. A hegyek fája és kőzeta-
nyaga fontos építőanyagot jelentett. 

A Duna mentén található vastag kavics-
réteg megfelelő ivóvizet biztosított. Később 
az egyre növekvő szükségleteket a Duna 
tisztított vize biztosította. 

Budapest fejlődésében óriási szerepe volt 
és van ma is a gyógy- és hévforrásoknak. 
Budán és Pesten több mint száz helyen, 
naponta több tízmillió liter forró víz ke-
rül a felszínre.

A  törésvonalak mentén feltörő víz fő-
városunkat világhírű fürdővárossá tette. 
A felbuggyanó hévforrásokra már a római-
ak is fürdőket építettek. Aquincum, a római 
kori település a nevét is erről kapta.

Budapest fekvésének jellemzői, Margit-sziget, Csepel-sziget, Gellért-hegy,  Duna, Budapest pályaudvarai, 
fürdőváros, Nagykörút, Országház, Lánchíd, várnegyed

262. ábra. Fővárosunk a Duna két partján épült. 
Mutass Európa térképén a Duna partjára épült 

más fővárosokat!

A török hódoltság idejében is kihasználták a 
feltörő hévforrások adta lehetőségeket. Mesés 
fürdőket építettek, többek között például a 
Rudas-fürdőt. 

A Budai-hegység lábánál saját nyomása 
hozza a felszínre a vizet, erre épült a híres 
Gellért, a Lukács és a Császár fürdő. A pesti 
városrészben, a Hősök terénél lévő kutakból 
74–76 °C-os vizet hoznak fel. Ide építették a 
Széchenyi fürdőt.

263. ábra. A Széchényi-fürdő patinás épülete – 
a fürdő vize több mint 1000 méter mélyről tör fel
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Központi szerep az ország irányításában
Budapestnek mint fővárosnak központi 
szerep jut az ország társadalmi-gazdasági 
életének az irányításában. 

A  köztársasági elnök és a kormány 
székhelye. Az ország életét irányító intéz-
mények, például a Parlament, a minisztéri-
umok mind a fővárosban találhatók. 

Budapest kiemelkedő helyet foglal el 
az ország pénzügyi infrastruktúrájában. 
A Magyarországon működő bankok, pénz-
intézetek és biztosítók nagy részének köz-
pontja itt működik.

Nemzetközi gazdaságszervező és pénz-
ügyi központ. Mind nagyobb szerepe van a 
multinacionális vállalatok délkelet-európai 
tevékenységének irányításában is.

A tudományos élet központja. A Magyar Tudományos Akadémia, valamint több or-
szágos és nemzetközi hírű tudományos intézet is itt található. 

Hazánk legnagyobb oktatási központja. Egyetemek, főiskolák sora működik a fővá-
rosban. A magyar felsőoktatás mintegy 40%-a települt ide. 

Számos múzeum, színház, könyvtár, mozi és szórakozóhely biztosít kulturált kikapcso-
lódási lehetőséget.

264. ábra. Az Országházban ülésezik a Parlament

265. ábra. A Tudományos Akadémia épülete  
a Duna-parton található 

Mutasd be, amit a Tudományos Akadémia  
létrehozásáról történelemből tanultunk!

266. ábra. A Nemzeti Múzeum épülete – a főváros 
műemlék épületeit a világ minden részéről felkeresik 

Elevenítsd fel, amit a Nemzeti Múzeum irodalmi 
vonatkozásairól tanultunk!

A budai várban található nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchenyi Könyvtár, ahol megőrzik és 
hozzáférhetővé teszik a magyar és a magyar vonatkozású írott kulturális örökségünket. Megtalálhatók 
itt a történelmi időkből származó kódexek, több mint kétmillió könyv, de elektronikus kiadványok is.
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Átalakult gazdaság
Budapest vezető szerepet tölt be hazánk gazdasági életében. Az elmúlt években, mint 
hazánk más részein, itt is több korszerűtlen és gazdaságtalanul működő üzemet szüntet-
tek meg. Az ipar folyamatosan kitelepül a város környékére. Külföldi tőkebefektetéssel 
olyan új üzemeket létesítettek, melyeknek kisebb az energia- és az alapanyag-szükség-
lete, viszont több szakképzett munkaerőt igényelnek. Szinte minden könnyűipari ágazat 
képviselteti magát.

A gép- és gyógyszergyártás a mai napig az élvonalban van. 
Fejlett élelmiszeripara a főváros mindennapi igényeit elégíti ki.
Budapest gazdaságában a szolgáltatások vették át a vezető szerepet. Ezen belül is ki-

emelkedő jelentőségű a turizmusra épülő vendéglátóipar.

Hasonlítsd össze a 267. ábra segítsé-
gével, hogyan alakul Budapesten és 
az ország többi területén a szálláshe-
lyek igénybevétele!

Hazánk idegenforgalomból származó 
bevételének több mint a felét Budapest adja.

Nézz utána az interneten, mit tesz-
nek a fővárosban a turizmus fellen-
dítése érdekében!

A fővárosban felépült Infopark Kelet-Közép-Európa első innovációs* és technoló-
giai parkja. Elsősorban az informatikai, a telekommunikációs és a szoft erfejlesztő cé-
gek működnek benne. Sok multinacionális vállalat mellett itt található az Európai Inno-
vációs és Technológiai Intézet székhelye is. 

Hazánk legnagyobb közlekedési csomópontja
Budapestről indulnak ki az ország közlekedéshálózatának alapját adó fő vasút- és köz-
útvonalak. 

Itt található a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, ahonnan repülőjáratok sorát indít-
ják a világ minden részére. 

A Duna is bekapcsolja a fővárost a nemzetközi kereskedelem vérkeringésébe. A Cse-
pel-szigeten nemzetközi folyami kikötő található.

Az Infopark kifejlesztésében részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az akkori Budapesti 
Műszaki Egyetem. 
Szerinted miért volt szükség a jelenlétükre?
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ÉSZAK-ALFÖLD

DÉL-ALFÖLD

267. ábra. A kereskedelmi szálláshelyek 
vendégforgalma hazánkban (fő, 2013)
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Figyeld meg az atlasz Budapest térképén a főváros úthálózatát! Hogyan futnak ki a 
városból a közutak és a vasútvonalak?

Úthálózata sugaras szerkezetű. Az autóbusz-, trolibusz- és villamosvonalak sűrűn be-
hálózzák a fővárost. Gyorsítja a közlekedést a földalatti és a metró. A környező települé-
sekkel HÉV köti össze. 

Az egyre növekvő gépkocsiforgalom komoly levegőszennyezéssel jár, ami súlyos 
környezeti károkat okoz. A főváros különösen szennyezett részein egyre több a krónikus 
légúti megbetegedésben szenvedők száma. A szobrok, épületek anyagát is rombolja a csa-
padék savassága, amely szintén a levegőszennyezésre vezethető vissza. A várost körülvevő 
elkerülő út – az M0-s autóút – jelentősen enyhíti ezeket a gondokat. 

Budapest területén a Duna felett két vasúti és hét közúti híd ível át.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Hogyan segítette a kedvező földrajzi fekvés Budapest kialakulását 

és fejlődését?
2. Milyen szerepet tölt be hazánk életében a főváros?
3. Mely változások érintették gazdasági életét? 
4. Milyen irányba fejlődött az elmúlt években?
5. Mi a szerepe az M0-s autóútnak?

268. ábra. A metró megállója a Kossuth téren
Nézz utána, hány metróvonal üzemel a főváros területén! 

Melyik vonalon található a képen szereplő állomás?
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Fejlesztésre szoruló mezőgazdaság

A természeti viszonyok meghatározó szerepe 
a mezőgazdaságban

Elevenítsd fel, amit a mezőgazdaságról mint fő gazdasági ágról már tanultunk!

A  mezőgazdaság elsősorban a természe-
ti viszonyoktól függ: a domborzat, a talaj 
és az időjárás nagymértékben befolyásol-
ják az eredményességét. Emellett fontos a 
termelés műszaki-technikai színvonala, 
a megfelelő tápanyag-utánpótlás – trá-
gyázás, műtrágya-felhasználás – és a nö-
vényvédelem. Elengedhetetlen a hiányzó 
csapadékvíz pótlása, a megfelelő fajták 
kiválasztása, a mezőgazdaságban dolgo-
zók szaktudása, illetve hozzáértése.

Hazánk földrajzi adottságai kedvezőek 
a mezőgazdaság számára. Az ország terü-
letének nagy része alföld és mezőgazdasági 
szempontból jelentős dombvidék. Legfontosabb természeti erőforrásunk a termőföld, 
mely többségében jó vagy közepes minőségű. A napfénytartam, a hőmérsékleti és csapa-
dékviszonyok általában kedveznek a mezőgazdaságnak.

A  kedvezőtlen természeti adottságok például a gyakori aszály, a vékony hótakaró, a 
késő tavaszi fagyok, a helyenként gyenge minőségű termőtalaj.

•  Számolni kell-e állandó kedvezőtlen természeti adottságokkal lakóhelyed kör-
nyékén? 

•  Nézz utána, hogyan enyhíthető a kedvezőtlen természeti adottságok hatása?

a mezőgazdaság mint gazdasági ág fogalma, fő ágazatai, telepítő tényezői, a mezőgazdaság és 
a feldolgozóipar közötti kapcsolat, a mezőgazdaság jellemző vonásai hazánk nagytájain

Az 1990. évi választásokat követően óriási földreform indult el. A számtalan problémával, többek 
között értékesítési gondokkal küzdő mezőgazdaságnak komoly és átgondolt változásokra volt szük-
sége. A legfontosabb a tulajdonviszonyok rendezése volt. A rendszerváltás előtt a mezőgazdasági 
terület 71%-án termelőszövetkezetek, 15%-án állami gazdaságok gazdálkodtak, és csak 14%-a volt 
magánkézben. Ebben az időszakban a termőterület háromnegyed részének tulajdonviszonya válto-
zott meg. Előtérbe került a magántulajdon.

269. ábra. A földhasználat százalákos eloszlása
művelési ágak szerint (2014)
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A növénytermesztés területe csökkent
Elsősorban az urbanizáció* következtében csökkent hazánkban a termőterület.

Figyeld meg a 270. ábrán, mely tájakon termesztik a búzát! Miért?

A  szántóföldi növények között – mind a 
termőterület nagysága, mind az elért ered-
mények szerint – a búza áll az első helyen. 
Jelentős a kukoricatermesztés is, bár a 
rendszerváltást követő években némi visz-
szaesés volt tapasztalható. Az ipari nö-
vények közül jelentős mértékben nőtt a 
napraforgó és a repce termőterülete, a cu-
korrépáé viszont nagyon lecsökkent. Jelen-
tős a burgonya vetésterülete.

A szántóföldi zöldségtermesztés az Al-
földön a legjelentősebb. A  konzervgyárak 
és hűtőházak többsége is ide épült. Itt a 
zöldségtermesztés lényegesen kifizetődőbb, 
mint a gabonafélék termesztése. Nagy tö-
megben termelik a káposztát, a paradicso-
mot, a zöldpaprikát, a zöldborsót, a zöld-
babot és a hagymát.

Hazánkban már hagyományai vannak 
a primőrzöldség termesztésének. A fólia-
sátrakban és üvegházakban elsősorban sa-
látát, paprikát, paradicsomot termesztenek 
nagy mennyiségben.

A  szegedi és a kalocsai fűszerpaprika 
őrleménye, valamint a makói hagyma be-
került a Hungarikumok Gyűjteményébe. 
Hungarikumok közé csak a Hungarikum 
Bizottság által minősített olyan különle-
ges, egyedi, csak hazánkra jellemző dolog 
kerülhet, amelyről ismertek vagyunk a 
világban.

Gyümölcstermesztésünket az alma vezeti
Hazánk gyümölcstermesztése kiemelkedő, bár a kora tavaszi fagyok évről évre jelentős 
terméskiesést okoznak. Az utóbbi években emelkedtek a termelés költségei. Emellett 
több helyen értékesítési gondokkal is küzdenek a gazdák. Emiatt jelentős mértékben 
csökkent a gyümölcsösök területe.

Híres zöldségtermesztő körzeteink vannak. 
Néhány településünk nevéhez egy-egy jelleg-
zetes zöldségféle kapcsolódik, mint például a 
szegedi és a kalocsai fűszerpaprika, a makói 
hagyma, a vecsési káposzta, a szentendrei föl-
dieper, a hevesi dinnye, valamint a cecei vagy 
szentesi paprika.

270. ábra. A búza fő vetésterülete és néhány fontos 
malomipari központ hazánkban
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271. ábra. Makói hagyma
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Gyümölcstermesztésünk mintegy felét négyféle gyümölcs – az alma, az őszibarack, a 
meggy és a szilva – teszi ki, ezek nagy részét a konzerv-, az üdítőital- és a szeszgyártás 
dolgozza fel.

A legnagyobb tömegben termesztett gyümölcsünk az alma. Az ország almáskertje a 
Nyírség, de mindenhol termesztik.

Legkedveltebb nyári gyümölcseink a kaj-
szi- és az őszibarack, melyek a déli ország-
részek magas napfénytartamú vidékein érik 
el a legjobb minőséget. A kajszit elsősorban 
a Duna–Tisza közén termesztik.

Szőlő- és bortermelésünk évszázados 
múltra tekint vissza. Hegyvidékeinken hí-
res történelmi borvidékeink adják borkü-
lönlegességeinket. Leghíresebbek a tokaji, 
az egri, a Balaton-felvidéki, a villányi és a 
szekszárdi borvidékek.

Hatalmas területen, homoktalajon mű-
velnek szőlőt a Duna–Tisza közén.

Csökkenő állatállomány

Nézz utána az interneten, hogyan változtak az állattartás szabályai hazánkban az 
Unióba lépéssel! Szerinted miért fontosak ezek az intézkedések?

Az utóbbi években csökkent az állatállo-
mány. Ez a takarmány drágulásának és az 
alacsony felvásárlási áraknak köszönhető.

Állattenyésztésünk kiemelkedő ágazata a 
baromfi tenyésztés: a tyúk, a liba és puly-
ka a legjövedelmezőbb. Akárcsak a sertés, a 
baromfi  is megtalálható minden falusi gaz-
daságban. Jelentős a vágócsirke-tenyészté-
sünk és a tojástermelésünk.

A  sertést az ország minden vidékén te-
nyésztik. Faluhelyen a lakosság nagy része 
saját fogyasztásra tart állatokat. A nagyüzemi 
sertéstenyésztés a kukoricatermő területek-
kel esik egybe. Itt összpontosul a húsipar is.

272. ábra. Szőlőtőkék a villányi borvidéken
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273. ábra. A szarvasmarha, a sertés és a juh állomá-
nyának alakulása hazánkban 1985–2014 között

Figyeld meg a 273. ábrán, milyen 
mértékben csökkent az ábrázolt állat-
állomány az elmúlt harminc évben!

szarvasmarha sertés juh
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A legnagyobb szarvasmarha-állomány a Tiszántúlon, a Kisalföldön, a Dél-Dunán-
túlon és Észak-Magyarországon található.

A juhokat elsősorban az Alföld száraz pusztaságain legeltetik.

Az Unió hatása
A mezőgazdaság területén dolgozó vállalkozások ugyancsak élvezik az uniós támogatáso-
kat. A 2014 és 2020 közötti időszakban ez elsősorban a kis- és középvállalkozókra, külö-
nösen a családi vállalkozásokra érvényes.

A területalapú támogatás* mellett nagy hangsúlyt kap a fi atal gazdálkodók és az ökoló-
giai gazdálkodást folytatók anyagi támogatása.

Véleményed szerint, miért helyeznek nagy hangsúlyt a fi atal gazdálkodók és az 
ökológiai gazdálkodást folytatók támogatására az Unióban?

A magyar mezőgazdaság számára nagy kihívást jelent az uniós tagság. Viszont az 
értékesítés biztonsága, a támogatások növekedése és a termelői jövedelmek erősödése 
szembeötlő. Mindehhez az uniós szabályok szigorú betartása szükséges.

A mezőgazdaság és az élelmiszeripar exportlehetőségei kiszélesedtek, és már egyre 
versenyképesebb árukat szállítanak a világpiacra.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Elemezd a természeti viszonyok és a mezőgazdaság közötti összefüggést!
2. Mutasd be a hazai szántóföldi növénytermesztésünket! Milyen változások 

jellemezték az elmúlt időszakban?
3. Jellemezd az állattenyésztésünket!
4. Milyen lehetőségeket nyújt az uniós tagság a magyar mezőgazdaság 

számára?

Az elmúlt időszakhoz (2007–2013) képest az agrártámogatás közel 20%-kal, 10,4 milliárd euróról 
12,3 milliárd euróra nőtt a magyar gazdák számára.

Hasznos információk birtokába kerülsz az Európai Unió mezőgazdasági politikájáról, 
ha elolvasod az Európai Bizottság Közérthetően az Európai Unió szakpolitikájáról so-
rozatának Partnerség Európa és a gazdálkodók között című kiadványát, amelyet a cím 
beírásával megtalálsz az interneten.
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Változások az iparban

Fontos természeti erőforrásaink: az ásványi nyersanyagok

Melyik földtörténeti korban kelet-
keztek hazánk ásványi nyersanyagai?

Szénhidrogénvagyonunk elenyésző. Nin-
csenek gazdag mezőink, és a meglévők jó 
része is kimerülőfélben van. Inkább több 
kisebb lelőhelyen bányásznak. Az első kő-
olaj- és földgázkutak Zalában működtek, 
de ezek jelentős részben már kiapadtak, 
vagy csak gazdaságtalanul művelhetők. Ma 
már inkább az alföldi mezőkön folyik a bá-
nyászat. Legjelentősebb az Algyő környé-
ki kőolaj- és földgázmező.

Az új kutatási módszerek segítségével 
több, kisebb bányászható lelőhelyet is fel-
térképeztek.

Szénkészletünk negyedét a kevésbé jó 
minőségű és gazdaságtalanul bányászható 
harmadidőszaki barnakőszén adja. Mára a 
mélyművelésű bányákat – egy-két kivétel-
lel – bezárták.

Jelenlegi szénkészletünk kétharmada 
harmadidőszak végi lignit, mely a legala-
csonyabb fűtőértékű szénféle. Kedvező viszont, hogy külszíni fejtéssel bányászható. 
Mátraalján Visonta, Bükkalján Bükkábrány bányászata a legjelentősebb.

Figyeld meg az 274. ábrán a szén kitermelésének alakulását! Milyen tendenciát 
mutat? Mi ennek az oka?

A Bakonyban számottevő mangánkészlet található. Az Úrkút környéki mangántele-
peink európai jelentőségűek.

A Dunántúli-középhegység bauxitját ma már csak külszíni fejtéssel termelik ki.
Nemfémes ásványvagyonunk mint például a bentonit*, zeolit*, gipsz és a különféle épí-

tőkövek hosszú ideig biztosítanak alapanyagot az ipar számára.
Perlitből*, üveghomokból és folyami kavicsból bőségesen jut exportra is.

ásványi nyersanyag, energiahordozó, szénhidrogén és érc fogalma, kialakulásuk és fajtáik, az ipar ágazatai, 
telepítő tényezői, kutatás-fejlesztés, privatizáció, multinacionális vállalat

Akár évszázadokra is elegendő, gazdag lignit-
lelőhelyet térképeztek fel Vas megyében, az 
osztrák–magyar határ közelében. A  kiakná-
zás lehetőségét környezetvédelmi szempon-
tokat fi gyelembe véve fontolgatják.

(ezer tonna)
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274. ábra. Hazánk széntermelésének alakulása 
1960 és 2013 között
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A rendszerváltás utáni változások

Elevenítsd fel, amit a rendszerváltást követő évek nehézségeiről korábban már ta-
nultunk!

A rendszerváltás első éveiben az ország 
egészét érintő politikai, társadalmi, gaz-
dasági változások az iparban is éreztették 
hatásukat. A szovjet és a volt szocialista 
országok piacai megszűntek, így alacso-
nyabb színvonalú áruinkat nem tudtuk 
másfelé értékesíteni. Ennek köszönhe-
tően sok elavult vagy piacot veszített 
üzemet kellett bezárni. Az iparban fog-
lalkoztatottak száma a rendszerváltás 
első évtizedében közel a felére csökkent. 
A  gazdaság átalakulása – területenként 
kisebb-nagyobb mértékben – minden-
hol éreztette létszámleépítő hatását.

Figyeld meg a 275 . ábrán, hogyan 
változott az iparban foglalkozta-
tottak aránya a rendszerváltást 
követően! Miért?

Ahhoz, hogy áruink versenyképessé 
váljanak a világpiacon, sokféle változta-
tásra volt szükség.

A privatizációt követően megváltoz-
tak a tulajdonviszonyok. A mai magyar 

gazdaságot már elsősorban a magántulajdonban lévő vállalkozások működtetik.
Sok multinacionális vállalat települt be az országba, elsősorban a feldolgozóiparba, a 

szolgáltatásokba, a bankvilágba és a kereskedelembe.
A külföldi érdekeltségű cégek közel fele a fővárosban telepedett le, de ma már ország-

szerte jelentős a számuk. A külföldiek elsősorban a számítástechnika, a híradástechnika 
és az autógyártás üzemeibe fektettek be.

Gyűjts érdekességeket a környezetedben lévő, külföldi érdekeltségű üzemekről!

Hazánk gazdasága a többi kelet-közép-európai országhoz hasonlóan, a rendszervál-
tást követően fokozatosan piacgazdasággá alakult át.

275. ábra. Az iparban foglalkoztatottak számának  
változása a rendszerváltás első tíz évében
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Átalakult iparszerkezet
Mára hazánkban is átalakult az ipar szerkezete és megváltozott a gyártott áruk köre.

Mint láttuk, a bányászat sokat veszített korábbi jelentőségéből. A kilencvenes évek 
során a bányászok száma a tizedére csökkent.

A kohászat is nagymértékben átszerve-
ződött. Néhány, azelőtt fontos vaskohászati 
üzemet, például a Diósgyőri Acélműveket 
bezárták, míg mások csökkentett kapaci-
tással* üzemelnek. Az alumíniumkohók 
esetében is hasonló a helyzet.

Hazánk energiaellátását elsősorban 
néhány hőerőmű és a paksi atomerőmű 
biztosítja. Több erőműben áttértek a bio-
massza felhasználására, mint például Pé-
csen. Néhány vízi erőmű és szélerőmű-park 
is részt vesz az elektromos áram termelésé-
ben.

Az évtizedekig jelentős textil- és bőripar 
is sokat veszített a jelentőségéből.

Ma az ipari termelésben a gépipar áll az 
első helyen, melyet a vegyipar követ.

Az ipari parkok
Az ipari parkokat a telepü-
lések körül építik ki. Az ön-
kormányzatok megfelelő 
infrastruktúra biztosításá-
val és adókedvezmények-
kel vonzzák a vállalkozá-
sokat. Az ipari parkokban 
nem csak ipari üzemek, ha-
nem szolgáltató és logisz-
tikai* cégek is működnek.

Nézz utána, milyen 
típusú vállalkozások 
találhatók a lakóhe-
lyedhez legközelebb 
működő ipari park-
ban!

276. ábra. A paksi atomerőmű

277. ábra. Hazánkban az első ipari parkot 1997-ben  
Győrben adták át
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A nagyobb szaktudást igénylő iparágak
Egyre inkább szükség van a tudás széles körű gazdasági és társadalmi hasznosítására, 
az úgynevezett tudásipar eredményeinek az alkalmazására. Az utóbbi években egyre 

nagyobb szerepet kapnak a szaktudást 
igénylő ágazatok. Mind többet fordítunk 
kutatás-fejlesztésre. A tervek szerint eme-
lik a kutatási helyek számát és a kutatók lét-
számát.

Figyeld meg a 278. ábrán, hogyan 
alakult a kutatás-fejlesztésre fordí-
tott összeg a jelölt években!

Az elektrotechnika, a híradástechnika 
és a számítástechnika soha nem látott len-
dülettel indult fejlődésnek.

Nézz utána az interneten, mely híradástechnikai cégek települtek hazánkba!

A leggyorsabban a gépipar fejlődik. Számottevő a közúti jármű- és alkatrészgyártás 
előretörése.

A személygépkocsi-gyártás igazi húzó ágazat lett. Ez azt jelenti, hogy az átlagosnál 
nagyobb ütemben fejlődik.

Több nagy autógyártó világcég is létesített üzemet hazánkban, mint a General Mo-
tors, a Suzuki, az Audi vagy a Mercedes-Benz.

Továbbra is virágzó ágazat a vegyipar. A műanyaggyártás, a műgumi- és gyógyszer-
ipar a legeredményesebbek.

Ellenőrizd tudásodat!
1. Miért csökkent az ásványi nyersanyagok kitermelésének a mértéke?
2. Mi tette szükségessé a rendszerváltás után a magyar gazdaság 

átalakítását?
3. Véleményed szerint miért várható az ipari parkoktól az adott település 

fejlődésének felgyorsulása?
4. Jellemezd az egyes ágazatok jelenlegi helyzetét a magyar 

nemzetgazdaságban!
5. Fogalmazd meg saját szavaiddal, miért fontos a kutatás-fejlesztés!
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278. ábra. A kutatás-fejlesztésre fordított összeg 
hazánkban 2005–2013 között (milliárd forint)
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Hazánk vezető gazdasági ága: a szolgáltatás

Milyen szolgáltatástípusok jellem-
zők a lakóhelyeden?

Mint tudod, a szolgáltatások fő feladata a 
gazdasági termelés kiszolgálása, valamint 
az emberek jólétének biztosítása.

Minél fejlettebb egy társadalom, minél 
jobb létben élnek az emberek, a szolgáltatá-
sok annál nagyobb arányban részesednek a 
népgazdaságból.

A  szolgáltatásban foglalkoztatottak szá-
ma évről évre emelkedik hazákban.

Olvasd le az emelkedés mértékét a 
279. ábráról!

A GDP megtermelésében foglalkoztatot-
tak aránya a szolgáltatásban a legmagasabb.

Figyeld meg a 280. ábrán, hogyan 
alakul a szolgáltatásokban dolgozók 
aránya hazánkban!

Szárazföldön, vízen, levegőben
Ahhoz, hogy az Unióban az áru, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabadon mozog-
janak, fejlett infrastruktúrára van szükség. Ennek nagyon fontos része a fejlett közlekedési 
rendszer.

A megfelelő közlekedés a gazdaság egyik fontos alapfeltétele. A színvonala a gazdasági 
fejlettség egyik fokmérője. Befolyásolja az egyes befektetések letelepedését, de a munka-
erő mobilitására is nagy hatással van.

Hazánk közlekedésföldrajzi szempontból kedvező helyen fekszik. Nagy tranzitfor-
galmat bonyolít le Nyugat- és Kelet-Európa, valamint a kontinens északi és déli területei 
között.

(ezer fő)
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279. ábra. A szolgáltatásban foglalkoztatottak 
száma hazánkban 1995–2013 között

280. ábra. A foglalkoztatottak aránya %-ban
az egyes gazdasági ágakban (2013)
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Elevenítsd fel, amit a szárazföldi közlekedés előnyeiről és hátrányairól tanultunk!

Magyarországon a közúti közlekedés a számottevőbb, az áruszállítás kétharmada, míg 
a közösségi személyszállítás mintegy fele közúton történik.

Közúthálózatunk sugaras szerkezetű. Az autópályák és a fő közlekedési útvonalak 
nagy része Budapesten fut össze. A főváros tehermentesítésére és a gyorsabb haladás ér-
dekében megépítették az M0-s elkerülő gyűrűt, mely az ország különböző részeire induló 
fő közlekedési útvonalakat köti össze. Hazánkban jelenleg 1563 kilométer hosszú autópá-
lya gyorsítja a közlekedést.

Napjainkban uniós támogatással folyik az új utak építése és a meglévők korszerű-
sítése. Közúthálózatunk jelentős része igen rossz állapotban van. A helyzetet súlyosbítja, 
hogy útjaink kamionforgalma folyamatosan emelkedik.

Vasúthálózatunk ugyancsak sugaras szerkezetű, melynek központja Budapest. Vasúti 
csomópontokat építettek ki a nagyobb hídvárosoknál, mint például Szolnok. Fontos 
csomópontok a gazdasági központok, mint Székesfehérvár.

A Magyar Államvasutak bekapcsolódott az európai konténerforgalomba.
A környezetkímélő vasúti program keretében folyamatosan villamosítják a pályákat.

Olvass le az atlasz Magyarország térképéről vasúti csomópontokat és vasúti határ-
átkelőhelyeket!

Egyre népszerűbb a csővezetéken történő szállítás. Elsősorban szénhidrogének, szén-
dioxid, folyékony vegyipari termékek, forró víz és gőz szállítására használják. Ez a szállítá-
si forma lényegesen olcsóbb, gyorsabb és környezetkímélőbb.

Még az 1990-es évek végén, helszinki folyosók néven tíz közlekedési folyosót jelöltek ki azzal a 
céllal, hogy a transzeurópai – Európán keresztülvezető – közlekedési hálózatot kiterjesszék az Euró-
pai Uniótól keletre lévő területekre. 
Ezek lettek Kelet-Európa közleke-
dési tengelyei. Hazánk területén 
négy fut keresztül. Az ezt követő 
időszakban ide összpontosították 
a közlekedési infrastruktúra fej-
lesztésére rendelkezésre álló for-
rásokat. Ma már jórészt uniós or-
szágokon haladnak keresztül, így a 
transzeurópai közlekedési hálóza-
tok részei.

Gondolkozz, miért volt szükség már 
akkor a közlekedési hálózat kiter-
jesztésére! 281. ábra. Magyarországon keresztülvezető  

helsinki folyosók
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Mivel hazánk földrajzi helyzetének kö-
szönhetően kevés a hajózásra alkalmas 
vizünk, így kevésbé tudjuk kihasználni az 
olcsó vízi szállítás adta lehetőséget. Hajó-
zásra elsősorban a Duna alkalmas, mely 
bekapcsolja hazánkat az európai vérkerin-
gésbe.

A  légi közlekedésben a személyszállí-
tásé a vezető szerep, de gyorsasága miatt 
romlandó áruk (friss zöldség, gyümölcs, 
naposcsibe) szállítására is használják.

A turizmus
A turizmus fontos szerepet tölt be hazánk 
gazdasági életében. A  turisták különböző 
céllal érkeznek hozzánk.

Figyeld meg a 283. ábrán, hogyan 
alakult a Magyarországra érkező kül-
földi látogatók százalékos megoszlása 
az utazási célok szerint 2014-ben!

Virágzik a szabadidős 
turizmus, ezen belül külö-
nösen az üdülő-, a gyógy- 
és a wellness turizmus, va-
lamint a gasztronómiai és 
a borturizmus.

Népszerűek a vízparti 
üdülőhelyek, mint a Bala-
ton, a Velencei-tó és a Ti-
sza-tó. Világviszonylatban 
is kiemelkedő gyógyvíz-
készletünkre számtalan für-
dőkomplexum épült, mint 
például Budapest, Sárvár, 
Hévíz, Zalakaros, Harkány, 
Gyula, Hajdúszoboszló.

A  magyar konyha ízvilága és történelmi borvidékeink is sok látogatót vonzanak 
külföldről és belföldről egyaránt.

282. ábra. A Duna, mint a helsinki folyosó egyetlen 
vízi útja, összeköti az Északi- és a Fekete-tengert 

Mutasd meg a térképen, hogyan történik ez!

283. ábra. A Magyarországra érkező külföldi látogatók 
%-os megoszlása az utazási célok szerint (2014)

284. ábra. Magyarország kiemelt idegenforgalmi körzetei
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Aki a természet közelségét kedveli, élvezheti a falusi turizmus vendéglátóhelyeinek a 
gondoskodását.

Hazánk számtalan szakmai programnak is otthont ad, fellendítve ezzel a konferencia-
turizmust.

Változó külgazdasági kapcsolatok

Külgazdasági kapcsolataink mind szerkezetében, mind pedig a partnerországok tekin-
tetében változtak az elmúlt években.

Állapítsd meg a 285. ábra alapján, 
mi a különbség a kivitel és a behoza-
tal áruösszetételének arányai között! 
Mi ennek az oka?

Ma már a külkereskedelmi forgalmunk 
több mint kétharmada az uniós orszá-
gokkal bonyolódik. Viszont a mai napig 
fontos partner Oroszország. Az utóbbi 
években jelentős mértékben emelkedett 
forgalmunk az ázsiai országokkal.

Figyeld a híradásokban a külkereskedelmi partnerséggel kapcsolatos információkat!

Ellenőrizd tudásodat!
1. Milyen összefüggés van a társadalom fejlettsége és a szolgáltatások 

népgazdasági részesedése között? Miért?
2. Jellemezd hazánk szárazföldi, vízi és légi közlekedését!
3. Értékeld a turizmus jelentőségét hazánk gazdasági életében!
4. Mit jelent, hogy a külgazdasági kapcsolataink mind szerkezetében, mind 

pedig a partnerországok tekintetében változtak?

285. ábra. Magyarország külkereskedelmének 
áruösszetétele százalékban (2014)

Hazánk behozatalra szorul energiahordozókból, bányakincsekből, könnyűipari nyersanyagokból, 
félkész termékekből, gépekből, szállítóeszközökből, a mi éghajlatunkon nem megtermelhető mező-
gazdasági cikkekből, például déligyümölcsökből, trópusi fűszernövényekből.

Elsősorban gépeket, gépalkatrészeket, félkész termékeket, gyógyszereket, fogyasztási cikkeket – 
mint például izzólámpa –, élelmiszereket, köztük húskészítményeket, zöldség- és gyümölcskonzerve-
ket, étolajat, valamint bort exportálunk. Kivitelünk fontos tételét képezik a mezőgazdaság termékei is.

élelmiszerek
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energiahordozók
feldolgozott termékek
gépek és szállítóeszközök
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Magyarország régiói

Magyarország megyéi és megyeszékhelyei, Európai Unió, szomszédos országok,
hegyvidékeink és az Alföld természetföldrajzi jellemzői, Budapest földrajzi jellemzői, agglomeráció

Dél-Alföld régió

Észak-Alföld régió

Közép-Magyarország régió

Észak-Magyarország régióNyugat-Dunántúl régió

Dél-Dunántúl régió

Közép-Dunántúl régió

Új területfejlesztési és tervezési egységek, a régiók
Tanulmányaid során már volt szó Magyarország közigazgatási egységeiről, a megyékről.

Hogy az Unióba lépés kihívásainak meg tudjunk felelni, szükség volt egy modern, te-
rületi-gazdasági szerkezet kialakítására. Így került sor az erős nagyvárosi központok 
köré szerveződő, megfelelő intézményrendszerrel és gazdasági önállósággal felruhá-
zott régiók létrehozására.

Magyarország területén hét régiót különíthetünk el: Közép-Magyarország, Kö-
zép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld 
és Dél-Alföld régió.

Figyeld meg a 286. ábrán hazánk régióbeosztását!

286. ábra. Magyarország régiói
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Régióink a megyehatárokat megtartva, több megyéből tevődnek össze.
Az egyes régiók között nagy fejlődésbeli eltérések vannak. Az Európai Unió fő terület-

fejlesztési célja a régiók közötti különbségek csökkentése.

•  Olvasd le a 287. áb-
ráról a legfejlettebb 
és a legkevésbé fejlett 
régió közötti különb-
séget!

•  Nézz utána az inter-
neten, hol helyezked-
nek el a magyaror-
szági régiók a többi 
európai régió sorá-
ban!

Ahhoz, hogy az egyes országrészek lemaradásait felszámoljuk, hosszú időre és szá-
mottevő tőkére van szükség. Ennek jelentős részét az Európai Unió biztosítja.

A lemaradt vidékeken minél több új munkahelyet kell teremteni. Külön gondot kell 
fordítani az ipari szerkezetváltás által érintett településekre, ahol napjainkban is jelentős 
a munkanélküliség.

Javítani kell a települések infrastruktúráján.
Fontos a mezőgazdasági területek fejlesztése.
Budapest mint európai metropolisz, a különböző szintű központok, a határ menti 

térségek, valamint a környezeti szempontból különösen veszélyeztetett vidékek fej-
lesztése is megkülönböztetett fi gyelmet érdemelnek.

Határ menti együttműködések
Magyarország 2246 kilométeren hét országgal határos. A rendszerváltás előtti évtizedek 
politikájának eredményeként a határ menti területek többsége elmaradottá, fejlődésük ki-
látástalanná vált. A helyzet javítását az itteni térségek együttműködésében látta az Unió.

Az 1990-es évek elején megjelentek az uniós csatlakozást előkészítő Phare támogatá-
sok. Ennek egy része a határ menti térségek fejlesztésére irányult. Létrejöttek az úgyneve-
zett eurorégiók, melyek országhatárokon átnyúló, gazdasági, tudományos, kulturális, 
oktatási és infrastrukturális fejlesztési együttműködéseket tesznek lehetővé. Magyar-
ország számára nagyon fontos az ilyen együttműködésekben való részvétel, mivel az or-
szág lakosságának mintegy 65%-a a határ menti megyékben él.

Keress az interneten információkat eurorégiókról!
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287. ábra. A régiók egy főre jutó GDP értéke 
az országos átlag százalékában (2013) (országos átlag =100%)
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A Közép-Magyarország régió

•  Magyarország domborzati térképe 
segítségével jellemezd a Közép-Ma-
gyarország régió földrajzi helyzetét és 
a természeti viszonyait!

•  Mely földrajzi adottságokat kihasznál-
va települt a főváros a Duna két part-
jára?

A PHARE (Poland–Hungary Assistance for Restructuring the Economy) a legnagyobb közép-eu-
rópai támogatási eszköz volt. 1989-ben hozták létre azzal a céllal, hogy Lengyelországban és Ma-
gyarországon segítse a piacgazdálkodásra való átállást, a demokratikus rend megszilárdulását, a pol-
gárosodás folyamatát, segítse az uniós csatlakozást. Kiemelt programjai voltak a területfejlesztés, a 
háromoldalú határ menti együttműködések, az infrastruktúra fejlesztése és a privatizáció elősegítése.

Később részese volt a programnak például Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia, Albánia, 
Szlovénia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország.

A PHARE programok 2006-ban értek véget Magyarországon.

288. ábra. Az elsőként létrejött eurorégiók Magyarország határai mentén
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Székhelye Budapest

Terület 6 919 km2

Népessége 2 983 733 fő

Népsűrűség 431 fő/km2

Megyék Pest

Megyei jogú 
városok Érd
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A fővárost és Pest megyét foglalja magába. Területét nézve a legkisebb régiónk, vi-
szont fejlettsége mind közül a legkimagaslóbb.

•  Hasonlítsd össze a 192. oldal 287. ábrája segítségével az egy főre jutó GDP érté-
két a többi régióéval!

•  Elevenítsd fel, mely változások érintették Budapest gazdasági életét a rendszer-
váltás óta? A gazdasági élet mely területei fejlődnek a leginkább a fővárosban?

A Közép-Magyarország régióban található a budapesti agglomeráció. A főváros né-
pességvonzó hatására a körülötte lévő települések sora indult fejlődésnek. Sokan járnak a 
fővárosba dolgozni, ugyanakkor ezek közül több helyen jelentős ipar alakult ki, mely ide 
is vonzza a munkaerőt.

Az olyan település-együttest, amelyik egy, a fejlettségével a környezetéből ki-
emelkedő város – ebben az esetben Budapest – körül jön létre, agglomerációnak ne-
vezzük. A munkalehetőség, a jobb környezeti jellemzők miatt sokan telepednek le itt, 
emiatt az agglomerációs gyűrű lakossága 
gyorsan nő.

Mutasd meg a térképen a budapesti 
agglomeráció legjelentősebb telepü-
léseit! Hívd segítségül a 289. ábrát!

Az agglomeráció ipara számottevő. 
A Duna partján elhelyezkedő Vác cement-
gyára a Naszály mészkövét dolgozza fel. 
Gödöllő műszer- és gyógyszergyártása je-
lentős. Százhalombattán üzemel hazánk 
legnagyobb kőolaj-fi nomítója, a Dunai 
Olajfi nomító, emellett itt található az im-
port kőolajjal működő Dunamenti Erőmű.

Budapest környékén a zöldségtermesztésé 
a vezető szerep, mivel a főváros ellátásához 
hatalmas zöldségmennyiségre van szükség.

A régió déli részének alföldi tájain is je-
lentős a mezőgazdaság és annak termékeit 
feldolgozó iparágak, mint például Nagykő-
rös konzervgyára.

Kiemelkedő fejlődéséhez hozzájárultak kedvező közlekedésföldrajzi adottságai. Mivel 
hazánk közút- és vasúthálózata sugaras jellegű, mindegyik fő közlekedési útvonal ke-
resztülfut rajta. 

Az összes régió közül a Közép-Magyarország régióban a legnagyobb az informatikai 
eszközök és az internethasználók aránya. Üzletek sora kínálja a legmodernebb számítás-

289. ábra. A budapesti agglomeráció 
legjelentősebb települései
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megyei jogú város város község
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technikai berendezéseket. A nagyvárosokban, így a fővárosban is könnyebben kiépíthetők 
a hálózatok.

Hogyan járul hozzá a Duna a régió fejlődéséhez?

A régióban a főváros mellett a Dunakanyar kiemelt üdülőövezet. A táj szépsége, a 
kultúrtörténeti emlékek, a történelmi emlékhelyek vonzzák a turistákat. Különösen Vi-
segrád népszerű.

Szívesen látogatott hely a Szentendrei-sziget patinás kisvárosa, Szentendre.

290. ábra. Visegrád – a Fellegvár a Dunakanyar egyik leglátogatottabb történelmi emlékhelye

Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd meg a térképen a magyarországi régiókat!
2. Melyek a régiók általános jellemzői? Mi a legfontosabb szerepük?
3. Melyek a fejlesztések fő területei? Miért?
4. Miért fontos az eurorégiók kialakulása?
5. Mit jelent az agglomeráció a központi település életében?
6. Mutasd be a Közép-Magyarország régiót!
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Régiók eltérő fejlettséggel

•  Magyarország domborzati térképe segítségével mutasd be a dunántúli régiók 
földrajzi helyzetét és a természeti viszonyait!

•  A tanultak alapján jellemezd az ipar és a mezőgazdaság telepítő tényezőit a du-
nántúli régiók területén!

Közép-Dunántúl régió

•  Határold körül Magyarország közigazgatási térképén a régió területét!
•  Hasonlítsd össze a 192. oldal 287. ábrája segítségével az egy főre jutó GDP érté-

két a többi dunántúli régióéval!

A  régióban élőknek hosszú évtizede-
kig a bányászat és az arra települő ipari 
üzemek adtak munkát. A rendszervál-
tás után bezárták az elavult, igen drá-
gán termelő bányákat és gyárakat.

A  táj hagyományos, nagy múltra 
visszatekintő iparágai mellett az utób-
bi időben újak jelentek meg, korszerű 
üzemekkel, például Esztergomban a 
Suzuki gyár, amelyik több tízezer em-
ber számára nyújt megélhetést.

Jelentős iparváros Székesfehérvár. Hét ipari parkban az elektronikai, a híradástechni-
kai, a gép- és a vegyipar képviselői mellett számtalan szolgáltató is letelepedett.

Dunaújváros fontos vaskohászati központ, itt található a Dunaferr.

Magyarország megyéi és a megyeszékhelyek, Magyarország régiói, hegyvidékeink, dombságaink 
és alföldjeink természetföldrajzi jellemzői

Székhely Székesfehérvár
Terület 11 237 km2

Népesség 1 063 408 fő
Népsűrűség 96 fő/km2

Megyék Fejér, Komárom-Eszter-
gom, Veszprém

Megyei jogú 
városok

Székesfehérvár, 
Tatabánya, Veszprém, 
Dunaújváros

291. ábra. Székesfehérvár, a koronázóváros. 
A Romkert nemzeti emlékhely. 

A vöröstéglás mauzóleumban őrzik Szent István koporsóját
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A régió északi, Duna menti térsége ré-
sze a Budapest–Bécs innovációs tengely-
nek. Ennek jótékony hatása a külföldi tőke 
letelepedésében, a vállalkozások számának 
emelkedésében, emellett a településhálóza-
tok megújításában nyilvánul meg.

A  növénytermesztés a Mezőföldre, a 
hegyvidéket szegélyező dombvidékekre és 
a medencékre korlátozódik.

Nagy területen termesztenek búzát, ku-
koricát, napraforgót és repcét.

A  déli lejtőkön gyümölcs- és szőlőter-
mesztés jellemző.

Jelentős az erdőgazdálkodás és az erre 
települő faipar.

Herend leheletfinom, kézzel festett porcelánjai világhírnévre tettek szert. A hungari-
kumok közé tartoznak.

Komárom és Esztergom Duna hídja összekötőkapocs Szlovákiával.

A régió kiemelt körzete a Velencei-tó–Vértes üdülőkörzet. A régióhoz tartozik a Ba-
laton északi partja, mely a Balaton, mint kiemelt üdülőkörzet része. Fontos turisztikai 
központja Tihany és Balatonfüred. Ez utóbbi gyógyturizmusáról is híres.

Gyűjts turisztikai szempontból érdekes látnivalókat a régió területéről!

292. ábra. Bioetanol* üzem a Mezőföldön

293. ábra. Veszprém Szent István feleségének, Gizella 
királynénak a székhelye volt. 

A királyi pár szobra magasodik a város fölött

294. ábra. A Tihanyi apátság épülete. Az előtte lévő 
kertbe a félsziget jellegzetes növényeit, a szőlőt, a 

levendulát és a fügét ültették
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A Nyugat-Dunántúl régió

•  Hogyan járul hozzá a Duna a 
Nyugat-Dunántúl régió fejlő-
déséhez?

•  Mit jelent az itt élőknek 
Ausztria közelsége?

A  régióban jelentős a mezőgazdaság, 
elsősorban a Kisalföldön. Nagy terü-
leteken ültetnek kukoricát, búzát, ár-
pát és cukorrépát.

A  hegyvidékek déli lejtőin évszáza-
dok óta termesztenek szőlőt.

Az erdőgazdálkodás nagy múltra 
tekint vissza. Több helyen működnek 
faipari üzemek. Sopronban középis-
kola és egyetem képezi az erdő szak-
embereit.

A  rét- és legelőgazdálkodásra a 
szarvasmarha-tenyésztés épül.

A  tej és a hús feldolgozására kor-
szerű üzemeket építettek, például 
Győrben és Zalaegerszegen.

A térkép segítségével mutasd be 
Győr kedvező közlekedésföld-
rajzi jellemzőit!

A  régió központja Győr. Fejlett 
iparral rendelkező, kulturális és okta-
tási központ. Kedvező fekvése hozzá-
járult a fejlődéséhez.

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000
(db)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142005

296. ábra. A fakitermelés a tervszerű 
erdőgazdálkodás része

297. ábra. A Győrben gyártott Audi személygépkocsik 
száma 2005–2014 között

295. ábra. Győr – A városháza épülete

Székhely Győr
Terület 11 209 km2

Népesség 983 925 fő
Népsűrűség 87 fő/km2

Megyék Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Zala

Megyei jogú 
városok

Győr, Szombathely, 
Zalaegerszeg, Sopron, 
Nagykanizsa
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Körülötte hatalmas ipari park létesült, ahol több korszerű üzem építésével, új mun-
kahelyek létrehozásával megalapozták a város gyors ütemű fejlődését.

Legjellemzőbb iparága a gépipar. Legnagyobb üzemében, az Audi Hungaria Motor 
Kft.-ben gépkocsimotorokat és gépkocsikat szerelnek össze.

A General Motors autómotorokat gyárt Szentgotthárdon.
Jelentős bevételre tesznek szert az idegenforgalomból. A szinte érintetlen erdők tiszta 

levegője és a csodálatos táj vonzza a turistákat. A Soproni-hegységben virágzik a gyógy-
turizmus.

A régió híres gyógyfürdői: Balf, Sárvár, Hévíz, Zalakaros.
A táj történelmi emlékhelyeit – Sopron, Kőszeg és Szombathely – is sokan keresik fel.
A régióhoz tartozik a Balaton legnyugatibb része. Legjelentősebb városa Keszthely.
Szintén ezen a területen található a Kis-Balaton nagyobb része.

Olvasd el a 158. oldalon a Balaton-felvidéki Nemzeti Park leírásánál található, 
Kis-Balatonról szóló részt!

Dél-Dunántúl régió

A természeti viszonyok kedvező felté-
teleket biztosítanak a mezőgazdaság 
számára.

A nyugati tájakon a takarmánynö-
vények, a rozs, a burgonya, a keleti 
részeken a búza, kukorica és a cukor-
répa a fő szántóföldi növény.

A  napos déli lejtőkön szőlőt ter-
mesztenek.

Melyek a térség híres bortermelő 
vidékei?

A  nyugati területeken, ahol sok a 
rét és a kaszáló, jellemző a szarvas-
marhatartás.

298. ábra. Gázi Kaszim pasa dzsámija a török időkből 
maradt fenn Pécs belvárosában

Székhely Pécs
Terület 14 169 km2

Népesség 909 130 fő
Népsűrűség 64 fő/km2

Megyék Baranya Somogy, Tolna
Megyei jogú 
városok

Pécs, Kaposvár,  
Szekszárd

299. ábra. Villányi pincesor
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A  mezőgazdaság bőségesen biztosít 
nyersanyagot az élelmiszeripar számára. 
A  feldolgozás fontos központja Kaposvár, 
Pécs és Szekszárd.

Értékes ipari nyersanyag az erdők fája, 
melyre több üzemet is telepítettek.

Korábban a Mecsek jelentős bányavidék 
volt, mára a feketeszén- és uránbányáit be-
zárták. A  helyi szénre épült pécsi Pannon 
Erőmű ma biomasszával működik. Pécs az 
első magyarországi nagyváros, ahol a táv-
fűtést teljes egészében megújuló eredetű, 
zöld energiából állítják elő.

A  régióban, Pakson található hazánk 
egyetlen atomerőműve.

A Villányi hegység mészkövét dolgozza fel Európa egyik legkorszerűbb cementgyára 
Beremenden.

Turisztikai szempontból kiemelt a Balaton déli partja, valamint a Mecsek–Villány 
üdülőkörzet. Jelentős üdülőközpont Siófok.

A táj szépsége, a római és a török idők történelmi emlékei, kulturális eseményei és 
a gyógyfürdők – pl. Harkány, Siklós, Gúnaras – vonzzák a turistákat. Fontos történelmi 
emlékhely a Duna mellett található Mohács, valamint Szigetvár és Siklós.

Elevenítsd fel, amit e három városról tanultatok történelemből!

A Dél-Dunántúl legfontosabb kulturális, gazdasági és egészségügyi központja Pécs. 
2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt.

A Dunántúl legnagyobb egyetemi városa.
Világszerte ismertek a Zsolnay Porcelánmanufaktúra termékei, melyek bekerültek a 

hungarikumok gyűjteményébe.
Számtalan műemléke történelmi múltját idézi, közülük több a török kor emlékeit őrzi.

300. ábra. A Beremendi Cementgyár épülete

Ellenőrizd tudásodat!
1. Sorold fel a Közép-Dunántúl régió kedvező földrajzi adottságait!
2. Mit jelent a Duna a Közép- és a Nyugat-Dunántúl régió fejlődése 

szempontjából?
3. Minek köszönhető a Nyugat-Dunántúl régióban az országos átlaghoz 

viszonyított, egy főre jutó magas GDP értéke?
4. Jellemezd a Dél-Dunántúl régió turisztikai lehetőségeit!
5. Mutasd meg a térképen a régiók legfontosabb településeit!
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Az észak-magyarországi és az alföldi régiók

Magyarország megyéi, a megyeszékhelyek, hegyvidékeink és az alföldjeink természetföldrajzi jellemzői

301. ábra. A Szinva-terasz Miskolc belvárosának 
egyik, uniós forrásokból  újonnan kialakított tere. 
Nevét az előtte elhaladó  Szinva-patakról kapta. 

302. ábra. Visonta külszíni lignitbányája
Az ábra segítségével jellemezd a külszíni 

bányászat tájromboló hatását!

Észak-Magyarország régió

•  Magyarország domborzati térképe segítségével mutasd be az Észak-Magyarország 
régió földrajzi helyzetét és a természeti viszonyait!

•  Milyen problémákat hozott magával a bányák bezárása a családok életében?

Észak-Magyarország iparát korábban gazdag 
bányakincsvagyonára épülő nehézipar jelle-
mezte. Mivel a mélyművelésű bányáit bezárták, 
a nehézipar üzemei is nagyrészt megszűntek. 
Ma már csak a hegységek előterében bányász-
nak lignitet és kőolajat.

Visontán, a Mátrai Hőerőműben dolgozzák 
fel a külszíni fejtéssel felszínre hozott helyi lig-
nitet.

Az utóbbi években a műanyagokat előállító 
vegyipar lett a térség vezető iparága. A legfontosabb vegyipari központja Tiszaújváros.

Az építőanyag-ipar a hegységek kőzetanyagát használja fel. A mészkőhegységek adják 
a cementgyárak alapanyagát, mely komoly tájromboló iparág.

Az Északi-középhegységben jelentős az erdőgazdálkodás.

Székhely Miskolc

Terület 13 428 km2

Népesség 1 164 813 fő

Népsűrűség 87 fő/km2

Megyék Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád

Megyei jogú 
városok

Miskolc, Eger, Salgó-
tarján
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A déli lejtők szőlő- és gyümölcstermesztése kiemelkedő. Történelmi borvidékei, mint pél-
dául Tokaj és Eger, évszázadok óta ismertek. A híres tokaji aszú hungarikumnak számít.

A régióban virágzik a turizmus. Gyógy- 
idegenforgalma is kiemelkedő. Gyógyfür-
dői, barlangjai és a magaslatok tiszta levegő-
je vonzza a gyógyulni vágyókat.

A  régió központja Észak-Magyarország 
legnagyobb városa, a régi kereskedőváros, 
Miskolc. Ma a környék gazdasági, oktatási 
és kulturális központja, csodálatos termé-
szeti kincsekkel körülvéve.

A  Bükk lábánál található Eger, a pati-
nás* iskolaváros. Minden szegletében a 
történelem egy darabjával találkozunk. Az 
Egri csillagokat megidéző vár a leglátoga-
tottabb történelmi emlékhely.

Az alföldi régiók közös gazdasági jellemzői

Elevenítsd fel, amit az Alföld természeti viszonyairól már tanultunk!

Az Alföld Magyarország legnagyobb mezőgazdasági területe. A természeti viszonyok-
nak megfelelően sokrétű növénytermesztés jellemzi.

A gazdáknak itt is meg kellett küzdeniük a rendszerváltást követő nehézségekkel. A kis-
üzemek tőke és megfelelő gépek nélkül nehezen tudják fenntartani magukat. A felzárkó-
zás érdekében jelentős támogatást kapnak az Uniótól.

Mindkét régióban hagyományai vannak a primőr zöldség termesztésének.

Szerinted minek köszönhető a primőrzöldség-termesztés elterjedése?

303. ábra. Egerszalók forrásmészkő dombját az itt 
található gyógyító hévforrás vize építette fel

304. ábra. Az Alföldön lépten-nyomon fóliasátrakkal találkozunk
Milyen lehetőségeket aknáznak ki a gazdák a primőr zöldség termesztésénél?
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A rendszerváltás után az élelmiszeripar is válságba került. A piacok elvesztését köve-
tően a csökkenő kereslet miatt több üzemet be kellett zárni, vagy a kapacitásukat kellett 
csökkenteni. Ennek ellenére tartja vezető helyét a többi iparág között. Számtalan ágazata 
– malom-, hús-, tej-, cukor- és konzervipar – dolgozza fel a nyersanyagokat.

Az élelmiszeripar mellett más iparágak is fejlődésnek indultak. Ebben a folyamatban 
a feltárt szénhidrogénvagyon, a folyók biztosította ipari víz, az olcsó munkaerő és a 
nagy felvevőpiac játszotta a legfontosabb szerepet.

Az Alföld nemzeti parkjait, történelmi és irodalmi emlékhelyeit, műemlékeit, a kultu-
rális programokat és fesztiválokat turisták ezrei keresik fel. Fellendült a gyógy-idegenfor-
galom. Számos helyen a feltörő gyógy- és hévizekre fürdőket és szanatóriumokat telepí-
tettek.

Néhány év óta különleges vendégcsalogató a falusi turizmus.

Észak-Alföld régió
Debrecen az Észak-Alföld gazdaságvezető, 
szellemi központja. Magyarország egyik leg-
jelentősebb kulturális, tudományos és oktatási 
központja. Oktatási intézményeiben több tíz-
ezer diák tanul. Gazdag történelmi múltjáról 
műemlékek és múzeumok sora tanúskodik.

Az Észak-Alföld régióban a természeti adott-
ságainak köszönhetően elsősorban a szántóföl-
di növénytermesztés és a hozzá kapcsolódó 
állattartás a jellemző. A Nagykunságban és a 
Hajdúságban jelentős a búza és a kukorica ve-
tésterülete.

Olvasd le a 180. oldal 270. ábrájáról az Al-
föld legjelentősebb búzatermő vidékeit és 
legjelentősebb malomipari központjait!

Jelentős a mezőgazdasághoz kapcsolódó 
műtrágyagyártás és a gépgyártás.

A Debrecenben található gyógyszergyár az 
itteni egyetem kutatásaira épül.

Hagyományos iparága a háztartási gépgyár-
tás, Jászberényben.

Szolnok papíripara a Tisza iparivíz-készletét 
hasznosítja.

Fontos vasúti és közúti határátkelőhely Ke-
let-Európa irányába, Záhony. 305. ábra. Debrecen– Református nagytemplom

Székhely Debrecen
Terület 17 729 km2

Népesség 1 479 522 fő
Népsűrűség 83 fő/km2

Megyék Hajdú-Bihar, Szabolcs- 
Szatmár-Bereg, Szolnok

Megyei jogú 
városok

Debrecen, Nyíregyháza, 
Szolnok
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Dél-Alföld régió
A  Tisza két partján elterülő Szeged a Dél-Al-
föld központja. Műemlékekben gazdag, medi-
terrán hangulatot árasztó város. Debrecenhez 
hasonlóan Szeged is hazánk egyik legjelentő-
sebb kulturális, tudományos és oktatási köz-
pontja. Itt is több ezer egyetemista és főiskolás 
végzi tanulmányait. A régió kiemelkedő kultu-
rális központja a Móra Ferenc Múzeum. Nevét 
egykori igazgatójáról kapta, aki 17 éven keresz-
tül vezette az akkor Közművelődési Palotának 
nevezett intézményt.

A régió kiemelkedő kulturális központja a Móra Ferenc Múzeum. Nevét egykori igazgatójáról kapta, 
aki 17 éven keresztül vezette az akkor Közművelődési Palotának nevezett intézményt.

A Dél-Alföld régió természeti viszonyai elsősorban a zöldség- és gyümölcstermesz-
tésnek kedveznek.

Mutasd be azokat a tényezőket, amelyek ezt bizonyítják!

A Duna–Tisza köze déli részén kiváló minőségű paradicsom, uborka, saláta, papri-
ka és a gyökérzöldség terem. A fűszerpaprika Szeged és Kalocsa nevéhez kötődik.

Székhely Szeged

Terület 18 339 km2

Népesség 1 271 040 fő

Népsűrűség 69 fő/km2

Megyék Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád

Megyei jogú 
városok

Kecskemét, Békéscsaba, 
Szeged,  
Hódmezővásárhely

306. ábra. Szeged – Móra Ferenc Múzeum

Magyarország társadalmi viszonyai   204



Ellenőrizd tudásodat!
1. Mutasd be az Észak-Magyarország régió gazdaságának telepítő tényezőit!
2. Sorold fel az alföldi régiók kedvező földrajzi adottságait!
3. Jellemezd az Észak-Alföld régió vegyiparát!
4. Hasonlítsd össze a két alföldi régió mezőgazdaságát!

A  makói hagyma mesz-
sze földön ismert. A szentesi 
paprika kiváló minőségű. 
A  zöldpaprikát, a para-
dicsomot, az uborkát és a 
hagymát a Dél-Tiszántúlon 
is hatalmas táblákban ültetik.

A  megtermelt zöldségek 
feldolgozására több helyen 
konzervgyárakat és hűtőhá-
zakat telepítettek.

Az itteni klíma különle-
ges zamatú kajszi- és őszi-
barackot érlel, de kedvez a 
szőlőtermesztésnek is.

A  kukoricatermő vidé-
kek sertés- és baromfi állo-
mánya számottevő, amit a 
húsipar üzemeiben dolgoz-
nak fel. Híres termékeiket a 
világ számtalan országába 
exportálják, mint például a 
szegedi Pick szalámit vagy 
a békéscsabai és a gyulai 
kolbászféléket. Mindhá-
rom hungarikum.

A  Dél-Alföld nehézipa-
rát a több helyen működő 
kőolaj- és földgázkutak 
alapozták meg. Közülük a 
legszámottevőbb az algyői 
mezőre telepített kőolaj-fi -
nomító.

A Mercedes Benz korszerű gyárat telepített Kecskemétre.
Fontos határátkelőhely a nem uniós tagország, Szerbia irányába Hercegszántó, Kele-

bia és Röszke.

307. ábra. Makó kulturális központja, a Hagymaház 
Makovecz Imre tervei szerint épült – a városban és a környékén 

minden a hagymához kötődik

308. ábra. A hungarikumnak számító halasi csipke. A világhírnevet 
leheletfi nom anyagának és motívumkincsének köszönheti
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A  főváros csodálatos értékei, a várnegyed, valamint Buda és 
Pest Duna-parti panorámája a Margit híd és a Gellért-hegy kö-
zött 1997 óta része a világörökségnek.

A  pompás budai várnegyed a királyi palotával, a Má-
tyás-templommal, a Halászbástyával és még számtalan értékes 
műemlékével méltó a kitüntetésre.

A  szinte a Dunából kinövő Gellért-hegy, Gellért püspök 
szobrával különleges látvány Budapest szívében. A hegy lábánál 
természetes hévforrások gyógyvizére épült a világhírű Gellért 
fürdő és Gellért Szálló.

A pesti Duna-part központi épülete a közel száz éves Ország-
ház. Kupolatermében őrzik a koronázási ékszereket.

A  Magyar Tudományos Akadémia épülete is része a vi-
lágörökségnek.

A Duna hidak közül négy, a Margit híd, a Lánchíd, a Szabad-
ság híd és az Erzsébet híd található ebben a körzetben.

Világörökségeink

1972-ben Párizsban az UNESCO 17. csúcskonferenciáján egyezményt ír-
tak alá az emberiség kulturális és természeti örökségének védelméről. A Föld 
országai minden évben pályázatot nyújthatnak be, hogy kincseik felkerüljenek az 
UNESCO Világörökség-listájára. Rangos nemzetközi tudóscsoport dönti el, melyik érde-
mes e címre.

Hazánk természeti kincsei közül a világörökség részei az Aggteleki-karszt barlangjai, 
valamint a Hortobágyi Nemzeti Park.

A kulturális örökség része a budai várnegyed és a Duna-part, az Andrássy út, a hollókői 
ófalu, a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a pécsi római kori sírépítmény-együttes.

A Fertő-vidék és a tokaji borvidék mint kultúrtáj került fel a listára.

309. ábra. A Mátyás-templom, 
előtérben a Halászbástya

Nézz utána miről nevezetes 
a Mátyás-templom!

310. ábra. A Duna-partról jól látható a budai 
várnegyed a királyi palotával 

311. ábra.  Lánchíd – a főváros legrégebbi hídját 
Széchenyi István építtette

Ha szeretnél többet megtudni hazánk termé-
szeti csodáiról és kultúrkincseiről, olvasgasd az 
Alexandra Kiadó Az UNESCO Világörökségünk 
sorozatának Délkelet-Európa című kötetét.
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Hollókő Budapesttől északra, a Cserhátban – 
Nógrád megyében – található. A  palócok lak-
ják. Az ófalu a fölötte emelkedő várrommal és 
a környező hagyományos művelésű vidékkel 
együtt került fel a Világörökség listájára. A hosz-
szú, keskeny telkek, az utcára merőlegesen épült 
csonkatornyos, díszes, deszkaoromzatú, fatorná-
cos házak az ősi palóc népi építészet jellegzetes 
alkotásai. A faluban megőrizték a népszokásokat 
is. Ünnepeken még ma is népviseletbe öltöznek.

Gyűjts példákat hollókői népszokásokra!

2002-ben az Andrássy út és a hozzá kapcsolódó Hősök tere is elnyerte a kitüntető címet. A két és fél 
kilométer hosszú sugárút elegáns viláit a 19. század második felében építették. Híres épületei közül 
talán a leginkább említésre méltó az Operaház.

Az Andrássy utat a főváros legnagyobb tere, a 
Hősök tere zárja le. Itt található a millenniumi 
emlékmű, körülötte a honfoglaló vezérek, ural-
kodók, fejedelmek szobraival.

Felvételt nyert a világörökség részei közé a 
millenniumi földalatti vasút is, a kontinens első 
villamos üzemű földalatti vasútvonala. A  vá-
rosatyák úgy gondolták, hogy ezt a csodálatos 
Andrássy utat nem csúfíthatják el az akkoriban 
divatos lóvasúttal. 312. ábra. Az Operaház

313. ábra. Hollókő fatornyos katolikus temploma 
az ófalu főutcájában található

314. ábra. Pannonhalmi Bencés Főapátság fontos történelmi emlékhelyünk, 
egyben látogatott egyházi és művészettörténeti nevezetességünk

A Pannonhalmi Bencés Főapátság a Győr közelében található Szent Márton-hegyen épült. Elődjét 
még Szent István királyunk idejében építették. 1996-ban, fennállásának ezredik évfordulóján kapta 
meg a kitüntető címet. A mai épületegyüttes az évszázadok alatt fokozatosan bővült. A 11. századi 
alapokból mára már nagyon kevés maradt meg. Bencés szerzetesrend és gimnázium működik az 
épületben. A csodálatos könyvtár, képtár, kincstár és a 13. századi bazilika felejthetetlen élményt 
nyújt. Mellette arborétum található.
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Az Aggteleki- és Szlovákiai-karszton található barlangrendszer 1995 óta része a világörökségnek. 
Óriási kitüntetés ez, hiszen mint természeti képződmény, a világon csak négy barlang került fel a 
listára. A világörökség részévé nyilvánított barlangok közül 280 található ezen a területen. A legna-
gyobb a Baradla–Domicai barlangrendszer.

A csodálatos barlangrendszer 25 km-es főága egy felszín alatti patakmeder. Vize 10 méter széles, 
és 7-8 méter magas sziklaalagutat vájt magának, melyben csodálatos cseppkövekkel találkozhatunk. 
Alakjuk, vastagságuk, nagyságuk rendkívül változatos. Olykor merész formákat öltenek, olyan ez, 
mint egy valóságos mesevilág. 
A vízben feloldott vegyi anya-
gok vörösre, barnára, sárgára 
vagy éppen zöldes árnyalatúra 
színezik. Itt található Európa 
egyik legnagyobb cseppkőkép-
ződménye, a 25 méter magas 
Csillagvizsgáló.

Védelem alatt áll 64 külön-
böző formájú aknabarlang − 
más néven zsomboly − is. Az 
ilyen barlangokat leginkább 
egy mély kúthoz hasonlíthat-
nánk. A függőleges repedések 
mentén beszivárgó víz oldotta 
ki az anyagát. Ilyen például a 
236 m mélységig feltárt Ve-
csem–Bükki-barlang, hazánk 
második legmélyebb barlangja.

A Sopianae római kori sírépítmény-együttes 
2001 novembere óta birtokolja a címet.

A  mintegy kétezer éves múltra visszate-
kintő Pécset – Sopianae-t – a harmadik szá-
zadban kialakított dél-pannóniai tartomány, 
Pannónia Valeria székhelyeként tisztelték. 
A  római kori sírépítmény-együttes – sír-
kamrák, mauzóleum és kápolna – is ebből az 
időből maradt fenn, melyet a város legrégeb-
bi emlékeként őriznek. Értékét emeli, hogy 
Rómán kívül, az egykori birodalom keleti 
részén nem található ehhez fogható emlék. 
Különleges figyelmet érdemelnek a műem-
lékegyüttes freskói és az a több ezer tárgy, 
amelyet az idők során a temetkezési helyek-
ről összegyűjtöttek. 

Róma európai provinciái területén sehol 
nem került elő ennyi ókeresztény emlék. Az 
ókeresztény sírkamrák Pécs belvárosában, a 
székesegyház környékén találhatók.

315. ábra. Dániel próféta az oroszlánok között  
a mártíromság koszorúival – a freskó a mauzóleum 

északi falán található

316. ábra. A híres Csillagvizsgáló teteje
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2002-ben lett a világörökség része a Tokaj-hegy-
aljai történelmi borvidék kultúrtáj. A  páratlan 
földrajzi, geológiai és éghajlati adottságokkal 
rendelkező tájon az ember és környezete több 
évszázad óta harmóniában él, termelve a nemes 
borokat.

Az itt termő híres nedűt méltán tüntették ki a 
„királyok bora, a borok királya” címmel, melyet 
még a Napkirály, XIV. Lajos udvarában kapott.

Tokaj neve védjegye is ennek az utánozhatat-
lan bornak. Az innen származó borokat ma is a 
világ minden részén ismerik, a nemzetközi bor-
versenyeken évről évre diadalmaskodik.

2001 decemberében világörökségi helyszín lett a Fertő-vidék. Magyarország és Ausztria közösen 
pályázott a címért.

A világörökség része a tó ausztriai oldala, valamint a nyugati partján található Rust (Ruszt) város.
A  magyar oldalon a teljes Fertő–Hanság Nemzeti Park területe, a fertőrákosi településközpont 
római korból fennmaradt gyógyfürdőmaradványai és villaromjai, a nagycenki Széchenyi-kastély, 
valamint a fertődi Esterházy-kastély tartozik hozzá.

Mint azt már tudod, a Hortobágyon alapítot-
ták hazánk első nemzeti parkját, mely 1999 de-
cemberében került be a világörökségek sorába. 
A  hortobágyi puszta természetes eredetű nö-
vényzetével, állatvilágával méltán érdemelte ki 
ezt a rangot. Jellegzetes építménye a Kilenclyukú 
híd. Egykor itt haladt a Pest és Buda felé vezető 
kereskedelmi út.
Elevenítsd fel, amit már tanultunk a Hortobágyi 
Nemzeti Parkról! 317. ábra. A Kilenclyukú híd

318. ábra. A fertődi Eszterházy-kastélyt a magyar Versailles-nek is nevezik. Gondold át, miért!

319. ábra. Tokaj-hegyaljai borospince
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Ellenőrizd tudásodat!

Magyarország társadalmi viszonyairól! 
• Mivel magyarázható Magyarország természetes fogyása?
• Elemezd az időskorú népesség arányának emelkedésével járó problémákat!

• Mutasd be hazánk jellegzetes településtípusait!
• Milyen változásokon mentek keresztül településeink az utóbbi évtizedekben?

• Elemezd Budapest földrajzi helyzetét!
• Milyen szerepet tölt be a főváros az ország életében?
• Milyen változásokon ment keresztül Budapest gazdasági élete?
• Mit nevezünk agglomerációnak?

• Milyen változások következtek be a gazdasági élet egyes területein a rendszerváltás 
utáni években?

• Miért volt fontos számunkra az Európai Unióba lépés?

• Mi indokolta a régiók létrejöttét?
• Mi a szerepük?
• Elemezd a régiókat az alábbi szempontok szerint:

 – Mely tájak találhatók a területén?
 – Mi jellemző az éghajlatára és a vízrajzára?
 – Mely növények termesztését teszik lehetővé a természeti viszonyok?
 – Mely iparágakat letelepedését tették lehetővé a környezeti tényezők?

Az alábbi fogalmakkal ebben a témakörben találkoztál először:
fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, menekültstátusz, termelői támogatási 
rendszer, kistermelő, vállalkozás, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronómiai turiz-
mus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, infopark.
Biomassza.

Az átismétlésükben segít a Függelék Fogalomtár című része!

A következő helyekről tudnod kell, hol találhatóak:
Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Ka-
locsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szent-
gotthárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony.

Magyarország világörökségi helyszínei.

Mutasd meg a térképen a felsorolt helyeket!
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Fogalomtár

A Fogalomtárban azokat a nélkülözhetetlen fogalmakat gyűjtöttük össze, amelyekkel nyolcadik 
évfolyamon találkoztál először. Mindegyiket jól tanuld meg, mert a későbbi tanulmányaid során 
szükséged lesz az ismeretükre! 

agglomeráció: település-együttes egy, a fejlettségével a környezetéből kiemelkedő város körül, an-
nak népességvonzó hatására jön létre.

Alpi hegységképződés:  a jelenkorban is tartó hegyképződési folyamatok összessége, amelyek kb. 
60 millió éve kezdődtek, két szárazföldi, az Afrikai- és az Eurázsiai-kőzetlemez találkozásának 
az eredményeként.

állampolgár: olyan egyén, aki egy bizonyos államnak a tagja (polgára), és az illető állam jogokkal 
és kötelességekkel ruházza fel őt.

átalakuló ipari körzet: olyan ipari körzet, amelyben az ipar telepítő tényezői alapjaiban megvál-
toztak, így új ágazatok telepítésére van szükség a további működéshez.

bérfuvarozás: a fuvarozást az áruk továbbítására alkalmas, különféle szárazföldi (közúti, vasúti), 
vízi (folyami, tengeri) és légi közlekedési eszközökkel végzik előre megállapodott ellenszolgál-
tatás fejében.

biomassza: biológiai úton létrejövő szervesanyag-tömeg. A szárazföldön és vízben található élő és 
nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege.

bioszféra-rezervátum: olyan védett terület, ahol a természeti értékek megóvása úgy történik, hogy 
a területen élők alkalmazkodnak a táj adottságaihoz, kihasználva azok előnyeit, megfelelő táj-
használattal hosszú távon biztosítják a fennmaradásukat.

bor- és gasztronómiai turizmus: a modern turizmus egyik ága, olyan területekre jellemző, ahol a 
helyi bor- és ételkülönlegességek vonzzák a turistákat.

családi mezőgazdálkodás: olyan gazdálkodási forma, ahol a mezőgazdasági tevékenység családi 
kereteken belül folyik.

csángók: nyelvszigeteket alkotnak. A moldvai csángók ősei a honfoglaláskor mint határőrzők ke-
rültek oda, és ragadtak ott.

épülő part: homokos tengerpartszakasz, ahol a hullámzás által a partra került homokot a szél buc-
kákba rendezi. Az ilyen partszakaszon a szárazföld területe nő a tenger rovására.

euróövezet: azon uniós országok együttese, ahol az euró a fi zetőeszköz.
Európai Bíróság: az unióbeli törvényesség betartására és a jogszabályok körüli viták eldöntésére 

létrejött testület. Az Európai Tanács minden tagországa egy bíróval képviselteti magát. Székhe-
lye Luxemburg.

Európai Bizottság: az Európai Unió törvényeinek előkészítésével foglalkozik. Székhelye Brüsszel.
Európai Parlament: az Európai Bizottság javaslatait megvitató testület, melyet ötévente az uniós 

országok választópolgárai választanak. A tagországok a népességük arányában kapnak helyet a 
751 képviselő között. Székhelye Strasbourg.

Európai Tanács: az Európai Bizottság elnöke és a tagországok államfői alkotják. Találkozóikon az 
Unió általános ügyeit vitatják meg.

eurorégió: országhatárokon átnyúló, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási és infrastrukturá-
lis fejlesztési együttműködéseket tesz lehetővé.
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Észak-atlanti-áramlás: a Golf-áramlat északkelet irányú folytatása Európa partjai mentén. Mivel 
meleg áramlat, jelentős fűtő hatással rendelkezik.

falusi turizmus: elsősorban a vidéki – nem városi és nem kiemelt üdülőkörzetben lévő – települé-
seken (falu, tanya) folytatott vendéglátás. Magában foglalja a szállást, az étkezést és programokat.

finnugor nyelvcsalád: európai nyelvcsalád. Ide soroljuk pl. a magyar, a finn, az észt nyelvet.
fjord: a jégkorszaki gleccserek által kialakított, meredek falú, hosszú, keskeny, elágazó, mély ten-

geröböl.
fogyasztói kosár: a háztartások többségében elfogyasztott termékek és szolgáltatások mennyisége.
fogyó társadalom: olyan társadalom, ahol a természetes fogyás rendre felülmúlja a természetes 

szaporodást.
földcsuszamlás: akkor következik be, amikor az átázott felső talajréteg a lejtő irányának megfele-

lően megcsúszik (lásd még: suvadás).
főn: az Alpok hegygerincein átbukó, száraz, a környezeténél melegebb légtömegeket szállító szél. 

Sietteti a hó olvadását és a termés beérését.
gleccsertó: a gleccserek hordalékából felépült, morénagátak által elzárt völgyekben létrejött tó.
gyephavas: az erdőhatár fölé magasodó csúcsok növénytársulása a Kárpátokban, melyet hidegtűrő 

fűfélék alkotnak.
gyógyturizmus: gyógyüdülőhelyen vagy gyógyászati létesítményben való tartózkodás, amelynek 

célja valamilyen meglévő betegség gyógyítása orvosi gyógymódok alkalmazásával.
hátság: lapos, általában síkságokról, enyhe lejtőkkel, nem túl magasra kiemelkedő (200–500 m) 

felszínforma.
hegységközi medence: hegységek közé zárt medence.
hidegfront: hirtelen lehűlést, heves zivatarokat (hózáporokat, jégesőt) hozó időjárási front.
hordalékkúpsíkság: a folyók hordaléka által felépített sík terület.
húzó ágazat: olyan gazdasági ágazat, amelyik az átlagosnál nagyobb ütemben fejlődik.
időjárási front: az a sáv, ahol a hideg és a meleg levegő találkozik.
indoeurópai nyelvcsalád: a Földön kb. 150 nyelvet, köztük a leggyakoribb nyelveket – pl. angol, 

német, francia, spanyol, portugál, olasz – magába foglaló nyelvcsalád.
infopark: olyan innovációs és technológiai park, ahol elsősorban az informatikai, telekommuniká-

ciós és szoftverfejlesztő cégek működnek, fontos benne a tudásipar alkalmazása.
Kaledóniai-hegységrendszer: az óidőben felgyűrődött hegységrendszer. Hegyláncai az évmil-

liók során jelentős mértékben lepusztultak, összetöredeztek. Jelentős maradványai: a Skandi-
náv-hegység és a Brit-szigetek északi rögvidékei.

kikötőövezet: tengerparti kikötők tipikus tája, ahol a személy- és teherforgalom is jellemző, terü-
letén egyre jelentősebb a kikötői ipar.

kistermelő: az a növénytermesztő vagy állattartó, aki eladja, esetleg fel is dolgozza a saját maga által 
megtermelt élelmiszereket. Ezek mellett halászhat, méhészkedhet, gyűjtögethet. Mindezeket a 
törvényben szabályozott mennyiségi korlátok betartása mellett teheti. Felelős a forgalomba ho-
zott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, valamint az egyéb jogszabályi előírások betartásáért.

kultúrtáj: olyan táj, ahol a természetes táj és az épített táj együtt, közel azonos mértékben jelenik meg.
lagúna: a turzások által elzárt nyugodt, csendes vizű tengerrész.
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lappok: észak-európai népcsoport, többségük Lappföldön él.
letelepedési engedély: ahhoz szükséges, hogy a külföldi állampolgár életvitelszerűen egy másik 

ország területén tartózkodhasson. A kiadását országonként más-más követelményekhez kötik.
löszmélyút: löszvidékeken a lefolyó csapadékvíz nyomán kialakuló, útként használt, a járművek 

által tovább mélyített és kiszélesített képződmény.
löszvidék: a jégkorszak idején kialakult vastag lösztakaróval borított alföldi táj.
magyarság: a magyarok összessége a határainkon innen és túl.
medencejelleg: a medence mint felszínforma sajátosságaiból adódó jellemzők – pl. éghajlati, víz-

rajzi – összessége.
melegfront: széles – 2–300 km – sávban néhány napig tartó, csendes esőt vagy havazást okozó 

időjárási front.
menekültstátusz: hivatalosan menekültként tartózkodik egy bizonyos országban.
mezőgazdasági szövetkezet: a parasztok a földjeiket egyénileg művelik, de a fejlesztéseket, a szük-

séges gépeket, növényvédő szereket, műtrágyákat, szaporítóanyagot közösen szerzik be. Termé-
keiket is a szövetkezeteken keresztül értékesítik.

Miniszterek Tanácsa: ez a testület dönt az Unió új törvényeiről. Tagjai a tagországok miniszterei. 
Mindig az egyes kérdésekben érintett szaktárcák vesznek részt a döntésben.

moréna: a jégtakarók és a gleccserek változatos szemcsenagyságú hordaléka.
multikulturalizmus: kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent, elismeri az etnikai kisebbségeket.
munkaerő-vándorlás: 1. az a jelenség, amikor a munkavállalók viszonylag rövid időn belül vál-

toztatják, cserélik munkahelyüket. 2. A külföldi szabad munkavállalás lehetőségének a kihasz-
nálása keretében – Magyarország esetében – elsősorban az uniós országokba történő vándorlás.

munkamegosztás: a modern társadalmakban az emberek nem képesek arra, hogy mindent, amire 
szükségük van, vagy amelyre igényük van, maguk állítsanak elő. A szükséges termékeket az arra 
specializálódott üzemek gyártják.

munkavállalási engedély: ahhoz szükséges, hogy külföldön munkát vállalhassunk. Országonként 
más-más a szabályozás. Minden uniós polgárnak joga van bármely uniós országban, emellett 
Norvégiában, Izlandon, Svájcban és Liechtensteinben munkavállalási engedély nélkül alkalma-
zottként vagy önálló vállalkozóként dolgozni.

nemzetiség: valamely államon belül kisebbségben élő, a többség nyelvétől és kultúrájától eltérő 
népcsoport, közös anyanyelvvel, kultúrával és történelmi múlttal rendelkeznek.

nemzeti kisebbség: egy állam polgárainak olyan csoportja, amely az állam lakossága többi részé-
hez képest kisebbségben van, tagjai történelmi események folytán elszakadtak szülőhazájuktól, 
de megőrizték annak az országnak vallási, nyelvi és kulturális jellemzőit, törekednek a fennma-
radásra tiszteletben tartva az adott állam szuverenitását*.

nemzeti park: olyan területeket védenek, amelyeket az emberi tevékenység még nem vagy csak alig 
változtatott meg. Nemcsak megőrzik és bemutatják ezeket a jellegzetes tájakat, tájrészleteket, 
hanem fontos oktató- és turisztikai látogatóközpontok is.

néprajzi csoport: olyan népcsoport, amelyet sajátos történeti hagyománya, kultúrája, életmódja, 
társadalmi szervezete vagy nyelve elkülönít a környezetétől.
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néprajzi táj: olyan kistáj, amelyik a néprajzi sajátosságáról kapta a nevét, ilyen például a Mezőség, 
Sárköz.

népsűrűség: megmutatja, hogy egy adott területen négyzetkilométerenként hány ember él. Egy-
sége: fő/km2.

nyelvsziget: az olyan egymással határos egynyelvű települések alkotják, melyeket idegen nyelvű 
környezet vesz körül.

óceáni terület: a valódi mérsékelt övben található. Az óceánok nyugati partvidékére jellemző. Ég-
hajlata óceáni. Nyara hűvös, tele enyhe, egész évben bőséges csapadék hull. A folyók vízjárása 
egyenletes. Természetes növénytakarója a lombos erdő.

öregedő társadalom: olyan társadalom, ahol csökken a 0–14 éves és a munkaképes korosztály 
száma. A népesség korcsoportok szerinti összetétele az idősebb korosztály javára tolódik el.

parasztgazdaság: helyhez kötött, s bizonyos művelhető terület tartozik hozzá. A megélhetéshez 
szükséges növényeket termesztenek, mellette állatokat tartanak. Az ilyen típusú gazdaságok cél-
ja az önfenntartásra való törekvés.

ramsari terület: feladata a vizes élőhelyek megőrzése.
régió: az Európai Unió terület-felosztási rendszerének legmagasabb egysége. Terület-fejlesztési és 

tervezési egység. Nagyvárosi központok köré szerveződnek, megfelelő intézményrendszerrel és 
gazdasági önállósággal bírnak.

romhegység: egykori hegyvonulatok maradványai, melyek magukon viselik a geológiai és/vagy 
földrajzi erők hatásait.

romvulkán: egykori vulkán maradványa.
schengeni övezet: az Európai Unión belül azon országok együttese, amelyekben megszüntették a 

határok ellenőrzését. Az övezetbe a schengeni határokon keresztül, szigorú ellenőrzés mellett 
juthatnak be az unión kívüli országokból érkezők. Az uniós állampolgárok szabadon léphetnek 
át rajta.

soknemzetiségű ország: olyan ország, ahol többféle nemzetiséghez tartozó nép él együtt.
suvadás: az agyagra települt, átázott talajrétegnek a lejtő irányának megfelelő csúszása.
székely: a magyarságon belül is kisebb-nagyobb néprajzi csoport. A honfoglaló magyarokkal ér-

keztek a Kárpát-medencébe. Erdélybe betelepült határvédő népcsoport.
szikes puszta: olyan kietlen sík vidék, ahol a mélyebbre szálló talajvíz, főleg a Na-sók felhalmozó-

dásához vezetett. Az ilyen területeken, főként aszályos időszakokban kiül a felszínre a só. Rajta 
csak sótűrő növények élnek meg, ezért legfeljebb juhok legeltetésére vagy halastavak létesítésére 
használható a terület.

szolgáltatáskereskedelem: a különböző szolgáltatásokkal való kereskedelem, mint például a tele-
fon vagy a távfűtés.

tájvédelmi körzet: jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag, nagyobb, általában össze-
függő területek, tájrészletek.

településhálózat: különböző településtípusok összessége egy adott területen.
tengerszem: a jégkorszaki vastag jégtakaró csiszolómunkája során kialakult nagyon hideg vizű, 

kerek tó a hegységek területén.
termelői támogatási rendszer: mezőgazdasági tevékenységet folytatók évenkénti rendszeres uniós 

és állami juttatása.
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természetátalakítás: az a folyamat, amikor az ember a természetes tájat fokozatosan kultúrtájjá 
alakítja át. A  természettől elhódított területeket kultúrnövények hatalmas táblái, települések, 
üzemek, utak, vasutak foglalják el.

természetes fogyás: a halálozások száma meghaladja a születések számát.
természeti emlék: valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak 

védelmét szolgáló terület.
természetvédelmi terület: jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb össze-

függő területek.
tervgazdálkodás: a szocialista gazdaság alappillére, megadott időszakra előirányozza a termelés 

mennyiségét, a fejlesztések ütemét, melyet mindenáron végre kell hajtani.
tranzitország: olyan ország, ahol áruk vagy szolgáltatások mozognak az adott országon keresztül, 

de nem ez a végcéljuk. Magyarország földrajzi helyzeténél fogva jellegzetes tranzitország.
tudásipar: oktatás, kutatás és fejlesztés, tömegmédia, információs technológiák és információszol-

gáltatások együttese.
turzás: a sekély tengerpart előtt húzódó homokgát.
vásárvonal: az eltérő domborzatú tájak érintkezési vonala, mely fontos szerepet játszott a telepü-

lések kialakulásában.
Variszkuszi-hegységrendszer: az óidőben felgyűrődött hegységrendszer. Hegyláncai az évmilliók 

során jelentős mértékben lepusztultak, összetöredeztek. Maradványa pl. az Urál, a Német-, a 
Lengyel-, a Francia-középhegység, az Ibériai- és a Balkán-félsziget rögvidékei.

uniós polgár: az Európai Unió tagállamainak az állampolgára. Szabadon tartózkodhat és mozog-
hat az uniós országokban, szabadon választhat magának, illetve családtagjainak lakhelyet, és 
bármelyik tagállam területén lehet munkahelye. Minden uniós polgárt megilletnek az alapvető 
emberi jogok, és tilos az állampolgárság szerinti megkülönböztetésük.

vállalkozás: a gazdaság anyagi javakat, terméket előállító vagy szolgáltatásokat nyújtó egysége. 
Önállóan dönt az ügyeiben. Rövid távon a piacon való maradás a cél, hosszú távon a profit el-
érése. Önállóan termel termelőeszközeivel, saját maga dönti el, hogy milyen terméket állít elő, 
viseli a döntései kockázatát. A piacon a versenytársakkal együttműködve tevékenykedik. Van-
nak egyéni (egyéni vállalkozó) és társas vállalkozások (betéti társaság, kft., részvénytársaság).

vendégmunkás: olyan személy, aki munkavállalás céljából rövidebb vagy hosszabb időtartamra 
külföldön tartózkodik, határozott visszatérési szándékkal.

vízkészlet: adott térségben, adott időpontban megtalálható természetes vízmennyiség, m3-ben ki-
fejezve. Folyóvizek esetében az időegység alatt lefolyó vízmennyiség (m3/sec).

vulkáni tanúhegy: arról tanúskodnak, hogy eredetileg milyen magas volt a környezetük.
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Kislexikon

A Kislexikonban olyan fogalmak magyarázatát találod meg, amelyekkel még nem találkoztál a 
tanulmányaid során, de a tananyag megértéséhez és a földrajzi ismereteid bővítéséhez fontosak. 
A könyvben * jelzi ezeket.

apatit: a szuperfoszfát műtrágya fontos alapanyaga, értékes ásványkincs.
autonóm köztársaság: adott országon belül belső ügyei intézésében önálló, de a külvilág felé kor-

látozott a függetlensége, például külügy, hadügy.
baszkok: Nyugat-Európa egyetlen, nem indoeurópai népe, a spanyol–francia határ mindkét olda-

lán, a Pireneusok nyugati felében elszigetelten élnek.
bentonit: derítőföld. Vulkáni tufa bomlásterméke. Víz hatására duzzadhat, és természetes ioncse-

rélőként viselkedhet. Gyógyászati felhasználása nagy léptekkel terjed.
bioetanol: nagyrészt etil-alkoholból (etanolból) álló üzemanyag, melyet biológiailag megújuló 

energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek. Alapanyaga általában magas cukortartal-
mú növény. Hazánkban a cukorrépából állítják elő a legnagyobb mennyiséget. A benzint helyet-
tesítő vagy annak adalékaként szolgáló motorüzemanyagként használják.

biogyümölcs: a termelés teljes folyamatában mellőzik a vegyszereket, például a növényvédelmet 
csak természetes módon biztosítják.

bunyevác: katolikus vallású délszláv néprajzi csoport.
cián: a cianidiont tartalmazó vegyületek összefoglaló neve, már nyomokban előforduló cián is 

rendkívül mérgező.
Európa Diploma: Az Európa Tanács ítéli oda kiemelt európai jelentőségű védett területek szá-

mára. 1965-ben hozták létre. Az elismerést ötévente felülvizsgálják, amennyiben állapotromlás 
tapasztalható, visszavonják.

foszfát: a műtrágyagyártás alapanyaga. Üledékes kőzet, a sekélyebb vízben keletkezik, például rá-
kok vázából, halak ürülékéből, csontmaradványokból.

gallego (v. galíciai) nyelv: Spanyolország északnyugati részén, a Galícia autonóm közösségben 
beszélt újlatin nyelv.

hágó: a hegygerinc lepusztulással lealacsonyodott, nyeregszerű része, ahol valamilyen út visz ke-
resztül. Az alagutak megépítése előtt itt vezettek át a magashegységek fő közlekedési útvonalai.

higany: ezüstös fémszínű, cseppfolyós, könnyen párolgó nehézfém, vezeti a hőt és az elektromos 
áramot. A cinnabaritból nyerik ki.

horizont: ahol a földfelszín és az égbolt találkozik. A gömb alakú Földön kör alakú. 
innováció: szakmai fejlesztés, újítás létrehozása, egy új ötlet megvalósulása adott témában vagy 

területen.
jogharmonizáció: a tagországok jogrendszerének az uniós jogrendszerhez való hozzáigazítása.
katalánok: a spanyolországi Katalóniában élő újlatin nyelvű népcsoport.
kapacitás: egy üzem vagy berendezés teljesítőképességének a határa.
karr: ördögszántás, például mészkővidékek mélyen barázdált karsztosodott felszíne, amely a csa-

padék vagy olvadékvizek oldó hatására alakulnak ki. A karrmezők nagy területű karsztos felszí-
nek. A karrsziklák a karsztvidékek mélyen barázdált sziklái.

kópic: rozsszalmából kötött, fedeles fonott tárolóedény az Őrségben.
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külbirtok: egy adott ország határain kívül lévő olyan területe, mely gazdasági-politikai függésben 
van az anyaországtól.

logisztika: a dolgoknak az egyik helyről a másikra való eljuttatása költségtakarékos, gyors és a 
legésszerűbb módon.

magterület: a védett területek legbelső és legértékesebb zónája, ennél fogva fokozottan védett te-
rület.

magnezit: magnézium-karbonát (MgCO3) -ásvány, amely magnéziumban gazdag kőzetekből kép-
ződik hévizek hatására. Fontos tűzálló anyag az ipari felhasználásban, kohóbélelő téglák és ido-
mok gyártására.

márga: finomszemű tengeri vagy tavi üledékes kőzet. Kalcium-karbonátból és agyagásványokból 
áll. A cementgyártás egyik alapanyaga.

NSZK: Német Szövetség Köztársaság. A második világháború után Németországot kettéosztották. 
1949-ben, a nagy Németország nyugati részén alakult ország.

ortodox keresztény: az ortodox katolikus vagy más néven görögkeleti egyház tanításainak a kö-
vetője.

patinás: régi hangulatot árasztó. A patina szóból ered, a jelentése nemes rozsda, ami a fémen vagy 
a fán oxidáció hatására keletkező lerakódás. Műtárgyakon gyakori.

perlit: apró gömböcskékből álló, üveges vulkáni kőzet. Alkalmazása rendkívül széles körű. Legin-
kább hő- és hangszigetelő tulajdonságát kihasználva az építőiparban hasznosítják.

piacgazdaság: azt, hogy mit termeljenek, a kereslet és a kínálat határozza meg.
rekonstrukció: 1. helyreállítás, a hiányzó részek pótlása; 2. az eredeti állapothoz közeli forma lét-

rehozása.
sokác: római katolikus vallású délszláv népcsoport. A  12. század második felében telepedtek le 

főként Baranyában (Mohács környékén) és Bácskában.
sváb: 1. német népcsoport, akiket a 18. században telepítettek be Magyarországra; 2. a magyaror-

szági németek elnevezése.
szász: nyugati eredetű germán néptörzs.
szociális ellátó rendszer: az állampolgárok rászorulási alapon történő ellátó rendszere. Ide tarto-

zik az egészségügyi ellátás, a nyugdíjak, a különböző pénzbeli juttatások, étkeztetés, jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, ápolás, bentlakásos ellátás.

szuverenitás: önállóság.
területalapú támogatás: az Unió által finanszírozott támogatási rendszer, amely a gazdálkodó tu-

lajdonában lévő földterület után jár.
tőzegmohás dagadóláp: olyan helyen alakul ki, ahol bőséges a csapadék, és magas páratartalom 

jellemző. Tőzegmohafajok uralják.
urbanizáció: a latin urbis (jelentése: város) szóból ered, a városiasodás folyamatát jelenti. Az el-

nevezést kettős értelemben használjuk: városodás és városiasodás. A városodás a városok né-
pességszámának gyarapodásával járó folyamat. A  városiasodásról akkor beszélünk, amikor a 
városokra jellemző minőségi jegyek megjelennek és elterjednek a környező településeken.

világpiac: a nemzetközi forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások, valamint a részt vevő tényleges 
és lehetséges szereplők, valamint a működésüket meghatározó törvények, szokások együttese.

zeolit: nemfémes ásvány. Főként molekulaszűrőként, vízlágyításnál és tengervíz sótalanításánál 
használják.
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Természetföldrajzi adatok

Magyarország
Nagytájak területe

Nagytáj neve Terület (ezer km2)

Alföld 50,8

Kisalföld 5,3

Dunántúli-domb- és hegyvidék 11,4

Dunántúli-középhegység 7,2

Északi-középhegység 11,2

Nyugat-magyarországi-peremvidék 7,2

Magyarország legmagasabb csúcsai

Csúcs neve Hegység Magasság (m)

1. Kékes Mátra 1014

2. Galya-tető Mátra 964

3. Szilvási-kő Bükk 961

4. Péter hegyese Mátra 960

5. Istállós-kő Bükk 959

6. Bálvány Bükk 956

7. Virágos-sár-bérc Bükk 955

8. Körös-bérc Bükk 955

9. Pezső-kő Mátra 952

10. Büszkés-hegy Bükk 952

Magyarország legnagyobb folyóinak a vízgyűjtő területe

Folyó neve hossza (km) vízgyűjtő terület

Teljes Magyarországi Összes 
(km2)

Magyarországi 
(km2)

magyarországi 
részesedése (%)

Duna 2860 417 817 000 93 030 11,4

Ebből: Tisza 977 597 157 000 47 000 30,0

Ebből: Maros 880 49 30 300 1 880 6,2

Körösök 360 – 27 500 13 000 47,2

Szamos 415 50 15 800 300 1,9

Bodrog 115 49 13 600 1 000 7,4

Sajó 229 127 12 700 4 200 33,0

Zagyva 179 179 5 670 5 670 100,0

Dráva 695 143 40 200 6 900 17,3

Rába 383 189 18 000 8 700 48,3

Sió a Zalával és 
a Balatonnal

– – 14 700 14 700 100,0
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Természetvédelmi adatok

Természetvédelem
2014. december 31-i állapot szerint (Forrás: Földművelésügyi Minisztérium)

Nemzeti parkok területe

Nemzeti park neve Területe (ha) Igazgatósága

Aggteleki Nemzeti Park 20 183,7 Jósvafő

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 57 019,0 Csopak

Bükki Nemzeti Park 42 283,4 Eger

Duna-Dráva Nemzeti Park 49 751,6 Pécs

Duna-Ipoly Nemzeti Park 60 676,0 Budapest

Fertő-Hanság Nemzeti Park 23 891,3 Sarród

Hortobágyi Nemzeti Park 80 957,2 Debrecen

Kiskunsági Nemzeti Park 50 641,0 Kecskemát

Körös-Maros Nemzeti Park 51 246,5 Szarvas

Őrségi Nemzeti Park 44 048,3 Őriszentpéter

Védett természeti területek a védelem kategóriái szerint

Megnevezés Száma Területe (1 000 ha) Fokozottan védett terület (1 000 ha)

Országos jelentőségű, védett természeti területek

Nemzeti parkok  10 480,7 90,2

Tájvédelmi körzetek  39 336,9 30,0

Természetvédelmi területek  170 31,1 2,0

Természeti emlékek  42 – –

Összesen  261 848,7 127,2

Helyi jelentőségű, védett természeti területek

Természetvédelmi területek és természeti emlékek 1 880 43,1

Mindösszesen 2 141 891,8 127,2

Országos jelentőségű védett területek régiónként

Régió Nemzeti park 
(ha)

Tájvédelmi körzet
(ha)

Természetvédelmi 
terület (ha)

Természeti érték
(ha)

Összesen
(ha)

Közép-Magyarország 46 060 29 656 914 4 77 234

Közép-Dunántúl 41 140 41 813 6 894 0 89847

Nyugat-Dunántúl 89 548 28 881 1 443 0 119 872

Dél-Dunántúl 44 269 41 891 5 072 0 91 232

Észak-Magyarország 80760 110 029 4 302 56 195 147

Észak-Alföld 80 405 57 152 7 332 0 144 889

Dél-Alföld 97 916 27 453 5 126 0 130 495

Országosan 480 698 336 875 31 083 60 848 716
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Természetvédelmi adatok

Nemzetközi egyezmények hatálya alá eső területek

Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó területek

Terület megnevezése Területe
(ha)

Az egyezmény hatálya 
alá kerülés éve

1. Szaporcai-Ó-Dráva-meder 290 1979

2. Dinnyési Fertő és a Velencei Madárrezervátum 946 1979

3. Kardoskút 492 1979

 4. Mártély 2 247 1979

5. Felső-Kiskunsági szikes tavak 7 394 1979

6. Pusztaszer 5 088 1979

7. Hortobágy 31 839 1979

8. Kis-Balaton 14 974 1979

9. Tatai-tavak 1 898 1989

10. Fertő-tő 8 436 1979

11. Balaton (okt. 01-től ápr. 30-ig) 59 528 1989

12. Bodrogzug 4 220 1989

13. Ócsa 1 145 1989

14. Pacsmagi-halastavak 439 1997

15. Rétszilasi-halastavak 1494 1997

16. Biharugrai-halastavak 2 781 1997

17. Gemenc 19 768 1997

18. Béda-Karapancsa 8 718 1997

19. Izsáki Kolon-tó 3 059 1997

20. Baradla 2 056 2001

21. Ipoly-völgy 2 303 2001

22. Felső-Tisza 26 935 2003

23. Csongrád-Bokrosi Sós-tó 867 2003

24. Felső-Kiskunsági szikes puszták 12 849 2006

25. Rába-völgy 9 552 2006

26. Nyirkai-Hany 419 2006

27. Borsodi-Mezőség 18 471 2008

28. Montág-puszta 2 187 2008

29. Dél-balatoni halastavak és berkek 9 510 2011

Összesen: 259 905
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Természetvédelmi adatok

Bioszféra-rezervátumok 

UNESCO Ember és bioszféra program keretein belül

Terület megnevezése Területe
(ezer ha)

Magterület*
(ezer ha)

Az Egyezmény hatálya alá 
kerülés éve

1. Aggteleki bioszféra-rezervátum 45,3 1,2 1979

2. Fertő-tavi bioszféra-rezervátum 23,2 4,1 1979

3. Hortobágyi bioszféra-rezervátum 154,6 5,1 1979

4. Kiskunsági bioszféra-rezervátum 23,8 2,3 1979

5. Pilisi bioszféra-rezervátum 27,1 6,3 1980

6. Mura-Dráva-Duna határon átnyúló bioszféra-rezervátum 235,2 10,2 2012

Összesen 509,2 29,2

Európa Diplomával* rendelkező területek

Megnevezés Bejegyzés éve Területe (ha)

1. Ipolytarnóci ősmaradványok 1995 509,51

2. Szénás-hegycsoport 1995 1 383,93

3. Tihanyi-félsziget vulkanikus képződményei 2003 671,25

Összesen 2564,7
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