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Földrajz

Földünket tagolhatjuk kontinensekre, népekre, országokra, nyelvekre és
kultúrákra, de gazdasági értelemben egyetlen, hatalmas, mindent magába
foglaló rendszer, melynek elemei között sűrű szövetű hálózat alakult ki.
Egyre többen lakunk a Földön, elvesszük más élőlények lakóhelyét, 8000
éve fogyasztjuk bolygónk erőforrásait, és nehezítjük meg sebei gyógyulását, mert élni, és egyre többen egyre jobb körülmények között akarunk
élni! A világnépesség fogyasztása termelésnövelésre ösztönöz, a technikai fejlődés pedig a fogyasztást növeli, ami a termőföld, az ásványkincs
lelőhelyek kimerüléséhez vezet. Mindezek megismerése után megértheted,
hogy miért fontos szintetizáló tantárgy a földrajz.
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Bevezető
Rengeteg hír, információ jut el hozzátok a nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió és az internet közvetítésével. Jelentős
részük szól a világ országainak egyre jobban összefonódó gazdasági, pénzügyi, kulturális, politikai életéről. Ahhoz,
hogy a világ eseményeiben, a világgazdaság működésében el tudjatok igazodni, meg kell ismernetek a legfontosabb
társadalmi-gazdasági folyamatokat, összefüggéseket. Könyvünk ehhez nyújt segítséget.
A globalizáció sokféle tartalma közül a társadalmi-gazdasági vonatkozásokat emeljük ki, majd azt vizsgáljuk, hogy
ezek hogyan érvényesülnek az egyes térségekben, régiókban, országokban. Elemezzük a természeti adottságok és
a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti összefüggéseket, a különböző gazdasági tevékenységek elhelyezkedésének
időbeli és térbeli változásait, de a hangsúly inkább arra helyeződik, miként alakul egy-egy ország vagy térség szerepe
a világgazdaságban, milyen kedvező vagy éppen kedvezőtlen társadalmi, környezeti hatásokat eredményeznek
a globális folyamatok.
Legyetek nyitottak hazánk földrajzának megismerése mellett a szomszédos és a távolabbi országok, népek életének,
mindennapi gondjainak megértése iránt is! Nem lehet közömbös számunkra, ami a világban történik, az emberiség
előtt sokasodó válságjelek mind jobban felhívják a figyelmet a legszélesebb körű, békés nemzetközi összefogásra.
Tankönyvünket gazdagon illusztráltuk fotókkal, ábrákkal, táblázatokkal, térképvázlatokkal, melyekhez általában
kérdések, feladatok is kapcsolódnak. Ezek segítik a szöveg megértését, tanulhatóságát, és lehetőséget adnak önálló
elemzésekre, következtetések levonására. Bár a statisztikai adatok évről évre változnak, az arányok érzékeltetésére,
az összehasonlításra néhány év elteltével is alkalmasak maradnak. A leckék végén lévő összefoglaló kérdések
a kreativitásotokra építenek. Azt kérik, hogy új megvilágításban, rendszerben gondoljátok végig a tananyag egy
részét vagy egészét, és az ismeretek alkalmazásával oldjatok meg egy-egy – a mindennapi életben is előforduló –
problémát, illetve fogalmazzátok és vitassátok meg a véleményeteket. A projektórákon is lehetőségetek nyílik
egy-egy téma ismertetésére, megvitatására.
A tankönyvben színes mezőben lévő szövegek is vannak, amelyek kiegészítik a leckében leírtakat, és elősegítik
a tananyag megértését. Az egyes országokhoz fűződő legújabb információk, adatok, érdekességek összegyűjtésére
benneteket is ösztönzünk. Számos feladathoz internetcímet is ajánlunk azzal a céllal, hogy megkönnyítsük a hiteles
és aktuális információk gyűjtését.
A leckék végén összegyűjtött fogalmak az adott tananyag és az egyes fejezetekben tanultak összegzését is segítik.
A fejezet végi összefoglalás kérdései nem a hagyományos formában jelennek meg, hanem a rendszerezést elősegítő
táblázathoz, sémához, folyamatábrához, gondolattérképhez kacsolódóan.
Földrajzi tanulmányaitokhoz rendszeresen használjátok a munkafüzetet és az atlasz térképeit is! Az adott témakörhöz
kapcsolódó térkép olvasásával mindig könnyebb az ismeretek elsajátítása és rögzítése.
Bízunk abban, hogy sikerült kedvet ébresztünk korunk világának megismerésére, megértésére, ismereteitek
folyamatos bővítésére.
A szerzők köszönetüket fejezik ki dr. Farsang Andreának, dr. Szilassi Péternek, dr. Teperics Károlynak.
Tanulásotokhoz sok örömet és jó eredményeket kívánnak
a szerzők
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Társadalmi folyamatok
Többküszöbén
mint 7 milliárdan vagyunk
a 21.1.
század
Hol és miért nő a népesség száma?
Hol és miért alakultak ki Földünk nagy népességtömörülései?
Melyek a fiatalodó és az öregedő társadalmak problémái?
Hogyan függ össze a gazdasági fejlettséggel a foglalkoztatottság?
Miért nem jut elegendő élelmiszer mindenkinek? Melyek az élelmiszerválság okai?
Melyek a városfejlődés folyamatai és ellentmondásai? Miért az okosvárosoké a jövő?
Meddig növekednek a nagyvárosok? Mi jellemzi a globális városokat?
Melyek az urbanizációs problémák?
Miért vándorolnak az emberek? Melyek a nemzetközi migráció okai és hatásai?
Ezekre a kérdésekre is választ kapsz ebben a fejezetben.
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A víz beszerzése Indiában
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Több mint 7 milliárdan vagyunk

1.

Földünk népessége

A népesség létszámának, összetételének alakulásával,
a népesedési folyamatok vizsgálatával foglalkozó tudomány a demográfia.

A népszámlálás 5-10 évente szervezett országos adatgyűjtés, aminek célja, hogy az összegyűjtött adatokat hasznosítsák a társadalmi-gazdasági folyamatok
tervezéséhez. A népszámlálás alkalmával információt
kapunk a születések és a halálozások számáról, a családi
állapotról. Az állampolgárok válaszolhatnak arra
a kérdésre is, hogy melyik nemzetiséghez tartoznak,
gyakorolják-e vallásukat. Azt is megtudjuk, hogy mennyi
az aktív keresők száma, milyen a lakosság iskolázottsága,
de azt is, hogy milyenek a lakásviszonyok.
Magyarországon 2011-ben tartottak népszámlálást (cenzust). A népszámlálási célú, nem a lakosság egészét érintő
összeírásokat kis népszámlálásnak, mikrocenzusnak nevezik. A mikrocenzus eredményeit matematikai-statisztikai
módszerekkel dolgozzák fel, így kapnak belőle népszámlálási jellegű adatokat. 2016-ban volt kis népszámlálás.

b) Hányszorosával növekedett az utolsó 100 évben bolygónk lakóinak száma (1.1.)?
c) Vajon miért nem nőtt mindig azonos ütemben a Föld
népességszáma?
Jelképesen egy indiai újszülött kislányt választott a Föld
hétmilliárdodik lakójának 2011. október 31-én egy brit segélyszervezet. Az indiai kormány 2000 májusában ünnepélyesen köszöntötte az ország egymilliárdodik lakosának
megszületését, de nem tervezik, hogy külön köszöntsék
a Föld hétmilliárdodik lakóját.
Bolygónk népességszáma 2017 júliusában már 7,6 milliárd
fő volt.

(milliárd fő)

8
6
4
2

1850

1900

1950

A gyűjtögetéssel, vadászattal foglalkozó őseink csak állandó
vándorlással tudták biztosítani a létfenntartáshoz szükséges
élelmet. A 20-30 főből álló nagycsaládok létszáma alig emelkedett, a népességszám növekedése rendkívül lassú volt.
A változást a földművelésre való áttérés, és az ezzel együtt
járó letelepedés jelentette Kr. e. 10 000 körül. Az állandó települések, a földművelés, az állatok háziasítása sokkal biztonságosabbá tette az élelmiszer-ellátást. Ez pedig a természetes
szaporodás növekedésével, a népességszám lassú gyarapodásával járt együtt. Az időszámítás kezdetén mintegy 130
millióan élhettek bolygónkon.

2000

1.1. A világ népességszámának alakulása
(http://nepesseg.population.city/world)

2050

.a népességszám növekedésének ütemében (1.1.)!
b) Nézd meg a http://www.population.io oldalt!
Hol születnek a legtöbben?
c) Mely tényezők és hogyan határozzák meg egy
ország népességének számát?
d) Igazold azt az állítást, hogy a fejlődő világ határozza meg
korunk népesedési folyamatait!

3. a) Milyen területi különbségek vannak az újszülöttek
arányában (1.2.)?
b) Próbáld megmagyarázni a különbségeket!
3%

10 milliárd, 2083
9 milliárd, 2043
8 milliárd, 2025
7 milliárd, 2011
6 milliárd, 1999
5 milliárd, 1987
4 milliárd, 1974
3 milliárd, 1960
2 milliárd, 1927
1 milliárd, 1804

0
1800

Egy ország népességének száma a természetes szaporodástól és a vándorlási különbözettől függ. A népes
ségszám változásának egyik meghatározó tényezője
a természetes szaporodás (vagy természetes fogyás), azaz
az élveszületések és a halálozások számának különbsége,
amit általában ezer lakosra vetítve ezrelékben (‰-ben)
adnak meg.

2. a) Magyarázd meg, miért történnek változások

1. a) Értelmezd a szemelvényt!

10

Hol és miért nő a népesség száma?

Ázsia

4,5%

Afrika

12%

Közép- és
Dél-Amerika

0,5%

20%

60%

Észak-Amerika
Európa

2100

Ausztrália és
Óceánia

1.2. Az újszülöttek aránya földrészenként (2014)
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Az ipari forradalom hatására javultak az életkörülmények, a közegészségügyi ellátás, fokozatosan csökkent a
gyermekhalandóság, nőtt a várható élettartam. Ez pedig a
népességszám ugrásszerű emelkedésével járt Nyugat-Európában, amelyet első demográfiai forradalomnak vagy
más szóval népességrobbanásnak nevezünk.
A 20. század második felében a gazdasági-technikai
fejlődés vívmányai a fejlődő világban is elterjedtek.

A javuló életkörülmények, az egészségügyi ellátás fejlődése a halálozások számának jelentős mértékű csökkenésével járt. Fokozatosan csökkent a csecsemőhalandóság
is, amit azonban – az ipari forradalom Európájához
hasonlóan – nem követett a születések számának mérséklődése. Ez pedig egy addig nem tapasztalt mértékű
népességszám-növekedéssel, népességrobbanással járt.
Ezt nevezzük második demográfiai forradalomnak.

4. a) Hogyan változott a természetes szaporodás a történelem során (1.6.)?
b) Keress magyarázatot a görbe csúcsára és ereszkedésére (1.6.)!
c) Értelmezd a karikatúrát (1.3.)!
21‰

20

(ezrelék)

15
10
5
0

1.3. Társalgás 2011. október 31-én

1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100

1.6. A természetes szaporodás a Földön

5. Keress kapcsolatot a népességszám és a természeti erőforrások között (1.4.)!

OLAJ
RIZS

OLAJ

OLAJ

RIZS OLAJ SZÉN

RIZS

OLAJ
SZÉN
RIZS OLAJ
SZÉN
RIZS
OLAJ
SZÉN
RIZS

OLAJ

RIZS OLAJ SZÉN

OLAJ
SZÉN
RIZS OLAJ
SZÉN
RIZS
OLAJ
SZÉN
RIZS

1.4. A népességszám és az erőforrások egyensúlya

6. a) Hasonlítsd össze a két kartogramot (1.5.)! Hol tapasztalsz szembeötlő változásokat?
b) Mi lehet a változások oka?
A kartogram egy torzított térkép, amin az országokat, kontinenseket nem a valós területük, hanem egyéb adatok alapján
ábrázolják. Az 1.5. ábrán a népességszám nagysága alapján szerkesztették meg az egyes országok területét.

napjainkban

várhatóan 2050-ben

1.5. A világnépesség területi eloszlása napjainkban és 2050-ben
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A legnagyobb
népességtömörülések:
– Ázsia déli és
keleti partvidéke;
– Nyugat-Európa;
– USA atlanti
partvidéke, a
Nagy-tavak déli
előtere.

A demográfiai átmenet

Nagy népességtömörülések

A születések és a halálozások számának
történelmi léptékű változása alapján a világ
népesedési folyamatának, a demográfiai
átmenetnek öt szakaszát különíthetjük el
(1.7.). A Föld népességére jellemző, hogy
a születési és a halálozási arányszám is
folyamatosan csökken. Ez a változás térségenként eltérő időszakokban következett be,
sok helyen napjainkban is tart. Előbb-utóbb
Földünk minden társadalmára az alacsony
természetes szaporodás (alacsony születési
és halálozási arányszám) lesz jellemző.
E hosszú távú folyamatot szemléle
tesen a demográfiai átmenet modelljével lehet bemutatni. A születési és halálozási
mutatók változása jól látható határokat jelöl
ki az egyes szakaszok között. Előbb-utóbb
minden ország átmegy az egyes szakaszokon.

A népesség területi eloszlásáról a népsűrűség tájékoztat, ami az 1 km2-re jutó lakosok
számát fejezi ki. Földünk átlagos népsűrűsége: 53 fő/km2, ez azonban nagy különbségeket takar. Vannak túlzsúfolt, rendkívül
sűrűn lakott területek, és vannak szinte
lakatlan térségek (1.8.). A népsűrűség a lakosság területhasználatának mértékére is utal.
Minél nagyobb a népsűrűség, annál kisebb
terület áll rendelkezésre, annál fontosabb
a hatékony gazdálkodás a területtel.
A legnagyobb népességtömörülések a természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok együttes hatására alakultak
ki. Ebben az elmúlt évtizedekben a gazdaságirányítás, a pénzügyi szolgáltatások és
a kultúra szerepe volt a legmeghatározóbb.
A földi népesség területi eloszlását megvizsgálva jól kirajzolódik három nagy
népességtömörülés.

7. a) Melyik demográfiai szakasz jellemző jelenleg hazánk népesedési

folyamatára?
b) Gyűjtsd országokat példaként az egyes szakaszokra!

‰

40

Északi sarkkör

Ráktérítő

születési arányszám
(ezrelék)

30
20

Egyenlítő

természetes
szaporodás
természetes
fogyás

halálozási arányszám

Baktérítő

10
0

Népsűrűség (fő/km2)

I. szakasz

II. szakasz

III. szakasz

IV. szakasz

V. szakasz

1.7. A demográfiai átmenet szakaszai

8. a) Mely tényezők korlátozzák a népesség letelepedését?

b) Gyűjts példákat ritkán lakott térségekre az egyes kontinenseken!
c) Nézz utána, hol és hogyan próbálták meg vonzóvá tenni a korábban
alig lakott térségeket! Nézz utána Brazília példáján!
9. a) Állapítsd meg az atlasz segítségével, hogyan határozza meg
a földrajzi fekvés a népességtömörülések kialakulását!
b) Gyűjts példát az egyes kontinenseken sűrűn lakott térségekre! Mekkora a népsűrűségük?
c) Hányszorosa ez az érték a Föld átlagos népsűrűségének?
d) Állapítsd meg, hogy hány fő él átlagosan 1 km2-en a nagy népességtömörüléseken!
e) Keress szempontokat a népességtömörülések összehasonlítására!

1

50

100

200

1.8. Sajátos szerkesztési eljárással egy elképzelt kontinensre vetítettük a földi népesség
eloszlását az övezetekben való elhelyezkedés
és a tengerparttól mért távolság alapján

10. a) Melyik félgömb a sűrűbben lakott (1.8.)?
b) Melyik földrajzi övezet a legsűrűbben lakott?
Mivel magyarázható? Fogalmazz meg összefüggéseket a földrajzi fekvés és a népsűrűség
kapcsolatáról!
11. a) Keresd meg a nagy népességtömörüléseket az atlaszban!
b) Mivel magyarázható a kialakulásuk?

10
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Földünk népessége

síkvidék
munkalehetőség

jó közlekedési
kapcsolat

szélsőségesen
hideg éghajlat

vonzó tényezők
elérhető
vízkészlet

természeti
erőforrások

szélsőségesen
száraz éghajlat
taszító tényezők

termékeny
talaj

terméketlen
talaj

mocsaras
terület

hegyvidék

12. a) Mely tényezők befolyásolják
leginkább, hogy egy
területeken mennyi
ember él (1.9., 1.10.)?
b) Hozz példákat
a világ különböző
részeiből a vonzó
és taszító tényezők
érvényesülésére!
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1.9. Az emberek élőhelyét befolyásoló tényezők

DZSODHPUR
1722

13. a) Nevezd meg
a három leginkább
túlnépesedett országot!
b) A szemelvényben
olvasható országok
közül válassz ki egy
országot! Keress választ az interneten a
túlnépesedés okaira!

1.10. Az Indus völgye éjszaka (NASA műholdkép és domborzati térkép)
Az országokat sokféle szempont szerint rangsorolják. Az egyik rangsor a népesség fenntarthatósága alapján készült. E szerint a vizsgált 130 ország közül 77 ország népessége
több erőforrást használ, mint amennyit előállít. Közöttük van Kína, India és több európai
ország is. A népesség fenntarthatósága alapján Szingapúr a világ leginkább túlnépesedett
állama, amit Izrael és Kuvait követ.

Alacsony
népességszám
– munkaerőhiány
– nincs elég lakás
– kis termelékenység
– víz- és légszeny
– kihasználatlan erő
nyezés
források
– élelmiszer- és víz
– magas adók
hiány
– az áruk és szolgálta
– magas bűnözési
tások kis piaca
arányszám
– alacsony kiviteli
– nem megfelelő
arány
egészségügyi ellátás
és oktatás
– kevés munkahely
– szegénység
Túlnépesedés

14. a) Fogalmazd
meg a problémák
okát a túlnépesedett és az alacsony
népességszámú
területeken!
b) Próbálj találni
egyéb okokat is!

1.1. táblázat. A magas és az alacsony népsűrűség
következményei

Fogalmak

népsűrűség • népességtömörülés • természetes szaporodás (fogyás) • demográfiai
forradalom • népességrobbanás • demog
ráfiai átmenet

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Készíts idővonalzót, amelyen megfogalmazod, hogy az egyes tör
ténelmi korokban hogyan és miért változott a Föld népességszáma!
2. Mik az okai a Föld egyenlőtlen benépesedésének?
3. Foglald össze, hogy mi a demográfiai átmenet modelljének lényege!

11
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Ahányan, annyifélék vagyunk

2.

A népesség összetétele

1. a) Mivel magyarázható az europid nagyrassz nagyarányú elterjedése?
b) Gyűjts példákat egyéb, keveredéssel kialakult emberfajtákra!
c) Mely emberfajták keveredésével alakult ki a mulatt, a mesztic és
a zambó népesség?

Átmeneti rasszok
kevert
europo-negrid

Nagyrasszok
europid
negrid
mongolid
ausztralid

Újkori keverékformák
mulatt
(negrid-europid)

kevert
europo-mongolid

mesztic
(amerindid-europid)

kevert
ausztralid

zambo
(negrid-amerindid)

Őseink a jégkorszak végi vándorlásaik során
az Antarktisz kivételével minden földrészre
eljutottak. A különböző adottságú földrajzi
környezetben letelepedő emberek szervezete
fokozatosan alkalmazkodott az elérő adottságokhoz. Az alkalmazkodás következtében az
egyetlen emberi faj (Homo sapiens) különböző típusai alakultak ki (2.1.). Ezek az europid,
a mongolid, a negrid, a veddo-ausztralid
nagyrasszok. Keveredésükkel új emberfajták
is kialakultak.

Elöregedő és fiatal
társadalmak
Mennyi fiatal és idős ember él egy országban? Ezt legszemléletesebben a korfa mutatja be, ami egy sajátos diagram, a lakosságot
korcsoportonkénti és nemenkénti megoszlásban ábrázolja. Alakja sokat elárul az
ország népesedési folyamatairól (2.2.).

90

90

65

65

65

45
15
6

(korév)

90

(korév)

(korév)

2.1. A nagyrasszok földrajzi elterjedése

Földünk népessége igencsak sokszínű. Ennek
kialakulásában szerepet játszottak az eltérő
környezeti adottságok. A 21. század elejére
a felgyorsuló információáramlásnak köszönhetően egyre többet tudtunk meg egymásról,
és egyre jobban megismerhetjük egymást.

45
15
6

férfiak
nők
gyarapodó népesség

Piramis alakú korfa
– Fiatal korszerkezet, gyorsan növekvő népességszám,
– Magas a 15 évnél fiatalabbak aránya, de csak kevesen érik meg az idős
kort.
– Fejlődő országok (pl. Niger).

45
15
6

férfiak
nők
stagnáló népesség

Harang és méhkas alakú korfa
– Egyensúlyban van a születések és a
halálozások száma.
– A fiatal és az idős korú népesség
aránya kiegyenlített.
– Nagy természetes szaporodású fejlett országok (pl. USA, Ausztrália).

férfiak
nők
fogyó népesség

Urna és koporsó alakú korfa
– Alacsony születésszám.
– A fiatalok aránya gyorsan csökken.
– A 65 év feletti népesség aránya növekszik.
– Fejlett országok (pl. Németország,
Japán).

2.2. Korfatípusok
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2. a) Hogyan változik a világnépesség

2010

2050

férfiak

300

2100
nők

életkor (év)

(korcsoport)

korfájának alakja (2.3.)?
b) Milyen folyamatokról árulkodnak az egymásra vetített korfák?
3. a) Elemezd a http://populationpyramid.
net honlapon a világ népességét
ábrázoló korfa alakjának változását
1980-tól napjainkig!
b) Keresd meg Magyarország korfáját,
és hasonlítsd össze Németország és Nigéria korfájával!
https://www.ksh.hu/interaktiv/
korfak/orszag.html
c) Melyik korfatípus jellemző Magyarországra?

1950
100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5– 9
0– 4
400

nők

200

100

0
100
(millió fő)

200

300

400

Valamivel több fiúgyerek születik, mint lány.
2.3. A világ népességének korfája 1950-től előrevetítve 2100-ig
Ez a különbség azonban felnőtt korra kiegyenlítődik, az idősek között már a nők vannak többségben. A nők születéskor várható élettartama akár 5-8 évvel is meghaladhatja
a férfiakét. Ettől némileg eltér néhány afrikai és ázsiai ország adata, ahol elsősorban társadalmi-kulturális okok miatt a férfiak
élnek néhány évvel tovább. Általános vonás az is, hogy a két nem aránya kiegyenlített. A felerősödő elvándorlás és a háborúk
azonban az érintett térségben általában nőtöbblethez vezetnek. Kínában az egyg yermekes családmodell elterjedése ugyanakkor épp ellenkezőleg, jelentősen megnövelte a fiúk arányát a fiatal népességen belül.

4. a) Mi lehet az oka annak, hogy az idősebb korosztályban egyre magasabb a nők aránya?
b) Milyen problémákat okozhat a két nem arányának jelentős különbsége Kínában?

Mivel foglalkozunk?
A népesség mint potenciális munkaerő
nagyon fontos az egyes országok számára.
Munkaképes korúnak a 15–64 éves népességet tekintjük. (A Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet a felső korhatárt 75 évben állapítja
meg.) A munkaképes korúak lehetnek gazdasági szempontból aktívak, akik között
vannak aktív keresők, azaz foglalkoztatottak és munkanélküliek. A gazdaság szempontjából inaktív, munkaképes korú népesség is két csoportra osztható. Egyik
csoportjuk jövedelemmel (pl. gyes, gyed,
nyugdíj) rendelkezik, ők az inaktív keresők.
Másik részüknek nincs jövedelmük, ők az
eltartottak (például tanulók, háztartásbeli
nők).
Gazdaságilag aktív népesség
Foglalkoztatottak
van munkájuk,
dolgoznak

Munkanélküliek
nincs munkájuk

A gazdaság állapotáról a foglalkoztatási
és a munkanélküliségi ráta sokat elárul.
A foglalkoztatottság vagy foglalkoztatási ráta a munkában állók százalékos arányát fejezi
ki a teljes munkaképes korú népességhez viszonyítva. Munkanélkülinek (állástalannak)
tekintjük azokat, akik képesek és akarnak
is dolgozni, de mégsem találnak munkát.
A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek
százalékos aránya a munkaerő-állományhoz
viszonyítva.
A gazdaság fejlettségéről árulkodik a foglalkoztatási szerkezet mutatója. Azt mutatja
meg, hogy az aktív keresők hogyan oszlanak
meg a gazdasági ágazatok (mezőgazdaság,
ipar, szolgáltatás) között.

5. a) Hogyan függ
össze a gazdasági
fejlettséggel a foglalkoztatottság?
b) Hogyan alakul
a munkaképes korúak száma a fiatalodó,
illetve az elöregedő
társadalmakban?
c) Mivel magyarázhatók az egyes korszerkezeti változások?
6. Milyen lépé
seket tartanál fontosnak a fiatalok munka
nélküliségének a csökkentésére?

Gazdaságilag inaktív népesség
Inaktív keresők
van jövedelmük
(pl. gyes, nyugdíj)

Eltartottak
nincs jövedelmük
(pl. tanulók, háztartás
beliek)

2.1. táblázat. A munkaképes korúak csoportosítása
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Vallási sokszínűség
A világ népessége vallási és nyelvi szempontból is sokszínű. A legtöbb hívőt a nagy világvallások tömörítik:
a keresztény, az iszlám, a hindu, a zsidó vallás és a buddhizmus. A vallások magukban hordozzák kialakulásuk
és elterjedési területük természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságait. Ugyanakkor a vallási előírások, hagyo

mányok vagy éppen a szent iratokba foglalt tilalmak
is kihatnak a gazdaságra, a politikai döntésekre. Megjelennek a tudomány, a művészetek, a kultúra területén,
de az emberi kapcsoltok szintjén is. Hatással vannak
az életmódra, a táplálkozási szokásokra, a családala
pításra, a születésszabályozásra, a foglalkozás választására vagy a nemek közötti kommunikációra, az egyenjogúságra.

7. a) Alkossatok öt csoportot! Mindegyik csoport

válasszon egy világvallást, és készítsen bemutatót! A bemutatóban térjetek ki:
– a vallás jellemzőire (előírásai, szent helyei, ünnepei,
jelképei stb.),
– a művészetekre, kultúrára gyakorolt hatására,
– a vallás hatására, szerepére az emberek mindennapi
életében!
b) Mely vallásokra ismersz a számozott képek alapján?

8. a) Melyik kontinenst nevezhetjük a vallások szülő
helyének?
b) Állapítsd meg az ábra és az atlasz segítségével, mely
területeken terjedtek el a világvallások (2.4.)!

kereszténység (31%)

konfucianizmus és taoizmus (6%)

iszlám (23%)

sintoizmus és taoizmus (1,5%)

hinduizmus (15%)

zsidó (0,2%)

buddhizmus (7%)

törzsi és természeti vallások

2.4. A világvallások híveinek földrajzi elterjedése és arányuk
az össznépességből

1

2

Szót értünk egymással?
Földünk lakói mintegy 3000 nyelven beszélnek, azonban
ezek közül a 16 legfontosabbat használja a népesség közel
kétharmad része. A legtöbben (1 milliárdan) a kínai
(mandarin) nyelvet beszélik anyanyelvként, ezt követi
az arab és a hindi. A beszélt nyelvek közül azonban az
angol a legelterjedtebb. 400 millió ember anyanyelve
és közvetítő nyelvként – az eltérő anyanyelvűek közötti
kommunikációban – mintegy 1 milliárd ember használja.
Az angol emellett a legelterjedtebb tanult nyelv is.
Hivatalos nyelvnek azt a nyelvet nevezzük, amelyet
egy adott állam vagy szervezet a hivatalos működése
során használ. Az Egyesült Nemzetek Szervezetében
a dokumentumokat hat nyelvre (angol, spanyol, francia,

3

4

arab, kínai és orosz) fordítják le. Az Európai Unióban
minden tagország nyelve hivatalos nyelv.
Az utazási lehetőségek bővülése, a külföldi munkavállalás, a világhálón való kalandozás mindinkább
szükségessé teszi valamely világnyelv ismeretét.
A külföldről érkező hatások, a globalizáció nyelvi kultúránkat, nyelvhasználatunkat is átalakítja.
A nyelveket rokonságuk szerint nyelvcsaládokba sorol
juk. A legelterjedtebb az indoeurópai nyelvcsalád, amelyhez tartozó nyelvek csaknem minden kontinensen elterjedtek. A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor
ágához tartozik, amely nyelvcsalád nyelvét kb. 25 millióan
beszélik.
Miért jelentünk nyelvi szigetet Európa közepén?

14
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A népesség összetétele
9. a) Gyűjts példákat a nyelvhasználat

átalakulására, a globalizáció nyelvi hatására!
b) Hogyan vélekedtek ezekről a változásokról?
Vitassátok meg az osztályban!
c) A nyelvek területi elterjedése változó.
Készíts listát azokról a nyelvekről, amelyeken
beszélsz és olvasol, és amelyeket szüleid
és nagyszüleid használnak! Hogyan változott
a három generáció által beszélt nyelvek száma az időben?
(https://www.ethnologue.com/statistics/size)
d) Miért és hogyan változik napjainkban
az idegennyelvtudás szerepe?
e) Mi a különbség az anyanyelv és a beszélt
nyelv között?

Együtt, egy országban
A Föld népessége különböző államokban
él. Az állam politikai fogalom. Olyan, határokkal kijelölt földrajzi terület, amelyet
intézményei segítségével egy adott politikai
rendszer irányít. Az államok lakosságát egy
vagy több nemzet alkotja. A nemzet az emberek olyan tartós, a történelem során kialakult
politikai-gazdasági csoportja, amelyet a közös
terület, a közös kultúra és nyelv köt össze.
Nemzetiség (nemzeti kisebbség) egy
adott állam területén az államalkotó
nemzethez vagy nemzetekhez képest
kisebbségben élő népcsoport, amelynek
van anyaországa. Tagjait nyelvük, kultúrájuk, közös történelmi múltjuk kapcsolja
össze. A nemzetiségek élhetnek nagyobb
közösségekben (tömbben), de elszórtan
(szórványban) is. Vannak olyan országok,
amelyek népessége döntően egy nemzethez
tartozik, ezek a nemzetállamok (pl. Portugália). A többségre azonban több nemzet,
illetve nemzetiség együttélése jellemző (pl.
döntően két nemzet, a flamand és a vallon

Fogalmak

korfa • foglalkoztatottság • munkanélküli
ség • foglalkoztatási szerkezet • világvallás •
hivatalos nyelv • nemzet • nemzetiség • ál
lam • nemzeti kisebbség • etnikai kisebbség

f) Keress olyan afrikai országokat, amelynek az angol, illetve amelynek
a francia a hivatalos nyelve! Mi az elterjedésük oka?

észak
(angolszász)amerikai

orosz
európai
kínai-japán
iszlám

óceániai

latinamerikai

feketeafrikai
(szubszaharai)

indiai

óceániai
délkeletázsiai

ausztrál

2.5. Kultúrkörök a világban

alkotja Belgium lakosságát, Bosznia–Hercegovina a szerb, a bosnyák
és a horvát nemzet közös szövetségi állama).
Az etnikai kisebbség nem rendelkezik anyaországgal, tagjai
nyelvi, kulturális jellemzőik, hagyományaik alapján tartoznak össze.
Ilyen közösséget alkotnak például Magyarországon 13 nemzetiséget
tartanak nyilván (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán). A cigány
nemzetiségnek nincs anyaországa.a kurdok Délnyugat-Ázsiában.
A nemzetiség létrejöhet például államhatárok megváltozásával, új álla
mok megszületésével, vagy tömeges bevándorlással. A mag yar nemzet
és állam területének felosztásával (1920 után) a magyar nemzet tagjai
milliószámra váltak az új országok területén nemzetiséggé (nemzeti kisebbséggé). Ugyancsak a határváltozásoknak köszönhető például az ukrajnai orosz, litvániai és ukrajnai lengyel, horvátországi és koszovói szerb
nemzeti kisebbségek kialakulása is. A kivándorlási hullám alakította ki
Kanada francia nemzetiségét.
a) Történelmi ismereteid alapján keress példákat a nemzetiségek kialaku
lására!
b) Mondjatok példát a közelmúlt háborús konfliktusai közül olyanokra, ami
vallási, és olyanokra, ami etnikai ellentétek miatt alakult ki!
c) Mondj példákat több nemzetiségű szövetségi államokra Európában!

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Egy ország népessége 20 millió fő. A 15–64 éves korosztály létszáma

14 millió fő, közülük 8 millióan dolgoztak. Munkanélküliként 700 ezer főt
tartottak nyilván. Hány fő tartozott az inaktív munkaképes korúak közé?
Mekkora a foglalkoztatási és a munkanélküliségi ráta?
2. Tervezz korfát a gyorsan növekvő, a gyorsan csökkenő, a stagnáló
és a háború után „lábadozó” társadalomra! Mely országok mai korfájára
hasonlítanak?
3. Melyik a nyelvi szempontból legegységesebb kontinens?
Mely nyelvcsaládok terjedtek el e földrészeken? Vajon miért? Melyik
kontinens a legszínesebb nyelvi szempontból?
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3.

A fiatalodó és öregedő társadalmak problémái

Népesedési problémák

1. a) Mivel magyarázható a Föld népességszámának
robbanásszerű növekedése?
b) Számítsd ki, hogy egy tanítási óra alatt hány fővel gyara
podik a Föld népessége! Hány gyermek született és hányan
haltak meg ennyi idő alatt?
(http://www.worldometers.info/hu)
c) Hogyan befolyásolhatják a fenti folyamatok a születési és
a halálozási arányokat? Mondjatok azokra konkrét példákat!

Sokasodunk hirtelen

2. a) Milyen különbség van a fejlett és a fejlődő országok

népesedési folyamatai között?
b) Miért okoz demográfiai problémát, ha a termékenységi
arányszám nagyon magas, de az is, ha tartósan alacsony?

3. a) Melyik kontinens népessége gyarapodott
a legg yorsabban és melyik a leglassabban (3.1.)?
Mi lehet az oka? (https://www.ksh.hu/interaktiv/
grafikonok/vilag_nepessege.html)
b) Melyek a fiatal és az idős korosztályok? Gyűjtsd össze
melyek a két korosztály értékeit a társadalom számára!

Évi átlagos népességváltozás,
2000–2015 (%)
–1,2

0

1

2

3

8,5

3.1. A népesség számának növekedési üteme

4. A lenti szemelvény elolvasása után válaszolj a kér

désekre!
a) Mi az oka az alacsony gyermekvállalási hajlandóságnak
Japánban?
b) Melyek a japán népesedés sajátosságai a nyugati társadalmakkal összehasonlítva?
c) Hogyan járulnak hozzá a kulturális hagyományok a ma
gas termékenységi arányszámhoz Nigériában?
d) Mi az oka a magas születésszámnak Nigériában?
e) Milyen terhet ró a fejlődő országok társadalmára a fiatal
népesség nagy száma és aránya?
A világ országai közül Japánban az egyik legalacsonyabb
a termékenységi arányszám (a szülőképes korú női népességre jutó születések átlaga 1,2), ugyanakkor ott a legmagasabb a születéskor várható élettartam. Az elmúlt évtizedekben a népesség elöregedése vált Japán legfőbb társadalmi problémájává. Mérsékelheti a gazdasági növekedését,
hogy csökken a munkaképes korú népesség száma, ezáltal
visszaesik a belföldi fogyasztás, és csökkennek a lakossági
megtakarítások is. Az idősek arányának növekedése miatt
a társadalomnak többet kell szociális (például nyugdíjra) és
egészségügyi ellátásra költenie.
Nigéria annak a húsz trópusi-afrikai országnak az egyike,
amelyben a termékenységi arányszám egyik legmagasabb a Földön: egy nő átlagosan több mint öt gyereket szül.
A nagy család a jólét és a fontosság jele az afrikai kultúrában. Ha fennmarad a népességgyarapodás jelenlegi üteme,
akkor huszonöt év múlva Nigériában a mostani 186 millió
helyett 300 millióan fognak élni, tizedakkora területen, mint

3.2. Háromgenerációs japán család

3.3. Egy nigériai család
az USA. A népességgyarapodás üteme jóval meghaladja
a gazdaság növekedésének ütemét, sokak életszínvonala
zuhan, a városi lakosoknak több mint a fele munkanélküli.
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A fejlett gazdaságú országok nagy problémája, hogy az
átlagéletkor és a várható élettartam növekedése mellett
a születési arányszám sok esetben annyira lecsökken,
hogy a népesség száma fogy. Különösen Európában
jellemző (pl. Németország, Olaszország, Írország és a
volt szocialista országokban), de több ázsiai országban
is kimutatható (pl. Japán, Dél-Korea).
Jellegzetes problémája ezeknek az országoknak
a népesség elöregedése. Az idősek arányának növekedése a nyugdíjrendszerek működését nehezíti. Súlyosbítja a gondokat, hogy a lassú gazdasági növekedés miatt a fiatalok munkanélküliségi rátája emelkedik, miközben a nyugdíjkorhatár emelése is szükséges.

6. a) Hasonlítsd össze az időskorúak arányát a fejlődő

és a fejlett országokban (3.4.)! Mi lehet a különbség oka?
b) Idézd fel, amit a demográfiai átmenet szakaszairól tanultál! Vonj párhuzamot a szakaszok jellemzői és az egyes
szakaszokra jellemző társadalmak korösszetétele között!
c) Melyek a fejlett országok népesedési problémái? Milyen
okokra vezethetők vissza?

5. a) Hogyan változott a népességgyarapodás üteme
a világban (3.5.)?
b) Hogyan lehet előre jelezni a népesség számának alakulását?
2,5
2,0
(százalék)

Mérséklődő növekedés

1,5
1,0
0,5
0

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

3.5. A Föld népességszámának növekedési üteme

d) Állíts össze listát arról, hogy mi alapján mondható, egy
országról, ott jó öregnek lenni (3.6.)! Miért nem biztosítja
ezeket minden ország a lakosságának?
e) Melyek a legidősebb társadalmak, ahol jó megöregedni?
Mi az oka?
A 60 évesnél idősebbek száma és aránya
2015

901

millió fő

12,3%
(össznépesség
százaléka)

2092

1402

millió fő

16,5%
(össznépesség
százaléka)

millió fő

21,5%
(össznépesség
százaléka)

Ahol a legjobb megöregedni
LEGJOBB

2015

10

20

25

30

2050

nincs adat

LEGROSSZABB

A 60 éven felüli
népesség aránya (%) 0

2050

2030

Svédország (1.)
Norvégia (2.)
Németország (3.)
Hollandia (4.)
Kanada (5.)
Svájc (6.)
Új-Zéland (7.)
USA (8.)
Izland (9.)
Japán (10.)
Magyarország (40.)
Honduras (82.)
Montenegró (83.)
Gáza (84.)
Nigéria (85.)
Malawi (86.)
Ruanda (87.)
Jordánia (88.)
Pakisztán (89.)
Tanzánia (90.)
Afganisztán (91.)

25,8
25,5
24,5
24,0
17,8
16,6
11,4
8,3
4,6
3,3

54,7

89,9
89,8
89,3
88,2
88,0
87,9
84,5
83,8
83,4
83,1

3.6. A Föld lakosságának öregedése az ENSZ előrejelzése
alapján
3.4. A 60 év fölötti népesség arányának változása

Mit jelentenek a számok a sávok végén?
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Nigéria - 2016

7. Nézd meg a népességgyarapodás üte-

mét az interneten!
(http://www.worldometers.info/worldpopulation/)
8. Hogyan mérsékelhető a népesség számának növeke
dése? Készíts vázlatot a lehetőségekről!
9. Hasonlítsd össze a két ország korfáján (3.8.) a 15 évnél
fiatalabb és a 60 évnél idősebb lakosság arányát! Gyűjtsd
össze a különbségek okait és következményeit!
Népesség
(millió fő) 2016

Népesség
(millió fő) 2050

India

1267

1652

Kína

1373

1314

Nigéria

186

440

USA

324

400

Indonézia

258

366

Ország

Pakisztán

202

363

Brazília

206

227

Banglades

156

202

3.1. táblázat. A legnépesebb országok a világon

10. a) Keresd meg Nigert az atlaszban!

férfiak

20
16
(millió fő)

12

8

nők

4

8

12

Magyarország - 2016

férfiak

415 332
(ezer fő)

4

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
0 (év) 0

249

166

83

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
0 (év) 0

83

16
20
(millió fő)

nők

166

249

332 415
(ezer fő)

3.8. Nigéria és Magyarország korfája

b) Számítsd ki az ország természetes szaporodását! 2016-ban 18,64 millióan lakták (3.2. táblázat).
c) Hogyan változott az 1000 főre jutó születések és halálozások száma?
Gyűjtsd össze a változások okait!

3.7. Gyermekmunka a világon

Év

Születések
(1000 főre)

Halálozások
(1000 főre)

1990

55

22,5

1995

54,6

19,9

2000

53,2

16,8

2005

51,5

14

2010

50,3

11

2011

50

10,5

2012

49,8

10

2013

49,7

9,5

2014

49,4

9,1

2015

48,4

9,9

2016

44,8

12,1

3.2. táblázat. Az 1000 főre jutó születések és halálozások száma Nigerben

11. a) Miért van szükség gyermekek dolgoztatására?

b) Nézz utána, hogy milyen jellegű munkákat végeznek gyerekek a világban!
c) Mely kontinensen terjedt el leginkább a gyermekmunka (3.7.)?
d) Milyen demográfiai okai vannak ennek?
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Népesedési problémák
Új HIV-fertőzöttek:

Halálos áldozatok:

ebből gyerek: 1,8 millió

ebből gyerek: 150 ezer

ebből gyerek: 110 ezer

36,7 millió

1,1 millió

HIV-fertőzöttek régiónként, 2015
Nyugat- és Közép-Európa,
Észak-Amerika
2,4 millió
Közel-Kelet,
Észak-Afrika
230 ezer
Fekete-Afrika
25,5 millió

Latin-Amerika
2 millió
2,0

Kelet-Európa,
Közép-Ázsia
1,5 millió
Ázsia,
csendes-óceáni térség
5,1 millió

Halálos áldozatok,
1990–2015
(millió fő)
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Forrás: unaids.org

95

0,5

3.9. A világ AIDS-térképe (2015)

13. Milyen megoldást javasolnál Madagaszkár természetes

1%

szaporodásának fékezésére?

Madagaszkár legszegényebb vidéki részein nem ritka,
hogy egyes lányok már 15-16 éves korukban életet adnak
első gyermeküknek, és harmincas éveikre már 9-10 gyermek anyjának mondhatják magukat. Egyes törzsi vallások
például nem is engedélyezik a megszakított szexuális aktust vagy az óvszer használatát, másrészt pedig a hiányos
szexuális felvilágosítás miatt ezek a családtervezési módok nem közismertek. Persze ez nemcsak Madagaszkárra,
hanem a világ jó pár más térségére is igaz. Ez a gyermekszám növekedése mellett az AIDS egyre ijesztőbb méretű
terjedését is okozza.

2,1 millió

19

Jelenleg a Földön percenként átlagosan egy nő hal meg
a terhesség vagy a szülés során fellépő komplikáció miatt,
főként Afrikában, Ázsiában és Óceániában (3.10.). Az utóbbi
két évtized legsúlyosabb egészségügyi problémáinak egyike az AIDS terjedése. A betegség elsősorban nemi érintkezés útján terjed. De fertőzést okozhatnak a nem ellenőrzött
vérkészítmények és a nem steril orvosi eszközök (például
a többször felhasznált injekciós tű) is.

HIV-fertőzöttek:

90

lyeztetettebb társadalmi csoportok?
b) Hol a legmagasabb a fertőzöttek száma? Viszonyítsd a
fertőzöttek számát a térség népességszámához! Hol
a legrosszabb az arány (3.9.)?
c) Mi az oka, hogy egyes régiókban (például Észak-Amerika) sokkal gyorsabban terjedt el, az AIDS, mint máshol (pl.
Délkelet-Ázsia)?
d) Ismét megjelentek olyan betegségek (pl. tuberkulózis,
malária), amelyeket már legyőzöttnek gondoltunk. Miért
jelentek meg újra?

19

12. a) Mi okozza az AIDS betegséget? Melyek a legveszé-

vérzés

8%

magas vérnyomás

9%

35%

közvetett okok
egyéb

11%

abortusz és vetélés
18%

18%

vérmérgezés
embólia

3.10. Az anyák korai halálozásának fő okai a Földön (2015)

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

demográfiai robbanás • fiatalodó társadalom • elöre
gedő társadalom • termékenységi arányszám • gyermekmunka

1. Milyen probléma állapítható meg hazánk születési ada
tainak elemzése alapján?
2. Keresd fel az USA Statisztikai Hivatalának hon
lapját (www.census.gov)! Jegyezd fel a népességóráról a Föld népességének adatát! Olvasd le egy
hét múlva is az adatokat! Mennyivel növekedett
a Föld népessége egy hét alatt?

19
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Mindenkinek van mit enni?

4.

Élelmiszerválság

1. Vitassátok
meg a karikatúrán
lévő dilemmával kapcsolatos
gondolataitokat!

Az alultápláltság ellen vívott harc olykor csak
a kalóriamennyiség növelésére koncentrál az
étrend egészének javítása helyett. Sok olyan
országban, amely széles körű alultápláltsággal küzdött, szinte egyik pillanatról a másikra
vált súlyos problémává az elhízottság.

4.1. Éhség vagy elhízás?

2. Hol a legnagyobb mértékű a változás az 1 főre jutó szántók arányában (4.2.)? Mi a változás magyarázata?
(hektár/fő)
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1960

1970

1980

1990

2000

Kelet-Ázsia

Észak-Afrika és Délnyugat-Ázsia

Latin-Amerika

Szaharától délre fekvő országok

2012

4.2. Az 1 főre jutó szántók arányának változása a világ különböző
régióiban

3. Számítsd ki, hányszorosa a legnagyobb élelmiszer-fogyasztású
országok értéke a legkisebbeknek (4.3.)! Adj magyarázatot a szélsőértékre!

Egy főre jutó élelmiszer,
2013 (kcal/fő/nap)
3768 3400 3000 2600 2200 1879 nincs adat
4.3. Egy főre jutó élelmiszer a világ országaiban (kcal/fő/nap)

A 20. század második felében egyre világosabbá vált, hogy a gyors népességnövekedés
a Föld számos területén élelmezési válság
kialakulásához vezethet.

Nincs pénz enni
A fejlődő országok jelentős része nem képes
megtermelni a gyorsan növekvő számú lakosság számára szükséges élelmet. Ezért az
amúgy is kevés jövedelmük jelentős részét
alapvető élelmiszerek beszerzésére kell
költeniük. Sőt a pénzhiány miatt sokszor
nem képesek a megfelelő mennyiségű és
minőségű élelem megvásárlására sem.
A fejlődő országok egy részében az élelemhiány és az éhínség okoz szinte meg
oldhatatlannak tűnő problémát. itt ugyanis
a mezőgazdasági termelés növekedése nem
tud lépést tartani a népesség számának növekedésével. Az éhezés egyaránt fenyegeti
a felnőtteket és a gyermekeket. Az éhező
anyák újszülöttei súlyhiányosan jönnek
a világra, ami fejlődési rendellenességek
kialakulásához, magas csecsemő- és gyermekhalandósághoz vezet.
Akiknek jut ugyan elegendő élelem,
azok egy része is egyoldalúan táplálkozik.
A vitamin- és a fehérjehiány ugyancsak
a szervezet legyengüléséhez, a fertőzésekkel
szembeni ellenálló képesség csökkenéséhez
vezethet.
A gyorséttermi hálózatok terjeszkedése
hozzájárul ahhoz, hogy megváltozzanak
a táplálkozási szokások. Ázsiában nőtt
a hús- és a tejfogyasztás, amellyel ugyan több
nélkülözhetetlen állati eredetű fehérjéhez
jut a szervezet, de nő a zsírfogyasztás is.
Általában kevesen gondolnak arra, hogy
az állati eredetű táplálék fogyasztásának

20

foldrajz10_I_fej_foldunk_nepessege 2.indd 20

2018. 04. 04. 19:37

Nagy probléma a szénhidrát-, fehérje- és
vitaminhiány. A gyerekek fejlődéséhez lét
fontosságú a nagyobb fehérjetartalmú – főleg
állati eredetű – táplálék. Azok a gyerekek, akik
nem jutnak elég fehérjéhez, fizikailag gyengék, szellemileg fogyatékosak lehetnek. Például Afrika és Ázsia számos térségében a falusi szegényeknek még jó termésű években
is küzdeniük kell az életben maradásért. Ha a
család felnőtt tagjai éheznek, nem lesz erejük
megművelni a földet, megszerezni az élelmet.
Ezért a felnőttek a családfenntartás érdekében a gyermekeiket fosztják meg a testi és
szellemi fejlődésükhöz szükséges tápláléktól.

Egyél, vegyél egyre többet!
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy
a Föld élelmiszer-termelése gyorsabban
nőtt, mint a népesség száma (4.5.). Csakhogy az élelmiszer-termelésben és az előállított élelmiszerek mennyiségében hatalmas
területi különbségek vannak. Ráadásul nem
ott állítják elő a legtöbb élelmiszert, ahol
erre a legnagyobb az igény.
A fejlett országok korszerű mezőgazdasága hatalmas mennyiségű élelmiszert
termel, az élelmiszer-túltermelés, a felesleg
értékesítése okoz problémát. A világon termelt élelmiszerek fele veszendőbe megy!
A lakosság szinte dúskál a különböző kiváló
minőségű élelmiszerekben. A fogyasztás
sokszor pazarló, a népesség jelentős részére
a túlfogyasztás jellemző. Kényelmes, mozgásszegény életmód mellett sok fölösleges
szénhidrátot, zsírt és fehérjét fogyasztanak.

4. a) Értelmezd, hogy az egyes térségekben mi
az élelmezési válság oka (4.4.)!
b) Keress híreket az interneten a térségek
problémáiról! http://stats.unctad.org/Dgff2016/
people/goal2/index.html. Miért aktuálisak éppen?
Szíria
Szudán

Észak-Korea
Jemen
Dzsibuti

Salvador
Guatemala

Namíbia
A nevesített országokban a népesség
több mint 10%-át érinti az élelmezési válság.

Az élelmezési
válság fő oka:

Pápua Új-Guinea

Etiópia
Dél-Szudán

Nigéria
Közép-afrikai
Köztársaság

Kelet-Timor

Malawi
Zimbabwe
Lesotho

gazdasági
problémák

háború,
erőszak

természeti csapás
(aszály, áradás)

4.4. Élelmezési válság a világban (2015)

5. Miért terheli jelentősen a környezetet a hústermelés?
400
hústermelés

(százalék)

növekedésével több gabonára, takarmányra,
energiára és vízre is szükség van.
A fejlődő országokban általában nincs
pénz a gazdasági fejlődést elősegítő beruházásokra, az alapvető infrastruktúra
kiépítésére, az életkörülmények javítására.
A népességrobbanással sújtott országok nagy
részének erőforrásait teljesen felemészti
a lakosság élelmezése. A gyarmati rendszer
felszámolása után a függetlenné vált országok elmaradott társadalmat és gazdaságot
örököltek, aminek javítása szinte lehetetlen
a sokasodás miatt. Gazdasági-társadalmi
átalakulás nélkül a népesedési folyamatok
sem változnak meg, sem az élelmezési nehézségek nem mérséklődnek.

300
népesség
200

100

1961

1971

1981

1991

2001

2014

4.5. A Föld népességének és hústermelésének növekedési üteme

6. Mi a véleményed a csirkehúsgyártásról? Érvelj mellette és
ellene! Érveidet írd egy táblázatba!

4.6. A csirkehústermelés körülményei a húsgyárakban
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7. a) Jegyezd fel egy héten át, hogy mit fogyasztottál!

Becsüld meg, hogy milyen arány volt a növényi és az állati
eredetű táplálékaid között!
b) Készítsetek statisztikát az osztály heti fogyasztási arányáról! Következtessetek a kapott eredményből!
c) Milyen hiánybetegségek kialakulását eredményezheti az
egyoldalú táplálkozás?

8. a) Mi a különbség a fejlett és a fejlődő országok élel-

miszer-termelésének hatékonysága között (4.7.)?
b) Hol dobják a legtöbb élelmiszert szemétbe, és hol a leg
kevesebbet? Mi a különbség oka?
Termelési veszteség

Szemétbe dobott

Elfogyasztott

Kína, Japán, Dél-Korea
Európa

Számítások szerint egy átlagos magyar család évente
50 ezer forint értékű élelmiszert dob ki a szemétbe.
Ez fejenként körülbelül 40-50 kilogramm élelmiszerhulladékot jelent, a teljes lakosságot számítva mintegy
400 ezer tonnát.

10. Számítsd ki, hogy mennyi az élelmiszer-veszteség
a családodban! Tervezd meg a felmérés folyamatát!
a) Mennyi élelmiszer megy hetente veszendőbe? Számítsd
ki, hogy ennek mennyi az értéke forintban kifejezve!
b) Hogyan csökkenthető a veszteség? Írj megoldási javaslatokat!
c) Hasonlítsd össze családod élelmiszer-veszteségét az
európai országok éves adataival!
d) Hogyan csökkentheted a pazarlást otthon és a településeden? Javasolj megoldásokat!
Évi élelmiszerveszteség, 2010
(kg/fő)

Dél- és Délkelet-Ázsia
Szaharától délre fekvő Afrika
212

Ausztrália, USA, Kanada
Latin-Amerika

216

0

20

40

(százalék)

60

80

100

4.7. Élelmiszer-pazarlás (2014)

132

9. a) Miért célszerűbb és gazdaságosabb szezonális

és a közelben megtermelt élelmiszert fogyasztani?
b) Miért sokkal drágább télen a dinnye és a földieper,
mint a szabadföldi érésének idején?
c) Mi által terheli a környezetet a távoli tájakról származó
élelmiszerek folyamatos behozatala (4.8.)?

135

200–250

265
110
119

146
236

541
247
149
345
175
81
111
136
209 175
72

Észak-Afrika, DNy-Ázsia

250 felett

189

150–199
100–149
100 alatt
nincs
adat

76
105

179
80
76

327

4.9. Az élelmiszerveszteség Európában

11. Magyarázd meg, hogyan kell helyesen tárolni a hű
tőszekrényben az élelmiszereket!

Kalifornia
(8000 km)
narancs
Spanyolország
(1600 km)

Közép-Amerika
(6500 km)

Közép-Afrika
(5000 km)
Új-Zéland
(17700 km)

paradicsom

banán

Argentína
(11000 km)

kakaóbab
bárányhús

marhahús

4.8. Néhány, Európában is egész évben vásárolható élelmiszer származási helye

4.10. Hogyan tároljuk az élelmiszereket?
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Élelmiszerválság
Táplálék génmódosítással
A nagyobb terméshozam, a biztonságosabb növénytermesztés, a betegségekkel szembeni ellenálló képesség
növelése céljából a rohamosan fejlődő géntechnológia
tudományos eredményeit hívták segítségül. Az élőlények genetikai örökítőanyagát (DNS-t) mesterségesen
átalakították, és létrehozták a genetikailag módosított szervezeteket (röviden: GMO).
A növényvédő szernek ellenálló növényeket azért
hozzák létre, hogy egyszerűbb legyen a gyomirtás.
A gyomirtó szereikkel együtt ellenálló haszonnövényeket is létrehoznak, ezért ezeket együtt forgalmazzák, így még nagyobb haszonhoz jutnak. Azonban
12. a) A lecke szövege alapján foglald össze a genetikailag módosított élelmiszerek előállításának lényegét!
b) Mi az oka annak, hogy vannak olyan országok, amelyek
tiltakoznak a GMO ellen, míg mások nem?

szója
papaya

zöldborsó

tejtermékek

kukorica

burgonya
repceolaj

rizs
gyapotmagolaj

paradicsom

4.11. A top 10 GMO-élelmiszer

A genetikailag módosított lazacba a növekedési hormon
génjét és hidegtűrésért felelős gént építettek be. Így a
génmódosított lazac a természetben előforduló lazachoz
ké-pest háromszor gyorsabban nő.

Fogalmak

élelmezési válság • élelmiszer-túltermelés • túlfogyasztás • éhínség • élelemhiány • egyoldalú táplálkozás •
GMO • biogazdálkodás • élelmiszer-veszteség • élelmiszer-pazarlás

nemcsak a kinemesített növények lesznek ellenállóak
a növényvédőszerekkel szemben, hanem a gyomok is.
A kártevőknek ellenálló GM-növények megkön�nyítik a védekezést egyes kártevők ellen, mert az azok
elpusztításához szükséges vegyszert maga a növény
termeli. Problémát okoz, hogy a kártevők néhány év
alatt ellenállóvá válnak e növényekkel szemben. A vírusellenálló GM-növények valamely vírusbetegséggel
szemben ellenállók. Ezek kockázata pedig az, hogy
megkönnyíthetik vírusok kialakulását. Létrehoztak
már genetikailag módosított állatokat is, jelenleg még
egyik fogyasztását sem engedélyezték.
A társadalom véleménye erősen megosztott a GMO-k
biztonságáról.
13. Nézz utána, hogy milyen az élen járó országok részesedése a világtermelésből!
USA
Brazília
Argentína
Kanada
India
Paraguay
Pakisztán
Kína
Dél-Afrika
Uruguay
Bolívia
Ausztrália
Fülöp-szk.

3,6
2,9
2,8
2,7
1,3
1,2
0,9
0,8

11,6
10,8

23,8

(millió hektár)
72,9
49,1

További országok: Mianmar, Spanyolország, Szudán, Mexikó,
Kolumbia, Vietnam, Honduras, Chile, Portugália, Banglades,
Costa Rica, Szlovákia, Csehország

4.12. A genetikailag módosított növények vetésterülete
a világon (2016)

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mi az oka annak, hogy bár gyorsabb az élelmiszer-termelés növekedési üteme, mint a népességnövekedésé,
mégis sok országban éheznek?
2. Miért nem jelent megoldást a fejlődő világ élelmezési
válságára az újabb területek termelésbe vonása?
3. Miért nem jelentenek megoldást a fejlett országoktól
a fejletleneknek juttatott élelmiszersegélyek?
4. Miért gazdaságosabb növényi eredetű élelmiszerekkel
táplálkozni? Milyen hatással van a mezőgazdasági termelésre, az energia- és vízfelhasználásra, ha valamely ország
növelni szeretné az 1 főre jutó húsfogyasztását?
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A legősibb települések

5.

Átalakuló tanyák, fejlődő falvak

1. a) Miből szár
mazhat a település szó?
Próbáld értelmezni!
b) Milyen az ideális
település? Mutasd be
leírásban vagy rajzban!
c) Mely tulajdonságaik
alapján csoportosíthatjuk a településeket (5.1.)?
2. a) Mely termé

szeti adottságok
késztetik állandó
vándorlásra a belső-
ázsiai sztyeppéken és
a Szahara peremén
élő nomádokat?
b) Miért használnak
ma is a sátort a no
mád állattartók (5.2)?

Település

ideiglenes

állandó

csoportos
szórvány
falu
5.1. A települések csoportosítása

Szétszórva a tájon

3. a) Keress a

Google térképen
tanyákat Gyula és
Békésc saba között,
Nyíregyháza közelében és a Nyéklád
háza–Debrecen
közötti út mentén!
b) Miben különböznek egymástól a
tanyák a különböző
tájakon?
c) Nézd meg a goo.gl/
TiFcy2 linken GégényMackótanya utcaképét! Miért nem nevezhetjük falunak?

4. Magyarország
másik jellegzetes
szórványtelepüléstípusa a szeres település. Mely tájon jellemző? Miért alakult
ki ez a településtípus?

város

A település az emberek lakó- és munkahelye, és ott szerveződik a közösség is.
A települések kialakulása és fejlődése magán
viseli a társadalmi-gazdasági folyamatok
jegyeit. A települések között a kereskedelem
és a közlekedés fejlődésével egyre szorosabb
és sokrétűbb kapcsolat, munkamegosztás
alakult ki. Volt, ahol a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkoztak. Máshol
vásárokat tartottak vagy éppen a mezőgazdaságnak fontos gépeket állítottak elő,
máshol viszont a hivatalos ügyeiket intézhették el az emberek. Ez az együttműködés
a településhálózat kialakulásához vezetett.
A települések közül egyesek olyan szereppel
is (pl. kereskedelem, oktatás, egészségügy,
közigazgatás) rendelkeznek, amelyekkel a többiek nem. E szerepek, a központi
funkciók határozzák meg a települések
rangját.

5.2. Berber sátor Tunéziában

5.3. Szórványtanya Lengyelországban

A vándorló életmód a nomád állattartás
térségeiben ma is jellemző, a pásztorok az
éppen zöld legelőket követve mindig újabb
helyre költöznek. Napjainkban már többnyire terepjárókon közlekednek és viszik
a sátrakat a pásztorok után, és ha kell,
mobiltelefonon egyeztetik a táborhelyet.
Ennek ellenére a hagyományos életvitel és
a mozgó település nem sokat változott (5.2.).
Állandó, de csupán egy-egy házból álló
lakott hellyel sokfelé találkozunk (pl. erdő
mélyén megbúvó vadászházak, töltésekre
épített gátőrházak vagy turistaházak). Akár
munkahelyek és üdülőhelyek is lehetnek, de
településnek alig nevezhetők. Hazánkban
jellegzetes szórványtelepülés a tanya.
A tanyáknak három jellegzetes típusa alakult
ki. A szórt tanyák magányosan, egymástól nagyobb távolságra helyezkedtek el
(5.3.). A sortanyák házai általában közlekedési útvonalak (pl. országút, vasút)
mentén kisebb csoportokban sorakoznak.
A 8-10 házból álló tanyabokrok épületei egy
közös udvar köré rendeződtek. A tanyák
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sorsa, jövője eltérő. A jó adottságokkal rendelkező, városokhoz közel fekvő tanyák egy
része mára családi gazdaságokká alakult.
Másokat a városokból kiköltözők vásároltak
meg és újítottak fel.
A magashegységek ideiglenes pásztorszállásainak, hegyi tanyáinak egy része
megőrizte eredeti szerepét, másik része
kereskedelmi szálláshellyé, menedék- és
turistaházzá alakult át.
Amerika, Ausztrália és Nyugat-Európa
mezőgazdasági tájainak jellegzetes szórványtelepülése a farm. A farmok eredetileg önellátó parasztgazdaságok voltak, de
többségüket modernizálták, jól gépesített,
a legfontosabb közművekkel ellátott árutermelő gazdaságok lettek, amelyekben többnyire egy család él és dolgozik. A méret és
a termelési folyamat között szoros kapcsolat van. Minél intenzívebb a gazdálkodás,
annál kisebb a birtok mérete. A farmokon
ma már nemcsak a mezőgazdasági termékek
előállításával, hanem többnyire a feldolgozásával, értékesítésével is foglalkoznak.

A városok kiszolgálói?
A falu a legősibb állandó, csoportos tele
püléstípus, amelyet a földművelés elterjedése hívott életre. Hagyományosan a falusi
lakosság a mezőgazdaságban dolgozik, de
a fejlett országokban a településtípus gazdasági szerepe sokrétűbbé vált. Egyre több
embernek ad munkát az ipar és a helyi
szolgáltatás, de sokan járnak dolgozni
a környező városokba is.
A falvak lakó- és munkahely funkciói
gyakran különválnak. A szolgáltatások
(pl. iskola, orvos, üzletek) általában csak
a helyi lakosság igényeit elégítik ki, nem vagy
csak kismértékben rendelkeznek központi
funkciókkal. Bár a falusi népesség száma
fokozatosan csökken, ma is falvakban él a
Föld lakosságának a fele, Afrika és Ázsia
egyes tájain a 60-80%-a is.

5. a) Mi történik az
almokban (5.4.)?
b) Hogyan alkalmazkodik ez a településtípus a táj adottságaihoz?
6. Melyik európai
magashegységben
találkozhatsz hasonló
ideiglenes pásztorszállásokkal, az esztenákkal?
5.4. Az Alpok ideiglenes pásztorszállásai az
almok
Népességszám (fő)
Növekszik
a település mérete,
világnépességszáma,
város
szolgáltatások
száma

regionális
nagyváros

1 000 000 felett
500 000–1 000 000

nagyváros

100 000–500 000

kisváros, középváros
nagyfalu, óriásfalu
törpefalu, aprófalu, kisfalu

10 000–100 000
2 000–10 000
2000 alatt

5.5. Településméretek

5.6. A mezőgazdasági szerepkörű falvak házaihoz nagy méretű gazdasági épületek is tartoznak, ahol a terményt és a gépeket tárolják vagy
tárolták.

7. Okoz-e válto
zást a település képében, ha új szerepkört
kap? Indokold példákkal a válaszodat!
8. Készítsetek
riportot a tanyák jö
vőjéről! Előtte tervezzétek meg gondosan
a kérdéseiteket, hogy
azok földrajzi, környe
zeti tartalmúak
legyenek!
9. Térképezzetek

fel egy közeli falut!
a) Próbáljátok meg
elkészíteni az egyszerű térképét!
b) Jelöljétek a térké
pen, hogy hol van
szervezett közlekedés!
c) Mérjétek fel, hogy
a falu melyik részén
milyen funkciók jellemzőek! Tervezzétek
meg az adatgyűjtést!
d) Ábrázoljátok a tér
képen a funkciókat!
Csoportosításukat
és jelrendszerüket
magatok találjátok ki!
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10. a) Gyűjtsd össze, hogy miért alakultak
ki különböző alaprajzú falvak (5.7.)!
b) Gyűjts példákat jellegzetes alaprajzú
településekre és településtípusokra a oogle
Föld térképén a helyjelölő funkcióval! Milyen
érdekességet fedezel fel? Magyarázd meg az okát!
halmazfalu

A falu szerkezete
A falvakat alaprajzuk, népességszámuk és jellemző
tevékenységük alapján egyaránt csoportosíthatjuk.
Alaprajzuk szerint lehetnek szabálytalanok vagy
szabályosak. A szabálytalan alaprajz tipikus példája
a halmazfalu, amely korábban főként az Alföldre volt
jellemző. A szabályos szerkezetűek közé tartozik az
útifalu. A házai általában a települést átszelő út mentén
sorakoznak. A sakktábla elrendezés a fiatalabb településekre jellemző, szerkezetüket tervasztalon álmodták
meg (5.7.).

A falvak mindennapjai

útifalu

A falvak lakossága hagyományosan a mezőgazdaságban dolgozott. Napjainkra azonban a falu gazdasági
szerepköre átalakult. Ebben fontos szerepe volt a helyi
adottságok (pl. közelben előforduló ásványkincs, tájképi szépség) felértékelődésének. Befolyásolta a falvak
fejlődését a földrajzi fekvés (pl. nagyváros közelsége,
autópálya vagy vasútvonal kiépülése). A jó adottságú,
nagy termelési hagyományokkal rendelkező tájakon
ma is fontos a mezőgazdaság.
Mára azonban szép számmal találunk a turizmus
lehetőségeit vagy a környezet adottságait felhasználó
üdülőfalvakat (pl. Alpok). De beszélhetünk bányászfaluról vagy ipari faluról is. Egyes települések elsősorban lakófunkciót töltenek be, ilyenek a nagyvárosok
szomszédságában fekvő települések, amelyek népessége
napközben a városban dolgozik.

A fejlődő falu – városiasodó falu?

sakktábla falu

5.7. Falvak jellegzetes alaprajztípusai

A városi élet, az átalakuló szokások a falvak életét is
átalakítják. Fokozatosan kiépül az infrastruktúra
(pl. úthálózat, távközlés, víz- és csatornahálózat), bővülnek a szolgáltatások (hulladékelszállítás, kulturális,
illetve sportolási lehetőségek stb.), és megváltozik a
falu képe is.
A hagyományos porták helyét modern családi házak,
parkosított kertek veszik át. Átalakulnak a közösségi
terek is. A falusi életmód egyre inkább közelít a városlakókéhoz. Különösen a nagyvárosok közelében fekvő
falvak arculata változik gyorsan, és egyre városiasabbá
válik. A városközeli, szép fekvésű, rendezett falvakba
szívesen költöznek ki a nyugalomra vágyó városlakók,
még akkor is, ha a városba történő ingázást sokszor
nehezítik a reggeli és a délutáni csúcsforgalommal járó
közlekedési dugók.
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Átalakuló tanyák, fejlődő falvak
11. Hogyan tükröződik az eltérő környezeti adottság az épületekben és a települések képében (5.8.)?
1

2

5.8. Falvak a nagyvilágban: Szumátrán (1) és Norvégiában (2)

12. Vizsgáld meg Tiszaadony átalakulását, majd lakóhelyed vagy lakóhelyed közelében lévő falu átalakulását a feladat alapján! Az összehasonlításhoz régi térképeket a http://mapire.eu/hu/synchron/surveys oldalon
találsz. Ezen az oldalon gyorsan összehasonlíthatod a különböző időszakokban készített térképeket.
a) Hasonlítsd össze a települést körülvevő földek területhasznosításának változását!
b) Hogyan változtak a Tisza kanyarulatai? Változott-e a terület vízrajza?
c) Milyen változás figyelhető meg az úthálózatban? Jellemezd a település közlekedésének jelentőségét!
d) Hogyan változott a település alaprajza és területe?
e) Milyen változások figyelhetők meg a településhálózatban?
f) Állapítsd meg az első magyarországi népszámlálás adataiból (https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1784_elso_
magyar), hogyan változott azóta a település népességszáma!
1941

18. század vége

Az európai falusi települések eredeti alaprajzát átfor
málta az iparosodás és a szolgáltatások terjedése. A hagyományos településszerkezet többnyire csak a település
belső magjában ismerhető fel. A falusi házak építkezéséhez
régebben a helyben található építőanyagokat használták
fel, például vályogból, betapasztott vesszőből készültek
a falak, a tetőt nád vagy szalma borította. A hegyvidéki tájakon a fa volt a legelterjedtebb építőanyag.

Fogalmak

ideiglenes település • állandó település • szórványtele
pülés • tanya • farm • falu • város

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Képzeld el, hogy területfejlesztési szakember vagy!
Fogalmazz meg fejlesztési lehetőségeket, amelyek mérséklik
a Baranya megyei aprófalvas térségekből a népesség elvándorlását!
2. Sok hazai falu névtábláján olvashatjuk „Európai falu
– LEADER közösség”. Mit jelent ez a kifejezés? Nézz utána az
interneten!
3. Tervezz szóróanyagot a hazai falusi és a tanyasi turizmus népszerűsítésére! Gondolj a falvak és a tanyák megőrzendő értékeire!
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6.

Irány a város!

A városfejlődés folyamata

1. a) Miért voltak
előnyösek a városfejlődés szempontjából
az egyes adottságok
(6.2.)?
b) Keress várospéldá
kat az atlaszod segítségével!

A kínai vezetés tervei szerint a következő évtizedben 400 millió vidéki válhat városlakóvá
az 1,3 milliárdos összlakosságú országban.
Az évtized végére a központ reményei szerint
a lakosság 60 százaléka lehet városlakó. A városodás lesz a következő években a hazai gazdasági aktivitás motorja, a belföldi kereslet
fellendítője. (MTI, 2013)

Napjainkban a fejlett országokban a városok
népessége elsősorban a mind sokrétűbbé
váló szolgáltatásban (pl. kereskedelem,
pénzügy, közigazgatás, oktatás, kultúra),
másodsorban az iparban dolgozik. A városoknak a környező településekre kiterjedő
központi szerepkörük van, a vonzáskörzetükben élők számára általában munkalehetőséget is biztosítanak.

Hol alakultak ki a városok?

6.1. Az olaszországi San Gimignano hűen őrzi a középkori
városok szerkezetét

a) A középkori városok mely jellemzőit ismered fel a képen?
b) Miért nevezik a középkor „Manhattanjének”?
c) Elemezd a város szerkezetét a https://goo.gl/maps/owNhJHuqra82
Google Térképen!

A legkorábbi ókori városok mintegy 7000
évvel ezelőtt jöttek létre. Kialakulásukban
a középkorig meghatározó szerepe volt
a katonai szempontoknak. A kereskedelem
fellendülésével felértékelődtek a folyó- és
tengerpartok, a kereskedelmi útvonalak
találkozásai. Kedvező helyzetbe kerültek
azok a települések, amelyek eltérő jellegű
tájak (pl. alföld és hegyvidék) találkozásánál helyezkedtek el, hiszen így könnyebbé
vált a különféle jellegű termékek cseréje.
Vásárvárosok egész sora fűződött fel erre
a városvonalra. A gyarmatosítás a kikötőket
hozta kedvező helyzetbe, az ipari forradalom
idején az ásványkincsek, a nyersanyagok
közelsége jelentette a vonzerőt.
Napjainkra, különösen a fejlett országokban, a természeti tényezők szerepét átvette
a gazdasági együttműködés, a tudományos
és kulturális élet nyújtotta lehetőségek kiaknázása és az idegenforgalmi vonzerő.
Fontossá vált a gyors megközelíthetőség,
a valós és a virtuális elérhetőség.

folyókanyarulat
folyókanyarulat
folyókanyarulat
folyókanyarulat

folyótorkolat
folyótorkolat
folyótorkolat
folyótorkolat

partközeli
partközeli
partközeli
sziget
partközeli
sziget
sziget
sziget

félsziget
félsziget
félsziget
félsziget

(pl. Bern,
(pl. Bern,
(pl.
New
Bern,
(pl.
New
Orleans)
Bern,
New
Orleans)
New
Orleans)
Orleans)

(pl. Szeged,
(pl. Szeged,
(pl. Passau)
Szeged,
(pl. Szeged,
Passau)
Passau)
Passau)

(pl. Velence)
(pl. Velence)
(pl. Velence)
(pl. Velence)

(pl. Dubrovnik)
(pl. Dubrovnik)
(pl. Dubrovnik)
(pl. Dubrovnik)

hídfő,
hídfő,
átkelőhely
hídfő,
átkelőhely
hídfő,
átkelőhely
átkelőhely

folyami
folyami
sziget
folyami
sziget
folyami
sziget
sziget

tengeröböl
tengeröböl
tengeröböl
tengeröböl

dombtető
dombtető
dombtető
dombtető

(pl. Frankfurt
(pl. Frankfurt
(pl. Frankfurt
(pl.
amFrankfurt
Main)
am Main)
am Main)
am Main)

(pl. Párizs)
(pl. Párizs)
(pl. Párizs)
(pl. Párizs)

(pl. Tokió,
(pl. Tokió,
(pl.
Rio
Tokió,
(pl.
de
Rio
Tokió,
Janeiro)
de
RioJaneiro)
de
RioJaneiro)
de Janeiro)(pl. Buda,
(pl. Buda,
(pl.
Veszprém,
Buda,
(pl.
Veszprém,
Buda,
Veszprém,
Salzburg)
Veszprém,
Salzburg)
Salzburg)
Salzburg)

6.2. A korai városfejlődést segítő természeti adottságok
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Az igazi fellendülés, a települések számának és méretének gyors növekedése az ipari forradalommal vette
kezdetét, és ma is tart. A szaporodó gyárak, üzemek kínálta munkalehetőség, a közművek fokozatos kiépülése,
a biztonságosabb életkörülmények (jobb egészségügyi
ellátás, csökkenő halálozás) egyre több embert vonzottak
a városokba. A vidéken élők közül sokan hagytak fel
az önálló gazdálkodással, és a biztosabb, jobban fizető
városi munkalehetőséget választották.
Két folyamat kapcsolódott össze: a városok és az ott
élő emberek számának növekedése (városodás), illetve
a városi életkörülmények és egy új, városi életmód
terjedése (városiasodás). A városodást és a városiasodást együttesen városfejlődésnek vagy urbanizációnak
nevezzük. Ekkor duzzadtak fel Európa nagyvárosai
(pl. London, Párizs). London a világon elsőként érte el
a 8 milliós lakosságszámot. Ez a városok fejlődésének
első szakasza (6.4.).

Menekülés a városból
A városfejlődés következő szakaszában azonban egyre
jobban előtérbe kerülnek a városi élet kellemetlen
velejárói (pl. zaj, szennyezettség, zsúfoltság), ezért
2. Állapítsd meg a 6.3. ábra alapján, hogy melyek a városfejlődés szakaszainak fő jellemzői!
3. Hasonlítsd össze a http://mapire.eu/hu/synchron/
surveys oldalon Budapest területének időbeli változását!
Beépített terület
1873-ig
1873–1914
1914–1956
1956-tól

Budapest határa
1950-ig

sokan kiköltöznek a városok peremére, illetve a városokat körülvevő falvakba. Ez a szuburbanizáció,
az elővárosodás folyamata. A városkörnyéki falvak
népességszáma és területe is egyre nő. A felduzzadt,
a városokat körülvevő és azokhoz szorosan kapcsolódó
települések együttesét agglomerációnak nevezzük.
Az agglomerációs települések, az elővárosok kevés
szerepkörrel rendelkeznek, mert lakóik többsége
a városba jár dolgozni, tanulni és szórakozni. Nappali
népességük jelentősen alacsonyabb, mint az éjszakai,
ezért alvóvárosoknak is nevezik azokat.
A szuburbanizáció egyik legfontosabb feltétele
a megfelelő közlekedési hálózat (pl. utak, vasutak)
léte, amely lehetővé teszi az elővárosok lakóinak napi
ingázását. Némelyik agglomerációs település rendelkezik bizonyos központi szerepkörökkel (pl. egyetemet
működtet), és ezzel valamelyest tehermentesíti a központi várost. Ezeket a településeket bolygóvárosoknak
nevezzük (pl. Gödöllő).
A városfejlődés harmadik szakaszában a közlekedés és a tömegkommunikáció további fejlődésének
köszönhetően sokan telepednek le a városoktól távolabbi vidéki területekre. Ez a folyamat az dezurbanizáció (ellenurbanizáció). Kiváltója a vidéki környezet
nyugalmának és a kisebb falvak infrastrukturális
fejlődésének vonzó ereje.
4. a) Hogyan befolyásolja az úthálózat, a közműhálózat és a szolgáltató intézmények fejlődését a központi
város és a környező települések kapcsolata?
b) Nevezz meg alvóvárosokat és bolygóvárosokat!
5. Miért költöznek ki sokan Budapest környékére?
Milyen előnyei és hátrányai vannak a kiköltözésnek?
6. Miért van kevés szerepkörük az elővárosoknak?
7. Elemezd a városfejlődés szakaszait (6.4.)! Hogyan
változik a népesség száma az egyes szakaszokban?

Népességszám

Gyorsan fejlődnek a városok

vá
ro
s

elő
vá
ros

1950-től
kerülethatár

6.3. Budapest területének növekedése

urbanizáció

szuburbanizáció dezurbanizáció

reurbanizáció

6.4. A városfejlődés szakaszai
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Vissza a városba

9. a) Hol újítottak
fel a közelmúltban
a lakóhelyedhez leg
közelebb fekvő városban városrészeket?
10. a) Melyik kontinensen található
a legtöbb 10 milliós
és annál népesebb
város?
b) Milyen kapcsolat
van a városok lélekszáma, a kontinens
népesedési viszonyai
és a gazdaságfejlődés
között?
11. Milyen hasonló-

ságot és különbséget
veszel észre a fejlett
és a fejlődő országok
városi népességének
növekedése között
(6.5.)?

100

50

0
1800

12. Készíts listát

a népesség nagyvárosokba tömörülésének előnyeiről és
hátrányairól!

A Speicherstadt Hamburg vámraktárakból
álló városrésze az Elba partján, amely a 19.
századtól a 20. század közepéig a világ legnagyobb raktárvárosa volt. A kereskedelmi
hajózás átalakulása a városrész hanyatlását okozta, a vámraktárak elnéptelenedtek.
A városrészt rehabilitálták, felújították és
irodákat, drága lakásokat, képzőművészeti
galériákat alakítottak ki az egykori raktárakból. (6.6.)

k
go
szá
r
to
et

pl. Svájc
1870 körül

1850

fe
jl

zetességei vannak
a lakóparki életnek?
b) Milyen a lakóparkok
külső megjelenése?

(százalék)

6. a) Milyen jelleg-

A városfejlődés negyedik szakaszában
a népesség egy része újra a nagyvárosokba
költözik (reurbanizáció). Ezt elsősorban
a városok élhetőségének javulása váltja ki.
Sok helyen építenek rendezett környezetben
modern lakóparkokat, amelyekben a városi
élet zavaró velejárói szinte érzékelhetetlenek,
mégis rövid időn belül elérhető minden,
amit a város nyújtani tud. Különösen
a magasan képzett és jó vagyoni helyzetű,
fiatalabb korosztály számára vonzóak ezek
az új városi lakónegyedek.
A nagyvárosok reurbanizációs programjaikkal a régi leromlott városrészeiket
újítják fel (pl. a londoni Dokk-negyed vagy
a hamburgi vámraktárak felújítása).
Egy-egy város fejlődésében akár mind
a négy urbanizációs szakasz jelen lehet
egyszerre (például Budapest esetében).
A városodásnak köszönhető, hogy napjainkra a világ népességének több mint a fele már
városokban él. Ez a szám természetesen nagy
területi különbségeket takar. Vannak államok
(pl. Kuvait, Belgium, Málta), ahol a népesség
több mint 90%-a városlakó, más országokban
(pl. Nigerben, Csádban, Etiópiában, Afganisztánban) csak 20%.

az egyre bővülő infrastruktúra pedig jobb
életfeltételeket biztosított a városlakóknak.
A kedvezőbb életkörülmények sok embert
vonzottak a falusi, mezőgazdasági területekről a városokba, akiknek többsége meg
is találta számításait.
A fejlődő világban a mezőgazdaságban
feleslegessé váló munkaerő szintén a városok
felé indult. Ezek a nagyvárosok azonban
nem készültek fel a mind nagyobb számban
érkező bevándorlók fogadására.
A városi népesség arányának növekedése, ahogy már láttuk, töretlen. Különösen
a fejlődő világban lehetünk tanúi a városok gyors növekedésének. Miért is vonzó
a városi élet? Milyen problémákkal kell megküzdeni a városlakóknak? Ezekre keressük
napjainkban is a választ.

pl. Costa Rica
1970 körül
k
á go
fejlődő orsz
1900

1950

2000

6.5. A városi népesség arányának eltérő növekedése a fejlett és a fejlődő országokban

A városfejlődés ellentmondásai
A városok fejlődése a fejlett és a fejlődő
világban eltérő vonásokat mutatott és mutat
napjainkban is. A fejlett országokban az
ipar és később a szolgáltatások fejlődése
munkahelyek sokaságát teremtette meg,

6.6. Speicherstadt (Raktárváros) Hamburgban
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A városfejlődés folyamata
13. Hasonlítsd össze az egyéni és a közösségi közlekedést!
a) Melyek az előnyei és a hátrányai?
b) Hasonlítsd össze a kétféle közlekedés költségeit egy emberre és a családra számítva! Válaszodat példákkal támaszd alá!
c) Budapesten a Nagykörúton óránként csúcsidőszakban egy irányban kb. 2500 ember utazik autóval, villamossal pedig 8000 fő.
Magyarázd meg a különbség okát!
14. Várostervezőként hogyan tennéd élhetőbbé a nagyvárosokat? Milyen megoldásokat találnál ki a nagyvárosi környezeti ártalmak mérséklésére?
15. Összegyűjtöttünk néhány véleményt a nagyvárosi élettel kapcsolatban. Beszéljétek meg, és egészítsétek ki a saját
gondolataitokkal!
Nagyvárosban élni jó dolog!

– Sok szórakozási lehetőség van, gyakran elmehetünk
együtt a barátaimmal például koncertre.
– Könnyebben találok munkát, és többet is fizetnek,
mint vidéken.
– Több iskola közül is választhatok.
– Mehetek színházba, kiállításokra, érdekes rendezvényekre, és az sem probléma, ha későn érnek véget.
– Sokkal olcsóbb minden, és nagyobb a választék.

Nagyvárosban élni nem jó!

– Nem figyelnek egymásra az emberek, sok a magányos ember.
– Sokszor érzem, hogy minden zsúfolt, nagy a tömeg és
borzalmasak a közlekedési dugók.
– Nem jut mindenkinek lakás és munka, így nagy a kiszolgáltatottság.
– Jobban oda kell figyelni az értékeinkre.
– Alig látni zöldet, mindenhol csak a beton.

16. a) A szemelvények elolvasása után fogalmazd meg az okosváros lényegét!
b) Melyek az okosvárosok előnyei és hátrányai?
Az okosvárosoké a jövő

Az okostelefonok átformálják városaink hétköznapjait, mert új szolgáltatásokat hívnak életre. A leglátványosabb változások a közlekedésben és az energiaellátásban várhatóak. Egyre több városban van lehetőség elektromos meghajtású
gépkocsik bérlésére. A regisztráló ügyfél okostelefonon keresi meg a legközelebbi elérhető autót, amit használat után
a kijelölt zónán belül kell letennie. Az okosvárosban a magánparkolók vagy irodaházak parkolóhelyeiről is okostelefonon lehet értesülni. Az energiaköltségek az intelligens közvilágítással csökkenthetők: az automatika szabályozza a világítás fény
erejét. Mobiltelefonon lehet jegyet foglalni sporteseményekre, moziba, színházba. De gyorsan reagáló, részben automatikus
rendszert lehet kiépíteni a csőtörésekre és vízszivárgásokra is. A mobilhálózatra kötött társadalomhoz természetesen széles
sávú, jó minőségű hálózati lefedettség, megfelelő mennyiségű okostelefon és azokra épülő szolgáltatások szükségesek.
Egy amerikai kutatóintézet szerint 400 millió ember használja majd 2030-ban az önvezető autókat üzemeltető járműmegosztó programokat. A szakemberek szerint a járműmegosztás azért lesz sikeres, mert javítja az autók kihasználtságát, ezzel
olcsóbbak lesznek, így az autózás még inkább megfizethető lesz. A ma is létező okostelefon-alapú fuvarközvetítésről fokozatosan áttérnek az önvezető autók forgalmának szervezésére. A közösségi használatban lévő autók valószínűleg hatalmas
parkolókban állnak majd, és hívásra indulnak el a megadott címekre. A közösségi autóhasználattal enyhülni fog a parkolóhelyhiány is, hiszen ezeket a járműveket nem kell az út mentén parkoltatni. Az önvezető autók térnyerése, az elektromos
meghajtás általánossá válása és az urbanizáció következtében az utak is átalakulnak. (A HVG 2016. 27. száma nyomán)

17. a) Nézd meg a http://futar.bkk.hu/ honlapon az aktuális közösségi közlekedési állapotot!
b) Nagyítsd a térképet annyira, hogy láthatóak legyenek a járművek és a megállók piktogramjai! Miért praktikus
ez az utastájékoztatási rendszer?
18. A Google Földön láthatod, hogy hol vannak aktuálisan forgalmi dugók az országban. Keress olyan
településeket Budapest környékén, ahol jelenleg a nagy forgalom miatt nehezen tudnál eljutni fővárosi munkahelyedre!
Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Gyűjtsd össze lakóhelyed vagy ahhoz közeli város előnyeit, hátrá-

Fogalmak

város • városodás • városiasodás • urbanizá
ció • városfejlődés • szuburbanizáció • agglo
meráció • dezurbanizáció • reurbanizáció

nyait, fejlődési lehetőségeit! Az összegzést írd egy táblázatba!
2. Írj képzeletbeli párbeszédet! Az egyik szereplő egy nigériai férfi, aki
családjával a fővárosba szeretne költözni, a másik egy angol férfi, aki pedig
most adta el londoni házát és családostul egy vidéki farmra költözik. A párbeszéd világítson rá a költözés okára!
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7.

Miért különböznek a városok?

A városok típusai

http://ec.europa.eu
/eurostat/web/rur aldevelopment/statistics-illustrated

1. A városok köz
ponti funkciói időben
változnak. Van-e a lakóhelyed közelében
olyan város, amelynek
funkciója jelentősen
átalakult az elmúlt 20
évben? Mi a változás
oka?
2. a) Milyen jellegű
tájak találkozásánál
épült Gyöngyös?
Melyik hegy lábánál
terül el?
b) Melyik szállítási útvonal segítette meg
őrizni vásárvárosi
jellegét?
c) Melyik szállítási útvonal kerülte el a várost? Mi lehet az oka?

7.1. Salzburg (Ausztria)

A városokat sokféleképpen rangsorolják. A Treepedia tíz világváros fáit térképezte fel a Google Föld
alkalmazás segítségével. A mérés mértékegysége a Green View Index, ami megmutatja, mennyire zöld egy utca a fák száma alapján. A térképen lévő zöld pontokra kattintva megnézhető, hogy
milyen az utcakép, és hol található az a fa, amit bejelöltek vele. A sorrend: 1. Vancouver (Kanada),
2. Sacramento (USA), 3. Genf (Svájc) (http://senseable.mit.edu/treepedia)

A falvakhoz hasonlóan a városokat is több
féle szempontból csoportosíthatjuk. Már
ismered a városok közös jellemzőjét, hogy
ún. központi funkcióval rendelkeznek. Szolgáltatásaik, társadalmi-gazdasági irányító
szerepük a környező településekre, azaz a
vonzáskörzetükre is kiterjed. Annak alapján,
hogy a központi funkciójuk milyen sokrétű
és mekkora térségre terjed ki, a városok
különböző szerepet tölthetnek be a településhierarchiában, illetve a közigazgatásban.
A városok népességszám szerinti csoportosítása országonként eltérő.

Változó társadalmi-gazdasági
szerepkörök
Bár a városokra napjainkban már többféle
társadalmi-gazdasági tevékenység és szolgáltatás jellemző, közöttük lehetnek olyanok,
amelyek meghatározó jelentőségűek a város
életében. Ezek az úgynevezett alapfunkciók.
A szerepköröket csoportosíthatjuk aszerint
is, hogy azok mely gazdasági (pl. ipari, szol-

gáltatási) vagy közigazgatási tevékenységhez
kapcsolódnak. Beszélhetünk például bányavárosról és a 19. és 20. századi iparosításnak
köszönhetően kialakult iparvárosról (pl. az
ipari forradalom nyomán fejlődésnek induló
angol Birmingham vagy a németországi
Essen). Az iparvárosok a meghatározó
iparáguk alapján tovább csoportosíthatók.
A vásárvárosok közé tartozik az ún.
vásárvonalon fekvő Gyöngyös vagy a nemzetközi vásáráról ismertté vált Hannover.
Az iskolavárosok sorába tartozik Sárospatak vagy az angliai Oxford. A történelmi és
kulturális emlékekben gazdag idegenforgalmi
központok közé sorolható például Velence és
Róma. Az üdülővárosok közé tartozik például
Nizza, Dubrovnik vagy hazánkban Balatonfüred. Fesztiválváros például Salzburg, Cannes
vagy hazánkban Szeged. Gyógyfürdői tették
ismertté a híres fürdővárosokat (pl. Karlovy
Vary vagy Hévíz). A városok egy sajátos
csoportját alkotják a vallási központok (pl.
Mekka, Vatikánváros, Jeruzsálem).

7.2. Kisváros Norvégiában
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Átalakuló városszerkezet

A 20. század második felében jött létre egy
sajátos várostípus, a technopolisz. Ezek
a modern, előre megtervezett települések
a kutatás és fejlesztés központjai, ahol egyetemi tömböket, kutatóintézeteket, a csúcstechnológiát alkalmazni tudó üzemeket egyaránt
találunk. Emellett a várost úgy építették
meg, hogy az ott dolgozók és családjaik
kényelmét is szolgálják. A településtípust
Japánban álmodták meg, de ma már szép
számmal találunk ilyeneket az USA-ban és
a fejlett európai országokban is.

A nagyvárosok területén belül övezetes
elrendeződés figyelhető meg az egyes városrészek jellegzetes funkciói és beépítettsége
alapján (7.3.).
A városok szerkezete formálódik. Elég
csak arra gondolnunk, hogy néhány év elteltével alig ismerünk rá egyes városrészekre.
A városok szerkezetében azonban ennek
ellenére továbbra is jól kirajzolódnak az
egyes, sajátos szerepű övek.

4. a) Időutazás Budapesten! Mutasd be
képek, korabeli újsághírek, dokumentumok
felkutatásával az egyes városövek fejlődését,
átalakulását!
b) Budapest tipikus körgyűrűs szerkezetű
nagyváros. Keress példát a Google Föld
segítségével más szerkezetű városokra!
c) A 7.3. ábra alapján jelöld ki Budapest környezeti konfliktusokkal terhelt területeit?
Mely környezeti ártalmak veszélyeztetik
e területeken lakók egészségét?

II.

XI.

XXII.

városmag
belső lakóöv
munkahelyöv
külső lakóöv
ipartelep

IV.
XV.
XIII.

XIV.
VI.
XII. I. V. VII.
VIII.
IX.
XXI.

XVI.
X.

XIX.
XX.

XVII.
XVIII.

XXIII.
beépítetlen
terület

City: Sűrűn beépített. Szállodák, irodák,
hivatalok, sétáló utcák elegáns üzletekkel. Nagy nappali népesség.

nopoliszt rajzban!
b) Mivel foglalkoznának, hogyan élnének
ott az emberek?
Indokold az elképzelésedet!

5. a) Gyűjtsd össze, hogy milyen okok
miatt változik meg a városok szerkezete!
Keress rá példákat is!
b) Változott-e a lakóhelyedhez közeli város
központi üzletnegyedének jelentősége?
Mivel tudod bizonyítani állításodat?
c) Elevenítsd fel, mit tanultál korábban
a modern városok szerkezetéről! Milyen szerepkört töltenek be az ábrán látható városrészek (7.3.)?

III.

Történelmi városmag: Idegenforgalmi,
politikai funkciót betöltő Várnegyed.

3. a) Tervezz tech-

Külső lakóöv: Kertes, családi házas beépítettség hatalmas lakótelepekkel. A kivezető utak
mentén helyi bevásárlóközpontokkal. A belső
lakóövből kiköltözők kedvelt célpontjai.

Belső lakóöv: Emeletes bérházakkal sűrűn
beépített. Sok helyen pusztuló, leromlott
állapotú épületek jellemzik, ezért a tehetősebb lakosság elköltözik. Tömbrehabilitációk, felújítások teszik újra vonzóvá.

Külső munkahely öv: Egykor nagy helyigényű
gyárak, raktárak, munkásnegyedek, pályaudvarok. Napjainkra sok helyen üzletek, irodák és lakóparkok épültek a helyükün.

7.3. A főváros szerkezete
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I
I I I

6. Mely domborzati adottságok korlátozzák a települések
kelet–nyugati terjeszkedését Észak-Amerika keleti partvidékén?

I

I I I I I I
I I I I
I I I
I I I

Springfield Worchester
Boston
Hartford
Providence
Bridgeport
New Haven
Newark
New York
Trenton Jersey City
Aberdeen
Philadelphia Lakosság, 2016 (fő)

I

Alexandria

10 millió felett
5–10 millió
1–5 millió
500 ezer–1 millió
100–500 ezer

Baltimore
Washington

7.4. A Boswash mamutvárosa

Meddig növekednek
a nagyvárosok?
A folyamatosan növekvő vonzáskörzetek – különösen a sűrűbb városhálózattal
rendelkező területeken – végül egymásba
érnek és összeolvadnak, ezzel pedig ös�szefüggő városi zónák, mamutvárosok
(megalopoliszok) alakulnak ki. Ilyen
hatalmas városhalmaz alakult ki az USA
atlanti partvidékén Bostontól Washingtonig
mintegy 700 km hosszúságban, amelyet
a két végen elhelyezkedő városok nevéből
Boswashnak neveznek (7.4.).
Mamutváros körvonalai rajzolódnak ki
Japánban Tokió és Kobe között. Európában
például London környékén, a Ruhr-vidéken
vagy Hollandiában (Randstad) lehetünk
tanúi ilyen folyamatnak (7.5.).
Az ipari forradalmat követően a városok népessége gyorsan gyarapodott, ezért hamar
elfogytak a szabad területek, a házakat közelebb építették egymáshoz és csökkent a telkek mérete. A növekvő népességű városok
a zsúfoltság miatt felfelé terjeszkedtek.
Ez az ingatlanpiacra is hatással van: ha túl
nagy a kereslet a kedvező helyen lévő telekért (pl. belvárosokban), akkor az növeli a
telekárakat. A magasabb ingatlanárak a te
lektulajdonosokat az alapterület lehető leghatékonyabb kihasz
nálására ösztönzik, ez
pedig az épületek magasságának növekedését eredményezi.
A korszerűbb építőanyagok (acél, vasbeton,
üveg) és új építészeti technológiák alkalmazásával modern felhőkarcolók épültek a világ számos nagyvárosában, amelyek alapvetően meghatározzák a városképet.

7.5. Európai megalopoliszok éjszakai fényei (műholdkép)

7. a) Milyen össze
függést találsz a város
szerkezete és a telkek
ára között (7.6.)?
b) Milyen összefüggést
ismersz fel az USA
nagyvárosainak épí
tészeti jellemzői és
a telekárak között?

telekárak

Azonosítsd a népességtömörüléseket és a nagyvárosokat!
Használd az atlaszt!

Globális városok
A globális városok a nemzetközi nagyvállalatok és a nemzetközi szervezetek döntéshozó központjai, ezért a világgazdasági
irányító szerepük jelentős. Az innováció,
a kutatás és fejlesztés, a kultúra és az információáramlás csomópontjai. A világ üzleti
életének meghatározó városai.

7.6. A telekárak változása a városon belül
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A városok típusai
8. a) Mi a különbség a világváros és a globális város között?
b) Miért nem nevezhetjük Budapestet globális városnak?
c) Mely szempontok, mérőszámok a legfontosabbak a globális városok rangsorában (7.7.)?
d) Milyen szerepe van a légi közlekedés elterjedésének a globális városok szerepének erősödésében?
e) Mekkora a kultúra szerepe a gócpontok fejlődésében? Válaszodat indokold!
f) Keress adatokat a https://www.brookings.edu/research/global-metro-monitor oldalon elérhető interaktív térképen
a globális városokról!
London

New York
helyezés
1.
10.

3. 1. 2.

20.

2. 3. 1.
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8.
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30.

30.
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30.
42.
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1.
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15. Stockholm

22.
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42.
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1.
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20.

19. Koppenhága
9. Berlin
11. Frankfurt
10. Bécs
16. Zürich

12.10.

30.
42.

17. Peking
12. Sanghaj

2.

3. Tokió
6. Szöul

7. Hongkong

24.

4. Párizs

Globális városok
rangsora (2016)
gazdaság
kutatás-fejlesztés
kultúra
élhetőség
környezet
elérhetőség

helyezés
1.

4. 7.

10. 6. 7. 4.
20.
30.
42.

40.

5. Szingapúr

14. Sydney

Forrás: Mori Memorial Foundation

7.7. Globális városok rangsora (A diagramokra írt számok a világranglistán elfoglalt helyezésüket mutatják.)

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

alapfunkció • központi funkció • kisváros • középváros •
nagyváros • világváros • iparváros • vásárváros • idegenforgalmi központ • technopolisz • alvóváros • bolygóváros • agglomeráció • mamutváros • globális város

1. Igaz-e az a megállapítás, hogy a városi népesség aránya egyben fejlettségi mutató is? Indokold a válaszodat!
2. Nézz utána, mely központi funkciójának, térségi szerepének köszönhette városi rangját például Pannonhalma,
Bük, Jánossomorja, Körösladány, Biatorbágy, Máriapócs!
3. Tervezz várost! Válaszd ki, hol épülne fel ez a város!
Indokold a döntéseidet!
4. Milyennek képzeled el a jövő városát 2050-ben?
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Óriásira duzzadó városok

8.

Urbanizációs problémák

1. a) Mik a városi életforma jellemzői?
b) Mi a különbség a fejlett és a fejlődő országok urbanizációs folyamatai között?
c) Hogyan változott Földünk városlakóinak száma (8.1.)?
7
5
g
kossá

s
i lako
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1
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50
20
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20
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Latin-Amerika

73,4%
47,5%

40%

8.1. A városi népesség számának változása a világon

2. a) Hasonlítsd össze a kontinensek városi lakosságának arányát és a jövőbeni várható alakulását (8.2.)!
b) Mi az oka a kontinensek közötti különbségnek?
c) Mely kontinenseken várható robbanásszerű növekedés?
d) Miért lassult le ez a folyamat a fejlett térségekben?

3. a) Hogyan változott a nagyvárosi nyomornegyedben (slumban) élők száma és aránya (8.3.)?
b) Nézzétek meg a Gettómilliomos című, nyolcszoros
Oscar-díjas filmet, ami a Mumbai melletti Dharavi vá
rosrészben is játszódik!

4. a) Melyek az óriásira duzzadó népességszámú
nagyvárosok fő problémái (8.4.)?
b) Milyen okokkal magyarázod a változást?

Észak-Amerika
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81,5%

79,5%

70,8%

8.2. A városi népesség arányának változása földrészenként
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8.3. A slumban élők számának és arányának változása

Taszító és vonzó tényezők
Taszító tényezők
– hiányzó infrastruktúra
– kevés munkahely
– rossz tanulási esélyek
– hiányzó orvosi ellátás
– környezeti problémák
– természeti katasztrófák
– az önellátó gazdaság
hanyatlása
– politikai konfliktusok,
háborúk
– betegségek, járványok

migráció

Vonzó tényezők
– látszólag jobb
életfeltételek
– orvosi és szociális
ellátás
– jobb infrastruktúra
– több munkahely
– tanulási és
felemelkedési
esélyek

problémák
a külvárosban és
az agglomerációban

Következmények
– a magas munkanélküliség
miatt bűnözés
– nyomornegyedek kialakulása
– járványveszély, betegségek
gyors terjedése
– zsúfolt közlekedés
– túlterhelt infrastruktúra
– hiányos hulladékszállítás

8.4. Az óriásira duzzadó nagyvárosok kialakulásának okai és problémái
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5. a) Magyarázd meg a nagyvárosok földrajzi elhelyezkedését (8.5.)!
b) Mely térségekben a legdinamikusabb és melyekben lassult le az agglomerációk növekedési üteme? Mi a magyarázata?
c) Keresd meg a 10 millió lakos feletti megavárosokat a térképen! Mi jellemző az eloszlásukra? Hasonlítsd össze a globális
városokat ábrázoló térképpel (7.7.)!

Moszkva
London
Peking

Párizs
New York

Los Angeles

Delhi Csungking

Isztambul
Kairó

Mexikóváros

Karacsi
Mumbai

Dakka
Kolkata

Lagos
Kinshasa

A városi népesség
aránya, 2014 (%)

Tokió
Osaka
Sanghaj
Kanton
Manila

Jakarta

Rio de Janeiro

80 felett
60–80

São Paulo

40–60

Buenos
Aires

20–40

A városi agglomerációk népessége, 2014 (fő)

20 alatt

10 millió felett (megapolisz)

1–5 millió (közepes város)

5–10 millió (nagyváros)

500 ezer–1 millió (város)

8.5. Földünk legnépesebb városainak földrajzi elhelyezkedése

(http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html)

6. A képeken Sanghaj átalakulását tanulmányozhatod (8.6.). Próbálj meg minél több változtatást és következményt
összegyűjteni! Használd a 8.7. ábrát is!
2013

1987

8.6. A városok terjeszkedése átalakítja a környezetet
40% párolgás
10%
lefolyás
50% beszivárgás

38% párolgás
20%
lefolyás
42% beszivárgás

30% párolgás

35% párolgás
30%
lefolyás
35% beszivárgás

55%
lefolyás
15% beszivárgás

8.7. Az épített környezet hatása a vízháztartásra
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Vándorló milliók

8. Gyűjtsetek példákat a vándorlásokat
kiváltó okokra!

9. Vitassátok meg
a nemzetközi vándorlás hatásait (8.2.
táblázat)!

10. Olvasd le a térképről, hogy mely or
szágokat hagyják el
a legtöbben (8.8)!

A népesség területi eloszlását a természetes
szaporodás mellett befolyásolja a népesség
vándorlása, mozgása is.
Napjainkban egyre nagyobb méreteket öltő, több irányú és több okra visszavezethető
népességmozgás, migráció zajlik a világban.
Ilyen például a fejlődő országokban mezőgazdasági vidékekről a városokba áramlás
és a fejlődő világból a fejlett országokba
tartó népességmozgás. A migráció egyik fő
oka a jobb megélhetés, a biztonságosabb és
kényelmesebb élet reménye.
A népesség elvándorlásához a társadami-etnikai és vallási alapú konfliktusok is
vezethetnek. A polgárháború sújtotta afrikai, ázsiai térségekből milliók menekülnek
a biztonságot jelentő környező országokba.
A népesség mozgásának sajátos típusa
a napi vagy heti rendszerességgel (pl. is
kolába vagy munkahelyre) történő utazás.
Ezt nevezzük ingázásnak.
Típus

Meghatározás

Aki üldöztetése miatt elhagyta az
országát. Arra kért engedélyt, hogy
maradjon egy másik országban, és
várja az ezzel kapcsolatos döntést.
Menekült
Aki üldöztetése miatt elmenekült
az országából, a sorsa bizonytalan,
nem tudja, hogy hol telepedhet le.
Nincs egy másik országban érvényes
tartózkodási engedélye.
Aki engedély nélkül lép be egy olyan
Illegális
bevándorló országba, ahol élni és dolgozni
szeretne.
Gazdasági Aki legalább egy évig akar egy másik
bevándorló országban dolgozni.
Ingázó
Aki ugyanabban az országban él
és dolgozik, országon belül vált lakóés munkahelyet.

Menedékjogot kérő

8.1. táblázat. Ki kicsoda?

A vándorlásokat kiváltó okok
Természeti okok: éghajlatváltozás, árvíz, elsivatagosodás, természeti erőforrások kimerülése, megtalált ásványkincsek
Gazdasági okok: munkalehetőség hiánya, fejlett gazdaságú területek
Politikai és vallási okok: háborúk, hátrányos
megkülönböztetés, vallási konfliktusok
Társadalmi okok: családi állapot megváltozása (családalapítás, nyugdíjba vonulás)
A menekültek egy része az emberkereskedelem révén modern rabszolgaságba kényszerül, vagyis nagyon kevés pénzért nagyon sokat
kell dolgozniuk (kényszermunka, prostitúció
stb.). Jelenleg a Földön kb. 45 millió ember él
modern rabszolgaságban.

Kibocsátó

rolnak az emberek?
Keress történelmi és
mai példákat!

Az afrikai éhínségek mellett 2025-re a földrész sok százmillió lakója számára nem lesz elegendő ivóvíz. A Földön máris 70 millió ember kényszerült más országokba, s a menekültek száma az 1976-os
2,8 millióról 1990-re 17 millió fölé emelkedett. (1992)
Az elmúlt két évtized alatt lényegében háromszorosára nőtt a külföldi munkavállalást vagy végleges
letelepedést tervező felnőtt magyarok aránya. (2013)
Nem számoltak a közép-európai téllel azok a főleg Afrikából és Ázsiából érkező illegális bevándorlók, akik a szerb–magyar határ átlépésével szeretnének Nyugat-Európába jutni. Többségük a nehéz
gazdasági helyzet, a létbizonytalanság vagy a háború miatt hagyta el otthonát, és a szebb jövő reményében választotta az Európai Uniót fő úti célnak. (2016)

Fogadó

7. Miért vándo-

Pozitív hatások
– Pénzt küldenek haza
az otthon maradt
családtagoknak.
– Több erőforrás jut
az otthon maradt
családtagoknak.
– Új készségeket, tudást sajátítanak el,
amelyeket a hazaté
rők saját országukban hasznosítanak.
– Esély a rendszeres
munkára.
– Esély arra, hogy
pénzt tartalékoljanak.
– Esély a jobb életmi
nőségre.
– Esély a jobb
életszínvonalra.

Negatív hatások
– A családdal és a barátokkal gyengül
a kapcsolat.
– Sokáig vannak távol
az otthontól.

– Rosszul fizetett
munkát talál.
A munkaadó kizsák
mányolja a munka
vállalót.
– Etnikai és kulturális
problémák alakul
hatnak ki.
– Nyelvi nehézségek
nehezítik a kommu
nikációt.
– Nehéz lakást
szerezni.

8.2. táblázat. Pozitív vagy negatív a nemzetközi
vándorlás?
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Urbanizációs problémák
11. a) Vitassátok meg, milyen társadalmi-gazdasági hatásai vannak a napjainkban felerősödő nemzetközi
népességvándorlásnak (8.8.)!
b) Melyek a főbb vándorlási irányok? (http://migrationsmap.net)
c) Gyűjts migrációval kapcsolatos híreket híradásokból, újságokból, az internetről! Rendezd azokat irányuk szerint! (http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/; http://metrocosm.com/global-migration-map.html)
menekültkibocsátó ország
(min. 100 ezer
menekült + menedékkérő)

100 ezer fő
50 ezer fő

Svédország
Egyesült
Királyság

menekültbefogadó ország
(min. 100 ezer
menekült + menedékkérő)
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Francia- Svájc Ausztria
ország

Törökország
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Szíria
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Libanon
1,1 millió

Algéria
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Irán
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1,6 millió

NyugatSzahara
Mali

Eritrea

Niger
Szudán

Csád
Nigéria

Etiópia
Közép-afrikaiKöztársaság

Dél-Szudán

Szomália
1,2 millió

Kamerun
Kongói
Dem. Közt.

Uganda Kenya

Forrás: ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

8.8. A menekültválság (2015)

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

ingázás • migráció • népességvándorlás • vándorlási egyenleg • menekült • menedékkérő •
illegális bevándorló • gazdasági bevándorló •
belső menekült • menekültválság • nyomornegyed

1. Miért áramlanak a városokba az emberek? Mely tényezők segítik és
melyek gátolják a folyamatot?
2. A fejlett európai országok egy részében a társadalom elöregszik. Ezek
az országok a fejlődő világból érkező bevándorlók fő célpontjai is. Elemezd
a folyamatot a bevándorlók, a kibocsátó térség (pl. Észak-Afrika) és a befogadó országok szempontjából!
3. Készíts rendszerező vázlatot (gondolattérképet) a népességmozgások okairól (pl. éghajlatváltozás, vízhiány, háborúk, gazdasági jólét)!
Írj minden okhoz példákat is a világból!
4. Miben különböznek a jelenlegi migrációs folyamatok a múltbeli vándorlási eseményektől?
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Összefoglalás

9.

Feladatok

1. Elemezd a 9.1. ábrát!
a) Milyen összefüggést találsz a születésszám és
a jövedelem között?
b) Magyarázd meg az összefüggést!

Ezer főre jutó születésszám

50

3. Hasonlítsd össze két család generációnkénti (gyerek,
unoka, dédunoka) népesedési folyamatait! Az egyik családban generációnként mindig csak egy gyerek születik, a másik
családban kettő.
a) Rajzold le a két család családfáját! A családtagokat különböző betűkkel jelöld!
b) Hány tagú lesz a szülőkkel együtt az egyik, illetve a másik
család?

Niger

40

4. Hasonlítsd össze a cigány/roma népesség korcsopor-

30
20

USA

10
0
0

tok szerinti megoszlását a teljes magyarországi népesség
korcsoport szerinti megoszlásával (9.3.)!
a) Mi az oka annak, hogy a 14 év alatti népesség megoszlása
között ilyen nagy különbség van?
b) Mi az oka annak, hogy a 60 év fölötti népesség megoszlása
között ilyen nagy különbség alakult ki?

Világ

Magyarország
10000

Japán

20 000 30 000 40 000
Egy főre jutó GNI (USD)

50000

60 000

50
cigány/roma

9.1. Az 1000 főre jutó születésszám és az egy főre jutó
GNI kapcsolata

42,4

40

teljes népesség

2. A 9.2. ábrán Svédország és Egyiptom születési és halálozási arányszámának változását tanulmányozhatod.
a) Mi a különbség a két ország születési és halálozási arányszámának időbeli változása között?
b) A demográfiai átmenet melyik szakaszában van napjainkban Egyiptom?
c) Mikor volt jellemző ez a szakasz Svédországra?
d) A demográfiai átmenet melyik szakaszában van Svédország a 21. század elején?
45
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35
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32
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24,5

20
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0
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0–14

15–39
40–59
Korcsoportok (év)

60 <

9.3. A magyarországi cigány/roma népesség demográfiai
jellemzőinek összehasonlítása a teljes népesség jellemzőivel
a 2011-es népszámlálás adatai alapján

5. Egy ország területe 49 034 km2, lakóinak száma
5 387 567 fő, a városlakók aránya 56%. 2015-ben 187 677 fő
született, meghalt 156 123 fő. Egy tizedesjegyig számolj!
a) Mennyi az ország népsűrűsége?
b) Hány fő lakott városban?
c) Mennyi a születési arányszám?
d) Mennyi a halálozási arányszám?
e) Mennyi a természetes szaporodás?
f) Mennyivel nőtt az ország lakossága?
g) Milyen alakú lehet az ország korfája?

9.2. Svédország és Egyiptom népesedési folyamatai
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6. Nemzetközi diákolimpiára érkező fiatalok a megnyitó
napján baráti beszélgetést folytattak egymással. Mindenki
mesélt hazájáról, szokásaikról, vallásáról, népéről. A rendkívül gazdag és színes történetekből néhány vallási szokást
kiemelünk. Döntsd el, mely országokból, milyen vallási
felekezetű diákok történetei a következők!
1. Kolkatából (Calcuttából) érkeztem. Képzeljétek, nekem
szent állat a tehén, a húsát vallásunk nem engedi fogyasztani! Egyébként minden más termékét fogyasztjuk, a gyerekek vidéken még a tehéntrágyát is összegyűjtik tüzelni.
2. Ahonnan én jöttem, a városom neve alapján kitűnő a levegő minősége. Óriási öröm volt számomra, hogy a felekezetem püspökségének egykori pásztorát választották meg
2013-ban pápának.
3. Örülök, hogy találkoztam ezen a helyen bangalori testvéremmel, mert személy szerint nagyon fáj, hogy az elmúlt
évtizedekben szüleink és nagyszüleink oly sokat acsarkodtak egymással hitük különbsége miatt. Országom 1971-ig
egymástól 1800 km távolságban lévő két országrészből
állt, én a nyugati utódállamában élek ma is a szüleimmel.
Szerintem kevesen tudjátok, hogy a mi időszámításunk
622 évvel később kezdődik, mint keresztény barátaimé.
4. Én a világ „tetejéről”, Lhasszából érkeztem. Nagyon sok
ága van a vallásomnak, én lámaista vagyok. Vallásom tanai egyre népszerűbbek a nyugati világban is.
5. Büszkén mondhatom, hogy három világvallásnak is köz
pontja az én városom. Amerikából érkező rokonaimat
mindig elkísérem, és velük együtt imádkozom ősi lerombolt templomunk maradványánál. Bármilyen furcsa, de
nálunk vallási előírás a fiúgyermekek körülmetélése, akárcsak muszlim barátaimnál.

7. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!
a) Keresd meg a térképen Brüsszelt!!
b) Miért vált rozsdaövezetté az Anderlecht városrész?
c) M
 iért volt kedvezőtlen hatással az előítélet a városrész
átalakulására? Alkoss logikai láncot!
d) Milyen fejlesztésekkel, beruházásokkal és változtatásokkal
lehet a városrészt újra élhető, kellemes élettérré alakítani?
Vitassátok meg!
A hatalmas acélszerkezet egyszerre látszik lenyűgözőnek
és elhagyatottnak. A Brüsszelben lévő anderlechti vágóhíd
műemlék épülete a 19. századi ipari építészeti stílusát idézi,
ugyanakkor egy tízhektáros rozsdaövezet része, ahol mintha megállt volna az idő. Ám egy egészen egyedi elképzelés
szerint felújítják és egyúttal át is alakítják a területet, ráadásul fenntartható módon.
Anderlecht kerület ezen része – az ipar megszűnése miatt –
nem fejlődött. Az átlagosnál nagyobb a munkanélküliség,
és az terjedt el a belga fővárosban, hogy itt magas a bűnözés. Ráadásul a negyedben sok bevándorló él, tele van fekete-afrikai autókereskedőkkel, ami miatt alaptalanul „rossz
környéknek” tartják. A beruházások elmaradtak, a lakások
ára és bérleti díja nagyot esett. (A HVG nyomán)

8. Tanulmányozd a városszerkezet kétféle modelljét (9.4.),
és oldd meg a feladatokat!
a) Hasonlítsd össze a koncentrikus városmodellt Chicago
térképével! Használd a Google térképét!
b) Miért tér el a modell Chicago valós szerkezetétől? Hasonlítsd össze a szektormodellt Sunderland térképével! Használd a Google térképét!
c) Gyűjts példát különböző városszerkezeti modellekre!
Miben hasonlítanak, és miben térnek el egymástól?
koncentrikus városmodell

szektormodell

2
2
4
5 4 3 2

1

4

3

11
2

5

3
4

3

1 központi üzletnegyed
2 átmeneti zóna (elhanyagolt lakások)

4 lakóhelyöv
kisebb központokkal

3 munkahelyöv és munkások lakóhelye

5 ingázók övezete

9.4. A városszerkezet két modellje

9. Készíts otthon egy tetszőleges városmodellt gyufásdobozokból, papírhengerből, papírból!
10. a) Hogyan alakultak ki a nagyvárosokban a különböző
etnikai csoportok által lakott városrészek?
b) Nézd meg New York térképén Little Italy, Harlem, Chinatown, Five Points városrészeket! Mely etnikai csoporthoz
tartoznak lakói?

11. Határozd meg a fogalmakat!
népsűrűség • népességtömörülés • természetes szaporodás (fogyás) • népességrobbanás • a demográfiai átmenet szakaszai •
korfa • foglalkoztatottság • munkanélküliség • foglalkoztatott
sági szerkezet • világvallás • hivatalos nyelv • nemzet • nemzetiség • állam • nemzeti kisebbség • élelmezési válság • GMO •
ideiglenes település • állandó település • szórványtelepülés •
tanya • farm • falu • város • városodás • városiasodás • urbanizáció • vásárváros • szuburbanizáció • agglomeráció • dezurbanizáció • reurbanizáció • központi funkció • kisváros • középváros •
nagyváros • világváros • alvóváros • bolygóváros • agglomeráció • mamutváros • globális város • ingázás • vándorlás (migráció) • vándorlási egyenleg • menekült • menedékkérő • illegális
bevándorló • gazdasági bevándorló • belső menekült • menekültválság

41

foldrajz10_I_fej_foldunk_nepessege 2.indd 41

2018. 04. 04. 19:38

A világgazdaság jellemző folyamatai
Hogyan lehet vizsgálni az országok gazdaságának fejlettségét?
Mi a foglalkozási átrétegződés?
Hol érdemes termelni? Mi a különbség a „puha” és a „kemény” telepítő tényezők között?
Mi határozza meg a piac működését, és mitől függ a piaci ár?
Miért kell adót fizetni?
Miért vált a világgazdaság fejlődésének alapjává a munkamegosztás és az együttműködés?
Hogyan működik a globális világgazdaság?
Hogyan hálózzák be a világot az óriáscégek?
Mi a globalizáció? Miért és hogyan alakult ki? Melyek a globalizáció pozitív és negatív hatásai?
Mi a pénz funkciója? Készpénz vagy folyószámlapénz?
Hogyan alakult ki az adósságválság?
Ebben a fejezetben ezekre a kérdésre is választ kapsz.
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Szingapúr – előtérben
a konténerkikötő
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1.

Mutasd az indexed!

A gazdasági fejlettség mutatói
Hogyan mérhető a gazdasági
fejlettség?

1. a) Állapítsd
meg a három vállalat
példáján, miből tevődik össze a GDP és
a GNI (1.1.)!
b) Keress további
példákat (cégeket)!
2. a) Mire következtetsz abból, ha
egy ország GNI-je
jóval meghaladja
a GDP értékét?
b) Melyik mutató
értékébe számít bele
a MOL cégei által
Szlovákiában előállított jövedelem?
c) Hogyan vesszük
figyelembe az Audi
győri gyárában előállított értékeket?
3. A Föld országait
egy főre jutó GNI-értékük szerint a térképen
öt csoportba osztottuk (1.2.).
a) Nevezz meg mindegyik csoportból
egy-egy országot!
b) Melyik csoportba
sorolod Magyarországot?

GDP

–
GNI

+

1.1. A GDP és a GNI összetevői hazai példán
GDP – Gross Domestic Product: az országban
előállított összes érték

GNI – Gross National Income: az adott ország
tulajdonában lévő termelési tényezők által bel
földön és külföldön megtermelt érték
A gazdasági teljesítmények még pontosabb
összevethetősége érdekében sokszor használják a jövedelmek vásárlóerejének figyelembevételével kiszámított adatokat. Ezt nevezzük paritásos vagy vásárlóerő-arányos
GDP-nek. A vásárlóerő-paritás (angolul „purchasing power parity”, rövidítve PPP) azt
mutatja meg, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában (USD,
euró) egy másik valutához mérve, ezzel figyelembe véve az egyes országokban eltérő
árakat.

20 000 10 000 5 000 1 000

1.2. Az egy főre jutó GNI értéke a világ országaiban (USD, 2016)

Az országok gazdaságának fejlettségéről
számos mutató árulkodik. Közülük leggyakrabban a GDP és a GNI adatokkal találkozunk. A bruttó hazai termék (GDP) egy
adott ország területén egy év alatt létrehozott, végső felhasználásra került termékek és
szolgáltatások értékének összege. A bruttó
nemzeti jövedelem (GNI) az adott ország,
illetve állampolgárainak tulajdonában lévő
termelési tényezők (pl. termőföld, termelési
eszközök, tőke) segítségével előállított termékek és szolgáltatások összértéke. Azaz
a GDP értékéhez még hozzáadjuk a külföldön előállított jövedelmet, és ennek összegéből kivonjuk a más ország vállalatai által
az adott országban előállított értékeket (1.1.).
Az adatokat a pontosabb összehasonlíthatóság érdekében egy főre vetítve (GDP/fő
vagy GNI/fő) és egy közös valutára átszámítva (pl. USA-dollár, euró) adják meg. Az
egy főre jutó GNI értéke alapján hatalmas
különbségek vannak az országok között
(1.2.).
Sokat elmond a gazdaság állapotáról
a gazdasági növekedés üteme. Ezt úgy
határozzák meg, hogy az adott évben előállított GDP értékét az előző év GDP-jéhez
(100%) viszonyítják. Így a változás mértéke
százalékban kifejezhető (1.3.).

A fejlettséget tükröző
gazdasági szerkezet
Az országok gazdasági fejlettségét a gazdasági szerkezet is tükrözi. Azt mutatja meg,
hogy az egyes gazdasági szektorok milyen
mértékben járulnak hozzá a GDP előállításához. A primer (első) szektorhoz tartozik
a mezőgazdaság és a bányászat (kitermelőipar) is. Feladata az élelmiszerek, illetve az
ipar számára fontos nyers- és alapanyagok
(pl. gyapot, len, fa) előállítása.
A sokrétű szekunder (második) szektor
felöleli azipari termelést, az építőipart és az
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energiagazdaságot is. A tercier (harmadik) szektor a
szolgáltatásokat foglalja magában. Az a feladata, hogy
biztosítsa a termelés és a társadalom megfelelő színvonalú működéséhez szükséges feltételeket. A megfelelő színvonalú szolgáltatás technikai feltételeit az
infrastruktúra (pl. a közúthálózat, a távközlési és az
informatikai, az oktatási és az az egészségügyi intézmények) kiépítése teremti meg.

4. a) Hasonlítsd össze a három ország gazdasági növekedését egymással (1.3.), és fogalmazz meg igaz állításokat!
b) Mivel magyarázhatóak a 2008–2009. évi adatok?
c) Melyik ország gazdasági növekedése egyenletesebb?
(%)
15

Japán

USA

Kína

A szolgáltatásokat két csoportba – anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatások – sorolhatjuk. Az előzőbe tartozik például a közlekedés, a hírközlés és a kereskedelem, míg
az utóbbiba többek között az oktatás, az egészségügy
és a közigazgatás. Megkülönböztetünk egyéni (pl. szerviz,
ügyfélszolgálat), illetve társadalmi szolgáltatást (pl. oktatás) is.

6. Elemezd a táblázatok adatait, és válaszolj a kérdésekre (1.1. táblázat)!
a) Hogyan változik a szektorok szerepe a GDP előállításában a gazdasági fejlődéssel?
b) Hogyan és miért változik a tercier szektor aránya
a GDP előállításában?

10

Primer szektor

5
0

2000

2005

2010

2015

3,4

3,2

2,4

2,5

Burkina Faso

32,8

39,0

35,6

34,2

Kína

14,7

11,6

9,5

8,9

5,7

4,3

3,5

4,1

37,8

24,7

40,9

36,4

2,5

2,0

1,9

1,8

2010

2015

Ausztrália

–5
15

14

20

13

20

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

20

20

00

–10

1.3. A gazdasági növekedés ütemének változása (GDP%)

5. a) Értelmezd az 1.4. ábrát! Jellemezd a Föld népessé

gének vagyoneloszlását!
b) A Föld népességéből hány millió/milliárd fő rendelkezik
az összes vagyon 3/4 részével?
c) Nevezz meg a népesség leggazdagabb 20%-ába és a leg
szegényebb 20%-ába tartozó országokból néhányat!
d) Nézz utána, hogy Magyarország mely országok közé sorolható!

74,1%

20%
(leggazdagabb)
20%

Magyarország
Niger
Hollandia

Szekunder szektor
2000
Ausztrália

26,8

26,8

27,1

25,6

Burkina Faso

21,5

18,0

23,0

20,2

Kína

45,5

47,0

46,4

40,9

Magyarország

31,7

31,4

30,1

31,9

Niger

17,8

15,4

15,6

17,6

Hollandia

24,7

24,0

22,1

20,0

Tercier szektor
14,6%

Ausztrália
20%

20%

20%
(legszegényebb)

2005

6,3%

3,5%

1,5%

2000

2005

2010

2015

69,8

70,1

70,5

71,9

Burkina Faso

45,7

43,0

41,4

45,6

Kína

39,8

41,3

44,1

50,2

Magyarország

62,6

64,3

66,4

64,0

Niger

44,4

59,9

43,5

37,3

Hollandia

72,8

74,0

76,0

78,2

1.1. táblázat. A szektorok szerepe a GDP előállításában
(százalék)

1.4. A Föld vagyoneloszlása (2016)
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7. a) Hasonlítsd
össze a diagramok
adatait (1.5.)!
b) Nézd meg az ábrát,
és igazold, hogy az
USA gazdasága ma
már az iparosítás
utáni szakaszban
van!
c) Rajzold meg a fejlődő világra jellemző
ábrát!
8. Kapcsold az

1.5. ábrán bemutatott foglalkoztatási
szerkezetdiagramjait
az 1.6. ábra egyes
grafikonjaihoz!
Mit tapasztalsz?

9. Az országok

primer
szektor

szekunder
szektor

USA

tercier
szektor
2%
23%

75%

Brazília
23%

24%

53%

Nepál
16%

3%

81%

1.5. Eltérő fejlettség – eltérő foglalkoztatási
szerkezet három ország példáján (2016)

https://www.statsilk.com/maps/
statplanet-world-bank-app-open-data

eltérő fejlettségük
miatt eltérő helyen
foglalnak helyet az
1.6. ábrán. Helyezd el
Brazíliát, Kínát, Nigériát, Franciaországot
az ábrán!

A 20. század végén egy újabb ágazat jelent
meg a gazdaságban, a kvaterner (negyedik) szektor, amit a tudásszektornak is
neveznek. Idetartoznak a legnagyobb
szaktudást, folyamatos kutatást és fejlesztést
igénylő tevékenységek (pl. a biotechnológia,
a géntechnológia), illetve az információáramlás fejlesztésével foglalkozó tevékenységek.
A legfejlettebb társadalmakban a tudásszektor fejlődése a leggyorsabb.
A társadalmi-gazdasági fejlődéssel párhuzamosan változik a foglalkoztatási szerkezet,
ez a foglalkozási átrétegződés. Először
a munkaerő a mezőgazdaságból az iparba
áramlik, majd az ipari termelés műszaki-technikai fejlődésének köszönhetően
a munkavállalók egyre inkább a szolgáltatásban találnak munkalehetőséget (1.6.).
A fejlődő országokban jellemző, hogy
a mezőgazdaságból közvetlenül a szolgálta
tásba áramlik át a munkaerő.
(%)
75

szekunder
25
kvaterner

10. a) Mely jellem-

11. Miért nem fejezi
ki önmagában a GNI
és a GDP egy ország
fejlettségét?

tercier

50

0

zőket vennéd figyelembe, ha a társadalmak fejlettségét
szeretnéd érzékeltetni?
b) Egyeznek-e ezek a
szempontok a gazdaság fejlettségét
bemutatókkal? Mi az
oka?

primer

1800
1850
1900
iparosítás korai
késői
előtti iparosítás iparosítás
kor
kora
kora

1950
2000
iparosítás
utáni
kor

1.6. A foglalkoztatási szerkezet átalakulásának
klasszikus folyamata a fejlett világban
A társadalmi-gazdasági fejlettség néhány
mutatója
– foglalkoztatási szerkezet
– az aktív keresők népességen belüli aránya
– a munkanélküliség aránya
– az írástudók és a magasabb iskolai végzettségűek aránya
– az egészségügyi szolgáltatások színvonala
– a csecsemőhalandóság mértéke
– az 1 orvosra jutó betegek száma
– az 1000 főre jutó kórházi ágyak száma
– a születéskor várható átlagos élettartam

Az emberi fejlettség indexe (HDI) megállapításakor a születéskor várható élettartamot,
az iskolázottságot és a vásárlóerő adatait
veszik figyelembe (1.8.). A GNEI (Global New
E-Economy) rangsort a magasan képzettekre, az információs technikák alkalmazására,
az innovációra, a kereskedelmi szabályozások színvonalára vonatkozó adatok alapján
készítik. Az EIU (Economist Intelligence Unit)
az üzleti környezet (biztonság, vásárlóerő
stb.) és az írni-olvasni tudás mutatói, valamint az információs társadalom jellemzői
alapján készül.
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A gazdasági fejlettség mutatói
12. Gyűjts a statisztikai kiadványokból olyan mutatókat,
amelyek véleményed szerint alkalmasak az egyes országok
fejlettségének összevetésére! Indokold meg, miért választottad ezeket a mutatókat!
13. a) Melyik szektor fejlettségére lehet következtetni az
1.8. ábra adataiból?
b) Hasonlítsd össze az országok HDI adatait (1.9.) az 1.2.
ábra adataival!
14. Állapítsd meg az 1.7. és az 1.8., illetve az 1.2. táblázat
adatai alapján, hogy
– a demográfiai átmenet melyik szakaszába tartoznak az
egyes országok!
– melyik országnak legfejlettebb az egészségügyi ellátása!
– melyik országnak legelmaradottabb az egészségügyi ellátása!
– melyik a legfejlettebb és a legfejletlenebb ország a táblázat mutatói alapján!

Ezer élveszületésre jutó
egyéves kor alatti
halálozások száma, 2015

70

50

30

HDI, 2015

10

1.7. Csecsemőhalálozás a világ országaiban

Ország

GNI/fő
(USD)

USA
Japán
Kína
Brazília
Románia
Niger
Magyarország

57 540
42 310
14 390
15 050
21 610
950
25 240

8,1
10,0
7,2
6,1
12,7
9,1
12,8

nagyon magas

1

magas

0,8

közepes

0,7

alacsony

0,55

0

1.8. Az emberi fejlettség indexe (HDI) a világ országaiban

Születési Halálozási
arányszám arányszám
(1000 főre) (1000 főre)
12,5
8,0
12,4
14,7
9,2
49,4
9,5

15. Keress ellentmondásokat az országok fejlettségének
különböző szempontú megítélésében!
16. Egy nemzetközi tanulmány szerint Magyarországon
a 25 éves férfiak közül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 8 évvel hosszabb életre számíthatnak, mint
azok, akiknek érettségijük sincs. A 25 éves nők esetében
ez a különbség csak 5 év.
A várható élettartamot meghatározza: a családi állapot,
a gazdasági helyzet, a testalkat, a mozgás, az étrend,
az élvezeti cikkek fogyasztása, a betegségre való hajlam,
a végzettség, a környezet, a közegészségügy fejlettsége.
a) Próbálj magyarázatot találni a különbségek okaira!
b) Miért lehet kapcsolat az iskolai végzettség és a várható
élettartam között?

A tiszta vízÍrástudók
Csecsemő- SzületésKórházi
hez jutók
aránya a
ágyak szá- halandóság kor várható
ma (1000 (1000 élve- élettartam 15–24 évesek aránya (%)
vidék/város
között (%)
(év)
születésre)
főre)
3,0
5,6
79,0
99,0
98/99
14,0
2,0
83,6
99,8
100/100
3,8
9,2
75,8
99,7
93/97,5
2,3
14,6
74,4
98,9
87/100
6,1
9,7
75,0
99,3
100/100
0,2
57,1
61,5
26,5
49/100
7,2
5,3
75,9
99,4
100/100

1.2. táblázat. Néhány ország fejlettségének mutatói (2016)

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

bruttó hazai termék (GDP) • bruttó nemzeti
jövedelem (GNI) • magas jövedelmű ország •
közepes jövedelmű ország • alacsony jöve
delmű ország • gazdasági szerkezet • foglalkoztatási szerkezet • gazdasági növekedés •
gazdasági fejlettség • gazdasági szektorok
(primer, szekunder, tercier, kvaterner)

1. Sorolj fel a társadalmi-gazdasági fejlettség mérésére alkalmas
mutatókat!
2. Az egy főre jutó GNI alapján a leggazdagabb csoportban nagyon
nagy különbségek vannak. Nézd meg a http://data.worldbank.org adatai
alapján, hogy melyek azok az országok, ahol a legmagasabbak az értékek!
3. Milyen mérőszámok segítségével számítják az emberi fejlettség
indexét?
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Hol érdemes termelni?

2.

Átértékelődő telepítő tényezők

A termelés olyan gazdasági tevékenység, ami során az ember a természetben található javakat saját szükségleteinek kielégítésére átalakítja.
A termelési folyamatnak vannak minőségi mutatói, például a termelékenység, ami az egységnyi munkaidő alatt előállított termék mennyiségével, valamint az előállításukhoz szükséges ráfordításokkal (pl. energia-, alapanyag- és bérköltség) mérhető.

beszállítók közelsége

nehéz

K+F,
tudományos
együttműködés

éghajlat
iskola

(a hely előnyének mérése)

könnyű

Telepítő tényezők
– Nyersanyag-kitermelő helyek: nagy tömegű nyersanyagot igénylő
iparágak (pl. agyagot a téglagyártás, lignitet a hőerőmű)
– Jó közlekedés: kapcsolattartás a beszállítókkal, a piaccal
– Telekárak, ingatlanárak: nagy területigényű iparágak (autógyártás,
vegyipar) esetében meghatározóak
– Kutatóintézetek közelsége: biztosítja a folyamatos együttműködést
a kutatóközpontokkal
– Munkaerő: az építőipar, a bányászat, a textilipar nagy számban alkal
maz szakképzetlen olcsó munkaerőt; szakképzett munkaerőre van
szükség a kutatás- és fejlesztésigényes iparágakban (pl. szoftvergyártás, elektronika, repülőgépgyártás, finommechanikai ipar, gyógyszeripar)
– Fogyasztópiac: friss, gyorsan romló élelmiszereket előállító üzemek
számára meghatározó a felvevőpiac közelsége, a nagy fogyasztópiac
a gazdasági fejlődést serkenti (pl. Kína és India)
– Kevésbé szigorú környezetvédelmi előírások (pl. Ázsia, Afrika)
– Helyi adók: a települések alacsony adókkal is csábítják a beruházókat
– Kedvezmények: olcsó hitel biztosítása, telek kedvezményesen, meglévő ipari parkok, közlekedési infrastruktúra előzetes megteremtése
– Kooperáció: az együttműködés lehetősége számos iparágat magában foglaló iparvidékek, fejlett ipari központok között
– Infrastruktúra, fejlett szolgáltatások: vonzóak a modern ipari parkok
– Szabadidős lehetőségek: színház, mozi, étterem, sportolási, kirándulási lehetőségek
–S
 zínvonalas oktatás: a külföldi munkavállalók gyermekei számára
– Nyitott lakosság: gyermek- és vendégszerető, az idegeneket befogadó
– Tőke: a kutatás- és fejlesztésigényes ágazatok megtelepítéséhez

kulturális kínálat
megközelíthetőség
és lakás

KEMÉNY
PUHA

városkép

vállalkozásbarát
a szabadidő önkormányzat
eltöltésének
lehetősége

adók
az ipari terület mérete
a munkaerő minősége
és mennyisége
regionális piac
képző intézmények
az adminisztráció
rugalmassága

szociális
klíma
kicsi

(a telepítő tényezők jelentősége a cégek döntésében)

2.1. Kemény és puha telepítő tényezők

nagy

A beruházók először az országot választják ki,
majd az országon belül keresnek helyszínt tervezett projektjeikhez, ezért meghatározó elem
az önkormányzatok, helyi hatóságok befektetőbarát hozzáállása, rugalmassága, munkatársaik nyelvtudása. Az első számú elem azonban
a munkaerő minősége és bérköltsége. A befektetők számára a legfontosabb telepítő tényező a jól képzett, kreatív szakember. (2013)

A társadalmi fejlődés alapját a gazdálkodás, a gazdaság fejlődése teremtette meg.
A különböző korokban más-más tevékenység vált a gazdasági fejlődés meghatározójává. A gazdasági tevékenységek területi
elhelyezkedését a különböző telepítő tényezők határozzák meg. Ezek száma, súlya,
szerepe sokat változott az idők során, és
iparáganként is jelentős eltéréseket mutat. Hagyományosan két nagy csoportra
osztjuk: természeti és társadalmi telepítő
tényezőkre.
Ma már a tőkebefektetés helyszínének
kiválasztásakor sokkal több szempontot
vesznek figyelembe a befektetők, mint néhány évtizede. Szempont lehet a telekár, az
oktatás minősége, a munkabér, a kulturális
és sportolási lehetőség, a közlekedési hálózat
fejlettsége. A sok-sok telepítő tényezőt két
csoportba soroljuk, megkülönböztetünk
„kemény” és „puha” telepítő tényezőket.
A „kemény” telepítő tényezők közé azok
az adottságok, előnyök tartoznak, amelyek
mérhetők, számokban kifejezhetők. Kiszámítható például, hogy mennyi helyi adót és
munkabért kell fizetni, mennyibe kerül az
infrastruktúra fenntartása.
A „puha” telepítő tényezők hatását közvetlenül nem lehet mérni, ezért nem lehet
megállapítani, hogy jelentősége közvetlenül
mennyire járul hozzá a vállalat nyereségéhez, szerepük azonban mégis egyre nagyobb
(a munkaerő minőségét befolyásoló oktatás
és a munkavállalók gyerekeit világnyelven
oktató intézmények).
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Jellemzők

USA

Európa

17

25

36

Egy autóra jutó gyártási idő (óra)
100 autóra jutó szerelési hiba (db)

60

82

92

A just-in-time beszállítók
aránya (%)

45

15

8

A munkások átlagos betanítási
ideje (óra)

380

46

173

2.1. táblázat. Az autógyárak gyártási rendszerének főbb
jellemzői az 1980-as évek második felében

2. a) Számítsd ki a 2.2. ábra alapján, hogy a sportcipőd
árából mennyi pénzt kap a cipőt készítő munkás!
b) Mi az egyik legfontosabb telepítő tényezője a sportcipő
gyártásnak?
egyéb előállítási költség (0,4%)
a gyártás munkadíja (1,6%)
a gyártó nyeresége (2%)

anyagköltség (8%)
a márkanév
nyeresége (13,5%)

szállítás (5%)

kutatás,
termékfejlesztés (11%)
reklám és
szponzorálás
(8,5%)

árrés és áfa (50%)

2.2. Egy sportcipő árának összetevői

4. Tanulmányozd a Nagy-tavak térképét (2.3.)!

a) Nevezd meg a vas- és acélgyártás telepítő tényezőit!
b) Csoportosítsd ezeket a megnevezett telepítő tényezőket
a tanultak szerint!
vasérc- és kőszénszállítás
szárazföldi útvonala
vasércszállítás vízi útvonala
kőszénszállítás vízi útvonala

vasércmező
kőszénmező
vas- és acélgyártás

Kanada

Duluth

Huron-tó

labradori
(kanadai)
vasérc

.. . . . .. . . .
Ontariotó

Mi
ss
iss
i

Michigantó

Detroit

Chicago

Erietó

Buffalo

New York

Toledo
Gary

illinoisi
szénmező
M is s

yó
fol

t. L
őri
nc
-

Felső-tó

i
pp

Japán

3. a) Mely telepítő tényezők váltak napjainkra meghatározó tényezővé (2.1.)?
b) Melyek azok, amelyek viszonylag gyorsan megváltozhatnak? Hogyan befolyásolhatja ez az üzemek letelepedését?

Sz

1. Az 1970-es évek közepétől rugalmasabb, a fölösleges
költségeket megtakarító, hatékonyabb munkaszervezés
kezdett elterjedni néhány fejlett országban. Ez az új munkaszervezési forma vezette be a just-in-time (éppen időben)
szállítási rendszert, ami az alkatrészeket időre szállítja az
összeszerelő üzemekhez. A nagyvállalatok munkafolyamataik egyre több elemét helyezték ki a fejlődő országokba,
amellyel globális világhálózatot hoztak létre.
a) Hogyan csökkenthetők a költségek a „just-in-time” szállítási rendszer bevezetésével (2.1. táblázat)?
b) M
 ilyen szerepe van a kommunikációs hálózatnak a „justin-time” szállítási rendszer működtetésében?
c) M
 elyik ország autógyártása volt a leghatékonyabb az
1980-as években?
d) Milyen szempontok alapján választhattak a fejlődő
országokban telephelyet a japán autógyárak?

Cleveland
Youngstown Pittsburgh
Baltimore kanadai
pennsylvaniai
vasérc
szénmező
Oh i o

o uri

US A

nyugat-virginiai
szénmező

venezuelai,
brazíliai
vasérc

2.3. A Nagy-tavak vas- és acélgyártásának telepítő tényezői

6. Miért vonzók a cégek számára az ipari parkok?
a) Keresd meg a Google szolgáltatásokkal, hogy Budaörsön, Biatorbágyon, Bicskén hány cég alakított ki logisztikai
központot, illetve raktárat! Mely telepítő tényezők vonzották ide a központokat?
b) Budapest vonzáskörzetében számos logisztikai központ
jött létre. Nézz utána, hol találhatók! Vajon miért itt választottak telephelyet?
7. a) Miért tehető gazdaságosabbá a termelés a terme-

lékenység növelésével?
b) Miért drága az új fejlesztésű mobiltelefon és miért válik
olcsóbbá az ugyanolyan minőségű termék néhány hónap
múlva?

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

termelés • természeti és társadalmi telepítő
tényezők • „puha” telepítő tényező

1. Szerinted miért változtak meg ilyen nagy mértékben a termelés
telepítő tényezői?
2. Mi a különbség a „kemény” és a „puha” telepítő tényezők között?
3. Miért válik egyre fontosabb tényezővé a humánerőforrás?
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3.

Egyik zsebből a másikba

A piacgazdaság kialakulása és működése

1. a) Melyik gazdasági forma ösztönzi
leginkább az egyéni
kezdeményezéseket,
újításokat?
b) Miért előnyös ez a
gazdaság fejlődése
szempontjából?

3.1. Hagyományos földművelés Kenyában

2. a) Emeld ki a

tervutasításos gazdaság jellemző fogal
mait a szemelvény
szövegében!!
b) Próbálj hasonlót
írni a hagyományos
gazdaságokról történelmi tanulmányaid
alapján!

Bolgár pártértekezlet
A belső piacot stabilizálva és bővítve már az
idén 9 százalékkal kell növelni az árualapot,
s 5,8 százalékkal a lakosság vásárlóerejét. Ez
a további évek folyamán nem csökkenhet,
inkább növekednie kell. Az ötéves terv végéig
ki kell tudni elégíteni a lakosság ígényeit személyautókból, színes televizióból pedig még
hamarabb. A szocialista országok gazdasági
együttműködését fokozni kell, egyfajta szocialista közös piac megszervezésére van szükség. Bár az ideális a teljes európai piac lenne,
de ez nem reális, mivel a nyugatiak bezárják
a maguk közös piacát – vámkorlátokkal, embargóval – a szocialista országok előtt.
(MTI, 1988)

3. Gondold át, mi
kell ahhoz, hogy az eladó terménye vevőre
találjon!

A gazdaság működésének különböző
formái, módjai alakultak ki a történelem
során. A legkorábban kialakult hagyományos gazdaságokban a cél az önellátás
biztosítása volt. A valóságban ma már csak
elszigetelten, törzsi keretek között élő és a
fejletlen gazdasággal rendelkező társadalmakra jellemző. A gazdaság legfontosabb
ágazatai az élelemtermeléssel kapcsolatosak
(a földművelés, az állattenyésztés, a halászat
és a vadászat). A lakosság mindennapi életéhez szükséges eszközöket a hagyományos
kézműipar állítja elő.
A tervutasításos gazdaságban az állam
szerepe a meghatározó. Az állami vezetés
dönti el, hogy mit és mennyit kell termelni,
mire van szüksége az országnak. Ez a központi irányítás alapján működő gazdaság
jellemezte a volt szocialista országokat
a rendszerváltás előtt. Napjainkban már
csak kevés országban (pl. Észak-Koreában)
találunk tisztán központi tervekre épülő
gazdálkodást.
A piacgazdaság a magántulajdonra
épül. Éltetője, mozgatója a piaci verseny,
amelynek célja a minél nagyobb nyereség
(profit) elérése. A legtöbb piacgazdaságon
alapuló gazdaságban az állam a szabályozó
rendszerein keresztül felügyeli a gazdasági
folyamatokat, biztosítja a piacgazdaság működéséhez szükséges feltételeket. Az állami
szerepvállalás mértéke jelentősen eltérhet az
egyes országokban.

Hogyan működik a piac?

4. Mutasd be a

zöldség- és gyümölcspiac működését!

5. a) Kiket nevezünk piaci szereplőknek?
b) Mi jellemzi az ő
tevékenységüket?
3.2. Ahol mindannyian megfigyelhetjük a piac
működését

A piac mindig is a vevők és eladók kapcsolatára épült. Működését a kereslet és
a kínálat alakulása határozza meg (3.4.).
Ez tükröződik a termékek árának változásában is. A kereslet a fizetőképes vásárlási
szándék. Másképp fogalmazva az az árumennyiség, amelyet a vásárlók (fogyasztók)
éppen akkor egy adott áron megvennének.
A kínálat pedig az az áru, amelyet az eladók
ugyanakkor eladásra kínálnak. Az ár az áru
értékét pénzben fejezi ki.
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A piacgazdaságban a cégek a legnagyobb haszon
elérésére törekszenek, ezért folyamatosan javítják

a termelés hatékonyságát, amely a technikai-technológiai
fejlődés mozgatórugója.

6. a) Értelmezd az ábrát (3.3.), és fogalmazd meg a következő összefüggéseket!
Hogyan változik az ár, ha:
– nő a kereslet?
– csökken a kínálat?
– nő a kínálat, csökken a kereslet?
b) Melyik grafikon mutatja a karácsony előtti „Black Friday” napján zajló gazdasági folyamatokat?
Ár

Ár

kereslet

Ár

ár

kínálat

ár

ár

kínálat
kereslet
Kereslet és kínálat

Kereslet és kínálat

Kereslet és kínálat

3.3. Az árakat alakító piaci folyamatok

7. A szemelvények elvolvasása után válaszolj a kérdé-

sekre!

A piac működésének két, egymással ellentétes formája
a szabad verseny és a monopólium. Ezek azonban teljesen „tiszta” formájukban a valóságban nem, vagy csak
nagyon rövid ideig létezhetnek. A szabad versenyben
a piac törtvényei korlátozás nélkül érvényesülnek. A vevők szabadon választhatnak az azonos termékek közül, és
a piacon bárki és bármekkora mennyiségben értékesítheti
az előállított termékeit.

a) Melyek a szabad versenyen alapuló piac előnyei és hát
rányai?
A szabad versennyel szemben a monopólium uralta piacon a vevő nem válogathat az eladók között, mert a keresett terméket csak egyetlen vállalat állítja elő. A piacra
egyetlen más vállalat sem képes belépni, ezért a monopóliumnak nincs versenytársa és kedve szerint alakíthatja
a termék árát.

b) Miért tiltják a legtöbb országban a monopóliumok
kialakulását?
Az árkartell a konkurens vállalatok megállapodása, amiben korlátozzák az egymás közötti versenyt. Az általában
titkos megállapodás vonatkozhat például a piac felosztására (ki melyik vevőt látja el), a termelés korlátozására, az árak megállapítására. A kartellbe való tömörülést
a legtöbb országban tiltja a versenyjog.

8. Mivel magyarázható a paradicsom árának alakulása?

Miért egyenletesebb a gomba piaci ára (3.4.)?
(Ft/kg)
1000
800
600
400
200
0

J F M Á M J J A Sz O N D J F M Á M J J A Sz O N D
2015
2016

3.4. A termesztett paradicsom és gomba árának változása

9. Gyakran olvassuk, hogy két nagyobb, ugyanazon a területen sikeres cég közül az egyik bejelenti, hogy felvásárolja
a másikat, de a nemzetközi gazdasági versenyhivatal végül
nem engedélyezi a felvásárlást. Mi lehet ennek az oka?
10. a) Nézz utána, hogyan alakult az elmúlt években a
kőolaj világpiaci ára!
b) Mely tényezők játszottak szerepet az ár alakításában?
c) Kinek volt kedvező, és kit érintett hátrányosan az árvál
tozás?
11. Olvasd el az árkartellről szóló szemelvényt!
a) Miért előnyös az árkartell a vállalatok számára?
b) Milyen hátránya származik a vevőnek árkartell esetén?
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12. a) Milyen tulaj-

donod van? Írj listát
azokról! (Apróságokra is gondolj!)
b) Mi a családod tulajdona?
c) Mondj példát
nagyobb közösségek
(pl. társasház, város)
tulajdonára!

13. Milyen szerepe
lehet az államnak a
piacgazdaság keretei
között?

14. Milyen le-

hetőségei vannak
az államnak, hogy
egyensúlyba hozza
az államháztartási
mérlegét?

Magyarország
2017. évi költségvetése:
Bevétel: 17 431 milliárd 347,9 millió Ft
Kiadás: 18 597 milliárd 705 millió Ft

háztartások
vállalatok
külföld

Mit csinál az állam a piacon?
A fejlett, jól működő piacgazdaság a magántulajdonra és a piaci versenyre épül.
Hazánkban a II. világháború után a földek, az erdők, a gyárak döntő része állami, illetve szövetkezeti tulajdonba került.
A rendszerváltozással azonban megkezdődött a magántulajdonon alapuló piacgazdaság
kialakítása. Ezt a folyamatot a privatizáció
tette lehetővé, ami az állami tulajdon magánosítását jelentette. Ez teremtette meg
a piacgazdaságra való átállás feltételeit.
A fejlett piacgazdaság valójában vegyes
gazdasági rendszer, hiszen a piac törvényei
mellett az állam is több-kevesebb szerepet vállal a gazdasági élet irányításában. Felmerül a
kérdés, miért van szükség az állam jelenlétére.
Az állam gazdasági szerepe többek között
a nemzetgazdaság működéséhez szükséges
infrastruktúra fejlesztése. Saját vállalataival,
vállalkozásaival részt vesz a piacon. Alapvető
feladata a nemzetgazdaság stabilitásának
biztosítása, az erőforrások elosztásának
szabályozása.
A gazdaságpolitika legfontosabb céljai:
a minél nagyobb foglalkoztatottság, az infláció szigorú keretek között tartása, a gazdasági növekedés és az ország fizetési mérlegének kiegyensúlyozottsága. Az állam
a forgalomban lévő pénz mennyiségét is
szabályozza.
Az állam költségvetést készít, amin keresztül befolyásolja a gazdaság működését.
A költségvetés bevételei befizetési kötelezettségekből, a kiadásai különböző támogatásokból, beruházásokból állnak (3.5.).
Az állam feladata, hogy a jogszabályok
segítségével védje a tiszta piaci versenyt,
biztosítsa a piacgazdaság működésének

adók,
illetékek,
járulékok,
bírságok,
vámok
stb.

állam

törvényi kereteit. Biztosítania kell a társadalom minden tagja számára az alapvető
közszolgáltatásokat (pl. oktatás, egészségügyi ellátás, a biztonság védelme). Ezek a
szolgáltatások jellegükből adódóan nem,
vagy csak részben piacosíthatók, ezért működtetésük az állam feladata. Különböző
szabályozók segítségével biztosítja a gazdasági stabilitás feltételeit, a gazdasági
egyensúly megteremtését (pl. adókat vet ki
vagy csökkent, bővíti az állami támogatásokat vagy éppen csökkenti a kedvezményeket).

Hogyan gazdálkodik az állam?
Az államnak közfeladatokat kell ellátnia,
amelyek többnyire jelentős kiadásokkal járnak. A kiadások fedezésére az állam adókat
vet ki a gazdaság szereplőire, a vállalatokra,
a szolgáltatókra és a lakosságra is.
Az adó az állam vagy az önkormányzat
által előírt olyan fizetési kötelezettség,
amit közfeladatok (oktatás, kutatás, kultúra, egészségügy, honvédelem, szociális
juttatások stb.) ellátására fordítanak.
Az adó befizetését törvény írja elő. Az adó
beszedése egyben jövedelem-átcsoportosítás
is, hiszen a befizetett összegből az alacsony
jövedelműek számára támogatások, szociális segélyek is folyósíthatók. Az egyes
termékekre kivetett magasabb adók pedig
befolyásolhatják a fogyasztást is, hiszen az
ilyen termékek ára jóval magasabb.
Ha az ország bevételei és kiadásai megegyeznek, akkor a költségvetés egyensúlyban
van. Azonban ha a kiadás több, mint a bevétel,
akkor hiány jellemzi a költségvetést. Amikor
a bevételek meghaladják a kiadásokat, akkor
költségvetési többletről beszélünk.

segélyek,
vásárlás,
beruházás,
támogatás
stb.

háztartások
vállalatok
külföld

3.5. Az állam főbb bevételei és kiadásai
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A piacgazdaság kialakulása és működése
Az államháztartás bevételeinek két fő forrása a jövedelem (munkabér, illetve a vagyon) és a fogyasztás
megadóztatása. A jövedelem után fizetjük például
a személyi jövedelemadót (szja) és a vállalati jövedelemadót, értékeink, tulajdonunk után például a vagyonadót,
az ingatlanadót, a gépkocsik súlyadóját. A fogyasztás,
a szolgáltatás, a vásárlás adója az általános forgalmi
15. Az alábbi szemelvény elolvasása után válaszolj a

kérdésekre!

Téves az a szemlélet, hogy ha könnyűipari nagyüzemek ki
sebb egységekké alakulnak, az már önmagában megoldja
az ágazat problémáit, a magánkézbe adott kisüzemek pedig rugalmasságukkal megváltoztatják a mostani helyzetet.
A visszafejlődő ágazat csakis ettől nem válhat a népgazdaság jövedelemtermelőjévé. Arra viszont valóban lehet számítani, hogy a privatizáció megindulásával többletforrás
áramlik a könnyűiparba, és a magáncégek takarékosabban
és gondosabban gazdálkodnak majd. Igazi haszon azonban
csakis akkor mutatkozna a népgazdaság számára, ha a magánkézben működő üzem ugyanolyan feltételekkel dolgozna, mint az állami nagyvállalat. Az életszínvonal csökkenésével mérséklődött a lakosság igénye a ruházati termékek
és cipők iránt. Csökkent a szovjet export is, mert a magyar
könnyűipari vállalatok számára a szabályozók változásaival
az immár gazdaságtalanná vált. (MTI, 1989)

a) Milyen okok miatt került nehéz helyzetbe a könnyűipar?
b) Melyek voltak a könnyűipar problémái?
c) Mit reméltek a privatizációtól?

16. a) Miért van szükség az adókra? Vitassátok meg!

b) Sajátos adótípus a jövedéki adó, amely az alkoholos italokra,
a dohányárura és az üzemanyagokra terjed ki. Nézz utána a
hazai mértékének! Milyen szerepük van ezeknek az adóknak?

17. Elemezd az alábbi rövidhírben leírt adóváltozás hatását, következményeit!
Csökkent a tej, a tojás és a baromfihús áfája – 27-ről 5 szá
zalékra –, továbbá az éttermi és az internetszolgáltatásoké, 18 százalékra (2017).

adó (áfa). A luxustermékek (szeszesital, cigaretta stb.)
forgalmazásakor jövedéki adót kell fizetni. A külföldről
behozott áruk adója az importvám. Hazánkban az
állam kiadásainak döntő részét (mintegy 60-65%-át)
az úgynevezett jóléti kiadások teszik ki. Ezek közül
a legjelentősebbek a nyugdíjakra, az oktatásra és az
egészségügyre kifizetett tételek.
18. Nevezz meg a gazdaság működéséhez szükséges

olyan infrastruktúrát, amelyet az államnak kell kiépíteni és
működtetni!

3.6. Az állam feladata a gazdaság működéséhez szükséges
infrastruktúra kiépítése is

19. a) Hasonlítsd össze Magyarország 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát!
b) Honnan származnak a bevételek és a kiadások?
c) Hogyan járul hozzá a családos a költségvetés bevételéhez? Nevezd meg!
d) Részesül-e a családod a költségvetés kiadásaiból?
Nevezd meg ezeket!
20. Képzeld el, hogy polgármester vagy, és a településed költségvetése az elmúlt években sajnos deficites lett!
Milyen lehetőségeid lennének a hiány csökkentésére?
Gondold végig a döntésed hosszabb távú hatásait is!

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak
hagyományos gazdaság • tervutasításos
gazdaság • piacgazdaság • piac • kereslet •
kínálat • költségvetés • egyensúly • hiány
ár • adó • jövedelemadó • vagyonadó • ingatlanadó • forgalmi adó • jövedéki adó •
importvám

1. Miért válhatott a fejlődés gátjává a tervutasításos gazdálkodás?
2. Hogyan befolyásolja a piaci folyamatokat, ha a nyári esőzések miatt

a gazdák a szokásosnál vagy a tervezettnél jóval kevesebb búzát tudtak
betakarítani egy évben?
3. Nézz utána az interneten, milyen volt az elmúlt években hazánk
költségvetési egyensúlya!
4. Melyek a piacgazdaság előnyei és árnyoldalai az állam és a lakosság
szempontjából? Vitassátok meg!
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Jó ötletek, sok munka, kitartás

4.

Sikeres vállalkozások (forrásfeldolgozás)
A vállalkozás olyan önállóan gazdálkodó
szervezet, ami pénzért végez termelő vagy
szolgáltató tevékenységet. Hosszú távon
nyereségnövelésre és tőkevagyon gyarapításra törekszik.
A szemelvények röviden bemutatják egyegy vállalkozás történetét. A rövid ismerte
tők elolvása után válaszolj a kérdésekre!

Egy innovatív prezentációs
eszköz
2007-ben egy kreatív magyar építész hallgató,
Somlai-Fischer Ádám diplomatervét szerette volna érdekesebben bemutatni.

1. a) Foglald össze
a Prezi alapötletének
és sikerének lényegét!
b) Ismerkedj meg
a prezentációs szoftverrel! Készíts egyszerű prezit egy általad
választott témáról!
2. a) Miért lett
sikeres vállalkozás
a FB?
Az ember melyik
tulajdonságát használja fel?
b) Melyek a FB-kal
kapcsolatos kritikák?
c) Hogyan jelenik
meg a FB a kultúrában?
d) Milyen jelentősége
van a FB-használatnak a gazdaságban,
a kereskedelemben?

4.1. A Prezi budapesti irodája belülről
A célja az volt, hogy az épület egésze mellett
a részleteket is be tudja mutatni. Így készített
egy olyan egyszerű, nagyításon alapuló alkalmazást, amivel a rajzlap egyes részleteibe bele
tudott nagyítani. Halácsy Péter – a Prezi egyik
alapítója – egy előadást követően arra biztatta
Somlai-Fischer Ádámot, hogy készít
senek egy
prototípust a szoftverből. A harmadik alapító,
Árvai Péter az üzleti irányítást vállalta el. Hosszú
évek munkája után 2009-ben nyilvánosan elérhetővé vált a Prezi. Hollandiában ekkor rendezték
a start-up cégeket felvonultató Next Web konfe
renciát, ahol a Prezi akkora siker volt, hogy számos európai befektető vette fel a céggel a kapcsolatot, mivel láttak potenciált a cégben.
A cég igazi újítása, hogy a hagyományos prezentációs technikával szakít, a térben mozgó előadás pedig a felhasználók számára egy teljesen
új élményt ad, a korábbi lapozáson alapuló kor
látok ugyanis megszűnnek.
Budapes és San Francisco-i iroda együtt már
85 millió felhasználót szolgál ki. A Prezi-felhasz
nálók már több mint 325 millió prezit hoztak létre és ez a szám folyamatosan nő.

A Facemashtól a Facebookig
A Facebookhoz az ötletet egy középiskolai rendszer adta. Mark Zuckerberg iskolájában – mint
minden más amerikai iskolában – üzemelt egy
belső szoftver, ami a tanulók arcképét és néhány
szavas jellemzését tartalmazta. Ez adta az ötletet
az ifjú programozónak, hogy 2003-ban elkészítse
a „Hot or Not” alkalmazást. Ez a fiataloknak arra
a tulajdonságára alapozott, hogy szeretik önmagukat másokhoz hasonlítani. Elkészült a Facemash, amely már indulása első órájában 450 látogatót vonzott.
2004. február 4-én Mark Zuckerberg három társá
val a Harvard Egyetemen elindította a thefacebook.com oldalt, amit aztán összekapcsoltak a
Stanford és a Yale rendszerével is. Facebookra keresztelték a céget, és a főhadiszállást Palo Altóba
helyezték. 2006. szeptember 26-án pedig elindult
a ma ismert Facebook.
Adatok dióhéjban:
– 1,18 milliárd aktív, napi felhasználó volt 2016ban (17%-os növekedés az előző évhez képest).
– A felhasználók 29,7%-a 18–34 év közötti.
– Másodpercenként 5 új profilt hoznak létre.
– A legnagyobb forgalmat a hét közepén, délután
egy és három óra között bonyolítja a rendszer.
– 83 millió hamis profil van rajta (30 millió elhunyt személyé).
– 300 millió képet töltenek fel naponta.
– Minden 60. másodpercben 510 kommentet posztolnak, 293 ezer státuszt frissítenek, 136 ezer képet töltenek fel.

4.2. A Facebook köszönti a látogatóit a Menlo
Parkban
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A keresőtechnológia
forradalma
A Google berkeiben úgy tartják, hogy a vállalat alapítói, Lerry Page és Sergey Brin rendkívül
ellenszenvesek voltak egymásnak első találkozásukkor. 1995-ben, a Stanford egyetem végző
seiként hosszadalmas vitákba keveredtek a kérdésről, ami már akkor is a legjobban foglalkoztatta őket: hogyan lehet kiszűrni a legrelevánsabb
információkat egy óriási adathalmazból? Egyikük
sem sejtette, hogy hamarosan a keresőtechnológiában paradigmaváltás fog bekövetkezni közös
projektjük, a BackRub néven induló, de később
Google-re átkeresztelt keresőmotor első változatának kifejlesztése révén. 1998-ra eladható
szintre fejlesztették a Google technológiát. Larry
kollégiumi szobáját irodának rendezték be, és
onnan próbálták értékesíteni rendszerüket – kevés sikerrel. Elhatározták tehát, hogy PhD. tanulmányaikat félretéve elköltöznek a kollégiumból,
és saját céget alapítanak. Ehhez azonban befektetőt kellett találniuk.

4.3. A Googleplex a Szilícium-völgyben

Sporteszközök a szabadban
és a termekben

A vállalkozási formák csoportosításának

szempontjai: a szervezeti forma, a vállal
kozások mérete, a vállalkozások tulajdonformája, tevékenységi köre, jogi személyi
ség.
Szervezeti forma szerinti csoportosítás:
– egyéni vállalkozások: ha valaki egyedül
végez vállalkozói tevékenységet (pl. magántanár)
– társas vállalkozások: ha csoportosan
végzik a vállalkozói tevékenységet ]pl.
– gazdasági társaságok: külföldi és belföldi természetes személyek, jogi személyek
(állam, önkormányzat), személyiség nélküli
gazdasági társaságok alapíthatnak gaz
dasági társaságot [részvénytársaság (zrt.,
nyrt.), korlátolt felelősségű társaság (kft),
közös vállalat, egyesülés, betéti társaság
(bt), közkereseti társaság (kkt)]
– szövetkezetek
Az üzleti terv főbb tartalmi elemei:
– A vállalkozás bemutatása.
– Az ötlet ismertetése (a tevékenység bemutatása, a termék részletes ismertetése,
hasznossága.
– A piaci elemzés (az adott termék piacá
nak részletes bemutatása, a várható ke
reslet előrejelzése, a versenytársak és termékeik elemzése.
– Marketingterv (a termék reklámozása.
– Termelési terv (szükséges beruházások
a termelés/szolgáltatás beindításához, a tevékenység folyamatának leírása.
– Pénzügyi terv (a tervezett árbevétel, értékesítési mennyiség, eladási ár, a tevékenység várható költségei, ráfordításai, a várha
tó eredmény meghatározása.
– Következtetések (megvalósíthatóság,
várható kockázat, várható siker).

3. a) Hol van

a Google központja?
Keresd meg az interneten!
b) Miért járult hozzá
a fejlesztés alapötlete
a válalkozás sikeréhez?

4. Alkossatok 4 fős
csoportokat!
a) Minden csoport
alapítson egy képzeletbeli vállalkozást
ötlet megvalósítására! Készítsetek üzleti
ter vet!
b) Az üzleti tervet
mutassátok meg
egymásnak! Készítsetek prezit!

Hard Body Hang

Bemutatkozás (http://hardbodyhang.com )
„A HBH-t ketten alapítottuk: Csepregi Szabolcs
és Erdélyi Tamás. Műhelyünket azzal a céllal
hoztuk létre 2011-ben, hogy saját tervezésű
eszközökkel segítsük a sportolni vágyókat
a szabadban és a termekben. Meggyőződésünk,
hogy a városi parkok közösségépítő, rekreációs
funkciói jobban érvényesülnek, ha megfelelő
a bútorozásuk.”

4.4. Közösségépítés és rekreáció a HBH sporteszközeivel
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Együtt könnyebb

5.

Integrációk, együttműködések

1. Miért vált a
világgazdaság fejlődésének alapjává a
munkamegosztás és
az együttműködés?

2. a) A munkamegosztás előnyeit
a mindennapi életben is tapasztalha
tod. Gyűjts rá példákat!
b) Mi a különbség a
munkamegosztás és
az együttműködés
között?
c) Beszéljétek meg
az osztályban, hogy
mi az egyes együttműködések alapja,
és milyen előnyökkel
járnak!

3. Olvasd el a két
szemelvényt!
a) Hasonlítsd össze
a preferenciális övezetet a szabadkereskedelmi övezettel!
b) Keresd meg az
említett övezeteket
a térképen!
4. Miben térnek el
egymástól az egyes
együttműködési szintek? Magyarázd meg
a tankönyv szövege
és az 5.1. táblázat
alapján!

5.1. A Rajna francia oldalán fekvő Strasbourg
és a német oldali Kehl a határ menti együttműködések egyik jó példája
Kína megnyítja a Jangce folyó völgyét a külföldi beruházások előtt. A folyó mentén 28 városban kínálnak kedvezményes feltételeket a
betelepülő külföldi tőkének, s várhatóan egy
hatalmas, Sanghajtól Csungkingig terjedő beruházási övezet alakul itt ki.
A preferenciális övezetbe olyan nagy városok
esnek bele, mint Csangcsou, Hangcsou, Nanking és Vuhan, továbbá a Három Szurdok nevű
vitatott vízlépcső is. (MTI, 1992)

Kína szárazföldi részének első szabadkereskedelmi övezete a Sanghajban már létező hasonló kezdeményezések, így a Vajgaocsiao vámmentes övezetet, a Jangsan vámmentes kikötőt és a Putung repülőtér átfogó szabadkereskedelmi területének kiegészítése. A szabadkereskedelmi övezet lényege, hogy a területére érkező, ott termelt, átalakított, továbbfejlesztett és újraexportált árukra a nemzeti
vámelőírások nem vonatkoznak majd, az ottani kereskedelem a hatóságok beavatkozása
nélkül zajlik. A projekttől a kereskedelmi költségek csökkentését és a hatékonyság növelését várják a döntéshozók. (MTI, 2013)

A világgazdaság fejlődésének és szerveződésének két alapfolyamata a munkamegosztás
(specializáció) és az együttműködés (integráció). Az integráció napjainkban már nem
csupán egyszerű, néhány országra kiterjedő
gazdasági együttműködést jelent, hanem sok
esetben egész térségeket felölelő, bonyolult
gazdasági-politikai kapcsolatrendszert.
Az együttműködés számos előnnyel jár,
az országok megoszthatják például a termelés
költségeit, közösen finanszírozhatják a költséges kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenységet.
Együtt nagyobb piacot jelentenek a termékek
számára, így többet és ezért jóval olcsóbban
termelhetnek. Az integráció lehetővé teszi,
hogy az egyes országok jobban felhasználják
az adottságaikat, a lehetőségeket, és sikeresebbek legyenek, mintha önálló nemzetgazdaságként vennének részt a világgazdaságban.

Az integráció szakaszai
A világban számos, kisebb-nagyobb térségre
kiterjedő és különböző szintű integráció
működik. A tényleges együttműködés
általában hosszú, több szakaszos fejlődési
folyamat eredményeként alakul ki. Vegyük
sorra az együttműködés kialakulásának
egyes állomásait!
Először a kereskedelmi együttműködés
alakul ki, amiben a tagok egymás közötti
árucseréjét vám- és adókönnyítések segítik.
Az így kialakult integrációs térség az ún.
preferenciális övezet.
Ennél magasabb fokú együttműködést
jelent, amikor a tagországok szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre, amiben az
áruk gyakorlatilag korlátlanul áramolhatnak.
A kívülállókkal szemben viszont az egyes országok saját érdekeiknek megfelelő korlátokat
építenek be. Azonban ezeket a szabályozókat
még nem hangolják össze a tagországok.
Az együttműködés magasabb szintje
a vámunió. Ekkor a tagországok már egyeztetik a kívülállókkal szembeni kereskedelmi
politikájukat, és a gazdasági kérdésekben
egységesen lépnek fel.
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Az integráció szintjei
Az együttműködések lehetnek világot,
kontinenst, országcsoportokat átfogóak,
és lehet olyanok is, amiben csak a szomszédos országok egyes részei vesznek részt.
Az együttműködés céljai is nagyon különbözőek (politikai, gazdasági, kulturális stb.).
A földrajzi közelség, a történelmi-kulturális
kapcsolatok kínálta előnyöket igyekeznek
felhasználni a kisebb térségekre kiterjedő
regionális együttműködések. Az Európai
Unió maga is szorgalmazza és támogatja
a regionális integrációk létrejöttét.
A helyi, többnyire kétoldalú kapcsolatok
mellett kialakultak több térségre kiterjedő,
szélesebb körű együttműködések is. Ilyen
például a Kárpátok Eurorégió (hazánk, Szlovákia, Ukrajna, Lengyelország és Románia
határ menti térségei között) vagy a Nyugat-pannóniai Eurorégió (Vas, Zala és GyőrMoson-Sopron megye, illetve Burgenland
között). A Duna fűzi össze a Duna menti
Országok Munkaközösségét.

Politikai unió

Gazdasági unió

Közös piac

Vámunió

Az integráció
területe

Szabadkereskedelmi övezet

Az integráció típusa
Preferenciális
övezet

A fejlődés következő szakaszai mind
inkább túlnőnek a pusztán a kereskedelmi
előnyök kihasználására alakult együttműködéseken. A közös piac szintjére eljutott integrációban a tagországok között
szabadon mozoghat a munkaerő és a tőke
is. A piac működését pedig egységes elvek
szabályozzák.
A gazdasági uniót a tagállamok egyre
szorosabb és mind sokrétűbb együttműködése jellemzi. Az integráció szintjén,
összehangoltan szerveződnek a gazdasági
és a piaci folyamatok. Az együttműködés kiterjed a kutatás és fejlesztés (K+F)
területére, összehangolják például az
adópolitikájukat, a környezetvédelmet.
A közös oktatási irányelveknek köszönhetően a tagországok elfogadják egymás
diplomáit. A nemzeti valutákat fokozatosan
egy közös fizetőeszköz váltja fel.
Az együttműködés legmagasabb foka
a politikai unió, amelyben a tagok már
politikai elképzeléseiket is összehangolják,
a nemzetállamok szerepe fokozatosan leépül. Ez utóbbi integrációs szint ma még
csak az elmélet szintjén létezik.

Vám- és adókönnyítés
Az övezeten belül a külkereskedelmi akadályok felszámolása
Az övezeten kívüliekkel szemben
közös külkereskedelmi politika
A tőke és a munkaerő szabad
áramlása a tagállamok között
Közösen összehangolt és egységesített gazdaságpolitika
A tagállamok politikai elképzeléseinek összehangolása
5.1. táblázat. Az integrációk típusai

Az Európai Unió pályázati támogatásával
stratégiai fejlesztési tervet készít a lengyel,
magyar, román, szlovák és ukrán határ menti
területek együttműködésének további erősítésére a Kárpátok Eurorégió. A 2020-ig tartó időszakra szóló 500 ezer eurós támogatás
tartalmazza az együttműködésben érintett öt
ország húsz megyéjében, kerületében és vajdaságában szervezendő szakmai találkozók
költségeit is. A fórumokon a kapcsolaterősítésben érdekelt vállalkozások, önkormányzatok, közintézmények és civil szervezetek
ismerhetik meg a lehetőségeket. (MTI, 2015)

5. Miben különböznek az integrációk és a regionális
együttműködések?
6. Mi a Kárpátok
Eurorégió? Nézz
utána a tevékenységének!
7. Milyen adott-

ságokra építenek és
milyen előnyökkel
járnak a határ menti
regionális együttműködések?

5.2. A 2001-ben újjáépült Mária Valéria híd lehetővé tette az
Ister-Granum Eurorégió megalakulását
(http://www.istergranum.hu)
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NAFTA (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás
– North-American Free Trade
Agreement)
Alapítás éve és helye: 1992, Washington
A mára három tagot tömörítő szervezet elődjét az USA és
Kanada hozta létre 1988-ban, amelyhez 1992-ben csatlakozott Mexikó.
Tartalma: a cél az áru- és pénzforgalom, illetve a befektetések teljes liberalizálása.

EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás – European Free
Trade Association)
Alapítás éve és helye: 1960, Stockholm
Jelenlegi tagjai: Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc (az egykori alapítók közül 1995ben az Európai Unióhoz csatlakozott Ausztria, Finnország
és Svédország).
Tartalma: a tagok teljesen megőrizték szuverenitásukat,
az együttműködés csak az ipari termékek kereskedelmére terjed ki.

EU (Európai Unió – European
Union)
Alapítás éve és helye: 1957, Róma
A gazdasági integráció szintjére eljutott szervezetet hat ország hozta
létre (Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium,
Hollandia, Luxemburg).

MERCOSUR (Dél-amerikai Közös
Piac – Mercado Comun del Sur)
Alapítás éve: 1991, Montevideo
Az együttműködés alapját a Brazília
és Argentína között 1986-ban megkötött kereskedelmi szerződés jelenti.
Uruguay és Paraguay csatlakozásával négy tagúra bővült
a szervezet.
Tartalma: célja a tagországok közötti kereskedelmi akadályok megszüntetése és az egységes vámtarifa kialakítása.
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Integrációk, együttműködések
CEFTA (Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás – Central
Europaen Free Trade Agreement)
Alapítás éve és helye: 1993, Krakkó
Alapítói: Csehország, Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia, a szervezethez később csatlakozott Szlovénia, Románia és Bulgária (ezek az országok
ma már az EU tagjai).
A szervezetnek jelenleg hét tagja van: Macedónia, valamint 2007. május 1. óta felvételt nyert Albánia, Bosznia–
Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia és Koszovó.
Tartalma: a rendszerváltó, volt szocialista országok által
alapított gazdasági együttműködés.

8. Milyen sajátos érdekek és célok vezethettek a MERCOSUR és a GCC kialakulásához?
9. Ezen a lapon csak a legfontosabb adatokat írtuk le az egyes szervezetekről. Keresd fel
az együttműködések honlapját, és gyűjts aktualitásokat a tevékenységükről! Készíts bemutatót, és mutasd be az osztálytársaidnak!
10. Mik lehetnek az akadályai a gazdasági

együttműködésnek, integrációnak?
https://www.nafta-sec-alena.org
http://www.aebr.eu
http://europa.eu/index_hu.htm
http://www.efta.int/
http://www.cefta.int/

Fogalmak

GCC (Öböl Menti Együttműködési
Tanács – Cooperation Council for
the Arab States of the Gulf)
Alapítás éve és helye: 1981 , Abu-Dzabi
Hat arab állam (Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab
Emírségek, Omán és Szaúd-Arábia) együttműködése.
Tartalma: a lassan alakuló integráció 2007-ben a dohai
csúcstalálkozón vált közös piaccá.

együttműködés (integráció) • kereskedelmi
munkamegosztás • együttműködés • sza
badkereskedelmi övezet • preferenciális
övezet • vámunió • közös piac • gazdasági
unió • politikai unió • Európai Unió • EFTA •
CEFTA • NAFTA • APEC • regionális együttműködés

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Egy ország gazdasági tanácsadója vagy.

APEC
Ázsiai-csendes-óceáni
Gazdasági Konferencia
– Asia-Pacific Economic
Cooperation
Alapítás éve és helye: 1989, Canberra (valójában csak 1993
óta működik)
Székhelye: Szingapúr
21 tagországot tömörítő szervezet.
A korábbi, csak délkelet-ázsiai tagországokat tömörítő
ASEAN tömörülés kibővítésével jött létre, amelyhez később egyéb ázsiai és Csendes-óceán menti országok is
csatlakoztak.
Tartalma: tényleges gazdasági szervezet, amelynek célja
a tagok közötti kereskedelem minél nagyobb mértékű liberalizálása.
5.3. A világ legfontosabb gazdasági integrációi

Az országot 3 millióan lakják, területe 50 000
km2. Természeti adottságait egy, az ország teljes területét elfoglaló magashegység határozza
meg. A hegység körüli medencében fekvő két,
hasonló méretű ország már megkezdte
a tárgyalásokat egy integráció kialakításáról.
A te országodat is meghívták a tárgyalásokra.
Készíts javaslatot a gazdasági miniszter számára a tervezett együttműködéssel kapcsolatban!
2. Regionális együttműködés nagyon sok
határ menti területen működik, de vannak az
országon belül is kisebb térségekre, néhány
településre kiterjedő kapcsolatok. Nézz utána,
bekapcsolódott-e a lakóhelyed valamilyen
regionális együttműködésbe! Mi a célja ennek,
milyen előnyökkel jár a tagok számára? Hogyan
működik?
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6.
1. a) Miért kifizetődőbb, ha az adott
terméket nagyobb
mennyiségben állítják elő?
b) Támaszd alá
magyarázatodat a
mindennapi életből
vett példával is!
2. Milyen előnyökkel jár a munkamegosztás? Mutasd be a
mindennapi életből
vett példán!
3. a) Hasonlítsd
össze az egyes területi együttműködési
típusokat (6.1.)!
b) Készíts magyarázó
szöveget az egyes
ábrákhoz!

A világot vagy a központot szolgálják?

A szakosodástól a munkamegosztásig
A világméretű nemzetközi munkamegosztás kínálta előnyök felhasználása, az egyre
bővülő árucsere a világpiac és az ott zajló
világkereskedelem gyors bővüléséhez veze
tett. A klasszikus nemzetközi munkameg
osztás a 19. század kezdetétől az 1950-60-as
évekig volt jellemző. Ekkor az egyes országok, illetve azok vállalatai kereskedtek egymással. A többnyire kétoldalú kapcsolatokban a nyersanyagok mellett késztermékek
cseréltek gazdát. Az 1970-es évektől azonban egyre jobban átalakult a munkamegosztás, és a mind nagyobb gazdasági szereppel
rendelkező nagyvállalatok váltak a folyamat
meghatározójává. Bizonyos gyártási folyamatokat elvégző beszállító üzemeket telepítettek a kedvező adottságokkal rendelkező
országokba. A munkamegosztás így már a
vállalaton, illetve az adott iparágon belül
jött létre.

autógyár

Alapvetően két változás járulhatott hozzá a
korábbi nemzetközi munkamegosztás átrendeződéséhez: egyes hagyományosan „alacsony költségű” térségek az utóbbi években
erőteljesen fejlődtek, és magasabb ipari színvonalat értek el, másfelől a szabványosítás előrehaladtával egyszerűbb lett az ipari munka.
(MTI, 1999)

Napjainkra egyre világosabbá vált, hogy az
egyes államok csak a nemzetközi együttműködés előnyeit felhasználva lehetnek sikeresek. Ennek feltétele a munkamegosztás,
ami fokozatosan átlépte az országhatárokat,
és az egyes tevékenységek területileg is jól
elkülönültek egymástól. Ezzel kialakult a
földrajzi vagy területi munkamegosztás.
Napjaink világgazdaságának kialakulása az 1980-as évek elején kezdődött. A cél
a mind kevesebb energia és nyersanyag fel
használásával előállítható termékek gyártása lett.
A fejlett világ a válságból a kiutat a nagy
szaktudást, kutatást-fejlesztést igénylő
ágazatok, valamint a szolgáltatások fejlesztésében találta meg. Az új ágazatok fejlődéséhez drága kutatásokra és költséges beru
házásokra volt szükség. A ráfordítások csak
nagy mennyiségű termék előállításával
térültek meg. Ezért egy-egy ország bizonyos termékek, alkatrészek, részegységek
gyártására szakosodott, így azokat nagyobb
mennyiségben és olcsóbban kínálhatta a
világpiacon. Más termékeket ugyanakkor
érdemesebb volt importálnia.
A specializációnak köszönhetően az egyes
termékek előállításában mind több ország
vett részt, a kereskedelmi kapcsolatok pedig
egyre összetettebbé, valóságos hálózattá
alakultak. Ez a folyamat szükségszerűen
az egyre szorosabbá váló együttműködés,
a gazdasági integráció és az egész világot
átfogó globális világgazdaság kialakulását
segítette elő.

6.1. A területi munkamegosztás kiszélesedése
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4. a) Elemzed az 6.3. ábrát! Milyen okai
lehetnek az egyes gyártási folyamatok telephelyválasztásának?
b) Melyik szállítási módszer a legköltségesebb? Melyik a környezetkímélőbb?

Gyártás helye

törzs
függőleges
vezérsík

Egyesült
Kanada Királyság Hollandia Oroszo.
Franciao. Németo.
USA
Spanyolo. Olaszo.
Kína
Panama
Brazília

Egyesült India
Arab
Emírségek

Spanyolország
Egyesült Királyság

szárny
vízszintes
vezérsík

Mostyn

törzs

Broughton
Hamburg

St. Nazaire

Bordeaux
Puerto
Real

Toulouse

szárazföldi
vízi
légi

6.3. Az Airbus repülőgép összeszerelésének termelési kapcsolatai
Kína
Németország

Egyesült
Királyság

alkatrészek
gyártása

Olaszország

Ausztrália

Japán
DélKorea

Szállítási útvonal

Getafe

Cádiz

6. a) Miért jó a vállalaton belüli nemzetközi

munkamegosztás? Elemezd az 6.2., 6.4. ábrát!
b) Melyek a nemzetközi munkamegosztásból
következő költségnövelő és költségcsökkentő
hatások?

Franciaország

törzs

törzs

5. Az alábbi szöveg elolvasása után foglald
össze a munkamegosztás lényegét, előnyeit
és hátrányait!
Az Audi ingolstadti és győri gyára termelési
kooperációban gyártja az Audi TT Coupét
és annak nyitott tetejű változatát, az Audi
TT Roadstert. Ingolstadtban állítják elő
a jármű karosszériáját, és ugyancsak ott
végzik a karosszériaszerelést és a fényezést. A járművek összeszerelésére ezt követően Győrben kerül sor. Az Audi a konstrukció kidolgozásánál szem előtt tartotta a
nemzetközi versenyképességet és a németországi munkaerő-foglalkoztatottság biz
tosítását. Az Audi TT kooperációs gyártá
sa ugyanis lehető
vé teszi az ingolstadti
munkahelyek megőrzését és ugyanakkor a
győri motorg yár költségelőnyeinek kama
toztatását. A termelési kooperáció Ingolstadtban és Győrben 1100 dolgozónak ad
munkalehetőséget. (MTI, 1996)

Németország

szállítás
tervezés, gyártás-előkészítés
SZABÁSZÜZEM

Ausztrália
Argentína

az Adidas központja

fontosabb telephelyek

6.2. Nemzetközi munkamegosztás egy világvállalaton belül
feldolgozás

késztermék gyártása
minőség-ellenőrzés

6.4. A sportcipő gyártási folyamatai
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7. a) Hasonlítsd
össze a GDP és az
áruexport változását
(6.1. táblázat)!
b) Milyen összefüggés
van a két adat között?
c) Mikor volt gazdasági
válság? Volt-e előjele?
Év

GDP
(%)

Export
(%)

2015

2,4

3,0

2014

2,5

2,4

2013

2,2

3,0

2012

2,2

2,5

2011

2,8

5,5

2010

4,1

14,0

2009

-2,1

-12,0

2008

1,5

2,0

2007

3,9

6,5

centrumtérségek

az EU belső pereme

Délkelet-Ázsia belső pereme

Észak-Amerika belső pereme

az EU külső pereme

Délkelet-Ázsia külső pereme

az EU vonzásterülete

Délkelet-Ázsia vonzásterülete

2006

4,1

8,5

2005

3,6

6,5

6.1. táblázat. A GDP
és az áruexport
változása

8. a) Miben nyilvá
nul meg a centrum
vonzása a félperiféria
és a periféria felé (6.5.)?
b) Hogyan járul hozzá
a periféria a centrum
fejlődéséhez és a
centrum a periféria
fejlődéséhez?
9. Nevezz meg
a centrumtérségekhez kapcsolódó félperiféria és periféria
országokat (6.5.)!
10. a) Gyűjts adatokat a BRICs-országokról!
b) Hogyan változott
az utóbbi 10 évben
a világkereskedelemben betöltött szerepük? Tapasztalsz-e
ingadozást?

Észak-Amerika
vonzásterülete
6.5. Gazdasági
centrumok
és az erőtereik

Gazdasági centrumok és
erőtereik
A megváltozó világgazdasági környezethez,
feltételekhez az egyes nemzetgazdaságok
eltérő módon alkalmazkodtak. A lehetőségeket felhasználni képes fejlett országok
a világgazdaság meghatározó centrumtérségeivé váltak. Az 1960-as évektől egyre
erőteljesebben rajzolódott ki a világgazdaság
három nagy központja: az észak-amerikai,
a fokozatosan bővülő, Európai Unióvá alakuló európai integráció, és a rohamléptékkel
fejlődő délkelet-ázsiai. A három növekedési
pólust együtt Triádnak is nevezik. A növekedési pólusok éles gazdasági versenyt vívnak
egymással, Oroszországgal és Kínával.
A világgazdaság központjait jelentő
centrumtérségeket a kevésbé fejlett, de
a vezető központokkal még szoros gazdasági
kapcsolatot (pl. fontos felvevőpiac, beruházási terület) kialakító ún. félperiféria övezi.
A centrumoktól térben távol és gazdasági
értelemben is leszakadva alakult ki az ún.
perifériatérség.

A világkereskedelem
A világpiac az 1980-as évekig valójában alig
volt több, mint a nemzeti piacok összessége, a kereskedelmi kapcsolatok is az egyes
országok szintjén szerveződtek. A nemzeti
piacokat és a hazai termékeket többnyire
vámokkal védték. A világgazdasági válság
jelentősen átalakította a világkereskedelmet
is. Az 1990-es évektől kezdődően a nemzetközi áruforgalom mellett egyre jelentősebbé
vált a szolgáltatáskereskedelem. A fejlett
és a fejlődő világ országai eltérő módon
kapcsolódnak be a világkereskedelembe.

A BRICS-országok társulásához Brazília,
Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köz
társaság tartozik. A BRICS szó az öt ország
angol nevének kezdőbetűiből származik:
Brasil, Russia, India, China, Republic of South
Africa. Ezekben az országokban él a Föld lakóinak 40%-a, összesen a világon előállított
GDP-nek 1/5 részét állítják elő.
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A szakosodástól a munkamegosztásig
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Világgazdasági térségek
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100 = a világkereskedelem teljes áruforgalma, 2014
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térségek közti
kereskedelem mértéke

6.6. A világkereskedelem fontosabb irányai
Ércek és
fémek

11. Miért alakult át a világkereskedelem szerkezete?

(%)

12. a) Melyek a legnagyobb exportőrök (6.6.)?
b) Mely térségek között alakult ki kiegyensúlyozott kereskedelem? Mi az oka?
c) Mely térségek között figyelhető meg egyoldalú kereskedelem? Mi az oka?

100

13. Hogyan és miért válhatott a külkereskedelem fontos

50

tényezőjévé a szolgáltatáskereskedelem?
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14. a) Mi tette lehetővé a szolgáltatáskereskedelem

gyors fejlődését? Igénybe vettél-e már ilyen szolgáltatást?
b) Melyek az előnyei és a hátrányai?

15. a) Hogyan és miért változott az utóbbi években az

áruexport szerkezete (6.7.)?

Üzemanyagok
Ipari
Élelmiszerek
termékek

20
10
0

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

6.7. Az exporttermékek arányának változása

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

munkamegosztás • gazdasági munkamegosztás • földrajzi munkamegosztás• gazdasági erőtér • centrumtérség • Triád • perifériatérség • BRICS • világkereskedelem • szolgáltatáskereskedelem

1. Egy újságcikkben arról írtak, hogy a New York-i kórházban készült
laboreredményeket egy Indiában, a számítógépe előtt ülő orvos értékeli.
Hogyan kapcsolódik ez a hír a leckében olvasottakhoz?
2. Miért meghatározó jelentőségű a nemzetközi kereskedelemben
napjainkban is a centrumországok egymás közötti forgalma?
3. Rendkívül alacsony, gyakorlatilag nincs is külkereskedelmi kapcsolat
a perifériatérségek országai között. Mi lehet ennek az oka?
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A világcégek hálójában?

7.

Hogyan működik a globális világgazdaság?

1. a) Gyűjtsd ös�sze, hogy milyen jelei
vannak a globalizációnak a mindennapi
életedben!
b) Töltsd le a két reklámfilmet a QR-kód
segítségével! Hasonlítsd össze azokat!
2. a) Nézz utána,

mivel foglalkoznak
a 7.1. táblázatban
lévő cégek!
b) Milyen mutatók
alapján lehet még
rangsorolni a cégeket?
c) Készíts rangsorokat! Vesd össze az
adatokat hazánk éves
GDP-jével!
d) Melyik cégnek legnagyobb a nyeresége
a bevételhez képest?
e) Mit jelent a negatív
előjelű nyereség?

Ha a televízióban kapcsolgatunk a csatornák
között, meglepődve tapasztaljuk, hogy a külföldi adók reklámfilmjei ugyanazokat a termékeket hirdetik, amelyeket a hazai áruházak.
Ha külföldön járunk, sokszor ugyanazokkal
az óriásplakátokkal találkozunk, mint a hazai
utcákon. Ezek bizony a globalizálódó világgazdaság jól érzékelhető jelei.
Teljes
bevétel
(miliárd
USD)

Nyereség
(milliárd
USD)

Központ

Wal-Mart
Stores

482,1

14,7

USA

State Grid

329,6

10,2

Kína

China
National
Petroleum

299,0

7,1

Kína

Sinopec
Group

294,3

3,6

Kína

Royal Dutch
Shell

272,1

1,9

Hollandia

Exxon Mobil

246,2

16,5

USA

Vállalat

Volkswagen

236,6

–1,5

Németország

Toyota
Motor

236,6

19,3

Japán

Apple

233,7

534,0

USA

–6,5

Egyesült
Királyság

BP

226,0

7.1. táblázat. A világ 10 legnagyobb árbevételű
transznacionális vállalata (2016)

3. Nézz utána,

hogy az 1973-as
olajválság idején
milyen módszereket
alkalmaztak Európa
egyes országaiban
a probléma ideiglenes megoldására!

Az olajválság következményei
– az energiahordozók árának gyors emelkedése
–d
 rágább termelés → áremelkedés
– cégek megszűnése → munkanélküliség

7.1. Az olajválság következményei

A láthatóan egyforma világ
A globalizáció valójában az információ,
a tőke, a termelés és a szolgáltatások világméretű, országhatárokon, földrészeken átívelő, a világot behálózó áramlása.
A globalizációnak lehetnek hívei és ellenzői, de maga a folyamat napjaink világgazdaságának meghatározó sajátossága.

A világgazdaság globálissá
válása
A globalizáció elindítója az 1973-as kőolajár-robbanás volt. A gazdaság résztvevői
számára világossá vált, hogy csak a sokkal kisebb anyag- és energiaráfordítással
készülő, olcsóbb termékeket lehet eladni
a világpiacon.
A megváltozott piaci feltételekhez gyors
és hatékony technikai, technológiai fejlesztésre volt szükség. A fejlődés kulcsszavai
a költségcsökkentés, a hatékonyság és az
alkalmazkodás lettek. A költségek csökkentése érdekében a vállalatok új, olcsóbban termelő telephelyeket kerestek, ezért
felgyorsult a vállalatok átszervezése. A cégek
kedvezőbb adottságú, sokszor egész távoli
helyekre telepítették át egyes termelőegységeiket, vagy alapítottak alvállalatokat.
Mindezt a nagyobb haszon érdekében.
Egyre fontosabbá vált a távoli telephelyek közötti állandó és gyors kapcsolat
kialakítása. Mindezt a közlekedési-szállítási infrastruktúra fejlesztése mellett az
elektronika és az informatika rohamos
fejlődése tette lehetővé. Az informatika és a
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távközlés robbanásszerű fejlődése teremtette
meg a világméretű információs hálózat
kiépítésének és működtetésének a feltételeit.
Az 1990-es években a világgazdaság globalizációjának kiszélesedését a K+F eredményeinek gyors és nagyarányú alkalmazása
gyorsította fel.

Hogyan hálózzák be a világot
az óriáscégek?
A globalizáció folyamatának elindítói
a transznacionális vállalatok (TNC –
Transnational Corporation) voltak. Ezek
az óriáscégek világméretben szervezik meg
a termelésüket. Központjuk rendszerint
fejlett országban van, de leányvállalataik révén a világ számos országában jelen
vannak. Tevékenységük országhatároktól
függetlenül, „országok fölött” szerveződik.
A transznacionális vállalatok működésének legfontosabb jellemzője, hogy világméretben képesek felhasználni az egyes országok, térségek eltérő adottságaiból származó
előnyöket. Tevékenységüket úgy szervezik,
hogy a legkisebb ráfordítással a legnagyobb
profitot érjék el. Mivel egyszerre a világ
számos országában jelen vannak, nemcsak
az egyes államok, hanem a világgazdaság
folyamataira is hatást gyakorolhatnak.
A termelésszervezés jelentős átalakulása
az 1980-as évek második felében kezdődött, melynek feltételét az elektronika, az
informatika és az infokommunikációs
technológia fejlődése teremtette meg. Forradalmasították a termelést azzal, hogy
a világot átszövő kommunikációs hálózat
az információk azonnali megszerzését és
megosztását tette lehetővé a Föld távoli
pontjai között. Ez megteremtette a lehetőségét az anyavállalat és a távoli telephelyek,
illetve a leányvállalatok egymás közötti
igen hatékony kommunikációjának. Lehetővé tette a világ különböző pontjairól
származó információk gyors megosztását
és a megfelelő közös válaszlépés stratégia
kidolgozását.
A leányvállalatok is bekapcsolódnak
a termelés szervezésébe. A hálózat alapú
termelésszervezés messze túlmutat már
a korábbi hagyományos integrációkon.

4. Olvasd el a szemelvényt, majd válaszolj a kérdésekre!
Nestlé – bébiételtől a világmenüig
A Nestlé, a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata abból
született, amiből Svájcban temérdek van, a tejből. 1866-ban Henri
Nestlé sokéves kutatómunka után felfedezte a tejpor gyártásának
ipari eljárását. Erre építve, a világon elsőként elkészítette az anyatejhelyettesítő bébiételt. A cég 1905-ben egyesült azzal a vállalattal,
amely Európában elsőként gyártott sűrített tejet. 1929-ben egy újabb
fúzió következett azzal a céggel, amelynek vezetője 1875-ben éppen
a Nestlé tejporából kiindulva fejlesztette ki és gyártotta – ismét a
világon elsőként – a tejcsokoládét. 1938-ban megszületett a vállalat mindeddig talán legismertebb, legtöbbet reklámozott terméke,
a Nescafé. A cég saját becslése szerint a Földön másodpercenként háromezer csésze Nescafét isznak.
A termékskála igazi, robbanásszerű bővítésére azonban csak a második világháború után került sor. Néhány példa: Maggi (zöldségleveskocka), L’Oréal (1974, kozmetikum), Friskies (1985, háziállat-eledel),
San Pellegrino (1998, ásványvíz), Schöller (2002, jégkrém).
„Good food, good life” – jó étel, jó élet – utal a vállalat szlogenje arra,
hogy a Nestlé ma már szinte mindent gyárt, ami a gyomron át vezető
jó közérzethez kell. (Cséfalvay Zoltán: Globalizáció 2.0 nyomán)

a) Hogyan befolyásolják a fogyasztók életét a vállalat által gyártott
termékek?
b) Miért lettek sikeresek a termékeik?
c) Mely Nestlé-termékeket találod meg otthon is?
d) Hogyan oszlanak meg kontinensenként a minőségbiztosítási központok (7.2.)?

25 minőségbiztosítási központ
447 gyár (86 országban)

34 kutatás-fejlesztési központ
több mint 300 termékfejlesztési egység

7.2. A Nestlé vállalathálózata a világban
A hétköznapi életben a transznacionális vállalatokat gyakran nevezik multinacionális vállalatoknak (röviden: multiknak). A két fogalom
azonban nem egészen azonos. A két vállalattípus a tulajdonosok jellemzőiben különbözik. A multinacionális (soknemzetiségű) vállalat
esetében maga az anyacég, a központ is két vagy több ország tulajdonában van (pl. a Shell és az Unilever brit és holland tulajdonú vállalat).

5. Multi vagy TNC?

a) Nézz utána, mely transznacionális vállalatok leányvállalatai telepedtek le hazánkban! Hol van a telephelyük? Mivel foglalkoznak?
b) Mi indokolhatta a telephely kiválasztását?
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6. Hogyan és
miért változtak a
kommunikációs és
szállítási költségek
(7.3.)?

A költségek reálértékének változása, 1930–2005
(1930 = 100)
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7. a) Milyen
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minden üzem egy
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folyamatában

35,0

30

légi szállítás

20
távközlés

10

20
0
20 0
05

90
19

80
19

70
19

60
19

50
19

40
19

30

11,8
0,06

0
19

előnyökkel járnak az
egyes termelésszervezési típusok (7.4.)?
b) Miért elengedhetetlen, a biztos
informatikai háttér
a TNC-k hatékony
működéséhez?

7.3. A szállítási és kommunikációs költségek
változása

minden cég más-más
részt gyárt, és
azokat egy helyen
szerelik össze

mindenki szakosodik
egy termék előállítására, és azt a többi
országban értékesíti

7.4. A transznacionális vállalatok termelésszervezésének típusai
Opel/Vauxhall
személyautógyár
Egyesült
Királyság

Opel/Vauxhall
kisteherautó-gyár
Németország

Ausztria

Lengyelország

motor- és
alkatrészgyár

Magyarország

Spanyolország

7.5. Az Opel európai vállalatai

Vajon német autó-e még az Opel, svéd-e a Volvó? Vitassátok meg!

A komplex, a termelés minden lépésére
(stratégiától az értékesítésig) kiterjedő,
együttműködés hatékonysága messze felülmúlja a hagyományos módszerekét.
A transznacionális vállalatok kialakulása a
gyarmati időkig nyúlik vissza. Az első nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező cégek az
anyaország és a gyarmat közötti munkamegosztás révén jöttek létre. Az 1800-as
évek
ben a fejlett gazdaságú anyaországokból jelentős mennyiségű tőke érkezett
a gyarmatokra és hozott létre vállalatokat.
Ezek elsősorban az anyaország gazdaságát
szolgálták: nyersanyagokat, alapanyagokat állítottak elő.
A gyarmati rendszer felbomlása átalakította
a világgazdaságot. Új, a nemzetek szintjén
szerveződő, általában kétoldalú kapcsolatok alakultak ki. A világkereskedelemben
a nyersanyagok vezető helyét az 1970-es
évektől egyre inkább az iparcikkek vették
át. Ez a változás elősegítette a fejlett országok feldolgozóiparának gyors fejlődését.
A cégek a mind nagyobb haszon reményében egyre jobban kihasználták a kiszélesedő munkamegosztás nyújtotta előnyöket.
Az olcsó munkaerő, a nyersanyagforrás
és a nagy felvevőpiac jelentette a legnagyobb vonzerőt.

Az óriásvállalatok működése
A transznacionális vállalatok mérete és
munkaszervezése óriási előnyt jelent az
egyes országokon belül működő vállalatokkal szemben. A globális szerveződés
nyújtotta előnyök kihasználásával a lehető
legnagyobb nyereséget érhetik el, és csökkentik a kockázataikat.
A piacokért, a minél nagyobb profitért
folyó állandó versenynek köszönhető, hogy
a transznacionális vállalatok rengeteget
költenek kutatásra és fejlesztésre. A siker
egyik feltétele a legmodernebb technika,
technológia alkalmazása a termelésben.
Mivel az új technológiák kidolgozásának
költségei magasak, ezért a vállalatok sokszor
választják az együttműködést. Világjelenség, hogy az új technológiák kifejlesztése
egyre inkább a legnagyobb transznacionális
vállalatok köré összpontosul.
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Hogyan működik a globális világgazdaság?

9. Gyűjts példát az alábbi szövegben

olvasható területtípusokra!

Azokat a fejlett térségeket, ahol a kutatás
nak és a fejlesztésnek köszönhetően a tudományos-technikai felfedezések, találmányok megszületnek, újító országoknak,
régióknak nevezzük. Kevésbé fejlett kutatással, de a technológiai vívmányok befogadására, felhasználására alkalmas feltételekkel rendelkeznek az ún. követő országok.
Technológiai sivatagok azok a térségek,
amelyek fejletlenségük miatt nem tudnak
bekapcsolódni a világ technikai-technoló
giai és gazdasági fejlődésébe, és ezért le
szakadnak a fejlett országoktól.
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Ott létesítenek leányvállalatokat, ahol erre
a legkedvezőbbek a feltételek (pl. munkaügyi törvények, vámok, adók, munkabérek). A tőke, a munkaerő, a technika leghatékonyabb kihasználása érdekében szinte
azonnal képesek akár kontinensek között
is átszervezni a termelést, átcsoportosítani
termelőegységeiket. A termelő beruházások zöme is a transznacionális vállalatokhoz
köthető. A tőkekivitel, a külföldi beruházás
azért is előnyös, mert így megkerülhetők
a kereskedelmi akadályok, például a vám,
hiszen a külföldi beruházással megtermelt
áru a belső piacra kerül. Ezt a lehetőséget
használta ki például az amerikai General Motors az autóiparban, és jutott be az Európai
Unión belülre (az Opel a GM–PSA leányvállalata) (7.5.).

10. a) Hasonlítsd össze az internetfelhasználók arányának változását az elmúlt 25 évben (7.6.)!
b) Mely országcsoportokban a legdinamikusabb, és melyekben a leglassabb a fejlődés?
c) Hogyan segíti a modern gazdaság fejlődését a lakosság internethasználata?

a

8. A szemelvény elolvasása után foglald
össze a külföldi leányvállalatok telepítésének előnyeit!

7.6. Az internetfelhasználók arányának változása

11. a) Hasonlítsd össze a kiválasztott országok kutatásra és fejlesz-

tésre fordított kiadásainak arányát (7.7.)!
b) Mely országokban nő gyorsan a K+F aránya?
c) Van-e összefüggés a K+F kiadások és a GDP növekedése között? Miért?
(%)
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7.7. Kutatási és fejlesztési (K+F) kiadások a GDP százalékában

12. Járj utána, hogy melyek Kelet-Közép-Európa legnagyobb bevé-

telű transznacionális vállalatai!
A high-tech (csúcstechnológiai) kutatásokra (biotechnológia, géntechnika, űrtechnológia stb.) különösen az amerikai, az angol
és a francia TNC-k költenek sokat, míg a német és a japán cégek elsősorban az ún. közepes technológiájú ágazatok (például autóipar) fejlesztésére összpontosítanak. Japán
élen jár a robottechnika fejlesztésében is.

Fogalmak

munkamegosztás • globalizáció • transznacionális vállalat (TNC) • globális szerveződés •
anya- és leányvállalat • kutatás és fejlesztés
(K+F) válaszlépés stratégia • hálózat alapú termelésszervezés

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Egy diák így fogalmazta meg a globalizáció hatását: „Az jó, hogy az
interneten jegyet vehetek egy bécsi rockkoncertre és belehallgathatok egy
amerikai egyetemen zajló konferenciába, hogy ugyanazt a farmert vehetem meg, mint a Londonban élő ismerősöm, de sajnálom, hogy eltűnnek
a régi jellegzetességek, szokások, az igazi vasárnapi ebéd, a kisvendéglő,
az igazi húsvéti sonka.” Vitassátok meg az állítást!
2. Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet utazási szokásaikról! Mi volt
a legnagyobb távolság, amelyet megtettek? Ábrázold külön-külön térképen a szülők, nagyszülők utazásait úgy, hogy a lakóhelytől vonalakat
húzol a településekig! Készítsd el a saját utazási térképedet is!
Hasonlítsd össze a térképeket! Térképet innen tölthetsz le:
http://www.d-maps.com
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8.

Előnyök és kérdőjelek

A globalizáció megjelenési formái

1. a) Milyen terméket gyártanak vagy
szolgáltatást nyújtanak a 8.1. ábrán bemutatott vállalatok?
b) Keress közös jellemzőket a vállalatok
termékeiben!
2. a) Gyűjtsd össze,

hogy melyek az ebayvásárlás előnyei, hátrányai, veszélyei!
b) Hol készült a kép
(8.2.)?

3. a) Miért vált az
étteremlánc a globalizáció tipikus példá
jává (8.3.)?
b) Hogyan hat az étteremlánc a táplálkozási szokások megváltozására?

A világtermékek átalakítják
az életünket

8.1. Márkanevek, amelyek a világ legtöbb táján
ismerősek

8.2. Egyre terjed az e-kereskedelem, amely
a globalizáció egyik fontos jellemzője

4. Gyűjtsétek ösz-

sze, hogy mik az elő
nyei és mik a hátrányai annak, ha a
McDonalds’ban étkezünk!

1940–1969

1980–1989

2000 után

1970–1979

1990–1999

nincs McDonald’s

8.3. A McDonald’s gyorséttermek megjelenésének éve az egyes országokban

A transznacionális vállalatok az egész
világot behálózó termelési és értékesítési
hálózatukkal befolyásolják fogyasztási szokásainkat is. Az üzletekben olyan termékek
egész sora jelenik meg, amelyeket a világ
bármely más országában is megvásárolhatnánk (pl. a Coca-Cola, Nescafe instant
kávé, Samsung mobiltelefon). Ezek a világon
szinte bárhol megvásárolható áruk az ún.
világtermékek. Térhódításuk a globalizáció
talán leglátványosabb bizonyítéka.
A transznacionális vállalatok világgazdasági súlyára jellemző, hogy az 500 legnagyobb vállalat a világ összes GDP-jének
több mint 40%-t állítja elő. A transznacionális vállalatok által megtermelt jövedelem
a világ centrumtérségeiben koncentrálódik.
A transznacionális vállalatok szervezettségük, méretük révén fontos szerepet
játszanak a befogadó országok gazdasági
életében, hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez. Munkalehetőséget teremtenek,
befizetett adóik bevételekhez juttatják a
befogadó államot, részt vesznek a megfelelő színvonalú infrastruktúra kiépítésében. Profitérdekeltségük azonban sokszor
figyelmen kívül hagyja a már meglévő
termelési-gazdálkodási hagyományokat,
legyőzhetetlen konkurenciát teremt a hazai
vállalkozásoknak. Függő helyzetbe hozhatják a kisebb és kevésbé fejlett országok
gazdaságát. Azzal is számolni kell, hogy
kedvezőbb feltételek esetén az üzemeket az
új, jövedelmezőbb térségekbe helyezik át.

A globalizáció térhódításának feltételei:
– a közlekedés fejlődése,
– az informatika, a hír- és távközlés fejlődése,
– a világháló kialakulása és működése,
– elektronikus vásárlás és ügyintézés lehetősége,
– szabadabbá váló tőkeáramlás,
– a termelés nagyarányú koncentrációja.
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A globalizáció egyik formája: a nemzetközi turizmus
5. a) Miért nevezhetjük a turizmust a globalizáció egyik
formájának?
b) Melyek a legnagyobb turistakibocsátó térségek (8.5.)?
c) Melyek a legjelentősebb turistacélpontok? Nevezz meg
ezek közül néhány turistalátványosságot, vonzerőt!
d) Hogyan segítette a közlekedés fejlődése a turizmus
fejlődését?

7. a) Hogyan terheli a tömegturizmus a környezetet?
b) A városi konfliktusok legújabb eleme a turizmus, az
európai nagyvárosok egyre nagyobb részében lázadozik
a lakosság a turisták ellen. A bosszantó turistaözönnek
már neve is van az angol nyelvű sajtóban, overtourismnak,
vagyis túlturistásodásnak hívják.
Érvelj a szövegben leírt állítás ellen és mellett!

6. a) Miért ingadozik a turizmus fejlődése (8.4.)?
b) Miért nő folyamatosan a turizmusban részt vevők száma?
(millió fő)
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8.4. A kiutazó turisták számának változása a világon

8.6. A népszerű spanyol tengerpart
(Costa Blanca)

https://goo.gl/WvJ26R
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8.5. A nemzetközi turizmus irányai és bevételei
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A globalizáció pozitív és negatív hatásai
8. a) Mi a véleményed az alábbi megállapításokról? Vitassátok meg az osztályban a felsorolást!
b) Állítsátok össze a saját listátokat!
c) Mondjatok a mindennapi életből merített konkrét példákat a felsorolt előnyökre és hátrányokra!
Általában a globalizáció előnyös következményeinek tartják,
hogy
– gyorsul a gazdasági növekedés;
– olcsóbbá teszi az importot;
– új munkalehetőséget teremt, esetleges nemzetközi karrier
lehetőségét adja;
– megkönnyíti az új technológiák átvételét, elterjesztését;
– észszerűbb, gazdaságosabb döntéseket tesz lehetővé;
– világszerte hozzáférhetnek az emberek a különféle termékekhez, szolgáltatásokhoz;
– a verseny hatására nő a kutatás-fejlesztés szerepe, az új
vívmányoknak mindannyian haszonélvezői leszünk;
– a technikai újítások a környezet védelmét is jobban segítik;
– a nemzetközi verseny serkenti az adott ország gazdaságának fejlődését is.

A globalizáció kedvezőtlen következményeinek tartják, hogy
– jelentősen befolyásolja az önálló nemzeti döntéseket;
– 
átalakítja a hagyományos társadalmi kapcsolatokat,
nem veszi figyelembe a társadalmi-gazdasági, kulturális
hagyományokat;
– munkahelyeket szüntet meg;
– az ellenőrizhetetlen pénz- és tőkemozgások révén sebezhetővé, kiszolgáltatottá teszi még a nagyobb gazdaságokat is;
– aprofitérdekeltségsokszorkörnyezetkárosítássaljáregyütt;
– alapvetően a transznacionális cégek és a gazdag országok érdekeit szolgálja, fokozza a világon a társadalmigazdasági egyenlőtlenséget;
– a vezető országok kulturális és fogyasztási szokásai világméretben is meghatározóvá válnak (uniformizálódás).

9. Jó-e nekünk a globális világgazdaság?
Alkossatok 4-6 fős csoportokat! Vizsgáljátok meg a
globális világgazdaság létrejöttének következményeit
világ- és helyi szinten!

8.7. A globalizáció gyakran konfliktusok forrása. Környezetvédők tiltakoznak Isztambulban egy bevásárlóközpont
építése ellen (2013)

10. a) Kövesd végig az idővonalat! Gondold át, hogy mely események, újdonságok voltak vagy vannak hatással az életedre!
b) Mit jelent az „amerikanizálódás” kifejezés? Válaszodat támaszd alá az idővonal eseményeivel!
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A globalizáció megjelenési formái
11. Hogyan vélekednek az emberek a globalizációról
(8.8.)?
a) Fogalmazd meg, miről árulkodnak a felmérések adatai!
b) Mi lehet az oka a különböző térségekben élők válaszainak?
18–29 évesek
30–49 évesek

Ke Dé
le lt-A és
fri
ka
ko
n
zó flik
ná tu
k s-

Ny
Af ug
rik at
a -

K
Eu ele
ró tpa

Am Lat
er inik
a

50–64 évesek
65 év felettiek

N
Eu yug
ró at
pa -

Am Ész
er akik
a

(%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

8.8. A globalizáció elfogadottsága a megkérdezettek
százalékában

12. a) Mi tette lehetővé, hogy olyan termékek is kapható-

ak például Európában, amelyek csak a világ másik részén
termeszthetők?
b) Milyen hatással van a termelés, a szállítás és a fogyasztás a környezetre?
csere

13. a) Olvasd el a Globalizáció című
verset!
b) Milyen célból készülhetett az alkotás?
(http://www.inf.u-szeged.hu/~tothl/valogatas_html/
globalizacio.html)

Osztályfőnököd azt kéri, hogy készítsetek kérdőívet még
a vásár előtt, hogy felmérhessétek, van-e érdeklődés az
ajándékok iránt.
a) Hogyan szemléltetnétek a kapott eredményeket?
b) Készítsetek jegyzeteket ötleteitekről!
c) Milyen módon szemléltetnétek az osztályfőnöknek
a kapott eredményeket?
d) Miért készítenek felmérést a nagy cégek a vásárlói
szokásokról?
e) Hogyan kapcsolódik a piackutatás a globalizációhoz?
Fogalmazd meg a piackutatás célját!

15. Az Afrikában játszódó Istenek a fejükre estek című
film egyik jelenetében az égből pottyant a földre egy
Coca-Colás üveg. Valójában egy kisrepülő pilótája dobta
ki az ablakon, ami a Kalahári homokjára esett. A bennszülöttek nem tudták, hogy mi ez a kemény, átlátszó
furcsaság, amit aztán különböző munkafolyamtaikhoz
(pl. bőrfeldolgozáshoz, magvak őrléséhez) használtak.
a) Miért nem ismerték a bennszülöttek ezt a világterméket?
b) Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy világterméket széles körben vásároljanak?
c) Milyen hatással van a világtermék megjelenése a helyi
közösségek életmódjára, szokásaira?

Fogalmak

14. Mi a piackutatás? Mi a célja? Erre a kérdésre megka-

globalizáció • világtermék • piackutatás •
e-kereskedelem

pod a választ, ha megoldod a következő feladatot.
Az iskolai karácsonyi vásáron osztálytársaiddal saját készítésű ajándékokat szeretnél árulni.
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Megtakarítunk és befektetünk

9.
1. Mi a pénz szerepe a te életedben?
2. a) Mit tanultál
történelemórán a
pénz kialakulásáról?
b) Milyen feltételek
nehezítették a kereskedelmet? Olvasd el
a szemelvényt!
3. A pénz boldogít? Vitassátok meg!
Állításaitokat érvekkel támasszátok alá!
4. a) A pénznek

milyen formájával
találkozunk?
b) Miért csökkent
a készpénz szerepe?

Pénz és értékpapír
Pénzzel minden könnyebb?
Bár a köznapi életben inkább csak fizetőeszközként gondolunk a pénzre, ennél jóval
több funkciója van. A pénz értékmérő, hiszen ebben fejezzük ki az áruk értékét, sőt az
egymáshoz viszonyított értékarányukat is.
A pénz segítségével bármely áruk elcserélhetők egymásra, ezért általános csereeszköz,
más szóval forgalmi eszköz. A pénz olyan
sajátos fizetési eszköz, aminek a segítségével
az is lehetséges, hogy egy termék árát ne
a vásárláskor, hanem egy későbbi időpontban fizessük ki (pl. a hitelre vásárolt gépkocsi
árának törlesztése).
A pénzt összegyűjthetjük, azaz megalapozhatjuk vagyonunkat. A megtakarításunkat leköthetjük a bankban vagy befektethetjük. Az is lehetséges, hogy a megtakarított
pénzünkön ékszert, festményt vásárolunk,
amelyek szintén megőrzik vagy éppen növelik a pénzünk értékét. Így válhat a pénz
az értékmegőrzés és a vagyonfelhalmozás
eszközévé is.

Készpénz vagy bankkártya?
A mindennapi életben hagyományosan
készpénzt használunk. A készpénz lehet
5. Milyen pénz-

ügyi szolgáltatásokat
vehetünk igénybe egy
bankban?

6. a) Járj utána,

hogy mi a bitcoin és
az ethereum!
b) Milyen veszélyeket
rejtenek?

érme és bankjegy. Napjainkban azonban egyre gyakrabban fizetünk bankkártya segítségével. Ilyenkor maga a pénz
már nincs is jelen, a fizetéskor a háttérben
a bankszámlánkon tartott bankszámlapénzt vagy folyószámlapénzt utalja át
a bank egy másik folyószámlára. Ma már
a pénzforgalom döntő hányada már ebben
a virtuális pénzmozgásban zajlik.
A bankszámla (lakossági folyószámla) használata kényelmes és biztonságos.
A biztonsági előírások betartására azonban
nekünk, felhasználóknak is ügyelnünk kell.
Előnye, hogy pénzügyeinket készpénz használata nélkül, gyorsabban, sőt ma már interneten otthonról vagy a mobiltelefonunkról is
intézhetjük. Ha megbízást adunk a banknak,
akkor az például a megadott időpontban
a számlánkról kifizeti a közüzemi díjakat
vagy átutalja az épp aktuális törlesztőrészletet. A bankszámlán tartott pénzünkhöz
a bankjegykiadó automatákon (ATM-eken)
keresztül szinte bármikor hozzáférhetünk.
A bankkártya a készpénzt helyettesíti.
Segítségével vásárolhatunk az üzletekben
vagy akár az interneten, készpénzt vehetünk fel a bankjegykiadó automatákból
vagy például feltölthetjük mobiltelefonunk
egyenlegét.

Kezdetben, ha őseinknek szükségük volt valamire, akkor megpróbálták csere útján megszerezni
azt. Ez azonban nem volt mindig egyszerű, mert nem volt könnyű olyan partnert találni, aki éppen azt kínálta és pont azért cserébe, amit kínált, illetve szeretett volna. A cserekereskedelem
tehát sok nehézséggel járt. Ezért nagyon hamar kitalálták, hogy a kívánt portékáért egy másik, mindenki számára értékes áruval (gyöngy, korall, só stb.) fizettek. Így született meg az ún.
árupénz. Később az árupénz helyét a nemesfémek (az ezüst, de még inkább az arany) vették át.
Az arany kis mennyiségének is nagy értéke van, ráadásul könnyen megmunkálható, méretre formálható. Ezért kedvelt és mindenhol elfogadott fizetőeszközzé vált. A kereskedelem gyors bővülésével azonban az aranypénz használata is nehézkesnek bizonyult. Szinte minden város, uralkodó
saját pénzt veretett, amit nagyon nehéz volt más helyeken felhasználni. Ráadásul az értékes arany
a rablók, útonállók érdeklődését is felkeltette, akik szívesen megcsapolták a kereskedők pénztárcáit. Ezért újabb megoldások után kellett nézni. Ebben segítettek a pénzváltók, akik átvették a kereskedőktől a nemesfémpénzt, és erről az összegről elismervényt, hivatalos nevén váltót állítottak
ki. Ez valójában egy fizetési ígéret volt a papíron feltüntetett összeg erejéig. A másik városban működő pénzváltó azután ezért a váltóért helyi pénzt adott a papír tulajdonosának. Ez a papír, a váltó
tekinthető a mai bankjegy ősének. Értékét az aranyra való átválthatósága szavatolta. Az ügylettel
mindenki jól járt, a pénzváltó is, aki a közreműködésért díjat számított fel.
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Sok van a számláján?
A bankban folyószámlát nyithatunk. Erre
a számlára érkezhet a fizetésünk, erről
utalhatjuk át például a víz- és csatornaszolgáltatás díját, de szükség esetén készpénzt is
vehetünk fel róla. A külföldi útról hazatérve
a megmaradt valutánkat devizaszámlán
helyezhetjük el. Ha egy nagyobb vásárláshoz
pénzre van szükségünk, akkor a banktól
hitelt (kölcsönt) vehetünk fel, amelyet később kamatokkal együtt, az előírt módon
és idő alatt kell visszafizetnünk. A bankok
különféle lehetőségeket kínálnak megtakarított pénzünk gyarapítására.
Ha lakást vagy autót szeretnénk vásárolni, előfordul, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő pénzösszeg. Ilyenkor
hitelt vehetünk fel. A hitelt (kölcsönt)
a bank nem adja ingyen, ennek ára a kamat!
Az adósnak tehát a felvett hitel összegénél
többet kell majd visszafizetnie. A bank
a kamaton kívül egyéb díjakat is felszámol
(pl. hitelbírálati díj, folyósítási jutalék), amelyek szintén növelik a törlesztőrészletet.
Az elmúlt években sokan vettek autót vagy
ingatlant devizahitelből, és szembe kellett
nézniük a megemelkedett törlesztőrészletek
fizetésével (9.3.). Milyen kockázatai lehetnek
a devizahiteleknek?
Árfolyamkockázat: A forint és a hitel devizaneme közti árfolyam változásából eredő
bizonytalanság. A törlesztőrészletet a bank
mindig az aktuális forintárfolyamon számolja ki, ami előre nehezen tervezhető. Amikor
a forint árfolyama erős, azaz egy euróért,
svájci frankért vagy egyéb devizáért kevesebb forintot kell adni, a havi részlet is kevesebb lesz. Ha viszont a forint árfolyama
gyengül, akkor akár több ezer forinttal is nőhet havonta a törlesztési teher. Még ha egy
devizahitel fix kamatozású is, az árfolyamok
ingadozása következtében a hitel törlesztőrészlete folyamatosan változhat.
Kamatkockázat: Ha emelkedik a külföldi deviza kamatszintje, akkor emelkedik a fizetendő havi törlesztőrészlet is. Ennek az a magyarázata, hogy a banknak is fizetnie kell azért
a devizáért, amit hitelként továbbad, emiatt
a devizahitelek adósait is közvetlenül érintheti a külföldi devizák kamatszintjének változása. (mnb.hu)

A hitel egy évre számított költségeit és a kamatot a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) tartalmazza, nagyságát százalékban adják meg.
A hitelfelvétel előtt ennek pontos mértékéről
mindenképpen tájékozódnunk kell.
A futamidő alapján lehet néhány hónap
alatt visszafizetendő rövid, de akár 10-15
éves futamú, hosszúlejáratú kölcsön is.
A kamatozás szempontjából pedig fix
vagy változó kamatozású lehet a kölcsön.
Az első esetben nem változik a kamat mértéke a futamidő alatt, az utóbbiban azonban
akár jelentősen is megváltozhat, és így
a törlesztőrészlet nagysága is.

9.1. A kölcsön ára
a bank neve

chip

a kártya száma

hologram

érvényesség
(hónap/év)

a kártya tulajdonosa

9.2. A bankkártya információi és biztonsági elemei
(Ft)
70 000

mágnescsík
65 000 Ft

kamatváltozás
(28%)

60 000
50 000
40 000

árfolyamváltozás
(72%)

37 000 Ft

biztonsági kód

30 000
+76%

20 000
10 000
0

2007

7. Mi a különbség
a lakossági folyószámla és devizaszámla között?
8. a) Mire szoktak

általában hitelt felvenni az emberek?
b) Van-e jellemző
időpontja a hitelek
felvételének? Válaszodat indokold!
c) Értelmezd a karikatúrát (9.1.)!

9. a) Mi a feladatuk a bankkártya
egyes információinak
és elemeinek?
b) Milyen biztonsági
szabályokat kell betartani a bankkártya
használatakor?
10. Egy pénzügyi
tanácsadó írta: „Ha
hitelt kell felvenned
ahhoz, hogy meg tudj
venni bármit, akkor
az a legbiztosabb jele
annak, hogy olyasmit
veszel, amit nem engedhetsz meg magadnak.” Mi a véleményed erről a megállapításról?

2013

9.3. Egy átlagos devizahitel részletének változása

11. Hogyan lehet

védekezni a devizahitelek kockázatai
ellen? Járj utána!
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12. a) Milyen kedvezőtlen következményei vannak a magas
inflációnak?
b) Miért lehet hátrányos az alacsony
infláció?
13. Nézd meg a
http://www.napiarfolyam.hu oldalon
az egyes devizák és
valuták árfolyamváltozásait! Hol tudnál
a legolcsóbban
eurót vásárolni, és
hol tudnád
legdrágábban eladni
az eurót?
14. Érdemes-e

a megtakarításainkat
külföldi valutába
fektetni?

Amikor a pénz értékét veszti

Valuta és deviza

A gazdaság megfelelő működéséhez pénzre van szükség. Hiánya és túlzott bősége
egyaránt kedvezőtlen folyamatokat indít
el. Ha túl sok pénz van forgalomban, akkor
mindenki vásárolni akar. A kínálat azonban
nem tud a kereslettel lépést tartani, így az
árak fokozatosan emelkednek, a pénz pedig
egyre veszít a vásárlóerejéből. Ezt nevezzük
inflációnak. Másképp fogalmazva az infláció az árak tartós és általános emelkedése,
amelynek mértékét az árszínvonal változásával, az ún. árindexszel határozhatjuk meg.

Egy ország törvényes fizetési eszközét valutának nevezzük. A külföldiek számára
a magyar forint, számunkra pedig például
az euró, a font vagy az USA-dollár a valuta.
Az a pénz, amely korlátozás nélkül, azaz
szabadon átváltható bármely más valutára,
a konvertibilis valuta. Ilyen a magyar forint
is. Azt, hogy egy adott valutaegységért (pl.
1 euróért) mennyi forintot kell fizetnünk,
a valuták egymáshoz viszonyított értéke,
azaz a valutaárfolyam határozza meg. Ez
az arány gyakran és gyorsan változhat.
Külföldi pénzügyi tranzakciók esetében
gyakran találkozunk a deviza fogalmával,
valutánkat mi is devizaszámlán helyezzük
el. A deviza nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetőeszköz. Nem konkrét fizikai értelemben vett pénz, hanem valamilyen
valutára szóló követelést jelent. Magyarországon devizának minősül például
a dollárra szóló banki betét, folyószámla
vagy a dollárra szóló értékpapírok.

Az inflációt alapvetően két tényező idézi elő:
az egyik a kereslet gyors növekedése, a másik az előállítási, termelési költségek emelkedése. Inflációhoz vezet az is, ha az állam
az államháztartási hiány mérséklésére termelési fedezet nélkül jelentős mennyiségű
pénzt bocsát ki. Az egyes kiváltó okok többnyire nem egymástól függetlenül jelennek
meg. Sőt a globalizáció miatt az egyes nemzetgazdaságok inflációs folyamatai világméretű pénzromlást idézhetnek elő.

15. Készíts logikai sort arról, hogy miért okoz inflációt az energiahordozók árának emelkedése, illetve ha az emberek hirtelen a korábbinál jóval több élelmiszert vásárolnak!
(%) (2015 = bázisév)
16
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–10
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élelmiszerek,
ipari
alkohol- és
termékek
dohánytermékek
szolgáltatások
energia
átlagos infláció

17. Az euró árfolyama 300 Ft-ról 306 Ft-ra nőtt.
a) Erősödött vagy gyengült a forint?
b) Erősödött vagy gyengült az euró?
c) Az exportőrök jól vagy rosszul járnak az
árfolyamváltozással? Miért?
d) A Bécsbe utazó turista jól vagy rosszul jár az
árfolyamváltozással?
e) Nézd meg az interneten a mai napi devizaárfolyamokat! Hogyan változott 2017 áprilisa óta
a forint árfolyama? Mire utal ez a változás?
Az MNB deviza árfolyamai 2017 áprilisában

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9.4. Infláció az Európai Unióban

16. 700 százalékos infláció
Venezuelában az infláció hétszáz százalék, a benzin mégis nagyjából
ingyen van, a tévéket pedig hatósági áron adják. A karácsonyt novemberben tartották, az áramhiány miatt pedig csak négy napot kell dolgozni, hajat szárítani viszont nem illik. (Index, 2016)

a) Milyen okai és következményei vannak a venezuelai inflációnak?
b) Járj utána, hogy a magas infláció ellenére miért olcsó a benzin?

Pénznem

Középárfolyam (forint)

CHF

288,0

CZK

11,4

EUR

306,6

GBP

356,6

HRK

41,6

JPY

2,6

PLN

72,0

RON

67,6

USD

286,1

9.1. táblázat. Az MNB devizaárfolyamai
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Pénz és értékpapír
Az értékpapírok
Az értékpapír egy sajátos okirat. Akinek
a birtokában van, az meghatározott összegű
pénzt követelhet attól, aki kibocsátotta.
Napjainkban a pénzügyi befektetésekben
egyre fontosabb szerepet tölt be. Három
legfontosabb formája az állampapír (állami
értékpapír), a kötvény és a részvény.
Az állampapírok az állam által kibocsátott, rövid (1-2 év) vagy hosszú (3-5 év)
lejáratú értékpapírok. Állampapír vásárlásával lényegében az államnak adunk kölcsön.
A kötvényt általában gazdálkodó szervezetek bocsátják ki. Céljuk újabb beruházások finanszírozása vagy a korábban felvett
hiteleik visszafizetése.
A részvény olyan értékpapír, amely a
pénzbeli követelés mellett tulajdonosi jogokat is biztosít a részvényes számára. Ezt
az értékpapírt egy részvénytársaság alapításakor, vagy a további működéshez szükséges
újabb tőkebevonáskor (alaptőke-emelés)
bocsátják ki (9.5.).

, de
ékelt
g
mérs nyeresé
s
bizto ny

eség
nyer tősége
ő
d
s
e
e
k
el
eh
maga
kiem szteség l
e
v
y
vag

Toronto
New York

London Frankfurt

oCK Á
o

k

befektetési jegy,
megtakarítással kombinált
életbiztosítás

Moszkva

18. Mi lehet a kapcsolat a működőtőke
mozgása és a legjelentősebb tőzsdék
földrajzi elhelyezkedése között?

19. Melyik befekte-

tési formát választanád (9.5.)? Miért?

20. Mi történt
a New York-i tőzsdén
a fekete csütörtökön?
Nézz utána az interneten!
Szöul

Sencsen

Madrid Zürich

Mumbai

pes
köze

alacs

bankbetét,
állampapír

ZAT

téktőzsde szerepe a meghatározó. A valutatőzsdék közül a londoni és a szingapúri forgalma emelkedik ki.
Az árutőzsdék néhány termék adás-vételére szakosodtak. Az árutőzsdék közül
Chicago gabonatőzsdéje a legnagyobb.
Az értéktőzsdék működéséről árulkodik
a tőzsdeindex alakulása. Ennek értéke
a tőzsdén szereplő, meghatározó jelentőségű
cégek részvényeinek forgalmáról, árfolyamaik alakulásáról tájékoztat. Hosszabb távú
változásából egy ország általános gazdasági
folyamataira is következtethetünk. A világ
legismertebb tőzsdeindexe a New York-i
értéktőzsde Dow Jones-indexe, amit 1896
óta tesznek közzé. A Budapesti Értéktőzsde
működését a BUX-index alakulása tükrözi.
A számítógépes rendszereknek köszönhetően a világ tőzsdéi folyamatos kapcsolatban
vannak egymással, a tőzsdei események a világ minden pontjáról nyomon követhetőek.

Tokió

Sanghaj
Tajpej
Hongkong

Szingapúr

São Paulo

Johannesburg
a legfontosabb értéktőzsdék

részvény

Sydney

9.6. A világ legnagyobb forgalmat lebonyolító értéktőzsdéi

9.5. A befektetés kockázattal jár

A piacok piaca
A tőzsde szigorú felügyelet mellett működő
sajátos piac, ahol értékpapírokkal, különféle
árukkal, nyersanyagokkal, valutával vagy nemesfémekkel kereskednek. Ügyleteket, azaz
adás-vételt csak hivatásos közvetítők, brókerek
köthetnek. A tőzsdén az árak alakulását teljes
mértékben a kereslet és a kínálat változása
szabja meg, ezért is nevezik a piacok piacának.
Tevékenységük alapján értékpapír-, valuta-,
áru- és nemesfémtőzsdét különböztetünk meg.
Bár tőzsde a világ országainak mintegy
felében működik, világgazdasági súlya, forgalmának nagysága alapján a New York-i ér-

Fogalmak

pénz • hitel • infláció • valuta • konvertibilis valuta • értékpapír • kölcsön • bankszámla • bankkártya • kamat • deviza • állampapír • részvény • kötvény • értéktőzsde • árutőzsde • tőzsdeindex

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Az áruházak gyakran kínálnak olcsó áruvásárlási hiteleket. Egy barátod gondolkodik, hogy megvásárolja-e a régóta óhajtott tabletjét egy ilyen
akció keretében. Adj neki tanácsot!
2. Hogyan működik az árutőzsde? Modellezzétek a tőzsde működését,
és alakítsátok meg az osztályban a csokoládé-tőzsdét! Legyen a tőzsdének egy vezetője, legyenek részvényesek, befektetők, spekulánsok,
brókerek és a tőzsdéről tudósító újságírók is!
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A befektetéstől az eladósodásig

10. A nemzetközi tőkeáramlás
1. a) Gyűjts
szólásokat, amelyek
a pénzről, a pénzzel való bánásról
szólnak!
b) Beszéljétek meg,
hogy mit jelentenek,
mire utalnak!
c) Mennyire értetek
egyet ezekkel?
2. Mit jelent a

tranzakció kifejezés?

3. Próbáld
értelmezni, hogyan
jöhetnek létre, mit
jelentenek ezek a szavak: ügylet, részvény,
befektető, üzlet!

Az önálló monetáris világ
A pénzügyi folyamatok megfelelő, szabályozott működését a bankok és a tőzsdék teszik
lehetővé. A bankok elsősorban a pénzpiaci
ügyletek lebonyolításában vesznek részt, de
leánycégeik közreműködésével bekapcsolódhatnak a tőzsdei tranzakciókba is. A gazdaság és a pénzügyi élet szoros kapcsolatát
igazolja, hogy a világ legnagyobb bankjai a
legfejlettebb gazdaságú országokban találhatók. A pénzpiac működésében meghatározó szerepe van az Egyesült Államok (New
York), Japán (Tokió), Svájc (Zürich), Egyesült
Királyság (London), Franciaország (Párizs) és
Németország (Frankfurt am Main) bankjainak. Egyre nő a szerepük a nemzetközi pénzforgalomban a gyorsan iparosodott délkeletázsiai országoknak is, Szingapúr, Hongkong
és Sanghaj ma már fontos regionális pénzügyi központ.
A nemzetközi pénzmozgások elsődleges célja a gyors profitszerzés. A pénz áramlása már
régen elszakadt a tényleges gazdasági tevékenység, a termelés támogatásától, a tranzakciókat valójában saját törvényeik szabályozzák. Ezért is beszélnek sokan ma már
egy önálló pénzügyi (monetáris) világról.

4. Mit gondolsz,
milyen hatással van
a spekuláció a
pénzpiacok biztonságos működésére?
5. Járj utána!
a) Mit jelképez a két
állat a tőzsde épülete
előtt (10.1.)?
b) Mit jelentenek a következő kifejezések?
– besszre játszik
– hosszra játszik
– shortol
10.1. A frankfurti tőzsde előtti medve és bika

Globalizálódó világgazdaságunk egyre
tágabb lehetőséget teremt a határokon, sőt
a kontinenseken átívelő tőkeáramlás számára. Általános értelemben a tőke olyan pénz,
amely jól befektetve hasznot, profitot biztosít
a tulajdonosa számára. Aszerint, hogy hova, milyen céllal fektetik be, beszélhetünk
pénztőkéről, illetve működőtőkéről.

A pénz pénzt teremt
A pénztőke mozgása a különböző pénzügyi
átutalásokban, tranzakciókban figyelhető
meg, legfontosabb típusai a hitelügyletek, az
értékpapír-kereskedelem és a rövid lejáratú
spekulációs pénzmozgás.
A hitelügyletek során általában bankok,
bankcsoportok nyújtanak hitelt a gazdaság
szereplőinek vagy akár egymásnak is.
A nemzetközi értékpapír-forgalom
túlnyomó része az egyes államok által kibocsátott kötvények adásvételét jelenti. Ennél
jóval kisebb arányú a részvényforgalom,
amely döntően a transznacionális vállalatok részvényeivel történő kereskedésre korlátozódik. Ennek értéke azonban így is eléri a világkereskedelem értékének kétszeresét.
A spekulációs ügylet tipikus 21. századi
befektetés. Mozgatója a minél gyorsabb
és nagyobb haszon megszerzése. Az ilyen
gyors pénzmozgásokkal a befektetők például
a részvény- vagy valutaárfolyamok, a kamatok helyi különbségeit, pillanatnyi változásait igyekeznek kihasználni. Hatékony
működésének feltétele a világháló, a világ
bármely pontjától, szinte bármikor elérhető
informatikai rendszer. Ennek köszönhető,
hogy egy-egy befektető naponta többször
és akár több helyszínen is köthet üzletet.
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576 milliárd USD

(Európa:
legnagyobb működőtőke
befektető, 2015)

A működőtőke a termelésbe, szolgáltatásba áramló pénzbefektetés. Ez a tőketípus
segítheti új termelőüzem vagy szolgáltatás
létrehozását, de a meglévők fejlesztését is.
A befektetés célja itt is a haszon, de eléréséhez, a megtérüléshez általában jóval
hosszabb idő kell, mint a pénztőke esetében.
A befektetések történhetnek ún. zöldmezős beruházások formájában. Ilyenkor az új

6. a) Kövesd nyomon egy héten keresztül a valutaárfolyamok alakulását az inter
neten!
b) Kísérd figyelemmel ezen időszak alatt
a gazdaságpolitikai, pénzügyi híreket is!
c) Figyeld meg, melyik hír milyen hatással volt
az árfolyamváltozásokra! Tapasztalataidról
készíts rövid összegzést!
7. a) Nézz utána a pénzintézetek internetes oldalain, hogy milyen pénzügyi befektetéseket kínálnak!
b) Beszéljétek meg, hogy melyik miért előnyös, illetve milyen kockázatokkal jár!
c) Ha lenne megtakarított pénzed, te melyiket
választanád? Indokold!
8. Melyik szektorba áramlik a legtöbb tőke
az egyes régiókban (10.2.)?
primer szektor

vállalatok, szolgáltatók újonnan kialakított
telephelyeken, a legtöbbször valóban a zöld
mező helyén kia lakított ipari parkba telepednek le. A barnamezős beruházások a
már meglévő, sokszor korszerűtlenné vált
telephelyek áta lak ítását jelentik. A fejlett
országok a működőtőke áramlásában is meghatározó szerepet játszanak (10.2.). A világ
legnagyobb működőtőke-exportálója az
USA, Japán és az Európai Unió, tagországai
közül is kiemelkedik Németország és az
Egyesült Királyság.

541 milliárd USD
(fejlődő Ázsia:
legtöbb beáramló
működőtőke, 2015)

576 milliárd USD

(Európa:
legnagyobb működőtőke
befektető, 2015)

(10.3.)?
9. a) Mely országcsoportba áramlik a legtöbb működőtőke
541 milliárd
USD
(fejlődő Ázsia:
b) Mi az oka az idővonalon megfigyelhető ingadozásnak?legtöbb
beáramló
működőtőke, 2015)

2015

3,5 milliárd USD
43%

Világ
Fejlett gazdaságok
Fejlődő gazdaságok
Átmeneti gazdaságok

1762
milliárd
USD

962 milliárd
USD

765 milliárd
USD

55%

2000
Beáramló működőtőke
(milliárd USD)

Hogyan működik
a működőtőke?

1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10.3. A működőtőke-befektetés alakulása és a tőke megoszlása a fejlett,
a fejlődő és a piacgazdaság felé átmenetet jelentő gazdaságok között
szekunder szektor

tercier szektor

egyéb

Világ

7

27

64

2

Fejlett gazdaságok

6

27

65

2

64

2

Fejlődő gazdaságok

8

27
28

Afrika
Latin-Amerika és
a Karibi-térség

22

15

51

31
26

Fejlődő Ázsia 2
Átmeneti gazdaságok

20

42
70

15

2
5
2

70

10.2. Működőtőke-befektetések gazdasági szektorok szerint (2015)
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vettek fel hiteleket
a fejlett és a fejlődő
országok?

Az eladósodás ördögi köre

19

11. Milyen célból

70

csoportnak van
nagyobb adósságállománya (10.4.)?

milliárd USD
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10. Melyik oszág-

10.4. Az államadósság alakulása 1970 és 2010
között

(milliárd Ft)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

17
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20

20
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20
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20

19

00

0

90

13. a) Hogyan
változott a magyar
államadósság (10.5.)?
b) Miért eltérő a forint- és a devizaadósságot mutató görbe
futása?

összes államadósság
forintadósság
devizaadósság

20

mely államkötvényeket bocsátotta
ki a magyar állam az
elmúlt két évben!
b) Sikeres volt-e
mindegyik kötvény?

95

12. a) Nézz utána,

Görögország a 2008-as pénzügyi válságot
még mindig nem heverte ki. A legelterjedtebb nézet szerint a gazdasági visszaesés
a hitelezők nyomására véghezvitt hatalmas
megszorítások következménye. Egy másik
vélemény a válságot azzal magyarázza, hogy
az ország halogatta a szerkezeti reformokat.
Az IMF szerint az elhúzódó visszaesés oka,
hogy a válságkezelő lépésekre a magánszektor jóval lassabban és másképpen reagált,
mint ahogy azt a mentőcsomagok összeállítása során várták.
(Győrffy Dóra: Válság és válságkezelés
Görögországban c. munkája nyomán)..

19

www.nationaldebtclocks.org
www.economist.
com/content/
global_debt_clock

Egy országnak nemcsak külső, hanem belső
adóssága is lehet. A belső adósság az állampapírok belföldi értékesítéséből származik.
Az államkötvények kibocsátása és eladása
tulajdonképpen nem más, mint az állam hitelfelvétele a hazai vásárlóktól (lakosságtól,
vállalatoktól stb.).

10.5. Magyarország államadósságának változása

A hitel felvétele önmagában még nem jár
eladósodással. Ha a felvett pénzt a gazdaság
fejlesztésére, hasznot hozó beruházásokra
fordítják, a növekvő bevételekből a hitel
és a kamat visszafizethető. A megváltozó
gazdasági környezet azonban még a jónak
tűnő befektetés esetében is okozhat nehézséget. A fejletlen gazdaságok sokszor
a lakosság alapvető ellátását sem képesek
saját forrásból biztosítani, ezért kényszerülnek hitelfelvételre. A körültekintő hitelfelvétel
nem vezet eladósodáshoz, sőt éppen ellenkezőleg, megteremtheti a gazdasági fejlődés
feltételeit.
A probléma akkor alakul ki, ha a hitel ös�szege már nagyobb vagy gyorsabban nő, mint
a visszafizetését biztosító forrásé. Ebben az
esetben önerőből már lehetetlenné válik
a törlesztés, megkezdődik a hiányzó pénz
újabb hitelekkel való pótlása, ami az ország
eladósodásához vezet. Nehezíti az országok
helyzetét, hogy eltérő feltételekkel juthatnak
hitelhez. A stabil, jól működő gazdaságok
kedvezőbb feltételekkel vehetnek fel pénzt.
A kockázatosabbnak ítélt kölcsönöket magasabb kamatra és rövidebb lejáratra adják
a hitelezők.
Az eladósodottság szempontjából nem
elsősorban a felvett összeg nagysága, mint
inkább a hitelállomány és a GDP, illetve az
export értékének egymáshoz viszonyított
aránya a döntő. Az adósságteher nagyságát
jól tükrözi az adósságszolgálati ráta: az adott
évben esedékes törlesztés összegét az éves
exportbevétel százalékában fejezik ki.
Az országok gyorsan abban a helyzetben találják magukat, hogy a hatalmasra
nőtt hitel- és kamatterheket csak újabb és
egyre drágább hitelekből tudják törleszteni.
Az adósság valójában öngerjesztő adósságspirállá válik. Az eladósodás terheit csak
tovább fokozza, hogy a pénzhiány miatt
nincs lehetőség a gazdaság fejlesztésére,
így a növekedés helyett a termelés és vele
együtt az állam bevételei is csökkennek.
Az országok pedig adósságcsapdába kerülnek, amiből nagyon nehéz a kitörés.
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A nemzetközi tőkeáramlás
Kiút az adósságcsapdából
A külföldi bankoktól, pénzügyi szervezetektől felvett hitelek elengedésére kicsi
az esély. Hosszas tárgyalásokkal azonban
elérhető a törlesztések átütemezése, ami
hosszabb futamidőt és alacsonyabb összegű
részleteket jelenthet. Mindez azonban csak
lélegzetvételnyi könnyebbséget jelent, az
alapproblémát nem oldja meg.
A törlesztőrészletek előteremtése sok
esetben csak az egész társadalmat hátrá-

nyosan érintő megszorításokkal, illetve
az állami kiadások drasztikus csökkentésével (pl. az adók emelése, a szociális
kiadások lefaragása) oldható meg. Szükség
esetén az állam az import korlátozásával
csökkenti a pénz kiáramlását. Leértékeli
a pénzt, hogy ezzel támogassa az exportot és visszaszorítsa az importkiadásokat.
A pénzforrások pótlására állampapírokat bocsáthat ki, az értékesítésből származó bevételeket a hitel törlesztésére használhatja fel.

16. Az alábbi szemelvény elolvasása után

15. a) Keress a világ
hálón olyan országokat, amelyek adósságcsapdában vannak!
b) Ábrázold azokat
térképen!
18. Mi a petrodollár?
Fogalmazd meg a karikatúra alapján!

magyarázd el az adósságválság kialakulásának folyamatát! Készíts gondolattérképet!
A már globális méretűvé vált adósságválság
az 1970-es években kezdődött. Az 1973-as,
majd az 1979-es kőolajár-robbanás hatalmas bevételhez juttatta az olajexportáló
országokat. A külföldi bankokban felhalmo
zódó mind nagyobb pénztőke lehetővé tet
te, hogy szinte bárki könnyen és alacsony
kamatra vehessen fel hitelt. A kedvező lehetőséggel sok ország élt. Részben a gazdaságuk fejlesztésére, részben pedig a lakosság
életszínvonalának javítására jelentős men�nyiségű kölcsönt vettek fel. Az olcsó hite
lek időszakának azonban gyorsan vége lett.
A kőolaj árának emelkedése világméretű
inflációt indított el. A bankok a fix kamatozású hitelek helyett áttértek a változó kamatozású, az árak mozgását követő hitelek folyósítására. Emiatt a dollárban felvett hitelek
kamata rövid idő alatt jelentősen megnőtt.
1982-től visszaesett a nemzetközi kereskedelem, csökkent termelés és így a kereslet
is a nyersanyagok iránt. A várt gazdasági
növekedés elmaradása miatt egyre több
ország számára jelentett óriási terhet a korábban felvett hitelek törlesztése.

14. Miért lehet
szükséges és miért
kedvező az államnak
a hazai értékpapírok
kibocsátása?

10.6. A petrodollár

19. Mutasd be az államadósság területi különbségeit a világban (10.7.)!

Az államadósság
mértéke, 2015
(a GDP %-ában)

100 75

50

25

10.7. Az államadósság területi megoszlása

17. Mi a véleményed erről a gyakorta elhangzó kijelentésről: „Az eladósodásról csak a hitelt felvevő országok tehetnek,

hiszen hibás gazdaságpolitikai döntéseket hoztak”?

Fogalmak

pénztőke • működőtőke • értékpapír-forgalom
• hitelügyletek • spekulációs (rövid lejáratú)
ügylet • pénzügyi (monetáris) világ • működő
tőke-áramlás • hitelfelvétel • eladósodás • adósságválság • adósságspirál • adósságcsapda •
átütemezés • barnamezős és zöldmezős beru
házás

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hasonlítsd össze táblázatban a pénztőkét és a működőtőkét!

Az összehasonlítási szempontokat is magad találd meg!
2. Mutasd be az adósság – adósságcsapda – adósságspirál folyamat
kialakulását! Minden mozzanatot indokolj hogy, hogyan jöhet létre!
3. Melyek az adósságcsapdából való kilábalás feltételei?
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Világra szóló politikai és gazdasági szervezetek

11. Nemzetközi szervezetek
1. Hol és milyen

Az utóbbi évtizedekben jelentős feladatot
vállaltak a „kék sisakosok” a helyi fegyveres konfliktusok megoldásában, a délszláv
válság, a ciprusi és a közel-keleti konfliktus
rendezésében.

okokból találkozol az
ENSZ emblémájával?

2. Nézz utána,
hány tagállama van
az ENSZ-nek!
3. Készíts plakátot
az ENSZ tevékenységének bemutatására!
4. Miért törnek ki
időnként háborúk
a világban?

Ciprus
Libanon
Szíria

Koszovó
NyugatSzahara

Haiti

Pakisztán

Izrael

Mali

Szudán

Libéria
Elefántcsontpart

India

DélSzudán

Közép-afrikaiKözt.

Kongói
Dem. Közt.

128 ország, 112 ezer katona, rendőr és civil.
Az ENSZ békefenntartók eddig 7 millió embernek
segítettek a világon.

11.1. Az ENSZ békefenntartói (2017)
Ukrajna
Moldova
Grúzia
Örményország Kirgizisztán

Lengyelország
Szerbia
BoszniaHercegovina

Mexikó
Jamaica
Grenada

Honduras
Kolumbia

Koszovó
Egyiptom

Marokkó
Niger

Mali
Bissau-Guinea
Guinea
Libéria
ElefántSuriname
csontpart
Ghána

Irak Afganisztán
Jordánia
Csád
Közép-afrikai-Közt.
Sri
Kenya
Lanka
São Tomé
és Príncipe Ruanda
Seychelle-szk.

Burkina
Faso

Madagaszkár
Malawi

Mozambik

11.2. IMF-hitelek a világban. Az IMF a hitelnyújtást nagyon szigorú feltételekhez köti (például előírja az állami kiadások csökkentését, az infláció
visszaszorítását, a szociális és bérjellegű kiadások befagyasztását)

Miért vettek fel hiteleket ezek az országok?

Egyesült Nemzetek Szervezete (United Nations, UN, 1945, New York), feladata:
– a béke megőrzése,
– az emberi és szabadságjogok tiszteletben
tartása,
– a nemzetek közötti együttműködés elősegítése.
Legfontosabb szervezete a minden év szeptemberében összeülő Közgyűlés. Az itt elfogadott határozatok ajánlásokat fogalmaznak meg a tagországok számára. A béke és
a biztonság megőrzése érdekében kötelező
érvényű döntéseket hozhat a Biztonsági
Tanács. Állandó tagjai az Amerikai Egyesült
Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország,
Oroszország és Kína. Döntéseiket az állandó
tagok egyetértésével hozzák meg. Az ENSZ
legfőbb igazságügyi szervezete a Nemzetközi Bíróság, amely az államok vitás ügyeiben
hozhat döntéseket, székhelye Hága.
Nemzetközi Valutaalap (IMF, 1944, Washington), feladata:
– eredetileg a nemzetközi pénzügyi együttműködés kereteinek biztosítása, a valutaárfolyamok aranyhoz, illetve a dollárhoz
rögzített stabilitásának megőrzése,
– rövid lejáratú hitelek nyújtása a pénzügyi
nehézségekkel küzdő, de a gazdaság átalakításán fáradozó fejlettebb országok számára,
– az adósságválságba jutott fejlődő és volt
szocialista országok piacgazdasági átalakulásának támogatása, ehhez rövid és
középtávú hitelek nyújtása.
Világbank (World Bank, 1944, Washington),
feladata:
– eredeti feladata a II. világháború utáni európai újjáépítés finanszírozása volt,
– napjainkban hosszú lejáratú, alacsony
kamatozású hitelekkel a kevésbé fejlett
országok gazdasági átalakítását segíti,
– az állam által támogatott infrastrukturális,
energetikai, egészségügyi és oktatási programok megvalósításának támogatása.
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Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD, 1991, London), feladata:
– a rendszerváltó kelet- és közép-európai
országok, a szovjet utódállamok gazdasági
átalakulásának segítése (ebből a célból
alapították),
– a piacgazdaság működési feltételeinek
megteremtése hitelek nyújtásával és befektetésekkel.
Világkereskedelmi Szervezet (WTO, 1964,
Genf), feladata:
– a tiszta piaci verseny feltételeinek biztosítása,
– a piacra jutás megkönnyítése,
– nemzetközi kereskedelmi viták rendezésének segítése,
– a tagországok kereskedelemi politikájának
felügyelete.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
szervezete (FAO, 1961, Róma), feladata:
– figyelemmel kíséri a világ mezőgazdasági termelését és élelmiszer-kereskedelmét (segíti
a fejlődő országok mezőgazdasági termelését
például szakemberek küldésével, termesztési
programok kidolgozásával és a megvalósítást
segítő pénzügyi támogatással),
– az éhínség sújtotta országok megsegítése,
élelmiszer-segélyezések szervezése.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO,
1948, Genf), feladata:
– a fejlődő országok egészségügyi helyzetének javítása (orvosokat és ápolókat képez
ki és küld, kórházakat működtet, gyógyszereket, gyógyászati eszközöket biztosít
a háborúk, a katasztrófák és a járványok
sújtotta térségekben).
Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO, 1945, Párizs), feladata:
– az analfabetizmus elleni küzdelem (segíti
a fejlődő országok oktatási rendszereinek
kiépítését és működtetését),
– gazdája a „világörökség-programnak”, célja
az egyetemes emberi kultúra értékeinek
megőrzése.

5. Készíts javasla-

tot! Mivel bővítenéd
a világörökséghez
tartozó hazai tájak,
látnivalók listáját! Mit
vennél fel a Szellemi
Kulturális Örökség
és a világemlékezet
listájára?

Kőolaj-exportáló Országok Szervezete
(OPEC, 1960, Bécs), feladata:
– a kőolaj kitermelésének és értékesítésének
összehangolása (a tagországok kitermelésiés exportkvótáinak kialakítása, betartatása).
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD, 1961, Párizs), feladata:
– tanácsadás (javaslataival segíti a tagországok gazdasági növekedését).
A WHO
veszélyhelyzetkategóriái, 2016
3. fokozat
2. fokozat
1. fokozat
fokozat
nélküli

11.4. A WHO humanitárius tevékenysége (2017)
11.3. FAO-segítség Afrikában (2017)

Összefoglaló kérdések, feladatok
A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az
Európai Uniót tömörítő szervezet. Ezekben az
országokban él a világ népességének kéthar
mad része.

Fogalmak

ENSZ • IMF • Világbank • FAO • UNESCO •
WHO • OECD • OPEC • G20

1. Tervezd meg és készítsd el az egyes szervezetek névjegykártyáját
a számítógép segítségével! Legyenek rajta a legfontosabb adatok és egy
jellemző kép, ábra vagy rajz is! Mutassátok be a névjegykártyákat! Melyik
miért volt találó közülük?
2. Gyűjts aktuális híreket az egyes szervezetek tevékenységéről! Állíts
össze hírekből világhíradót!
3. Összeül az ENSZ-közgyűlés. Rendezzetek egy képzeletbeli közgyűlést! Ki szólalna fel? Milyen aktuális témákról lehetne szó? Írjátok meg a
beszédeket, és adjátok elő! A felszólalásokat pedig kövesse szakértői vita!
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Összefoglalás

12. Feladatok

1. Az ábra az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti áru- és szolgáltatásforgalmat mutatja be (2012).
a) Fogalmazd meg, hogy mi jellemző a két centrumtérség közötti kereskedelemre!
b) Melyek a hasonló és a sajátos árucsoportok?
c) Mi lehet az eltérések oka?
23,8

22,6

22,0

(milliárd euró)

33,2

32,9

25,0

szabadalmak
és licenszek

szállítási
szolgáltatások

gyógyszerek és
orvosi termékek

EU exportjának
19,8%-a

szállítási
szolgáltatások

gyógyszerek és
orvosi termékek

személyautók

20,5

15,2

13,6

20,4

19,3

18,5

energiatermelő
rendszerek

olajtermékek

pénzügyi
szolgáltatások

USA exportjának
27,1%-a
energiatermelő
rendszerek

repülőgépek

olajtermékek

2. Elemezd a világ meghatározó világkereskedelmi központjainak külkereskedelmi mérlegét!
a) Mely térségek külkereskedelmi mérlege pozitív, melyeké
negatív? Mivel magyarázható?
b) Fogalmazz meg következtetéseket a diagram alapján!
2900
2646

EU
2195

USA
Kína

2777
2560

2148
783
822

Japán

624
548

Dél-Korea

Külkereskedelem, 2015
(milliárd USD)
export

import

3. A diagram a működőtőke-befektetések területi megoszlását mutatja.
a) Igazold a diagram alapján a centrumtérségek meghatározó
szerepét!
b) Mivel magyarázható a tőkebefektetések területi koncentrációja?
EU

24,9%

Japán

0%

8,7%
8,6%
7,7%

Kína
Latin-Amerika

33,0 %

20,3%
21,6%

USA

2,2%

4. a) Miért tükrözi a foglalkoztatási szerkezet a gazdasági
fejlettséget?
b) Hasonlítsd össze a foglalakozási átrétegződés klasszikus
útját a napjainkra jellemző folyamatokkal!
c) Bár a tudósítás a kétezres évek elejéről származik, mégis
érdemes elolvasni! A TNC-re jellemző mely tulajdonságokat
ismered fel a tudósításban?

Működőtőke-befektetések, 2015
tőkeexport

(az összes tőkekibocsátás %-ában)

tőkeimport

(az összes tőkebeáramlás %-ában)

Európából Ázsiába helyezi át termékei egy részének gyártását a Hewlett-Packard (HP). A társaság tintasugaras
nyomtatóihoz Magyarországon négy cég állít elő alkatrészeket: a Pannonplast szombathelyi gyára, a Flextronics
több üzeme, valamint a spanyol érdekeltségű Mondragon
budapesti és az amerikai érdekeltségű SCI tatabányai
gyára. Úgy tudjuk, a termelés Európában csak a Flextro
nics egyik gyárában folytatódik majd, de itt is csökkentett kapacitással, a másik három gyár pedig teljesen leáll
a HP-termékek gyártásával 2002 áprilisától. A nyomtatók
gyártása Európa-szerte megszűnik, a jelenleg Barcelonában lévő központot pedig Szingapúrba helyezik át.
Az érintett négy magyarországi üzem HP-termékek gyártá
sából származó bevétele körülbelül három-négy milliárd
forint évente. A HP és a Compaq szeptember 3-án jelen
tette be a két cég egyesülését, aminek magyarázata az
volt, hogy a számítástechnikai piac mind kevesebb válla
latot tud eltartani. A fúzió beharangozásakor tízszázalékos létszámleépítési és átszervezési tervet hoztak nyilvánosságra. A közös vállalat 160 országban 145 ezer embert
foglalkoztat. Az egyesítés óta sok bírálat érte a menedzsmentet, mert a részvények árfolyama zuhan. A HP piaci
értéke az elmúlt bő évben 170 milliárd dollárral csökkent.

16,1%
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5. Egy nemzetközi gyógyszeripari cég Magyarországon
keres telephelyet új leányvállalata számára. Mint beruházási
szakembert téged kérnek meg arra, hogy keress a letelepedés szempontjából szóba jöhető telephelyeket.
a) Mely telepítő tényezőket tartod fontosnak a gyógyszergyártás esetében?
b) Mutasd be a javasolt helyszíneket! Térj ki azok kedvező és
esetlegesen kedvezőtlen adottságaira is!

9. Az ábra a világexport területi megoszlását mutatja
(2013). Milyen következtetések vonhatók le az ábra alapján?

65,4%

6. Egy utazási cég szakembere vagy. Olyan hírek érkez-

nek, hogy az idegenforgalmi szezonban a forint erősödésével
kell számolnod.
Hogyan hat ez a kiutazásokra és a külföldiek magyarországi
programjaira? Készíts forgatókönyvet!

0,9%

a legfejlettebb országok
(G20-ak)
a legkevésbé fejlett országok

7. Hogyan kapcsolhatók a tőzsdéhez az alábbi képek?

8. Határozd meg a fogalmakat!
gazdasági fejlettség • GDP • GNI • gazdasági szektorok • termelés • telepítő tényező • „kemény” telepítő tényező • „puha” telepítő tényező • hagyományos gazdaság • tervutasításos gazdaság • piacgazdaság • kereslet • kínálat • adó • költségvetés • egyensúly • hiány • együttműködés (integráció) •
kereskedelmi • szabadkereskedelmi övezet • vámunió • közös piac • gazdasági unió • munkamegosztás • gazdasági
erőtér • centrumtérség • Triád • perifériatérség • BRICS • globalizáció • transznacionális vállalat • kutatás és fejlesztés
(K+F) • pénz • hitel • infláció • valuta • konvertibilis valuta • értékpapír • kölcsön • bankszámla • kamat • deviza • állampapír • részvény • kötvény • értéktőzsde • árutőzsde • tőzsdeindex • pénztőke • működőtőke • értékpapír-forgalom • pénzügyi (monetáris) világ • eladósodás • adósságválság • adósságcsapda • barnamezős és zöldmezős beruházás
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Magyarország földrajza

Mit jelent magyarnak lenni?
Fogyunk és öregszünk – miért baj ez?
Mi az állam szerepe?
Hogyan küzdünk meg a múlt rendszer örökségével?
Gáz? Atom? Földhő? Nap? Melyek a múlt, és melyek a jövő energiái Magyarországon?
Hogyan kapcsolódunk a globalizálódó világhoz?
Miért sajátos a településhálózatunk? Mi lehet az aprófalvak és a tanyák sorsa?
Miért lett aránytalanul nagy és jelentős település Budapest a többi nagyvároshoz képest?
Éléskamra az Alföld? Hogyan alkalmazkodtak a gazdasági átalakuláshoz az egykori ipari
központok? Valóban helyzeti előnyben van-e Dunántúl?
Ezekre a kérdésekre is választ kapsz ebben a fejezetben.
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Levendulás Tihany közelében
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Mit jelent magyarnak lenni?

1.

Helyünk Európában és a világban

Magyarország világban elfoglalt helyét sokféle szempontból meghatározhatod. A tényleges és a viszonylagos
helyzet a földrajzi térben elfoglalt helyre vonatkozik.
Ez azonban csupán egy szempont, hiszen vannak olyan
Magyarország
földrajzi helyzete

alacsony
tengerszint
feletti magasság,
gyenge
függőleges
tagoltság

tengerpart
nélkül

medencehelyzet

jó termő
képességű
talaj

nyugat és kelet
között

átmenő
forgalom

nedves és
száraz kontinentális
éghajlat
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1.1. Hazánk földrajzi fekvésének helyzetértékelése

Felsőőr
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Szeged

m

ás
at

ed
e

h
ce
en

nc
eh
a

ed

tá
s

m

Felsőőr
9,6 °C

°C
30
25
20
15
10
5
0
‒5

Szeged

628 mm 10,6 °C

1. a) Elevenítsd fel hazánk földrajzi helyzetével kapcsolatos tudásodat az 1.1. ábra vázlatának segítségével!
b) Mutasd be külföldi ismerősödnek hazánk földrajzi helyzetét a Földön, illetve Európában?
c) Melyek földrajzi helyzetünk előnyös és hátrányos vonásai?
2. Gyűjtsd össze a Kárpát-medence természetföldrajzi

valódi
mérsékelt öv

földtani
medenceszerkezet

gazdagság
felszíni és
felszín alatti vizekben

politikai-földrajzi
helyzet

viszonylagos
földrajzi helyzet

tényleges
földrajzi helyzet

sajátos természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális
tényezők, amelyek szintén segítenek abban, hogy elhelyezzük magunkat a világban.

Csíkszereda

489 mm 7 °C
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1.2. Hazánk a Kárpát-medencében

jellemzőit atlaszod segítségével!

3. a) Mutasd meg és nevezd meg a Kárpát-medence
hegységkeretének tagjait!
b) Mutasd meg és nevezd meg hazánk nagytájait!
c) Hol és miért tér el egymástól az országhatár és a Kárpátmedence tájhatára?
4. a) Mely kőzetek keletkezése van kapcsolatban a medencehelyzettel?
b) Nézz utána az atlaszban, hol vannak Magyarország területén jelentős ásványinyersanyag-előfordulások!
5. a) Hasonlítsd össze az éghajlati diagramokat (1.2.)!
b) Hogyan érvényesül a szélirány és az óceántól való távolság hatása hazánk területén?
c) Milyen hatása van a medencehelyzetnek a napfény
tartamra és az évi csapadék mennyiségére?
d) Használd az atlasz éghajlati tematikus térképeit! Adj
magyarázatot a napfénytartam és az uralkodó szélirány
területi különbségeire!
6. a) Melyek hazánk természetföldrajzi alapon elkülö
nülő nagytájai?
b) Melyek hazánk társadalomföldrajzi alapon kijelölt területistatisztikai régiói?
c) Miért nem esik egybe a kétféle felosztás?
7. a) Merre vezetnek a hazánkon áthaladó kiemelt

fontosságú közúti, vasúti és vízi útvonalak? Nézd meg az
atlaszban!
b) Melyik közlekedési útvonalon valósul meg leginkább az
energia- és környezetkímélő szállítási mód?
8. Alkossatok 5 csoportot, és csoportonként válasszatok egy ábrát a 87. oldalról! Az ábra tanulmányozása után
mondjátok el a megállapításaitokat!

86

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 86

2018. 04. 13. 8:39

Munkatermelékenység, 2016

Születéskor várható élettartam, 2015

(egy foglalkoztatottra jutó GDP az EU átlagának százalékában)

68,2

75,7

83

80

77

74

(év)

140 120 100 80

Közigazgatás, népesség, 2017

Budapest

NyugatDunántúl

Magyarország
Közép-

212 ezer
(1990)

Alföld

Magyarország

204 ezer
(2017)
135 ezer
(1960)

Dél-Alföld

Debrecen

170 ezer
(1990)

170 ezer
(1990)
Pécs

161 ezer
(2017)

Miskolc

Észak-

Dunántúl
Dél-Dunántúl

116 ezer
(1960)

145 ezer
(1960)

Észak-

Közép-

125 ezer
(2017)

Győr

208 ezer
(1980)
1,75 millió
(2017)

1,8 millió
(1960)

Székesfehérvár
130 ezer
(2011)

84 ezer
(1960)

(%)

2,06 millió
(1980)

109 ezer 98 ezer
(1990)
(2017)
57 ezer
(1960)

60

150 ezer
(2017)

118 ezer
(1960)

Szeged

168 ezer
(2017)

Foglalkoztatás, 2015

Vallás, 2011

(foglalkoztatottak aránya a 15–64 évesek körében)
relatív abszolút
többség többség

katolikusok
reformátusok
evangélikusok
felekezethez
nem tartozók

65%
nem romák

70

68

64

60

57 (%)

39%
romák

5% (primer szektor)
65%
(tercier
szektor)

30%
(szekunder
szektor)
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A nemzeti identitás
Mi, 21. században élő magyarok, sokféleképpen próbáljuk meghatározni magyarságunkat. Számít, hogy
fiatalok vagyunk vagy idősek, vidéken lakunk vagy
városban, milyen munkát végzünk, melyik társadalmi
csoporthoz soroljuk magunkat. Önmeghatározásunkat,
azaz identitásunkat számos tényező határozza meg,
közülük csupán egy a nemzeti hovatartozásunk.
Európa nyugati és keleti fele között, a Finnországtól
Görögországig húzódó területet, ahol hazánk is fekszik,
Köztes-Európának is nevezik. A kontinens többi részéhez képest itt a népcsoportok nagyon keverten élnek,
ezért a lakosság önmeghatározásában kiemelkedő
szerep jut a nemzeti, etnikai kötődés kifejezésének.
Köztes-Európa nagyhatalmi érdekszférák találkozási területe, ezért itt az évszázadok során jelentős
határváltozások történtek. A népcsoportok megélték
a kisebb és a nagyobb területű államhoz tartozást, így
9. a) Hasonlítsd össze a megyék boldogságindexét (1.3.)!
Mi okozhatja a különbséget?
b) Hasonlítsd össze a boldogságtérképet a gazdasági
fejlettséget bemutató ábrákkal (11.5., 13.1., 13.2.)!
legboldogabb

átlagon alul boldog

átlagon felül boldog

boldogtalan

az országhatárnak kiemelkedő szerepe van a nemzeti
identitástudatban.
A nemzeti identitás alakulásában kulcsfontosságú szerepe van a történelmi eseményeknek, a nemzet sorsát
meghatározó személyiségeknek, világhírnevet szerző
művészeknek, tudósoknak és sportolóknak. Bizonyos tárgyak, elhangzott kijelentések jelképekké, szimbólumokká
válnak. Ezeket identitásunk fontos hordozóinak tekintjük,
akár ruházatunkon is megjelenítjük azokat, ezzel is jelezve kötődésünket. A felsoroltak mindegyike kapcsolódik
a földrajzi térhez, köthető valamilyen helyszínhez. Földrajzi ismereteid nagyon lényegesek az évek során egyre
összetettebbé váló önmeghatározásod formálódásában.

Hazánk Európában
Földrajzi helyzetünk, kulturális hagyományaink miatt
kötődésünk kettős irányú: Kelet (ahonnan jöttünk) és
Nyugat (ahová tartozunk I. István király óta) egyaránt
10. a) Mi az országhatár?
b) Miért módosultak sokszor a határok a Kárpát-medencében?
c) Sorolj fel olyan európai államokat, amelyekben hason
lóan több határmódosítás volt történelmük során!

átlagosan boldog

1.3. Magyarország boldogságtérképe (2016)

mai
határok

„ezeréves”
határok

17. századi
határok

1.5. Változó országhatárok a Kárpát-medencében

11. a) Mit jelent a nemzet és a nemzetiség?
b) Sorolj fel nemzetiségeket a Kárpát-medencéből!
c) Mely Magyarországon élő nemzetiségek építészeti emlékeire, hagyományaira ismersz a képek alapján (1.4.)?
12. Dolgozzatok párban! Az emberi társadalom kulturális szempontból különböző csoportokra osztható.
a) Mely kisebb kulturális egységekre osztható megyétek
vagy régiótok? Foglaljátok vázlatba!
b) Hasonlítsátok össze a vázlatotokat mások felosztásával!
1.4. Szentendrei szerb templom (balra), busójárás (jobbra)

88
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Helyünk Európában és a világban
önmeghatározásunk része. Szent István király alakja kiemelkedő jelentőségű: ezeréves
államiságunk, valamint az állam területe,
a Kárpát-medence önmeghatározásunk
alapja. Szent István király óta a nyugati
keresztény kultúrkörhöz tartozunk. Ez azt
jelenti, hogy nem csupán azért vagyunk
európaiak, mert Magyarország az európai
Besztercebánya Kassa
Munkács
Pozsony
Ónod Sárospatak
Komárom Esztergom
Tokaj
Sopron
Buda Eger
Sárvár PannonDebrecen
halma
Kolozsvár
Székesfehérvár Ópusztaszer
Torda
Szigetvár Mohács
Segesvár
Arad
Gyulafehérvár
Nándorfehérvár
1.6. Nemzeti identitásunkhoz
kötődő helyszínek
a Kárpát-medencében (a teljesség igénye nélkül)

1.7. Sokféle módon kötődhetünk helyhez

kontinensen található, hanem azért is, mert
társadalmi berendezkedésünk, kulturális
hagyományaink és történelmi kötődésünk
okán is európai nemzetnek számítunk.
Az ezredforduló után gazdasági kapcsolatainkat szorosabbra fűztük az európai
országokkal, 2004 óta az Európai Unió
állampolgárai vagyunk. A csatlakozás
hatással van a világ többi részével ápolt
nemzetközi kapcsolatainkra is, de ez nem
jelenti azt, hogy nemzeti önállóságunk
sérülne.

Értékeink védelme
A Kárpát-medence városaiban található,
identitásunkhoz kapcsolódó történelmi
emlékhelyek mellett a természeti környezet
egyedisége adja azokat az értékeket, amelyek védelme minden magyar állampolgár
feladata. A helyhez kapcsolódó sajátos hagyományok, kulturális események hozzátartoznak magyarságunkhoz. A körülöttünk élő természeti környezet, amellyel
kölcsönös a kapcsolatunk, velünk együtt
változik és alakul. A 21. század globális
problémái arra hívják fel a figyelmet, hogy
minden ember felelősséggel tartozik azért
az életközösségért, amelyben él.
Magyarország és állampolgárai életében a nemzeti identitás és a közös nemzeti
értékek védelme a gazdaságban is jelentős
szerepet játszik. Az idegenforgalom és
a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, eszközök
fejlesztése a nemzetgazdaság számára is
fontossá teszi az identitásunkhoz köthető
helyszíneket.

13. a) Mi a megjelölt helyszínek
jelentősége a magyar
identitás szempontjából (1.6.)? Közülük hol
jártál már?
b) Mely helyeket ajánlanád egy külföldi barátnak, ha szeretné
megismerni a magyarokat?
14. a) Mely helyi
kötődések jelképe
látható az 1.7. ábrán?
b) Te mely helyekhez, helyszínekhez
kötődsz? Miért?
15. a) Hogyan oltalmazza a törvény
a nemzeti értékeket?
b) Milyen értékkate
góriák vannak a Magyar Értéktár szerint?
c) Készíts listát a
régiód, településed
nemzeti értéiből! Írd
mellé, hogy konkrétan
mit védenek azokban!
16. a) Sorolj fel
hungarikumokat!
b) Mit jelentenek a
kokárda színei? Mikortól ezek a nemzeti
színek?

Összefoglaló kérdések, feladatok
1.8. Hungarikum
védjegy

1.9. Kokárda, a ma
gyar nemzet egyik
szimbóluma

Fogalmak
identitás • nemzet • nemzeti jelkép • nyugati keresztény kultúr-kör • emlékhely • Köztes-Európa • Kárpát-medence

1. Hogyan határoznád meg önmagad, milyen társadalmi csoportokhoz
tartozol? Próbáld meg minél többféle módon végiggondolni a hovatartozásodat!
2. Tekintsd meg a Magyar Nemzeti Galéria honlapján
(www.mng.hu) a 19. századi alkotásokat! Készíts táblázatot
arról, hogy milyen történelmi eseményeket dolgoznak fel és
milyen szimbólumokat vélsz felfedezni a műveken!
3. Készíts terveket a jövő magyar eurójának bankjegyeiről! A tervek az
a következő témákban készüljenek el: hazánk védett állatai, hazánk védett
növényei, hazánk legszebb templomai, hazánk legszebb középületei,
hazánk legnagyobb művészei, hazánk világhírű tudósai!
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Fogyunk és öregszünk – miért baj ez?

2.

A népesedési folyamatok hatása

Fogyó társadalomban élünk

fő

Élveszületések száma
ezer lakosra, 2015 (fő)

12

9,3

országos átlag

9

2.2. Élveszületések száma járásonként
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Természetes szaporodás/fogyás
ezer lakosra, 2015 (fő)
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2.3. A népesség számának változása Magyarországon

90

6,7

8 685 109

2. a) Milyen különbséget veszel észre az egyes járások
és megyék természetes szaporodása között (2.2., 2.4.)?
b) Adj magyarázatot a különbségek okaira!

41

2.1. Az élveszületések és a halálozások számának változása
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(millió fő)
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3. A 2.3. ábra oszlopdiagramja a 2011-es népszámlálás
és a 2016-os mikrocenzus (kis népszámlálás) adataiból
készült, amelyek elérhetők a Központi Statisztikai Hivatal
honlapján (www.ksh.hu). Az összefüggések feltárását egyszerű matematikai műveletekkel kezdheted az alábbi kér
dések alapján.
a) Hány fővel és hány százalékkal csökkent a népességszám 2001 és 2016 között?
b) Mikor csökkent és mikor emelkedett a népességszám?
c) Mennyivel csökkent hazánk népességének száma a
rendszerváltás óta?
d) Mekkora a népességszám változásának üteme az egyes
népszámlálások között?

19

1. a) Kövesd nyomon, hogyan jelentek meg a demog
ráfiai átmenet egyes szakaszai hazánkban a 20. században!
b) A demográfiai átmenet melyik szakasza írja le legjobban
hazánk jelenlegi állapotát?
c) Melyik szakaszban volt az ország 100 évvel ezelőtt?
d) Vonj le következtetéseket a 2.1. ábra elemzése után!

2.4. Természetes szaporodás járásonként
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4. a) Nézz utána, mit jelent a születéskor várható élettartam, és hogyan számítják ki ezt a mutatót!
b) Vizsgáld meg, hogyan változott ez a mutató hazánkban!
c) Hasonlítsd össze Magyarország, Svédország és Niger
nemenként ábrázolt születéskor várható élettartamát és
annak változását!
d) Mi lehet a különbség oka?
(korév)
90
80

1960

2015

70
60
50
40
30
20
10
0

férfiak
nők
Magyarország

férfiak
nők
Svédország

férfiak
nők
Niger

2.5. A születéskor várható élettartam változása

5. Elemezd a népesség összetételének változását
bemutató diagramokat (2.6.)! Rendszerezd a várható demográfiai, gazdasági és szociális következményeket!
6. a) Mi a korfa?
b) Foglald össze Magyarország népességének jellemzőit!
Melyek a kedvező és a kedvezőtlen folyamatok?

(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

60 évesnél idősebb népesség
7,5%

10,7%

17,1%

20,4%

25,7%

1900

1941

1970

2000

2016

2.7. Az időskorú népesség arányának változása
Magyarországon

8. a) Készíts térképet megyéd születési és halálozási
arányairól a 2011. évi népszámlálás adatai
(http://www.ksh. hu/docs/hun/xftp/megy/153/index.html)
alapján!
Kinyomtatható térképet ezen az
oldalon találsz:
http://www.d-maps.com
Próbáld megmagyarázni a népesség térbeli eloszlását!
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/
index.html

26%

80

22%

20%

16%

18%

2020
15%

90

14%

megoszlás (%)
100

7. a) Miért van szükség az idősek arányának ismeretére
az elöregedés vizsgálatakor?
b) Igen örvendetes, hogy egyre többen élhetik meg
hazánkban az időskort. Mit árul el ez a tény a társadalmunkról?

(korév)
100
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55%

40

59%

63%

62%

60%

60

61%

70

60

59%

70
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20%

20%

19%

19%

0

21%

20

24%

30

20

27%

30
10

1995
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2030

2040

2050

0–19 éves

20–64 éves

65 év felett

2050

10
0
100 75 50 25 0 25 50 75 100 100 75 50 25 0 25 50 75 100
(ezer fő)
(ezer fő)
nők férfiak
nők férfiak

2.6. A népesség életkor és nemek szerinti megoszlásának változása
c) Nézd meg az interaktív korfát!
http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
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A házasok aránya

Az elváltak aránya

(a 15 évesnél idősebb
népességből)

(a 15 évesnél idősebb
népességből)

1980 5%

67%

1980

2011

44%

2011

A nőtlenek és
hajadonok aránya

A szülőkkel együtt élő
20–39 éves korosztály

(a 15 évesnél idősebb
népességből)

1980

18%

1980

12%

2011

16%
31%

33%

2011

1 generáció
50%

lakások

1 gyermek
55%

3 vagy több gyermek
(nagycsaládosok) 12%

gyermekes
családok
33%
2 gyermek

A családok 25%-a
egyszülős család

A gyermekek 14%-a
mozaikcsaládban él

A felnőttek 15%-a
egyedül él

A házastársi és élettársi
kapcsolatok 50%-a
gyermek nélküli
(többségében azért,
mert a gyermekek
már elérték a felnőttkort)

2.8. Családi állapotok Magyarországon

9. Mely csoportok
ba sorolnád a csalá
dodat (2.8.)?

10. Értelmezd a ki-

fejezést: jóléti életforma!

Hazánkban a 20. század első felében,
a halálozások csökkenésével a természetes
szaporodás mértéke jelentős volt. Ez nem
csupán a népesség számának növekedésével
járt, az átlagéletkor is ennek megfelelően
emelkedett. A század második felében
azonban egyre szerényebb mértékű volt
a növekedés. Az ezredforduló előtti évtizedekben már a természetes fogyás volt
megfigyelhető hazánkban. A születéskor
várható élettartam viszont végig pozitív
tendenciát mutatott.

A jóléti társadalomban

2 generáció
44%

3 generáció
6%

Fogyó társadalomban élünk

Az orvostudomány fejlődése egyben a tudatos
családtervezés lehetőségét is megteremtette. Évtizedek óta számos lehetőség biztosítja,
hogy az emberek akkor váljanak szülőkké,
amikor erről előzetes döntést hoznak. A fiatalok körében általánosan elfogadott nézet,
hogy akkor szeretnének gyermeket vállalni,
ha már biztosított az egzisztenciájuk.

A népességszám csökkenése és az átlag
életkor folyamatos emelkedése éppen annak
a jóléti életformának a sajátja, amit élhetőnek és kényelmesnek tartunk, és annyira
vágyunk rá, hogy nagy áldozatokat is képesek vagyunk hozni érte. A szülők szeretnék
a lehető legjobb életkörülményeket biztosítani a gyerekeiknek, ezért sokan a kis
létszámú családmodellt részesítik előnyben. Így a bevételekből több juthat egy
főre, többet fogyaszthatnak a javakból és
a szolgáltatásokból.

A változó világban
A globális világ, a technikai forradalom
a 21. századi magyar társadalmat is számos
kihívás elé állítja, a demográfiai folyama
tokat is befolyásolja. A tanulás és az állandó
megújulás a társadalom minden tagja számára a boldogulás kulcsa. Hazánkban a lakosság képzettségi szintje egyre magasabb,
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
növekszik. Ez örömteli dolog, de a család
alapítás és a gyermekvállalás időpontját
jelentősen kitolja. A megváltozott életmódnak, a túlhajszolt életnek negatív következményei is vannak. Egyrészt a családtagok
viszonyának változása is negatívan érintheti
a demográfiai folyamatokat. Hazánkban a
házasságkötések száma csökken, a válásoké
növekszik. Másrészt az egészségi állapot
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A népesedési folyamatok hatása
romlása, a halálozások számának növekedése is lehet a jóléti életforma következménye.
Európa keleti felében a rendszerváltás
után jelentősen változtak az emberek
életkörülményei, ami a demográfiai folyamatokban is éreztette a hatását. A megváltozott anyagi igények mellett az emberek
egzisztenciális helyzete sokkal bizonytalanabbá vált. Az államszocializmus
évtizedeiben kiépített, állam által fenntartott intézményi háló már nem működött
megfelelően. Az egészségügyi rendszer és
annak anyagi támogatása nehéz a fokozódó
terhelés miatt.

A természetes szaporodás mérséklődése
és az elöregedés általában a jóléti társadalmakra jellemző. Japánban és Németországban is csökken a népesség száma, de több
nyugat-európai országban vagy az Egyesült
Államokban nem. A népesség számát nem
csupán a természetes szaporodás határozza
meg, hanem a vándorlási folyamatok is
befolyásolják.
A vándorlási különbözet hazánkban
a 20. század első felében pozitív volt, hiszen
a határváltozások miatt a lakosság folya
matosan vándorolt be a mai Magyarország
területére. A század második felében a diktatúra akadályozta a bevándorlást, ekkor inkább a külföldre távozók száma növekedett (ha volt lehetőség arra, hogy elhagyják az országot). A rendszerváltás óta
a Kárpát-medence területéről folyamatos
a magyarság anyaországba vándorlása.
Az Európai Unióba irányuló kivándorlás
azonban jelentősen felülmúlja a beván
dorlók számát (2.10.).

Fogalmak

természetes szaporodás • természetes fogyás • születéskor várható élettartam • jóléti társadalom • családmodell • képzettségi
szint • egészségi állapot • vándorlási különbözet

2.9. Különböző csoportok, különböző igények

a) Milyen csoportokra oszthatjuk a társadalmat?
b) Mondj példákat a csoportok különböző igényeire!
(ezer fő)
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Vándorlás ki és be

2.10. Bevándorlók a szomszédos országokból és a bevándorló magyarok
száma az Európai Unió országaiba

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan képzeled el a jövődet? Készíts egy időszalagot, amin jelölöd,
meddig szeretnél tanulni, mikor készülsz munkába állni! Mikor szeretnél
családot alapítani, mikor szeretnéd, ha születnének a gyermekeid?
2. Állapíts meg rövid demográfiai tényeket Magyarországról! Törekedj
arra, hogy a ténymegállapítások egy-egy olyan szakkifejezéssel történjenek, amelyek a leckében is elhangzottak! Ha bizonytalan vagy a kifejezések használatában, nézz utána a jelentésüknek!
3. A társadalmunk öregedő. Nézz utána, hogy az öngondoskodásnak
mely formái segíthetik az idős társadalom tagjainak éveit!
4. Élnek-e valamely nemzetiséghez tartozók a településeden? Hogyan
alakultak ki? Mi jellemzi a kultúrájukat?
5. Jellemezd Magyarország természetes szaporodását! Hasonlítsd
össze a szomszédos országokéval! Milyen hatása van a vándorlásnak
a népességszám alakulására?
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Majd az állam segít?

3.

Az állam és a foglalkoztatás
Az állam szerepe

1. a) Mi kell ahhoz,
hogy legyen majd
munkád? Vitassátok
meg!
b) Rendszerezzétek
ezeket a tényezőket
aszerint, hogy kin
múlik, kinek a feladata!

Az oktatás és az egészségügy hatékony
működése össztársadalmi érdek, ezért
működtetését ennek megfelelően az állam
végzi. Fenntartásuk rendkívül költséges,
az állam kiadásainak jelentős részét e két
intézményrendszer (bölcsödék, óvodák,
iskolák, kórházak, rendelőintézetek stb.)
működésére és a hozzájuk kapcsolódó feladatok ellátására fordítja.
Az állam fenntartói viszont mi magunk
vagyunk: jövedelmünk jelentős részét arra
fordítjuk, hogy biztosítsuk sikeres létfenntartó tevékenységünk feltételeit. Fontos
megértenünk: az állam nem azért van, hogy
a létfenntartást helyettünk végezze, hanem
azért, hogy segítsen minket ebben.

2. a) Milyen
munkaerőt keresnek a munkahelyek
napjainkban Magyarországon?
b) Adj fel álláshirdetést, amiben megfogalmazod, hogy
milyen korú, nemű,
végzettségű stb. munkavállalót keresel!

Segítjük egymást
és magunkat
A közvetlenül befizetett adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások mellett fogyasztással
juttatjuk bevételekhez az államot (hiszen a
megvásárolt termékeknek és szolgáltatásoknak is van adótartalma). Ezért (is) érdekünk
a gazdaság megfelelő működése. Minél több
a jövedelméből adózó állampolgár és a kere-

3. a) Hogyan
segíti az állam a munkaerő egészségének
megőrzését?
b) Mit tesz az állam a
képzettség szintjének
emeléséért?

setük, amit javak és szolgáltatások fogyasztására fordítanak, annál több lehetőséget tud
nyújtani az állam a sikeres létfenntartáshoz.
A kapcsolat tehát kölcsönös, személyes érdekünk az állam működtetése.
A foglalkoztatottak száma és aránya
egyaránt fontos a gazdaság és az állam
hatékony működéséhez. Korábbi tanulmányaidból már tudod, a társadalom jelentős
része nem végez kereső tevékenységet.
A gyermekek eltartását össztársadalmi szinten is megszervezzük. Adónk jelentős részét
a nyugdíjjárulék teszi ki, amit kifejezetten
azért fizetünk, hogy időskorunkra is legyen
fizetőképes jövedelmünk.
Az eltartottakon kívül is vannak olyan
személyek, akik valamilyen oknál fogva
nem képesek kereső tevékenységet folytatni, ellátásukat szintén állami szinten is
igyekszünk megvalósítani. Az államnak ezt
a szociális tevékenységét nevezzük társadalombiztosításnak.

Foglalkoztatottnak lenni
Önmagában a foglalkoztatás ténye nem
elegendő, hiszen a hatékony működést az
segíti elő, ha minél magasabb jövedelemmel
rendelkeznek az aktív keresők. A felsőfokú

Államháztartás
központi alrendszer

állam

elkülönített
állami pénzalapok

központi költségvetési szerv

társadalom
biztosítás pénz
ügyi alapjai

egészségbiztosítási alap

önkormányzati alrendszer

az államháztartás
központi
alrendszerébe sorolt
közterület és
az általa irányított
költségvetési szerv

helyi
önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat, és az
általuk irányított
költségvetési szerv

jogi személyiségű
társulás, többcélú
kistérségi társulás
és az általuk
irányított költségvetési szerv

térségi fejlesztési
tanács és az általa
irányított költségvetési szerv

nyugdíjbiztosítási alap

3.1. Az államháztartás alrendszerei

Milyen intézmények között oszlanak el az állam bevételei?
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végzettség nem jelent garanciát erre. Inkább az számít,
mely gazdasági ágazatban helyezkedünk el, mennyire van kereslet az általunk folytatott tevékenységre,
mennyire vagyunk jó szakemberek, milyen a munkaerő-kínálat az adott szakterületen. Pályaválasztásunk
hatékonyságát az is növeli, ha figyelembe vesszük a helyi
igényeket, hiszen elsősorban annak kielégítéséhez tud
segítséget nyújtani az állam. A foglalkozási típusok, a
gazdasági ágazatok szerinti elkülönülés mellett a foglalkoztatás módjában is vannak különbségek. Hazánkban
az aktív keresők zöme bérből és fizetésből él. Állami
és magáncégek méretüktől függően egyaránt jelentős
számú munkaerőt foglalkoztatnak. A külföldi befektetések révén a transznacionális vállalatok igen fontos
foglalkoztatók. Persze nem mindenki alkalmazott,
vannak önálló tevékenységet végzők, a vállalkozók.
Az állami tevékenységek ellátásához is nagyszámú
munkaerő szükséges. Az állam önmagában a legnagyobb
foglalkoztató, számos kistelepülés van az országban, ahol
szinte kizárólagos munkaadó. Ez azt jelenti, hogy az állam
valamilyen szinten befolyásolni tudja a foglalkoztatás
4. a) Nézz utána, hogy mit jelentenek a

költségvetés bevételi és kiadási oldalának egyes
tételei! (http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_7)
b) Miből van az államnak a legnagyobb bevétele?
Mire költ az állam a legtöbbet?

5. a) Mivel foglalkoznak családod tagjai? Érdeklődj,

hogy mi a végzettségük!
b) Csoportosítsd családod tagjainak foglalkozását gazda
sági szektorok szerint!

6. Elevenítsd fel, hogy mit tanultál az év elején a né-

mértékét, a piacgazdaság működését. Ha magasabb a
munkanélküliség, több munkaerőnek adnak lehetőséget
az elhelyezkedésre állami intézményeknél. Ha több a
fizetőképes kereslet, akkor nő a fogyasztás mértéke, ami
pozitívan érinti a gazdaságot. Az éremnek azonban két
oldala van: a felduzzasztott állami szféra roppant módon
megnöveli a kiadásokat.
Magyarországon a lakosság oldaláról is igény van
az állami foglalkoztatásra. Annak ellenére, hogy az
állami szférában tevékenykedők többségének alacsony a bére, mégis sokan választják, mert a versenyszférához képest hosszabb távú biztonságot nyújt.
A versenyszférában alkalmazottként elhelyezkedők
közül a kis- és középvállalkozásokban dolgozók helyzete
a legbizonytalanabb. Azok a dolgozók, akik nincsenek
bejelentve a társadalombiztosítási rendszerbe, kiszolgáltatottak. Nem részesülnek azokból az előnyökből,
amelyet az állam biztosít a foglalkoztatottaknak. Ez
hosszú távon senkinek sem jó, össztársadalmi érdek e
probléma megoldása.
8 általános iskolánál kevesebb

Általános iskola 8. osztálya

Szakiskola és szakmunkásképző

Érettségi

Egyetem, főiskola

A foglalkoztatottak
képzettségi szintje

A 15–74 éves lakosság
képzettségi szintje

A munkanélküliek
képzettségi szintje
0
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20
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40 50 60
(százalék)

70

80

90 100

pesség foglalkozási szerkezetéről és foglalkoztatásáról!

3.2. A képzettségi szint Magyarországon (2016)

7. a) Mi az oka annak, hogy az egész társadalomhoz
képest a foglalkoztatottak között kevés az általános iskolai végzettségűek vagy azzal sem rendelkezők száma?
b) Mely csoportoknak magasabb az aránya a foglalkoztatottak körében, mint a teljes társadalomban? Mi lehet
az oka?
c) Mit gondolsz, miért csökken az érettségivel rendelkező
foglalkoztatottak száma az összlakossághoz képest ma
Magyarországon?
d) Miért sok az alsó- és középfokú végzettségű a munka
nélküliek között?

8. a) Milyen formában segíti az állam az oktatásban való
részvételedet?
b) Nézz utána, hogy településed önkormányzata hogyan
segíti a helyi diákokat!
c) Milyen utazási kedvezményeket kapnak a diákok Magyarországon?
d) Milyen utazási kedvezmények vannak az Unióban?
9. Hogyan lehet az egészség megőrzését össztársadalmi
szinten segíteni?

95

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 95

2018. 04. 13. 8:39

10. a) Nézz utána a KSH honlapján, hogy mit jelentenek
a 3.3. ábrán szereplő fogalmak! Miért nem volt munkanélküliség 1990 előtt?
b) Miért növekszik az inaktív keresők száma?
c) Minek köszönhető, hogy az eltartottak száma folyamatosan csökken?
foglalkoztatott

munkanélküli

100

inaktív
kereső

eltartott

90
80
(százalék)

70
60
50
40
30
20
10
0

1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015

3.3. A népesség gazdasági aktivitásának változása

11. a) Hogyan változtak a női szerepek az elmúlt évtize-

dekben? Kérdezd meg szüleidet és nagyszüleidet!
b) Milyen nehézségekkel kell megküzdenie a női munkavállalóknak Magyarországon?

12. a) Nevezz meg konkrét példát foglalkozásokra az
egyes csoportokon belül (3.5.)!
b) Melyik az a csoport a 3.5. ábrán, amelyben a legtöbb
foglalkoztatott dolgozik? Miért?
c) Mely csoportokban nőtt vagy csökkent látványosan
a létszám?
0

200

(ezer fő)
400

600

gazdasági, igazgatási,
egyéb vezetők
felsőfokú végzettségűek
önálló alkalmazása
egyéb felsőfokú,
középfokú végzettségűek
irodai és
ügyviteli dolgozók
kereskedelemben,
szolgáltatásban dolgozók
mezőgazdaságban,
erdőgazdálkodásban dolgozók
iparban,
építőiparban dolgozók
gépkezelők,
járművezetők
szakképzettséget nem igénylő
(egyszerű) foglalkozások
fegyveres
szervek

800

2001
2016

3.5. Foglalkoztatottak száma különböző foglalkozási
csoportokban

13. a) Hogyan változott a foglalkoztatottak száma (3.6.)?
b) Hasonlítsd össze a vállalkozásokban dolgozók számának változását az alkalmazottak számának változásával!
c) Miért csökken a munkanélküliek száma?
d) Melyik szférában találtak munkalehetőséget a volt
munkanélküliek?
(millió fő)
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2003
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2009
2010
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2014
2015
2016

0,5

Alkalmazott

3.4. Női szerepek

Társas vállalkozás tagja,
önálló

Munkanélküli

3.6. Az alkalmazottak, a vállalkozásokban dolgozók
és a munkanélküliek számának változása
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Az állam és a foglalkoztatás
Nemzetközi viszonylatban meglepően alacsony a magyarországi fiatalok vállalkozói
kedve. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) felmérése szerint hazánkban
a 2,3 milliónyi 15–34 éves lakos kevesebb
mint 4%-a próbálna a saját lábán megállni
a piacon. A kezdő vállalkozók kilátásait feltérképező kérdésekre válaszolva a fiatalok
a tőkehiányt említik leggyakrabban, de a velük folytatott beszélgetésekből az is kiderül,
hogy legtöbben nincsenek tisztában a lehetőségeikkel. Nincsenek konkrét terveik, és
akár kényelemből, akár félelemből, nem kutatnak aktívan bevonható források, szakmai
vagy pénzügyi befektetők után.

a) Mit gondolsz, miért alacsony a magyar
fiatalok vállalkozói kedve?
b) Milyen ötleted lenne vállalkozás indításához?
c) Miért fontos az egyedi, különleges ötlet
a vállalkozás eredményes működéséhez?
d) Nézz utána, hogyan kell indítani egy
vállalkozást Magyarországon!
e) Milyen, vállalkozókat tömörítő szervezetek vannak Magyarországon?
f) Honnan kaphatsz támogatást vállalkozás
indításához?

Állami szféra

Versenyszféra

Kiszámítható fizetés

Magasabb fizetés,
béren kívüli juttatá
sok (cafetéria),
jutalékos rendszer

Biztos jövő

Teljesítményorientált

Kevés túlóra

Sokszor túlórázni
is kell

Vidéken is sok állás

A vállalkozások
zöme Budapesten
összpontosul

14. a) Te melyiket
választanád
(3.1. táblázat)?
b) Vitassátok meg az
állami és a magánfoglalkoztatás helyzetét
Magyarországon!

3.1. táblázat. Érvek az állami és a versenyszférában való munkavállalás mellett

3.7. Hivatalban

Te milyennek képzeled a közhivatali dolgozók munkáját?

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Írj feljegyzéseket egy hétig arról, milyen tevékenységekkel telnek

Fogalmak

képzettség • össztársadalmi érdek • foglalkoz
tatott • eltartott • aktív kereső • munkanélküli
• társadalombiztosítás • adó • nyugdíjjárulék
• alkalmazott • alkalmazó • munkaadó • munkavállaló • fizetőképes kereslet • állami szféra
• versenyszféra

a napjaid! Készíts minél részletesebb leírást! Egy hét elteltével összesítsd
az információkat, és állíts fel sorrendet tevékenységeidből a ráfordított
idő szerint! Értékeld tevékenykedésed: mennyire hatékony az életviteled?
A jövőd szempontjából mit lenne érdemes változtatnod?
2. Van-e elképzelésed arról, hogy mivel foglalkoznál szívesen itt
Magyarországon? Milyen ötleteid lennének, ha a következő országokban
élnél: Amerikai Egyesült Államok, Kína, Olaszország, Egyiptom, Irak,
Mauritius?
3. Milyen intézménynél vagy vállalatnál dolgoznál alkalmazottként?
Milyen vállalkozást indítanál?
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4.

Rendszerváltó Magyarország

A múlt rendszer öröksége

Melyiket használjuk? Rendszerváltás, rendszerváltozás,
rendszerváltoztatás – valami új kezdetére és az átmenet
lassú folyamatára egyszerre utalnak ezek a kifejezések.
Az események kezdetekor még inkább rendszerváltásról
beszéltünk, az eltelt húsz év után azonban már az átalakulás lassú folyamatára tekintünk vissza, ezért inkább rendszerváltozást, ha pedig a mögötte álló cselekvésekre is
gondolunk, rendszerváltoztatást mondunk. Bármelyik
kifejezést is használjuk, ugyanarról az eseménysorról van
szó, ami egyedülálló módon csak térségünkben zajlott
1989-től kezdve.

Váltás az élet minden területén
Az 1980-as és 1990-es évek fordulóján lezajló események
egyedülálló történelmi helyzetet teremtettek Európa
keleti felén, így Magyarországon is. A politikai váltás
rövid idő alatt megtörtént: a diktatúrát felváltotta
a demokrácia, az egypártrendszert a többpártrendszer. A tervutasításos gazdaság helyett a piacgazdaság,
a Szovjetunióval való kényszerű kapcsolat után az euroatlanti orientáció elvei érvényesültek hazánkban. Maga
az intézményi háttér és a működés keretei azonban csak
egy hosszan tartó folyamat során alakulhattak át.

1. Kérdezd meg a szüleidet és a nagyszüleidet, hogy

voltak-e kisdobosok vagy úttörők! Mit jelentenek ezek a kifejezések?

2. Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy a demokrácia

intézményrendszerének kiépítése gyorsabb, mint a piaci
elvek érvényesítése?

3. a) Hogyan járult hozzá Magyarország a „vasfüggöny”

lebontásához és Németország újraegyesítéséhez?
b) Milyen márkájú a képen látható autó, és hol gyártották
ezt a típust?

4.2. Plakát a rendszerváltás 25 éves évfordulójára

4. a) Sorolj fel autómárkákat, amelyek az 1980-as években elterjedtek voltak hazánkban (4.1.)! Nézz utána, hol
gyártották azokat!
b) Érdeklődj a családodban, hogyan lehetett autóhoz jutni
az 1980-as években!
c) Nézz utána, mely tárgyakkal lehetne jelképezni az elmúlt
szocialista rendszert? Egy részük ma mint „retro” újra
divatba jött.

4.1. Személygépkocsik a szocializmus időszakából

Milyen közös jellemzőik vannak ezeknek az autóknak?

5. Milyen volt a magyar termékek választéka

és minősége az 1980-as években? Nézz utána a
világhálón, érdeklődj családodnál! (retronom.hu)
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A kétes örökség
A rendszerváltás során átélt gazdasági válság
nem csupán az átmenet következménye volt.
Az 1990-es években felszínre jöttek azok
a problémák, amelyeket hosszú időn keresztül elkendőzött az ország, a gazdaság vezetése. Nem csupán a hivatalos közlemények,
a statisztikák sem tükrözték a valóságot.
A látszat fenntartása érdekében a párt
állami vezetés egyre több külföldi kölcsön
felvételére kényszerült. A hiteleket nem a
gazdaság átalakítására fordította, hanem az
életszínvonalat tartotta fenn belőle. Hazánkat koraszülött jóléti államnak nevezték,
hiszen a lakosság látszólagos jóléte, a szociális ellátás zavartalan működése mögött nem
volt meg az ország gazdasági termeléséből
származó anyagi fedezet.
A múlt rendszer elavult gazdasági szerkezetet és infrastruktúrát, veszteségesen
működő termelési egységeket, mesterségesen felduzzasztott állami apparátust
és pazarló intézményeket hagyott örökül
a következő nemzedékeknek. Az erőltetett
és sokszor átgondolatlan iparosítás nyomán
a környezetszennyezés mértéke is igen
jelentős volt hazánkban.

A tulajdonosváltás folyamata
A rendszerváltáskor teljes átalakulásra volt
szükség, meg kellett teremteni a hatékonyan működő gazdaság és állam feltételeit.
A modernizáció folyamata a globalizálódó
piacgazdaságba való bekapcsolódás miatt
is elkerülhetetlen volt. Ehhez szükség volt
az Európai Unió támogatására és külföldi
tőkebefektetésekre, hiszen hazánkban
nem volt kellő mennyiségű tőke az átalakításhoz.
Az átalakulások alapját a tulajdonviszonyok megváltoztatása jelentette. A múlt rendszerben alig volt magántulajdon, mindent
a közösség, azaz valójában az állami vezetés
tartott a kezében. Az állami tulajdon felszámolását és magánkézbe adását nevezzük
privatizációnak. Ebben jelentős szerepük
volt a külföldi befektetőknek az 1990-es
években.

Jellemzők

Tervutasításos gazdaság

Piacgazdaság

A gazdasági
tevékenység
eszközeinek
tulajdonviszonya

állami kézben

magánkézben

A gazdasági
tevékenység
szabályozása

előre elkészített terv
alapján az
állam irányít
és szabályoz

spontán piaci
viszonyok
(kereslet és
kínálat)

A gazdasági
tevékenység
célja

a terv teljesítése

nyereség
elérése

Érdekérvényesülés

közös érdekek
számítanak

egyéni érdekek
számítanak

A gazdasági
tevékenység
szereplői

állami ellenőrzés alatt álló
egységek

bárki, aki
vállalkozik rá

Az előállított
termékek
sorsa

állami újraelosztás

piaci értékesítés

Az előállított
termékek ára

az állam által
mesterségesen alacsonyan tartott

változó, a kereslet és a kíná
lat viszonya
határozza meg

Életszínvonal

alacsony, de
mindenkinek
biztosított

az egyén
lehetőségeitől
függ

6. Miért nem működött hatékonyan
a gazdaság az államszocializmusban?
7. Foglald össze
a 4.1. táblázat
alapján, hogy milyen
változtatásokat
kellett végrehajtani
a magyar gazdaságban!
8. a) Keressetek
példákat a tervutasításos gazdaságra
és a piacgazdaságra
jellemzőkre
a 4.1. táblázat segítségével!
b) Dolgozzatok párban! Vessétek össze
a kétféle gazdaság
jellemzőit! Vitassátok
meg, hogy melyiknek
mi volt az előnye és
a hátránya!

4.1. táblázat. Egyik rendszerből a másikba
Egy privatizációs sikertörténet
A debreceni Magyar Gördülőcsapágy Műveket
az 1970-es években korszerűsítették. Az 1990ben még 7 milliárdos forgalmú vállalatot 1993ban alakították át állami tulajdonú részvénytársasággá. A privatizáció lebonyolításáért felelős Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) azonnal
meghirdette a vagyonkezelési pályázatot, de
nem érkezett rá érdemi ajánlat. Közben a vállalat egyre nagyobb veszteséget termelt, az
állam óriási összegeket felemésztő pénzügyi
mentőakciói sem tudták rendezni a helyzetét.
Adósságállománya (ami 5 milliárd Ft-ra rúgott)
nagy részének elengedésével és tőkésítésével
hirdette meg ismét, immáron az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. 1996-ban.
Ekkor részvényei többségét a DAEWOO Corpo
ration vásárolta meg 1 milliárd forintért és vállalta az 1 milliárd Ft-os tőkeemelést is. A cég
ezután még két tulajdonosváltást élt meg, de
folyamatosan működik.

9. Vitassátok
meg, hogyan lehetett
volna kikerülni (egyáltalán ki lehetett
volna kerülni) az államszocializmus felelőtlen gazdaságpo
litikájának következményeit a privatizáció során!
10. Készíts rövid
összefoglalót olyan,
egykor nagy múltú
gyár történetéről, ami
sikertelen privatizáció példája lehet!
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14. Miért csak 1991-ben és nem 1989-ben zuhant nagyot
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4.3. Az államadósság (nettó adósság) változása

12. a) Mi az infláció?
b) Mi válthatja ki?
c) Mely években emelkedett az infláció (4.4.)? Mi lehet az oka?

01

00

20

99

20

98

19

19

19

19

19

19

19

40

97

70
88

50

96

75

–12
19

51,7%

95

80

–10
94

85

–8

93

90

–6

92

95

–4

19

60

4.5. A GDP alakulása a gazdasági átmenet éveiben
(1987 = 100%; minden évben az előző évhez viszonyítják
a százalékos változást)

15. a) Mely években volt kiugróan magas a munkanélküliség (4.6.)? Mi okozta ezt?
b) Hogyan lehet csökkenteni a munkanélküliek számát?
(ezer fő)
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4.4. Az infláció alakulása Magyarországon a rendszerváltás
után

13. Az árak növekedésében, a bérek vásárlóerejének
csökkenésében az adózásban bekövetkező változások is
szerepet játszottak. Megjelent a személyi jövedelemadó,
amivel a lakossági hozzájárulások nőttek meg, a fogyasztáshoz kapcsolt adók pedig az egyes árucikkek árait emelték meg. Az infláció mértéke 1991-ben volt a legmagasabb
(35%) (4.4.).
a) Mi az infláció? Hogyan alakul ki?
b) Mi az adó?
c) Nevezd meg a legfontosabb típusait!
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b) Hogyan tud eladósodni az állam?
c) Milyen tendenciák olvashatók le a grafikonról (4.3.)?
d) Milyen okai lehetnek a pozitív és a negatív változásoknak?

19

11. a) Mi az államadósság?

4.6. A regisztrált munkanélküliek száma Magyarországon
a rendszerváltás után

16. a) Mi a különbség a foglalkoztatási szerkezetváltozása és a foglalkozási átrétegződés között?
b) Mely években volt változás a foglalkoztatási szerkezetben (4.7.)? Mivel magyarázhatók?
(százalék)
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4.7. A foglalkozási átrétegződés Magyarországon
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Rendszerváltó Magyarország
A privatizáció gyors és több elemében
átgondolatlan volt, mert a roppant mértékű
államadósságot sürgősen orvosolni kellett.
A korábbi évtizedek látszólagos jólétének és
az elmaradt modernizációnak az árát még
sok generációnak kell majd fizetnie.

Átmenet a piacgazdaságba
Ilyen nagymértékű átalakítási folyamat csak
hosszabb idő alatt mehetett végbe, ezért
a gazdasági visszaesés elkerülhetetlen volt.
A Szovjetunió megszűnésével a KGST is
felbomlott1991-ben. Ezzel a magyar termékek korábbi felvevőpiaca megszűnt, így a
vállalatok csődbe mentek. A rendszerváltást
követő három évben a GDP értéke 20%-kal
csökkent. Az életszínvonal javulása helyett
a gazdasági visszaesés időszaka érkezett el
az 1990-es években.
A rendszerváltás előtti évtizedben már
komoly problémának számított az infláció
növekedése, azonban ezt minden lehetséges
módon igyekeztek eltitkolni, mesterségesen
visszafogni. Amint a spontán piaci viszonyok
érvényesülhettek a gazdaságban, az árak
alkalmazkodtak a gazdasági helyzethez.
A magyar termékeket és szolgáltatásokat
új és nagyobb piacon kellett értékesíteni.
A vállalatoknak az áraikat a piacokhoz kellett igazítaniuk. Belátható, hogy az infláció
elkerülhetetlen volt.
A piacgazdaságba való átmenet nem
kímélte a veszteséges nagyvállalatokat.
A nagy állami társaságok, hogy költségeiket
és növekvő adósságállományukat lefaragják,
sorra bocsátották el dolgozóikat. A csődeljárások után már tömegével maradtak az
emberek megélhetés nélkül. A munkanélküliség hatalmas méreteket öltött: több mint
egymillió munkahely szűnt meg.

Fogalmak

rendszerváltás • rendszerváltozás • koraszülött jóléti állam • modernizáció • privatizáció
• államadósság • infláció • munkanélküliség
• külföldi tőke • gazdasági szerkezet • foglalkozási átrétegződés

Gazdasági és társadalmi
szerkezetváltás
A rendszerváltozás folyamatában a gazdaság
szerkezete jelentősen átalakult a korábban
elhanyagolt szolgáltatói szféra javára. A feldolgozóipar modernizációját a külföldi
tőke segítette, azonban a mezőgazdasági
termelésben nem következtek be azok az
átalakulási folyamatok, amelyek segítettek
volna a visszaesés utáni talpra állásban. A tulajdonviszonyok tisztázatlansága, a kárpótlási
jegyek felemás megoldása nyomán a tőkeerős
befektetések elkerülték ezt az ágazatot.
Az 1990-es évektől a mezőgazdaság elhúzódó válsága nyomán az ágazatban foglalkoztatottak aránya jelentősen csökkent.
A nagy iparvállalatok csődjével és a veszteséges ágazatok felszámolásával az ipar jóval
kevesebb munkaerőt foglalkoztatott, nem
szívhatta fel a korábban mezőgazdaságból élő
munkaerőt. A foglalkozási szerkezetben így
a szolgáltatásoké lett a főszerep, bekövetkezett a foglalkoztatási szerkezetváltás. Ez
nem feltétlenül a gazdaság fejlettségének
a mutatója: a közszolgáltatásoknak magas
a részesedése, ami azt jelzi, hogy nem a ter
melő ágazatokban, hanem az állami intézményekben dolgozik a munkaerő jelentős része.

17. Nézz utána,
melyek a munkanél
küli-segélyezés
szabályai ma Magyarországon!

18. a) Nézz utána,
hogy mi volt a kárpótlási jegyek szerepe
a privatizáció folyamatában!
b) Milyen emlékei
vannak erről a családodnak?

19. a) Érdeklődj
családodban, kellett-e a rendszerváltás után foglalkozást
váltaniuk!
b) Járt-e ez a csere
egyben ágazatváltással is?

Az első intézkedések a munkanélküliség csökkentésére
A) A tudatos munkaerő-kínálat csökkentése (korengedményes nyugdíjazás, előnyugdíjazás, rokkantnyugdíjazási és a segélyezési rendszer
kiépítése, gyed és a gyes bevezetése, fiatalok tanulmányi idejének meg
hosszabbítása).
B) Olyan rendszer kialakítása, amely érdekelté teszi a munkanélkülieket
az elhelyezkedési lehetőségek kihasználásában (elhelyezkedést ösztönző támogatási rendszer, módosul a munkanélküli-járadék folyósításának időtartama, közmunka intézményrendszere).
C) A szakképzési rendszer továbbfejlesztése.

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan emlékezik vissza a családod az 1980-as évekre? Készíts feljegyzéseket, hogy milyen jellegzetességeket emelnek ki a rendszerváltás
előtti időszakról!
2. Készíts forgatókönyveket arról, hogy milyen megoldásokkal lehetett
volna még végrehajtani a privatizációt! Vedd figyelembe az akkori alaphelyzetet: a tőke hiányát és a lakosság életszínvonalának csökkenését!
3. Gyűjts ötleteket arra, hogyan lehetne csökkenteni az államadósságot!

101

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 101

2018. 04. 13. 8:39

5.

A nagy tervek után

Környezeti terhelés Magyarországon

Az államszocializmus és
a környezet
Az államszocializmus időszakában az embert körülvevő természeti környezetre úgy tekintettek, mintha
csupán nyersanyag, energiaforrás és eszköz lenne a
gazdasági tevékenységekhez. A környezet értékét
abban mérték, hogy mennyire hasznosítható.
E szemlélet következményei már az 1980-as években
érzékelhetők voltak. A rendszerváltó generációnak

kellett szembenéznie azzal a ténnyel, hogy az ember és
a környezet kapcsolata kölcsönös, a durva beavatkozás
negatív következményekkel jár a társadalom életére.
A korábbi évtizedek mennyiségi szemléletének
köszönhetően az energiafelhasználás növekedése és
a rendkívül energiaigényes nehézipari ágazatok fejlesztése volt a cél. A mennyiségi szemléletű gazdaságpolitika által kezdeményezett beruházások, a hozzájuk
kapcsolódó bányászati tevékenységgel együtt, jelentős
mértékben megnövelték a környezeti terhelést.

1. Nézz utána, hogy mit jelent az extenzív gazdaságpo-

(millió tonna)
80

2. a) Mit jelent az a kifejezés, hogy feléljük a környeze-

70

litika!

tünket?
b) Milyen negatív hatásai vannak a kén-dioxidnak a környezetre?
c) Hogyan károsítják a szén-monoxid és a nitrogén-oxidok
az emberi szervezetet?
3. a) Mit gondolsz, miért van szükség bizonyos területek
fokozott védelmére?
b) Mondj példákat a mindennapokból, hogyan tudod védeni a közvetlen környezetedet!
c) Mit tanultál arról, hogy mi a környezetvédelem feladata
a társadalom életében?
4. a) Magyarázd meg a légszennyezettségi adatok (5.1.)
változásának okait!
b) Milyen földrajzi okai vannak annak, hogy az egyes városok SO2-légszennyezettsége eltér egymástól (5.1.)?
(µg/m3)
25

A levegő SO2-szennyezettségének éves átlaga
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5.1. Néhány város légszennyezettségi adatának változása

5. a) Melyek a legfőbb szén-dioxid-kibocsátó tevékeny-

ségek?
b) Magyarázd meg az üvegházgázok kibocsátásának változását (5.2.)!

energiaipar
ipar

szállítás/közlekedés
háztartások
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20
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5.2. A légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok
kibocsátása

6. a) Kövesd nyomon egy napon keresztül, és jegyezd
fel hogy mikor és mennyi vizet használsz!
b) Az egy km ivóvízvezeték-hálózatra jutó szennyvízg yűjtőhálózat hossza az elsődleges közműolló. A vízhálózatba
és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának
különbsége a másodlagos közműolló. Mi a különbség
az elsődleges és másodlagos közműolló között? Melyikről
készült az 5.3. ábra?
(%)
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5.3. A közműolló alakulása Magyarországon
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A levegőt szennyező anyagok között
a kén-dioxid koncentrációja volt igen magas,
mellette jelentős mennyiségű szén-monoxid
és nitrogén-oxidok is kerültek a levegőbe.
Ne gondold, hogy csak az ipari területek
lakossága szívott egészségtelen levegőt!
A széntüzelés miatt a nagyvárosok levegője
is nagyon egészségtelen volt. Ezt a problémát
az 1980-as évektől mérsékelte, hogy az ipari
termelés és a lakosság fokozatosan áttért
a földgázzal való fűtésre. A légszennyezéshez
az energiapazarlás is hozzájárult, hiszen
a több elhasznált energia több légszennyezést okozott.
Az ipari víz indokolatlanul nagy men�nyiségű használata mellett egyre több
szennyvíz terhelte a természetes vizeinket.
A vezetékes vízellátásban és a szennyvízelvezetésben részesülő lakosság aránya
között egyre nagyobb lett a különbség, azt
mondjuk, kinyílt a közműolló. A szennyvíz
elvezetés problémájának megoldatlansága
mellett a túlzott mértékű és nem megfelelő
időben alkalmazott műtrágyázás, az elavult
technológiákkal dolgozó bányászat is veszélyeztette a felszíni és felszín alatti vizeket,
illetve a talajt.
A hulladékgazdálkodásra sem fordítottak kellő figyelmet. Helyenként felhalmozódtak a veszélyes hulladékok, amik az
elhanyagolt hulladéktárolókkal együtt
jelentős veszélyforrást okoztak.

7. Hogyan terheli
a környezetet az 5.5.
ábrán látható ipartelep? Készíts listát!

5.5. Az ISD Dunaferr Rt. légifelvételen

5.6. Egykori külszíni bánya a bükki Bél-kőn
(millió tonna)
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5.4. Szelektív hulladékgyűjtő
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8. a) Magyarázd
meg a települési
hulladékgyűjtés
változásának (5.7.)
az okait!
b) Hogyan gyűjtik
a lakókörnyezetedben élők a települési
hulladékot? Modern
szemléletet tükröz-e?

5.7. A települési hulladékok megoszlása a gyűjtés módja szerint

A környezetvédelem célja a természetes és mesterséges környezet védelme az ember által okozott káros hatásokkal szemben. Feladata a környezet károsításának, szennyezésének megelőzése,
mérséklése vagy elhárítása, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. A természetvédelem a természet élő és élettelen értékeinek, területeinek természetes vagy ahhoz közeli
állapotban való megóvását, fenntartását, helyreállítását és részbeni bemutatását jelenti.

9. a) Írj listát azokból a fogalmakból,
amelyek kapcsolatba
hozhatók a hulladékgazdálkodással!
b) Készíts belőlük
kapcsolati hálót!
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Piaci viszonyok között
Az elavult technológiákkal működő, környezetet jelentős mértékben szennyező nehézipari termelőegy
ségek a privatizáció során sem bizonyultak kelendőnek. Ezért többségüket az 1990-es években be kellett
zárni, még a tulajdonváltást sem élték meg. A válságot
túlélő korábbi ipari vállalatok számára jelentős kiadásokkal járt a felhalmozódott hulladékok kezelése, valamint a modernebb, környezetkímélőbb technológiák
átvétele.
A gazdaságos működés követelményeinek maradéktalan érvényesítése nyomán a bányaművelés az
1990-es évek válságágazatává vált. A bányászat leépítése elkerülhetetlen volt, és a gazdasági visszaesést
követően sem indult újra. A ma is működő bányákban
a szénhidrogének és a szénfélék mellett nemfémes
ásványi nyersanyagok kitermelése folyik, amelyeket
elsősorban az építőipar hasznosít.

A környezetszennyezés mértéke jelentősen mérséklődött az elmúlt két évtizedben. A külföldi beruházók által az országba kerülő innovatív megoldások
segítették a káros anyagok kibocsátásának csökkenését. Csatlakozásunk az Európai Unióhoz nagyot
lendített a hazai környezetvédelem ügyén, hiszen
az országnak alkalmaznia kellett a szervezet környezetet kímélő technológiai előírásait. A további pozitív
változásokhoz azonban a társadalom gondolkodásmódjának átalakulására is szükség van. A mesterségesen
alacsonyan tartott energiaárak és vízhasználati díj
miatt a háztartások pazarlóan bántak a vízzel és az
energiával. A globalizálódó világba való bekapcsolódás és a fogyasztói szemlélet átvétele jelentősen növelte a lakosság által felhalmozott hulladék menynyiségét. A háztartások megnövekedett energiaigénye és a megsokszorozódott közúti közlekedés növeli
a levegő szennyezettségét.
A lakosság környezettudatos magatartása mind
annyiunk szempontjából kulcsfontosságú.

10. a) Sorolj fel néhány különleges természeti értéket mindegyik nemzeti park területéről (5.8.)!

b) Miért alakult sok új nemzeti park a rendszerváltást után?
c) Milyen védett területet ismersz lakóhelyed környékén?
d) Milyen formái vannak az országos jelentőségű természeti területek védettségének?
e) Nézz utána, mik azok az ex lege védett területek! Lakóhelyed környékén van-e ilyen?

Aggteleki

1985

Duna–Ipoly
Bükki

Hortobágyi

1976

1973

1997

Fertő–Hanság
Őrségi

Kiskunsági

1991
1997

1975

Balaton-felvidéki

1997

Körös–Maros

1997
Duna–Dráva

nemzeti park
tájvédelmi körzet

1996

5.8. Nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek Magyarországon
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Környezeti terhelés Magyarországon
11. Hogyan van kiszolgáltatva hazánk területe az ökológiai

károsodásnak? Mi az oka?

b) Vitassátok meg, hogyan lehetne hatékony környezetvédelmi együttműködést megvalósítani a szomszédos országokkal!
Szlovákia

Eperjes

Kassa

12. a) Milyen környezeti következményei hatásai voltak
a katasztrófának? Hogyan zajlott a kármentesítés?
b) Vitassátok meg, hogyan lehetett volna elkerülni a vörös
iszap-katasztrófát (5.10.)!
Az eddigi legnagyobb, ipari termelés miatt bekövetkező
előálló katasztrófa Ajka közelében történt. Timföldgyártás jelenleg is zajlik az ajkai üzemben. A melléktermékként keletkező vörösiszap veszélyes hulladéknak számít.
Évente 1 millió tonna vörösiszap keletkezik. Hasznosítására, ártalmatlanítására hazánkban semmilyen technológia nem áll rendelkezésre, ezért tározókban tárolják szigorú szabályok szerint. Az Ajka melletti iszaptározó gátja
szakadt át 2010. október 4-én. A 600-700 ezer m3, vízzel
kevert vörösiszap a Torna-patakon keresztül öntötte el
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit, 800 hektárnyi területen. Az erősen
lúgos, ezért maró hatású, nehézfémeket tartalmazó ipari
hulladék kiömlése kilenc ember halálát okozta, és hatalmas ökológiai katasztrófát jelent a térségnek.

Ungvár

Ukrajna
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z
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Salgótarján
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Szatmárnémeti

Nyíregyháza
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Magyarország

Nagybánya

Szolnok
Kecskemét

Békéscsaba
Szeged
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Temesvár

Déva

Szerbia

bányászat derítőtavakkal
bányászat
kohászat

Beszterce

Kolozsvár

Hódmezővásárhely
Arad

Tisza

A hazánkat érintő környezeti katasztrófák
Az elmúlt két évtizedben a Magyarország területét érintő súlyos környezeti károk zöme külső okokra vezethető
vissza, főként a természetes vizeinket sújtották. A Tisza
ciánszennyezése, valamint a Tisza és Szamos nehézfémszennyezése 2000-ben Romániából indult, de hazánk
területén okozott ökológiai katasztrófát. A Rába folyó
folyamatos szennyezése 2003 óta megoldatlan kérdés,
Ausztria ipari vízfelhasználásának következménye. A
szlovákiai bősi vízerőmű a magyar fél tiltakozása ellenére megépült a Dunán, káros hatásai kimutathatók.
A szomorú következményekkel járó események rávilágítottak arra, milyen fontos a szomszéd országokkal való
kiegyensúlyozott politikai kapcsolatok kialakítása, az
együttműködés erősítése.

13. a) A Tisza többszörösen veszélyben van. Miért?

Gyulafehérvár

vegyipar, papírgyártás
energiatermelés,
kőolaj-finomítás

Tisza vízgyűjtője

5.9. Bányászat és veszélyes anyagokat használó ipari
termelés a Tisza vízgyűjtő területén

0

1 km

5.10. A vörösiszap-ömlés után (műholdfelvétel), a kis képen
a sérült iszaptározó látható

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

mennyiségi szemlélet • környezeti terhelés •
közműolló • hulladékgazdálkodás • bányaművelés • rekultiváció • környezetvédelmi beruházások • környezettudatos magatartás •
környezeti kár • ökológiai katasztrófa

1. Mutasd be lakóhelyed környezet- és természetvédő tevékenységét!

Emeld ki a különlegességeit, nevezd meg az esetleges hiányosságait!
2. Elemezz egy lakóhelyeden vagy közelében kialakult környezetszen�nyezési problémát!
3. Sorolj fel néhányat a vízerőmű káros hatásai közül! Milyen hatást gyakorolt a környék talajvízszintjére, élővilágára?
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Gáz? Atom? Földhő? Nap?

6.

Energiakérdés Magyarországon

Elsődleges
energiahordozók
Nem megújuló

Energia mindenütt

Másodlagos
energiahordozók

Hétköznapjainkban számtalan módon használunk fel olyan energiát, amit természeti
erőforrásból, gazdasági tevékenység során
alakítottak át. A villamos energia használata alapvető számunkra, és a társadalom
energiaigénye továbbra is nő. Jelenleg döntő
mértékben az ún. nem megújuló energiaforrások hasznosításával nyerjük az áramot,
azonban ezekből hazánkban a fogyasztáshoz képest elenyészően kevés van, és ezek
a készletek is kimerülőben vannak. Hazánk
a hazai energiatermelés mellett külföldről
kényszerül vásárolni energiát és energia
előállításához szükséges erőforrásokat.

Megújuló

kőszén
kőolaj
földgáz
hasadóanyagok

fa, növényi hulladék
(zöldenergia)
vízenergia
szélenergia
napenergia
geotermikus energia

villamos energia
gőz
koksz
olajfinomított ásványok
(benzin, fűtőolaj)
városi gáz
biogáz
alkohol

6.1. táblázat. Energiahordozók Magyarországon

500
450

Fűtőérték (petajoule)

400
350

1. Mely szempontok szerint csoportosítjuk
a természeti erőforrásokat (6.1. táblázat)?

megújuló energiahordozók
és hulladék
hasadóanyag
földgáz
kőolaj
szén

2. Elemezd a 6.1. és a 6.2. ábrát! Indokold
az időbeli változást!

300

3. a) Milyen típusú erőművek működnek

250

ma Magyarországon?
b) Hol találhatók a nagyobb erőművek?
Válaszolj az atlasz térképe alapján!
c) Melyek az ún. zöldenergiával működő
erőművek?
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6.1. A hazai erőművek fűtőanyag-fogyasztása

Egy főre jutó villamosenergia-fogyasztás (kWh)
2400
2300
2200
2100

19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
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9
19 7
9
19 8
9
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0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
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0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
15

2000

6.2. Hazánk villamosenergia-fogyasztása

4. A lakosságon kívül a társadalom mely
szereplői a nagy áramfogyasztók? Próbálj
közöttük fogyasztási rangsort felállítani!
5. Tájékozódj a család közüzemi számlái
alapján a háztartásotok energiafogyasztásáról! Mivel oldjátok meg a fűtést? Mekkora havi
költséggel jár ez?
6. Nézz utána, hogy településedre honnan
érkezik az áram! Melyik áramszolgáltatóhoz
tartoztok?
7. a) Készíts feljegyzést az energiatakarékosság lehetőségeiről!
b) Milyen hatással van az éghajlatváltozás a villamosenergia-fogyasztásunkra és a lakossági
földgázfogyasztás alakulására?
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Termelés (kilotonna)
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6.3. A hazai kőszéntermelés alakulása

9. a) Miért volt nagymértékű fogyasztás az 1970-es és 1980-as
években (6.4.)?
b) Miért növekedett ismét a fogyasztás az ezredforduló után?
c) Következtess az ábrán látható tendencia alapján, hogyan alakult
a kőolaj felhasználása az elmúlt néhány évben!
14
behozatal
termelés

(millió tonna)
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6.4. A hazai kőolaj felhasználásának mértéke és forrása

10. a) Minek köszönhető a földgázfogyasztás növekedése (6.5.)?
b) Következtess a tendenciák alapján a szénhidrogének fogyasztá
sának alakulására az elmúlt néhány évben!
16
behozatal
termelés
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19

Az energiakérdés megoldását, az energiafüggőség csökkentését, a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű használatát
már Magyarország is rövid távú célként
fogalmazza meg az Európai Unió irányelveinek megfelelően. A zöldenergiák hasznosítási lehetőségei térben változók, tehát
a hazai sajátosságok figyelembevételével
alakíthatjuk ki a jövő energiastratégiáját.
A vízenergia hasznosításánál a környezetvédelem és a vízgazdálkodás szempontjai
mellett Magyarországon az árvízvédelemre
is tekintettel kell lenni.

lignit
barnakőszén
feketekőszén

25000

70

A jövő energiái

30000

(millió köbméter)

Az energiatermelésben a kőszénfélék hasznosítását a II. világháború után a kőolaj
és párlatai követték. Fokozatosan társult
hozzájuk a korábban haszontalannak
vélt, ezért a levegőbe bocsátott földgáz.
A szénhidrogének termelésének felfutása csak az alföldi lelőhelyek felfedezése
után következett be az 1960-as években.
Mai ismereteink alapján két évtizeden belül
kimerülnek a gazdaságosan kitermelhető
kőolajkészletek, a földgázvagyonunkban
viszont még jelentős tartalékok rejlenek.
A szénhidrogének kitermelése a fogyasztáshoz képest elenyésző hazánkban. A foszszilis energiahordozók előnye egyelőre az
árukban rejlik. Hazánkban a kitermelés
csökkenése miatt a kőszén veszített a jelentőségéből, viszont a kőolaj jelentősége
megnőtt. Számtalan termék nyersanyaga,
közöttük az üzemanyagoké is, amelyek
a lakosság számára is egyre fontosabbak
lettek az elmúlt évtizedekben a személygépkocsi-használat terjedésével.
A hazai háztartások fűtése nagy arányban épül földgázra. Hatékonysága miatt
a hőerőművekben is kiszorítja a kőolajat
és a kőszenet. Minden előnye ellenére is igaz
rá mindaz, ami a fosszilis energiahordozókra általában: kitermelésük, feldolgozásuk
és felhasználásuk is jelentős mértékben
terheli a környezetet.

8. a) Hasonlítsd össze a fosszilis energiahordozók kitermelésének
alakulását Magyarországon!
b) Milyen okokra vezethetők vissza a változások?

19

A múlt energiái

6.5. A hazai földgáz felhasználásának mértéke és forrása
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11. a) Hol találhatók vízerőművek
Magyarországon?
b) Nevezz meg néhányat atlaszod vagy
a világháló segítségével!
12. a) Hogyan le-

het energiát termelni
a széllel?
b) Miért a Kisalföld
a legalkalmasabb
szélfarmok telepítésére? Igazold tényekkel, adatokkal!

13. a) Mi az oka
annak, hogy a Kárpát-medencében jó
lehetőségei vannak
a geotermikus energia
használatának?
b) Hol és hogyan hasznosítják? Járj utána!

Csak a helyi igényeket kielégítő törpe
erőművekben van lehetőség. Előnyük,
hogy kis méretük miatt létesítésük nem
jár nagy környezetátalakítással. Továbbá
az árvízveszélyes időszakokban képesek a
folyóvíz visszatartására.
A szélenergiát hasznosító nagyobb
szélturbinák telepítése különösen a Kisalföldön gazdaságos. Mivel így az energia
termelése az időjárástól függ, ezért csak
olyan területeken érdemes telepíteni, ahol

a villamosenergia-rendszer képes befogadni
az időszakosan érkező többletenergiát.
A geotermikus gradiens magasabb ér
tékei igazi természeti kincset jelentenek
Magyarország számára. A geotermikus
energia széles körű hasznosítását azonban
korlátozza, hogy a szükséges technológia
kiépítése rendkívül költséges. A támogatási
rendszerek átalakításával ösztönözni lehetne a lakosságot a nap- és a földhőenergia
nagyobb arányú hasznosítására.

gőzturbinás
geotermikus
erőmű

etanol- és
bioüzemanyag
előállítás
cementszárítás

14. a) Mutasd be

a 6.6. ábra segítségével, hogyan hasznosítható a geotermikus
energia!
b) Milyen összefüggés
van a földhő hőmérséklete és hasznosításának módja között?
c) Milyen hasznosítási
lehetőségek vannak
a lakóhelyeden?

segédközeges
geotermikus
erőmű

hűtés és
fagyasztás

hagymaszárítás

faanyagszárítás
szövetszárítás

papírgyártás
gyümölcsés zöldségszárítás

gombatermesztés

italok
szénsavasítása

cukorrépa
sűrítés és
szárítás

élelmiszertartósítás

betontömblocsolás
fürdőzés

épületfűtés és
-hűtés

üvegházvízmelegítés
fűtés és
talajfertőtlenítés

élelmiszer
tartósítás,
pasztőrözés
biogáztermelés

vízi
hóolvasztás
állatfajok
és
jégtelenítés tenyésztése

geotermikus
hőszivattyúk

talajmelegítés

6.6. A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei
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Az energiakérdés Magyarországon
Hazánk viszonylag kedvező mezőgazdasági adottságai azt is biztosítják, hogy a bőségesen előállított biomasszában rejlő energiáját is hasznosítsuk. Kisebb létesítési költségei
miatt a helyi fűtési igények kielégítésében
lehet nagyobb szerepe. A bioüzemanyagok
előállításába egyelőre azért nem fektetnek
be, mert a gépjárművek technikailag alig
alkalmasak a hasznosításukra.

Atomenergia kérdőjelekkel
Igen vitatott lehetőség az atomenergia használata. Az atomreaktorban lezajló maghasadással az energia előállítása kisebb
környezetterheléssel történik, mint a fos�szilis anyagot felhasználó erőművekben.
Az eljárás nyomán keletkező hulladék
jelenti az igazi problémát. Az atomerőmű
működéshez szükséges hasadóanyag nem
áll rendelkezésre hazánkban, a keletkező
veszélyes hulladékot pedig csak tárolni lehet
biztonságos helyen, de ártalmatlanítani vagy
megsemmisíteni nem.
A teljes bruttó villamosenergia-felhasználás
forrásmegoszlása, 2015

36,2%
6,9%

11,9%
import

0,4 %
3,8 %
0,6 %
0,03 %
1,5 %
0,5 %

lignit 12,6 %
kőszén 1,1 %

13,7%

földgáz
kőolaj

nukleáris

Miskolc
Győr
Szombathely

Budapest
Székesfehérvár

Nyíregyháza
Debrecen

Kecskemét

Szeged

Pécs

6.8. A napsütéses órák száma Magyarországon
Magyarország jelenleg egyetlen üzemelő ra
dioaktív hulladéktárolója Püspökszilágyon
van. A paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak elhelyezésére új tárolót
terveztek. A Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló Létesítmény a Tolna megyei Bátaapáti
térségében épül. 2008 decembere óta egyelőre még csak felszíni létesítményében fogadja a hulladékos hordókat. A felszín alatti
végleges tároló építése jelenleg folyik.

A termelt hazai villamos energia
megoszlása, 2015

biogáz
biomassza
hulladék
nap
szél
víz

31,3%

16. a) Hogyan függ
1900 1950 2000 2050 2100 2150

52,7%

10,0%
17,4%

11,8 %
0,1 %

megújuló

kőszén/lignit

19,9%

biogáz
biomassza
hulladék
nap
szél
víz

0,6 %
5,7 %
0,9 %
0,05 %
2,2 %
0,8 %

lignit 18,3 %
kőszén 1,6 %

szénhidrogén

6.7. A teljes bruttó villamosenergia-felhasználás és a termelt hazai villamos energia megoszlása (2015)

Fogalmak

villamos energia • nem megújuló energiaforrások • alternatív energiaforrások • kőszénfélék • szénhidrogének • fosszilis energiahor
dozók • kőolaj • földgáz • erőmű • megújuló
energiaforrások • zöldenergia • vízenergia •
szélenergia • napenergia • geotermikus energia • biomassza • atomenergia

össze a napsütéses
órák száma hazánk
medencejellegével
(6.8.)?
b) Tegyél javaslatot,
hogy hol lehetne nap
energiát hasznosítani!

16. A napenergiát

napelem és napkollek
tor segítségével hasznosítjuk. Mi a különb
ség a kettő között?

17. a) Honnan származhat az energiatermelésre használható
biomassza?
b) Hogyan lehet energiát előállítani biomasszából?
18. a) Mi a radioaktív hulladék?
b) Milyen fajtái vannak?
c) Milyen veszélyeshulladék-kezelő megoldásokat ismersz
még?
d) Milyen egészségügyi kockázat mellett
dolgoztak az uránbányászok?
19. Gyűjts információkat az atomerőmű
működéséről!
(www.atomeromu.hu)

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Foglald össze, hogyan alakul a szénhidrogének és a szénfélék szerepe hazánk energiagazdálkodásában!
2. Mely megújuló energiaforrásokat és milyen arányban használják
a településeden (kerületedben)?
3. Készíts tervet arról, hogy milyen megújuló erőforrásokat mire kellene használnia a lakosságnak, az iparvállalatoknak, a közüzemeknek,
az állami intézményeknek!
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7.

Kapcsolatban egymással és a világgal

Magyarország a globalizálódó világban

1. a) Elevenítsd fel, mit jelent a globalizáció fogalma!
b) Nézz körül az osztályban: milyen világmárkák vannak veletek?
c) Gondold végig, hogy hol szoktál élelmiszereket vásárolni és hol frissíted
a ruhatáradat!

7.1. Globalizált világban élünk, ha akarjuk, ha nem

2. a) Hasonlítsd össze a 7.2. ábrát az atlasz domborzati térképével!
Magyarázd meg az üdülőkörzetek kialakulásának okait! Melyek a vonzerőik?
b) Nevezz meg minden üdülőkörzetből egy-egy kiemelt idegenforgalmi
központot!
Mátra–Bükk

Dunakanyar

Sopron–
Kőszeghegyalja

Tisza-tó
Velencei-tó–
Vértes

Balaton
Mecsek–Villány

7.2. Magyarország üdülőkörzetei

Új világba csöppentünk
Az 1990-es években, a piacgazdaságra való
áttéréssel hazánk lakói is megtapasztalták,
hogy milyen a globalizálódó világgazdaság.
A korábbi évtizedek mesterségesen lefojtott,
korlátozott fogyasztási lehetőségeket biztosító gazdasági és szociális légköre után más
világban találták magukat.
Az 1990-es években még óriási dolognak
számított a vidéki településeken a vezetékes telefonhálózat kiépítése. Akkor még
csak hallani lehetett, hogy léteznek olyan
számítógépes hálózatok, amelyek telefonos
kapcsolat segítségével egymástól távol lévő
gépeket is össze tudnak kötni. Azóta az
informatika vívmányai, a hatékony kapcsolatteremtő eszközök és a világháló révén
mindnyájan bekapcsolódhattunk a globális
világba. A globalizáció átalakítja gondolkodásunkat, fogalom- és szóhasználatunkat,
életmódunkat és napi cselekvéseinket.
A virtuális világ a társadalom életének
szervezésében is egyre nagyobb teret kap
Magyarországon. Készpénz nélkül is bekapcsolódhatunk a fogyasztásba, sőt elegendő,
ha a virtuális térben keressük meg a megvásárolni kívánt árucikket. A közüzemi számlák kifizetése, a különböző dokumentumok
beszerzése és az adóbevallás a világhálón is
rendezhető. A gyors és hatékony ügyintézés
érdekében minden tájékoztatást megkapunk
az éteren keresztül.
A globális világ roppant gyorsan változik, a társadalom viszont csak fokozatosan alkalmazkodik az állandó készenléti
helyzethez. Egyre nagyobb az igény azokra
a szolgáltatásokra, amelyek, ha csak rövid
időre is, de kikapcsolnak a rohanó életmódból.
Az elmúlt két és fél évtizedben a belföldi
turizmus egyre jelentősebb szerepet töltött
be Magyarországon. 1991-ben a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek 35%-a
volt belföldi, 2016-ra ez az arány 52%-ra
nőtt. A magyar GDP 9,8%-a a turizmusból
származik.

110

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 110

2018. 04. 13. 8:39

25

10

15
10
5

0

0

7.3. Az internetes vásárlások aránya az utolsó vásárlás
időpontja szerint
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16–75 éves népesség (százalék)

30

5. Elemezd a 7.5. ábrát!
a) Milyen változás olvasható le a diagramról?
b) Mi a változás magyarázata?

20

3. Melyek az internetes vásárlás előnyei és hátrányai?
Értelmezd a 7.3. ábrát!

7.5. A vezetékes és a mobiltelefon versengése

4. Hasonlítsd össze Magyarország adatait Európa leg-

fejlettebb és legelmaradottabb térségeivel (7.4.)!

Európa
100%
Az e-kereskedelem forgalma
(milliárd euró)
Nyugat-Európa 252,9
Közép-Európa
89,5
Dél-Európa
50,6
Észak-Európa
37,6
Kelet- és
24,8
Délkelet-Európa

2,5 millió munkahely létrejötte
közvetlenül vagy közvetve
az online kereskedelem jóvoltából
4,2 milliárd darab csomag kiszállítása

1. Svédország
2. Spanyolország
3. Norvégia
4. Hollandia
5. Írország
6. Dánia
7. Svájc
8. Egyesült Királyság
9. Finnország
10. Ausztria
28. Magyarország

Okostelefont használók aránya
a 16 év feletti népesség körében (%)
83
80
79
76
75
74
72
71
67
66
50
%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75%
43%

8,0%

Magyarország
685 millió fő
8,4 millió fő
100%
15 év feletti népesség
76%
516 millió fő 6,4 millió fő
internethasználók
36%
296 millió fő
3,0 millió fő
e-vásárlók
az e-kereskedelem részesedése 2,7%
a kiskereskedelemből

Az 1 főre jutó e-kereskedelmi forgalom
(euró)
euró Egyesült
Királyság 2422
2500
Dánia 2059
2000
Norvégia 1529
1500
Finnország 1320
1000
Írország 1275
500
Magyarország 114
0
1. 2. 3. 4. 5.
26.
A közösségi oldalakat használók aránya
a 15 év feletti népesség körében (%)
73
1. Norvégia
68
2. Luxemburg
67
3. Belgium
66
4. Egyesült Királyság
65
5. Dánia
62
6. Svédország
61
7. Magyarország
59
8. Málta
59
9. Hollandia
59
10. Macedónia
%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Forrás: Eccomerce Europe, Eurostat, Google Consumer Barometer

7.4. Online Európa (2015)

111

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 111

2018. 04. 13. 8:39

6. a)Mi az, ami megvalósult 2015-ig a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési
tervéből? Hasonlítsd össze a 7.6. ábrát az atlasz térképével!
b) Mi az autópályák előnye?
c) Hogyan lehetne csökkenteni a közlekedéshálózat révén Budapest gazdasági túlsúlyát a vidéki városokhoz képest?
2015-re tervezett elérhetőség (perc)
15

Miskolc

30

Eger

Győr
Székesfehérvár

Budapest
Szolnok

Veszprém

Debrecen

Kecskemét
Dunaújváros

Nagykanizsa

Nyíregyháza

Békéscsaba

Szekszárd
Pécs

Szeged

Gyorsforgalmi
úthálózat, 2003
meglévő
tervezett

7.6. A gyorsforgalmi úthálózat és az elérhetőség fejlesztési terve 2003-ban

7. A magyar piacon

Tesco

Coop
a 21. században a tőke
Spar
és a szervezeti egységek
CBA
koncentrációja figyelhető
Reál
meg.
Lidl
a) Mit jelent ez?
Auchan
b) Mi alapján választod
meg, hogy hol vásárolsz? Penny Market

A globalizáció hatása
a gazdaságra
Ahogyan az ember mindennapi élete, a társadalom berendezkedése, úgy a gazdasági
környezet is a globális viszonyokhoz igazodik. A megváltozott fogyasztási szokások
a folyamatosan átalakuló gazdaságban is
éreztetik a hatásukat. Természetesen a kettő
kölcsönhatásban van, hiszen a megjelenő
új termékek, szolgáltatások és fogyasztási
helyek is hatnak a fogyasztói magatartásra.
A világgazdasági folyamatokba való
bekapcsolódás hatására hazánkban is nőtt
a szolgáltatások jelentősége a gazdaságban.
A szolgáltatások igénybevételéhez megfelelő infrastruktúra szükséges. A hálózatok
kiépítése és folyamatos bővítése, az igénybe
vehető szolgáltatások körének növekedése
jellemző Magyarországon az elmúlt húsz
évben. Kiépültek a gyorsforgalmi utak is.
E beruházásoknak köszönhetően sokat javult
hazánkban az elérhetőség. A számlapénz
használatának terjedésével egy időben a
bankfiókhálózat is gyorsan kiépült.

Átalakuló kereskedelem

Aldi
0

100 200 300 400 500 600 700 800
(milliárd Ft)

7.7. A napi cikkek kereskedelmének legnagyobb
szereplői forgalmuk alapján (milliárd Ft) (2016)

8. Miért nevezik a bevásárlóközpontokat a „fogyasztás szentélyének”?

A fogyasztói társadalom igényeinek megfelelően Magyarországon is átalakult a kereskedelem. A koncentráció, a mindent
egy helyben megvásárlás igénye már mindennapjaink része. A település méretétől és
központi funkcióitól függően a különböző
méretű, különféle kis üzleteket tömörítő üzletházak és bevásárlóközpontok (a köznyelvben plázák) szerte az országban megtalálhatók. Általános bevásárlásainkat hatalmas szuper- és hipermarketekben is bonyolíthatjuk. Árucikkeik folyamatos feltöltését
a nagyvárosok, különösen Budapest körül
kiépült logisztikai központok segítik (7.9.).

7.8. Bevásárlóközpontban
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Magyarország a globalizálódó világban
A világmárkák mellett maguk a transznacionális vállalatok (a köznyelvben multik)
is megjelentek Magyarországon, befektetéseik felfutása, azaz a külföldi működőtőke
hazai megjelenése az 1990-es években volt
látványos. A privatizációs befektetéseik,
valamint az ún. zöldmezős beruházásaik
után egyre inkább a már működő vállalkozásaik fejlesztése vált jelentőssé.
A szolgáltatói szférában való megjelenésük mellett különösen a feldolgozóipari,
azon belül is az összeszerelő egységek
Magyarországra telepítése a jellemző. Ha
stratégiáik változnak, vagy módosulnak
körülöttük a működési feltételek, akkor
a transznacionális vállalatok érdekeik
nek megfelelően felszámolják és máshová
helyezik hazai telephelyeiket. A külföldi
nagyvállalatok beruházásaikkal rengeteg
munkahelyet teremtenek, és az állam számára is jelentős bevételi forrásnak számítanak. Felgyorsítják az innovációk terjedését,
és fokozzák a gazdaság hatékonyságát.
A magyar gazdaság modernizációja az elmúlt húsz évben külföldi tőke segítségével
történt. Befektetéseik a piac hazai szereplőit
is állandó megújulásra sarkallják.

9. a) Mi alapján alakították ki a logisztikai körzeteket?
b) Szerinted mi a feladata egy logisztikai menedzsernek?
logisztikai vonzáskörzetek
Miskolc

Záhony
Nyíregyháza

Győr (Gönyű)

Sopron

Budapest

(Nagytétény)

Székesfehérvár

(Soroksár)

(Csepel)

Debrecen
Szolnok

Kecskemét
Nagykanizsa

Szeged
Baja

Békéscsaba Logisztikai
központok
országos
jelentőségű
regionális
jelentőségű

7.9. Logisztikai körzetek és központok Magyarországon
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70

(százalék)

A külföldi működőtőke
Magyarországon

külföldi
leányvállalatok

60
50

hazai
vállalkozások

514 000

40

1 870 000

30

38 740 000
millió Ft

20
10
0

vállalkozások
száma

vállalkozások
árbevétele

foglalkoztatottak
száma

7.10. A külföldi leányvállalatok száma és aránya Magyarországon (2014)

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

globalizálódó világgazdaság • fogyasztói társadalom • világháló • virtuális világ • rekreáció • információs és kommunikációs techno
lógia • hálózatok • elérhetőség • koncentráció
• bevásárlóközpont • hipermarket • logisztikai központ • világmárka • transznacionális
vállalat • külföldi működőtőke • privatizációs
befektetés • zöldmezős beruházás • innováció

1. Tájékozódj, hogy településeden (kerületedben) milyen beruházások
történtek az elmúlt húsz évben! Mennyi az állami (európai (uniós), és mennyi
a magánberuházás? Mennyi kapcsolódik az utóbbiak közül külföldi tőkéhez?
2. Milyen infokommunikációs eszközök vannak a környezetedben?
Mire használod ezeket az eszközöket?
3. Gyűjtsd össze, hogy milyen szolgáltatásokat veszel igénybe a mindennapjaidban! Milyen infrastruktúra szükséges azokhoz? Rendezd
a szolgáltatásokat aszerint, hogy milyen rendszerességgel vannak jelen
az életedben! Mely szolgáltatásokat éred el helyben, és melyek azok,
amelyekért más településekre kell utaznod?
4. Tájékozódj az iskola településén (a kerületében), hogy ott milyen hazai
és külföldi nagyvállalatok vannak! A gazdaság melyik ágazatához tartoznak?
5. A rekreáció mint a szabadidő hasznos eltöltése nagyon fontos az emberi erőforrás szempontjából. Van-e a lakóhelyed közelében olyan tó, folyó
vagy erdő, ahol pihenhet a lakosság? Mit kellene tenni annak érdekében,
hogy ne károsodjon a túlhasználat következtében?
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8.

Együtt Európával

Magyarország az Európai Unióban

1. a) Nyiss ki
egy napilapot, vagy
keress egy híroldalt
a világhálón! Gyűjtsd
össze, milyen híreket
találsz az Európai
Unióról!
b) Mit jelent a gazdasági integráció?
Milyen fokozatai
vannak?
2. a) Nézz utána,
hogy mi az euroatlanti térség és hogyan határolható le!
b) Mi volt a KGST és
a Varsói Szerződés?
Mikor és miért volt
ezeknek tagja
Magyarország?

Út az Európai Unióba
Az 1990-es évektől Magyarország, a korábbi
évtizedek kényszerű nemzetközi kapcsolatainak újragondolása után, külpolitikai
célkitűzésként fogalmazta meg az ún.
euro-atlanti integrációt. A szomszédos
országokhoz hasonlóan ezt a nyugati irányvonalat erősítettük azáltal, hogy csatlakozási
kérelemmel fordultunk az intézményekhez.
Hazánk a NATO-ba való belépés (1999)
után öt évvel, 2004-ben lett az Európai
Unió tagja. Mindkét belépés előtt népszavazást tartottak, amelyen a részt vevő lakosság egyértelműen a csatlakozás mellett
tette le a voksát. A csatlakozás előkészítése
a rendszerváltozás pillanatában megkezdődött. Magyarország és a többi csatlakozni
kívánó kelet-közép-európai ország számos
kedvezményt és támogatást kapott az Európai Közösségtől az 1990-es években.

3. a) Vitassátok meg, hogy a Kárpát-medencei országok
Unióba lépése milyen pozitív hatásokkal járhat a magyarságra nézve!
b) Nézz utána, hogy a szomszédos országok mikor csatlakoztak az Európai Unióhoz!
c) Sorold fel azokat a szomszéd országokat is, akik nem
csatlakoztak az integrációhoz! Mi volt az indokuk?
d) Vitassátok meg, hogy miért előnyös számunkra, ha
a szomszéd országok mindegyike az EU tagja!
4. Mit gondolsz, melyek voltak a problémás pontok az
unióhoz csatlakozó Magyarország számára, és miért?
5. a) Mit jelent a „Koppenhágától Koppenhágáig” jelszó?
b) Nézz utána hogy a csatlakozási tárgyalások során melyek voltak a leginkább vitatott kérdések Magyarország és
az Európai Unió között!
6. a) Mikor szűnt meg a határellenőrzés a szomszéd
országok egy része felé?
b) Melyek ezek az országok?
c) Mi a schengeni övezet?
d) Nézd meg az atlaszban, hol húzódnak a schengeni határok!
Mi a jelentősége annak, hogy csatlakoztunk az övezethez?

A csatlakozás folyamán kétoldalú tárgyalások sorozata előzte meg a belépés
okiratának aláírását. A csatlakozni kívánó
országoknak teljesíteniük kellett az ún. koppenhágai kritériumokat. (Lásd 8. feladatot!)
A konkrét csatlakozási tárgyalások 1998-ban
kezdődtek. A 30 fejezet kölcsönös megvitatása nem volt egyszerű feladat. Hazánk már
2000-ben megnyitotta valamennyi részt,
majd 2002 végén sikerült lezárni az egyeztetéseket. A magyar fél már a tárgyalások
során egyértelművé tette, hogy az uniós
csatlakozás, a szomszéd országokkal való
kapcsolatok javítása, valamint csatlakozásuk támogatása a nemzetpolitika szerves része. A tagság elnyerése óta eltelt évtizedben
is folyamatos volt a törekvés a Kárpát-medencében élő magyarság érdekeinek képviseletére az Unió keretein belül.

e) Miért van kiemelkedő jelentősége azoknak a határszakaszoknak, amelyek egyben az Európai Unió külső határai is?
f) Miért van korlátozás a nagy szállító járművekre a határátkelőhelyeknél?

7. A 8.1. ábra segítségével mutasd be a csatlakozás
folyamatát Magyarország példáján!
Közösségi joganyag átvilágítása

közösségi
tárgyalási
álláspont

tárgyalási
fejezet
megnyitása

magyar
tárgyalási
álláspont

tárgyalási fordulók
csatlakozási jegyzőkönyv
ratifikáció
tagság
8.1. Az Európai Unióhoz csatlakozás folyamata
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Fogalmak

gazdasági együttműködés • koppenhágai
kritériumok • csatlakozási tárgyalások •
nemzetpolitika • nyitott gazdaság • felzárkózás • nemzetgazdasági érdek • euró • kohéziós alap
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Az európai integráció az állam egésze,
a gazdaság egyes szereplői és az állampolgárok szempontjából egyaránt előnyös.
A csatlakozással sikeressé vált a „fejlett
Európához” való felzárkózási folyamat.
Mivel külkereskedelmi forgalmunk döntő
hányadát az unió tagországaival bonyolítjuk
le, ezért igen jelentős előny, hogy nem érvényesek ránk azok a korlátozások, amelyeket
az unió saját gazdasága védelmében a nem
uniós tagokkal szemben érvényesít.
Az EU infrastruktúra-fejlesztési programjai által az áruk, szolgáltatások és információk áramlását segítő hálózatokhoz
kapcsolódhatunk.
A kevésbé fejlett térségek felzárkóztatását szolgáló alapokból jelentős beruházási támogatásokat kapott Magyarország.
Az európai jogrend alkalmazása jogbiztonságot jelent, segíti az intézmények működését.
Azonban azzal, hogy tagországgá váltunk,
nemzetgazdasági érdekeink egy része sérül
is. Az összeurópai érdekek különbözőképpen érintik az egyes államokat. Az újonnan

8. Értelmezd a kifejezéseket!
A koppenhágai kritériumok röviden:
– szabad és működő
piacgazdaság;
– stabil demokrácia,
működő intézményrendszerrel;
– jogállamiság,
emberi és kisebbségi
jogok érvényesülése;
– belépés a monetáris unióba;
– az uniós jogszabályok elfogadása.

(millió euró)

20

Mérlegen az EU-tagságunk

04

A gazdasági szempontok is indokolták a csatlakozást. Hazánk nyitott gazdaságú ország.
Az élénk export és import nem csupán
az árukra és szolgáltatásokra vonatkozik,
a munkaerő és a tőke áramlása is folyamatos az országból és az országba. Ez nem
negatív jellemző, hiszen a világ országainak
jelentős része Magyarországhoz hasonlóan
a világgazdaság szerves része. Legjelentősebb
partnereink ebben az Európai Unió országai,
így számunkra is előnyös, ha részesülünk
a gazdasági unió nyújtotta lehetőségekből.

belépő, az egykori szovjet érdekszférához
tartozó országok mindegyikében gazdasági
átalakulásra, modernizációra volt szükség.
Ezeknek a folyamatoknak vannak vesztesei
is. Bizonyos döntési jogkörök átszállnak az
Európai Unióra, gazdasági döntéseinket,
nemzetközi politikánkat igazítani kell
a közös európai elvekhez. Fontos azonban
hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti a szuverenitásunk feladását.
Ha figyelembe vesszük gazdasági adottságainkat, az európai gazdasági térben
elfoglalt helyzetünket, akkor számunkra
a követendő példák ún. félperiféria országai lehetnek.

20

Nyitott gazdaság

8.2. Az EU-ból származó bevétel és az EU felé teljesített befizetés
(goo.gl/DHa47d)

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Az Európai Unió polgáraként lehetőséged van rá, hogy az Unió
bármely oktatási intézményében tanulhass. Gyűjtsd össze, hová mennél
tanulni Európában, és indokold is választásod! Milyen előnyei és nehézségei (hátrányai) vannak a külföldön tanulásnak?
2. a) Sorolj fel olyan témaköröket, amelyekben egyetértenek az EU tagállamai!
b) Melyekben eltérőek a nézeteik?
3. a) Mely EU-s országok tagjai a Visegrádi országok közösségének?
b) Milyen okok miatt jött létre ez a szövetség az EU-n belül?
4. Mit gondolsz, a Brexit milyen hatással lesz az EU gazdaságára?
5. Milyen uniós támogatással készülő beruházásokat látsz a környezetedben? Gyűjts minél több példát, tájékozódj többféle forrásból!
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9.

Helyek és emberek

A települések és a közigazgatás

Önmeghatározásunknak fontos része, hogy városban
vagy vidéken élünk, a fővárosban vagy máshol az
országban van a lakóhelyünk. A társadalomba való
1. a) Hol élsz? Határozd meg településed típusát és
helyét a közigazgatási rendszerben! Melyik nagytájhoz
tartozik?
b) Mennyien laknak a településen, ahol élsz, és mennyien
laknak a szomszédos településen?
c) Jellemezd a települést a korábban tanultak szerint!

beilleszkedésünk folyamatában fontos szerepet játszik az
a közeg, amiben életünk első időszakát töltjük. Minden
lakóhelynek vannak előnyei és hátrányai.
5. a) Hogyan változott az egyes településtípusokban élő
lakosság száma és aránya (9.2.)?
b) Melyek a legsűrűbben, és melyek a legritkábban lakott
területek haznkban (9.3.)?
100
90

3. a) Melyek a városhiányos területek? Miért nem alakult

ki az adott területen jelentősebb központ?
b) Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy hiányoznak az igazi
nagyvárosok a mai Magyarország területéről?

4. Mely településtípusokon készülhettek a 9.1. ábra

képei? Mi alapján állapítottad meg?

2 995 823

3 053 310

3 033 770

2900645

5 374 902

5 362 319

5 387 779

5 174 818

5170433

10 2 059 226

2 016 681

1 759 209

1 729 040

1759407

70

(százalék)

100 ezer főnél többen laknak! Használd az atlaszt!

3 275 335

80

2. Nevezd meg azokat a városokat, amelyekben
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9.2. A különböző településtípusokban élők számának
és arányának változása
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9.3. Magyarország népsűrűsége

6. a) Mi alapján tekinthető egy település városnak?
b) Milyen elemekből áll a városi infrastruktúra?
c) Sorolj fel olyan szolgáltatásokat, amelyeket csak városokban tudsz elérni!

9.1. Épülettípusok Magyarországról

116

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 116

2018. 04. 13. 8:39

Sajátos településrendszer

Az urbanizáció Magyarországon

A települések több mint felében 1000 főnél kevesebben élnek, miközben a fővárosban a lakosság száma
meghaladja az 1,7 millió főt. Budapest lakosságszáma
alapján messze kiemelkedik a települések közül, az utána
következő városok lélekszáma lényegesen kisebb. Sok
település van, de a népesség tömörülése is igen nagy.
A településsűrűség és a települések átlagos nagysága
országrészenként eltérő, ennek természeti és történelmi
okai egyaránt vannak.

A városok és a városlakó népesség számának növekedése
a 20. század második felében következett be, de a rendszerváltással ez a folyamat le is zárult. A városok száma
ugyan növekedett 1989 után, de ez valójában a várossá
nyilvánítások magas száma miatt van. A városok minőségi jellemzői az egyes országrészekben lényegesen
különböznek. A városi infrastruktúra fejlettsége és a
kommunális ellátás minősége alapján Budapesten és
közvetlen környezetén kívül az üdülőkörzetek vannak
előnyös helyzetben.

7. a) Keresd meg Gönc városát az atlaszban! A 2001 óta

ERŐSSÉGEK
– kedvező az érettségi nélküli középfokú végzettségűek aránya
– növekszik a felsőfokú végzettségűek aránya
– emelt szintű kistérségi járóbeteg-szakellátás
– korszerű óvoda
– korszerű uszoda
– színvonalas kulturális programok
– kedvező földművelési, erdőgazdasági és halászati adottságok
– szántóterületeken ipari növénytermesztés
– közúti-vasúti hálózat

LEHETŐSÉGEK
– járási központ szerepének erősítése
– a településhez kötődés erősítése
– turisztikai lehetőségek kihasználása
– gazdaságfejlesztési, városmarketing tevékenység erősítése
– kedvező növénytermesztési adottságok kihasználása, feldolgozóipar létesítése a helyi kultúrnövényekre (burgonya, kajszibarack)
– város saját arculatának megőrzése
– az M30-as gyorsforgalmi autóút
– az ingázás minőségi feltételeinek megteremtése
9.4. Gönc városfejlesztési stratégiáját meghatározó kedvező
és kedvezőtlen adottságok
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újra városi rangot viselő Göncön 2053 fő él (2017).
Hogyan és milyen mértékben határozhatja meg a város
fejlődését a fekvése és a természeti adottságai?
b) Hogyan és milyen mértékben határozhatja meg a város
fejlődését a városlakók tudása, iskolai végzettsége?
c) Városfejlesztési tanácsadóként mit javasolnál a város
polgármesterének? Válaszod kidolgozásához keress az
interneten jellegzetességeket a városról, és használd fel
a 9.4. ábrán összegyűjtött információkat is!

Pálháza

Sátoraljaújhely

Makkoshotyka
37
Komlóska

Sárospatak

9.5. Gönc és környéke

8. a) Elemezd a táblázat szempontjaihoz hasonlóan
a lakóhelyedhez közel fekvő kisváros adottságait!
GYENGESÉGEK
– magas munkanélküliségi arányszám
– csökken az érettségizettek aránya
– elavult infrastruktúrájú közintézmények
– nincs bölcsődei ellátás
– az általános iskolás korú gyermekek egy része
más településre jár iskolába
– mikrovállalkozások túlsúlya, a nagyvállalati kör
hiánya
– kevés K+F tevékenység
– romló minőségű úthálózat
– csekély a vasúti forgalom
– téli időszakban füstszennyezés
– sok illegális hulladéklerakó

VESZÉLYEK
– elvándorlás, születésszám csökkenése
– stagnál vagy csökken a helyi munkahelyek száma
– alvóvárosi szerep
– nincs közvetlen kapcsolat a forgalmas közlekedési folyosókkal
– növekszik a közlekedési környezetterhelés
– nagy átmenő forgalom a turistaszezonban
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Halódó falvak
Úgy tűnik, hogy az aprófalvak leépülése, elnéptelenedése nem állítható meg. Életben maradásukhoz olyan
lendületes és innovatív helyi vezetésre van szükségük,
akik támogatják a munkahelyteremtő vállalkozókat,
lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára a helyben
végzett munkára. Kitörési lehetőség sok esetben az
9. Milyen összefüggést veszel észre a foglalkoztatási

arány, a munkanélküliségi ráta (9.6.), a működő vállalkozások megoszlása (9.9.) és a településtípus között?
főváros

főváros 12,2
14,7

83,8

középfokú
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16,1

82,0

19,5

falvak 9,1
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9.6. Foglalkoztatási arány és munkanélküliségi ráta (2011)
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9.9. Működő vállalkozások megoszlása (2012)

12. Milyen feladatokat kell ellátnia egy települési önkormányzatnak? Gyűjts a válaszhoz információkat, próbáld
meg értelmezni a tartalmukat!
13. Határozd meg lakóhelyed optimális népességszá-

14. A névregiszter (http://www.ksh.hu/apps/hntr.main)
és egyéb helytörténeti források alapján vizsgáld meg
lakóhelyed környékén a települések neveit! Tükrözik-e
a nevek a település eredetét és az alapítók nevét, a kort,
amelyben kialakult?

természetes fogyás

falvak

–8

63,0

mát! Milyen szempontokat kell figyelembe venni?
Hasonlítsd össze a társaid által meghatározott népességszámokkal!

10. Miért öregszik el az aprófalvak lakossága?

(‰)

idegenforgalomban lehet, de a kedvező természeti
adottságok és a nyugodt falusi környezet önmagában nem elegendő az idegenforgalom jelentőségének
növeléséhez. Ha az adott falunak nem megfelelő az
infrastruktúrája, a felzárkózást segítő állami és európai
uniós pályázatok révén fejlesztéseket hajthat végre.
Kérdés, hogy a települések vezetősége tud-e élni ezzel
a lehetőséggel.

–3

–2

–1

0

+1

9.7. A népesség változása településtípusok szerint (2011)

11. Nézz utána a logók mögötti tartalmaknak (9.8.)!

Hogyan próbálják megtartani a falusi lakosságot a kezdeményezések?

15. Van-e címere a településednek? Melyek a jellegzetességei? Mit fejez ki?
16. Tekintsd át településed fejlődését! Mennyien lakhatják majd 2020-ban és 2050-ben? Hogyan becsülhető meg
a változás?
17. a) Hogyan alakultak ki a tanyák?

b) Keress példát a tanyatípusokra a Google térképen! Mely
megyékre jellemzőek?
c) Mi a tanyák jövője?

9.8. A falvakért!

118

foldrajz10_III_fej_Magyarorszag_foldrajz.indd 118

2018. 04. 13. 8:39

A települések és a közigazgatás
Az önkormányzatok szerepe
A településrendszer Magyarország közigazgatásában igen fontos szerepet játszik.
A rendszerváltást követően minden településen önálló önkormányzat működhetett.
A saját ügyekben való döntés jogához
gazdasági önállóság is társult. Noha az új
önkormányzati törvény több beleszólást
engedélyez a központi kormányzatnak
a kormányhivatalokon keresztül, ennek
ellenére továbbra is széles jogkörökkel
rendelkeznek a helyi ügyek intézésében.
Korábbi leckében már volt szó az állam
működéséhez szükséges költségvetésről.
Ahogyan az állami szint működtetése sem
egyszerű, úgy az önkormányzatok esetében
is összetett rendszer szükséges, a fenntartását segítő alkalmazottak száma a település
méretétől függően változik. Még a legkisebb
közösségek hatékony működéséhez is szükség van szervezésre.

A rendszerváltás után a területfejlesztési politika ún. kistérségi szinten határozta meg
a támogatandó térségeket, amelyek hozzávetőlegesen az egykori járások területével
egyeztek meg. A helyettük kialakított területegységek a hagyományokhoz visszanyúlva
a járás nevet kapták. A járási hivatalok a településektől vesznek át bizonyos adminisztratív feladatokat, elsősorban az okmányok
ügyintézését.

Az Európai Unió regionális politikája célul
tűzte ki a fejlettségi különbségek mérséklését nem csupán a tagállamok között, hanem
azokon belül, a régiók szintjén. Ennek egyik
fontos eleme az a kohéziós alap, aminek
jelentőségét a hazai beruházások finanszírozásában már említettük.

Régiók Európája – Magyar
országon is?
Hazánk közigazgatási rendszere a gyakorlatban erőteljesen kétpólusú. Az állam és az
önkormányzatok között gyakorlatilag nincs
a nagyobb területegységek érdekeit összefogó
döntéshozó és végrehajtó szerepű regionális szint. Történelmi hagyományai ugyan
nincsenek hazánkban, de a hatékony uniós
együttműködés érdekében, tervezési és statisztikai céllal létrejöttek a régiók. Kialakításuk
a megyerendszeren alapul. Ez nem jelenti
azt, hogy csak papíron és térképen léteznek.
Valóban vannak az országban regionális különbségek, amelyek mérséklésében segítséget
nyújt az Európai Unió.

9.10. A jövedelem eloszlása Magyarországon

a) Mire utalnak a színek és a torzított terület?
b) Milyen regionális különbségekről árulkodik
a fejlettségi mutató alapján készített ábra?
c) Szerinted milyen módon lehetne ezeket
a különbségeket mérsékelni?

18. Tudod-e,

honnan ered a járás
kifejezés?

19. Nézz utána, mit

jelent a területfejlesztés!

20. a) Nézz utána,

mi volt korábban
a vármegye szerepe!
b) Milyen szerepet
töltenek be ma a
megyék a közigazgatásban?

21. Mutasd be,

hogyan működik
a társadalom alapegysége, a család!
Készíts jegyzeteket!
– Hogyan gazdálkodtok a rendelkezésetekre álló forrásokkal?
– Milyen tevékenységi
köröket láttok el?
– Kinek mi a feladata?
– Hogyan ápoljátok
a kapcsolatokat a szélesebb rokonsággal,
a barátokkal?
– Milyen formában
van kapcsolatod az
állammal?
– Milyen szabadidős
tevékenységeket
végeztek?

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

település • településsűrűség • településhálózat • várossá nyilvánítás • önkormányzat •
közigazgatási rendszer • régió • megyerendszer • regionális különbségek • járás

1. Külföldi vendéged érkezik, aki szeretné megnézni a jellegzetes magyar településeket. Milyen településekre vinnéd el őt? Válaszodat indokold!
2. Foglald össze, hogy a magyarországi nagyvárosok milyen szerepet
töltenek be a társadalom életében!
3. Nézz utána, hogyan változik az önkormányzatok működése az egyes
települési szinteken! Válassz ki egy-egy települést, és a világhálón elérhető
adatok segítségével mutasd be, hogyan szervezi az életét!
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Kapu a világra az ország közepén

10. Budapest és az agglomeráció
Budapest szerepe és jelentősége messze kiemelkedik
városaink körében és általában a magyar társadalom a
nemzetgazdaság szempontjából is. A Kárpát-medence
legjelentősebb városa, a magyarság fővárosa, Kelet-Közép-Európa és az Európai Unió egyik térségi központja.

Budapest az egyetlen településünk, amelynek világvárosi szerepköre van a globalizálódó világban. Olykor
„vízfejnek” is nevezik, hiszen népességszáma (és több
tekintetben szerepe is) aránytalanul nagy az ország
többi részéhez képest.

1. Alakítsatok csoportokat, és csoportonként dolgoz-

külföldi tőkebefektetés
külföldi érdekeltségű vállatok
kizárólag külföldi érdekeltségű váll.
beruházások IKT ágazatban
alkalmazottak IKT ágazatban
K+F költségfelhasználás
K+F létszám
alkalmazottak pénzügyi ágazatban
szállodák külföldi vendégei
kiadott idegen nyelvű könyvek
Budapest

ország
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10.1. Budapest innovációs szerepkörének súlya
az országban (2014)
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10.2. Budapest nagyvárosi szerepkörének súlya az országban
(2014)
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A budapesti kerületetekből az agglomerációba
költözött háztartások aránya, 2001–2011*
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zatok fel egy-egy témát! A tankönyv információja mellett
használjatok térképeket, és ha mód van rá, az internetet is!
1. csoport – Mekkora Közép-Magyarország súlya az
ország gazdasági életében?
a) Mennyi a részesedése az ország területéből, népességéből, GDP-jéből?
b) Hányszor nagyobb az átlagos népsűrűsége, mint az
országé?
c) Hányszor nagyobb az egy főre jutó GDP értéke az országos átlagnál?
2. csoport – Hogyan segítették elő a természeti erőforrások a központi szerep kialakulását?
a) Hazánk mely nagytájai találkoznak a Közép-Magyarország régió területén?
b) Mit biztosítanak a hegységek a régió számára?
c) Melyik tájon a legjelentősebb a mezőgazdasági termelés?
d) Milyen szerepe van a Dunának a régió életében?
3. csoport – Hogyan változott Budapest lakosságszáma?
a) Mennyivel csökkent Budapest lakosságszáma 1990–2011
között (9.2.)!
b) Miért költöztek ki az emberek Budapestről? Főként mely
településekre költöztek ki? Mi lehet a magyarázata?
c) Melyik településtípust jellemzi a napi ingázók magas aránya?
d) Miért fordult meg később a vándorlás iránya?

lakónépesség
külföldi vendégek szállodákban

* a legnépszerűbb szektorba kiköltözők aránya a szektor színével jelölve

10.3. A Budapestről kiköltözők célterületei
az agglomerációban (2001–2011)
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Budapest hazai szerepköre

Nagyvárosi problémák

A nemzeti főváros kialakításának igénye a
19. század második felére tehető. Pest, Buda
és Óbuda egyesítését követően Budapest
vált a magyar állam fővárosává, ekkor kerültek oda a törvényhozó és kormányzati
intézmények. Közigazgatásban betöltött
központi szerepét ettől kezdve mindvégig
megőrizte. A társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepköre a népességi súlyát
is meghaladja (10.1., 10.2.).
Budapest és az ország többi része, a „vidék” közötti különbségek kettőssé teszik
az ország arculatát. A regionális politika
sikeressége ilyen nézőpontból eleve kudarcra
van ítélve, hiszen a főváros előnyei további
fejlődést generálnak, miközben a vidék
a támogatások ellenére is nehezen tud vele
lépést tartani.

A rendszerváltás után rövid idő alatt lejátszódó, nagy horderejű változások számos
problémát vetnek fel Budapesten. A város
nem tudott felkészülni a hirtelen megnövekedő fogyasztás következményeire.
A személygépkocsik használatának és a
forgalom megugrása a fővárosi közlekedést
hosszú évekre megbénította, a nagy terhelés
pedig rontotta az úthálózat minőségét.

Budapest a globalizálódó
világban
Korábban már tanultad, hogy a rendszerváltást követő gazdasági átalakulás
folyamatában kiemelkedő szerepet kapott
a külföldi működőtőke. A beruházások
egyenlőtlenül oszlottak el az országban,
jelentős részük Budapesten összpontosult.
Az elmúlt két évtizeben ebben nem történt
sok változás: a fővárosnak a tőkevonzó és a
tőkemegtartó képessége is nagy. Ennek az a
legfőbb oka, hogy Budapest a legjelentősebb
magyar fogyasztópiac, és a legnagyobb
hazai munkaerőpiack. A korábbi évtizedek
városfejlesztő politikájának köszönhetően
eleve itt volt a legfejlettebb az infrastruktúra
és a szolgáltatások köre. A külföldi vállalatok
telephelyválasztásában fontos az elérhetőség
szerepe, ami hazánkban egyértelműen Budapesten a legjobb. A főváros az előnyeinek
köszönhetően a gazdaság modernizálásában, a korszerű technológiák bevezetésében,
az innovációk megjelenésében is élen jár.
Ezért a fővárosban a legtöbb beruházás
a szolgáltatásokhoz kapcsolódik.

Az 1850-től 1873-ig tartó gazdasági növekedés időszakában kezdődött el a századvégig tartó építkezési láz Magyarországon. Ez
főként Pestet érintette. Közpénzekből fejlesztették az infrastruktúrát: hajókikötőket,
vasutakat, gázműveket, csatornákat, majd
az 1870-es évektől körutakat és sugárutakat kezdtek építeni. 1876-ban nyitották meg
a Margit hidat. Elkezdték kiépíteni a közvilágítást. Ugyanebben az időszakban számos
középület építését kezdték meg. Az építkezések tömegével csalogatták Pestre – vidékről és külföldről egyaránt – a jobb élet reményében munkát keresőket. Sokan jöttek
a Pesttel szomszédos településekről, de a távolabbi megyékből is. A jellegzetes utcakép,
ami a turisták számára is olyan vonzóvá teszi
a fővárost, a 19. században jött létre.

Budapesten a külföldi tőkebefektetések cél
területe folyamatosan átalakult. Először a telekommunikációs piac, majd 1995-től a bankszektor vonzotta a külföldi befektetőket. Ezután sok tőke áramlott az ingatlanfejlesztésekbe is. Ez már városszerkezeti és városképi
szempontból is nyomot hagyott Budapesten. Először egyre több bevásárlóközpont
jelent meg. Az első, a Duna Pláza 1996-ban
épült. Ezzel körülbelül párhuzamosan a külföldi tőke irodacélú fejlesztései is beindultak,
majd az 1990-esévek végével nagyszabású
szállodaépítések és felújítások is kezdődtek.
A lakáspiac az ezredforduló óta nyújt lehetőségeket a befektetőknek és a fejlesztőknek.
Budapest városképe két évtized alatt jelentősen megváltozott, modernizálódott.

2. a) Miért lett
aránytalanul nagy
és jelentős település
Budapest?
b) Melyek azok az
okok, amelyek hibás
döntéseken alapszanak? Vitassátok meg!
3. Hogyan függ
össze egymással a
központi szerepkör,
a gazdaság fellendülése és a népesség
számának növekedése egy városban?
4. Ábrázold idővonalon a Budapest
városképében a 20.
század végétől bekövetkezett változásokat! Használhatsz
webes idővonalzókészítő alkalmazást
is. Képeket gyűjts az
internetről!
5. A főváros egyik
jelentős innovációs
központja a lágymányosi Infopark.
a) Nézz utána, hogy
mi a jelentősége!
b) Miért pont a város
nak ezen a részén létesült?
c) Mi a K+F tevékenység? Hogyan kapcsolódik az Infoparkhoz?
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6. a) Elevenítsd
fel, mit tanultál ko
rábban a modern városok szerkezetéről!
b) Milyen szerepkört
töltenek be az ábrán
látható városrészek
(10.4.)?
(http://webmap.
lechnerkozpont.hu/
webappbuilder/apps/
foldgomb1609/)
központi üzleti negyed
(city)
bérházas öv
lakótelepi öv

barnaövezet
(„rozsdaöv”)
budai villanegyed
kertvárosi öv

10.4. A főváros szerkezete
A dualizmus időszakának fejlődése sok külföldi munkaerőt is az új fővárosba vonzott. Jelentős volt az osztrák örökös tartományokból:
Cseh- és Morvaországból, Alsó- és Felső-Ausztriából érkezők száma,
de Galíciából és Bukovinából is sokan érkeztek Pestre, hogy megtalálják a szerencséjüket. A külföldi betelepülők javarészt németek voltak.
A betelepülő szlovákok túlnyomó többsége a Pesten folyó építkezéseken talált magának munkát. Ők építették föl Budapestet. Míg az előző századforduló multietnikus nagyvárosában elenyésző számban
fordultak elő és minden esetben feltűnést keltettek az Európán kívüli
országokból, a hazaitól távol álló kultúrkörökből érkezettek, napjainkban ők teszik ki (hivatalos adatok szerint) a tartósan itt tartózkodó
külföldiek kb. egynegyed részét. A kínai piacok és üzletek, a kínai és török éttermek, büfék a város kereskedelmi és vendéglátóipari kínálat és
nélkülözhetetlen részévé váltak. Már a mennyiségük is a megállapodott
bevándorló közösségek létére utal. Hazánkban leginkább Budapesten
jellemző a multikulturális népesség.

a) Mit jelent a multietnikus kifejezés?
b) Miért lehet Budapestet multietnikusnak nevezni a századfordulón?
c) Mit jelent a multikulturális kifejezés?

7. a) Mi a városrehabilitáció?
b) Nézz utána, hogy
Budapest mely részein
zajlik városrehabilitáció!

10.5. Megújul a főváros VIII. kerülete

A költséges és időigényes beruházások az
állandó útlezárásokkal még rosszabbá tették
a helyzetet, jótékony hatásuk csak lassan jelentkezik. A folyamatos ingatlanfejlesztések
és a közterek átalakítása révén növekszik
a beépítettség mértéke, egyre kevesebb lesz
a zöldterület Budapesten.
A környezeti terhelés a közlekedés révén is erősödött a légszennyező anyagok
kibocsátásának növekedésével. A levegő
minőségi romlása mellett a város jelentős
részén él a lakosság az egészségügyi határértéket meghaladó zajszint mellett. Annak
érdekében, hogy a gépkocsikat felváltsa a
környezetkímélőbb közösségi közlekedés,
a hálózat teljes átalakítására és bővítésére
lenne szükség.

Az agglomeráció kialakulása
Az 1990-es évek folyamatai a város szerkezetét sem hagyták érintetlenül. A különböző
társadalmi csoportok térbeli elkülönülése
(szegregáció) a kezdetektől jellemző volt
Budapesten, amit a rendszerváltás tovább
fokozott. A külső városrészekben modern
és szép lakóparkok épültek. Viszont a régi
belső városrészek egyre inkább a társadalom
hátrányos helyzetű tagjait tömörítették.
A különböző városrészek között tovább
nőttek a jövedelmi különbségek. A hátrányos helyzetű csoportok elkülönülését és
lakókörnyezetük leromlását (az ún. gettósodást) jelentős beruházások segítségével
igyekeznek fölszámolni.
Szintén az 1990-es években kezdett a
lakosság egy része a városhatáron kívülre
telepedni (szuburbanizáció). A fiatal, előnyösebb társadalmi helyzetű népesség a budai
oldal kis településeire költözött. Eközben
a pesti oldalon sok esetben az alacsonyabb
ingatlanárak vonzották a lakosságot. Ennek
eredményeként alakult ki Budapest körül az
elővárosok gyűrűje, az agglomeráció. Eleinte ezek a települések csupán lakófunkciót
láttak el, a lakosság zöme ingázott a fővárosi
munkahelyére. Később a növekvő számú népességet az ipar és a szolgáltatások kitelepülése
is követte.
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Budapest és az agglomeráció
A kétarcú régió
Budapest az agglomerációja árnyékában
éli mindennapjait a Közép-Magyarország
régióhoz tartozó többi Pest megyei település lakossága. A főváros közelsége egyszerre áldás és átok. Budapest szívó hatása
megfosztja az itt található településeket
a legértékesebb munkaerőtől, a jelentős,
szerkezeti átalakulást és modernizációt
segítő gazdasági befektetésektől. Mivel az
ország legfejlettebb régiójához tartoznak,
ezért kevésbé részesülhetnek a fejlesztési
támogatásokból. A lakosság életmódjának,
a településekképében változásában és az
innovációk terjedésében viszont érzékelhető
a főváros jótékony hatása.
A magyar főváros a folyami hajós turizmus
egyik központjává vált. A dunai folyami hajós turizmus egyre fontosabb szerepet tölt
be Magyarország idegenforgalmában. A több
európai várost érintő folyami hajóutak vonzó
állomása Budapest. A hajókon mintegy 60
ezer szobaéjszakát töltenek, a földi turisztikai szolgáltatások összértéke pedig eléri a 7,5
millió eurót. Észak-Amerikából és Ausztráliából is évek óta egyre több turista érkezik: az
USA-ból érkező vendégek száma 41 százalékkal nőtt 2010. és 2014. között.

a) Milyen hatása van a hajós turizmus fejlődésének a foglalkoztatásra?
b) Tervezz egy folyami hajós utat a Dunán!
Írd le röviden, hogy miért azokban a városokban kötne ki a hajó!
c) Nézd meg, hogy mennyi hajó
közlekedik most a Dunán!
(http://tinyurl.hu/GMMp)

Városrehabilitáció
Az 1990-es évektől a főváros több kerületében kezdődött városmegújítási program. A megújítás célja a társadalmi problémák kezelése, a történelmi városrészek újjáélesztése. A városrehabilitációval a megújult városrészen élők életminősége javul, a társadalmi szegregáció enyhül vagy
akár meg is szűnik.
másik QR
Mindezek érdekében a program céljai:
kód!!!!
– az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, kiemelten
a gyermekeknél,
– a helyi lakosság identitásának erősítése,
– a családoknak egészséges otthon teremtése,
– élhető városi környezet kialakítása,
– az építészeti értékek megőrzése.
(http://www.geoindex.hu/adatbazisok/arcadat/mennyire
-elhetok-budapesti-keruletek/
http://www.geoindex.hu/temakorok/demografia/)

NEHÉZSÉGEK
– zsúfolt közlekedés
– ingázó életforma
– hajléktalanság problémája
– nagy mennyiségű hulladék
– a főváros leromlott lakásállománya
– a vidékies térségek lemaradása
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– belterületi utak, közösségi közlekedés fejlesztése
– P+R („parkolj és utazz”) parkolók bővítése
– az M0-s körgyűrű teljes kiépítése
– városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
– épületrehabilitáció
– szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék ártalmatlanítása
– alközpontok fejlesztése az agglomerációs gyűrűben
– helyi értékek és adottságok hasznosítása
– a hajléktalanok visszavezetése a munkaerőpiacra
10.6. A Közép-Magyarország régió nehézségei és azok megoldási lehetőségei

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Elevenítsd fel, mit tanultál korábban a modern városok szerkezeté-

Fogalmak

nemzeti főváros • központi szerepkör • tőkevonzó és tőkemegtartó képesség • helyzeti
előny • szegregáció • lakópark • szuburbanizáció • multietnikus népesség • előváros •
agglomeráció • városrehabilitáció

ről! Milyen szerepkört töltenek be a 10.4. ábrán látható városrészek?
2. A Központi régió melyik részén élnél szívesen? Indokold a válaszodat!
3. Foglald össze, milyen előnyökkel és hátrányokkal járt Budapest
számára, hogy a globális világgazdaság részévé vált!
4. Gyűjtsd össze, milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat a vidék
számára Budapest fejlesztésének hatása!
5. Gyűjtsd össze azokat a jellemzőket, amelyek világvárossá teszik
Budapestet!
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Éléskamra az Alföld?

11. Az Észak- és a Dél-Alföld régió
A külföldiek szemében hazánk jellegzetes arculatát az alacsony szintmagasságú, árterekkel és hordalékkúpsíkságokkal tagolt, a hosszú évszázadok során kultúrtájjá alakított Alföld adja. Jobbára a mezőgazdasági tevékenységek számára kedvező lehetőségek
1. a) Nevezd meg a két alföldi régiót alkotó megyéket!
b) Hasonlítsd össze az atlasz alapján a két régió természeti
és társadalmi viszonyait!
c) Sorolj fel jellegzetes hazai termékeket, amelyek az Alföld
valamelyik tájához, településéhez kapcsolhatók!
2. a) Elemezd az atlasz a két régióra vonatkozó éghajlati, talajtani és mezőgazdasági térképeit!
b) Milyenek a régióban a mezőgazdaság természeti adottságai?
c) Mely tájakon jellemző a gabonafélék, a gyümölcsök és
a zöldségfélék termesztése? Használd az atlasz 10. oldalán
lévő térképet!
3. a) Mely időbeli szakaszokra osztanád a mezőgazda-

ság értéktermelését (11.1.)?
b) Mi okozta az 1990-es években az alacsonyabb termelési
értékeket?
c) Miért a növénytermesztés jelentősége növekedett az
ezredforduló után?

jutnak eszünkbe az alföldi régiókról. Az ország területének jelentős részét elfoglaló Észak- és Dél-Alföld
régió azonban ennél sokoldalúbb, igen változatos
tevékenységek és új szerepek kapcsolódnak hozzá.
5. a) Hasonlítsd össze a kivitel és a behozatal fő irányait
a 11.2. ábra alapján!!
b) Melyik országcsoport aránya a legnagyobb a mezőgazdasági exportban?
c) Nevezz meg konkrét országokat az egyes csoportokból!
kivitel

behozatal
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11.2. A mezőgazdasági termények fő kereskedelmi partnerei
(2014)

6. Mely mezőgazdasági termékekből visszük a legtöb-

bet külföldre és melyekből hozzuk be a legtöbbet? Mivel
magyarázhatók (11.3.)?
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11.1. A mezőgazdaság értéktermelése

ital
dohány és dohányáru

4. Mit gondolsz, miért volt előnyösebb helyzetben az

Alföld a nyugatabbra fekvő régiókhoz képest az állam
szocializmus évtizedeiben?

kivitel

behozatal
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11.3. Néhány mezőgazdasági termék külkereskedelme (2014)
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A rendszerváltáshoz kapcsolódó szerkezeti átalakulás eredményeként a mezőgazdaság jelentősége csökkent hazánk gazdaságában. Ez egyrészt a piacgazdasági viszonyokra való átállás következménye, ami együtt
járt a másik két ágazat, különösen a szolgáltatások
felfutásával. A másik oka a mezőgazdaság hosszan
tartó, mély válsága. A visszaesés és válság elkerülhetetlen volt, mert a KGST felbomlásával megszűnt a
mezőgazdasági termékeink felvevőpiaca. Ez nem csupán
a mezőgazdaság, hanem a termékek feldolgozását végző
élelmiszeripar, tehát az egész agrárgazdaság válságát is
jelentette. A tulajdonviszonyok rendezése vontatottan
haladt, a külföldi működő tőke élénkítő hatása is elkerülte az ágazatot.

Az Alföld válsága és a külföldi
működőtőke hatása
A mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipar válsága döntően az Alföldön zajlott az 1990-es
években. A korábbi relatív előnyét elveszítette, a külföldi tőkebefektetések inkább a fővárosban és
a nyugati országrészben jelentek meg. Az ipari tevékenységek közül főleg összeszerelő tevékenységhez
kapcsolódó üzemeiket telepítették hazánkba a külföldi vállalatok. Az Alföldön viszont az élelmiszer7. a) Miért van sok ipari park az alföldi régiókban?
b) Miért fontos a sok munkaerőt igénylő cégek letelepítése a régióban?
c) Miért települnek a csúcstechnológiájú üzemek és
kutató-fejlesztő bázisaik az alföldi régiókba?
8. a) Mely gyorsforgalmi utak haladnak át az Alföldön?

és a könnyűipar volt jellemző, így a szakemberek és
a beszállítók egyaránt hiányoztak az ilyen jellegű
beruházásokhoz.
Azok a települések, ahol a külföldi tőke felvásárolta
a nagyobb termelőegységeket, kedvezőbb pozícióba
kerültek az Alföld többi részéhez képest. Ezek nemcsak
megyeszékhelyek voltak, hanem néhány kis- és középváros számára is a válságból való gyorsabb kilábalást
hozták a külföldi befektető által megvásárolt nagyobb
gyáregységek. Az Észak-Alföld régióban így került
jobb helyzetbe pl. Martfű, Mátészalka, Jászberény és
Tiszavasvári, a Dél-Alföld régióban pedig Hódmezővásárhely és Orosháza.
A külföldi működőtőke zöldmezős beruházásai,
ha Budapesttől keletre jelentek meg, akkor a fővároshoz való közelség fontos szerepet játszott a megtelepedésükben (például Kecskeméten, Szolnokon és Jászberényben). Ez a hatás figyelhető meg abban is, hogy az
épülő autópályák közelében lévő térségek jobb helyzetbe
kerültek a forgalmi árnyékban lévő településekhez képest.
Az Alföldön a szolgáltatások gyorsan felfutottak.
Ez azonban nem az innovatív ágazatok fejlesztésének
a következménye. Ipari befektetések híján leginkább
a kereskedelem és a közszolgáltatás adott munkát
a korábbi megélhetését elvesztő munkaképes korú
lakosságnak.
10. a) Miért értékelődött fel az Észak- és a Dél-Alföld
régió a keleti és délkeleti gazdasági kapcsolatok újjáéledésével?
b) Hasonlítsd össze az alföldi régiók fejlettségét az EU-átlaghoz képest (11.1. táblázat)!
Régió

EU 28 = 100

b) A térkép segítségével sorolj fel alföldi településeket,
amelyek közvetlen közelükben helyezkednek el!

Észak-Alföld

43

Dél-Dunántúl

45

9. a) Adj magyarázatot a logisztikai központok helyére!
b) Melyik központ vonzáskörzete terjed át másik régióba is?

Észak-Magyarország

45

Dél-Alföld

48

A logisztikai szolgáltató központok összekapcsolják
a közlekedési ágazatokat (ügyintézés, minősé-gellenőr
zés, raktározás, csomagolás, vám, árutovábbítás). A régió kiemelt logisztikai központjai: Debrecen, Szolnok,
Záhony, Szeged, Baja (7.9.).

11.1. táblázat. Az 1 főre jutó GDP alapján az Európai Unió
legszegényebb régiói közé tartozó régióink. A legfejlettebb
régiónk Közép-Magyarország (amely éppen meghaladja
az EU átlagát (105) (2016)
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11. a) Sorolj fel
fürdővárosokat az
Alföldről! Segít az
atlasz térképe.
b) Miért gazdag az
Alföld termálvizekben?
12. Miért kiemelkedő mindkét régióban
az egészség- és a
gyógyturizmus?
13. Tervezzétek
meg egy hosszú hétvége észak-alföldi,
illetve dél-alföldi
programját! A program tegyen eleget
a városlátogató,
gyógy-, kulturális,
sport- és gasztronómiai turizmus
elvárásainak!
14. a) Mikor hozta
létre a Mercedes
autógyár a gyártóegységeit Kecskeméten?
b) Mely tényezők befolyásolták a telephelyválasztást?
15. a) Mi a tanya?
b) Milyen típusai
vannak?
c) Miért éppen az
Alföldre jellemző?
Az Alföld mely részén
vannak sűrűbben?
d) Hogyan változik
meg a tanya szerepe
a társadalom életében?
16. a) Milyen Szeged
városszerkezete (11.4.)?
b) Gyűjts adatokat
a világhálón Szeged
gazdasági és kulturális jellemzőiről!

Az üzleti szolgáltatások megjelenése
és az idegenforgalom fejlődése már inkább
az ezredfordulót követő időszakra esik.
A fővárostól való távolság és a késői befektetések az idegenforgalomban is éreztetik
a hatásukat. A fürdővárosok mellett csak
a jellegzetes magyar puszta hagyományaira alapozó Hortobágy és a kiskunsági
homokfalvak tudnak igazán sikereket felmutatni. A gyógyturizmus fejlődésének
reményében az Alföldön gomba módra
gyarapodó wellness szállodák azonban
egyelőre kevesebb vendéget vonzanak.

Az Alföld települései
A rendszerváltás pillanatában az Alföldön
voltak a legnagyobb fejlettségbeli különbségek a települések között, amelyek
a következő évtizedekben tovább erősödtek.
A megyeszékhelyek társadalmi és gazdasági súlya erősödött a többi településhez
képest. A rendszerváltást követő várossá
nyilvánítások ellenére sem tudtak fejlődni a kisvárosok. A közszolgáltatások,
a banki szolgáltatások, majd az Alföldön
is megjelenő hiper- és szupermarketek
a nagyobb településeken összpontosulnak,
így még inkább kétpólusúvá teszik az alföldi
településhálózatot.
A két régióközpont, Debrecen és Szeged
messze kiemelkedik a településhálózatból.
A megyeszékhelyek közül a Dél-Alföld régión belül Kecskemét, az Észak-Alföldön
Nyíregyháza tölt be jelentősebb szerepkört.

11.4. Szeged városa

Az egykori alföldi mezővárosok különböző utakat jártak be az elmúlt évtizedekben. Sok munkaerőt foglalkoztatott
a mezőgazdaságuk, és alig volt vonzáskörzetük. Ebből a sajátos helyzetből csak
a két régiócentrum, Debrecen és Szeged
tudott kitörni és „igazi” várossá válni. A
mezővárosokból lett közép- és kisvárosokban viszont továbbra is az agrárlakosság
magasabb aránya jellemző. Városképük is
mutatja múltjukat: beépítettségük lazább,
mint általában a városoké, központjuk körül
nagy kiterjedésű, földszintes, falusias körzet
található.

Az Észak-Alföld régió
problémája
Az Alföld északi megyéit, különösen a keleti területeket súlyos és tartós munkanélküliség jellemzi. A munkanélküliségi
ráta folyamatosan meghaladja az országos
átlagot, és főként a falusi települések népességét sújtja. Nagy probléma, hogy alacsony
a lakosság képzettségi szintje, a szakképzett
munkaerőt kereső piacon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak elhelyezkedni. A veszteséges vagy éppen csődbe ment gazdasági
termelőegységekről tömegesen elbocsátott
lakosság körében sajátos kényszervándorlás
zajlott le a városokból a falvak irányába ,
ami napjainkra mérséklődött.

A Dél-Alföld régió és
a mezőgazdaság
Hazánk mezőgazdaságában a Dél-Alföld
régiónak kiemelkedő szerep jut. Jó a talajok termőképessége, mert ezek löszön
képződött mezőségi talajok, ezért magas
a szervesanyag-tartalmuk.Azonban a régió
ban a forráshiány miatt a kevesebb energiát
és iparcikket felhasználó technológiák
terjedtek el. A lehetőségek miatt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az
országos átlagnál magasabb. A gazdasági
tevékenység versenyképességéhez nagy
szükség lenne az innovációkra, azonban ehhez sokszor hiányoznak az anyagi források.
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Az Észak- és a Dél-Alföld régió
17. a) Hogyan határozza meg az iskolai végzettség a foglalkoztatottságot (11.2. táblázat)? Értékeld a két alföldi ré
gió helyzetét!
b) Mely régiókban nagy a hátrányos helyzetűek aránya?
c) Miért nehéz a cigány/roma lakosság számára a társadalmigazdasági felemelkedés?
0,9

5

7,5

10

15,8

Munkanélküliségi ráta,
2015 (%)

12
9
6

6,8

országos átlag

3

Munkanélküliségi
ráta a
15–64 évesek körében (%)

KözépMagyarország

32,9

28,4

3,9

KözépDunántúl

28,9

15,2

3,0

NyugatDunántúl

29,8

15,5

2,7

Dél-Dunántúl

27,0

14,6

6,2

ÉszakMagyarország

28,1

13,1

6,3

Észak-Alföld

26,2

26,2

9,3

Dél-Alföld

28,1

14,7

5,6

11.2. táblázat. Iskolázottsági mutatók és a munkanélküliségi ráta (2016)
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11.5. A munkanélküliség Magyarországon járásonként

NEHÉZSÉGEK
– nagyok a fejlettségi különbségek a régión belül
– hátrányos helyzetű kistérségek
– magas munkanélküliség, elvándorlás
– ágazaton belüli gyenge kapcsolatok

NEHÉZSÉGEK
– a tanyák és a határ menti települések lakosainak az átlagosnál is nehezebb helyzete
– jelentős átmenő forgalom

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– közlekedés fejlesztése
– munkaerő-igényes ágazatok fejlesztése
– képzettségi szint emelése
– jobb kapcsolat az élelmiszer-gazdaság szereplői között

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– a települések elérhetőségének javítása
– az útvonalak menti szolgáltatások fejlesztése, a bevételek növelése
11.6. Észak- és Dél–Alföld nehézségei és megoldási lehetőségei

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

kultúrtáj • élelmiszergazdaság • szolgáltatás • válság • tanya • területi hátrány • tartós munkanélküliség • kényszervándorlás •
Észak-Alföld régió • Dél-Alföld régió • Szeged
• Debrecen

1. Hogyan változott a mezőgazdaság szerepe az ország gazdaságában?
2. Hogyan változott az Alföld gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben?
3. Alkossatok négy csoportot! Hasonlítsátok össze a két alföldi régió

gazdasági felzárkózásának és fejlődésének a lehetőségeit! Készítsetek
mindkettőről táblázatot!
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Az egykori iparközpontok múltja és jelene

12. Középhegységi régiók
Hétvégi túrák kedvelt célpontjai a középhegységi tájak.
Változatos felszínük, tájképi szépségük egyaránt vonzó.
Völgyeikben, kisebb medencéikben falvak sűrű hálózata
húzódik, de jelentős városaik is vannak. Egy részük
többszáz éves városi hagyományai, kulturális vonzereje,
történelmi emlékei miatt rangosabbá vált a magyar
településhálózatban (pl. az Északi-középhegységből Eger, a Dunántúli-középhegység területéről
Veszprém). E hegyvidékek az Észak-Magyarország és
a Közép-Dunántúl régió területén fekszenek.
1. a) Melyek a Közép-Dunántúl és az Észak-Magyarország régiót alkotó megyék és a megyeszékhelyek?
b) Hasonlítsd össze a két régió földrajzi helyzetét!
c) Jelöld a munkafüzet térképvázlatában a régiókat alkotó
megyéket és megyeszékhelyeket!
2. Hasonlítsd össze a két régió gazdasági fejlettségét

(11.5., 12.2., 13.2.)!

Vannak azonban olyan városok is, amelyek a II.
világháború után indultak rohamos fejlődésnek és váltak
a magyar gazdaság motorjává. Miskolc, Kazincbarcika,
Ózd, Salgótarján, Tatabánya, Ajka az erőltetetten fejlesztett magyar ipar fellegvárainak számítottak a 20.
század második felében. Míg a történelmi városok az
államszocializmus éveiben voltak hátrányos helyzetben,
a szocialista iparvárosok a piacgazdaságba való átmenet
során éltek meg nagy válságot és átalakulást.

(%)
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gyéinek termelésében (12.1.)?
b) Nevezz meg a régiók ipari termelésében jelentős szerepet betöltő vállalatokat! Tanulmányozd a 136–137. oldalon
található térképet is!

4

19

3. a) Milyen különbségek vannak az egyes régiók me-

12.2. A munkanélküliségi ráta összehasonlítása

4. Miért nem lehetett folytatni az Észak-Magyarország
régió nehézipari termelését az 1990-es években?

276 500 1000 2000 3000 3667

5. Mely tényezőknek köszönhető az ipari tengely áthelyeződése és irányváltása(12.3.)?
Ózd
Salgótarján
Az ipari termelés értéke,
2015 (milliárd Ft)

20
10
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(%) 0
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a változás mértéke
(az előző évhez viszonyítva)

–10

19
90

Győr Székesfehérvár

Miskolc

12.1. Az ipari termelés értékei Magyarország megyéiben
és a változás mértéke

12.3. Az ipari tengely helyének változása
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Egyszer fent, máskor lent
A korábban Északi iparvidéknek nevezett területen az
ipari tevékenység a nyersanyaglelőhelyek környékére
összpontosult, ezért a fejlődés egyenlőtlen volt. Míg
a nagy iparközpontok dinamikusan fejlődtek és szívták
fel a munkaerőt, addig közvetlen közelükben olyan
zárt falusi térségek éltek tovább, ahol a legalapvetőbb
infrastruktúra is hiányzott.
A rendszerváltozás éveiben a veszteségesen működő nehézipari vállalatok csődbe mentek, és a pri
vatizáció során a külföldi tőke sem érdeklődött irántuk.
A nagy befektetések, innovációt hozó beruházások
sokáig elkerülték a térséget. A termelés csökkenése,
majd megszűnése után tömegek maradtak munka
nélkül. A munkanélkülieket a környező falvak sem
tudtak felszívni, hiszen az Észak-Magyarország régió
falusi térségei az ország legszegényebb területei voltak.

A felzárkózás az ezredfordulót követően folyamatos megtorpanásokkal és lassan indult meg. A régió
egy főre jutó GDP-je korábban mindig meghaladta
az országos átlagot, most annak kétharmad részét
sem éri el. Míg korábban a hegyvidékek nagy központjai voltak a fő értéktermelők, most a hegyek lábánál fekvő települések: Eger, Gyöngyös és Hatvan
kerülnek előtérbe. Egyértelműen mutatják a piacgazdasági átmenet során megjelenő új telepítő tényezőket:
a gyorsforgalmi úthálózat, a fővároshoz mint innovációs központhoz való közelség és a külföldi tőke
szerepét.
Az idegenforgalom nem csupán a festői szépségű,
ám rendkívül elmaradott vidéki területek számára
lehet kitörési pont. Aggtelek, Lillafüred, Sárospatak,
Tokaj – csupán néhány helyszín, amely méltán tarthat
számot nagyszámú érdeklődőre természeti és kulturális
értékei miatt egyaránt.

6. Milyen megújulási lehetőségei vannak az egykori iparközpontoknak?
7. a) Hogyan növekedett Ózd és Miskolc városa? Hasonlítsd össze a város területének változását

a http://mapire.eu/hu szinkronizált nézetében és a Google Föld programban!
Mi lehet a változás magyarázata?
(fő)
b) Milyen problémákkal kell ma küzdenie?
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12.5. Ózd népességszámának változása
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Észak-

elvándorlás odavándorlás

Magyarország
Nyugat-

12.4. Ózd városának különös városszerkezete

8. Elemezd a régiók közötti belső vándorlást (12.6.)!

a) Mely régiókban pozitív, és mely régiókban negatív a belső
vándorlási egyenleg? Keress rá magyarázatot!
b) Hasonlítsd össze az Észak-Magyarország és a Közép-Dunántúl
régió vándorlási jellemzőit!

Dunántúl

Közép-

Dunántúl

KözépMagyarország

ÉszakAlföld

DélDél-

Alföld

Dunántúl

Vándorlási különbözet,
2015 (‰)

12.6. A régiók közötti belső vándorlás
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9. Melyek a Közép-Dunántúl és Észak-Magyarország
borvidékei? Miért a hegységek déli lejtőin alakultak ki
a borvidékek?

11. Sorolj fel kedvelt kirándulóhelyeket az Északi- és
a Dunántúli-középhegységbenl!

22
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12
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14

20 21

17

13 16

18

15
1 Soproni 2 Nagy-Somlói 3 Zalai 4 Balaton-felvidéki 5 Badacsonyi
6 Balatonfüred–Csopaki 7 Balatonboglári 8 Pannonhalmi 9 Móri
10 Etyek–Budai 11 Neszmélyi 12 Tolnai 13 Szekszárdi 14 Pécsi
15 Villányi 16 Hajós–Bajai 17 Kunsági 18 Csongrádi 19 Mátrai
20 Egri 21 Bükki 22 Tokaji

12.7. Magyarország borvidékei

10. a) Mióta világörökség Tokaj borvidéke (12.8.)?

12.9. A diósgyőri vár Miskolcon

12. Hasonlítsd össze az egyes régiók ipari termelési
értékének megoszlását!
DélÉszak- Dunántúl
Alföld
5%
10%

b) Szerinted milyen okok miatt került fel a világörökséglistára? Próbálj többet összegyűjteni!
DélAlföld

KözépDunántúl
20%

12%

14%
ÉszakMagyarország

20% NyugatDunántúl
19%
KözépMagyarország

12.8. Szőlőültetvények a Tokaji-borvidéken

Sikeres válságkezelés
Az államszocializmus éveiben kiformálódott hegyvidéki ipari tengely másik tagja a Dunántúli-középhegység, ahol másként alakultak a gazdasági és társadalmi folyamatok, mint az Észak-Magyarország régióban. Maga az iparosítás jellege is eltérő volt a KözépDunántúl régióban. Változatos, sokoldalú ipart alakítottak ki.
A rendszerváltás során főként a nehézipari központokban volt súlyos a gazdasági visszaesés, miközben
bizonyos területek rövid idő alatt növekedési pályára
álltak. Székesfehérváron, ahol a feldolgozóipar részesedése lényeges nagyobb volt, már az átalakulás
kezdetén megjelentek a külföldi befektetők, hiszen

12.10. Az ipari termelés értékének megoszlása régiónként (2016)

a fővároshoz közel fekszik, és a nyugatról érkező befektetőkkel szemben is helyzeti előnyt élvez. Ez nem csupán
a földrajzi helyzetet, hanem a jobban kiépített infrastruktúrát, a gyors elérhetőséget és az eleve korszerűbb termelési technológiákat jelenti. További fontos
tényező, hogy a korábbi sokoldalú ipar következtében a képzett szakemberekből sem volt hiány.
A régió gazdasága erős, a megtermelt bruttó hazai
termék egytized része itt jön létre. Gazdasági szerkezetét az ipar uralja, ami egyben a legtöbb munkaerőt foglalkoztató ágazat (12.10.). Az ipar szerkezete
jelentősen átalakult. A bányászat és a nehézipar vis�szaszorult, helyükre a gépipar lépett. Főbb termékeit
az informatika, a híradástechnika és a közlekedési
eszközök gyártóegységei hozzák létre.
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Középhegységi régiók
Az ipar helyzete Magyarországon
Az ipar szerepe ugyan csökkent a magyar
gazdaságban az elmúlt két évtizedben,
de ez nagyban köszönhető a múlt rendszer
valóságtól elrugaszkodott tervei alapján
mesterségesen felduzzasztott ipari terme
lésnek. Az ágazat megújulására nagy szükség volt, amit a külföldi tőke segített, azonban át is alakította az ipar területi elhelyezkedését. Az ipari szereplők köre jelentősen
bővült, de az ezredforduló után már az
ipari szervezeti formákban is megfigyelhető
a koncentráció.
A rendszerváltást követő megújulás
érintette a termékek körét és az előállított
mennyiséget is. Az ipari termelés men�nyiségének csökkenése többféle okra vezethető vissza. Az olcsóbb import mellett a
fogyasztói szokások is jelentősen módosultak
az elmúlt évtizedekben, miközben a hazai termelést számos tényező drágítja (pl.
áremelkedések, technológia). A külföldi tőke
nem csupán a modernizációt segíti, az ipari
munkaerő képzettségi szintjét is növeli, és
a foglalkoztatásban is jelentős szerepe van.

Az inkubátorházak megkönnyítik a kis- és
középvállalkozások létrehozását és fejlődését. Olyan erőforrásokkal látják el a vállalkozókat, amelyek növelik a sikeres működés
esélyeit. Az inkubátorházak ipari és szolgáltató létesítmények, korszerű gyártmányok
előállításához, modern technológiák alkalmazásához biztosítanak alapfeltételeket.
NEHÉZSÉGEK
– magas munkanélküliség
– a népesség elvándorlása
– a vidék elmaradott infrastruktúrája
– nem hasznosított iparterületek a városokban

13. a) Tájékozódj,
hogy településeden
vagy környékén van-e
működő ipari park!
b) Milyen ipari tevékenységek vannak a
területén?
14. Nézz utána

a Suzuki gyár törté
netének a világhálón!
(https://www.suzuki.hu)

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– új munkahelyek bővítése
– zöldmezős beruházások
– infrastruktúra-fejlesztés
– barnamezős beruházások

NEHÉZSÉGEK
– a külföldi befektetők kivonulása
– a turizmus nem megfelelő minősége
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– K+F erősítése
– egyediséggel rendelkező turisztikai szolgáltatások bővítése
12.12. A két régió nehézségei és megoldási lehetőségek

12.11. A Suzuki-gyár Esztergom határában
működik

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

történelmi város • szocialista iparváros • iparosítás • iparközpont • telepítő tényezők •
hegyvidéki ipari tengely • modernizáció •
gépipar • szerkezetváltás • Miskolc • Eger •
Gyöngyös • Hatvan • Tokaj • Sárospatak •
Székesfehérvár • Veszprém

1. Milyen okok vezettek az Észak-Magyarország régió mély válságához?
2. Miért voltak a Közép-Dunántúlon ipari sikertörténetek a rendszerváltozás

éveiben?
3. Hogyan változott az ipar szerkezete és területi elhelyezkedése az
elmúlt két évtizedben?
4. Hasonlítsd össze a két hegyvidéki gazdaságának átalakulását!
5. Hasonlítsd össze a két régió idegenforgalmát!
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A Dunántúl helyzeti előnye

13. A Nyugat- és a Dél-Dunántúl régió
Hazánk nyugati területeit több szempontból is a rendszerváltást követő időszak nagy nyerteseinek tekintjük. A valóságban a különböző adottságok különböző fejlettségű területek egyvelegét adják. Kétségtelen,
hogy a rendszerváltás után a fővároson kívül,
1. Mely megyék tartoznak a Nyugat-Dunántúl és a DélDunántúl régióhoz? Vajon miért így alakították ki azokból
a régiókat?

helyzetéből és történelmi adottságaiból adódóan,
leginkább a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Dunántúl régiójának helyzete változott kedvezően. A DélDunántúl régió viszont már sokkal ellentmondásosabb helyzetben van.
493 600 700 800 900 1192

2. Jellemezd a két régió földrajzi fekvését és természeti
erőforrásait! Az összehasonlításukra törekedj!
3. a) Hasonlítsd össze a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Du-

5. a) Mely régióbeli városokhoz kötődnek a felsorolt
termékek, illetve márkanevek: óvári sajt, koronás cukor,
Kometa, Tolle, Pannontej? Segítenek az élelmiszerek csomagolásának feliratai!
b) Miben hasonlóak ezek a termékek?

(előző évhez viszonyítva)
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20

95
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mezőgazdasági hasznosítása? A válaszhoz használd az atlasz tematikus (például éghajlat, talajtípusok, természetes
növényzet) térképeit!

4

90

4. Mely természeti adottságokkal magyarázható a tájak

Egy főre jutó éves
nettó jövedelem,
2015 (ezer Ft)
8 Egy főre jutó reáljövedelem változásának mértéke

19

nántúl régiók fejlődési ütemét és fejlettségét (13.1., 13.2.)!
b) Milyen különbségek vannak az egyes dunántúli régiók
között?
c) Magyarázd a különbségeket a földrajzi fekvés és a történelmi múlt hatásaival!
d) Milyen hatása van a fejlettségi különbségeknek a népesség belső vándorlására (12.6.)?

13.1. Az egy főre jutó éves nettó jövedelem

1,46 2,0

2,5

3,0

4,0 7,07

6. Milyen okok vezettek a Nyugat-Dunántúl és a Dél-

Dunántúl gazdassági különbségéhez az 1990-es években?
Egy főre jutó GDP,
2015 (millió Ft)
8 Egy főre jutó GDP változásának mértéke
4
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Az 1995 és 2000 közötti időszakban az EU leggyorsabban fejlődő 20 régiója között volt a Közép-Magyarország
(12. hely), a Nyugat-Dunántúl (13. hely) és a Közép-Dunántúl (14. hely) régió. Az ország többi régiójának pozíciója ugyanebben az időszakban kifejezetten előnytelen
volt (Dél-Dunántúl a 148., Észak-Magyarország a 169.,
Észak-Alföld a 170., Dél-Alföld a 193.). Nyugat- és Közép-Dunántúl fejlődésére a szomszédos országok nagyvárosai, centrumai, a fejlődési irányukban bekövetkező
változások jelentősen hatottak.

13.2. Az egy főre jutó GDP megyék szerint
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Háttérben a múlt rendszerben

Új helyzetben

Az államszocializmus éveiben nem volt szerencsés
a „vasfüggöny” szomszédságában élni. Nem csupán
azért, mert az állandó ellenőrzések miatt a diktatúra jelenléte is feltűnőbb volt a mindennapokban.
A nagyszabású iparosítási tervek rendre elkerülték
a Nyugat-Dunántúlt. Az 1960-as években megindultak
az ipari beruházások Győrben, de a városon és környékén kívül szinte csak a Zala megyei szénhidrogénlelőhelyeket fejlesztették. A jugoszláv állammal határos
dél-dunántúli megyék sem voltak jobb helyzetben.
A Dél-Dunántúl országhatártól távolabbi területein
viszont jobban fejlesztették az ipart. Somogy megyében
a gépipar, Baranya megyében a bányászat szívta fel
a legtöbb munkaerőt. Tolna megye gazdasági jelentősége a paksi atomerőmű megépülésével nőtt meg az
1980-as években. A Dél-Dunántúl régió területén
nem jött létre olyan nagyváros, ahol az ipar és a szolgáltatások nagymértékben koncentrálódhattak volna.
A kisebb városok között jobban megoszlott az ipari
termelés szétszórttá vált.

A rendszerváltással megváltozó kapcsolati irányok,
az euro-atlanti integráció a Nyugat-Dunántúl régió
számára kínálta a fejlődést. Kedvező fekvése miatt
a gazdasági átmenet idején innovációs térség lett (13.5.).
Ezért az átalakulási folyamat lényegesen gyorsabban
és kevésbé fájdalmasan zajlott, mint az ország többi
részében. Már az 1980-as években felvették a kapcsolatot a határ túloldalán fekvő területekkel, ami segítette
a regionális együttműködések megindulását. Az osztrák
kapcsolat sikeresebbnek bizonyult a rendszerváltozás
éveiben, a szlovák kapcsolatokat a bős–nagymarosi
vízlépcső vitája mérgezte.
Az 1990-es évek végétől már jól kirajzolódott a Győr
és Budapest közötti innovációs térség, ami az ezredforduló óta dinamikusan fejlődik. A régió többi részén
inkább a változatlanság jellemző. Fontos azonban, hogy
a helyzet jobb mint az ország többi részében, hiszen itt
nem volt olyan jelentős szocialista nagyvállalat, aminek
a termelésvisszaesése és esetleges csődje nagy válságot
okozott volna a társadalom életében.

7. a) Mely eurorégiókhoz kapcsolódik hazánk?

Bulgária

13.3. Eurorégiók Magyarországon

8. a) Érdeklődj szüleidtől, hogy mit tudnak a bős–nagyma-

rosi vízlépcsőről, mire emlékeznek a vitából (13.4.)!
b) Mit gondolsz, miért nem valósult meg teljesen a vízlépcső?
(www.cesci-net.eu/euroregiok-HU)
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b) Nézz utána a világhálón, hogy mit jelent az
eurorégió (www.cesci-net.eu/euroregiok-HU)!

Pozsony

Magyarország

Budapest

13.4. A bős–nagymarosi vízlépcső eredeti terve és a szlovák
megvalósítás. A rendszerváltást végigkísérte az erőmű
megvalósításának vitája

kereskedelmi szaksajtó
vevők
versenytársak

vállalatok
saját
K+F

technológia

beszállítók

transzfer

kutatóintézetek,
egyetemek

tudományos
publikációk

tudományos
konferenciák

internet

13.5. Az innováció terjedése

Mi az innováció? Értelmezd az ábrát!
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A csendes Dél-Dunántúl
A Balatontól délre fekvő három megyét tömörítő
Dél-Dunántúl régióban a rendszerváltás utáni években
a válságjelenségek nem voltak olyan mélyek, mint az
ország keleti területein, de a központi területektől való
leszakadás egyre nyilvánvalóbbá vált. Hátrányában
szerepet játszott a közlekedési infrastruktúra gyengesége és az iparvállalatok működési problémái. Már
a szocializmus idején megkezdték a leépítésüket, így
a piacgazdaságban gyenge volt a versenyképességük.
A döntően könnyű- és élelmiszeripari üzemek kevésbé vonzották a privatizációs befektetőket. A bőr-,
a textil- és a ruházati ipar szinte teljesen eltűnt, az
9. a) Nézz utána a kék banán és a kelet-közép-európai
banán elnevezés történetének (13.6.)!
b) Milyen térbeli kapcsolatokat mutat az ábra? Magyarországnak mely területei, illetve városai tartoznak a keletközépeurópai banánhoz?
c) Az egykori szovjet érdekszférához tartozó államok mely
városai kacsolódnak ehhez a térséghez?
d) Mit gondolsz, melyek a gazdaság és a társadalom fő
jellemzői a kelet-közép-európai banán területén?

élelmiszeripar a rendszerváltozás után is fennmaradt, de nem bővült a termelés. A kevésbé iparosodott
térségben az ezredforduló után sem volt látványos
modernizáció, így a pénzügyi-üzleti szolgáltatások
is kevésbé jellemzőek. A két megyeszékhely, Pécs
és Kaposvár mellett az atomerőműnek köszönhetően
Paks gazdasági jelentősége nagyobb. A borvidékek
és fürdőhelyek révén az idegenforgalom jelentősége
növekedett a régióban. A régió északi határán a Balaton,
a déli területeken a történelmi borvidékek vonzzák
nem csupán a hazai, hanem az egyre nagyobb számban érkező külföldi vendégeket is. Az idegenforgalom
felfutását az is segítette, hogy 2010-ben Pécs megkapta
az Európa kulturális fővárosa címet.
11. Keresd meg Gyűrűfűt a térképen! Mit jelent
az ökofalu? A településről többet megtudhatsz
a világhálón: www.gyurufu.hu

A Dél-Dunántúl településszerkezete áldozatul esett
az 1971-es te
lepüléshálózat-fejlesztési koncepciónak,
ami
ben fejlődőképességük alapján csoportosították
a településeket, és ez alapján osztották szét közöttük
a fejlesztési pénzeket. Az aprófalvakat nem minősítették fejlődőképesnek, így felgyorsult e falvak elnép
telenedése. Az 1970-es évek közepén Gyűrűfű volt az
első település Magyarországon, ami teljesen megszűnt.
A falut megmentő mozgalmak számára szimbólummá
váló településre új családok települtek, az 1990-es évek
ben ökofaluként született újjá.

12. Miért fontos a kulturális kapcsolat a határvidéken?

13.6. A kék banán és a kelet-közép-európai banán
Előbbi Európa leginnovatívabb területe, az utóbbi az szeretne lenni

10. a) Milyen hatása van a hazánkba érkező osztrák és
szlovák turisták vásárlásaira, ha a forint árfolyama gyengül, illetve erősödik az euróhoz képest?
b) Vitassátok meg a bevásárló- és szolgáltatásturizmus
előnyeit és árnyoldalait a szolgáltatást nyújtó és igénybe
vevő oldaláról is!

Pécs a régió legnépesebb, legsokoldalúbb szerepkörű
városa. Ennek ellenére vitatott, hogy valóban a régió
székhelye-e, vagy annak kell-e lennie. Pécs nem tudja
szervesen magához kapcsolni a régió egészét, funkcionálisan kicsi hozzá. A város lélekszáma, szerepköre
és azok hatósugara kisebb annál, mint ami alkalmassá
tehetné sokszínű nemzetközi szerepkör betöltésére és
széles kapukat nyitna Európára.

13. a) A Balaton melyik oldalát kedveled jobban? Indo
kold a válaszodat!
b) Melyek a Balaton-part természeti és kulturális látnivalói,
értékei?
c) Mely kulturális eseményeket, fesztiválokat ismered,
amelyek a Balatonhoz kapcsolódnak?
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Nyugat- és Dél-Dunántúli régió
14. Elemezd a 13.7. ábrát!
a) Milyen nehézséget jelent a Balaton partján a rövid nyári
csúcsidény? Adj ötleteket a nyári csúcsidény meghosszabbításának lehetőségeire!
b) Mely turisztikai ágak fejlesztésével tudnak bekapcsolódni
a kisebb települések is a turizmusba a Dél-Dunántúl régióban?
Budapest–
Közép-Dunavidék

4,36 millió
1,54 millió

Balaton

9,81 millió

4,99 millió

1,11 millió
2,87 millió
954 ezer
2,16 millió

Nyugat-Dunántúl
Észak-Magyarország

729 ezer
1,98 millió
699 ezer
1,63 millió
428 ezer
1,03 millió

Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

vendég
vendégéjszaka

433 ezer
1 millió

Közép-Dunántúl

108 ezer
294 ezer

Tisza-tó
0

2

4

(millió)

6

8

15. Vitassátok meg, milyen fejlesztési stratégiákra lenne
szükség a hazai borvidékeken, hogy azokat minél sokoldalúbban hasznosíthassák!
Magyarországon európai példák alapján 1994-ben először a Villány-Siklósi borvidék területén alakult meg
az ún. borút, amelyhez ma már a borvidék szinte teljes településterülete csatlakozott. Az együttműködést
hét település: Siklós, Nagytótfalu, Kisharsány, Nagyharsány, Villány, Villánykövesd, Palkonya hozta létre
komplex céllal. A szőlőültetvények megóvása mellett
a táj ökológiai védelme is kiemelt szempont. A helyi
gazdaság fellendítése és a lakosság megélhetésének
biztosítása (ezáltal az elvándorlás megállítása)a fő cél.
Ennek érdekében támogatják a bor termelését és reklámozását, a területen található természeti és kulturális értékek megőrzését, és a turizmust előmozdító intézkedéseket, beruházásokat.

10

13.7. A vendégek és az eltöltött vendégéjszakák száma
a kereskedelmi szálláshelyeken idegenforgalmi régiók
szerint (2015)
NEHÉZSÉGEK
– gyengék a régión belüli kapcsolatok
– nagyok a fejlettségi különbségek a régión belül
– jelentős átmenő forgalom
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– K+F ráfordítások és foglalkoztatás bővítése
– észak–déli forgalmi tengely kiépítése
– kistérségek fejlesztése
– településeket elkerülő utak építése

NEHÉZSÉGEK
– a népesség harmada aprófalvakban él
– magas a munkanélküliség
– a balatoni turizmus szezonális jellege
– képzett munkaerő elvándorlása
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK
– infrastruktúra fejlesztése
– munkaerő-igényes ágazatok fejlesztése
– képzettségi szint emelése
– a csúcsidény meghosszabbítása
– tudásintenzív iparágak fejlesztése

13.8. A két régió nehézségei és megoldási lehetőségei

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

innovációs térség • határon túli együttműködések • borút • Nyugat-Dunántúl régió • DélDunántúl régió • Győr • Pécs • Kaposvár • Paks

1. Melyek a Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl régiók dinamikusabban
fejlődő területei? Milyen okokra vezethető vissza a fejlődésük?
2. Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a két régió között?
Mi okozza ezeket a különbségeket?
3. Milyen idegenforgalmi lehetőségek rejlenek a két régióban?
4. Nézz utána Kaposvár és Pécs társadalomban és gazdaságban betöltött
szerepkörének a világhálón! A gyűjtött adatok segítségével érvelj Pécs
elsőbbsége mellett és ellen!
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Az 50 legnagyobb árbevételű cég (pénzintézetek nélkül) 2016-ban
1.
2.
3.
4.

Mely régiókban van a legtöbb nagy árbevételű cég?
Mely gazdasági ágak és ágazatok jellemzőek?
Melyek lehetnek a fő telepítő tényezők?
a) Nevezd meg azokat a megyéket, amelyekben nincsenek a rangsorban szereplő cégek!
b) Mi lehet az oka, hogy hiányzanak nagy árbevételű cégek ezekből a megyékből?

Suzuki
Győr

Esztergom

Komárom

PCE Paragon
Solutions

Audi

Bicske

Spar
Szombathely

LuK Savaria
Delphi

Székesfehérvár
Veszprém

Continental

Phoenix
Pharma

Budaörs

Gödöllő

Fót

Lear
Gyál

Tesco

Alsónémedi

Auchan

Újlengyel

Opel

CBA

Harman/Becker Rácalmás
Hankook

Árbevétel

(100 milliárd Ft-ra kerekítve)
100 milliárd Ft

Ágazat
gépgyártás
autógyártás,
autóalkatrész-gyártás
fémfeldolgozás
elektronikai ipar
energiaipar
energiaszolgáltatás,
energiakereskedelem
üzemanyag-kereskedelem

kiskereskedelem

távközlés

közútkezelés

nagykereskedelem

postaszolgáltatás

autókereskedelem

fuvarozás

szórakoztatóipar
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Bim

Ke

Denso
Arconic-Köfém

gumiipar
gyógyszeripar,
gyógyszer-kereskedelem
vegyipar

H
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BorsodChem

Kazincbarcika
Miskolc

Bosch
Michelin
Nyíregyháza

Tiszaújváros

Jabil Circuit
Bosch

Gödöllő

Hatvan
Jászfényszaru

Lear

Jászberény

engyel

A

Debrecen
Nádudvar

Electrolux

Gyál

némedi

Samsung

Teva

KITE

Flextronics
Bimbo Hungria

A térképen a cégek székhelyei vannak feltüntetve.
Budapestnél a cégsűrűség miatt a cégek elhelyezése
pontos székhelyükhöz képest csupán hozzávetőleges.

Kecskemét

Budapest

Mercedes

MVM

Hódmezővásárhely

Porsche

Lidl

Ventas Coffee

Magyar Posta

Panrusgáz
Telekom

Mol

Elmű

cég székhelye

oztató-

autópálya/autóút
megyehatár

General Electric
Hungaropharma

Főgáz
E.On
Szerencsejáték Zrt
Shell

Coop

Richter Gedeon
Wizz Air

Reál
OMV

ezelés

Sanofi-Aventis/
Chinoin

Nemzeti
Útdíjfizetési
Szolgáltató

Forrás: HVG,
Trademagazin
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Összefoglalás

14. Feladatok

1. Az Audi Hungária számokban (www.audi.hu)
a) Hol van az Audi Hungária gyáregysége?
b) Milyen adatokat tudunk meg a gyár működéséről?
c) Milyen változások figyelhetők meg a két év között?
d) Foglald össze, mi a külföldi tőke jelentősége hazánk
gazdaságában!
2012

2013

Változás
%-ban

Motorgyártás (db)

1 915 567

1 925 636

0,5

Járműgyártás (db)

33 553

42 851

27,7

Árbevétel*
millió euró

5282

5588

5,8

Beruházás*
millió euró

1038

968

-6,7

Munkatársak (fő).

8663

10 337

19,3

* IFRS International Financial Reporting Standard szerint

2. Pécs, Európa kulturális fővárosa

3. Veszprém, a királynék városa (www.veszprem.hu)
A belváros északnyugati részén, egy 40 méter magas dolomitsziklán helyezkedik el az egyetlen utcából álló vár.
Délebbre a város hagyományos központja, egykori nagyobbik piactere, a 19. századi–20. század eleji polgárházakkal
szegélyezett Óváros tér, a Ranolder tér és a Szabadság tér,
majd a Színházkert található. A Szabadság térről keleti
irányba indul a gépkocsiforgalomtól elzárt Kossuth utca
a 20. század második felében kiépített ‚ új városközponttal,
mely a Vásárcsarnokkal és a közelmúltban épített Balaton
Plázával Veszprém tradicionális bevásárlóövezetét képezi.

a) Mely időszakok emlékei jelennek meg a belváros
arculatában?
b) Hogyan kapcsolódik össze itt a régi és az új?
c) Milyen szerepköröket lát el Veszprém a magyar városhálózatban?
d) Foglald össze, hogy mely városok kerültek előnyös
helyzetbe a rendszerváltozás folyamán hazánk településhálózatában!

Az Európa Kulturális Fővárosa keretében zajló városfejlesztés egyik alapvető gondolata volt a terek újrafelfedezése, az
új városiasság kialakítása. Az előrelépés e vonatkozásban
egyértelmű, ha nem is a remélt mértékű. A városlakók mindennapi életét, általános közérzetét javítja a jó minőségű
városi környezet, s örömmel fedezik fel a közösségi lét új téri
dimenzióit. Ugyancsak elismerőek a városba látogatók vis�szajelzései is, akiket meglep az összefüggő, rendezett, magas építészeti színvonalú közterületek minősége. A rangos
elismerés hatalmas összegű uniós és állami finanszírozású
beruházásokkal járt a városban.

Európa Kulturális Fővárosa – Pécs (2010)
Projektek:
– Kodály Központ (korábban Pécsi - Konferencia- és Koncertközpont)
– Zsolnay Kulturális Negyed
– Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
– Múzeumok utcája
– Pécs-Tettye városrész közterület
– Pécs-Uránváros főtere és kapcsolódó közterületei
– Köztársaság tér
– Kórház tér
– Rókus sétány
– Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
– Diana tér

a) Az elismerés mely jótékony hatását emeli ki a fenti
szövegrészlet?
b) Mit gondolsz, milyen beruházásokra fordíthatták még a
rendelkezésre álló összeget?
c) Foglald össze, milyen előnyökkel járt Magyarország
számára a csatlakozás az Európai Unióhoz!
d)Gyűjts ki a város pályázata alapján, hogy mik voltak a fő
céljai az EKF programnak Pécsen!

Miért tekinthetjük a Zsolnay Kulturális Negyed kialakítását
Közép-Európa legnagyobb ipari műemlék-rekonstrukciójának?
e) Nézz utána, melyek a negyed funkciói napjainkban!
f) Hogyan változott az Uránváros funkciója? Hasonlítsd
össze a bányaváros-időszakban betöltött szerepével!
(http://www.pecs2010.hu/wp-content/uploads/2013/10/
Hatartalan-varos-pdf.pdf)

(www.epiteszetma.hu)
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4. Cserehát (www.cserehat.hu)

7. Szatmári faluturizmus (www.szon.hu)

A Cserehát hagyományosan aprófalvas térség. A trianoni
határok következtében a térség elveszítette hagyományos,
gazdasági és kulturális központjait. Az 1960-as évektől egyre gyorsult a térség lemaradása az ország többi területeihez
képest. A megújulás hiányában az aprófalvas településeken
az elnéptelenedés és a településekről való elvándorlás egyre nagyobb méreteket öltött. Jelenleg a térség újraébredése észlelhető. Az itt található települések elkezdték felmérni hátrányos helyzetükből fakadó előnyeiket, például
érintetlen természeti környezet, falvak kulturális örökségi
kínálata (pl. a népi építészetből fennmaradt házaik, elhagyott, használatlan kastélyok és kúriák), vagy egyszerűen
az infrastrukturális hátrányokból fakadó „zaj hiánya”.

A „Középkori templomok útjának turisztikai célú attrakciófejlesztése” nevet viselő projekt korábbi, első ütemében,
2009-ben 30 szatmári tájegységi templom került be egy
tematikus turisztikai útvonalba mint látogatóhely. A projekt második ütemében, 2012-ben, az ukrajnai Kárpátalja
15 középkori imaházát is bevonták az idegenforgalmi célokat szolgáló, a turistáknak ajánlott egyházi nevezetességek
közé. Romániai oldalon Bere, Krasznacégény, Csomaköz,
Egri, Vetés és Sárközújlak református temploma újul meg,
míg Ákos település imaháza mellett látogatócentrum épül.
A munkálatok befejezése után a három országban 63 középkori templom látnivalóit ajánlják közös idegenforgalmi
útként az érdeklődő turistáknak.

a) Hol található a Cserehát?
b) Mit gondolsz, milyen lehet a táj helyzete a magyar
gazdaságban és társadalomban?
c) Foglald össze, hogy miért kerültek bizonyos területek
hátrányos helyzetbe Magyarországon a rendszerváltás
éveiben!

a) Mely országok vesznek részt a pályázatban?
b) Hogyan hat egy ilyen pályázat a szomszédos térségek
kapcsolataira?
c) Foglald össze, hogy az idegenforgalom fejlesztése
miért lehet kitörési pont a falusi térségek számára
a hátrányos helyzetből!

5. Kutatóegyetem Szegeden (www.u-szeged.hu)

8. a) Alkossatok négy csoportot! Hasonlítsátok össze
a két alföldi régió gazdasági felzárkózásának és fejlődésének a lehetőségeit! Készítsetek mindkettőről elemző
táblázatot a munkafüzet szerint!
b) Az Audi, az Opel és a GE (General Electric) cégek nem
csak gazdasági súlyt jelentenek a Magyarország életében.
Filozófiájuk része a társadalmi szerepvállalás is. Keresd
fel a cégek honlapját, és gyűjts erre az állításra konkrét
példákat!
c) Az imázs a latin imago szóból ered, jelentése kép, képmás. Nézz utána, hogy milyen országimázs eszközöket
alkalmaz Magyarország az idegenforgalom fejlesztésére!
d) Fedezd fel a környezetetekben azokat a környezetkárosító tényezőket, amelyek elcsúfítják és veszélybe sodorják a településedet! Fotózd le, és készíts képes beszámolót nyomozásod eredményéről! Oszd meg a képeket
internetes portálon az osztálytársaiddal!

Egyetemünk egykori rektora, Szent-Györgyi Albert intézményünk számára a következő feladatokat jelölte ki: „gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást”; nevelni
a jövő tudósait, „akik majdan ezt a hivatást tőlünk átveszik…”; a haza részére olyan polgárokat nevelni, „akik el
vannak látva a szellem fegyverével…”; „s a mi egyetemünknek van még egy különleges hivatása is: hogy a nagy magyar Alföldnek szellemi központja legyen!” A Nobel-díjas
rektor által egykor megfogalmazott feladatok még ma is
aktuálisak, és tökéletesen illeszkednek a modern kutatóegyetemi célkitűzésekhez.

Foglald össze, hogy miért van kiemelkedő fontossága az
innovációknak a 21. század magyar gazdaságában!

6. Határozd meg a fogalmakat!
természetes szaporodás • természetes fogyás • születéskor várható élettartam • jóléti társadalom • vándorlási különbözet • foglalkoztatott • eltartott • aktív kereső • munkanélküli • társadalombiztosítás • adó • nyugdíjjárulék • állami
szféra • versenyszféra • rendszerváltás • rendszerváltozás •
privatizáció • államadósság • recesszió • infláció • munkanélküliség • gazdasági szerkezet • foglalkozási átrétegződés • nem megújuló energiaforrások • alternatív energiaforrások • globalizálódó világgazdaság • transznacionális
vállalat • külföldi működőtőke • zöldmezős beruházás •
gazdasági együttműködés • régió • járás • központi szerepkör • szuburbanizáció • előváros • agglomeráció
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9. A Várnegyed térképe (www2.budavar.hu)

a) Nevezz meg híres épületeket a Várnegyedből!
b) Milyen szerepkörök vannak jelen a Várnegyedben?
c) Foglald össze, milyen állami szerepkörök köthetők
Budapesthez!

10. Az Infopark bemutatkozik (www.infopark.hu)
Az Infopark Közép-Kelet Európa első innovációs és technológiai parkja, elsősorban az informatika, a telekommunikáció és a softverfejlesztés képviselőinek progresszív központja, ahol többek között a multinacionális IBM, a Magyar
Telekom, az IT-Services Hungary és a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH) mellett fiatal és feltörekvő
cégek is székhelyre találtak. Az Infopark E épületben van
a székhelye az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek (EIT) is. Az irodaparkban közel 100 000 m2 bérbeadó
terület épült fel 2009-ig, mintegy 7000 dolgozó részére teremtve itt színvonalas iroda- és munkakörülményeket.

a) Milyen iparágak és szolgáltatások tömörülnek az
Infopark területén?
b) Mely felsőoktatási intézmények találhatók a közelében?
c) Foglald össze, hogy Budapest hogyan kapcsolódik a
globális világgazdasághoz!

11. Józsefváros megújul (www.jozsefvaros.hu)
3,8 milliárd forint támogatást nyert Józsefváros Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Uniótól a Magdolna negyed megújításához. A Magdolna Negyed
Program III. üteme 12 ezer embert érint közvetve. A 2013
februárjában indult program megkoronázza az első két ütemet. Az elnyert támogatással Józsefváros önkormányzata
a ciklus legeredményesebben pályázó kerülete lett.

a) Budapest melyik kerületéről van szó?
b) Miért van szükség a megújító beruházásokra?
c) Foglald össze, hogyan alakult át Budapest társadalma
a rendszerváltozás folyamán!
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Magyarország földrajza
12. Megépült a négyes metró (www.metro4.hu)
A vonal a város egyik legnagyobb forgalmú közlekedési
tengelyén vezet át, amelynek mértékadó keresztmetszetén jelentkező utasszállítási igényt a felszíni villamos- és
autóbuszjáratok – már több évtizede – együttesen sem
tudják elfogadhatóan kiszolgálni.

a) Mely közlekedési probléma megoldására történt meg
a beruházás?
b) Milyen okokra vezethető vissza a közlekedési problémák megjelenése Budapesten?
c) Foglald össze, hogy melyek a nagyvárosi lét Budapesten is megjelenő hátrányai!

13. A Megyeri híd

a) Miért volt jelentős mérföldkő az átmenő forgalom
szempontjából a híd megépítése?
b) Mi az M0 autópálya szerepe az ország közlekedésében?
c) Miért fontos a Budapest környéki úthálózat fejlesztése
az agglomeráció szempontjából?
d) Foglald össze a közúthálózat jelentőségét az ország
gazdaságában!

14. A Budapesti Intermodális Logisztikai Központ
(www.bilk.hu)
Az ingatlan valamennyi jelentős nemzetközi cél- és tranzitútvonal kereszteződéséhez közel található, önálló lehajtóval rendelkezik az M0-s autóútról. A kiváló közúti és vasúti kapcsolatok mellett 15 km-en belül megfelelő vízi és
légi kapcsolatok is rendelkezésre állnak (Csepeli Szabadkikötő, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér), ugyanakkor
a városközpontból is könnyen elérhető. Közvetlen buszjárat közlekedik a logisztikai bázis területén, biztosítva
a BILK tömegközlekedési kapcsolatát.

a) Milyen feladatot lát el a központ?
b) Miért van szükség logisztikai központokra a piacgazdaságban?
c) Foglald össze, hogy milyen változásokkal járt a piacgazdaságba történő átmenet Magyarországon!
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Európa földrajza
Melyek az európai integráció történelmi gyökerei?
Hogyan és miért alakult ki az Európai Unió? Miért jó európai
uniós állampolgárnak lenni?
Melyek az Európai Unió legfejlettebb, és melyek a legelmaradottabb régiói? Melyek a fejlettségi különbségek kialakulásának okai?
Kiket támogat az EU?
Miért alakultak ki az EU-ban társadalmi feszültségek?
Vesztesek vagy nyertesek a hagyományos iparvidékek?
Melyek az európai napfényövezet lehetőségei és gondjai?
Miért vannak sikeres gazdaságok az Alpok országaiban?
Hol tartanak ma Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa
országai?
Miért bomlott fel Jugoszlávia, az az ország, amelyik a második
világháború után gyorsan fejlődött?
Merre tart Oroszország?
Ezekre a kérdésekre is választ kapsz ebben a fejezetben.
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1.

Felfelé az integráció lépcsőfokain

Az Európai Unió kialakulása
Vitathatatlan, hogy az Európai Unió központja a belgiumi
Brüsszel. Az uniós negyedben egymás után nyíltak meg az
Európai Gazdasági Közösség irodái, miután hat nemzet vezetője aláírta a Római Szerződést. Napjaink
világgazdaságának egyik meghatározója, azt mondjuk
centrumtérsége az Európai Unió. Gazdasági jelentőségét
mutatja, hogy jóval nagyobb a globális GDP-ből és
a nemzetközi kereskedelemből való részesedése, mint
amennyi a lélekszámából következne. Hozzá kötődik
a globális közvetlen külföldi tőkebefektetésnek majdnem 20%-a. Azonban a gazdaság növekedése már
veszített a korábbi lendületéből.

Tagjainak száma: 28 ország
Területe: 4,5 millió km2
Népessége: 508 millió fő (2017)
1 főre jutó GDP: 28 100 USD (2016)

1. Mit jelent neked, hogy az Európai Unió polgára vagy?
2. Mi a célja a regionális gazdasági integrációk kialaku-

lásának?
3. Melyek a világ nagy regionális gazdasági tömörülései?
4. Hasonlítsd össze a centrumtérségek gazdasági növekedését (1.1.)!

6. Olvasd le az 1.3. ábráról, hogyan változott a gazdasági centrumok vezető országainak részesedése a világon
előállított GDP-ből 2000-hez viszonyítva!
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(százalék)

10

(százalék)

15

+8

−6
−5

25
20
15

−9

+11

10

5

5

0

0

−5
−10

2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2015
USA
EU
Japán
Kína
többi ország

1.3. A vezető gazdaságú országok részesedése a világon
előállított GDP-ből 2000 és 2015 között
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.1. A GDP növekedése a gazdasági centrumok meghatározó
országaiban és Kínában

7. Adj címet a karikatúrának (1.4.)!
Fogalmazd meg a rajzon szereplő jelképek jelentését!

5. Melyek az EU pillérei? Állapítsd meg szerepüket az 1.2.
ábra alapján!
Az Európai Unió felépítése
1. pillér
Európai közösségek
Európai Közösség
EURATOM
Európai Szén- és
Acélközösség
Római Szerződés

2. pillér
Közös külés biztonságpolitika

3. pillér
Közös igazságszolgáltatás
és belügyek

együttműködés,
közös álláspontok, stratégiák
békefenntartás
emberi jogok védelme
demokrácia elősegítése
harmadik országok segélyezése

együttműködés a rendőri és
az igazságszolgáltatási szervek
között
küzdelem a szervezett bűnőzés,
a terorrizmus, az emberkereskedelem, a kábítószer- és
a fegyverkereskedelem ellen
Europol

az integráció mélyítése

Egységes Európai Okmány

1.2. Az Európai Unió három pillére

Maastrichti Szerződés

1.4. Az Európai Unió karikatúrán
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Az integráció történelmi
gyökerei
Az európai együttműködés kialakulásában
politikai és gazdasági szempontok egyaránt
szerepet játszottak. A II. világháború után
a nyugat-európai országok felismerték, hogy
a gyors újjáépítés csak úgy valósulhat meg,
ha félreteszik régi ellentéteiket, és egyesítik
az erőiket. Előmozdította az együttműködést
a szovjet tömb és a hidegháború kialakulása,
valamint az USA gazdasági erőfölénye.
1951-ben Párizsban (NSZK, Franciaország, Olaszország és a Benelux államok)
megalakult az Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió), amellyel a francia és
a német vasérc- és szénbányászatot, valamint
a vaskohászatot közös, nemzetek feletti fennhatóság alá helyezték. A Montánunió tagjai
1957-ben a Római Szerződéssel megalapították az Európai Gazdasági Közösséget
(EGK). Felismerték ugyanis, a nemzeti
piacok már túl kicsik ahhoz, hogy a világgazdasági versenyben helyt tudjanak állni.
Már a Római Szerződés célul tűzte ki
a közös piac megteremtését, ahol megvalósul
a négy szabadság elve, vagyis szabadon
áramolhat az áru, a tőke, a munkaerő
és a szolgáltatások az országok között.
Ugyanekkor írták alá az atomenergia békés
felhasználására létrehozott Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) alapító
okiratát is. E három szervezet intézményei
1965-ben egyesültek Európai Közösségek
(illetve Európai Közösség, EK) néven.
Az Európai Gazdasági Közösség első nagy
gazdasági sikere a vámunió, majd a közös
piac kiépítése volt. A közös piac azonban
Az integráció
szintjei

Bővülés

1957
1968
vámunió
1957
1973
Egyesült
Német
Királyság,
Szövetségi
Írország,
Köztársaság,
Dánia
Franciaország,
Olaszország,
Belgium,
Hollandia,
Luxemburg

Fontosabb
szerződések
Névváltozás

csak 1992 végétől működik igazán, mert
azóta nem gátolják nemzeti határok és
intézkedések a személyek, az áruk, a tőke
és a szolgáltatások szabad mozgását, az EU
egységes piacán (belső piacán) úgy áramolhatnak, mint egy-egy országon belül.
A belső piac hatékonyabb lett a Schengeni
Egyezmény hatályba lépésével (1995), mert
egyszerűbbé, gyorsabbá vált az utazás és a
fuvarozás az EU majdnem teljes területén
és több szervezeten kívüli országba is (1.5.).
A schengeni övezethez tartozó országok
polgárai a belső határokon ellenőrzés nélkül
közlekedhetnek (csak a légi közlekedésben
maradt meg az utasok biztonsági ellenőrzése), de fokozottan ellenőrzik a külső határok
határátkelőhelyeit. (Hazánk a teljes jogú
csatlakozási szerződést 2007-ben írta alá.)
1992-ben a Maastrichti Szerződés elfogadásával új szakasz kezdődött az integrációs
folyamatban. Az EK tizenkét tagja úgy döntött, hogy a gazdaságon túl a külpolitikában,
a biztonságpolitikában és az igazságügyben
is együttműködnek. A szorosabb kapcsolatot névváltoztatással is kifejezték, 1993-tól
a közösséget Európai Uniónak nevezik.
EU-tag,
schengeni ország
nem EU-tag,
schengeni ország
EU-tag,
nem teljes jogú
schengeni ország
EU-tag,
nem schengeni ország

8. a) Mely EU-tagállamok nem alkalmazzák a schengeni
előírásokat?
b) Hol húzódik
a schengeni határ?
c) Miért léptek be
az övezetbe Európai
Unión kívüli tagállamok is?
d) Miben könnyebb
az utazásod, ha
a schengeni határon
belül közlekedsz,
mint amikor átléped
azt? Válaszolj konkrét
példákkal!

9. Mely fejlett
országok maradtak
ki az integrációból?
Mely országok csatlakozása van folyamatban?

1.5. A schengeni övezet napjainkban

1986
1992
közös piac
belső piac
gazdasági és monetáris unió
1981
1986
1990
1995
2004
2007
2013
Magyarország, Bulgária, Horvátország
Ausztria,
Görögország Portugália, Németország
Románia
Szlovákia,
Finnország,
egyesülése
SpanyolSzlovénia,
Svédország
→ Német
ország
Csehország,
Demokratikus
Lengyelország,
Köztársaság
Litvánia,
területével
Lettország,
bővült
Észtország,
Málta, Ciprus

1957
1965
Római Szerződés Egyesítő szerződés
Európai Gazdasági Közösség (EGK),
majd Közös Piac

1986
1992
Egységes Európai Okmány
Maastrichti Szerződés
Európai Közösség (EK)

2007
Lisszaboni Szerződés
Európai Unió

1.1. táblázat. Az Európai Unió bővülése és mélyülése
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Egység a sokféleségben. Az Európai Unió jelmondata
tömören kifejezi az integráció lényegét: sok különböző ország egysége, aminek legfontosabb erőssége az alkotó országok kulturális, nyelvi és hagyománybeli sokszínűsége.
Érdekesség, hogy a jelmondatot diákok adták az EU-nak
az egész közösségre kiterjedő verseny során 2000-ben.

Mit jelképez az Unió zászlója? Mutasd be!

Történelmi jelentőségű az integráció létrejöttében 1950.
május 9. Ezen a napon Robert Schuman francia külügy
miniszter javaslatot tett egy olyan európai intézmény
létrehozására, ami a közös szén- és acéltermelést irá
nyítaná. A cél az volt, hogy elkerülhető legyen a német–
francia ellentét újbóli kiéleződése. Az Unió egyik jelképe
lett az Európa-nap (május 9.), az európai béke és egység
ünnepe. E nap alkalmából Brüsszelben és Strasbourgban
is megnyitják kapuikat az uniós intézmények az érdeklődők előtt, és a világ többi részén működő helyi uniós
irodák is különféle programokkal várják a látogatókat.

Azt már tanultad, hogy a környezetszennyezés nem áll meg az országhatároknál, ezért
környezetünk megóvásáért közösen kell tennünk. Ehhez szükség van közös előírásokra is,
amelyek garantálják, hogy egyik ország sem
termelhet olcsóbban azért, mert alapvető
környezetvédelmi előírásokat nem tart
be. Bárhol az EU-n belül ihatsz egészséges
ivóvizet a csapból is.

Honnan tudh
atjuk, hogy
mit eszünk?
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Néhány évvel ezelőtt még, ha valaki külföldre
utazott, az ország határain ellenőrizték az útlevelét, alaposan átvizsgálták, megnézték, hogy
mit vásárolt külföldön, ezért akár hosszas várakozásra is számíthatott. Ma már ez nincs így,
már természetes, hogy az EU-ban alapos határellenőrzés nélkül lehet utazni.
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Az Európai Unió kialakulása
A Maastrichti Szerződés aláírásával elfogadták a gazdasági és pénzügyi unió programját. Ezzel az Európai Unió az integráció
legmagasabb szintjére került, amit elérhet
a nemzetállamok önállóságának megőrzése
mellett. Az összes tagállam része a Gazdasági és Monetáris Uniónak, de az euró
(az európai egységes valuta) jelenleg csak
19 tagállamban (az eurózónában) hivatalos fizetőeszköz (1.6.). Számlapénzként vezették be 1999-ben, 2002-ben pedig megjelentek
az euró bankjegyek és érmék is. Az euró készpénz kibocsátásáért és a nemzeti
bankok összehangolásáért a Frankfurt am
Mainban székelő Európai Központi Bank
a felelős.
Az euró használatának számos előnye
van. Az euróövezeten belül alacsony az
infláció, nincsenek átváltási költségek, kön�nyebben összehasonlíthatóak az országok
közötti árak és bérek. Az eurózónához való
csatlakozással viszont csökkennek a pénzkibocsátásból származó állami bevételek,
a gazdaságpolitika mozgástere leszűkül,
és a pénzcsere költsége is magas. A tagállamok pénzügyi válsága kihatással lehet
az Európai Unió összes tagországára.
2009-ben lépett hatályba a Lisszaboni
Szerződés, ami módosította a Római és a
Maastrichti Szerződést. Korszerűsítette több
uniós intézmény működését, átláthatóbbá,
arányosabbá tette a szavazást.
Az Európai Unió működését az intézményei biztosítják, amelyek képviselik
a közösség, az állampolgárok és a nemzetek
érdekeit is (1.7.).

10. Mely mutató alapján felel meg legkevésbé az euró bevezetési
feltételeinek hazánk (1.6.)?
itás

-stabil
Árfolyam

Meghatározott ingadozási
sávban kell maradnia

lem

A hiány nem lehet
több a GDP 3%-ánál

ósság

Nem haladhatja meg
a GDP 60%-át

ás
Árstabilit

Az infláció 1,5%-kal
lehet több*

e
etési fegy
Költségv

Államad

ia

nvergenc

Kamatko

Az állampapírok kamata
2%-kal lehet több*

Az eurozóna tagjai
1999: Ausztria, Belgium,
Finnország, Franciaország,
Hollandia, Írország,
Luxemburg, Németország,
Olaszország, Portugália
és Spanyolország
2001: Görögország
2007: Szlovénia
2008: Ciprus, Málta
2009: Szlovákia
2011: Észtország
2014: Lettország
2015: Litvánia

* a 3 legalacsonyabb inflációs rátájú ország átlagánál

1.6. Az euró bevezetésének feltételei

11. Hol van az egyes uniós intézmények székhelye (1.7.)? Járj utána!
12. Hány képviselője van hazánknak az Európai Parlamentben?
tagállamok
nemzeti
parlamentjei

nemzeti kormányok

kormányfők/
államfők

Európai
Számvevőszék (3)

Európai Központi
Bank

Elnök
Európai
Tanács (3)
Európai Unió
Bírósága (3)

Európai Unió
Tanácsa (2)

Elnök
Európai
Parlament (1)
törvényhozó ág

Elnök
Európai
Bizottság (3)

törvényhozás

végrehajtó ág

választ/kijelöl/dönt

tagság

bírói ág
javasol

(1) ötévenkénti választások (2) a tagállamok miniszterei (3) tagállamonként 1 fő

Fogalmak
centrumtérség • versenyképesség • Európai
Szén- és Acélközösség • Római Szerződés •
vámunió • közös piac • négy szabadság •
egységes (belső) piac • Schengeni Egyezmény • schengeni övezet • Maastrichti Szerződés • Gazdasági és Monetáris Unió • eurózóna • Lisszaboni Szerződés • Európai Központi Bank • Európai Tanács • Európai Bizottság • Európai Unió Tanácsa • Európai
Parlament • Brüsszel • Strasbourg • Frankfurt am Main

1.7. Az Európai Unió legfontosabb intézményei

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mely politikai és gazdasági tényezők indokolták az európai
integráció létrejöttét és mélyülését az egyes fejlődési szakaszokban?
2. Hogyan járul hozzá az integrációs folyamat mélyülése a versenyképesség megőrzéséhez?
3. Rendezzetek érvelőversenyt: Miért jó uniós polgárnak lenni?
Az győz, aki a legtöbb jó érvet tudja meggyőzően elmondani.
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2.

Az Unió pénztárcája

Fejlettségi különbségek
az Európai Unióban

	

Felfigyeltél már arra, hogy mennyi vásárlásra buzdító
plakát van az országban? Az elmúlt években szép számmal jelentek meg olyan tájékoztató táblák is, amelyeknél
talán leghamarabb az azonos formai megjelenést veszed
észre. Ha intézmények felújításánál vagy útépítésnél
jársz, ne felejtsd el elolvasni a táblák szövegét sem!
Az Európai Uniónak számos közös célkitűzése
van, amelyek megvalósítása sokkal hatékonyabb, ha
a tagországok összefognak, és a költségeket megosztják
egymás között. A megvalósításhoz a közösség hétéves
periódusokra pénzügyi tervet, azaz költségvetést készít, amely tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat
(2.1.).
Az EU költségvetése egy lényeges ponton eltér az
országok, családok költségvetésétől: nem lehet hiányt

tervezni, az összes bevételnek az összes kiadást fedeznie
kell. Az Európai Unió tehát nem vehet fel hiteleket.
A költségvetés végrehajtásáért teljes mértékben az
Európai Bizottság felel.

A közös mezőgazdasági politika
A gazdaság valamennyi ágazatában jellemző, hogy az
Európai Unió irányvonalakat jelöl ki és követ annak
érdekében, hogy kitűzött céljait elérje. Ezeket a politikákat nevezik „közösnek”. Közülük az agrárpolitika
a legnagyobb múltú, ugyanakkor a legtöbb reformot
megélt politika. A mezőgazdaságnak a GDP-hez való
hozzájárulása alig 2%, és az aktív keresőknek csak 5%-át
foglalkoztatja.
4. Arányosnak találod a az élelmiszer-gazdaságban
dolgozó csoportok arányát (2.2.)? Miért?

1. Próbálj magyarázatot adni a bevétel és a kiadás

különbségeire (2.1.)!

2. Számold ki! Az Európai Unió 2017. évi költségvetése

12 000 000 fő

szerint 157,9 milliárd eurót fordítanak kötelezettségvállalásokra. Hány forint jut rád átlagosan a költségvetésből?

3. Mivel indokolható, hogy a költségvetés nagy hányadát
fordítják a mezőgazdasági politikára?
mezőgazdasági
termelők

Kiadások
adminisztráció

250 000 fő

egyéb

külső programok

200 000 fő

élelmiszergyártók

500 000 fő

nagykereskedők

kiskereskedők

2.2. Az Európai Unióban élelmiszer-gazdasággal
foglalkozók száma (2016)

mezőgazdaság,
környezetvédelem

5. Szerinted mi az magyarázata a termelők korszerke
zetének?

fenntartható
növekedés,
munkahelyteremtés

35 évesnél
fiatalabb

65 éves vagy
idősebb
Bevételek

8%

30%

vám

24%

áfa

35–44 éves

17%

23%

GNI

55–64 éves

2.1. Az Európai Unió költségvetésének szerkezete (2016)

45–54 éves

2.3. A mezőgazdasági termelők életkor szerinti megoszlása
az EU-ban (2016)
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A mezőgazdasági támogatás mérséklődött az elmúlt
évtizedekben, de a gazdák továbbra is számíthatnak
rá. A támogatás független a termelés mértékétől, a termőterület-használatot támogatják (2.4.). Cserébe a
gazdaságoknak be kell tartaniuk a környezetvédelmi,
élelmiszer-biztonsági és az állatjóléti követelményeket.
6. a) Készíts idővonalat az EU mezőgazdasági politikájának történeti szakaszairól
a szemelvény és a 2.4. ábra alapján!
b) Nevezd meg a fő célokat az egyes időszakok kezdetén, az intézkedéseket és a végén
az eredményeket, problémákat! Csak kulcsszavakat írj!
Az Európai Unió agrárpolitikája
Az 1960-as években kezdődött közös agrárpolitika célja a nyugat-európai országok biztonságos élelmiszer-ellátása volt. Hatalmas
összegeket fordítottak a termelés ösztönzé
sére és az export támogatására. Kiszámítható
jövedelmet biztosítottak a gazdáknak azzal,
hogy garantálták a legfontosabb termények
felvásárlását. Magas vámokkal, mennyiségi
korlátozásokkal, minőségi előírásokkal igyekeztek kirekeszteni az olcsóbb külföldi agrártermékeket. A drágán termelt termékek
versenyképesek voltak a világpiacon, mert
az országok támogatták az exportot. Nőtt
a mezőgazdaság termelékenysége és a csa-

A fogyasztók ma jóval nagyobb figyelmet fordítanak az élelmiszerek minőségére, mint korábban.
Az uniós minőségmegjelölések segítenek nekik abban,
hogy tudatosan válasszanak az élelmiszerek között.
Címkék igazolják például a termékek földrajzi eredetét,
a biogazdaságban történő előállítását (2.6.).

ládi gazdaságok jövedelme, ezért kevesebben vándoroltak el a falvakból. Az 1980-as
évekre az élelmiszer-termelés meghaladta a
szükségleteket, hegyekben álltak az eladatlan élelmiszerek, és megnőttek a raktározási
költségek is. Ezért meg
refor
málták az agrárpolitikát. Mennyiségi korlátokat szabtak
egyes termékek felvásárlásában. Csökkentették a felvásárlási árakat, és területi korlátozásokat is előírtak (pl. kötelező ugaroltatás,
szőlők kivágása). A csökkenő termelés miatt
kieső jövedelmekért cserébe fizettek a gazdáknak és szorgalmaz
ták korengedményes
nyugdíjba vonulásukat. 2007-től ösztönözték a kevesebb vegyi anyag (műtrágya, növényvédő szer) használatát, egészségesebb
élelmiszerek előállítását. A 2010-es évektől
a közös agrárpoli-tika egyre inkább a vidékfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Programok
segítik a vidéki tájak állapotának megőrzését,
javítják a falusi lakosság képzettségét és életminőségét, bővítik a jövedelemszerzési
lehetőségeket, például falusi turizmus, kézművesség révén.

7. Olvass a 2.4. ábráról!

a) Hogyan változott a mezőgazdasági támogatás mértéke a szervezet bővülésével párhuzamosan?
Mivel magyarázható?
b) Ténylegesen nőtt-e a gazdák támogatása? Támaszd alá adatokkal az állításodat!
c) Hogyan változott a támogatás szerkezete? Mit támogatnak elsősorban napjainkban?
60

EU-10

EU-12

EU-15

EU-25

EU-27

8. Miért halmozódtak fel eladatlan
élelmiszerkészletek?

2.5. Sajtraktár

9. Melyik jelöléssel találkoztál
már az élelmiszerek
csomagolásán
(2.6.)?
szavatolt földrajzi
eredetű, jó
minőségű

EU-28

(milliiárd euró)

50
40

egy adott területhez kötődő,
jó minőségű

30
20
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10

export-visszatérítés
vidékfejlesztés

egyéb piaci intézkedések
piaci intézkedések

termeléshez kötött támogatások
közvetlen kifizetések
termeléshez nem kötött támogatások

2.4. Az agrártámogatás változása az Európai Unióban

2.6. Különleges
minőségű termékek
jelölései
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10. a) Állapítsd meg az atlasz segítségével, hogy mely
területek, gazdasági régiók alkotják a kék banánt (2.7.)!
b) Támaszd alá tényekkel, hogy valóban ez a gazdaságilag
legfejlettebb zóna Európában!
c) Jellemezd az atlasz népsűrűségi térképe alapján a legfejlettebb régiók népsűrűségét!
d) Gyűjtsd össze az „európai napfényövezet” jellegzetességeit!

Oslo

Stockholm

e) Indokold hazánk helyét Európa gazdasági fejlettségi térképén!
f) Mely tényezőkkel magyarázható a peremterületek elhelyezkedése?
g) Hasonlítsd össze a kék banán kiterjedését az európai
Pentagon (London–Párizs–Milánó–München–Hamburg)
kiterjedésével!

Helsinki

Szamara

Riga
Vilnius

Dublin

Manchester
Birmingham
Amszterdam
London

Koppenhága
Hamburg
Berlin
Varsó
Frankfurt

Moszkva

Porto

Madrid

Belgrád

Marseille

Lisszabon

Róma

Barcelona
Sevilla

Valencia

„kék banán”
(a legfejlettebb
gazdasági zóna)

Minszk

Kijev
Prága
Stuttgart München Pozsony
Bécs
Budapest
Lyon Zürich
Ljubljana
Toulouse
Milánó
Zágráb
Bukarest Odessza
Párizs

Nyizsnyij Novgorod

Tallin

Glasgow

Brüsszel

Szentpétervár

Szófia

Rosztovna-Donu

Athén

„európai
napfényövezet”
a napfényövezet
fontosabb központjai
gazdasági magterület

Isztambul
Ankara

Nápoly

a legfejlettebb zóna
fontosabb központjai

a magterület
fontosabb központjai
peremterületek
a peremterületek
fontosabb központjai

2.7. A kék banán és a többi régió összefüggése

11. A GDP vásárlóerő-egységre (PPS) történő átszámítása
kiszűri az országok közötti árszínvonal-különbségeket.
Hányszoros a különbség a leggazdagabb és a legszegényebb ország között (2.8.)?

12. a) Hol helyezkednek el az EU legfejlettebb és legfejletlenebb régiói (2.9.)? Próbáld magyarázni azokat!
b) Mely országon belül a legnagyobbak a fejlettségi különbségek?

EU-28 = 100

euró/fő

129

149 124

177

77

92

109
74
65
75

125
108

128
69
118 123
88
267
105 159 126 77
67
83
59
59 31 36
48
42
96
38
30
67

A ferde vonalkázással jelölt államok
nem tagjai az Európai Uniónak

120
100
80
60
40

95

35000
30000
25000
20000
15000

62
81

2.8. Fejlettségbeli különbségek az Európai Unió országaiban
(GDP/fő PPS, 2016)

2.9. A régiók fejlettségi különbségei az Európai Unióban
(GDP/fő PPS, 2016)
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Fejlettségi különbségek az Európai Unióban
Az EU regionális politikája
A kohéziós politika az Európai Unió másik meghatározó
területe, ami a kevésbé fejlett országok, régiók felzárkóztatását igyekszik elősegíteni. Ez a politika az 1973-as
bővítés után került előtérbe: a létrehozott pénzügyi
alap az akkor még elmaradott Írországot és az Egyesült
Királyság válságban lévő ipari övezeteit támogatta. Az
1981-es és 1986-os bővítéssel a fejlettségi különbségek
jelentősen megnőttek, az ezredforduló utáni bővítési
hullámmal még tovább fokozódtak. Az Európai Unió
legfejlettebb területét kék banánnak nevezik (2.7.).
Egy másik modell az integráció centrumtérségének
a London–Párizs–Milánó–München–Hamburg ötszöget
(az európai Pentagont) tekinti. A centrumok területén a legnagyobb a népsűrűség, néhol a városok már
szinte összeérnek. A nagy metropoliszok elsősorban
politikai, pénzügyi, oktatási, kulturális szerepkörükkel, csúcstechnológiára épülő iparágaikkal tűnnek
ki. A centrumok területe egyre több gyorsan fejlődő
gazdaságú térséggel bővül.
Új fejlődési terület jelent meg a mediterrán térségben
Barcelonától Milánóig. A másik jövőbeli gazdasági tengely a kelet-közép-európai országokhoz kapcsolódik,
ahol jelenleg inkább csak pontszerűen jelentkezik a
gazdasági sűrűsödés néhány főváros (Prága, Bécs, Pozsony, Budapest, Bukarest), illetve a hozzájuk kapcsolódó
régióban.
Az EU legkevésbé fejlett régióit a kelet-közép-,
illetve délkelet-európai országokban találjuk (Bulgária,
Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország).
Az Unió a kohéziós politika révén arra törekszik, hogy
segítse az elmaradott régiók felzárkózását, a hanyatlóban
lévő ipari régiók szerkezetváltását, fejlessze a vidéki
területek gazdaságát, újjáélessze a pusztuló városrészeket.
Eközben elsősorban a munkahelyteremtésre összpontosít.
Az Unió gazdasági, szociális és területi kohézióra egyaránt
törekszik. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni.

Fogalmak

költségvetés • agrárpolitika • vám • mennyiségi korlá-

tozás • vidékfejlesztés • felzárkóztatás • regionális politika • kék banán • európai Pentagon • London • Párizs •
Ruhr-vidék • Milánó • Genova • Torinó • München • Hamburg • Barcelona • Prága • Bécs • Pozsony • Budapest •
Bukarest

Az EU leggazdagabb régiója Belső-London (az EU-átlag
580%-a), a legszegényebb Bulgária északnyugati régiója
(az EU-átlag 29%-a), a különbség hússzoros!
Viszonyítsd hazánk leggazdagabb és legszegényebb régióit
ezekhez az adatokhoz!
A támogatási területek között vezetnek a K+F, a környezetvédelmi és közlekedési beruházások, a foglalkoztatást támogató intézkedések. A pénzügyi források nem az egymás
tól független projekteket, hanem az átfogó programokat
támogatják, és a költségekhez önerő is szükséges. A támogatások felhasználását szigorúan ellenőrzik.

LEADER francia betűszó jelentése: közösségi kezdeményezés
a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség 1991-ben
indította el ezt a programját, hogy megállítsa az elszegényedő
és elöregedő vidéki térségek további leszakadását. A LEADER
működésének fő sajátossága, hogy a helyi
közösségek összefogására épít. Föld
rajzilag összefüggő
településcsoportokat
hoz létre az érintettek
által kidolgozott és az
egész térségre vonatkozó elképzelések
megvalósítására.

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Milyen kedvező és kedvezőtlen hatásokkal jár a magyar
mezőgazdaság számára az EU-tagság?
Mondj néhány példát!
2. Milyen változtatásokat tartasz szükségesnek
az alábbi magyarországi adatok alapján?
– A gazdálkodók 31%-a 65 év feletti, a 35 év alattiak
aránya 6%.
– A z egyéni gazdálkodók 11%-ának nincs mezőgazdasági
végzettsége, felsőfokú végzettséggel 2%-uk rendelkezik.
– A falusi turizmus mint mezőgazdasági kiegészítő tevékenység 10 ezer körüli egyéni gazdánál szerepel.
3. Az Európai Bizottság egyik feladata az Európai Regio
nális Fejlesztési Alap kezelése. Készítsetek a régiótokban
működő kis- és középvállalkozások fellendülését elősegítő
fejlesztési tervet!
4. Bontsd szakaszokra a közös agrárpolitika 1960-tól
eltelt időszakát! Nevezd meg a meghatározó irányvonalat is!
5. Mely beruházások, fejlesztések részesültek uniós támogatásban településeden az elmúlt években?
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3.

A világgazdaság európai irányítópultjai

Európa magterületeinek földrajza

Az Európai Unió magterületén vagyunk (3.1.). A gazdasági folyamatok azonban nem is igazán egy-egy
országban, hanem a városokban zajlanak. A globalizáció
a világ városait is átalakította, közülük több globális várossá vált. Az Európai Unió magterületének központjai
a globális városok, amelyek gazdasági, politikai vagy
kulturális hatása az egész világra kiterjed. Fontosságukat
elsősorban nem az ipari teljesítményük vagy a népességszámuk adja, hanem a bennük születő döntések száma
és hatóköre. Ezek a városok a transznacionális vállalatok
és a nemzetközi szervezetek központjai, valamint gaz1. Válaszd ki a 3.1. táblázatból a “leg” országokat: a legnagyobb területűt, a legnépesebbet, a legfejlettebbet, a legerősebb gazdaságút, a legnagyobb kereskedelmi forgalmút!
Részesedés (%)

D

B

5,4

12,1

8,2

0,7

0,9

0,06

az EU népességéből

12,7

12,9

15,9

2,2

3,3

0,1

az EU-28 GDP-ből

13,7

13,8

19,8

2,6

4,3

0,28

az EU területéből

GB

F

NL

L

az Unión belüli exportból

6,3

9,1

22,0

8,7

13,5

0,4

az Unión belüli importból

9,3

12,6

21,0

8,1

7,4

0,6

115,0 110,0 102,0 111,0 111,0

121,0

az egy főre jutó GDP
(PPS) az EU 28 %-ában

3.1. táblázat. A magterület országainak részesedése (2016)

2. a) Miért koncentrálódnak erősen a globális pénzügyek néhány világvárosban?
b) Hol alakultak ki új pénzügyi központok? Miért ott?
3. a) Nézz utána, mely európai jelentőségű intézmények,
globális jelentőségű vállalatok központja van Párizsban!
b) Készíts listát párizsi márkanevekből!
4. A magterület mely városainak van irányító szerepe

a világban is?

daságukban jelentős az üzleti szolgáltatások (könyvelés,
jogi szolgáltatások, marketing stb.) szerepe. Csomópontok a tőkefelhalmozásban, az információáramlásban,
a közlekedésben és a turizmusban is.
A globális városokra kidolgozott versenyképességi index alapján London New York elé került (2016), majd
közvetlenül következik Párizs, de előkelő helyen van
Frankfurt, Amszterdam, Berlin, Brüsszel és Hamburg
is. London szerepe a pénzvilágban kiemelkedő, itt működik Európa legnagyobb értéktőzsdéje.
5. a) Melyek a globális városok közös jellemzői?
b) Olvasd el a szemelvényeket! Miben különbözőek és miben
hasonlóak a szemelvényekben olvasható globális városok?
Tanulmányozd a 35. oldal 7.7. ábráját is!
Párizs (2,2 millió fő) – noha régóta világváros – napjainkban vált igazi globális várossá. A gazdasági, politikai, tudományos és kulturális élet nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő centruma, számos nemzetközi szervezet (pl.
OECD, UNESCO) székhelye. A párizsi régió, az Île de France gazdasági túlsúlyának csökkentése a francia regionális
politika egyik fő célkitűzése. Az utóbbi időben a gazdaság
súlypontja fokozatosan tolódik el a déli területek felé, és kialakultak Párizs ellenpólusai (Lyon, Toulouse, Marseille).
Párizsból indult a franciák egyik büszkeségének számító nagy sebességű vasutak nyugat-európai hálózatának
kiépítése. A globális városok között olyanok is vannak,
amelyeknek néhány ágazatban van globális vagy inkább
európai jelentősége.
Brüsszel (1,17 millió fő) az Európai Bizottság központja és
az Európai Parlament is ülésezik itt. A belga főváros közelében telepedett le a NATO európai haderőinek főparancsnoksága is.
Franciaországban, a latin és a germán nyelvterület határán fekvő Strasbourg (276 ezer fő) számos európai uniós
intézmény, közöttük az Európai Parlament székhelye.
Frankfurt am Main (730 ezer fő) nemzetközi pénzügyi
központként ismeretes világszerte, értéktőzsdéje London
után a második legnagyobb forgalmat bonyolítja le Európában, és az Európai Központi Banknak is a székhelye.
Ezekben a városokban szerepkörükből adódóan jelentős
a konferenciaturizmus.

3.1. A városok versenye
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Bevásárlónegyed a dokk helyén
London ( 8,7 millió fő) – A Canary Wharf üzleti negyed területén majdnem két évszázadon át a világ egyik legforgalmasabb
kikötője működött, a nevét is a Kanári-szigetekkel történő tengeri kereskedésről kapta (3.2.). Ma már a dokkok és az ipari
épületek helyét modern üzleti és bevásárlónegyed vette át. London itt különleges hangulatú. A felhőkarcolókat különböző
bankok, vállalatok bérlik, de több olyan is akad közöttük, amiben hotel működik vagy magánlakás. A negyedben galériák,
drága éttermek, sportcentrumok, egyedi cikkeket árusító üzletek nyíltak, és hatalmas parkokat is kialakítottak. A vonzó környezet párosul a munkahelyek közelségével, a várakozások szerint az itt dolgozó emberek száma 2025-re eléri a 200 ezer főt.

3.2. A londoni Canary Wharf város a városban

6. a) Miért volt óriási forgalma az egykori kikötőnek?
b) Mely városfejlődési szakaszhoz kapcsolhatod az üzleti
negyed kialakításának programját?
c) Milyen urbanizációs folyamatot indított el az üzleti negyed kialakítása?
d) Nézz utána, hogy mely európai nagyvárosokban zajlott
hasonló rehabilitációs program!
e) Vitassátok meg, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal
járnak ezek a nagyszabású városfejlesztések! Hasonlítsátok
össze a két képet (3.2.)!
Ez is Berlin
Berlin (3,5 millió fő) – A német fővárosban virágzik az
improvizáció művészete: ha nincs elég pénz autóra, akkor
menjünk biciklivel. Ha nincs saját telked, gondozhatod
a közösségi kertben ágyásaidat, amelyek a város kellős
közepén alakultak ki. Még a Berlini Filharmonikusok – a világ egyik vezető zenekara – koncertterme is látogatható
ingyen keddenként délben, akár 1500 vendéget is szívesen látnak a „déli koncertre”.
Ez az életvidám találékonyság vonzóvá teszi a várost
mindazok számára, akik alacsony jövedelemből kénytelenek megélni: migránsok, művészek és több mint 20 000
diák a világ minden tájáról. A tobzódó élet a város mindkét oldalán megtalálható: Berlinnek ugyanis, bár hosszú
ideig választotta el fal, a maga 900 négyzetkilométernyi
alapterületén nem egy, hanem sok központja van.
Kreuzberg Berlin egyik legizgalmasabb, legkreatívabb és
legsűrűbben lakott kerülete. A városrész különlegessége
abból is fakad, hogy a lakosság kb. 1/3 része bevándorló
(pl. török vendégmunkások és leszármazottaik). Bár korábban Kreuzberg a legalacsonyabb keresetű berliniek
kerülete volt, ez mára változni látszik. A színes programokat, érdekes új múzeumokat kínáló városnegyed a fiatal
turisták kedvelt célpontja lett, de egyre több vállalkozás
is települ ide.
(GEO Magazin)

7. a) Hogyan változott Berlin területe a második világháború után?
b) Miért jött létre Kelet- és Nyugat-Berlin?
c) Mi a város gazdasági jelentősége az ország életében?
d) Készíts prezentációt a város nevezetességeiről!
8. a) Milyen okai vannak a bevándorlásból adódó társadalmi feszültségnek?
b) Mi a ház homlokán lévő felirat üzenete (3.3.)? Érveljetek
ellene és mellette!

3.3. Kapualj Berlin Kreuzberg városrészében
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A kontinens kapui
Az Európai Unió tengerpartjain kikötőövezet húzódik (3.4.). A nagy- és a kisebb városok kikötői szinte összenőttek egymással. A földrész kikötői közül
Rotterdam, Hamburg és Antwerpen kikötői forgalma emelkedik ki, hiszen a hazai forgalom lebonyolításán túl tranzitszállításokkal is foglalkoznak.
A kikötőkbe érkező áruk sűrű vasút- és közúthálózaton, valamint a belvízi hajóutakon jutnak a kontinens
belseje felé.
9. a) Kövesd a térképen a Rajna–Majna–Duna vízi út
vonalát! Hány ország tudja eljuttatni az áruját ezen a vízi
úton keresztül Rotterdamba?
b) Olvasd le a 3.4. térképről a legnagyobb forgalmú kikötővárosokat! Az atlasz térképével való összehasonlítás után
adj magyarázatot a teljesítményükre!
10. Az információk alapján mutasd be az európai kikötők
jelentőségét!
Adatok a térképen ábrázolt kikötők jelentőségéről
– A nem uniós áruk 74%-át kikötők érintésével szállítják.
– A z Unión belül szállított áruk 37%-a és évi 385 millió
utas halad át rajtuk.
– A z Unió mintegy 70 000 km hosszúságú tengerpartja
mentén több mint 1200 kereskedelmi kikötő működik.
– 2015-ben 3,8 milliárd tonnányi rakomány haladt át a
kontinens kikötőin, és több mint 60 000 alkalommal kötöttek ki kereskedelmi hajók Európában.
– 70% volt ömlesztett rakomány, 18% a konténeres és 7%
a ro-ro típusú szállítás (a hajóra felgördített, majd onnan legördített rakomány).
Áthaladó
rakomány
mennyisége
(millió tonna)
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10–20
5–10
1– 5
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3.4. Európa kapui

İzmit
Aliaga
Píreusz

Rotterdam Európa legforgalmasabb kikötője, logisztikai csomópontja. Fellendülését a tenger felé közvet
lenül kapcsolatot teremtő Új-Víziút, az Europoort nevű
kikötőrész megépítésének és a Rajna–Majna–Duna vízi
útnak köszönheti. Magához vonzotta a Rajna-mellék
hatalmas iparvidékeinek tranzitforgalmát, és „Európa
kapujává” vált.
Belgiumban Antwerpen kereskedelme és átmenő forgalma jelentős. A kikötők a közvetlen kikötői
tevékenység mellett számos ipari (pl. petrolkémiai,
kohászati, hajó- és darugyártó) üzem központjai is.
11. Tanulmányozd a 3.5. térképet! Mely nagy sebességű
vasútvonalakat kapcsolnád össze a leghamarabb Európa
területén? Miért?
Az Európai Unió kiemelt kérdésként kezeli a vasúti közlekedés fejlesztését és népszerűsítését. A nyugat-európai országok régóta építik saját nagy sebességű vasúti hálózatukat, de a belső piac hatékony működése érdekében
ma már a hálózatok összekapcsolása zajlik (3.5.). Párizs
és Brüsszel között 1993-ban indult meg a nagy sebességű
vasúti közlekedés, a megközelítően 300 km-es távolság
másfél óra alatt megtehető. Az Egyesült Királyság és az
európai kontinens között 1994-ben nyílt meg a Csatorna-alagút, és azóta gyorsvasúton kényelmesen, alig több
mint két óra alatt elérhető London Párizsból és Brüsszelből is. Az utasok jelentős része e fővárosok között már inkább vasúttal utazik az autók és a repülőgépek helyett.

12. Ismerd meg Európát! Az InterRail kedvezményes nemzetközi vasúti bérlet. Tervezz egyhetes vasúti utazást Európában! Törekedj arra,
hogy minél több ország nagyvárosába látogass
el (interrail.eu)!
Bergen
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3.5. Európa vasúti hálózata
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Európa magterületeinek földrajza
Társadalmi feszültségek

jövedelmű, rutinmunkát végzők. Utóbbiak részben
bevándorlók, akik szívesen költöznek a nagyvárosokba,
részben pedig olyan munkások, akik korábban az iparban dolgoztak, de munkahelyük megszűnt a termelés
áthelyezése miatt. A munkaerőpiacról kiszorulók nagy
száma miatt jellemző probléma a hajléktalanság, a
kirekesztettség is.

A globális városokban összpontosul a jól képzett és
sok alacsony képzettségű munkaerő is. Így e városok
társadalmában egyszerre vannak jelen a magas jövedelemmel és nagy felelősséggel rendelkező, sokszor
globális döntéseket hozó szakemberek és az alacsony
13. Elemezd a 3.6. ábrát!
a) Mely országokon keresztül
érkezett a legtöbb menekült
Európába?
b) Melyek a tranzitországok?
c) Mely országokba mennek
leginkább a menekültek?
d) Mely országokból menekültek
el a legtöbben?
e) Miért kényszerültek elhagyni a
szülőföldjüket?
f) Képzeld el egy Szíriából Német
országba menekülő kisgyerek
mindennapjait!
g) Milyen nehézségekkel kell megküzdenie az út során?
Szerinted miért hagyja el a
családja Szíriát?

A menekültek nemzetiségi megoszlása
szomáliai 1,6% egyéb 9,6%
iráni 2,1%
nigériai 2,2%
pakisztáni 2,7%
eritreai 4,2%
szír 50,2%
iraki 7,1%
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30000

Norvégia
30000
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14. Tanulmányozd
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3.6. Az európai menekültválság területi és nemzetiségi megoszlása (2015)

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

magterület • globális város • London • Párizs •
Berlin • Frankfurt am Main • Antwerpen • Hamburg • Brüsszel • Hamburg • Strasbourg • Euró
pai Bizottság • Európai Parlament • Európai
Parlament Titkársága • Európai Bíróság • Európai Központi Bank

1. Mi az oka annak, hogy a globális városok és a legélhetőbb, legmagasabb életminőséget biztosító városok rangsorai között kevés az átfedés?
2. Készíts térképvázlatot, amelyen bemutatod a globális városok elhelyezkedését és kapcsolatait!
3. Tervezz igazi globális várost! Rajzold meg a szerkezeti vázlatát vagy
modellezd egyszerűen terepasztalon! Jelöld benne a különböző szerepű
városrészeket!
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4.

Hanyatlás és fellendülés az iparban

Az ipar szerkezeti és térbeli átrendeződése

Az Európai Unió fejlett országai az 1970-es évek olajárrobbanásait követően átalakították a gazdaságuk és a
termelés szerkezetét. Azokra az iparágakra helyezték a
hangsúlyt, amelyek kevesebb energiát és nyersanyagot,
1. Hogyan alkalmazkodtak a fejlett országok az 1970-es

évek olajárrobbanásaihoz?

ugyanakkor magas szintű szaktudást, kutatást és fejlesztést igényelnek. Azonban az átalakulás gazdasági
fellendüléssel járt, de magával hozta a korábban sikeres
hagyományos iparvidékek válságát is.
5. Milyen környezeti problémákat okoznak a nyersanyag-

kitermelés különböző módjai?

2. Melyek a fejlett országok iparának húzóágai?
3. a) Ábrázold térképvázlatban a hagyományos és az új
kohászati központok elhelyezkedését a következő oldali
szöveg alapján!
b) Ábrázold eltérő színnel a régi és az új helyszíneket!
Használd az atlaszt!
c) Foglald össze a területi változás lényegét!
4. a) Olvass a 4.1. ábráról! Hogyan változott a Ruhr-vi-

Kőszénkitermelés (millió tonna)
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Munkaerő (ezer fő), Bányaaknák száma

déken a bányaaknák száma, a kitermelt szén mennyisége
az utóbbi két évszázadban? Minden változást indokolj meg!
Gondolj a gazdasági fejlődéssel kapcsolatban történelemből tanultakra is!
b) Hogyan hat a gazdasági átalakulás a népesség számára?

4.3. A fosszilis energiahordozók kitermelési módja

6. a) Miért fogadott el Németország atomstopot 2011-

ben, és zárja be 2022-ig fokozatosan az atomerőműveit?
b) Milyen hatással lesz ez az energiapolitikára és az ország
energiaszerkezetére?

7. Készíts bemutatót a Ruhr-vidék gyárainak, épületeinek újrahasznosításáról (4.4.)!
2009

4.1. A Ruhr-vidék bányászatának változása
helyi nyersanyag
kimerülése

fémötvözetek,
műanyagok
elterjedése

az újonnan
iparosodott
országok termelése

takarékos
acélfelhasználás,
tartósabb acélipari
termékek

a vaskohászat
válsága a fejlett
országokban

magas munkaerőés szállítási
költségek

környezetszennyezés

„menekülő” ágazat
a termelés
kihelyezése a fejlődő
országokba

2012

versenyhátrány
az ázsiai és
latin-amerikai
termelőkkel
szemben

4.2. A vaskohászat válságának okai a fejlett országokban

4.4. A dortmundi ipartelep újszerű hasznosítása
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Vesztesek vagy nyertesek
a hagyományos iparvidékek?

Hasonlóságok és sajátosságok
a válság megoldásában

Az első iparvidékek meghatározó iparága a
vaskohászat volt. Az alapanyaggyártásban
még napjainkban is az acél a legnagyobb
mennyiségben termelt és legolcsóbb fém.
A vaskohászat azonban nyersanyagigényes. Amíg a szállítás meglehetősen drága
és nehézkes volt, a gyárakat igyekeztek
a nyersanyaglelőhelyek (kőszén- és vasércbányák) közvetlen közelébe telepíteni. A kohászat első központjai Közép-Angliában
Birmingham, Skóciában Glasgow környékén, Vallóniában (Belgium), Lotaringiában
(Franciaország) és a Ruhr-vidéken (Németország) jöttek létre.
A szénbányászatra energiatermelés, színesfémkohászat, vegyipar, üvegipar is települt;
a nyersvasat és az acélt a nehézgépgyártás
(pl. bányagépek, erőművi berendezések, hadi
felszerelések gyártása) hasznosította.
A helyi nyersanyag kimerülése miatt a bányák és a feldolgozó üzemek is bezártak
vagy áttelepültek a fejlődő országokba.
A folyamat következtében az iparvidékeken
tartós lett a munkanélküliség és leromlott
a környezet. Mivel a kohászat egyre inkább
a tengerentúlról importált nyersanyagokat
használta, ezért a kikötők váltak fontos
feldolgozó telephellyé (pl. Newcastle, Le
Havre, Marseille, Bréma). Hollandia eleve a tengerpartra telepítette vaskohászati
üzemét (IJmuiden), mert a vaskohászathoz
szükséges nyersanyagokkal egyáltalán nem
rendelkezik.

A legtöbb hagyományos iparvidéken az
1970-es években lassú szerkezetváltási
folyamat kezdődött, de egymástól eltérő
fejlődési utakat jártak. Közülük a Ruhr-vidék átalakulása a legismertebb.
A német energiagazdaság hosszú időn
keresztül a szénen alapult. A kokszolható
feketekőszén bányászata az elmúlt évtizedekben visszaesett, a Ruhr-vidék bányái
sorra bezártak (4.1.). Ma nagyrészt alacsony
fűtőértékű lignitet termelnek (Köln, Aachen).
Bár az ország még mindig a Föld legjelentősebb széntermelői között van, már az egyik
legnagyobb importáló is.
A Ruhr-vidék szerkezeti válságával több
százezer munkahely szűnt meg, és megindult a népesség elvándorlása. A válság
kezelésére az iparvidék jelentős támogatást kapott az EU-tól, emellett különböző
kedvezményekkel igyekeztek új, korszerű
iparágakat (autógyártás, elektronika, híradástechnika) vonzani a térségbe.
A környezetvédelmi iparágak segítségével
felgyorsult a súlyosan károsodott környezet
rendbetétele. A legtöbb munkahelyet ma már
a szolgáltatások adják: üzleti szolgáltatások,
kutató-fejlesztő intézetek, egyetemek telepedtek meg a vidéken. Sokat segített a turizmus
fejlesztése is.
A Ruhr-vidék Németország legnagyobb
összefüggő városrégiója. Duisburg és Dortmund ma is jelentős iparváros.

A jövő slágerágazta a biotechnológia
A biotechnológiai eljárás során élő szerve
zetek segítségével állítanak elő új termékeket. Több ága közül az orvosi, más néven
piros biotechnológiának jut vezető szerep.
Segítségével már több mint kétszáz gyógyszert fejlesztettek ki, elsőként az em
beri
inzulint San Franciscóban. A zöld biotechnológia a genetikailag módosított növényfajták létrehozásával foglalkozik, a fehér biotechnológia pedig ipari-környezetvédelmi
kérdésekkel (pl. bioüzemanyag, mosóporokban található enzimek, környezetre veszé
lyes hulladékok ártalmatlanítása).
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4.5. A környezetipar szerepe
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8. a) Miért művelik
még ma is a lignitbányákat?
b) Milyen különbség
van a feketekőszénés lignitbányák működtetése között?
9. Állítsátok
vádlottak padjára a
hagyományos kőszénbányászatot! Játs�szátok el a bírósági
tárgyalást előzetes
információgyűjtés
után!
10. Miért zárták be
német szénbányákat,
ha szénbehozatalra
szorulnak?

10. Keresd meg
az atlaszban, hogy
Németország mely
részein vannak még
kőszénkészletek!

12. Készíts listát
a környezetipar
ágairól! Írj mindegyik mellé jellegzetes termékeket!

13. Válassz ki
egy neves uniós
környezetipari terméket, és mutasd
be azon keresztül
a környezetipar
szerepét!
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14. a) Miért futott

15. Milyen infra
struktúrára van szükség a tengeri kőolaj
bányászatban?
Készíts listát!

Dánia

6
(millió hordó/nap)

fel az országok kőolajtermelése az 1970-es
években (4.6.)?
b) Mi lehet a termelés
jelenlegi és várható
csökkenésének az
oka?

5

Egyesült
Királyság

4
3
2

Norvégia

1
0
1975

előrejelzés
1985

1995

2005

2015

2025

2035

4.6. Az Északi-tengeri kőolaj-kitermelése
(1975–2035)

16. Járj utána, hogyan lett túl Belgium
a szerkezeti válságon!
17. a) Hasonlítsd
össze a nehézipar
válságproblémájának német és brit
megoldását! Miben
hasonlóak, és miben
egyediek?
b) Gyűjts érveket az
egyik és a másik út
mellett!
c) Ütköztessétek egymással az álláspontotokat disputában!
18. Mely autógyá
rak kötődnek az
egyes országokhoz?
Készíts listát vagy
tablót a márkajelzésükkel!

19. a) Járj utána,
hogy mely magyar
feltalálóknak volt
szerepük a sorozatgyártás módszerének
feltalálásában!
b) Kik voltak az autó
ipar nagy magyar feltalálói? Mi fűződik
a nevükhöz?

Az Egyesült Királyságban a gazdasági
szerkezetváltás gondjait enyhítették az Északi-tenger kontinentális talapzatán feltárt, jól
jövedelmező kőolaj- és földgázlelőhelyek,
és megélénkültek az ország külföldi tőkebefektetései is (4.6., 4.7.). 1973-ban tagja lett
az Európai Közösségnek, a válságban lévő
ipari körzetek jelentős támogatást kaptak
a közösségtől is. A szerkezetváltás folyamatát az állami vállalatok privatizációjával,
adókedvezményekkel, ipari parkok létesítésével, átképzési programokkal támogatták.
A közeljövőben hatalmas összeget kell fordítani az északi-tengeri olajmezők termelési
infrastruktúrájára, ami a legelavultabbak
közé számít a világon. A kitermelés ugyanis
nemcsak a mezők természetes kimerülése
miatt csökken, hanem a kitermelés romló
hatékonysága miatt is.

Változások az autóiparban

4.7. Kőolaj-kitermelő platform az Északi-tengeren

EU többi
autógyártó
országa
(12 ország)

Németország
37%

39,6%
9,8%
Francia3,3%
ország
Belgium

10,3%
Egyesült
Királyság

4.8. A magterületek országainak részesedése az
EU autógyártásából (2016)

Az autógyártásban nagy vállalati átrendeződések zajlottak le a piacok biztosítása érdekében. Tanulmányozd
az autóg yárak családfáját!
Keress adatokat az interneten!

Az autógyártás fontos szerepet játszott
a modern gazdasági fejlődésben. Ebben az
iparágban jelent meg először a sorozatgyártás, és egészen az 1970-es és 1980-as
évekig a fejlett ipari országok meghatározó
húzóágazata volt. A gyártás igen nagy szaktudást, innovációt igényel, de napjainkban
már nem ebben az iparágban valósul meg
a kutatási-fejlesztési kiadások zöme.
A gépkocsigyártás nagy része még ma is
a gazdaságilag fejlett országokban összpontosul a tőke- és fejlesztésigényessége miatt.
A termelés egyik gócpontja még mindig
az Európai Unió, bár részesedése csökkent
a világtermelésből. Az autógyártás 60%-a
a magterület négy országához kötődik.
A gyártók jelentős műk ödőtőkét ruháztak be például Spanyolországban,
illetve az 1990-es évek elejétől KözépEurópa országaiban (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia és Magyar
ország). Az európai autógyártás képét
erőteljesen formálja a kelet-közép-európai
országok előretörése.
Németországban a közlekedési eszközök gyártásának központjai Wolfsburg
és Hannover, Stuttgart, München és
Frankfurt am Main agglomerációjában
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Az ipar szerkezeti és térbeli átrendeződése
Rüsselsheim. A nagy múltra visszatekintő francia autógyártás üzemei eredetileg
Párizs környékére települtek, ma már
autógyárak sorát találjuk a vidéki városokban is. Az egykor független brit autógyártás teljes egészében külföldi kézbe került.
A legtöbb üzem a Londoni-medencében és
Közép-Angliában (Birmingham) van.
Az elektrotechnikai-elektronikai ipart
a német Siemens (München) és a Bosch
(Stuttgart), a holland Philips (Eindhoven),
vagy a francia Moulinex és a Sagem fémjelzi.
Franciaország emelkedik ki repülőgépgyártásban (amely a fejlett hadiipar része) és
az űrkutatásban (Ariane hordozórakéta).
A francia Airbus az amerikai Boeing világpiaci versenytársa.

Sikerrégiók a magterületen
Németország csúcspozíciót foglal el a világon a bio- és nanotechnológiában, a környezetvédelmi iparban és a megújuló energiaforrások hasznosításában. A német kutatás
és fejlesztés aktuális kihívása a szélparkokban termelt energia tárolása és az atomerő
művek gyorsított leállítása miatti kieső energiatermelés pótlása. Magasan kiemelkedik
a vegyészeti és a gyógyszerkutatás-fejlesztés
is. A vegyipar központjai Köln (Bayer Művek), Frankfurt am Main, Lipcse–Halle, és
a kőolaj-finomítás révén a tengeri kikötők:
Hamburg és Rostock.
Újabban a világ több országa rohamos
ütemben építi a saját Szilícium-völgyét,
ahová letelepíti az elektronikai, a számítástechnikai és az informatikai kutató-fejlesztő és gyártó cégeket (4.10.). Ennek
a fejlesztésnek a nyertese Nagy-Britanniában
Dél- és Délkelet-Anglia (London és Bristol között húzódó autópálya környéke) és
a Glasgow–Edinburgh közötti térség. Franciaország legnagyobb technopolisza (Sophia
Antipolis) a jelentős turizmussal rendelkező Francia Riviérán (Côte d’Azur), Nizza
és Cannes között épült meg. Németországban Drezda az elektronika és a szoftver
fejlesztés nemzetközi rangú központja.

20. a) Az autóipari és az információs technológiai cégek (alkatrészgyártók, szállítók, összeszerelők, szolgáltatók) között együttműködés
alakult ki. Miért?
b) Magyarázd meg az autóipari és az információs technológiai
cégek földrajzi elhelyezkedését (4.9., 4.10.)! (http://www.acea.
be/statistics/tag/category/european-production-plants-map)
BMW (BMW, Mini, Rolls-Royce)
Daimler (Mercedes-Benz, Smart)
Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo,
Chrysler, Jeep, Lancia, Maserati)

Ford
Honda
Hyundai–Kia
Jaguar Land Rover
PSA (Peugeot, Citroën, Opel,

Vauxhall)

Renault–Nissan (Dacia)
Suzuki
Tesla
Toyota
VW (Volkswagen, Audi, Bentley,

Bugatti, Lamborghini, Porsche,
SEAT, Škoda)

Volvo

4.9. Az autóipari cégek gazdasági hálózata Európában
Stockholm

Helsinki

Cambridge
Amszterdam
Zuidoost
Darmstadt
London
Leuven

infokommunikációs centrumok
globális csomópontok
európai csomópontok
regionális csomópontok

Párizs Karlsruhe
München

4.10. Az információs technológiai cégek gazdasági hálózata Európában

Fogalmak

válságágazat • húzóágazat • szerkezetváltás • Birmingham • Glasgow • Lotaringia • Ruhr-vidék • Marseille • Bréma • Lipcse • Halle • Dortmund • Duisburg •
Hannover • München • Stuttgart • Frankfurt am Main • Köln •Rostock • Drezda

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mutasd be az ipari szerkezetváltás lényegét! Melyek a kedvező és
kedvezőtlen következményei?
2. Kivonat egy meghívó tartalmából
A konferencia témája: Ipari térségek fejlesztési stratégiája, az esseni
Zollverein Szénbánya bezárásának 35. évfordulója alkalmából
Időpont: 2021. június 5.
Helyszín: Essen, Ruhr-múzeum (egykori szénmosómű)
Készüljetek fel a konferenciára! Gyűjtsetek érveket és ellenérveket
a hagyományos ipari térségek fejlesztésére!
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5.

Mediterráneum – gondok és lehetőségek

A napfényövezet földrajza

1. a) Miért stratégiai jelentőségű Spanyolország, Görögország és Olaszország
fekvése?
b) Milyen előnyökhöz
jutottak történelmük
során? Élvezhetik-e
még ezeket? Miért?

Tegyünk képzeletbeli utazást egy luxushajó
fedélzetén a Földközi-tengeren! Élvezzük a
hatalmas úszó város szolgáltatásait, amelyet a színházak, könyvtárak, éttermek,
úszómedencék, edzőtermek, sportpályák,
szépségszalonok nyújtanak! A kiszállások
alkalmával tekintsünk be a különböző országok, városok életébe, és vegyük észre a
sikereket és a nehézségeket!

2. a) Hasonlítsd
össze a három ország
gazdasági fejlődésének történelmi okait!
b) Melyek a hasonló
ságok, és melyek a
különbségek?

Az ipar fejlődésének útjai

3. a) Olaszország

melyik jellemzőjét támasztja alá az ipar területi elhelyezkedése?
b) Melyik három város
az ipari termelés központja?
c) Mely iparágak jel
lemzőek a kikötőkben?
Miért?

Az olasz út
Olaszország nyersanyagok nélküli ipari
nagyhatalom. Az országrészek 19. század
közepén végrehajtott egyesítése után északon indult meg az ipari fejlődés, Dél-Olaszország a felvevőpiacot és a munkaerőt biztosította. A korszerű gyáripar elsősorban
a szakképzett munkaerőre és a termelési
hagyományokra épül, és a Torino–Milánó–Genova háromszögben koncentrálódik.
Milánó a gazdasági és pénzügyi élet Rómánál is jelentősebb központja. Ismertek
a vegyipari (Pirelli) és autóipari (Alfa
Romeo) transznacionális vállalatai. Torino a járműgyártás (FIAT) másik jelentős
központja. Genova az ország legforgalmasabb kikötője, nehézipara import nyers-

anyagokat dolgoz fel. Az adriai partvidéken Trieszt kikötői forgalma emelkedik ki.
Az iparvidéken a hagyományos textilipar
mellett az elektronikai ipar, a háztartási
és irodai gépek gyártása is jellemző.
A felzárkózó Közép-Olaszországban
Róma elsősorban politikai, idegenforgalmi,
kulturális központ, gazdasági jelentősége
kisebb. Magas munkanélküliség és elvándorlás jellemzi, gazdasági központja Nápoly.

Milánó
Torino

textilipar
fa- és papíripar

Velence

vegyipar,
gyógyszeripar

Bologna
Genova

Ancona

Firenze
Róma

Bari
Nápoly

fémfeldolgozás, gépgyártás,
elektronika
Palermo
járműgyártás
építőipar

5.2. Olaszország iparának térbeli elhelyezkedése
GDP/fő, 2015 (euró)

Olaszország

Népesség (2016): 62 millió fő
Gazdasági növekedés (2016): 0,9%
Egy főre jutó GDP (2016): 38 200 USD

élelmiszeripar

Trieszt

34 500 – 42 400

Milánó

29 600 – 31 800

Torino

24 600 – 26 900

Genova

17 100 – 20 400

Róma
Nápoly
Spanyolország

Népesség (2016): 48,5 millió fő
Gazdasági növekedés (2016): 3,2%
Egy főre jutó GDP (2016): 36 300 USD

5.1. A három dél-európai ország adatai

Görögország

Népesség (2016): 10,7 millió fő
Gazdasági növekedés (2016): 0,0%
Egy főre jutó GDP (2016): 26 800 USD

5.3. Olaszország egy főre jutó GDP-je (2015)
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A spanyol út
Dél-Európa országai közül Spanyolország a leggazdagabb ásványkincsekben.
A bányavidékek kohászati központjai (pl.
Baszkföldön Bilbao) sokoldalú ipari központokká váltak. A gépipar legsikeresebb
ága az autógyártás, amely német, francia,
olasz tőke és licencek felhasználásával folyik.
A legnagyobb üzemek központjai Barcelonában, Madridban és Zaragozában
vannak. A gyógyszeriparban Madrid szerepe a legjelentősebb. Barcelona (Katalónia
székhelye) Madriddal minden tekintetben
vetekedő metropolisszá vált: hagyományos
textilipari központ, az ország legforgalmasabb kikötője, járműgyártó, emellett pénzügyi, művészeti és tudományos központ.
A görög út
Görögországban az ipar is leginkább
a mezőgazdaságra épül, az élelmiszer- és
a könnyűipar a jellemző (tartósított vagy
feldolgozott zöldség- és gyümölcsfélék, olíva,
kecskesajtok, szövetek, szőnyegek, bőráruk,
cipők, cigaretta stb.). Az export egyötöd része
mezőgazdasági és élelmiszeripari termék.
Az ország gazdasági életének súlypontja
Athén, jelentősége minden más várost elhalványít. Thesszaloníki oktatási, kulturális
szerepkörével, forgalmas kikötőjével emelkedik ki a környezetéből. A görög kereskedelmi
flotta az Európai Unió legnagyobb flottája,
világméretekben a harmadik helyet foglalja el.

5.4. Olajfaültetvény Spanyolországban

Melyik tájon készülhetett a fotó?

4. Indokold
Spanyolország ás
ványkincsekben való
gazdagságát az atlasz
szerkezeti térképe
segítségével!
5. a) Milyen problémái vannak a görög
gazdaságnak napjainkban? Keress választ a híradásokban!
b) Miért okoz gondot
az Európai Uniónak
a görög gazdaság
sikertelensége?

5.5. Thesszaloníki a tenger felől

A mediterrán gazdálkodás
A dél-európai országok mezőgazdasági
termelése sokrétű és fontos szerepet játszik
az Unió élelmiszer-ellátásában. A tengerpartokon zöldség- és gyümölcstermesztés
jellemző. Öntözéssel magas színvonalon
termelnek, az innen kikerülő citrusfélék
(narancs, mandarin, grépfrút, citrom) és
a zöldségfélék az európai piacokon mindenütt jól ismertek. Jellegzetes haszonnövények
ezenkívül az olajfa és a szőlő, melyek mélyre
nyúló gyökérzetük miatt öntözés nélkül is
jól teremnek. Spanyolország, Olaszország és
Görögország a Föld legnagyobb olívatermelői. A kopár területeken juh- és kecskenyájak
legelnek, Európában Spanyolország tenyészti
a legtöbb juhot az Egyesült Királyság után.
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5.6. Almeria (Spanyolország) műholdfelvételen

Üvegházai látják el Európa nagy részét zöldségekkel, gyümölcsökkel. Az 1974-es műholdfelvételen a zöld színű területek
szántóföldek és erdők, a 2004-es felvétel fehér foltjain üveg
házak ezrei sorakoznak egymás mellett (http://goo.gl/Csb56F).
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A migráció nehézségei

6. Előnyös vagy
hátrányos egy terület
számára a migráció?
Vitassátok meg!
7. Gyűjts példákat a napjainkban
játszódó, Dél-Európát
érintő bevándorlási
konfliktusokra! Mivel
magyarázhatók?

Az európai országok számára egyre feszültebb helyzetet okoz az illegális bevándorlók
növekvő száma az észak-afrikai és ázsiai
erőszakos cselekmények, polgárháborús
viszonyok fokozódása miatt. Ennek összeurópai méretét szinte lehetetlen pontosan
meghatározni (évente 100-150 ezer főre tehető). A dél-európai országok közül Görögország is nagyon érintett, mert a több mint
200 km-es törökországi szárazföldi határa,
valamint a szigetei, tengeri határai kedveznek az illegális határátlépésnek. Az érkezők
azonban nem tudnak határellenőrzés nélkül
a belső területek felé jutni, mert Bulgária
még nem tagja a schengeni övezetnek. A
migránsok útvonala főként a tengeren halad tovább Olaszország felé, illetve nagyon
sokan Athénban rekednek. Olaszországba
és Spanyolországba sok illegális bevándorló érkezik Észak-Afrikából közvetlenül is.
A menekülők bevándorlását sokszor bűnszervezetek segítik, akiktől a tagállamokba érkezésük után is gyakran függenek.
A veszélyes út során sokan életüket veszítik.

8. Miért vélekednek nagyon különbözően az európai országok a migrációról?
9. a) Keresd meg
Velencét a térképen!
Melyek az építészeti
jellegzetességei?
b) Mi a legelterjedtebb
közlekedési eszköz
a városban?

(millió fő)
70
60
50

A turizmus óriási lehetőségei

40
30
20
10
0

Spanyolországba egyre több bevándorló
érkezett az 1990-es évek második felében
megindult gyors gazdasági növekedés hatására. Korábban Marokkóból, Latin-Amerikából érkeztek a legtöbben, az Unió keleti
bővítése után a Romániából és Bulgáriából.
Leginkább az építőiparban és a turizmusban
dolgoznak, a válsággal járó munkanélküliség
miatt azonban közülük sokan hazatértek.
Az európai viszonylatban rekordnak számító munkanélküliség (24%, 2014) miatt
a spanyol pályakezdők körében növekszik
a kivándorlás. Az ország népessége először
csökkent az 1940-es évek óta.
Dél-Olaszországból viszont a kivándorlás
volt tömeges a 19. század második felétől kezdve, döntően gazdasági okok miatt. Több
mint 12 millió olasz telepedett le végleg főleg az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és a fejlettebb nyugat-európai országokban.
Az 1970-es években megfordult a vándorlás iránya, és az ország befogadóvá vált.
Főként az afrikai volt gyarmatokról, ázsiai
és latin-amerikai fejlődő országokból, majd
egyre inkább Kelet- és Délkelet-Európa
országaiból (Moldova, Románia, délszláv
utódállamok, Albánia) érkeznek a bevándorlók. Olaszországból is egyre több külföldi
tér vissza hazájába vagy költözik át más
európai országba.

2010
2011
Spanyolország

2012
2013
Olaszország

2014
2015
Görögország

5.8. A napfényövezetbe beutazó turisták száma

a) Miért marad el a Görögország a másik két ország mögött?
b) Melyik országban nőtt a legnagyobb arányban
a beutazó turisták száma?

A dél-európai napfényövezet országaiban a
gazdasági növekedés motorja a turizmus,
amivel együtt a közlekedés és a távközlés is
fejlődött. A mediterrán éghajlat, a tengerpart,
a könnyű, finom és egészséges zöldség- és
halételek, az ókori és középkori kultúra
emlékei vonzóak a külföldi turisták számára.

5.7. Velence
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A napfényövezet földrajza
10. Mutasd be a dél-európai országok turizmusának
jellemzőit a szemelvény és az ábrák felhasználásával!

2000–2009
1990–1999

1970–1979
1960–1969
1950–1959
1950 előtt
0

20
30
40
új hotelek száma (db)

50

60

5.10. Új hotelek építése Benidormban
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11. a) Melyek a tömegturizmus előnyei és hátrányai?
b) Hogyan terheli a város infrastruktúráját és a környezetet
a megnövekedett forgalom?

10

I

a) Keresd meg az atlaszban és a Google térképen Benidorm
városát!
b) Mely tényezőknek köszönheti gyors fejlődését?
c) Mikor kezdődött a város gyors fejlődése?
d) Mely időszakban fejlődött leggyorsabban a kisváros
turizmusa?

1980–1989

I I
I

Benidorm átalakulását mutatják be a képek, térképek.
Benidorm egy tengerparti város Spanyolország keleti részén, a Costa Blanca partján. Az egykori halászfalu egy
égig érő épületekkel teli üdülővárossá alakult át. Benidormban van az egyik legtöbb szálláshely a Földközi-tenger partján. A városnak kb. 70 000 állandó lakója van,
azonban a nyári hónapokban lakosainak száma megközelíti az egymilliót. A legtöbb turista az Egyesült Királyságból érkezik.

I

I

I I I

üdülőterület

I
I I

városmag

C o s t a

B l a n c a

5.11. Benidorm területének változása

5.9. Benidorm tengerpartja az 1960-as években és napjainkban

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

bevándorlás • kivándorlás • mediterrán gaz
dálkodás • napfényövezet • Torino–Milánó–
Genova háromszög • Trieszt • Velence • Firenze
• Róma • Nápoly • Bilbao • Madrid • Zaragoza
• Barcelona • Gibraltár • Athén • Thesszaloníki

1. Hasonlítsd össze a mediterrán országok földrajzi fekvését, történelmi múltját, gazdaságának jellemző vonásait!
2. Miért fejlődött a térség országainak gazdasága eltérő utakon?
3. Hogyan tükröződnek a mediterrán éghajlat következményei a napfényövezet országainak gazdasági életében?
4. A turistairoda prospektusa az 5.7.-5.9. ábrán látható földrajzi helyeket
ajánlja. Padtársaddal együtt vitassátok meg, hogy milyen szempontokat
célszerű figyelembe venni az úti cél kiválasztásakor! Nézzetek utána a lát
nivalóknak könyvekben, interneten, és használjátok a térképet is!
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Sikeres gazdaságok Európa legmagasabb hegyvidékén

6.

Az Alpok országai

	

Az Európa közepén emelkedő hegyvidék,
az Alpok élénk tagoltsága, mély völgyei,
kitűnő hágói következtében nem jelent
olyan nehezen leküzdhető akadályt, mint
amilyenre kiterjedéséből és magasságából
gondolhatunk. A hegység sokkal jobban
összeköti, mint elválasztja a területén és
a környékén élő népeket.

1. Fogalmazz meg
igaz állításokat az
alpi országok földrajzi
adottságairól az
atlasz térképeinek
segítségével!
2. Értékeld a természeti adottságokat!

Hasonlóságok az alpi
országokban

3. Jellemezd az

atlasz alapján az
Alpok közlekedésföldajzi jelentőségét!

4. 2016-ban elkészült a világ leghos�szabb (57 km-es) vasúti alagútja a Szent
Gotthárd-hágónál.
Mi tette indokolttá a
hatalmas építkezést?

5. Tanulmányozd
az alpi országok
népsűrűségét az
atlasz térképén!
Mit állapítasz meg?
Magyarázd meg!
6. Elemezd a füg
gőleges övezetesség
gazdasági hasznosításának lehetőségeit
az energiatermelésben, a mezőgazda
ságban és a turizmusban!

6.1. A Brenner-autópálya egy szép szakasza

Mely ausztriai és észak-olaszországi városokat
köti össze az autópálya?
Svájc semlegességi politikájának kezdete
a 16. század elejére nyúlik vissza, örök semlegességét a bécsi kongresszus (1815) deklarálta. Ügyelve semlegességére, nem vett
részt egyik világháborúban sem, nem lépett
be az EU-ba, és még az ENSZ-hez is csak
2002-ben csatlakozott. Ausztriára sok szenvedést hozott a 20. század első fele (két világháború, német, majd szovjet megszállás), és
csak az 1955. évi osztrák államszerződés
mondta ki az örök semlegességét. Ugyanebben az évben lett tagja az ENSZ-nek is,
1995-ben csatlakozott az EU-hoz, 1999-ben
az eurózónához.

Az alpi országokban közös, hogy természeti
viszonyaikat és a gazdasági szerkezetüket
kontinensünk legnagyobb hegysége határozza meg. A hegyvidék évszázadokon keresztül elszigeteltséget és társadalmi-gazdasági
hátrányt jelentett számukra, ipari fejlődésük
megkésett. Földrajzi fekvésük ugyanakkor
előnyös, mert az Alpok láncai között húzódó
kelet–nyugati völgyek, valamint az azokat
észak–dél irányban keresztező hágók jó
természetes útvonalat kínálnak a közlekedésre (6.1.). Serkentőleg hatott az utóbbi
évszázad során a szolgáltatások, közöttük a
kereskedelem, a pénzügyi élet és a turizmus
fejlődésére is. Politikai rendszerük is sok
hasonlóságot mutat: szövetségi berendezkedésű, katonailag semleges országok, nem
tagjai a NATO-nak.
Ausztria és Svájc hazánknál kisebb területű és népességszámú országok, lakóinak
rendkívül magas életszínvonalat, jólétet
biztosítanak.
A népesség térbeli eloszlása (különösen
Svájcban) nagyon egyenetlen. A természetes
szaporodás mindkét országban alacsony,
a népességszám csekély gyarapodása
a bevándorlásból származik. Svájc népességének 20%-a, Ausztria népességének 10%-a
vendégmunkás, többségük a mediterrán
országokból, a jugoszláv utódállamokból és
Törökországból érkezett.
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Mindkét országnak busás hasznot hoz a turizmus.
A téli és extrém sportok lehetősége, a vadregényes tájak,
a jól felszerelt üdülőhelyek, a nagy történelmi múltú
városok (főleg Zürich, Genf, illetve Bécs), a kulturális
rendezvények (Bécs, Salzburg) vonzzák a turistákat.
7. Hasonlítsd össze Ausztria és Svájc népességét, gazdaságát a 6.1. és 6.2. táblázat adatai alapján!
a) Hasonlítsd össze a két ország népsűrűségét! Melyek
a legsűrűbben lakott területek? Indokold is!
b) Állapítsd meg az atlasz alapján, hogy melyik ország gazdagabb ásványkincsekben! Nevezd meg az ásványkincseket!
c) Mely iparágakat szolgálják ki ezek az ásványkincsek?
Ausztria
Terület (ezer km²)
Népesség (millió fő)
Születéskor várható élettartam (év, 2016)
Egy főre jutó GDP, vásárlóerőparitás alapján (USD, 2016)

11. Miért különösen vonzó Svájc nyelvi szempontból
a külföldiek számára?
12. Hasonlítsd össze a két ország népességének nyelvi

megoszlását (6.2., 6.3.)!

Schaffhausen
Basel

Svájc

83,9

41,3

8,6

8,3

83,7

85,1

47 900
3 837

68 838

Szarvasmarha-állomány (ezer db)

1 960

1 563

Tehéntejtermelés (ezer tonna)

3 525

4 096

4,5 / 25,5 /
69,6

Biel/Bienne

Zürich

Luzern

Chur

Bern

Davos

Lausanne

Genf
(Genève)
német
(64,5%)

St. Moritz
Locarno
Lugano

francia
(22,6%)

olasz
(8,3%)

rétoromán
(0,5%)

6.2. A népesség nyelvi megoszlása Svájcban
német 88,6% - államnyelv

3,3 / 19,9 /
76,8

török 2,3%
szerb 2,2%

6.1. táblázat. Ausztria és Svájc gazdaságának
összehasonlítása

horvát 1,9% - hivatalos nyelv
Burgenlandban
egyéb 5,0%
(magyar 0,5% - hivatalos nyelv
Burgenlandban
szlovén 0,3% - hivatalos nyelv
Karintiában)

8. Miért mutatja árnyaltabban a gazdasági fejlettséget

a HDI, mint az egy főre jutó GDP értéke?
Mutató

Baden

Montreux

59 400

Működőtőke-befektetések
(millió USD, 2015)

Foglalkoztatottsági arány
(mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások, %)

Teret hódított a konferenciaturizmus is, számos nemzetközi szervezet székhelye például Genf és Bécs. Jelentős
forrását jelentik a GDP-nek a tranzitbevételek. Svájcban
a túl nagyra nőtt közúti forgalmat igyekeznek korlátozni,
illetve a vasútra terelni.

Ausztria

Svájc

Egy főre jutó GDP (PPS)

13.

7.

6.3. A népesség nyelvi megoszlása Ausztriában

Emberi fejlettségi index (HDI)

21.

3.

Világgazdasági Fórum (World Economic
Forum) versenyképességi lista

16.

1.

13. Melyik településtípus látható a 6.4. ábrán? Hogy
alakult ki ? Hogyan alakult át a turizmus fejlődésével?

6.2. táblázat. A világban elfoglalt helyezés a gazdasági
fejlettség mutatói szerint

9. Foglald össze a Nestlé történetét a 65. oldalon olvasható szemelvény alapján!
10. Járj utána!
a) Honnan származik a müzli? Foglald össze a rövid történetét!
b) Mi a fondü? Milyen típusai vannak?
c) Miért CH Svájc autójele?
d) Milyen eredetű szó a gleccser?
e) Miért háromszög alakú az egyik ismert svájci csokoládé alakja?

6.4. Alpesi településtípus
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erdei munkák
a rét előkészítése

a zab vetése

hónapok

a rozs vetése
a zab és a
burgonya
betakarítása

a trágya kihordása
és
elegyengetése
a zab, az árpa
és a burgonya
vetése

cséplés
második
szénakaszálás,
a nyári árpa és a rozs
betakarítása

a gépek és
a szerszámok
javítása

növényvédelem
első szénakaszálás

6.5. Az alpi hegyvidéki parasztgazdaságok fő tevékenységei
az év során

Mi a magyarázata az egyes tevékenységek időbeliségének?
A svájci banktitok
Svájcnak jelentős bevétele származik a több évszázados
hagyományokra épülő bankrendszeréből, amelynek egyik
jellegzetessége a banktitok. A banktitok azt jelenti, hogy
a bank csak abban az esetben adja ki a számlatulajdonos
adatait, ha az a svájci törvények szerint bűncselekményt
követett el. Az utóbbi években a pénzmosás elleni harc
miatt a banktitok szigorúságán enyhítettek. Több esetben
előfordult, hogy egymással háborúzó országok Svájcban helyezték biztonságban az értékeiket. De az is jellemző, hogy
az adó elől eltitkolt jövedelmek is svájci bankszámlákra
érkeztek. Svájcot továbbra is kedvelik a befektetők a banktitok és a svájci frank hosszú távú értékállósága miatt.
Zürich a világ egyik legélhetőbb városa
A világ nagyvárosait különböző szempontok szerint rangsorolják. Néhány szempont, ami alapján Zürich kiemelkedő
helyet foglal el a világ városainak rangsorában:
– politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, törvények végrehajtása),
– gazdasági környezet (banki szolgáltatások),
– szociokulturális környezet (médiához való hozzáférés,
cenzúra, személyi szabadság korlátozása),
– oktatás (nemzetközi iskolák elérhetősége),
– közszolgáltatások, közösségi közlekedés, kevés dugók,
– természeti környezet (éghajlat, természeti katasztrófák).

A szakképzett munkaerőre
épülő gazdaság
A svájci mezőgazdaság szerkezetét és területi elhelyezkedését nagymértékben befolyásolja a hegyvidéki
jelleg. Vezető gazdasági ága a rét- és legelőgazdálkodáson alapuló állattenyésztés, fő haszonállata a
szarvasmarha. Mindkét országban jellemző a havasi
pásztorkodás, az alacsonyabb sík- és dombvidékeken az
istállózó állattenyésztés. Svájc mezőgazdasági exportjának kétharmada sajt, és világhírűek a csokoládéi is
(pl. Milka, Lindt, Suchard). A svájci élelmiszeripar
óriása, a Nestlé az árbevétel alapján a Föld egyik legnagyobb vállalata.
Svájc ásványkincsekben szegény ország, ezért azokat
az iparágakat fejlesztette ki, amelyek kevés nyersanyagot,
de nagy szaktudást igényelnek. A svájci ipar minőségi
termékeiről híres, köztük hagyományosnak számít
az óragyártás (Jura vidéke), a gyógyszeripar (Basel),
a műszeripar és az elektromos gépek gyártása (Zürich).
Hatalmas gyógyszergyártó cégének (Novartis) hazánkban is van vállalata. Mivel az országnak viszonylag szűk
a belső piaca, ezért létkérdés számára a termékeinek
exportálása, valamint a folyamatos alkalmazkodás
a világpiac igényeihez.
A szolgáltatások köréből Svájcban kiemelkednek
a pénzügyi szolgáltatások. A nagyfokú politikai stabilitás és a banktitok szigorú védelme csábítja a tőkét
a svájci pénzintézetekbe, melyek ügyesen forgatják
a rábízott vagyont. A pénzügyi szolgáltatások központja
Zürich és Bern.

Több lábon álló osztrák gazdaság
Ausztria sokféle ásványkinccsel rendelkezik, menynyiségük azonban a kősót és a magnezitet leszámítva
még a hazai szükségletet sem fedezi. Bár a hagyományos iparágak (kohászat, fa- és papíripar) szerepe az
elmúlt két évtizedben valamelyest csökkent, az osztrák iparban még mindig nagy az alapanyaggyártó
ágazatok szerepe. Legjelentősebb vaskohászati központja Linz, a fa-, papír- és cellulóziparé Graz. A gépipari vezető ágak a szerszámgépek gyártása és a jár
műgyártás (amelyek többnyire a dél-németországi
üzemekkel vannak szoros kapcsolatban). A legsokoldalúbb gépgyártás központja a főváros és környéke.

6.6. Zürichben sokan használják a közösségi közlekedést
és a kerékpár is népszerű
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Az Alpok országai
14. a) Hasonlítsd össze a két országba látogató turisták
számát és a bevételeket (6.7.)!
b) Melyik ország kínálja drágábban turisztikai szolgáltatásait?

Magas- Jelenlegi hó
ság
mennyisége
(m)
(109 m3)
500

(millió fő)
30
25
20

6–8

A jövőbeni hó
mennyisége (109 m3)
0–0,5
0,5–1

Változás
98–100% veszteség

1000

15–20

1500

28–35

8–12

95–98% veszteség
65–70% veszteség

2000

40–50

20–28

50–60% veszteség

2500

30–38

18–22

40–45% veszteség

15

3000

8–10

8–10

10

3500

2–3

2,5–3,5

15 – 20% nyereség

5

4000

0,8–1,2

1,0–1,4

15 – 20% nyereség

0

2010

2011

2012
Ausztria

2013
2014
Svájc

2015

< 5% változás

6.3. táblázat. A hómennyiség változása az éghajlatváltozás
hatására különböző magasságokban az Alpokban

6.7. A turisták száma (2010–2015). 2015-ben Ausztriában
18 milliárd USD, Svájcban 19,6 milliárd USD bevétel származott a turizmusból

15. Elemezd a 6.8. ábrát!
a) Mit jelent a „hóbiztos nap” kifejezés?
b) Miért fenyegeti veszély az Alpok téli turizmusát?
c) Hogyan rendeződhet át térben az éghajlatváltozással
az Alpok téli turizmusa?
d) Hogyan alkalmazkodhat Ausztria és Svájc turizmusa az
éghajlatváltozáshoz? Használd a 6.3. táblázat adatait is!
164159
142129

78

39 27
11 5

1

Németország

153
115
47

Ausztria

148143
123

87 81
71 59

Olaszország

96
55

Franciaország

21

Hóbiztos napok száma
jelenleg

16. Válassz ki egy turisztikai vonzerőt az alpesi országokból,

és készíts rövid szöveget vagy plakátot a népszerűsítésére!

228
199

Svájc

6.9. Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatása a téli turizmusra

átlaghőmérsékletváltozásnál
+1 °C +2 °C +3 °C +4 °C

6.8. A hóbiztos napok számának változása a globális
felmelegedéssel az Alpokban

Davos Európa legmagasabban fekvő városa, csodálatos
hegyeivel ideális helyszíne az aktív üdülésnek, legyen szó
nyári vagy téli szezonról. Ez a helyszíne a Világgazdasági
Fórum évente megrendezett találkozójának is, amelyen
a világ vezető politikai, társadalmi és gazdasági döntéshozói vitatják meg a legégetőbb globális kérdéseket, meghatározzák a jövőre vonatkozó legfontosabb feladatokat is.
Salzburg és az egész Salzburg tartomány gazdag kulturális élete még inkább felpezsdül a nyári hónapokban.
A dóm előtti téren, a tószínpadokon, hangulatos piactereken, sőt fenn az alpesi legelőkön is hangversenyek,
színházi előadások, operák, kiállítások várják az érdeklődőeket. Mozart városa 1920 óta rendezi meg a világ egyik
legjelentősebb zenei fesztiválját, az Ünnepi Játékokat.

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak

örök semlegesség • havasi pásztorkodás • istállózó állattenyésztés • turizmus • tranzitforgalom • Zürich • Bern •
Genf • Bécs • Graz • Salzburg • Linz • Burgenland

1. Hasonlítsd össze Ausztria és Svájc természeti erőforrá
sait, politikai rendszerét és gazdaságuk szerkezetét! Kapcsold
össze az erőforrásokat a gazdaság jellemzőivel!
2. Magyarázd meg, hogy miért jellegzetesek a svájci és
az osztrák ipar termékei!
3. Gyűjtsd össze azokat a lehetőségeket, amelyekkel egész
évre kiterjesztették a korábban idényjellegű alpesi turizmust!
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7.

Európa nyitása kelet felé

A kék banántól a peremterületek felé I.

	

1961 augusztusában egyetlen éjszaka alatt
az utca burkolatából emelt barikádokkal,
tankokkal, szögesdrót kerítéssel körbezárták
Nyugat-Berlint. Később előre gyártott beton
elemekből építették fel a védelmi zónákkal
kísért falat. A berlini fal a hidegháború
jelképévé vált. A 155 km hosszúságú fal
nagy részét már elbontották, csak rövidebb
szakaszai láthatóak, illetve táblák jelölik
a helyét, emlékeztetőként.

Megváltozik Európa politikai
térképe
7.1. A berlini fal

Miért választották ketté a fallal Berlint?
A berlini fal az egykori Német Demokratikus Köztársaság területén fekvő
Berlin nyugati, kapitalista berendezkedésű városrészét körülvevő 3-4 méter magasságú vasbeton (helyenként drótkerítésből álló) építmény volt,
ami 1961 és 1989 között választotta el egymástól Berlin két részét.

1. a) Mettől meddig tartott az emberiség történetében
a hidegháború?
b) Mit értett a világ
ebben az időszakban
a vasfüggöny kifejezésen?
c) Mely két politikai
berendezkedésű államcsoportot választotta el egymástól
a vasfüggöny?

2. Mely országok
határai változtak meg
napjainkra? Használd
az atlaszt!

nyugati blokk
keleti blokk
vasfüggöny
(amerikai érdekszféra)
(szovjet érdekszféra)
NATOVarsói Szövetség
tagországok
tagországai
el nem kötelezett
el nem kötelezett
országok
országok

7.2. A kétpólusú Európa a hidegháború évtizedeiben (1945–1989)

A második világháború után a két szuperhatalom (a Szovjetunió és az Egyesült
Államok) rivalizálása a hidegháborúhoz
vezetett. Európát három évtizedre vasfüggöny választotta ketté, és csak az 1980-as
évek végére alakult át a politikai szerkezete.
A berlini fal leomlott, 1990 őszén egyesült
a mesterségesen szétválasztott két Németország (NDK, NSZK). A keleti blokk országai
felszabadultak a szovjet ellenőrzés alól,
demokratizálódási folyamat kezdődött,
és a Szovjetunió is felbomlott 1991 végén.
A több évtizedes politikai szembenállás,
a gazdasági kapcsolatoktól való elzárkózás után új korszak következett az akkori
Európai Közösség és térségünk országai
között. Az EK sorra kötötte a társulási szerződéseket a régió országaival (együttesen
Európai Megállapodásoknak nevezik). Ezek
elsősorban az ipari termékek szabadkereskedelmét tették lehetővé, hozzájárulva
ahhoz, hogy a térség országai még a lehetséges csatlakozásuk előtt integrálódjanak
a nyugat-európai piacba. A leendő tagság
eléréshez az államoknak működő piacgazdaságot kellett kiépíteniük, mely az Európai
Unió piaci versenyében is megállja a helyét,
és meg kellett felelniük az EK által elvárt
politikai és jogi feltételeknek is.
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A szocializmus megszűnése után az általános várakozással szemben nehéz gazdasági
időszak következett, mert a torz társadalmi
és gazdasági viszonyok felszámolása nem
eredményezhette azonnal a jólét növekedését. A rendszerváltás első időszakának
gazdasági visszaesése békeidőben példátlan
mértékűnek számított.
Lássuk, melyek voltak a termelés ös�szeomlását kiváltó tényezők:
A szocialista ipari vállalatok alacsony
műszaki színvonalú termékeket állítottak
elő, és az előállítási költségeik is magasak
voltak a pazarló anyag- és energiafelhasználás miatt. A korábbi legnagyobb felvevő
piac, a Szovjetunió fizetésképtelenné vált
és felbomlott; a világpiacon pedig nem
lehetett a versenyképtelen termékeket eladni. Nehezítette a termékek értékesítését
a világgazdasági visszaesés is.
Tömeges lett a munkanélküliség a veszteséges vállalatok felszámolása és a jobb
munkaszervezésből adódó létszámcsökkentés miatt. Az életszínvonal visszaesett.
A piacgazdasági átmenet során széles
rétegek szegényedtek el, és fokozódtak a regionális egyenlőtlenségek.
Az 1970-es évektől kezdve több szocialista ország nagy összegű hiteleket vett fel.
Ezt jórészt észszerűtlen beruházásokra, a
tervgazdaság további működtetésére, majd
a kamatok törlesztésére fordították. A kamatterhek adósságválságba sodorták az
országokat.

Rendszerváltozás
a gazdaságban
A piacgazdaságra való visszatérés központi
eleme a tulajdonviszonyok újrarendezése.
Különböző eljárásokat dolgoztak ki az
állami vagyon privatizálására, és az egyes
országok ezek eltérő kombinációit alkalmazták. A privatizációra sokszor nem termelési,
hanem piacszerzési céllal került sor.

Egészen sajátos feladatot jelentett a mezőgazdaságban az állami gazdaságok és a
termelőszövetkezetek vagyonának magánosítása. A termőföldet többnyire visszaadták
az egykori tulajdonosoknak, de a kisparaszti
gazdálkodás térhódítása mellett több országban fennmaradtak a régi szövetkezetek
is, természetesen új jogi keretek között működtek. Az ipar és a mezőgazdaság relatív
szerepének csökkenésével párhuzamosan
a korábban tervszerűen elhanyagolt szolgáltatási ágak fontossága nőtt. Minőségi
változást hozott az információs, a pénzügyi
és a logisztikai szolgáltatások elterjedése.
A mennyiségi növekedést hajszoló szocialista gazdálkodás súlyosan károsította
a környezetet és ezen keresztül az emberek
egészségét. Nagyon sok előrelépés történt
a természetvédelem, a víz- és levegőszen�nyezés, a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás terén, de a környezet védelme még
mindig elmarad a kívánalmaktól.

3. Miért nem fejlesztették a szolgáltatásokat a szocializmus idején?
4. a) Miért és mi

által volt környezetkárosító a szocialista
termelés?
b) Járj utána, hogy
milyen egészségkárosító hagyatékai
voltak!

5. a) Mi a privatizáció lényege?
b) Hogyan zajlott le
hazánkban?

6. Miben változott meg a rendszerváltó országok gazdasága
az 1989 utáni átalakulás időszakában?
7. Hasonlítsd össze a szocialista gazdálkodást a piacgazdasággal!
Szempontok:
– tulajdonviszonyok;
– foglalkoztatottság;
– termelékenység.
18
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14

Munkanélküliségi ráta (%)

A szocializmus évtizedeinek
öröksége
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7.3. A munkanélküliség 1998–2014 között
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A keleti bővítéssel összesen 13 országgal és 110 millió fővel bővült az integráció. Az Unió számára kedvező, hogy
jelentősen kibővült a világ legnagyobb egységes piaca,
új export- és beruházási lehetőségek nyíltak. A tervgazdaságról a piacgazdaságra visszatért új tagállamok
számára megteremtődött a felzárkózás lehetősége. Azonban az újonnan csatlakozók még mindig le vannak
maradva a fejlett tagállamoktól több versenyképességi
mutatóban, például a K+F kiadások arányában és az
egy foglalkoztatottra jutó munkatermelékenységben.
8. a) Mik voltak az Európai Unió keleti bővítésének
lépcsőfokai?
b) Az újonnan csatlakozott országok közül melyek tartoznak Kelet-Közép- és Dél-Európához?
c) Keresd meg Kelet-Közép-Európa országait a földrész
gazdasági fejlettségi térképén (44. oldal, 1.2. ábra)!
9. a) Olvasd le a 7.4. ábra térképéről, hol él jelentős

számú magyarság Kelet-Közép-Európában!
b) Adj magyarázatot az elhelyezkedésére!

10. Mely országokban él egymás mellett jelentős számú

népesség? Mi az oka?

11. a) Értékeljétek a különböző népek együttélését
kiscsoportokban! Csoportosítsátok a gondolataitokat az
előnyei, lehetőségei, lehetséges problémái halmazokba!
b) Ütköztessétek a véleményeteket a többi csoporttal!
Ehhez érvekre van szükség a saját álláspontotok mellett.
12. a) Hogyan változott a magyar népesség aránya 2002–

2011 között? Állapítsd meg a 7.4. ábra feletti adatokból!
b) Gyűjtd össze a változás okait!

Etnikai sokszínűség
A közép-európai térség etnikai összetétele mindig is vegyes volt, az országok közül napjainkban csak Lengyelország népessége tekinthető homogénnek. Csehország területén az államalkotó cseh népen belül az ugyancsak cseh
nyelvet beszélő morvák jelentős mértékben elkülönülnek.
Szlovákiában és Romániában a legnagyobb kisebbséget
a mag yarok alkotják. Létszámuk csökken az asszimiláció,
az elöregedés és a kivándorlás miatt. Zárt tömbben élnek
a Székelyföldön, kulturális központjuk Marosvásárhely.
Más helyeken, például Kolozsváron vagy Nagyváradon
arányuk kisebb. Románia Kárpátokon túli területeit inkább Kelet-, illetve Délkelet-Európához soroljuk.

– A szlovákiai magyarság népességszáma 458 ezer fő
(az összlakosság 9,7%-a 2002-ben, 8,5%-a 2011-ben)
– A romániai magyarság száma 1,23 millió fő
(az összlakosság 6,6%-a 2002-ben, 6,5%-a 2011-ben)
Krakkó
Lengyelország

Prága

Csehország
Németország

Bécs

Ausztria

Graz
Klagenfurt
Olaszország

Európa újjáegyesítése

Ukrajna

Szlovákia
Pozsony

Ungvár

Kassa

Budapest

Magyarország

Fiume

Kolozsvár

Pécs
Zágráb

Temesvár

R o m á n i a

Horvátország
Banja Luka

BoszniaHercegovina

Csernovic

Nagyvárad

Ljubljana
Szlovénia

Lemberg

Újvidék
Belgrád

Szerbia

Bukarest

bolgár

magyar

szlovák

bosnyák

német

szlovén

cseh

olasz

ukrán

horvát

román

lengyel

szerb

ritkán lakott
terület

7.4. Kelet-Közép-Európa nemzetiségi összetétele

A felzárkózás kezdeti időszaka

7.5. Český Krumlov Csehország egyik legnépszerűbb városa
a Moldva kanyarulatában épült, a világörökség része

Csehország kedvező nyugati fekvése, hagyományokra támaszkodó fejlett ipara és turizmusa hamar vonzotta a külföldi tőkét, és megindult a cseh tőke kivitele
is, elsősorban Szlovákiába. Csehország lett Kelet-Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága.
Lengyelországba, Közép-Európa legnagyobb területű és legnépesebb (38,5 millió fő, 2017) országába
érkezik a legtöbb külföldi működőtőke.
Az uniós forrásoknak is Lengyelország volt a legfőbb haszonélvezője a 2007–2013 közötti költségvetési
időszakban.
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A kék banántól a peremterületek felé I.

Az energiaellátás nehézségei
A térség országainak energiaellátása a hagyományos energiahordozókon alapszik,
még ma is korszerűtlen szerkezetű. Az országok közötti együttműködésben nagy
előrelépést jelentett, hogy a cseh, a szlovák,
a magyar és a román villamosenergia-pia
cokat összekapcsolták, ami rugalmasabb
energiafelhasználást, nagyobb ellátásbiztonságot tesz lehetővé.

13. a) Mi vonzza és mi tartja távol a külföldi befektetőket?
b) Miért ingadozik a befektetések értéke (7.6.)?
c) Mi a külföldi működőtőke szerepe a gazdaság fejlődésében? Mutasd
be a befektető és a célország gazdasága szempontjából is!
20
Beáramló működőtőke (milliárd USD)

Szlovákia tudta teljesíteni az EU-tagságot
követően az euró bevezetésének feltételeit
(2009). A gazdaság és a mindenkori kormányzat sarkalatos problémája a kisebbségek kezelésének kérdése, továbbá a jelentős
fejlettségi különbség a nyugati részek javára.
Románia rendszerváltozása a kommunista diktatúra évtizedei után fegyveres
összecsapással, látványosan vette kezdetét.
A romániai reformokat inkább a fokozatosság jellemezte, az egy főre jutó GDP
még mindig alacsony. Súlyos problémaként
napjainkra is megmaradt a kisebbségek
helyzetének kezelése, a korrupció és az igazságszolgáltatás, a környezetvédelem kérdése.
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7.6. A kelet-közép-európai EU-tagállamok közvetlen működőtőkebefektetései

14. Elemezzétek a 7.7. ábra diagramját pármunkában!
a) Adjatok magyarázatot a termelt energia mennyiségének különbségeire!
b) Olvassátok le az egyes országok energiaszerkezetének jellemzőit!
c) Magyarázzátok meg az energiaszerkezet országonkénti különbségeit az atlasz térképeinek segítségével!
d) Hogyan határozzák meg a természeti adottságok a villamosenergia-termelés szerkezetét?
e) Fogalmazzátok meg az energiatermelés szerkezete és a szén-dioxidkibocsátás közötti kapcsolatot!
f) Milyen változtatás szükséges az egyes országok energiatermelésében környezetvédelmi szempontból?

Fogalmak

biomassza, nap, szél

piacgazdaság • hidegháború • rendszerváltozás • egységes (belső) piac • munkatermelékenység • regionális egyenlőtlenség • K+F

víz

CO2-kibocsátás, 2012
(millió tonna)

nukleáris
szénhidrogén
kőszén

60

20

293,8

Lengyelország

Csehország

40

ATSOT
UKTSOA

UPS/IPS

UCTE

107,8

80

NORDEL

31,9

100

Szlovákia

120

Románia

let-európai négy országot a következő szempontok alapján!
a) természeti adottságaik hasonlóságai és különbségei,
b) a gazdasági élet jellemzőinek (gazdasági ágazatok, fejlettség) hasonlóságai és különbségei,
c) a bemutatott különbségek okai.
2. Készítsd el a térség országainak térképváz
latát! Rajzold bele a gazdasági életben legjelen
tősebb városokat! Próbáld meg ábrázolni egyes
területeinek gazdasági jellegét! Találj ki hozzá
szempontokat, színkódokat, jelrendszert!

140

79

1. Mutasd be a kelet-közép-európai és délke-

160

(ezer GWh)

Összefoglaló kérdések, feladatok

180

0

7.7. A villamosenergia-termelés
mennyisége és energiaforrásszerkezete a térség országaiban

7.8. Európa egységesített villamosenergia-rendszerének körzetei
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Az autógyártástól a turizmusig

8.

A kék banántól a peremterületek felé II.

	

Közép-Európa legnagyobb
iparvidéke

8.1. A nagyszombati Citroën gyárban

1. a) Hasonlítsd össze a térség országainak gazdaságát a 8.3. ábra
mutatói alapján!
b) Válassz ki egy személyautógyárat a térségből! Próbáld megállapítani a
8.4. ábra alapján, hogy a piaci helyzetét meghatározó négyféle szereplő
hogyan hat rá!
2. a) Hasonlítsd össze 2-3 autógyár honlapját a környezetvédelem fontossága szempontjából!
b) Mi alapján állapítható meg, hogy valóban odafigyelnek a környezet megóvására?
potenciális piacra
lépők

Globális gazdasági szerep
az autógyártásban

fenyegetés

beszállítók

alkuerő

versenytársak közötti
verseny

fenyegetés

helyettesítő terméket
gyártók

8.2. A személygépkocsigyárak versenyerő-modellje

Lengyelországban a 18. század vége óta
bontakozott ki Felső-Szilézia iparvidéke,
ami az itt bányászott feketekőszénre és
színesérc-lelőhelyekre települt. A kohászat
már itt is válságban van, napjainkban a
gépgyártás már fontosabb (pl. Gliwice Opel
összeszerelő üzeme). Az iparvidék csatorna
révén kapcsolódik az Odera vízi útjához,
így Szczecin kikötője bonyolítja le az export-import forgalmát. Felső-Sziléziában
alakult ki Kelet-Közép-Európa legnépesebb,
2,5 millió lakosú, sok központú városegyüttese. A legnagyobb ipari, igazgatási és oktatási
központ Katowice. Az agglomeráció területén halmozottan jelentkeznek a környezeti
károk: a levegőszennyezés, az alábányászott
települések, problematikus a vízellátás.
A Csehországba is átnyúló felső-sziléziai
szénmedence Ostrava vas- és acélgyártását
élteti. A legnagyobb vaskohászati üzemek
az egyes országokban mégsem a helyi
nyersanyagra, hanem a szovjet importra
települtek. A szocialista időszakban épült
fel (elsősorban stratégiai szempontok miatt)
Krakkó, Kassa, és a Duna torkolatától nem
messze Galaţi kohászati üzeme.

alkuerő

vásárlók

Az 1990-es évek elejétől az autógyártás
rendkívül fontos szerepet játszik a térség
országainak ipari átalakulásában, részesedésüket növelni tudták a világ autógyártásából.
Az új beruházásokkal húzóágazattá vált az
elektronika is. A növekedés egyértelműen
a külföldi (német, francia, japán, dél-koreai, amerikai) működőtőke-beruházások
eredménye. A befektetők vagy meglévő,
nagy hagyományokkal rendelkező gyárakat
vásároltak meg (pl. a Volkswagen a Škodát),
vagy pedig zöldmezős beruházás keretében
teljesen új üzemeket építettek (pl. a Kia vagy
a PSA Peugeot-Citroën Szlovákiában).
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Változás az előző évhez viszonyítva (%)

Lengyelország
Terület: 312 685 km2
Népesség: 38,0 millió fő
Egy főre jutó GDP: 27 800 USD

Csehország
Terület: 78 867 km2
Népesség: 10,6 millió fő
Egy főre jutó GDP: 34 700 USD

Globális rangsorban elért helyezés
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Szlovákia
Terület: 49 035 km2
Népesség: 5,4 millió fő
Egy főre jutó GDP: 30 600 USD
Románia
Terület: 238 391 km2
Népesség: 19,8 millió fő
Egy főre jutó GDP: 23 600 USD

versenyképesség
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Magyarország
Terület: 93 028 km2
Népesség: 9,8 millió fő
Egy főre jutó GDP: 26 700 USD
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8.3. Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia és Magyarország néhány gazdasági mutatója (2016)

3. a) Milyen telepítő tényezők együttese érvényesült az autógyártás telephelyválasztásában?
b) Milyen közvetlen és közvetett hatása van az autógyáraknak a gazdaságra?
személyautógyár

Poznań

gyártás, foglalkoztatottak,
2013
2013
Mladá Boleslav

Gliwice

Tychy

Kvasiny
Nošovice
Kolin

(db autó)

(fő)

400 000

20 000

300 000

15 000

200 000

10 000

100 000

5 000

Zsolna

Nagyszombat
Pozsony
Győr
Pitești

Novo Mesto

Esztergom

Kecskemét

Craiova

8.4. A személyautó-gyártás alakulása Kelet-Közép-Európa országaiban
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4. Dolgozzatok
csoportokban!
a) Készítsetek képes
terméklistákat
a választott ország
fontos, nevezetes
termékeiből!
b) Minden terméket
indokoljatok: mely
földrajzi adottságok
alapján válhatott
tipikussá!
c) Mutassátok be
a terméklistátokat
a többi csoportnak!
d) Hasonlítsátok ös�sze a terméklistákat!
Vonjatok le földrajzi
következtetéseket
a listából!

5. Hogyan van

hatással a mezőgazdaság termelékenységére a parcellák
mérete?

6. a) Gyűjtsétek
össze az országok
nemzeti ételeit!
b) Képzeljétek el,
hogy jellegzetes
nemzeti piacokon
jártok ezekben az
országokban! Milyen
alapanyagokat kell
vásárolnotok a nemzeti ételek elkészíté
séhez? Állítsátok öszsze a bevásárlólistát!
Használhattok hozzá
mobiltelefonos appot!

Szlovákiából igazi autógyártó nagyhatalom lett, az egy főre jutó autógyártásban
világelsővé vált. Ez azonban nemcsak előnyökkel, hanem kockázatokkal is jár az ország számára. Az autók ugyanis azon cikkek
közé tartoznak, amelyeknek vásárlását az
emberek válság idején inkább elhalasztják.
Szlovákia autógyártásának három város, Pozsony, Zsolna és Nagyszombat a központja.
Csehország gépiparának szélesebb a termékskálája. Plzeň a Škoda Művek központja, ami már a 19. században a monarchia
legnagyobb fegyvergyártó központja volt.
Ma többek között villanymozdonyokat,
atomreaktorokat állít elő. (A Škoda személygépkocsikat Mladá Boleslavban gyártják.)
Emellett az anyagigényes, ugyanakkor nagy
szakértelmet kívánó nehézgépgyártás is
fontos szerepet játszik (bányagépek, kohászati és erőművi berendezések) az ipari
termelésben, a gyártás fellegvára Ostrava.
A Morva-medence vásárvárosa Brno,
sokoldalú gépiparából a Zetor traktorgyár
emelkedik ki.
Romániában a gépipar központjai Bukarest, Brassó, Piteşti (Renault–Dacia), és
a Fekete-tengeri kikötőváros Constanţa (hajógyártás), Lengyelországban Varsó, Gliwice
és Bielsko Biala. Łódź iparában a textilipari
gépgyártás vezet a textilipar mellett.

A mezőgazdaság jellemzői
A négy ország közül Csehország mezőgazdasága a legfejlettebb, Lengyelország pedig
az egyik legjelentősebb agrártermelő Európában, alapvető élelmiszerekből mégis
behozatalra szorulnak. Csehországban
kevés az egy főre jutó termőföld, és a hűvösebb kontinentális éghajlaton csak kisebb
hőigényű növények teremnek jól. Közülük
a komló termesztése emelkedik ki, a méltán
híres cseh sörgyártás (Plzeň) nyersanyaga.
Lengyelországban a probléma abból fakad,
hogy a nagyon elaprózott magángazdaságokban, alacsony termésátlaggal folyik
a termelés. Romániában is többnyire kisbirtokon, alacsony termésátlaggal termelnek.
A hűvösebb kontinentális éghajlat területein
(Lengyel-alföld, Cseh- és Morva-medence)
a rozs, len, burgonya, szálastakarmány,

a melegebb alföldi területeken (Kisalföld,
Román-alföld) a búza, kukorica, árpa,
cukorrépa, olajos növények és hüvelyesek
a fő termények.

8.5. Kisparcellákon folyik a termelés jelentős
része Lengyelországban

Melyek a turizmus vonzerői?
Csehország turizmusának legfőbb vonzereje
Prága, Földünk egyik legértékesebb műemlékvárosa. Prága fontos ipari és közlekedési
központ is, komoly riválisa Budapestnek a
nemzetközi kereskedelemben és pénzügyi
életben. Fontos turisztikai célpont Karlovy
Vary patinás fürdővárosa és a déli országrészek várai, kastélyai, tavai. Lengyelországot a kulturális turizmus és az aktív
turizmus kedvelői keresik fel leginkább.
8.6. Karlovy Varyt 12 gyógyforrása tette fürdővárossá

174

foldrajz10_IV_fej_Eoropa_foldrajza.indd 174

2018. 04. 15. 15:31

A kék banántól a peremterületek felé II.
Az előbbire a kisebb háborús károkat szenvedett Krakkót, vagy a romjaiból teljesen újjáépített Varsót emelhetjük ki, a hegyvidéki
(főleg a síturizmus) kedvelt tája a Magas-Tátra, Zakopane központtal. Varsó az ország
első számú gazdasági, pénzügyi, oktatási
és kulturális központja is. Szlovákiában
a legfontosabb turisztikai központok a síterepek, nemzeti parkok, várak és a kulturális
örökségeiket felmutató városok. Pozsony,
az egykori magyar főváros és koronázási
székhely kimagasló szerepet tölt be az ország
kulturális, politikai és gazdasági életében is.
Románia változatos turisztikai kínálattal
rendelkezik, azok kihasználtsága még sok
tekintetben nem elegendő. A vonzerők
között kiemelkedő szerepet töltenek be
a természeti látnivalók (Kárpátok, Erdélyi-szigethegység), a gyógyturizmus
központjai, a tengerparti üdülőhelyek és
az országban legsokoldalúbb szerepkört
betöltő Bukarest.

7. a) Készíts listát
az egyes országok
természeti és kulturális értékeiről!
b) Csoportosítsd
azokat különféle
szempontok alapján!
8. Alkossatok
négy csoportot,
és osszátok meg
egymás között a négy
országot! Mutassatok be az országok
történelmi-kulturális
örökségei közül ötöt!
Információt innen
gyűjtsetek:
http://whc.unesco.
org/en/interactive-map
8.7. Zakopane sípályái esti kivilágításban

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

Prága • Plzeň • Brno • Ostrava • Karlovy Vary
• Varsó • Łódź • Szczecin • Gdańsk • Krakkó •
Katowice • Pozsony • Kassa • Révkomárom •
Bukarest • Ploieşti • Marosvásárhely • Nagyvárad • Kolozsvár • Brassó • Constanţa

1. Mi a magyarázata annak, hogy a rendszerváltozás gazdasági visszaesést okozott a térség országaiban?
2. Melyek az Európai Unió keleti bővítésének előnyei és hátrányai a régi
és az új tagok számára?
3. Keress példákat közvetlen külföldi beruházásokra az egyes országokban!

ossá
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Eltérő fejlődési utak a Balkán-félszigeten

9.

A délszláv államok földrajza

Miért bomlott fel Jugoszlávia, az az ország, amelyik
a második világháború után gyorsan fejlődött? Szarajevóban 1984-ben még téli olimpiát is rendeztek, és sok
állampolgár büszkén vallotta magát jugoszlávnak. Az
ország működése csak látszólag volt sikeres, erős kézzel
lehetett csak egyben tartani.
A Balkán-félszigeten az I. világháború után mesterségesen összekovácsolt állam jött létre, amely hosszú ideig
sikeresen kezelte a belső feszültségeket. A Szerb–Horvát–
Szlovén Királyságban, majd a két Jugoszláviában is a szerb
politikai-katonai vezetés volt a meghatározó, de a társnemzetek is értek el vívmányokat, így összességében
pozitívnak élhették meg a jugoszláv korszakot.
1. a) Melyik az államalkotó nemzet az egyes utódállamok területén?
b) Melyik mai ország nemzetiségi összetétele a legváltozatosabb?
Ausztria

c) Következtess a 9.2. ábra térképéről: melyik országban
lehet a legnagyobb ütközési pont vallási alapon! Indokold
a válaszodat!
d) Mi az oka a vallások keveredésének?

Magyarország
Zágráb

Zágráb
rszág
o
t
á

Románia

Bukarest

Belgrád

Hor
v

Olasz- Szlovénia
ország Ljubljana

Az ország területén élő szlovén (nyugati szláv) és
a szerb, horvát, montenegrói, macedón (déli szláv)
népek közös összefoglaló neve a jugoszláv, de jugoszlávnak vallhatta magát az ország területén élő
bármelyik kisebbség. Az egykori Jugoszláviában a lakosság nemzetiségi és vallási összetétele, nyelvi és kulturális hagyományai, történelmi múltja nagyon eltérő
volt, és nagyok voltak a gazdasági fejlettség területi
különbségei is. Az ezekből fakadó ellentétek az 1980as évektől kezdve egyre inkább a felszínre kerültek,
és Jugoszlávia felbomlásához vezettek. Az új államok
kialakulása vérontással járó polgárháborúban történt
1991–2001 között.

Szarajevó

Belgrád

BoszniaHercegovina

a
Bulgári

Montenegró
szerb
montenegrói
horvát
albán
bosnyák
magyar
szlovén
bolgár
macedón
szlovák
nincs jelentős többség

Priština
Koszovó
Podgorica
Szkopje
Macedónia

Szófia

Priština

Podgorica

Szerbia

Szarajevó

Skopje
Tirana

Kereszténység
katolikus
protestáns
ortodox

Albánia
Görögország

9.1. A régi Jugoszlávia nemzetiségei 1981-ben. A térképen
a mai országhatárok és fővárosok is fel vannak tüntetve

Iszlám
szunnita

9.2. Vallások Délkelet-Európában

2. a) A Balkán-félsziget melyik térségében fekszenek a fejlettebb és a kevésbé fejlett országok (9.3.)?
b) Milyen összefüggés van a gazdasági fejlettség és az egyes országok fejlődési útjai között?
Európai Unió tagjai
tagjelölt országok
lehetséges tagjelölt
országok
Szlovénia
Horvátország
Montenegró
Macedónia
Szerbia
Bosznia-Hercegovina
Koszovó

Jugoszlávia
Szlovénia
(1991)

Horvátország
(1991)

32 900
23600
16 900
15100
14500 GDP/fő, 2016
(USD)
12 100
10 100

Macedónia
(1991)

Kis-Jugoszlávia
(1992)

Bosznia-Hercegovina
(1992)

Szerbia és Montenegró
(2003)
Montenegró
(2006)

Szerbia
(2006)

Koszovó
(2008)

9.3. A délszláv államok függetlenné válásának lépcsőfokai és a fejlődési utak
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Az Unió tagjai között

3. Dolgozzatok

Szlovénia a legfejlettebb és a legszerencsésebb az újonnan megalakult államok közül.
Az ország nyelvi és vallási szempontból
egységes, ezért különválása viszonylag
egyszerűen, komoly fegyveres harcok nélkül, elsőként ment végbe. 2004 óta tagja az
EU-nak, és három évvel később az euró
övezethez is csatlakozott. Az országban
(kisebb területen, mint a Tiszántúl) nagyon
változatosak a természeti erőforrások.
A főváros, Ljubljana fontos nemzetközi
útvonalak kereszteződésében fekszik. A szlovén kultúra és tudomány fellegvára és kiemelkedő ipari központ. Elektronikai és
gyógyszeripara a szakképzett munkaerőre
települt, de tovább él a hagyományos textil-,
bőr- és papíripar is. Szlovénia ismert transznacionális vállalata a háztartási gépeket
gyártó Gorenje. A szlovének a jugoszláv
időszak tapasztalataira támaszkodva újjászervezték gazdasági kapcsolataikat, és az
utódállamokban az egyik legnagyobb befektetővé váltak. Szlovénia és hazánk kapcsolata
kiegyensúlyozott, a magyar kisebbség parlamenti részvétele biztosított. A hazánkban
élő szlovének (vendek) a törvényben elismert
13 nemzetiség egyike.

9.4. Aknamentesítés a délszláv háború után
a horvát-magyar határ közelében
erősségek

gyengeségek

4. Melyek a gazdasági élet jellemzői az
alpesi jellegű északi
tájakon, a mediterrán
tengerparti sávban,
a karsztvidékeken
és a kontinentális
medencékben?

stratégia

lehetőségek

csoportokban!
a) Hasonlítsátok
össze Szlovénia
és Horvátország
társadalmi-gazdasági
helyzetét a 9.5. ábra
szempontjai alapján!
b) Fogalmazzátok
meg az országok
jövőbeli fejlődési
lehetőségeit!
c) Hasonlítsátok
össze, hogy hasonló
következtetésekre jutottak-e a csoportok!

veszélyek

9.5. Szempontok az országok társadalmi-gazdagásági helyzetének összehasonlításáshoz

Szlovéniának és Horvátországnak fontos szerep jut az Európai Unió transzeurópai közlekedési hálózatának fejlesztésében.
Ezeken az országokon is keresztülhalad a mediterrán folyosó, ami a Gibraltári-szorostól Dél-Franciaországon és Észak-Olaszországon keresztül áthaladva a magyar–ukrán határnál ér véget. A folyosót vasútvonalak, közutak, belvízi utak, repülőterek,
kikötők alkotják. Szlovéniában és Horvátországban az útvonal csomópontjai a kikötők, Koper és Fiume, valamint a fővárosok.
Az uniós közlekedési hálózat fejlesztése hozzájárul Fiume (Rijeka) modernizálásához is, mert a legforgalmasabb horvát kikötő
a megnövekedett forgalmat egyre kevésbé tudja lebonyolítani.

a) Miért létfontosságú a közlekedés fejlesztése az Európai Unió számára?
b) Milyen előnyöket és hátrányokat adhat a két ország számára a tranzitforgalom?
Északnyugat-Szlovéniában,
a Júliai-Alpok lábánál keletkezett a 2120 méter hosszú
Bledi-tó. A jégkorszak után
visszahúzódó bohinji gleccser
által hátrahagyott mélyedésben összegyűlt az olvadékvíz.

9.6. A Bledi-tó
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9.7. Horvátországba érkező turisták száma (1980–2015)

Miért mondjuk, hogy a turizmus a béke iparága?
Horvátország lakosságának 1/8 része szerb nemzetiségű
volt, ezért Szerbia mindenáron meg akarta akadályozni az
ország függetlenségét, vagy legalább azt igyekezett elérni, hogy a szerb lakta területek leváljanak róla. A két ország között fegyveres harcok dúltak, a Habsburg Birodalom egykori határőrvidéki területeiről (elsősorban Knin
térsége) a szerbek elmenekültek. A horvát állam területi
egységét 1995-ben sikerült helyreállítani.

5. a) Rajzold Európa térképvázlatára az EU-hoz csatlakozni kívánó országok történelmi és jelenlegi kötődéseinek
irányát!
b) Milyen hasonlóságokat és különbségeket látsz közöttük?
6. a) Gyűjtsd ki a szövegből az uniós csatlakozást remélő
országok legfőbb gazdasági jellemzőit!
b) Állítsd ezeket fontosságuk szerinti sorrendbe!
c) Ezek alapján milyen különbséget látsz a jövőbeli lehetőségeik között?

Horvátország az Európai Unióhoz 28. tagországként
2013-ban csatlakozott. A horvát–magyar kapcsolatok
harmonikusak, de az együttműködést nehezíti, hogy
a közös határvidék viszonylag fejletlen. Horvátországban
a magyarság szórványokban él, központja a Dráva régi
átkelőhelyénél épült Eszék. Magyar hajók is használják
az adriai kikötőket. Az Adria-kőolajvezeték is horvát
kikötőből indul hazánk és Szlovákia felé.
Horvátországba még nem érkezett sok külföldi működőtőke, így kevés a modern nagyvállalat. Zágráb, az ország fővárosa nemzetközileg is jól ismert vásárváros,
ipara elsősorban a szakképzett munkaerőre, illetve a fogyasztópiacra települt. Split, a második legforgalmasabb
kikötőváros ipara (cementgyár, vegyipar, hajógyártás)
komoly környezetszennyezést okoz. Az ország gazdasági fejlődésének, gazdagodásának alapja a turizmus.
A turistákat Európa egyik legszebb, legtisztább tengerpartja, hangulatos műemlékvárosok, a tengerparthoz
közeli nemzeti parkok várják. A legkedveltebb fürdőés üdülőhelyek Dubrovnik környékén sorakoznak.
Az ország számára kitörési lehetőséget, versenyelőnyöket
a tranzitforgalomból adódó szolgáltatások is adhatnak.

A csatlakozásra várva
Szerbia a legnagyobb és legnépesebb volt a szövetségi
köztársaságok sorában, de Jugoszlávia szétesése miatt
bizonytalanná vált a jövője. Sok szerb lakos került a
határokon kívülre, és területi veszteség is érte. A Vajdaságban, Szerbia autonóm tartományában etnikai feszültségek okoznak politikai vitákat. A koszovói háború
során a NATO légicsapásai tönkretették a legfontosabb
ipari üzemeket, és lerombolták csaknem valamennyi
Duna-hidat. A külföldi tőkebefektetésekkel és IMF-hi9.9. Horvátország partja előtt egykori hegységek süllyedtek
az Adriai-tengerbe

9.8. A belgrádi (nándorfehérvári) vár

Melyik nagy történelmi esemény kapcsolódik a várhoz?
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A délszláv államok földrajza
tellel kezd a gazdaság helyreállni. A szerb ipar fő húzóágai
(gépgyártás, vegyipar, élelmiszeripar és a textilipar)
a fővárosban és környékén összpontosulnak. Belgrád
a Duna és a Száva találkozásánál fekszik, mint dunai
kikötő fontos szerepet játszik a nemzetközi vízi közlekedésben.
A Vajdaság Szerbia autonóm területe. Lakóinak
1/7-ed része (kb. 280 000 fő) magyar, a magyarság
létszáma azonban gyorsan csökken a természetes fogyás, valamint az el- és kivándorlás miatt. A Vajdaság
Szerbia éléstára, kiváló minőségű termőföldjein magas
színvonalú gazdálkodás folyik, településein sokrétű
az élelmiszeripar. Újvidék a tartomány székhelye és a
magyarság kulturális életének központja, legnépesebb
magyar települése Szabadka.
Montenegró (Crna Gora, a „fekete hegyek országa”)
és Macedónia kicsi, gyéren lakott, gazdaságilag fejletlen
hegyvidéki országok. Számukra kitörési lehetőséget
a turizmus adhat. Montenegró tengerpartja, belső
hegyvidékének vad szépsége, műemlékekben gazdag
városai Európa egyik leggyorsabban fejlődő turizmusát
indíthatják el. Fizetőeszközként az eurót használják.
Bosznia–Hercegovina két történelmi területi egységből áll, a délnyugati (főként horvátok és muszlimok által
lakott) Hercegovinából és a keleti és északi (főként szerb
és bosnyák) Boszniából. A bosnyákok a török uralom
idején muzulmán hitre áttért szlávok leszármazottjai.
A lakosság nagyfokú etnikai keveredése miatt ez az
állam vált a legtragikusabb sorsúvá a polgárháborúban.
Gazdasági fejlődése megindult, de még mindig nagyon
magas a munkanélküliség.

9.10. A Kotori-öböl, Montenegró egyik legszebb tengerparti része

9.11. Az újjáépített mostari „Öreg híd” Bosznia-Hercegovinában

a) Melyik folyón ível át a híd? Járj utána, hogy miért kellett
újjáépíteni!
b) Melyik magyar festőnk örökítette meg egyik festményén?

Macedónia nemzetközi elnevezése görög nyomásra Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM).
Koszovó lakosságának több mint kilenctized részét albánok alkotják. Függetlenségét Szerbia nem ismeri el, és
nemzetközi elismertsége sem teljes.

Fogalmak

bosnyák • jugoszláv • Szlovénia • Horvátország • Szerbia •
Vajdaság • Koszovó • Montenegró • Bosznia-Hercegovina
• Macedónia • Ljubljana • Zágráb • Fiume (Rijeka) • Split •
Dubrovnik • Eszék • Belgrád • Újvidék • Szabadka

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hasonlítsd össze Szlovénia, Horvátország és Szerbia
gazdasági életét! Mik a jövőbeli fejlődési lehetőségeik?
2. Milyen szerepet játszik a turizmus a térség gazdasági életében? Mely tényezők segítik, és melyek hátráltatják
a fejlődését?
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Az Európai Unió és Oroszország között

10. Válságok sora Ukrajnában
1. Értékeld Ukraj
na földrajzi helyzetét
természeti, gazdasági
és politikai szempontból! Használd hozzá
az atlasz térképeit!
2. Az ország gazdasági növekedése
1,6% 1 főre jutó GDP:
8 200 USD (2016).
Hasonlítsd ezeket az
adatokat más euró
pai országokéhoz!
Mire következtetsz?
3. a) Mely területen élnek az ukránok,
az oroszok és a magyarok (10.1.)?
b) Miben különbözik
az általuk lakott országrészek jellege?
4. Miben különbö-

zik leginkább a koráb-7 3
biaktól a 2012-ben
kirobbant válság? 1 4 1

5. Magyarázd meg

Ukrajna külkereskedelmi szerkezetét
(10.3.)!

Oroszország a legnagyobb
kereskedelmi partner
Doneck

Többség
50% felett
ukrán
orosz
Kisebbség
10–25% 25–50%
orosz
magyar
tatár

Szevasztopol

Fe kete - te n g e r

(%) A nyersanyag- és energiahiány miatt sok

5
0
-5
-10
-15

2004

nagyvállalat működésképtelen, a GDP 60%-kal
csökken, az éves infláció meghaladja a tízezer
százalékot, általános elszegényedés kezdődik,
teljesen szétesik a belső piac.

1992

1994

Ukrajna soknemzetiségű köztársaság, a lakosság 78%-a ukrán. Az orosz nemzetiség
aránya 17%, de a keleti és a déli régiókban
ennél jóval nagyobb. Az oroszokhoz hasonlóan ukránok milliói az anyaország határain
túlra kerültek, és jelentős a külföldön ideiglenesen vagy véglegesen munkát vállalók
száma. Becslések szerint 2 millió fő ukrán
dolgozik Oroszországban. Kárpátalján (de
a Kárpátokon túl is) kb. 150 000 fő magyar
él, főleg a síkvidéki területeken. Jórészt magyar lakta város Beregszász, a kárpátaljai
magyarság legfőbb kulturális centruma,
és jelentős a magyarok száma Ungváron
és Munkácson is.

Harkiv

Dny
eper

Lviv

10.1. Ukrajna nemzetiségi-nyelvi térképe
10

Oroszok Ukrajnában,
ukránok Oroszországban

Kijev

orosz megszállás
határa

15

Ukrajna függetlenségének több mint két
évtizedét válságok sora sújtja. De 2012 végén
olyan súlyos helyzetbe került az ország,
amire addig nem volt példa.

Ukrajna az EU és Oroszország között
2012-ben Ukrajna egyszerre sodródott súlyos
gazdasági és politikai válságba. Félbeszakad
tak a 2010-ben megindult reformok, nem si
került felkészíteni a gazdaságot az „európai
fordulatra”. Oroszország is minden eszközt
megragadott, hogy Ukrajnát az orosz érdekszövetségen belül tartsa. Megakadályozta
termékeinek bejutását az orosz piacra, illetve
a gázszámlatartozások miatt gyakorolt nyomást az országra. Az ukrán gazdaság egyre
nehezebb helyzetbe került, és az országnak
sürgősen újabb hitelekre volt szüksége. Ukrajna Oroszországhoz fordult pénzügyi segítségért, mert az Európai Unió által felajánlott
keret nem volt elegendő. A Nemzetközi Valutaalap szigorú feltételeit akkor még nem akarta
vállalni az ország. Az orosz kölcsön segítségével Ukrajna megmenekült a csődtől. (2015
tavaszán az IMF pénzügyi mentőcsomagja is
megérkezett az országba.) A gazdasági krízis
elmélyítette az ország megosztottságát, kiéleződött az EU-pártiak és az oroszbarátok ellentéte. A nyugati és középső területek lakossága
inkább reform- és nyugatbarát, a keleti és déli
régiókban élők pedig Oroszország-pártiak.

1996

1998

Az exportban legmagasabb a fémek, a vegyipari alapanyagok és az élelmiszerek aránya.
Az importban a termelőeszközök, gyárberendezések, a kőolaj és a földgáz vezetnek.
Ukrajna szénhidrogénekben szegény ország,
energiagazdasága a Donyec-medence hatalmas kőszénvagyonára épült. Az aknák
már 1800 méter mélységbe is lenyúlnak, a
fejtés egyre drágább, a kitermelés csökken.

Politikai válság:
elcsalt elnökválasztás utáni
„narancsos forradalom”

Gazdasági és politikai
válság kezdete.

2012
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2014
1993

-20
-25

Elszámolási viták miatt Oroszország
leállítja az Ukrajnának szóló gázszállítást,
Ukrajna megcsapolja az Európába irányuló
gázmennyiséget. Az egész gázszállítás leáll.

2009

Oroszország megszállja
a Krím-félszigetet és
Doneck környékét.

10.2. A GDP éves növekedési üteme (1990–2016) Ukrajnában
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A szénkészlet volt a telepítője a vaskohászatnak is, amit már az orosz birodalmi
időkben kiépítettek.
Ukrajnában a kohászathoz szükséges
ércek (vasérc, nikkelérc, mangánérc) is rendelkezésre állnak. A második világháború után jelentősen bővítették a kohászatot,
a Donyec-medence lett (Donyeck központtal) a Szovjetunió legjelentősebb iparvidéke.
A kohászatra nyersanyag- és energiaigényes
gépgyártás (bányászati és kohászati gépek,
mozdonyok, hadfelszerelések), az ideszállított szénhidrogénekre vegyipar települt.
A vaskohászat és a nyersanyagigényes
gépipar ma is Ukrajna vezető iparágai. Az
acéltermelés színvonala elavult, és a gépipari,
hadiipari termékek sem versenyképesek a világpiacon. Ukrajna a termékeit leginkább az
Európai Unió piacán értékesíti. Az iparvidék
válságban van, a modernizálás nehéz felada
tot jelent az ukrán gazdaságnak.
A külföldi közvetlen tőkebefektetések
értéke több tízszeresére emelkedett az elmúlt két évtizedben, zömét Kijev és környéke fogadja. A legnagyobb befektetések
a járműiparba és az elektronikai iparba
érkeznek.

Energiafüggés Oroszországtól
Az ország szénhidrogénekben szegény,
a kőolaj- és a földgázszükséglet túlnyomó
része (90, illetve 70%-a) Oroszországból
érkezik. Az ukrán vezetés az árképzésben
elmulasztotta függetleníteni magát az orosz
szállítóktól, és gyakran a világpiaci árnál
olcsóbban kapta a földgázt. Ezzel viszont
a kiszolgáltatottsága is nőtt Oroszország
felé. Az Oroszországból kiinduló kőolajés földgázvezetékek a területén haladnak
keresztül Közép-Európa felé. Ukrajna tehát
rendkívül fontos tranzitország. Az Európai
Unió országaival a Fekete-tengeren és a
Duna vízi útján bonyolítja le az export- és
importszállítások jó részét. A legnagyobb
forgalmú fekete-tengeri kikötő Odessza.
A nagy szénhidrogénimport miatt is
előtérbe került az atomerőművek építése.
Csernobil atomerőművének 1986-ban történt katasztrófája az atomenergia felhasználásának történetében az egyik legsúlyosabb.

A gabona fő piaca Oroszország
Ukrajna egyik legnagyobb erőforrása a kiváló
minőségű talaj. A Szovjetunió éléstára volt,
Oroszország és Fehéroroszország ma is jelentős vásárlója az itt előállított élelmiszereknek.
Az áruexport majdnem egyharmad része
mezőgazdasági termék.
Ukrajna területének nagy hányada a Keleteurópai-síksághoz tartozik. A szántók aránya magas, az egy lakosra jutó szántóterület (0,7 ha), Európában itt a legnagyobb.
Ráadásul a művelt földek jó részét mezőségi
talaj borítja. A növénytermesztés elsősorban a hőmérséklethez igazodik, az állattenyésztés kevésbé jelentős. A fejletlen agrotechnikai színvonal miatt a hektáronként
hozamok alacsonyabbak, mint a fejlett országokban. Az ukrán mezőgazdaság hanyatlásának fő oka, hogy termékei a nyugati
piacon nem versenyképesek.
Oroszország
14,0 Mrd
USD
13,4 Mrd
USD

EU

Ukrajna

3,8 Mrd
USD
6,3 Mrd
USD

10.3. Ukrajna kereskedelmének többségét az
EU-val és Oroszországgal bonyolítja le (2016)
A Krím-félsziget 1921-ben lett Szovjet-Oroszország része. 1954-ben Hruscsov, az SZKP főtitkára a félszigetet Ukrajnának ajándékozta.
2014-ben az orosz többségű lakosság vitatható körülmények között tartott népszavazáson
(nemzetközi jóváhagyás nélkül) Oroszországhoz csatlakozott.

6. Miért nem
valósul meg a szerkezetváltás a Donyecmedencében a Ruhrvidékhez hasonlóan?

7. a) Hol helyezkedik el Ukrajna területe
a földrajzi övezetesség rendszerében?
b) Mi következik
ebből a gazdasági
életben?

8. a) Melyek az
ország fő mezőgazdasági termékei?
b) Nézz utána, hogy
van-e valamelyiknek
világgazdasági jelentősége!

9. Számítsd ki
a külkereskedelmi
áruforgalom egyenlegét Ukrajna és
Oroszország, valamit
Ukrajna és az EU-28
között (10.3.)!

Fogalmak

soknemzetiségű ország • Ungvár • Munkács • Beregszász • Krím • külkereskedelmi mérleg • Donyec-medence • Donyeck • Csernobil • Odessza
• Kijev

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mely természeti erőforrásokra támaszkodhat az ukrán gazdaság?
2. Készíts képzeletbeli riportot az ukrán gazdasági miniszterrel! Tegyél

fel neki fontos földrajzi-környezeti szempontú kérdéseket!
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Merre tart Oroszország?

11. Oroszország gazdasági átalakulása
Oroszország történelmi elődje különböző fejedelemségek
egyesítése, majd a 18–19. századi orosz hódítások során
soknemzetiségű birodalomként jött létre. Az I. világhá
borús vereségek nyomán kitört forradalmat (1917) és polgárháborút követően 1922-ben Szovjetunió néven, szocialista államként szerveződött újjá. A II. világháború egyik
győztes hatalma volt, és ennek révén nemcsak a területét
növelte meg, hanem politikai-gazdasági rendszerét is
„exportálta” az érdekövezetébe került országokba. Politikai és katonai hatalma évtizedeken keresztül nagyobb
volt, mint amit a gazdasági ereje indokolt volna. A gazdasága egyre nehezebben viselte el a világhatalmi szereppel járó terheket és az USA-val folytatott fegyverkezési
verseny költségeit. Nem tudott lépést tartani a technikai
fejlődéssel, a lakosság életszínvonala is alacsony volt.
A központi hatalom gyengülése felszínre hozta a nemzeti függetlenségi törekvéseket, amelyek végül 1991-ben
a Szovjetunió felbomlásához vezettek. A 15 utódállamból
Észtország, Lettország és Litvánia a teljes önállóságot választotta, a többi 12 csatlakozott az újonnan létrejött Független Államok Közösségéhez (ahonnan később Grúzia
kilépett).

Moszkva

Ezer főre jutó
vándorlási különbözet,
2008

bevándorlás
40

20

elvándorlás
0

–20 -40

11.1. A vándorlási egyenleg Oroszországban

Keress magyarázatot az el- és bevándorlási területekre!

11.2. A Transzszibériai vasútvonal, a Föld
leghosszabb vasútvonala
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Az, ami a Szovjetunióban 1991-ben bekövetkezett, tárgyszerűen leírható: a szovjet államalakulat 1991. december
25-én délelőtt 10 óra 45 perctől nem létezik többé, helyére
szuverén szövetségi és nemzetállamok léptek.

Oroszország öröksége
Oroszországhoz került a Szovjetunió területének, népességének és gazdasági erejének túlnyomó része. A Föld
legnagyobb területű és kilencedik legnépesebb (142,3
millió fő) állama azonban már a szétválás pillanatában is
csak középhatalomnak számított, legfeljebb a haderejét
tekintve volt nagyhatalom. Az orosz gazdaság a korabeli
brit vagy francia gazdaság nagyságával volt azonos, Németország teljesítménye pedig másfélszer felül is múlta.
Oroszország a Szovjetunió jogutódaként megmaradt az
ENSZ Biztonsági Tanácsában állandó tagként.
A Szovjetunió felbomlásával a teljes orosz népesség
csaknem egyötöd része rekedt Oroszországon kívül,
a legnagyobb létszámmal Ukrajnában és Kazahsztánban. Megindult az orosz lakosság anyaországba
történő visszavándorlása, de ez sem tudta ellensúlyozni
a természetes fogyás miatti népességcsökkenést (11.1.).
Lakosságának egyötöd része különböző nemzeti
kisebbségekhez tartozik, másrészt az összterület háromnegyedét adó ázsiai részeken a lakosság mindössze egyötöde él. A föderatív állami berendezkedés
a legnagyobb létszámú nemzetiségek számára területi
autonómiát biztosít.

Nehézségek a gazdasági
átalakulásban
Oroszország a világgazdaságban elsősorban természeti
erőforrásaira épít. Szinte minden ásványi nyersanyagban bővelkedik, közülük az energiahordozók jelentősége
kiemelkedő. Földgáz- és kőolajtermelése, szénbányászata
a világ élvonalában van.

Moszkva
0 km
0 nap 0 óra

Kirov
917 km
12 óra 50 perc
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1. Keresd meg a 11.3. ábrán szereplő országokat az
atlasz térképén!
terület

népesség

3. a) Hány éven keresztül tartott az orosz gazdaság
hanyatlása?
b) Miért eredményezett nagy visszaesést a 2009-es pénzügyi
válság miatti nyersanyagár-csökkenés?

GDP

(%)
12
9
6
Oroszország

Kaukázuson túli államok

Ukrajna

(Grúzia, Örményország,
Azerbajdzsán)

Balti államok

Közép-ázsiai államok

(Észtország, Lettország, Litvánia)

Fehéroroszország

0

(Kazahsztán, Üzbegisztán,
Türkmenisztán, Tadzsikisztán
Kirgizisztán)

Moldova

2. a) Milyen kapcsolat van a földtani szerkezet és az

ásványkincsgazdagság között?
b) Hogyan és melyik földtörténeti időben alakult ki Oroszország területén a feketekőszén, a kőolaj és a földgáz?
c) Állapítsd meg az atlasz alapján, hogy mely ásványkincsekben gazdag Oroszország!
d) Csoportosítsd az ásványkincseket! Mely nagyszerkezeti
egységekhez kapcsolódnak?
247 milliárd USD

finomított
kőolaj

ötvözetlen

alumínium acél
2,2%
1,9%

hengervas
1,0%

ENERGIAHORDOZÓK
16,4%
földgáz

kőszén
4,1%

FÉMEK

műtrágya
1,1%

VEGYIPARI
TERMÉKEK

6,2%

11.4. Oroszország kiviteli termékei (2016)

Jekatyerinburg
1778 km
1 nap 2 óra 20 perc
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11.3. A Szovjetunió területének, népességének és GDP-jének
megoszlása az utódállamok között 1991-ben

nyers
kőolaj

3

11.5. A GDP növekedési üteme Oroszországban (2000–2016)

4. a) Hány orosz vállalat szerepel a Global 500 listán
(http://fortune.com/global500)?
b) Mi a fő tevékenységük ezeknek a cégeknek?
c) Hányadik helyen áll a Gazprom?
5. Miért tekinthető egyoldalúnak Oroszország exportimport áruszerkezete (11.4., 11.6.)? Miért nem előnyös ez az
ország számára?
169 milliárd USD

számítógép
1,8%

gyógyszer
3,8%

GÉPIPARI
TERMÉKEK

ELEKTRONIKAI
TERMÉKEK

szőrme
1,4%

GÉPIPARI
TERMÉKEK

VEGYIPARI
TERMÉKEK

KÖNNYŰIPARI
TERMÉKEK

ÉLELMISZEREK,
FAIPARI
TERMÉKEK

telefon
1,1%

autó
3,9%

JÁRMŰVEK

alkatrészek

FÉMEK

3,0%

ENERGIAHORDOZÓK
NEMESFÉMEK

11.6. Oroszország behozatali termékei (2016)

Omszk
2676 km
1 nap 13 óra 50 perc

Novoszibirszk
3303 km
1 nap 21 óra 30 perc

Menj
tovább!
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8. Jellemezd
Oroszország gazdaságának néhány adatát!
(goo.gl/PMYSaa)
Következtess az
ország gazdaságának
állapotára!

Murmanszk

ti-te n g e r

Szentpétervár

e
et g
F e k te n

7. a) Mi lehet vonzó Oroszországban a
külföldi tőke számára?
b) Mi az oka a bizalmatlanságnak?

Barents-tenger

Vo
l

6. a) Próbálj
magyarázatot adni a
környezeti veszélyek
okaira (11.7.)!
b) Hogyan lehet
megszüntetni ezeket
a veszélyeket?

r
ge

talajromlás

savas eső

erdőirtás

radioaktív hulladék

vízszennyezés

plutóniumkibocsátás

11.7. Környezeti ártalmak Oroszországban
A vadprivatizáció
Az 1990-es évtizedben Oroszország összes
termelési értéke közel a felére esett vissza.
A gazdasági zűrzavarban sajátos módon
ment végbe az oroszországi privatizáció.
Az új tulajdonosi réteg kiválasztottjai politikai támogatással hatalmas vagyonokra
tettek szert, elsősorban a gáz- és olajipar,
a színesfémkohászat és a pénzügyi szektor
területén. Az erőltetett és rendkívül gyors
privatizáció hatására az oligarchák olyan
mértékben megerősödtek, hogy ellenőrzésük alá vonták a gazdaságot. Vagyonukat
viszont más országokban bejegyzett (offshore) cégekbe fektették, és az országban
csak nagyon kevés adót fizettek.

Az ország gabonából behozatalra szorul,
aminek egyik oka a mezőgazdaság alacsony
termelékenysége. De az egyes térségekben
példátlan méreteket öltő illegális fakitermelés, az erdők pusztítása és különösen
az európai országrészen a folyók szen�nyezettsége is kedvezőtlen hatással van a
mezőgazdaságra. (11.7.)
Hiába növekedett dinamikusan az orosz
gazdaság a 21. század elején, a fejlődés elmaradt. De hová kerültek a növekedésből
nyert források? Hatalmas megtakarítások
vannak külföldi állampapírokban, amelyek
a gazdaság versenyképességét nem erősítik.
Emellett óriási összegeket fordítanak presztízsberuházásokra (pl. 2014-es téli olimpia,
2018-as labdarúgó-világbajnokság). A bevételekből érdemben lehetne modernizálni az
orosz gazdaság számos szektorát, megújítani
technikai és technológiai hátterét, átalakítani
a gazdaság szerkezetét.
A gazdaságba érkező külföldi közvetlen
tőke mennyisége is kevesebb a vártnál, és
a 2014-ben kirobbant orosz–ukrán válság
miatt megindult a külföldi tőke kiáramlása is. Sérülékeny helyzetet teremtettek
a nyugati gazdasági szankciók (leginkább,
hogy korlátozták a külföldi forrásokhoz
való hozzáférést), az olajár zuhanása,
a geopolitikai kockázatok. Az új helyzetben
Oroszország kapcsolatai és érdekei Ázsia
irányába tolódnak el.

Egymásra utalva
Oroszország külkereskedelmi forgalmának
a felét az Európai Unióval bonyolítja le,
ugyanakkor az Unió kereskedelmi forgalmában Oroszország aránya nem jelentős
(7%). Téves lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy Oroszország nem fontos
partner az EU számára, ugyanis onnan

Krasznojarszk
4065 km
2 nap 9 óra 20 perc

Irkutszk
5153 km
3 nap 3 óra 20 perc
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Oroszország gazdasági átalakulása
származik teljes gáz- és kőolajfogyasztásának 30, illetve 40%-a. Az Unió különösen
a földgázszállítások miatt aggódik, mert
a kőolaj más piacokról is könnyebben
beszerezhető. Oroszország különböző feldolgozott termékeket, gépeket, berendezéseket
és élelmiszert szerez be Európában. A teljes
gyógyszerimport háromnegyede, a kőolaj
és földgáz szállításához szükséges csövek
harmada is az EU-tagállamokból származik.
A globális válság oroszországi hatásai
egyértelműen megmutatták, hogy a gazdasága erősen kiszolgáltatott az energiaárak
világpiaci alakulásának. A válság idején
jelentősen visszaesett az energiahordozók
iránti kereslet, miközben Oroszország devizabevételeinek túlnyomó részét (60%-át)
a kőolaj, a kőolajszármazékok és a földgáz
exportjából szerzi. Az ország kiszolgáltatott
helyzetben van a fejlett technológiák importjában is. A 2009-es (csaknem 8%-os)
GDP-visszaesés után sikerült ugyan az orosz
gazdaság növekedést megindítani, ám az
üteme elmarad a válság előttitől.
Az orosz társadalom nagy problémája,
hogy a piacgazdaságra való áttérés a népesség
nagy részének nem hozta meg a várt eredményeket. Óriásira növekedtek a vagyoni
különbségek: míg a világ leggazdagabb
emberei között számon tartott 110 milliárdos birtokolja Oroszország GDP-jének
negyedét, addig a lakosság egyharmad része
a szegénységbe süllyedt.

Fogalmak

vadprivatizáció • természeti erőforrás • gazda
sági növekedés • külföldi közvetlen tőke • Murmanszk • Szentpétervár • Moszkva

Ulan Ude
5609 km
3 nap 12 óra 20 perc
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A hatalmas ország politikai és szellemi életének, a gazdaság irányításának
kimagasló központja a főváros, Moszkva.
Szentpétervár tudományos, kulturális, idegenforgalmi és kereskedelmi funkcióival
emelkedik ki. Valószínűsíthető, hogy Oroszország belső átalakulása és intenzívebb
bekapcsolódása a világgazdaságba több
évtizedes fejlődési folyamat lesz.

9. Melyik térség
van leginkább kiszol
gáltatva az orosz
gázszállításoknak
az Európai Unióban
(10.8.)?
10. Hány időzónát
utaznak át a Trans�szibériai vasútvonal
utasai Moszkvától
Vlagyivosztokig?

Oroszország

Az orosz gáz aránya a
földgázimportban, 2015 (%)

0

25 50 75

100

11.8. Az Unió országainak függése az orosz
gázszállításoktól

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Készíts idővonalat Oroszország mint állam történelméről! Jelöld
rajta a fő eseményeket, a gazdasági rendszereket és a világban elfoglalt
pozícióját!
2. Hogyan tudná csökkenteni Oroszország a világpiacoktól való
függőségét? Miért nem teszi?
3. Hogyan tudná csökkenteni az Európai Unió a függését az orosz
piacról származó energiahordozóktól?
4. Melyik európai, illetve afrikai ország jelentős még az Európai Unió
gázellátásában? Melyik szállítóban vannak távlati lehetőségek?

Habarovszk
8493 km
5 nap 15 óra 40 perc

Vlagyivosztok
9259 km
6 nap 5 óra 19 perc
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Egy európai ország földrajza

12. Az országok és a térségek földrajzi arca
Szempontok a jellemzéshez
Ebben a tanévben már eddig is számos ország, illetve
kisebb-nagyobb régió társadalmi-gazdasági földrajzával
ismerkedtetek meg. Most arra nyílik lehetőségetek, hogy
az általatok kiválasztott európai (és majd egy későbbi
tanórán Európán kívüli) ország vagy térség földrajzát ti
dolgozzátok fel, és előadás keretében megismertessétek

a többiekkel is. Ehhez nyújtanak segítséget az alábbi
szempontok és kérdések.
Alakítsatok 4-5 fős csoportokat, és osszátok fel a résztémákat egymás között! A téma ismertetéséhez használhattok bármilyen bemutató programot (pl. ppt-prezentációt, prezit), vagy készíthettek tablót, posztert. Egy-egy
előadás időtartama ne haladja meg a 7-8 percet, hogy
kérdések feltevésére és megválaszolására is maradjon idő!

az ország hivatalos
neve, államformája,
fővárosa
ALAPADATOK

FÖLDRAJZI
FEKVÉS

terület, lakosságszám
főváros
a gazdasági fejlettség
néhány mutatója

GDP/fő, GNI/fő, HDI,
WEF versenyképességi
rangsora

természetföldrajzi
fekvés

gazdasági élet

gazdaságföldrajzi
helyzet

globális
folyamatokhoz való
alkalmazkodás

közlekedésföldrajzi
helyzet

viszony
a világgazdasági
centrumokhoz
regionális
integrációs tagság

NÉPESSÉG- ÉS
TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

népességszám
változása

természetes
szaporodás, külső
és belső vándorlás

a népesség
összetétele

korösszetétel, nemzeti
ségi, vallási összetétel,
foglalkoztatottság

a népesség területi
elhelyezkedése

természeti, történeti,
társadalmi okok

történelmi múlt
szerepe,
esetleges konfliktusok

urbanizációs
folyamatok

186

foldrajz10_IV_fej_Eoropa_foldrajza.indd 186

2018. 04. 15. 15:31

természeti
adottságok

MEZŐGAZDASÁG

társadalmi adottságok
(tulajdonviszonyok)

földhasznosítás,
a termelés szerkezete

önellátottság
foka

a termelés
színvonala

talajpusztulás
környezeti
problémák

világgazdaságban
jelentős termékek
vízhiány

természeti
erőforrásai
társadalmi
erőforrásai
válságágazatok
IPAR

az ipari termelés
szerkezete
az ipar területi
elhelyezkedése
környezeti
problémák

TERCIER és
KVATERNER
SZEKTOR

külkereskedelmi
kapcsolatok

dinamikusan fejlődő
ágazatok
ipari telepítő
tényezők

áru- és szolgáltatáskereskedelem

áruszerkezet

gazdasági nyitottság
mértéke

kereskedelmi
partnerek

pénzügyi
szolgáltatások

tőkeexport
és tőkeimport

kereskedelmi
mérleg

turizmus szerepe

turisták száma és
a turizmusból származó
bevételek
turizmus szerepe
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Összefoglalás

13. Feladatok

1. Ismételd át a fejezetben megismert fogalmakat, összefüggéseket a fejezet ábrái alapján!
A) bevándorlás, kivándorlás, vándorlási egyenleg, legális és illegális vándorlás, schengeni határ, szabad munkavállalás, agyelszívás (brain drain), bevándorlás korlátozása
A külföldiek aránya a
teljes népességen belül, 2016 (%)

26

15 felett
10–15
5–10
2– 5
534

228

773

2 alatt
5026 A külföldi népesség
száma, 2016 (ezer fő)

198
289

463

587
5641

835
1327

4409

Az EU-tagországbeliek
aránya a külföldi
népességen belül, 2016

19

269

2047

150

8652
476
1249
108
41

66
156
107
74

417
4418

5026
798
31

140

13.1. A külföldiek aránya az összes népességen belül

B) nemzetközi vándorlás, külkereskedelem, gazdasági kapcsolatok, fejlettségkülönbég
C) kontinentális talapzat felosztása, olajárrobbanás, exportbevételek, szerkezetváltás, energiafüggőség
D) globális város, szolgáltatások, gazdaságfejlettség, társadalmi különbségek, agrárpolitika, vidékfejlesztés, regionális politika,
mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, zöld biotechnológia, városszerkezet, szimbólum
E) kutatás és fejlesztés, válság, termelés széttelepítése, működőtőke áramlása, zöldmezős beruházás, barnamezős beruházás,
Kelet-Közép-Európa

2. Az Európai Unió
a) Gyűjtsd össze az Európai Unió kialakulásának fő állomásait!
b) Melyek az integráció kialakulásának okai?
c) Az EU-csatlakozásunk milyen előnyös és hátrányos hatással van az életedre?
d) Tölts le egy Európa országai térképet a http://d-maps.com oldalról, majd nyomtasd ki!
– Írd az országok kezdőbetűjét és domain nevét a térképre!
– Színezd pirosra a térképvázlaton az integrációba felvett volt szocialista országokat!
– Melyek voltak az Európai Unió bővítésének lépései az 1994 utáni időszakban?
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3. Jellemezd a képen látható globális város szerkezetét, szerepköreit és világgazdasági jelentőségét!

4. A belső piac egy olyan közös gazdasági térség, amelyben érvényesül a négy szabadság. Mit jelent a négy szabadság
az európai polgárok életében?
5. Olaszországban az északi és a déli területek között, Spanyolországban az ország központi területei és a partvidék között

alakult ki gazdasági fejlettségi különbség. Milyen fejlődési lehetőségek állnak az elmaradott területek előtt?

6. Hasonlítsd össze Ausztria és Svájc természeti adottságait és gazdaságát!
7. Hasonlíts össze a 12. lecke szempontjai alapján:
– Németországot Franciaországgal,
– Lengyelországot Csehországgal,
– Olaszországot Spanyolországgal!
8. Milyen szerepet játszik az idegenforgalom Dél-Európa országainak gazdasági életében? Melyek a fejlődést segítő és gátló
tényezők?
9. Hogyan változott meg a rendszerváltó országok gazdasága az 1989 utáni átalakulás időszakában?
10. Gyűjtsd össze az ukrán mezőgazdasági termelést segítő és gátló feltételeket!
11. Melyek az orosz gazdaság fejlődését serkentő és akadályozó külső és belső tényezők?
12. Határozd meg a fogalmakat!
Európai Szén- és Acélközösség • Római Szerződés • vámunió • közös piac • négy szabadság • egységes (belső) piac • Schengeni
Egyezmény • schengeni övezet • Maastrichti Szerződés • Gazdasági és Monetáris Unió • eurózóna • Lisszaboni Szerződés • Európai Központi Bank • Európai Tanács • Európai Bizottság • Európai Unió Tanácsa • Európai Parlament • • agrárpolitika • vám • kék
banán • európai Pentagon • globális város • Európai Bizottság • Európai Parlament • Európai Bíróság • bevándorlás • kivándorlás
• mediterrán gazdálkodás • napfényövezet • Torino–Milánó–Genova háromszög • örök semlegesség • havasi pásztorkodás •
istállózó állattenyésztés • tranzitforgalom
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Európán kívüli térségek, országok földrajza

Hol jó a gazdaságnak, ha drágul a kőolaj?
Elillant-e a japán csoda?
Merre húznak az ázsiai országok?
Hogyan vált Kína a világ legnagyobb belső piacává? Melyek a kínai „baby
boom” következményei?
Miért lesz India Földünk legnépesebb országa?
Kik a 20 éves NAFTA nyertesei?
Miért Kanada Földünk egyik legnagyobb nyersanyagexportőre?
Miért torz még mindig a latin-amerikai országok gazdasági szerkezete?
Miért van kétféle Afrika? Melyek az afrikai felzárkózás lehetőségei?
Ezekre a kérdésekre adott választ is megtalálod ebben a fejezetben.
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A Pálmasziget Dubajban
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Hol jó a gazdaságnak, ha drágul a kőolaj?

1.

 	

Délnyugat-Ázsia földrajza

A Közel- és Közép-Kelet fogalma közötti határ nehezen
húzható meg. A Marokkótól Afganisztánig húzódó területen
nagy ókori kultúrák születtek. Az arab törzsek az Arab-félszigetről kiindulva meghódították Észak-Afrika nagy területeit, így terjesztették az arab nyelvet, szokásaikat és az
iszlám vallást.
Hatalmas kiterjedése, népeinek különbözősége ellenére
több közös vonással jellemezhetjük ezt a térséget:
– nagy ókori kultúrák (Sumér, ókori Egyiptom, Asszíria,
Babilon) fejlődtek ki itt;
– éghajlata többnyire száraz;
– három világvallás (zsidó, keresztény, iszlám) alakult itt ki;
– az iszlám az uralkodó vallás (több országban államvallás);
– gyakoriak a politikai konfliktusok.
Az iszlám vallás hívőinek öt kötelessége:
– hitük tanúsítása;
– ima naponta ötször a rituális tisztálkodás után;
– adakozás a szegényeknek;
– Ramadan havi böjt (napkeltétől napnyugtáig sem enni,
sem inni nem szabad);
– zarándoklat Mekkába.

1. a) Jellemezd Délnyugat-Ázsia földrajzi helyzetét!
b) Melyek a társadalmi-gazdasági életét meghatározó fő
vonásai?
2. a) Gyűjtsd ki statisztikából, hogy mennyi ember él

a délnyugat-ázsiai országokban!
b) Viszonyítsd a térség lakosságszámát Ázsiáéhoz és a
világéhoz!

Törökország
Ciprus
Libanon

Jordánia

A Közel-Kelet kifejezés politikai-történelmi fogalom,
és nem földrajzi, mint Délnyugat-Ázsia. A Közel-Kelet
országainak többségét Ázsia délnyugati részén találjuk,
de nyugaton átnyúlnak Afrikába is. A Közel-Kelethez
tehát Délnyugat-Ázsia arab országait, Törökországot,
Ciprust, Izraelt, Iránt, Egyiptomot és Líbiát szokták
sorolni. Délnyugat-Ázsia három földrész között teremt
kapcsolatot. Az országhatárok csak ritkán esnek egybe a
nagyobb népcsoportok elterjedési területével (1.1.). Az arab
világ országait mesterségesen meghúzott politikai határok
választják el. Irán soknemzetiségű ország, Izraelben az
arab, Irakban és Törökországban a kurd etnikai kisebbség
és a nemzetalkotó többség között alakult ki súlyos politikai ellentét. Irakban, Szíriában az ISIS (Iszlám Állam)
terrorista szervezet a keresztények és a síiták elleni brutális
erőszakairól vált hírhedtté. Délnyugat-Ázsiában a politikai
helyzet ingatag, gyakoriak a fegyveres konfliktusok.
3. Melyek a legelterjedtebb népcsoportok DélnyugatÁzsiában? Keresd meg ezeket a térképen (1.1.)!
4. Hogyan határozza meg a vallás az emberek mindennapjait? Milyen hatással van a gazdasági életre?
5. Járj utána, hogy mik a hasonlóságok és a különbségek a szunnita és a siíta iszlám vallás között!

Törökország
Ciprus

Szíria

Izrael

Délnyugat-Ázsia vagy Közel-Kelet?

Libanon

Irán

Irak

Szíria

Izrael

Jordánia

Kuvait

Kuvait

arab
azeri
kurd
perzsa
török
zsidó
egyéb
ritkán
lakott

Szaúd-Arábia

Irán

Irak

Bahrein
Katar
Egyesült Arab
Emírségek

Szaúd-Arábia

Bahrein
Katar
Egyesült Arab
Emírségek

Omán

Jemen

1.1. Népcsoportok Délnyugat-Ázsiában

Omán
szunnita iszlám
siíta iszlám
zsidó
keresztény

Jemen

1.2. Délnyugat-Ázsia vallásai
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Kultúrák az arab világban
6. a) Hogyan határozza meg a vallás a szokásokat?

b) Hasonlítsd össze az iszlám szokásokat családod szokásaival!
Az iszlám és a szokások
Az iszlám tiltja a szeszesital-fogyasztást. Például a vörösborban pácolt húst a muszlimok akkor sem ehetnek, ha annak alkoholtartalma főzés közben már elillant. A sütemények készítésekor állati eredetű zselatin nem használható.
Ha egy muszlim gyereket cukorral vagy csokoládéval akarunk megkínálni, akkor alaposan meg kell nézni az összetételét a csomagoláson, mert tartalmazhat állati eredetű
zselatint. Muszlim vendégeinket ne kínáljuk hagyományos
tepertős pogácsával a disznóhús tilalma miatt. Körültekintően kell megnéznünk a chipsek összetételét is, mert húst
vagy szalonnát azok is tartalmazhatnak. Jó tudni azt is,
hogy ellenkező nemű felnőttek nem köszönthetik egymást
puszival, ha nem családtagok vagy nem házastársjelöltek.

7. Hogyan alakult át a hagyományos délnyugat-ázsiai

város?
b) Mely tényezők határozzák meg a települések szerkezetének kialakulását és átalakulását?
c) Miért lehetnek vízellátási problémák a városokban?
A városok átalakulása
A térség nagyvárosaiban ma már együtt él a több évszázados múlt és a nyugat-európai hatásokat is tükröző jelen.
A Korán (az iszlám szent könyve) szerint a gazdagságot
nem szabad megmutatni, az idegenek pillantásától a magánéletet és az asszonyokat is óvni kell. A kis utcácskák
két oldalán emelkedő magas, világos falú házak takarják el
a magánéletet rejtő festői kis belső udvarokat a külvilág
elől. A házak közel állnak egymáshoz, ezért a szűk utcákat
leárnyékolják az épületek, amelyek védenek a forróságtól
és a szél által ide hordott sivatagi homoktól. A modern városrészben bankokat, üzletközpontokat, színes kirakatokat,
utazási irodákat, éttermeket, internet-kávézókat találunk.
A lakótelepek és az ipartelepek gombamód szaporodnak,
a vízellátásuk azonban a jövőben problémát fog okozni.

8. Hogyan élnek az arab nők?
Az iszlám és az egyenjogúság
Az emberek mindennapjait meghatározó iszlám vallás
a nőket és a férfiakat egyenrangúaknak tartja. A Korán
előírásai mellett azonban helyi, sok esetben szélsőséges
hagyományok határozzák meg a nők életét. Ezek a szélsőséges hagyományok még napjainkban is több országban a
férfit a nő elé helyezik, az asszonyokat az engedelmeskedő
feleség, anya szerepébe kényszerítik. Több országban küzdenek a kényszerházasság és a munkahelyeken tapasztalható hátrányos megkülönböztetés ellen, és azért, hogy
ugyanolyan joguk legyen a tanuláshoz, mint a férfiaknak.
A nők vállalják vallásukat, a jellegzetes ruhadarabok viselését (pl. fejkendő és csador), hiszen kultúrájuk részének
tekintik (1.5.). Egyre több muszlim nő azonban öltözködésében ötvözi a hagyományt és a modern stílust.
Az arab országok között jelentős különbségek is akadnak.
Például Katarban – Szaúd-Arábiával ellentétben – nem kell
kendőt viselniük a nőknek. Itt vezethetnek autót a nők,
még a katari születésűek is. Hordhatnak miniruhát, ujjatlan felsőt, és vallásrendőrség sincs.

1.4. Ománi család

hijab

csador

nikáb

burka

1.5. Női viseletek

1.3. A hagyományos és a modern nagyváros egy részlete

a) Hogyan képzeled el egy arab nő mindennapjait?
b) Miért fedik el a hajukat, az arcukat vagy az egész testüket
a muszlim nők? Állapítsd meg, hogy mi a különbség a női
viseletek között (1.5.)!
c) Mi határozza meg a női ruházat típusát? Melyik viseletet
hordja az 1.4. ábrán látható nő?
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9. Hasonlítsd
össze az országok
fejlettségét az egy
főre jutó GNI alapján
(44. oldal 1.2. ábra)!

175
4

Irán

Irak

Kuvait

n
t e
s r ö
V ö

10. Mi az OPEC
szerepe a térség
kőolajtermelő és
-exportáló országainak gazdaságában?

Exportfüggőség és innovácó

Kaszpitenger

3

Pe

168
3,9

160
3,7

rz

Bahrein

sa-

öböl

82
Szaúd-Arábia 1,9
572
13,2

Arab
Emírségek

te
ba
A r

e
r

dalmi feszültségeket
idézett elő az arab
világban más kultúrájú munkavállalók
foglalkoztatása?

51
1,2

Omán

g

11. Milyen társa-

160
3,7

Katar Egyesült

n

g

e

r

kőolajmező
kitermelés
82 éves
(millió tonna)
részesedés a
1,9 világtermelésből
(%)

Világtermelés (2015):
4 331 millió tonna

1.6. Kőolajmezők és termelés

12. Ábrázold diagramon Katar népességének gyarapodását
(1.1. táblázat)!
1960

47 309

1965

73 543

1970

109 329

1975

164 333

1980

223 715

1985

371 071

1990

476 478

1995

501 019

2000

593 453

2005

836 924

2010

1 765 513

2015

2 235 355

1.7. Indiai és pakisztáni vendégmunkások egy
dubaji építkezésen. Háttérben a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa

Katar – 2016

férfiak

1.1. táblázat.
Katar népességszáma

13. Magyarázd

meg Katar korfájának
alakját (1.8.)!

320 256 192 128
(ezer fő)

64

100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
0 (év) 0

nők

64

128 192 256 320
(ezer fő)

A világ kőolajkészletének kétharmad része,
földgázvagyonának pedig egyharmad része
Délnyugat-Ázsiában található. Ezek az olajés gáztartalékok azonban nem egyenletesen
oszlanak meg a régió országai között (1.6.).
A hatalmas kőolajkészletek kiaknázásával,
a gazdasági reformokkal és az olajkiter
melés állami kézbe vételével a Perzsa-öböl
országainak gazdasága gyorsan fejlődött.
A városok világvárosokká fejlődtek, munkahelyeket teremtettek, új iparágak jelentek
meg, amelyek vonzották a munkaerőt, ezért
tömegesen érkeztek külföldről is munkavállalók. A munkaerőhiányt vendégmunkásokkal igyekeztek csökkenteni. A vendégmunkások fele arab, másik fele távoli országokból
(pl. Indiából, Pakisztánból, Afganisztánból,
Indonéziából, Ghánából, Dél-Koreából)
érkezett.
A kőolajat és a földgázt sokoldalúan hasznosítják: a kőolaj nagy részét exportálják, az
elektromos áramot túlnyomóan gáztüzelésű
erőművekben állítják elő. A földgáz energiáját használják a tengervíz sótalanítására is
(így nyerik az ivóvizet), a földgázból a vegyipar ammóniát és nitrogénműtrágyát gyárt.
A tengeri só felhasználásával sósavat és
marónátront állítanak elő. A mezőgazdaság
egyre több műtrágyát igényel, és a világpiacon is nő a kereslet, amely a műtrágyagyártást lendítette fel.
A nagy építkezések, beruházások fellendítették az építőanyag-gyártást, a kőolajvezetékek kiépítése pedig az acélgyártást.
A kőolajexport mellett a másik fő bevételi
forrás a tőkekivitelből származó nyereség.
Délnyugat-Ázsia országaiban a kőolaj
kitermelésének és feldolgozásának mértéke még mindig nincs egyensúlyban.
A nemzetközi olajtársaságok az olaj kön�nyű és viszonylag olcsó szállítása m
 iatt a
fog yasztópiac közelébe, a gazdaságilag
fejlett országok kikötőiben építettek nagy
kőolaj-finomítókat. A kőolaj-kitermelő
országok érdeke azonban az, hogy helyben
dolgozzák fel a nyersanyagokat.

1.8. Katar népességének korfája
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Délnyugat-Ázsia földrajza
A kőolaj hasznából közvetlenül részesülő
országok
A leggazdagabb országok közé a nagy kőolajvagyonnal rendelkező, kis népességszámú országok tartoznak (pl. Egyesült Arab
Emírségek, Kuvait, Katar, Szaúd-Arábia).
Megteremtették az alapvető infrastruktúrát,
utakat, kikötőket, repülőtereket, iskolákat,
kórházakat építettek. A lakosság életszínvonala gyorsan emelkedett. A jobb orvosi
ellátásnak köszönhetően az elmúlt 30 évben
15 évvel nőtt a lakosság várható élettartama,
a csecsemőhalandóság aránya pedig jelentősen
csökkent.
A kőolajban gazdag, ám népesebb országok kőolaj eladásából származó bevétele
ugyan nagy, de az egy főre jutó GDP értéke
közepes. Egyes országok kevesebbet fordítottak a fejlesztésre, mert sokat költöttek
fegyverkezésre (pl. Irán, Irak). A gazdag
országok között találunk olyanokat is, amelyeknek kicsi az olajkészletük, azonban
a kőolaj feldolgozásából sok bevételük
származik (pl. Bahrein).
A kőolaj hasznából csak közvetve részesülő
országok
Azok az országok, amelyek területén kőolajvezeték halad át, olcsóbb olajhoz jutnak
és tranzitilletéket kapnak (Törökország,
Szíria, Libanon, Jordánia).
Délnyugat-Ázsia egyes országainak munkaerő-feleslege a kőolajtermelő országokban
talál munkát. A vendégmunkások által
hazaküldött jövedelem segíti az országok
felzárkózását (pl. Libanon, Szíria, Jordánia).
Dubaj (fejezetnyitó kép) 2,5 milliós lakosú vá
ros, az Egyesült Arab Emírségek egyik gazdasági központja. Gazdasága a kőolaj- és földgázexportra, a pénzügyi szolgáltatásokra, az
ingatlanbefektetésekre és a luxusturizmusra
épül.

14. Milyen kapcsolat van a GDP és HDI
között (1.9.)?
Indokold is!

Törökország
Libanon

Szíria
Jordánia

Izrael

GDP/fő, 2015
(USD)
3000 USD
HDI, 2015
0,9–0,8
0,8–0,7
0,7–0,6
0,6 alatt

Irán

Irak

15. Hogyan változ-

Kuvait
Bahrein
Katar

Szaúd-Arábia

Egyesült
Arab
Emírségek

Omán

na az 1 főre jutó
GDP, ha több lenne
a szakképzett munkaerő? Indokold a válaszodat!

Jemen

1.9. Az egy főre jutó GDP és az emberi fejlettség
indexe (HDI) közötti kapcsolat
A Közel-Kelet egyike a vízhiány által legin
kább sújtott területeknek, ami komoly konfliktusforrás. Törökország például az Eufrá
teszen és a Tigrisen épített duzzasztógátakkal haragította magára Szíriát és Irakot.
A Perzsa-öböl menti olajállamok súlyos vízhiányban szenvednek a szárazság és az éghajlatváltozás miatt. Nem véletlen, hogy a világszerte sótalanítással előállított édesvíz
mennyiség 60 százaléka az Öböl Menti Együttműködési tanács (GCC) hat tagországára jut.
Izrael is nagyot lépett előre: a földközi-tengeri
sótalanító üzemeinek éves kapacitása hamarosan 600 millió köbméter lesz, ami az ország
vízfogyasztásának 70 százalékát fedezi majd.
A másik jelentős lépés, hogy a szennyvíz 86
százalékát újrahasznosítják. Izrael 2013 óta
vízfelesleggel rendelkezik, aminek remélhetőleg jótékony hatása is lehet.
(A HVG nyomán)
Az Egyesült Arab Emírségekben azt tervezik,
hogy jéghegyeket tolnak az Antarktisztól az
Arab-öbölbe legkorábban 2018-ban, hogy
tiszta ivóvizet nyerjenek. Egy átlagos óriás
jéghegy több mint 90 milliárd liter vizet tartal
maz, ami elegendő egymillió ember számára
öt éven át.
(MTI)

16. Nézz utána

statisztikai adatokban, hogy a délnyugat-ázsiai országoknak a kőolajon kívül
milyen termékeik
vannak a világpiacon!

17. Hogyan mér-

sékelhető a térség
egyoldalú gazdaságú
országainak exportfüggősége?

18. a) Mi okozza
a vízhiányt?
b) Hogyan mérsékelhető a probléma?
c) Miért kerül sokba
a sótalanítással előállított édesvíz?

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

Délnyugat-Ázsia • Közel-Kelet • iszlám vallás
• Korán • vendégmunkások • kőolajtermelő
országok • Szaúd-Arábia • Irán • Irak

1. Gyűjts példákat a vallási előírások társadalmi-gazdasági életet befolyásoló szerepére!
2. Mutasd be a szénhidrogénkincs szerepét a térség fejlődésében!
Készíts gondolattérképet a logikai összefüggések bemutatására!
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2.
1. a) Jellemezd
Törökország földrajzi
helyzetét és természeti adottságait!
b) Bizonyítsd, hogy
Európához és
Nyugat-Ázsiához
egyaránt tartozik!

Kultúrák találkozása

Törökország és Izrael földrajza

3. Melyik ország-

csoportba tartozik
Törökország gazdasági fejlettsége alapján?

4. Melyek a fej

lettebb, és melyek
az elmaradottabb
országrészek (2.1.)?

Ankara

İzmir

Adana
Antalya

Foglalkoztatási szerkezet

(az aktív keresők megoszlása
a gazdasági szektorok között)

főként primer szektor
primer/tercier/szekunder szektor
hasonló arányú
főként tercier és szekunder szektor

2. A középkori

török kultúra magyarországi emlékeit
számos városban
nézhetjük meg. Sorolj
fel néhány ilyen
emléket!

A modern Törökország
kialakulása

Isztambul
Bursa

Belföldi migráció

elvándorlás

(relatív mértéke)

odavándorlás

(relatív mértéke)

2.1. Foglalkoztatási szerkezet és migráció Törökországban
A Délkelet-Anatólia projekt főként a Tigris és
az Eufrátesz folyók közötti 1,7 millió hektárnyi terület vízellátását, a termőföldek öntözését, energiaellátást biztosítja az 1990-es
évektől. Célja az egyik legszegényebb, főképp kurdok lakta terület fejlesztése.
Szarvasmarha
(ezer darab)

Juh
(millió db)

1990

800

5,8

2000

650

3,9

2010

740

4

2015

1020

5,1

2.1. táblázat. A Délkelet-Anatólia projekt

5. a) Melyek lehetnek a Délkelet-Anatólia projekt (2.1. táblá
zat, 2.2. ) kedvező
társadalmi és a kedvezőtlen környezeti
hatásai?
b) Milyen hatása van
a szomszédos országok vízellátására?
Válaszodat indokold!

Az ország nagyobb része Ázsiában, kisebb
része Európában terül el. A népesség egyötöd része él az ország területének 3 százalékán, Európában.
A modern török állam Kemal Atatürk
vezetésével 1922-ben jött létre. Kikiáltották
a köztársaságot, és ezzel együtt számos reformot indítottak el. Szétválasztották az állam
és az egyház szerepét. Bevezették a polgári
jogrendszert, az európai időszámítást, a latin ábécét, a nők egyenjogúságát, valamint
államigazgatási reformot hajtottak végre
és kidolgozták az iparosítás programját.
A török kultúra színes és sokféle, ötvözi az
oszmán múlt örökségét, az iszlám hagyományait és az európai hatásokat. Törökországot
vallása, kulturális öröksége az arab világhoz
és Nyugat-Ázsiához köti, politikai, gazdasági jellemzői pedig inkább Európához
kapcsolják. Törökország 1952 óta tagja
a NATO-nak. Az 1960-as évek közepe óta
szoros szálak kötik az Európai Unióhoz,
bár a tagfelvételig még bizonyára hosszú
tárgyalásokra van szükség.
A 80 millió fős népesség háromnegyed
része török, közel egyötöde pedig kurd
nemzetiségű (1.1.). Az ezredforduló után a
kurd nemzetiségi jogok elismerése kedvező változást hozott az ország egységének
megőrzésében. Az ország számára egyre
nagyobb problémát jelentett, hogy munkahelyet biztosítson a gyorsan gyarapodó
lakosság számára. Az 1990-es évek végén
mintegy 4 millió török dolgozott vendégmunkásként Németországban, Hollandiában, Franciaországban és a Közel-Keleten.

Kilábalás a válságból

2.2. A Délkelet-Anatólia projekt

Törökország gazdaságában egyaránt jellemző a modern ipar és szolgáltatások, valamint
a hagyományos mezőgazdaság. A gazdasági
fejlődést az ezredforduló előtt nehezítette
a tőke hiánya és a nagyon magas infláció.
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Az ország gazdaságának sebezhetősége a 2001-es
pénzügyi válság idején vált nyilvánvalóvá, amelynek
legfőbb oka a kevésbé stabil bankrendszer volt. Csökkent
a GDP, leértékelődött a pénz, nőtt a munkanélküliség,
az államadósság meghaladta a GDP 90%-át.
A sikeres stabilizációs programnak köszönhetően
2001 után hamar talpra állt az ország. Azonban a nagy
adósságállomány miatt a gazdaságban számottevő
kiadáscsökkentésre volt szükség. A bankrendszert
korszerűsítették, így az ma már világszínvonalú szolgáltatást nyújt. Bár a 2008-as gazdasági válság vis�szavetette a GDP növekedését, az éves bővülése újra
meghaladja a 9%-ot.
Az aktív népesség negyedének munkát adó mezőgazdaság korszerűsítésre szorul. Modernizálását
a tőkehiány mellett nehezíti a parcellák kis mérete
és szétaprózottsága, a gépesítettség alacsony foka.
Komoly nehézséget jelent az öntözővíz biztosítása is.
A török szőnyegszövés, bőrdíszműkészítés és az ötvösművészet nagy múltra tekint vissza. Ma is a legtöbb
embert a textil- és az élelmiszeripar foglalkoztatja.

A húzóágazatok: autógyártás
és turizmus
Napjainkban a személyautó- és az autóbuszgyártás
fejlődik leggyorsabban, már jórészt hazai gyártású
alkatrészekből szerelik össze a közlekedési eszközöket.
A gazdasági élet legjelentősebb központja Isztambul és
Ankara. Évente 1,2 millió gépjármű gördül le a futószalagokról, amelyeknek közel 70%-át exportálják, az
autóipar a teljes kivitelből 15%-kal részesedik. Számos
külföldi autógyár (Ford, Toyota, Renault, Fiat, Chrysler,
Opel, Honda, Hyundai, Peugeot, MAN, Mercedes, Isuzu,
Mitsubishi) van jelen az országban. Az autóipart további
4000 cég, kis- és középvállalkozás látja el alkatrészekkel.
A nehézségekből kiutat jelentett a turizmus is,
amelynek nagy hagyományai vannak Törökországban.
A történelmi helyszínek, a bazárok és a tengerpart
egyaránt igen vonzóak a külföldiek számára.

6. A szemelvény elolvasása után foglald össze, hogy
milyen lehet az élet Isztambulban!
Isztambul két arca
Olykor úgy hat a város, mint egy betonból álló hisztérikus
roham: örökös a gürültülü, azaz a zaj, lárma és robaj. Folyamatosan fúrnak, csiszolnak, kalapálnak, dózerolnak,
ordítoznak, énekelnek, dudálnak és csengetnek, az éttermekben, de még a könyvesboltokban is akkora a zaj, mint
máshol a diszkókban, a diszkók pedig hangosabbak, mint
a felszálló repülők…
És mégis, vannak egészen más, szinte mágikus pillanatok.
A világon alig akad olyan csodálatos látvány, amely jobban megdobogtatná a szívet, mint az éjszakai Isztambul
kivilágított felhőkarcolóival az európai oldalon, és fáklyafénybe burkolódzó kertjeivel Ázsiában. Az Aranyszarvon
túl titokzatosan derengő mecsetek és paloták, a számtalan fényforrással ellátott gigantikus konténer- és tankhajók, amelyek éjjel-nappal járják a Boszporuszt fel és alá.
(GEO Magazin, 2013. március)

2.3. Isztambul
(millió fő)
45
40

7. a) Hogyan befolyásolja az ország turizmusát a mene-

kültválság?
b) Készíts utazási prospektust Törökország néhány,
általad kiválasztott látnivalójáról! Használd a
http://whc.unesco.org/en/statesparties/tr oldalt is!
c) Tervezz meg egy oldalpárt, képekkel, információkkal és útvonalakkal!
d) Elemezd a 2.4. ábrát! Keress magyarázatot
az adatok változására!

35
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2.4. A Törökországba érkező turisták száma
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Sziget az arab világban: Izrael
Kétezer évvel ezelőtt a hazájából kitaszított zsidóság
szétszóródott a világban. Régóta törekedtek egy új állam
létrehozására. A brit uralom alatt a 20. század közepére
sikerült, ami számos konfliktussal járt. A térség legfejlettebb
országának, Izraelnek Délnyugat-Ázsia arab államaival
nincs gazdasági kapcsolata.
1947-ben az ENSZ közgyűlése egy zsidó és egy palesztin
állam megalakítását határozta el a történelmi Palesztina
területén (2.5.). Egy évvel később a területet megszállva tartó brit csapatok kivonulása után létrejött Izrael, az
önálló palesztin állam azonban nem született meg. Izrael
történelme során több háborút vívott a szomszédos arab
országokkal (1948–49, 1967). Ma is gyakoriak az összetűzések a Palesztina megalakulásáért küzdő csoportok és
Izrael között.

K+F = high-tech Izraelben
Izrael sokáig nyersanyagokban szegény országnak számított, csak a Holt-tenger vízének bepárlásából nyert
só és a Negev-sivatagban bányászott foszfát érdemelt
említést, amelyeket a vegyipar hasznosít. A közelmúltban a Földközi-tenger keleti medencéjében akkora

8. Jellemezd Izrael fekvését, természeti adottságait!

Libanon
Földközi- Golánfennsík
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Szíria

Tel-Aviv Ciszjordánia
Jeruzsálem
Holttenger
Jordánia
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Egyiptom
Elat
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Gáza

Libanon
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Elat

Tel-Aviv
Jeruzsálem
Gáza
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izraeli
megszállás

ENSZ
felügyelet
alatt

Szíria

9. Hogyan változott Izrael területe és népességének
összetétele a 20. században (2.5.)?
(Az ENSZ
felosztási terve)

A vallási alapon szerveződött Izrael állam viharos
történelme sajátosan hatott mai társadalmi-gazdasági
életének kialakulására. A közel 8 millió fős ország ma
Földünk fejlett gazdaságai közé tartozik. Lakói a világ
különböző részeiről vándoroltak be mai hazájukba,
magukkal hozták nyelvi, kulturális hagyományaikat,
szakismereteiket. A tarka népességet a közös zsidó vallás
kötötte össze, a tényleges összetartozás pedig egy új,
közös nyelv, az újhéber bevezetését tette szükségessé.
A lakosság több mint 90%-a városokban él.

Palesztín
Autonóm
Területek

2.5. Izrael területének változása az állam megalakulásától
napjainkig

10. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!
a) Hogyan határozza meg a zsidó vallás az emberek mindennapjait?
b) Mely vallások szent helyeit ismered fel a képen (2.6.)?

A zsidó vallásnak gazdag hagyományai vannak, amelyeket a
Tóra, a zsidók legfontosabb szent szövege ír elő. Szokásaik
közül jó néhány a mai napig él a családok mindennapjaiban.
A Pészach az egyiptomi kivonulás emlékét idézi. Ekkor kezdődik az aratás is, vagyis a Szabadság és a Kovásztalan Kenyér
ünnepe. A családok már hetekkel korábban készülődnek az
ünnepre, kitakarítják a lakást, hogy ne maradjon morzsa sehol. Az ünnep nyolc napja alatt tilos kovászos és erjedő ételeket fogyasztani és otthon tartani. A vallásos családokban
külön edényben főznek és étkeznek ezeken a napokon, amelyeket az év többi napján egy gondosan elzárt helyen tárolnak. Az ünnep este kezdődik, reggel esznek utoljára kenyeret,
ebédre már csak főtt burgonyát, tojást, esetleg libatepertőt
fogyasztanak. A nap legnagyobb részében az estére, a Széderre készülődnek. A Sabbat, vagyis a szombat a pihenés napja. Ekkor sem dolgozni, sem olyan tevékenységet nem szabad
végezni, amely erőfeszítéssel jár. A hagyományos zsidó étkezés előírása, hogy nem fogyaszthatnak húst és tejterméket
ugyanazon étkezés alatt,
és nem is tarthatják azokat egy helyen. A kóser
szó jelentése: megfelelő,
a zsidó embereknek csak
a kóser ételeket szabad
megenniük. Minden gyümölcs és zöld
ség kóser,
a disznó tiltott, viszont a
bárány, a marha, a lazac,
a pisztráng és a tőkehal
kósernek számít. Az elfogyasztható kóser állatok vérét teljesen ki kell
folyatni. A zsidóság egyik
2.6. Jeruzsálem történelmi, kul- legrégebbi jelképe, a meturális nevezetességei a legtöbb nóra egy hétágú gyertyaturistát vonzzák
tartó.
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Törökország és Izrael földrajza
kőolajkészletet tártak fel, amennyi az ország
szükségletét 15-20 évig fedezi, földgázból
pedig kivitelre is jut. Energiagazdasága
azonban ma még import kőolajra épül,
amelyet a háborús konfliktusok miatt nem
a közeli arab világból szerez be.
Izraelben a K+F ráfordítások aránya
a legmagasabbak között van a világon,
a tudományos eredményeket gyorsan hasznosítják a gazdaságban. Elsősorban a külföldi tőke által finanszírozott magas K+F
révén fejlődtek a high-tech iparágak, és
főként ennek tulajdonítható az ország gazdasági növekedése. Fejlett az elektronikai
ipar, a fémfeldolgozás, az orvosi műszerek gyártása, a gyógyszeripar és a szoftvergyártás.
Jelentős a hadiipar, a repülőgépeket és a
fegyvereket főként a fejlődő országok piacain
értékesíti. Izraelt a világ gyémántfeldolgozási
központjának tartják, mert exportbevételeinek egyharmad a holland bevándorlók által
meghonosított gyémántcsiszolásból származik. Jelentős bevételi forrás a telekommunikáció, a biztosítási ügyletek lebonyolítása és
a turizmus (2.7.).
A kőolaj-feldolgozás és a nehézipar
fellegvára a legforgalmasabb kikötőváros,
Haifa, pénzügyi és kereskedelmi központja
Tel Aviv-Jaffa. A legtöbb turista a történelmi, kulturális nevezetességekben gazdag
Jeruzsálemet keresi fel. A város három
világvallás központja, 1967 óta az ország
fővárosa.
Az ország legfőbb problémája az alacsony
foglalkoztatottság, aminek fő oka, hogy az
ultraortodox férfiak és a muszlim nők közül
vallási okok miatt kevesen dolgoznak.

Mostoha természeti adottságok és fejlett mezőgazdaság
Izrael mezőgazdaságát a mostoha természeti adottságok, a kevés a termőföld és az
öntözővíz hiánya jellemzi. A bevándorló
munkaerő tapasztalatának, szakértelmének
és tőkéjének, valamint a főként amerikai
segélyeknek köszönhető, hogy rövid idő
alatt fejlett belterjes lett a mezőgazdaság.
Alkalmazott technológiáit a világ legfejlettebbjei között tartják számon. Az ország

orvosi
eszközök
2,5%

csiszolt
gyémánt
NEMESFÉMEK
25,1%
gyógyszer

rovarírtó
1,7%

műtrágya
1,1%

VEGYIPARI
TERMÉKEK

8,9%

számítógép
1,4%
gázturbina
1,2%

mérőműszerek
1,7%

integrált áramkör
6,1%

GÉPIPARI
TERMÉKEK

repülőgépalkatrész

JÁRMŰVEK
5,2%

2.7. Izrael kiviteli termékei (2015)

területének csak egyötöd része művelhető,
ennek ellenére a mezőgazdaság a hazai
szükségletek 95%-át fedezi (2.8.).
A Jordán folyó stratégiai fontosságú, hisz
e száraz területen több ország használja
vizét. A második világháború után a folyó
vizének hasznosítására tervet dolgoztak ki,
ami politikai okokból csak részben valósult
meg.

telefon

ELEKTRONIKAI

2,4% TERMÉKEK
cermet

ÉLELMISZER 1,0% FÉMEK
TEXTIL,

finomított
kőolaj ENERGIA- BÚTOR
2,5% HORDOZÓK

11. a) Miért fontos
az ország gazdasága
számára, hogy sokat
költenek kutatásra?
b) Mely gazdasági ágazatok igénylik a folyamatos kutatást és fejlesztést?
12. Miért költ sokat
Izrael katonai kiadásokra? Miért fejlett
a hadiipara?
13. Hogyan biztosít-

ja az ország a magas
K+F ráfordításokat?

14. a) Melyek Izrael

2.8. Izrael mezőgazdasága világszínvonalú

Fogalmak

iszlám és zsidó vallás • vallási alapon szerveződött állam • belterjes mezőgazdaság •
csúcstechnológia • gyémántcsiszolás • stabilizációs program • Törökország • Izrael • Isztambul • Ankara • Jeruzsálem • Tel Aviv-Jaffa

idegenforgalmi vonzerői? Készíts listát!
b) Csoportosítsd azokat jellegük szerint!

15. a) Jellemezd az
Izrael mezőgazdaságára ható természeti
tényezőket!
b) Hol kedvezőek és hol
kedvezőtlenek a természeti adottságok?

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Nézz utána, melyek a turisták által leglátogatottabb helyek DélnyugatÁzsiában! Készíts prezentációt!
2. Hasonlítsd össze Izrael fejlettségére utaló gazdasági adatokat más fejlett országéval! A legfrissebb
adatokat az alábbi honlapon találod! goo.gl/h8nkXG
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Elillant-e a japán csoda?

3.

Japán földrajza

Az ázsiai gazdasági erőtér a legfiatalabb a világ centrumtérségei között. A világ összes GDP-jének közel
10%-át itt termelik, és innen származik a világpiacra
kerülő áruk mintegy 8%-a. Japán napjainkra a világ
egyik pénzügyi központjává és a második legnagyobb
működőtőke-exportáló országává vált.
1. Te is tudsz japánul. Ugye te is ismered e szavakat:
sushi, tatami, ikebana, bonszáj, karate, szamuráj, origami?
Csoportosítsd ezeket!
2. a) Jellemezd az ország földrajzi helyzetét!
b) Melyek a kedvező, és melyek a kedvezőtlen természeti
adottságai? Használd az atlaszt!
3. a) Jellemezd Japán népességének szerkezetét!
b) Hogyan változott a korösszetétel az utóbbi 60 évben?
c) Milyen következménye van a korösszetételnek a munkaerőpiacra?
d) Milyen gazdasági következményei vannak a népesség
elöregedésének?
Korszerkezet (2016):
0–14 évesek: 12,97%
15–24 évesek: 9,67%
25–54 évesek: 37,68%
55–64 évesek: 12,4%
65–évesnél idősebbek: 27,28%

5

3.2. Egy japán család
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Egy nap egy japán családnál
Eszter 16 éves, cserediák volt Oszakában a Fukao családnál, most élményeiről mesél.
Amikor egy japán lakásba belépünk, akkor köszöntésképpen meghajolunk egymás előtt. Semmiképpen se fogjunk
kezet! Ezután még az ajtó előtt levesszük a cipőnket. A Fukao család 40 m2-es lakásban lakik, ahogy a japán családok
többsége is. Azért ilyen kicsik a lakások, mert nagyon drágák Japánban a bérleti díjak és az ingatlanok. A nappaliban
5 cm vastag rizsszalmával tömött szőnyegen, tatamikon ül
a földön mindenki. Alvás előtt ezeket feltekerik, majd letekerik a matracszerű futont, amin alszanak. Így a nappali
egyben a szülők hálószobája is. A reggeli rizslisztből készült
tésztában tálalt meleg rizs, algák és hal.

Születéskor várható
élettartam (2016):
teljes népesség: 85 év
nők: 88,5 év
férfiak: 81,7 év

1950

5

A 20. század második felében lezajlott viharos gyorsaságú Japán társadalmi-gazdasági átalakulás és fejlődése
példaként szolgált több kelet- és délkelet-ázsiai állam
számára is, amelyek mára már a világ meghatározó
gazdasági szereplőivé váltak.

2050
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3.1. A japán népesség korösszetételének változása

4. Olvasd el egy japán család életét bemutató szemelvényt!
a) Hasonlítsd össze Hanaka életét a sajátoddal! Nevezz
meg hasonlóságokat és különbségeket!
b) Jellemezd a japán társadalmat és a japánok munkához
való hozzáállását!
c) Vitatkozzatok a japán társadalmi rendszer előnyeiről és
hátrányairól!

5

Fukao bácsi minden nap a shinkanzen szupervonat
tal
utazik Oszakából To
kió
ba dolgozni. Mióta be
fejezte az
egyetemi tanulmányait, ennél a cégnél dolgozik. Magas a
fizetése, ezért a feleségének nem kell dolgoznia. Az anya az
idejének a nagy részében egyedül neveli a 14 éves Hanakát. Az apa gyakran 10 órát dolgozik naponta. Évente 3 hét
szabadsága van, amit szinte soha nem vesz igénybe, mert
akkor a kollégáinak helyette is kellene dolgozniuk. A munkahelye az élethosszig tartó foglalkoztatás és a jó öregkori
ellátás biztonságát nyújtja.
Hanaka: Nagyjából ugyanazok a tantárgyaink, mint nektek.
A tanítás után az osztályteremben ebédelünk, aztán 3 óráig
újra tanulunk. Fakultatív tantárgyként a kalligráfiát választottam. Ahhoz, hogy nálunk az ember egy újságot el tudjon olvasni, legalább 3000 kandzsit kell ismerni. Így hívják
nálunk az írásjeleket. Otthon megcsinálom a házimat, hetente háromszor elmegyek egy olyan magániskolába, ahol
a tananyagot addig ismételjük, amíg a fejünkben marad.
Anya szerint ez azért fontos számomra, hogy sikerüljön a
felvételeim egy jó egyetemre, mert akkor már biztosított
a munkahelyem is. Legtöbbször éjfélkor kerülök ágyba.
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A „japán csodától” a gazdasági
visszaesésig
Japán a 19. század derekáig elzárkózott a külvilágtól.
Az ipari forradalom vívmányai csak évszázados késéssel
jutottak el a szigetországba. Bár már a 20. század elejére sokat behozott a lemaradásból, azonban a „japán
csodaként” emlegetett gyors gazdasági fellendülés az
1950-es években kezdődött és egészen az 1990-es évekig
szinte töretlenül folytatódott (3.3.).
A II. világháború után az USA jelentős támogatásának
köszönhetően 1960 és 1980 között Japán átlagosan évi
gazdasági növekedése 10% volt. Ebben az időszakban
hatalmas gazdasági előnyt szereztek. Japán gyors fejlődése
több tényezőre vezethető vissza.
A GDP nagy részét ipari beruházásokra fordították és a korszerű technika alkalmazására törekedtek.
Hamar rájöttek arra, hogyan kell megtalálni egy-egy
új tudományos felfedezés legfontosabb elemét, majd
5. a) Mely gazdasági ágakon alapult az egyes fejlődési
szakaszok gazdasága (3.3.)?
b) Melyek voltak az ipari fejlődés fő szakaszai?
c) Keress példát az interneten olyan, mindennapokban
használt elektronikai termékekre, amelyeket nem Japánban
fejlesztettek, azonban Japán élen járt a termék továbbfejlesztésében, miután megvásárolta annak gyártási jogát!
(%)
14

összeszerelés,
autóipar,
elektronikai ipar

acélipar,
vegyipar

1956–1973
átlag: 9,1%

12
10

azt továbbfejleszteni. Japán több külföldi (legtöbbször
amerikai) vállalattól megvásárolta valamely termék
gyártási jogát – licencét –, majd továbbfejlesztve azt,
jobb minőségben és olcsóbban jelent meg azzal a világpiacon.
Korán megteremtették a magas szintű oktatási és
szakképzési rendszert, így mindig bőven állt rendelkezésre magasan képzett munkaerő. A gazdasági fellendülés kezdetén a munkabérek alacsonyak voltak, ez pedig
elősegítette a világpiacon is versenyképes alacsonyabb
eladási árak kialakítását.
Az 1960-as évektől magas volt a megtakarítások
aránya, viszont sokat költöttek kutatásra és fejlesztésre, amely lehetővé tette a csúcstechnológia mielőbbi
alkalmazásátés elterjesztését a termelésben. Az ásványkincsekben szegény és ezért alapanyagimportra szoruló
gazdaság hamar kikényszerítette a külkereskedelem és
a hozzá kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások fejlődését.
7. a) Hasonlítsd össze a négy gazdasági nagyhatalom
GDP-jének változását (3.4.)!
b) Mikor torpant meg Japán gazdasági növekedése?

energetika,
információs és
gyógyszeripar,
telekommunikációs
környezetrendszerek
védelmi ipar

1974–1990
átlag: 4,2%

8
6

1991–2016
átlag: 0,9%

4
2

3.4. Ipari robotok szerelik a személyautókat
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3.3. Japán ipari fejlődésének szakaszai és a gazdasági
növekedés

6. Milyen hatással van az ipari robotok alkalmazása

a termelékenységre? Olvasd el a szemelvényt!

Világszerte átlagosan 69 ipari robot jutott 2015-ben minden 10 ezer foglalkoztatottra. A legmagasabb robotsűrűséggel, minden 10 ezer alkalmazottra 531 robottal Dél-Korea büszkélkedhet. A második a rangsorban Szingapúr 398
robottal, a harmadik Japán 301 robottal.
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3.5. USA, Kína, az Európai Unió és Japán GDP-jének
változása
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A nyersanyagszegény ország a felhasznált energia
90%-át importálja. A gyors fejlődés eredményeként
Japán a világ második vas- és acéltermelő országává
vált. A minimális hazai forrásokra és az importra épülő korszerű alapanyagiparnál is jelentősebb azonban
a feldolgozóipar. Az ipar meghatározó ága a gépipar,
ezen belül is a hajó- és személygépkocsi-gyártás.
Különösen nagy hangsúlyt fordítottak a kis anyag
igényű, nagy szaktudást igénylő ágazatok fejlesztésére.
Japán élen jár az ipari robotok kifejlesztésében
és alkalmazásában is. A kevésbé modern technológiát képviselő termékek előállítását „exportálják”, azokat az iparosodott délkelet-ázsiai országokban gyártják.
Fejlett és sokoldalú a vegyipar is, termékei között a fotokémiai cikkek, vegyszerek, gyógyszerek és műanyagok
egyaránt megtalálhatók.

A gazdasági visszaesés okai
Az 1980-as évek végére hatalmas adósság halmozódott
fel, és a vállalatok által felvett hitelek nagy részének
fedezete az ingatlanárak és tőzsdei árfolyamok esése
miatt eltűnt. Az állam hagyta csődbe menni a vállalatokat, és ezzel jelentős külföldi vállalatfelvásárlások
8. Hogyan befolyásolja az ipari termékek versenyképes
ségét, ha drágulnak a nyersanyagok és erősödik a nemzeti
valuta? Válaszodat indokold!
9. a) Állapítsd meg a 3.6. ábra alapján, hogy mely belső
és külső tényezők okozták a japán gazdaság lassulását és
visszaesését!
b) Miért hat kedvezőtlenül a kis belsőfogyasztás a gazdaságra? Milyen esetekben serkentheti a gazdasági fejlődést
a kis belső fogyasztás?
c) Nevezz meg szociális kiadásokat!
d) Mi az oka annak, hogy növekednek a szociális kiadások!
Értelmezd a kifejezést: romló gazdasági környezet!
növekvő szociális
kiadások

romló gazdasági
környezet
gazdasági
visszaesés

kezdődtek. Az 1997-es délkelet-ázsiai pénzügyi válság
tovább rontott Japán helyzetén.
Az ország gazdasági életében 1992-től kezdődően
mutatkoztak meg a gazdasági visszaesés jelei. A GDP
és a külkereskedelem növekedése megállt, sőt a bevételek csökkentek. A termelés megdrágult, és visszaesett
a kereslet a világpiacon a feldolgozóipar termékei iránt
is. A visszaesés okai összetettek, a romló világgazdasági
környezet és az elhúzódó belső társadalmi-gazdasági átalakulás egyaránt szerepet játszott benne (3.5.).
A belső okok között találjuk a termelékeny ipar és a kis
hazai fogyasztás közötti ellentmondást. A japán emberek
rendkívül takarékosak, vásárlási szokásaik, életszínvonalbeli igényeik eltérnek a hasonló gazdasági fejlettséggel
rendelkező európai vagy amerikai polgárokétól. Egyre
többet kell költenie az államnak az elöregedő népesség
egészségügyi és szociális ellátására is. A Japánban hagyományos, a munkaadó és a munkavállaló közötti
erős, szinte életre szóló kötődés miatt még nehezebb a
munkanélküliség kezelése. A gazdasági válságból való
kilábalás lehetőségét az ország a gazdasági szerkezet átalakításában, a magas K+F igényű termékek még nagyobb
arányban történő előállításában és a pénzügyi-kereskedelmi szolgáltatások fejlesztésében látja. Továbbra is fontos
a működőtőke-export.
nyers kőolaj

3.6. A japán gazdasági visszaesés okai

10. Elemezd a 3.6. és a 3.7. ábrát! Mivel magyarázható

a behozatal és a kivitel összetétele?
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3.7. Japán importszerkezete (2016)
650 milliárd USD
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529 milliárd USD
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3.8. Japán exportszerkezete (2016)
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Japán földrajza
A japán megalopolisz

Átalakuló táplálkozás
Az ország területének több mint kétharmad részét erdők borítják, csak alig 12%-a
művelhető, ezért minden talpalatnyi helyet igyekeznek gondosan hasznosítani.
Az utóbbi években a települések terjeszkedése miatt több ezer hektár területet kivontak
a művelés alól. Az 1-2 hektáros kisparaszti
gazdaságokat magas színvonalú gépesítés
jellemzi. A mezőgazdaság az aktív keresők 4 százalékának ad munkát, a GDPből való részesedése 1%. A legfontosabb
gabonanövény a rizs, amit az ősi kultúrának megfelelően termesztenek. A magas
terméshozamoknak köszönhetően szinte
önellátóak rizsből.
A nyugati kultúra térhódításával a táplálkozási szokások is átalakultak. Előtérbe
került a hús- és tejtermékek fogyasztása
(3.11.). A rizs másodvetéseként sok helyen
zöldséget és búzát termelnek. A teacserje
termesztésének is nagy hagyományai
vannak. A japánok sok halat és tengeri
puhatestűt fogyasztanak, de ételeik készítéséhez felhasználják az algákat is. A világ
halászflottájának 5%-a Japáné.

3.9. A Kansai repülőtér

12. Miért van szükség a bálnavadászat
szabályozására?
13. Milyen hatással
volt a táplálkozási
szokások átalakulása
a mezőgazdasági
termelésre?

3.10. Bálna darabolása Japánban
A mezőgazdasági termékek megoszlása (%)

Az ipar területi elhelyezkedése erősen
koncentrált. A legnagyobb gazdasági
tömörülések a fő szigeten, Honsún alakultak ki. Közülük is a legjelentősebb
a Tokiótól Kawasakin át Yokohamáig
húzódó agglomeráció, a másik nagy tömörülés az Oszaka–Kobe–Kioto térségben
jött létre. A tervszerű iparfejlesztés és
a túlzott gazdasági tömörülés mérséklésének célja hívta életre az 1960-as évek elején
az ún. technopolisz programot. A technopoliszok a legmodernebb infrastruktúrával ellátott magas szintű tudományos háttérrel rendelkező kutatási-fejlesztési központok, ahol a fejlesztés fő területei például
az űrtechnika és a biotechnológia.

11. a) Jellemezd az
ország népsűrűségét!
b) Hogyan alakították
ki a 3.9. ábrán képen
látható repülőteret?
Mi indokolja, hogy
a tengeröbölbe építsenek ilyen létesítményt?

50
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gyümölcs és
zöldség

egyéb
növények

szarvasmarha

tejtermékek

3.11. A mezőgazdasági termelés szerkezetének megváltozása

egyéb
háziállat

Fogalmak

ázsiai gazdasági erőtér • „japán csoda” • licencvásárlás • kisparaszti gazdaság • technopolisz-program • Tokió • Kawasaki • Yokohama • Kobe •
Oszaka • Kioto

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Készíts terméklistát a hazánkban is kapható japán termékekről!
Gyűjts példákat a hazánkban működő japán vállalatokra!
2. Készíts prezentációt a japán emberek mindennapjairól, szokásaikról
a következő szempontok szerint: étkezés, lakás, munka!
3. Mely régiókba, országokba exportál Japán működőtőkét?
4. Miért volt hatással Japán gazdaságára a romló világgazdasági
környezet?
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Merre húznak az ázsiai vadlibák?

4.

Kelet- és Délkelet-Ázsia földrajza

A kevésbé fejlett gazdaságú ázsiai országok gyors
felzárkózásának folyamatában meghatározó szerepe
volt Japán gazdasági fejlődésének. Amikor Japán
fejlettebb, korszerűbb technológiát vezetett be, a hagyományosabb eljárásait elsősorban délkelet-ázsiai
országokba „exportálta”. Azaz Japán „húzta” maga után
a fokozatosan iparosodó délkelet-ázsiai országok második és harmadik csoportját (4.2.). A Japánból érkező,
a fejlődést elősegítő technológia pedig eközben hullámszerűen terjedt tovább a kevésbé fejlett országokban
1. a) Állapítsd meg a zászlók és az autójelek alapján,
hogy mely országok tartoznak a gazdasági fejlődés egyes
csoportjaihoz (4.1.)?
b) Hogyan hatottak egymás gazdasági fejlődésére az élen
járó országok? Miért hasonlítják a folyamatot a vadlibák
húzásához (csapatos vonulásához)? Tanulmányozd a 4.2.
ábrát is!
c) Keresd meg a három generáció országait a térképen!
Fogalmazd meg a földrajzi fekvésüket!
Japán

HK
SGP
RI
RP
PRC

LAO
K

(pl. Tajvanból, Hongkongból előbb Malajziába, majd
Kínába, Vietnamba) (4.1.).
Az iparosodó délkelet-ázsiai országok fejlődésüket
nem elsősorban a természeti adottságoknak, hanem
a japán példát követő, rugalmas, a világpiac kihívásaihoz gyor-san alkalmazkodni képes, exportorientált
gazdaságpolitikának köszönhetik. A térség számára
a fejlődéshez szükséges tőke főként Japánból érkezett,
de gyorsan megjelentek az amerikai és az európai befektetők is.
2. a) Ezeket az országokat gyakran „kis tigriseknek” is
nevezik. Mire utal a kifejezés?
b) Azonosítsd a 4.2. és 4.3. ábrán az egyes fejlődési szakaszokat!
c) Milyen különbség van az egyes ágazatok munkaerőigénye között? Melyik igényli a képzettebb munkaerőt? Miért?

3. hullám
2. hullám

RC

1. hullám

ROK
T

MAL

első hullám

VN

második hullám

Japán
textil,
játék

elektronikai
termékek

videó

HDTV

idő

4.3. A délkelet-ázsiai országok fejlődésének szakaszaiban
meghatározó iparágak

MYA

harmadik hullám

4.1. Japán gazdasági fejlődésének hatása az újonnan
iparosodott országok gazdaságára

3. Elemezd a 4.2. ábrát! Mire utal a változás?

élen járó
(Japán)

magas technológiájú termékek
(pl. számítógép, ipari robotok)

első hullám
(pl. Szingapúr, Hongkong,
Dél-Korea, Tajvan)

közepes technológiájú termékek
(pl. elektronikai cikkek,
gépek, vegyipari termékek)

második hullám
(pl. Thaiföld, Indonézia,
Malajzia, Fülöp-szigetek)

alacsony technológiájú termékek
(pl. textil, cipő,
élelmiszer)

harmadik hullám
(pl. Kína, India,
Vietnam, Banglades)

fém,
acél

innováció

ipará

új iparágak

átadá

gak

sa

innováció
ipará
gak
átadá
sa
innováció
ipará
gak
átadá
sa

magas technológiájú termékek

közepes technológiájú termékek

alacsony technológiájú termékek

4.2. Egymás segítése
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Az olcsó munkaerőtől a tőkekivitelig
Mára már a fejlődés különböző szintjére eljutott országegyüttesek alakultak ki. Közülük a legfejlettebbek
az iparosodás éllovasaiként számon tartott iparosodott
országok: Szingapúr, Tajvan, Koreai Köztársaság és
Hongkong. Az 1970-es években megindult fejlődésüknek köszönhetően mára a világ fejlett gazdaságú országai
közé tartoznak. Ezekben a délkelet-ázsiai országokban
(Japánhoz hasonlóan) a gazdasági fejlődés egyes szakaszaiban más-más iparág szerepe volt a meghatározó.
Az első időszakban az olcsó és szorgalmas munka
erőre támaszkodó textilipar, a fém- és műanyag tö
megáruk előállítása és a játékgyártás biztosította a bevételek zömét (4.3.).
4. a) Mi a különbség a két ország népességének korös�szetétele között (4.4.)?
b) Hasonlítsd össze a két ország népesedési jellemzőit!
Vietnam – 2016

Fülöp-szigetek – 2016
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4.4. Vietnam és a Fülöp-szigetek korfája

5. Hasonlítsd össze az országokat a 4.1. táblázat adatai
alapján! Melyek a legfejlettebbek?
Ország

Természetes
Részesedés a
1 főre
szaporodás jutó GDP kivitel értékéből
(%)
(%)
(USD)

Dél-Korea

0,53

37 900

gépek (39)

Fülöp-szigetek

1,6

7 700

Hongkong

0,35

58 100

nemesfémek (41),
gépek (27)

Indonézia

0,89

11 700

ásványi anyagok
(24), gépek (12)

Malajzia

1,4

27 200

gépek (50), ásványi anyagok (15)

Szingapúr

1,86

87 100

gépek (42), vegyianyagok (16), ásványi anyagok (16)

Thaiföld

0,32

16 800

gépek (35)

gépek (63)

A következő szakaszban a nehézipart és az anyagigényes iparágakat fejlesztették (vas- és acélipar, energetika,
hajógyártás, vegyipar). Ezt követően a hazai alapanyagokat felhasználó, szakértelmet, K+F tevékenységet
igénylő ágazatok előretörése volt a jellemző, melyek
közül kiemelkedik az autógyártás és az elektronika.
Ma már sok ország verseng ezen országok működőtőke-beruházásaiért.
Az országok gazdasági fejlődéséhez, világkereskedelembe való bekapcsolódásához hozzájárult a magas
színvonalú oktatási rendszer kialakítása és a korszerű
infrastruktúra (kikötők, repülőterek, telekommunikáció) megteremtése is. Emellett társadalmi változásokra,
például a hatékony családtervezésre is szükség volt.
6. Válaszolj a kérdésekre az alábbi szemelvény alapján!
a) Milyen szerepe volt Dél-Korea gazdasági fejlődésében
– a belső megtakarításnak?
– az olcsó munkaerőnek?
– a külföldi működőtőkének?
b) Mi az exportösztönző gazdaságpolitika lényege?
c) Mi a jelentősége a korrupció visszaszorításának?
Dél-Koreában az 1950-es évek közepén az import értéke
nagyon magas volt, az exporté pedig nagyon csekély, ezért
amerikai segélyekkel fejlesztették az importhelyettesítő
iparágakat, elsősorban a könnyűipart (textilipar) és az élelmiszeripart.
Az 1960-as évek reformjai ösztönözték az ország belső
megtakarítását, támogatták elsősorban az olcsó munkaerőre épülő és exportra termelő textilipar fejlesztését. A koreai gazdaság felemelkedése az 1970-es években amerikai és japán összeszerelő üzemek termelésével kezdődött.
A nagyvállalatok fejlesztését kedvező kölcsönökkel és adókedvezményekkel ösztönözték. A fejlesztést elősegítette
a tömeges és olcsó munkaerő. A felemelkedésben nagy szerepe volt a két legnagyobb befektetőnek, Japánnak és az
Amerikai Egyesült Államoknak, ugyanis a működőtőkével új
technológiákat is elterjesztettek.
Látványos gazdasági növekedés 1973-ban következett be
a nehéz- és vegyipar gyors fejlesztésével, amelyre az ország
hatalmas nyersanyagigénye miatt volt szükség.
Korea az 1970-es években vált gazdasági hatalommá, amit
segített az exportösztönző és importhelyettesítő gazdaságpolitika. A korrupció visszaszorításával a külföldi beruházók bizalma is megnőtt az ország iránt, ezért pénzüket már
jobban biztonságban érezték Dél-Koreában, így szívesen
fektettek be. Amerikai segítséggel modernizálták a mezőgazdaságot, és saját hadiipart építettek ki. Az 1980-as évek
elejétől már az életszínvonal emelése, a gazdaság területi
kiegyensúlyozása és a tudományos-műszaki fejlesztése volt
a cél, ekkor a gazdasági növekedés már az évi 12%-ot is elérte. Egyre többet költöttek kutatásra és fejlesztésre.

4.1. táblázat. Néhány ázsiai ország gazdasági adatai
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A felzárkózás első hulláma
Dél-Korea tőkekivitele ma már kiemelkedő, hazánkban is megjelentek koreai cégek (pl. az elektronika területén az LG és a Samsung,
illetve a gumigyártásban a Hankook), de koreai pénzintézetek is
működnek hazánkban. Az oktatási rendszer fejlesztése nagymértékben hozzájárult a versenyképességhez. Koreában a legmagasabb a
világon az egyetemet, főiskolát végzettek aránya. Az 1997-98-as ázsiai
valutaválság ugyan visszavetette az ország fejlődését, de az 1990-es
évek végére Dél-Korea a világ egyik gazdasági hatalmává vált.
Tajvan ma jogi értelemben Kínához tartozik, azonban mégis
önálló. Az „egy ország két rendszer” elve továbbra is érvényes,
önállóan kezelheti pénzügyeit, fennmaradt az áruk és a tőke szabad
áramlása és az önálló vámterület. A tajvani cégek állítják elő a világ
elektronikai termékeinek nagy részét, azonban ezek többsége
ma már a Kínába kitelepült gyáraiban készül. Kínával kialakított
gazdasági kapcsolata egyre szerteágazóbb. A sajátos politikai fejlődést
bejárt Tajvan informatikai és információs technológiai iparának
bevétele a harmadik legnagyobb a világon. Az ország egyben a
térség legnagyobb működőtőke-exportálója is, amellyel hozzájárul a
gazdasági fejlődés következő országcsportjának modernizációjához.
7. Hasonlítsd össze az ASEAN országainak társadalmi-gazdasági
jellemzőit!
Délkelet-Ázsia országainak gazdasági, politikai és kulturális együttműködését segítő szervezet a Délkeletázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN – Association
of Southeast Asian Nations).
Gazdasági növekedés, 2015
1,9%
Szingapúr
Brunei

–0,6%

Thaiföld

Népesség, 2015 (millió fő)
5,0%

Malajzia

Mianmar
52,4

2,9%

Indonézia

4,9%

Fülöp-szk.

6,1%

Vietnam

6,7%

Laosz

7,3%

Mianmar

7,3%

Kambodzsa

7,0%

GDP/fő, 2015 (USD)
86100
79400

Thaiföld
68,7

Laosz
6,7
Vietnam
91,7

Malajzia
30,7
Szingapúr
5,5

Brunei
0,4

Indonézia
258,2

26600
16200

11000

7300

6000

5800

5400

3500

Szingapúr Brunei Malajzia Thaiföld Indonézia Fülöp-szk. Vietnam Laosz Mianmar Kambodzsa

4.5. Az ASEAN országok

8. a) Hasonlítsd össze Észak- és Dél-Korea
társadalmi-gazdasági jellemzőit (4.2. táblázat)!
b) Gyűjts információt az interneten ÉszakKorea mindennapjairól!
Észak-Korea (Koreai Népi Demokratikus Köz
társaság) a II. világháború után kettészakadt
Korea északi részén megalakult, önállóságra
törekvő állam. Az országban a hatalom dinasztikus módon, apáról fiúra száll. A KNDK
szorosabb kapcsolatot Laosszal, Mianmarral, Vietnammal ápol.
Észak-Korea

Dél-Korea

25 millió fő
1 800 USD

51 millió fő
37 900 USD

1%

2,7%

0,5%

0,5%

Születési
arányszám

14,6/1000 fő

8,4/1000 fő

Halálozási
arányszám

9,3/1000 fő

5,8/1000 fő

Népesség
GDP/fő
Gazdasági
növekedés
Természetes
szaporodás

Fülöp-szk.
101,7

Kambodzsa
15,5

Szingapúr tengeri kikötője a világon a
legnagyobb forgalmat bonyolítja le. Ennek
köszönhetően fejlődhetett ki a szigeten Ázsia
egyik legversenyképesebb, legnyitottabb
gazdasága, legfontosabb kereskedelmi és
pénzügyi, K+F és logisztikai központja.
Banki szolgáltatásai a világon a legmagasabb
színvonalúak. Szingapúrban a világ csaknem
minden óriásvállalata megtelepedett. Iparában a legkorszerűbb ágak megtalálhatók,
így a nagy kutatást és szakértelmet igénylő
elektronika jelentősége a legnagyobb.
A közlekedésföldrajzi helyzetének
megfelelően a környező országokban
bányászott kőolaj jelentős részét Szingapúrban értékesítik és dolgozzák fel, ennek
érdekében óriási kapacitású kőolaj-finomítókat telepítettek a tengerpartra. Évente
10 millió látogató érkezik Szingapúrba, a
tranzitturizmus mellett különös jelentősége van a gyógyturizmusnak (4.6., 4.7.).

Foglalkoztatottság

mezőgazdaság: mezőgazdaság:
25%
5,7%
ipar: 41%
ipar: 24,2%
szolgáltatások: szolgáltatások:
34%
70,2%

4.2. táblázat. Észak- és Dél-Korea adatai (2017)
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Kelet- és Délkelet-Ázsia földrajza

Az első csoporthoz képest mintegy 10-15
éves késéssel indult meg a második hullámba tartozó országok: Thaiföld, Indonézia,
Malajzia és Fülöp-szigetek gazdasági fellendülése. A második generáció nyomában
újabb országok jelentek meg: a hatalmas
belső piaccal és nyersanyagforrással rendelkező Kína és India, valamint Vietnam.
Ezeknek az országoknak a legjelentősebb
bevételei ma még főként a külföldi tőkével
megteremtett feldolgozóiparból származnak.
A legtöbb működőtőke az olcsó és megbízható munkaerővel rendelkező Malajziába,
Thaiföldre és Vietnamba érkezik. A különféle
elektronikai cikkek, illetve alkatrészek, élelmiszer- és textilipari cikkek a legfontosabb exporttermékeik. Malajziában a hagyományos
ónfeldolgozás mellett kiemelkedő jelentőségű
a mikrocsipgyártás is. Jelenleg ebbe az országba érkezik a legtöbb működőtőke.
Thaiföld nagy bevételei az idegenforgalomból származnak, amelynek fő központja
az ország fővárosa, Bangkok. Az autógyártás
az utóbbi években dinamikusan fejlődött.
Indonéziában a kőolaj kitermelése és feldolgozása ugyancsak fontos bevételi forrás.
Malajzia és a Fülöp-szigetek áruexportjának csaknem felét a high-tech termékek
jelentik. A térség egyetlen katolikus állama,
a Fülöp-szigetek kivitelének mintegy felét
ugyancsak az elektronikai termékek adják.

koszorúér- szívbillentyű- koszorúéráthidalás
csere
tágítás

csípőprotézis

méheltávolítás

térdprotézis

33,4%

90,3%

Szingapúr

14,3%

Thaiföld
80,0%
20,0%
38,5%

USA
85,0%
33,3%
50,0%

16,7%
16,7%

15,4%
15,4%

76,7%

80,7%

a megtakarítás mértéke (%)
más országokhoz viszonyítva

51,4%

93,1%

94,4%

10. a) Miért lendült fel a gyógyturizmus ezekben az országokban (4.6.)?
b) Mi Malajzia előnye az ábrázolt országokkal összehasonlítva?
c) Elemezd a karikatúrát (4.7.)!

10,0%
28,0%

A felzárkózás második
és harmadik hulláma

9. a) Honnan származik a felzárkózó országok fejlődéséhez szüksé
ges tőke?
b) A tőkebefektetés számára miért jelent vonzerőt az olcsó munkaerő?

18,2%

A fejlett egészségügyi infrastruktúrára épülő, magas szintű szolgáltatások sok
pénzes beteget vonzanak a térség országaiból. Az elektronikai termékek exportja továbbra is meghatározó a városállam külkereskedelmében. Napjainkban is kedvelt célpontja a külföldi befektetőknek, a pénz főként
a vegyiparba irányul.
Bár Hongkong 1997-ben visszakerült
Kínához, továbbra is megőrizhette különleges gazdasági helyzetét. Ma is a térség
fontos nemzetközi kereskedelmi, pénzügyi
és szolgáltatási központja.

gerincfúzió

4.6. A gyógykezelések megtakarításai Malajziában

4.7. Versengés a betegekért

Fogalmak

iparosodott országok • exportorientált gazdaságpolitika • „kis tigrisek”
• működőtőke-beruházás • működőtőke-export • K+F • elektronika •
Szingapúr • Tajvan • Koreai Köztársaság • Hongkong • Thaiföld • Indonézia • Malajzia • Fülöp-szigetek • ASEAN

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Hogyan hatott a térség gazdasági fejlődésére Japán?
2. Hogyan hatottak egymás gazdasági fejlődésére a térség egyes, élen

járó országai?
3. Melyek a „kis tigrisek” gazdasági fejlődésének hasonló és eltérő
vonásai?
4. Melyek a délkelet-ázsiai iparosodott országok fejlődésére ható kedvező és hátráltató tényezők?
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A világ legnagyobb belső piaca

5–6. Kína földrajza
1. Értékeld Kína földrajzi fekvését az atlasz térképeinek segítségével!
2. a) Mely fejlettségi kategóriába sorolod Kínát az egy főre jutó
GNI alapján? Nézd meg a Gazdasági fejlettség mutatói című leckében
található térképen (44. oldal)!
b) Hasonlítsd össze Kína GDP-jének nagyságát a gazdasági erőterek
GDP-jével (5.1.)!

Kína, az ókor virágzó birodalma a 19–20. századra a társadalmi-gazdasági fejlődés lelassulása, megrekedése következtében „bezárkózott”
és leszakadt a fejlett világtól. Az ország a 19.
században brit félgyarmattá vált, az 1930-as
években pedig északi és keleti részét Japán
szállta meg. Kína a 20. század végére gazdasági nagyhatalom lett, azonban a látványos
fejlődését ésszerűtlen gazdasági döntések és
nagyszabású reformok előzték meg.

A gazdasági nagyhatalommá
válás lépései

5.1. Kína gazdasági nagyhatalom

Egy-egy ország területének nagysága azt fejezi ki, hogy milyen arányban részesedett a világon megtermelt GDP-ből 2015-ben

3. Hogyan változott a világ GDP-jének megoszlása az elmúlt 2000

évben (5.2.)? Válaszodat indokold történelmi ismereteid alapján is!
100
90

ősi államok
(Görögo., Egyiptom,
Töröko., Irán)

80
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(százalék)
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5.2. A világ GDP-jének megoszlása az elmúlt 2000 évben

4. Miért ezek
az állatfigurák szerepelnek a rajzon
(5.3.)?
Értelmezd a karikatúrát!
5.3. A gazdasági nagyhatalmak versengése

Az 1950-es években szovjet mintára kezdődött az erőltetett iparosítás. Gyorsan
nőtt ugyan a gazdasági teljesítmény, de az
elhibázott gazdasági döntésekért nagy árat
fizettek. Főként a falvakat érintő éhínség
következtében 15-46 millióan haltak meg.
A kínai kommunista párt által meghirdetett
„kulturális forradalom” (1966–1976), azaz
a modern tudomány és a nyugati kultúra
elleni harc szintén súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel járt.
Az 1970-es évek végén megkezdett gazdasági reform első lépése volt a mezőgazdaságban dolgozók anyagi érdekeltségének
megteremtése. Az állami központi irányítást összekapcsolták a piacgazdasággal,
fokozatosan teret engedtek a magánvállalkozásoknak, és mindinkább a külföldi
tőkének. Rendezték politikai kapcsolataikat
a Szovjetunióval, Nyugat-Európa országaival és az Amerikai Egyesült Államokkal.
A gazdasági reformok a nyitás évét (1978)
követően látványos eredményeket hoztak,
így Kína az 1980-as évekre ismét a világgazdaság meghatározó szereplőjévé vált.
Az ipari és a mezőgazdasági termelés is
gyorsan nőtt, emelkedett az életszínvonal.
A GDP összértéke az USA után a második
legnagyobb, az egy főre jutó értékek alapján az ország azonban még így is alig éri
el a közepesen fejlett gazdaságok szintjét,
mert igen nagy lemaradást kell behoznia
(5.2., 5.4.).
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6. Miként hatott Kína gazdasági átalakulására a második gene-

rációs feltörekvő ázsiai országok fejlődése?
60
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5.4. Az egy főre jutó GDP Kínában, a gazdasági erőterek vezető országaiban és a feltörekvő államokban (2016)
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7. a) Miért bővül a belső piac, ha nő az életszínvonal?
b) Hogyan hat ez a gazdasági növekedésre?
c) Miért serkenti az infrastruktúra fejlesztése a gazdaság ágazatainak
fejlődését?
8. a) Mitől különMongólia
Senjang
legesek
a különleges
ÉszakPeking
Korea
gazdasági övezetek?
Tiencsin Dél-Korea 7% DélMagyarázd meg az
Korea Japán
elnevezést (5.5.)!
b) Miért a keleti
7%
án
tengerpartok mentén
Jap
Sanghaj
alakították ki?
Csungking
USA
c) Miként segítették
10%
egyéb
a különleges gazdaorszá
gok 2
%
sági övezetek a belső
Tajvan 7%
területek fejlődését?
Tajvan
La

Az új irányvonal a gazdasági és társadalmi
modernizációra, a külföldi működőtőke
bevonására, a külkapcsolatok fejlesztésére,
valamint a mezőgazdaság korszerűsítésére
fektette a hangsúlyt. Az új gazdaságpolitika
már az 1980-as évekre látványos eredményeket hozott, emellett azonban az ország
továbbra is megőrizte szocialista társadalmi-gazdasági berendezkedését.
A nyitást követően 1980-ban megszülettek
a tengerpartok mentén az első különleges
gazdasági övezetek, ahova szabadon érkezhetett a külföldi tőke és vele együtt a
korszerű technológia és termelésszervezés.
A piacgazdaság szabályai érvényesültek, a
külföldi befektetők letelepedését pedig az
olcsó munkaerőn kívül adó- és vámkedvezmények is könnyítették. Kialakultak az ún.
nyitott városok, ahol a külföldi cégek mellett
már vegyesvállalatok is megjelentek (5.5.).
A kedvezmények különösen a legmodernebb technológiát képviselő üzemek számára voltak vonzóak.
A fejlődést tovább segítették a kikötők
körül kialakított vámszabad területek. Különösen gyors fellendülés jellemezte Sanghaj
és Tiencsin körzetét. Az 1990-es évek első
felében fokozatosan nyitották meg az ország
középső és nyugati területeit is, ahol ún.
„gazdasági és műszaki fejlesztési övezeteket”
hoztak létre (5.5.).
Jelentősek voltak az infrastrukturális beruházások is, ezen belül is különösen az útés vasútépítés, a távközlési hálózatfejlesztés,
ami tovább segítette a külföldi működőtőke
beáramlását. Megkezdődött a bankrendszer
egyre sürgetőbb reformja is. Számottevően
javultak a kínai lakosság életkörülményei,
nőtt az egy főre eső jövedelem. Felgyorsult
a lakásépítés is, rohamtempóban építik és
folyamatosan bővítik a gyorsvasúthálózatot.
A délkelet-ázsiai pénzügyi válság ellenére 1996–2000 között a kínai gazdaság
átlagos növekedési üteme továbbra is magas
volt. Ez a pénzügyi válság kihívást jelentett
Kína számára, és nemzeti valutája (jüan)
értékének őrzésével stabilizáló szerepet
töltött be a térségben.

5. a) Honnan származhat a pénz a felzárkózó országok gazdasági
fejlesztéséhez?
b) Nevezz meg olyan telepítő tényezőket, amelyek meghatározóak
egy felzárkózó ország számára!
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A fejlődés motorja a tőke és a
modern technika beáramlása
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Fülöp-szigetek

külföldi beruházások
(1979–2001)
a gazdasági fejlődés
fő területei
tengerparti
tartományok
nyitott városok

leányvállalatok
alapítása a belső
területeken
nyersanyagok
a belső területekről
hagyományos ipari
központok
(1945 előttiek)

A külföldi beruházások összértéke (1979–2011): 393,5 milliárd USD

5.5. A különleges gazdasági övezetek kialakulása
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9. a) Milyen következményei vannak annak, ha gyorsan gyarapodik a népesség száma?
b) Hogyan mérsékelhető a természetes szaporodás?
c) Hogyan változott Kínában a népességgyarapodás üteme az 1980-as évek elejére a korábbi időszakhoz képest?
(ezrelék)
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11. a) Foglald össze a Kína népesedésszerkezetében várható leglényegesebb főbb változásokat és a várható problémákat (5.8.)!
b) Hasonlítsd össze az egyes korcsoportokban a nők és
a férfiak arányát!
c) Melyek a korösszetétel társadalmi hatásai?
0–14 éves: 17,1% (férfiak 126,7 millió fő/nők 108,2 millió fő)
15–24 éves: 13,27% (férfiak 97,1 millió fő/nők 85,1 millió fő)
25–54 éves: 48,42% (férfiak 339,2 millió fő/nők 325,8 millió fő)
55–64 éves: 10,87% (férfiak 75,3 millió fő/nők 73,8 millió fő)
65 évesnél idősebb: 10,35% (férfiak 67,9 millió fő/nők
74,2 millió fő)

5.6. A születési és a halálozási arányszám változása

10. Gyűjtsd össze Kína népességének jellemzőit
a szemelvény, az ábrák és a táblázat adatai alapján!
Kínában a születésszabályozási politika bevezetése óta
a fiú-lány arány eltorzult: 1985-ben még 89 leány jutott
100 fiú újszülöttre, 2020-ra már 30 millió olyan házasulandó korban lévő kínai férfi lesz, akinek nem jut pár. Ha
nemzedékről nemzedékre túlsúlyban vannak az egykék,
akkor általánossá válhat a Kínában „4–2–1 problémának”
nevezett jelenség. Ez azt jelenti, hogy egy fiatal felnőttnek két idős szülőt és négy még idősebb nagyszülőt kell
gondoznia, adott esetben eltartania. Mára könnyítettek
az „egykepolitikán”, a vidéken élőkre és a kis nemzetiségekhez tartozókra enyhébb szabályok vonatkoznak. Ha
mindkét szülő egyke, akkor a pár törvényesen két gyermeket vállalhat.
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(millió fő)
(millió fő)

Kína – 2050

(előrejelzés)
(év)
100+
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
65 52 39 26 13 0
0 13 26 39 52 65
(millió fő)
(millió fő)

5.8. Kína korfája 2010-ben és 2050-ben (előrejelzés)
Pozitív következmények

Negatív következmények

Csökkent a születési
arányszám

Elöregszik a lakosság

Lassult a népesség
gyarapodásának üteme
(400 millió fővel kevesebb
gyerek született)

Nő az eltartottak száma
(ma 100 eltartóra
47 eltartott jut, 2050-ben 87)

2030 körül megáll
a népességszám növekedése

Ki kell alakítani a hosszú távon
fenntartható nyugdíjrendszert
(a kínai dolgozók fele nincs
biztosítva öregkorára)

Javult a nők egészségügyi
ellátása és helyzete

Torz férfi-nő arány

Nőtt a megtakarítási
ráta és az egy főre eső
gazdasági teljesítmény

4-2-1 probléma
Nő az eltitkolt gyermekek
aránya (szülei nem anyakönyvezték, nincs kínai állampolgársága, ezért nem járhat iskolába),
2000-ben 8 millió gyermeket
titkoltak el

5.7. Mit üzen az 1986-ból való kínai plakát?

5.1. táblázat. A kínai népesedéspolitika pozitív és negatív
következményei
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Kína földrajza
12. Jellemezd Kína népességének térbeli elrendeződését, népsűrűségét (5.10.)! Magyarázd meg!

14. a) A szemelvény alapján magyarázd el, hogy mik

a szellemvárosok!
b) Keress képeket a szellemvárosokról az interneten!

13. A szemelvény és az 5.9. ábra alapján válaszolj!
a) Mikor kezdődött a gyors változás?
b) Miért nőtt a többmilliós nagyvárosok népessége (5.10.)?

Szellemvárosok
Az országban nagy ütemben zajlanak központilag tervezett, gigantikus város- és városrészépítések. Becslések szerint körülbelül 64 millió lakás állhat üresen szerte
az országban, amelyekben akár 200 millió ember is otthonra találhatna. A várakozások szerint Kína „belenő”
majd ezekbe a lakásokba, az urbanizáció okozta nyomás
következtében, ugyanis szükség lesz ingatlanokra, városokra. Az óriási infrastrukturális fejlesztések során nem
csupán tömblakásokat, kertvárosi házakat, utakat és
közműveket építenek ki, hanem teljes városi egységeket:
olyan közintézményeket, parkokat, bevásárlóközpontokat, iroda
házakat, hivatali épületeket, sportközpontokat és kulturális intézményeket, amelyek egy város alapvető tartozékai. Az elkészített városrészekben még a közlekedési lámpák is működnek, a parkokat befüvesítették – a lakók azonban csak nem érkeznek (pl. Kangbashi).
Pedig évente mintegy húsz ilyen város épül az ország
szabadon fekvő területein, sokszor nagyobb városok tő
szomszédságában.
(Modern Geográfia)

A városba áramlókat legnagyobb számban az építőiparban, a szolgáltatásban és a feldolgozóiparban alkalmazzák. Ők adják a háztartási alkalmazottak nagy részét is,
szállítják a zöldséget, húst a piacokra, ők tartják tisztán
a városokat. Túlnyomó többségük, mintegy 80 százalékuk férfi, többnyire 18 és 40 év közöttiek, kivételt képeznek az exportra dolgozó üzemek, ahol nagy számban
alkalmaznak fiatal nőket (sőt esetenként gyermekeket).
(%)
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0
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5.9. A városi lakosság arányának változása

Harbin

5.11. Szellemváros Kínában (Ordos) a Google Föld felvételén

Senjang
Peking

Hszian

Tiencsin

15. Hogyan hatott a gazdasági átalakulás a foglalkozási
átrétegződésre (5.11.)?

Nanking

(%)
Sanghaj

Vuhan
Csengtu

A nagyvárosok
népességnövekedése
(1930–2010)

Népsűrűség
1930
2010
(1 mm = 1 millió fő) (fő/km2)

primer szektorban dolgozók aránya
szekunder szektorban dolgozók aránya
tercier szektorban dolgozók aránya

70

Csungking

60
50

Kanton
Hongkong

40
30
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1

5.10. Kína területének keleti 40%-án él a lakosság 94%-a
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5.12. Foglalkozási átrétegződés Kínában
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A „baby boom” következményei

A világ legnagyobb vándormozgalma

A kínai népesedéspolitika az egygyermekes családmodellt támogatja, és sokféle módon segíti a családtervezést. Földünk legnépesebb, több mint 1,3 milliárd
lakosú országában azonban még így is problémát jelent
a megfelelő számú új munkahely megteremtése. Óriási
erőfeszítéseket tesz az ország a népesség egészségügyi
és oktatási ellátásának javítására.
Azonban Kínában véget vetnek az egykepolitikának,
a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottsága
úgy döntött 2015-ben, hogy a korábbi szabályok enyhítésének folyamatában mindenkinek engedélyezni fogják
a két gyermek vállalását. Becslések szerint országosan
mintegy 11 millió házaspárnak a 40 százaléka él a
kínálkozó lehetőséggel.

Óriási a szakadék a jól működő tengerparti területek és
az ország belső részei között. Míg 1950-ben még csak
7 város volt 1 millió főnél népesebb, 2010-ben már
40, különösen a keleti partvidék nagyvárosai nőnek
rohamosan (5.10.). A kínai urbanizációt valószínűleg
a világtörténelem legnagyobb népességmozgása (migrációja) kíséri. A robbanásszerűen fejlődő nagyvárosok
építkezései vonzzák a vidékről érkező szakképzetlen
munkásokat is. Az alacsony bérek és a rossz munkakörülmények ellenére sokak számára ez az egyetlen
lehetőség. Napjainkban 100-140 millió kínai vándorol az
elmaradott vidékről a gyorsan fejlődő keleti városokba,
és megtakarított pénzük egy részének hazautalásával
segíti otthonmaradt családtagjait.

16. Olvasd el a Sanghaj fejlődését bemutató szemelvényt!
a) Érveljetek apa és lánya véleménye mellett, illetve ellene!
b) Milyen változást jelenthet a globalizáció a kínai fiatalok mindennapjaiban?
c) Hasonlítsd össze a 37. oldal 8.6. ábráján Sanghaj fejlődésének két állapotát!
Sanghaj világvárossá fejlődését így látja apa és lánya
Idős úr az apa hatalmas szemüveggel, a lábán legalább három számmal nagyobb fürdőpapucs.
„Túl sok ember, túl sok autó. Levegőt sem lehet venni” – mondja az öreg. Meg aztán a rohanás mindenütt. A mágnesvasút 431 kilométeres sebességgel megy! A városi autópálya. Nyolc sáv keresztül a városon! Az égbe nyúló és az életet
porral belepő házak. A metró, ahol ellökdösnek a pénztártól, mielőtt felszedted volna a visszajárót. A buszok, amelyekre soha nem jutsz fel, ha nem elsőként próbálsz felszállni. A gyalogoslámpák, amelyek visszaszámlálásba kezdenek,
hogy minden öreget átsürgessenek az úton, és még a felénél sem jársz, már motorok vesznek körül. „Legszívesebben elköltöznék vidékre, a természetbe” – mondja az apa. Ott viszont még kevesebb nyugdíjat kapna, mint a városban.
És a betegbiztosítással is gondjai lennének.
Lányos arc, hosszú szempillák, tornacipő, kockás, kapucnis felső. Édesapját mindennél jobban szereti. „Én imádom ezt
a várost” – mondja a 26 éves lány. Az égbe nyúló házakat, Putung csillogását. A rengeteg üzletet, ahol Converse cipőjét
és Vivienne Westwood táskáját is vette. És a tempót. A vonatot, amely pillanatok alatt a legkülönlegesebb helyekre viszi,
a barátnőihez, a Bundra, a pompás sugárútra, és persze a munkahelyére. A város útjain általánosak a forgalmi dugók,
de a forgalomba helyezett új járművek számát havi 8000-re korlátozták, az engedélyeket árveréseken, akár 500 euróért
szerzik be.

5.13. A Sanghajt átszelő autópálya

5.14. A globalizáció hatása a kínai emberek életében
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Kína földrajza
A gyorsan fejlődő ipar
Az ország óriási feketekőszén- és vasérckészletére
különösen az 1950-es években hatalmas kohászati
üzemek létesültek (pl. Ansan, Vuhan). Ezek a gyárak
biztosítják ma is a fejlődő gépipar alapanyag-szükségletét. A Kínába beáramló jelentős külföldi működőtőke
hozzájárult az ipari termelés technológiai fejlődéséhez,
valamint a külkereskedelem áruszerkezetének változásához. A külföldi vállalatok az innováció motorjai, két
évtized alatt 150 millió új munkahelyet teremtettek,
főként az építőiparban a lázas építkezések miatt. A termelésben már nagy szerepet kapnak a magánvállalatok.
A hagyományos kínai termékek (textil, játék, fém
és műanyag tömegcikkek) mellett egyre jelentősebb
a korszerű elektronikai berendezések, vegyipari termékek, sőt a gépkocsik gyártása is. Kínában készítik
a világ összes játékának 70%-át. A gyorsan fejlődő kínai
autóipar futószalagjairól több, mint 30 autómárka gördül
le (5.15.). Az elektromos vagy hibrid hajtású járművek
gyártásában is meghatározó. Nagy autóipari központok:
Peking, Sanghaj, Vuhan, de ma már a kevésbé fejlett
északi, déli és középső tartományokban is megtelepedtek.
17. Melyek Kína legfontosabb ásványkincsei? Állapítsd
meg az atlasz térképe segítségével!
18. a) Hasonlítsd össze Kína kiviteli termékeinek változását (5.15.)!
b) Magyarázd meg a változást!
nyers
kőolaj

földgáz
2,9%

ENERGIAHORDOZÓK
13,9%
ágynemű
2,5%
pamutszövet
2,1%

KÉSZÁRUK,
TEXTILIPARI
TERMÉKEK

fonottáru
1,6%
cipő
1,2%

EGYÉB
KÉZIMUNKAIGÉNYES
TERMÉKEK

sertés rizs
1,4% 1,0%
tea
1,4%
rák,
kagyló
1,3%

ÉLELMISZEREK

NYERSANYAGOK
VEGYIPARI
TERMÉKEK
GÉPIPARI
TERMÉKEK

A kínai ipar további bővülését jelenti az energetika
berendezések (pl. szélturbinák, turbinarendszerek, atomerőművek) és a közlekedési eszközök (pl. nagy sebességű vonatok, hajók) gyártása. A legmodernebb ágakat képviseli a biotechnológiai és nanotechnológiai
termékek, orvosi műszerek előállítása. Az űrkutatás
és a repülőgépipar fejlesztése szintén új távlatokat nyit
a kínai gazdaság és tudomány számára.

Tömegáruk, high-tech termékek
Kezdetben a termékek silányabb minősége miatt akadozott a külföldi piacok meghódítása, de a fejlett technológiák gyors átvételével és a minőség javulásával a külföldi
piacok meghódítása tökéletesen sikerült. Afrikában
az egyik legnagyobb beruházó Kína, a befektetésekkel
a földrész infrastruktúráját, úthálózatát fejlesztik.
Az elmúlt években Kína high-tech exportja is nőtt,
az ipari termékek kivitelének közel egyharmad részét
adja. Külkereskedelme különösen a Délkelet-ázsiai
Nemzetek Szövetségével (ASEAN) és a többi BRICS
országgal (Brazília, Oroszország, India) nőtt nagyon
gyors ütemben.
Erősségek

Gyengeségek Lehetőségek

Veszélyek

tartós
befektetés

külföldi
technológiák

újabb infra
struktúra
építése

függés az euró
pai, észak-amerikai exporttól

stabil ipari
termelés

energia- és
nyersanyagfüggőség

növekvő
export

emelkedő
energia- és
nyersanyagárak

alacsony
szintű
eladósodás

sok kevésbé
termelékeny
kis- és közép
üzem

K+F támogatása

hiányzó
szociális háló

stabil és növekvő belső fo
gyasztás (nagy
belső piac)

a belső piac
erősítése a
fogyasztás
növelésével

a népesség
elöregedése

nagy munkaerő-kínálat

kapcsolat az
ASEAN-nal

5.2. táblázat. A kínai gazdaság elemzése

20. Hasonlítsd össze a két autót (5.16.)! Mivel magyarázod a hasonlóságokat?

5.15. Kína exporttermékei 1980-ban (felső ábra) és 2017-ben
(alsó ábra)

19. Elemezd a kínai gazdaságot az 5.2. táblázat alapján!
Mely tényezők határozzák meg leginkább az ország gazdasá- 5.16. A Kínában gyártott autók egy része külföldi márka,
gának fejlődését?
másik része hazai fejlesztés
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Reform a mezőgazdaságban is
Az 1980-as évek elejétől a sikeres mezőgazdasági
reformnak köszönhetően rövid idő alatt jelentősen
javult a mezőgazdaságban dolgozók életszínvonala.
A parasztok érdekeltté váltak a termelés növelésében,
az előállított többletet pedig értékesíthették. Mivel az
ország területének csupán egynyolcad része szántóföld,
a hatalmas számú népesség ellátása a termőterületek
nagyfokú kihasználását igényli. Hatalmas öntözőrendszereket építettek ki, így a termőföldek felét öntözik, és ahol lehetséges, egy évben többször is aratnak.
Régi hagyományai vannak a trágyázásnak (szerves
trágya, algák, halliszt), de a növekvő élelmiszerigényt
csak műtrágyázással lehet biztosítani. Kína használja
fel jelenleg Földünkön a legtöbb műtrágyát és növény
védő szert. A világ legnagyobb gabonatermelő országában a mezőgazdaság vezető ága a növénytermesz-

tés. A termés nagy részét azonban a kínai lakosság
fogyasztja. Kína rendelkezik a világ legnagyobb sertésés baromfiállományával is. A folyók és a tengerek part
menti vizeinek halászata és a haltenyésztés (akvakultúra) a lakosság fehérjeszükségletének biztosításában
nélkülözhetetlen.
Kína idegenforgalma is dinamikusan fejlődik.
Az ország látnivalói, egzotikus tájai egyre több turistát vonzanak. Az utóbbi másfél évtizedben a világ
számos országába eljutó kínai turisták száma is tizenötszörösére emelkedett.
A világ harmadik legnagyobb területű országának
gazdasági fejlődése jelentős környezetátalakítással
is jár. A művelésbe fogott tájakon egyre nagyobb
a talajerózió. A hatalmas vízerőművek építésével
(például Három-szurdok erőmű) együtt járó környezetátalakítás ma még beláthatatlan következményekkel
járhat.
21. a) Melyek a mezőgazdaságra ható kedvező és kedvezőtlen természeti viszonyok?
b) Mivel magyarázható az eltérő mezőgazdasági körzetek kialakulása?
c) Hogyan változott a mezőgazdaságban
dolgozók aránya az elmúlt évtizedekben?
d) Mivel magyarázható a változás?
22. Hogyan képzeled el a vidéken élők
életét? Mutasd be egy történet keretében!

5.17. A mezőgazdasági vidékeken más az élet, mint a lüktető
nagyvárosokban

Harbin

Peking

Lhásza
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ga
yó

Sá
r
fol
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Vuhan

Hongkong

Sanghaj

kukorica, köles,
szója, cukorrépa,
tavaszi búza
őszi búza, köles,
kukorica, szója,
édesburgonya,
gyapot
őszi búza
rizs (évi 1-2 aratás),
kukorica, zöldségek,
gyapot, cukornád,
repce, tea
rizs (évi 3-4 aratás),
édesburgonya,
cukornád
külterjes
állattenyésztés
a rizstermesztés
északi határa
por- és
homokviharok

23. a) Gyűjtsd össze Kína fő mezőgazdasági

termékeit az 5.17. ábra alapján!
b) Mi teszi szükségessé és lehetővé, hogy
ugyanazt a területet egy évben többször is
bevessék?
c) Készíts listát azokról a mezőgazdasági
termékekről, amelyek előállításában
Kína világelső! Használd a
http://www.fao.org/faostat/en/#data oldalt!

5.18. Kína mezőgazdasági régiói

214

foldrajz10_V_fej_Europan_kivul.indd 214

2018. 04. 15. 19:46

Kína földrajza
24. a) Milyen környezeti hatással jár Kína gyors gazdasági fejlődése (5.18.)?
b) Nevezd meg a fő NO2-forrásokat!
c) Miért ezek a legszennyezettebb területek (5.18.)?

26. A gyors gazdasági fejlődés hogyan hatott a vízfelhasználásra és a talajerózióra? Válaszodat indokold!
fel a képen? Miért ez alakul ki?

Peking

1970

770

1980

1 470

1990

2 460

2013

10 250

Tokió

Szöul

CO2
(ezer kilotonna)

Év

27. A szmog melyik típusát ismered

Sanghaj

NO2-koncentráció változása
(2005–2014)
csökkenés
Hongkong

növekedés

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
(1015 molekula/cm2)

5.21. A szmog gyakori jelenség Kínában

5.19. NO2-szennyezettség Kelet-Ázsiában

25. a) Milyen következményekkel jár az éghajlatváltozás az egyes kínai országrészek mezőgazdaságára (5.19.)?

b) H
 asonlítsd össze Nyugat-Kína, Északkelet-Kína és Délkelet-Kína csapadékmennyiségének változását!
– Miért nő a csapadék mennyisége Nyugat-Kínában?
– Miért csökken a csapadék mennyisége Északkelet-Kínában?
– Hogyan befolyásolja a párolgás a lefolyást Nyugat-Kínában?
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hőmérséklet
növekedése

Vuhan

+

J

párolgás

–
lefolyás

+

+/–

+

vízterméskészlet ? hozam

–/+

Hongkong

hőmérséklet
növekedése

–

párolgás

–

?/? talaj-

áradások nedvesség

+

+

csapadékmennyiség
növekedése

5.20. Az éghajlatváltozás hatása a vízkészletekre és a mezőgazdaságra

Fogalmak

„kulturális forradalom” • népesedéspolitika
• gazdasági reform • különleges gazdasági
övezet • nyitott város • high-tech • Sanghaj •
Vuhan • Tiencsin • Peking

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Miért sajátos a kínai piacgazdaság?
2. Hogyan mérsékelte Kína a népesség gyarapodását?
3. Milyen társadalmi problémákhoz vezetett a népesedéspolitika?
4. Hasonlítsd össze Nyugat- és Kelet-Kína gazdaságát!
5. Készíts prezentációt Kína nevezetességeiből!
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A lassan ébredő óriás

7.

India földrajza

A brit birodalom legértékesebb
gyarmata

Földünk legnépesebb
országa lesz?

A brit korona ékkövének tartott India Anglia legértékesebb gyarmata volt 1947-ig, amikor vallási alapon
felosztották (7.2.). Az ország társadalmi-gazdasági
fejlődését alapvetően befolyásolta a gyarmati múlt.
A brit gyarmatosítók a hagyományos kézműipart elsorvasztották, az ipart pedig a textilipar kivételével nem
fejlesztették. A mezőgazdaságban az élelmiszernövények
helyett az ipari növények és az élvezeti cikkek termesztésére helyezték a hangsúlyt. Kedvező volt viszont, hogy
a szállítások megkönnyítésére fejlesztették a vasúthálózatot és kikötőket építettek.
A joggal kétarcúnak nevezhető, a legelmaradottabb
és a legfejlettebb vonásokat egyaránt mutató India
világgazdasági szerepe egyre jelentősebb. A nemzetközi
tőke nagy beruházásokat támogat az országban, az indiai
tőke pedig a világ minden táján terjeszkedik. India részt
vesz a BRICS országok gazdasági együttműködésében.

India fejlődésének meghatározói a több évezredes történelmi múlt, a hinduizmus és a kasztrendszer voltak.
Az ország életében nagy szerepe van még ma is a vallásnak. India népességének 4/5 része a lélekvándorlást
hirdető hindu vallás követője. A hívek kasztokra tagolódását szigorú vallási rend határozta meg. Ma már az
alkotmány tiltja a megkülönböztetést, és el is törölték
a kasztrendszert, de a gyakorlatban, főként a falvakban
és a kisvárosokban még napjainkban is jelen van.
Jellemző a nyelvi és az etnikai tarkaság, amely a történelem során többször vált a fejlődés gátjává. A 22 hivatalos
nyelv közül a legtöbben (kb. 40%) a hindit beszélik. Emiatt
is maradhatott fontos közvetítő nyelv az angol. A társadalmi fejlődést nehezíti az írástudatlanok magas száma,
a munkaképes korú lakosságnak csak 1/10 része felsőfokú
végzettségű. A lakosság alig 1/3 része él városokban.

1. a) Hol fekszik India? Miben különleges a fekvése?
b) Miért vonzotta India az elmúlt évszázadokban az európai kereskedőket?
c) Hogyan jött létre a 20. században az Indiai Köztársaság?
2. Milyen különbség van a vidéki és a városi lakosság
születéskor várható élettartama, írástudása és életszínvonala (együtt HDI-ja) között (7.1.)?

ill
ió
fő

ió
ill

India
(1947)

Kolkata
(Calcutta)

Nepál

Bhután

fő

Csennáj
(Madras)

Tibet

5m

HDI, 2005

5m

Kolkata
(Calcutta)

Mumbai
(Bombay)
Bangalore

NyugatPakisztán
(1947)

Delhi

Mumbai
(Bombay)

Kína

6,

Vidéki
lakosság

Delhi

Afganisztán

5,

Városi
lakosság

3. a) Melyik ország jött létre a hinduk, és melyik a muszlimok lakta területekből (7.2.)?
b) Milyen távol voltak az új muszlim országok egymástól?
c) Napjainkban mely országok találhatók itt?
d) Mi lett a politikai következménye annak, hogy az új határok termőterületeket, üzemeket választottak el egymástól?

1,5

ió fő

mill
3,5

ió fő

mill

0,88
0,76 Bangalore
Csennáj
0,67
(Madras)
0,56
0,42

KeletPakisztán
(1947)

Burma
(1948)
Sziám

Ceylon
(1948)

7.1. Az emberi fejlettség indexe (HDI) is alátámasztja India
kétarcúságát
Brit-India határa

muszlim többség

országhatár
1948-ban

hindu többség

hinduk kitelepítése

buddhista többség

erőszakos
cselekmények

(1947) függetlenség éve

muszlimok kitelepítése

7.2. Az indiai gyarmat felosztása vallási alapon
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4. Mi a különbség Kína és India népességszámának
változása között (7.3.)? Mi a különbség fő oka?
(millió fő)
1800
1600

7. a) Mely vallási szertartáshoz kötődik a kép (7.9.)?
b) Milyen környezeti problémákat vet fel?

India
1,45 milliárd fő

1400
1200

Kína
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0

7.3. India és Kína népességszámának változása

5. Magyarázd meg a 7.4. ábrán látható ellentétek okait!

7.5. Vallási szertartás a Gangeszben

7.4. Nyomornegyed a felhőkarcolók árnyékában

8. Kerala államban sokat költöttek az oktatás reform
jára. Korszerűsítették a tananyagot, kiemelt cél volt a lányok
oktatása (7.1. táblázat).
a) Hasonlítsd össze India és Kerala állam adatait!
b) Milyen hatással van az oktatási reform az állam népese
dési folyamataira, gazdasági fejlődésére?
Mutatók

6. A szemelvény alapján válaszolj a kérdésekre!
Női sorsok
Indiában hagyomány, hogy a lányoknak házasságkötéskor
hozományt kell fizetni, amelyről a menyasszony családjának kell gondoskodni. A hozomány akár olyan nagy értékű
is lehet, hogy a menyasszony családja eladósodik. Ezért a
hozományt Indiában tiltja a törvény, mégis a mindennapok része. Az utóbbi években egy sor tragikus eseményre
derült fény. Több családban elcsúfították a leánygyereket
azért, hogy a leányok ne menjenek férjhez, hiszen akkor nem kell hozományról gondoskodnia a családjának.
A világ szinte minden országában több nő él, mint férfi,
azonban Indiában más az arány: itt 100 nőre 108 férfi jut.
A falusi asszonyok naponta 12 órát is dolgoznak a mezőgazdaságban, ehhez jön még a házimunka.

a) Az indiai nőket nagyra értékelik és lealacsonyítják egyben.
Hogyan lehet azt az ellentmondást megmagyarázni?
b) Í rd le egy vidéki asszony mindennapját!
c) A menyasszony szüleinek kell a hozományt fizetni.
Magyarázd el, hogy ennek a szülőkre nézve milyen
következményei vannak!

GDP USD/fő
Írni, olvasni tudó nők aránya (%)
Termékenység (születés/nő)

Kerala

India

1700

460

92

65

1,8

3,1

Születéskor várható élettartam (év)

74

63

Csecsemőhalandóság (fő/1000 fő)

12

65

7.1. táblázat. Kerala állam és India néhány társadalmi
mutatójának összehasonlítása

9. Járj utána, hogyan alakult ki a szemelvényben olvas-

ható foglalkozás! Keress róla képeket az interneten!

Egy különleges szolgáltatás: a dabbawalla
Mumbaiban a „dabba-k” (ételkihordók) minden reggel
9 órakor átveszik a háziasszonyoktól az ételhordókat.
Az ételeknek legkésőbb 12:30-ra a megrendelő asztalán
kell lennie. Naponta 5000 ételszállító kb. 200 000 ételhordót szállít ki a megrendelőknek, amit délután üressen
vissza is visznek a feladóknak.

217

foldrajz10_V_fej_Europan_kivul.indd 217

2018. 04. 15. 19:46

10. Melyek India legfontosabb termesztett növényei (7.6.)? Indokold a
földrajzi elterjedésüket!

Az aktív keresők felét a mezőgazdaság foglalkoztatja

Afganisztán

Még ma is a mezőgazdaság foglalkoztatja
a legtöbb embert Indiában, a munkavállalóknak még mindig több mint a felét,
akiknek döntő többsége nő és 14 év alatti
leánygyermek. Azonban a nagyon kevés
jövedelmet biztosító kisbirtokokon nehéz
megélni a gazdálkodásból, legfeljebb a család
élelmének egy részét termelik meg.
A termelés technikai fejlesztésének köszönhetően ma már az ország képes ellátni
népességét az alapvető élelmiszerekkel, és
csak a gyengébb terméshozamú években
szorul időnként élelmiszer-behozatalra.
Az öntözésnek óriási jelentősége van.
Ez lehetővé teszi, hogy egy-egy parcelláról
évente többször is betakarítsák a termést.
Az állattartás a vallási szokások miatt
alárendelt. Bár a szarvasmarha-, bivaly- és
kecskeállomány együtt a legnagyobb a Földön, az állatok húsát nem fogyasztják. Sokat
fejlődött viszont a tejtermelés, a nagyüzemi
tejgazdaságokban az állatokat takarmányon
tartják.
A fejlődés ellenére az indiai mezőgazdaság ma is alacsony termelékenységű,
amelynek több oka van:
• kevés a termelékenységet növelő beruházás;
• a z öntözővíz elosztása nem hatékony,
pazarló és nem igazságos, sok helyre
egyáltalán nem is jut;
• a gazdák nem ismerik a modern technológiákat, amelyeknek magasak a költ
ségeik, és apró földterületeken nem is
alkalmazhatók;
• a z öntözőrendszerek hiánya miatt az
ország több területén a monszunesők
kiszolgáltatottá teszik a gazdákat.

Kína
Pakisztán
us

Ind

Brahmaputra

Delhi
Gan
g

Nepál

Bhután

esz
Banglades

Kolkata
(Calcutta)

Narmada

Mumbai
(Bombay)

Godavari

Mianmar
rizs
búza
köles

Csennáj
(Madras)
Sri
Lanka

gyapot
földimogyoró
cukornád
tea

7.6. India legfontosabb termesztett növényei

11. Hogyan keletkezik szén-dioxid és metán a rizstermesztés során? Járj utána!

7.7. Hagyományos földművelés
Egy indiai gyapotterjesztő vallomása
A csepegtetéses öntözés bevezetése a legjobb dolog, ami történhetett.
Felére csökkent a felhasznált víz mennyisége, a hozam viszont 40%-kal
megnőtt. Ha nem térek át erre a módszerre, a kutam ma már teljesen
kiszáradt volna. A földben található vízkészlet mindenkié, ezért az én
felelősségem is, hogy ne pazaroljam. (ikea.hu)

Az indiai mezőgazdaság Földünk egyik
legnagyobb üvegházgáz-kibocsátója. A különböző természetes erjedési folyamatokkal
a világon kibocsátott szén-dioxid egyheted
része, a rizstermesztéssel az egyhatod része
Indiából származik.

Mivel magyarázható a gazda sikere?
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India földrajza
Hagyományos és modern
iparágak kavalkádja
India energiaéhsége szinte csillapíthatatlan,
gyorsan nő a kőolaj-felhasználás, jelenleg
Földünk egyik legnagyobb kőolaj-importőre, az olajat főként a Közel-Keletről vásárolja.
Dinamikus a vegyipar és az építőipar (cementgyártás) fejlődése is. A hagyományos
iparágak kialakulásának fő telepítő tényezői
a hazai feketekőszén, vasérc és acélötvözők
voltak, ez utóbbiakból jelentős a kivitel is.
A textilipar több évszázados múltra tekint
vissza, az indiai szövetek és selymek mindig
is keresettek voltak Európában. Az ország
iparában a hagyományos nehézipar (vaskohászat, acélgyártás) a meghatározó, de
gyorsan fejlődik a gépipar, különösen a közlekedési eszközök gyártása és az információs
technológiák előállítása.
India autóipara kedvelt befektetési cél
pont lett, nem véletlenül, hiszen a 6. legnagyobb a világon, termékeinek piaca az
egyik leggyorsabban bővülő. A gazdaságban
megjelentek a legmodernebb ágak is: elektronika, űrtechnika, biotechnológia, távközlési berendezések gyártása, de a legnagyobb
fejlődés a szoftverkészítést jellemezte. Ennek
az indiai „Szilícium-völgyként” emlegetett
Bangalore, valamint Kolkata (Calcutta),
Csennáj (Madras), Mumbai (Bombay)
a központja.
A gazdasági élet legfontosabb központjai
a kikötők és a főváros (Újdelhi) környéke,
Mumbai, Kolkata, Madras és Delhi. A hagyományos nehézipar központja Jamshedpur
környékén jött létre. India természeti szépségeinek, kulturális örökségének vonzereje
erősödik, az utóbbi évtizedben közel háromszorosára nőtt a beutazó turisták száma.
Az indiai kormány azt tervezi, hogy a
benzin- és dízelhajtású autókat végképp
száműzik az utakról, 2030-ra csak elektromos autókkal közlekednek.
Fogalmak

hinduizmus • gyarmati múlt • textilipar •
hagyományos nehézipar • szoftverkészítés
• Delhi • Újdelhi • Kolkata • Csennáj • Jamshedpur • Mumbai • Bangalore

12. a) Melyek a hagyományos indiai ipar telepítő tényezői (7.8.)?
b) Melyek a legfejlettebb iparágak (pl. autógyártás) telepítő tényezői?
vasérc
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7.8. India iparának területi elhelyezkedése

13. a) Mi az oka annak, hogy az indiai informatikusokat szívesen foglalkoztatják világszerte?
b) Miért könnyű számukra a nemzetközi kommunikáció?
14. Mely iparágak adják a kiviteli termékek többségét (7.9.)?
gyémánt

nemesfém
ékszer

NEMESFÉMEK
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arany
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TERMÉKEK

VEGYIPARI TERMÉKEK
5,0%

ENERGIAHORDOZÓK
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FÉMEK

GÉPIPARI
TERMÉKEK
ELEKTRONIKAI
TERMÉKEK

7.9. India exportcikkei

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Melyek a fejlődést elősegítő, illetve nehezítő tényezők? Mutasd be
rendszerező vázlatban!
2. Bizonyítsd példákkal az indiai gazdaság kétarcúságát!
3. Készíts padtársaddal montázst vagy rajzot India egyik és másik
arcáról! Értelmezzétek a kétarcúságot!
4. Mutasd be, hogy milyen az élet Indiában egy hindu családfő szemszögéből nézve!
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Kik a 20 éves NAFTA nyertesei?

8–9. USA, Kanada, Mexikó földrajza
1. Gyűjtsd össze az atlasz térképei segítségével az USA legfontosabb természeti erőforrásait!
2. Értelmezd a gazdasági fejlődés összefüggéseit (8.1.)!
gazdálkodás lehetősége vonzotta
az embereket a városokból

földbőség
gazdag
természeti erőforrásokban

magas
munkabérek

munkaerőhiány

nyersanyagok,
energiahordozók

olcsóbb
termékek

gépesítés

bevándorlás

nagyobb
belső piac

fejlett feldolgozóipar

képzett szakemberek

tőke
Európából

USA gazdasági fejlődése
védővám

8.1. Az USA 19. századi gyors gazdasági fejlődésének okai

3. a) Foglald össze a fejlett országok demográfiai jellemzőit!

b) Vesd össze a demográfiai jellemzőket az ország népességgyarapodásával!

4. a) Mi okozza elsősorban a népességszám növekedését (8.2.)?

b) Miért nevezték az országot a „népek olvasztótégelyének”?
c) Milyen hatással van a gazdasági átalakulás (fejlődés és hanyatlás)
a migrációra?

Népességnövekedés (millió fő)

5. Milyen következményei vannak a kultúrák nagyfokú keveredésének az országban?
420
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8.2. Az USA demográfiai jellemzői

Hogyan vált a világ vezető
hatalmává
Az észak-amerikai erőtér meghatározó
nagyhatalma az Amerikai Egyesült Államok. Az első angol bevándorlók a 17. század
elején érkeztek a tengerentúlra, majd egyre
több bevándorló telepedett le az atlanti partoknál. Két és fél évszázaddal ezelőtt Anglia
legrégibb és leggyorsabban benépesülő
gyarmata volt. Függetlenné válását követően
a 19. század végére a világ vezető gazdasági
hatalmává vált. Világgazdasági, politikai és
katonai vezető szerepe fokozatosan alakult
ki a II. világháború után.
Az USA gazdasági fejlődését a természeti erőforrások alapozták meg (8.1.). Napjainkban ezekhez járul még az amerikai
érdekeltségű transznacionális vállalatok
külföldi leányvállalatai által megtermelt
profit, valamint a letelepített külföldi
– különösen a fejlődő országokból érkező – szakemberek és tudósok szaktudása.
Ezek a tudósok, mérnökök az amerikai
jobb kutatási feltételek és magasabb fizetés
miatt hagyják el országukat. Ezt nevezik
agyelszívásnak.
A világon a kutatásra és fejlesztésre (K+F)
fordított összeg több mint 40%-át az USAban költik el. Az ipari termelés meghatározói kivétel nélkül a K+F igényes ágak közé
tartoznak (pl. a repülőgépgyártás, az űripar,
a számítógép- és az elektronikai ipar, a hadiipar, a gépkocsigyártás). Az informatika
legújabb vívmányainak felhasználása tette
lehetővé, hogy az USA a világ pénzügyi,
innovációs, telekommunikációs központjává
is válhatott.

336

320

Miért multikulturális?

Betelepülők általi növekedés
255
253
250
Az 1970 óta itt élő
amerikai népesség
2015

245

236
2050

A nagyszámú és a világ különböző tájairól
érkezett bevándorlóknak köszönhetően az
USA vált a Föld egyetlen multikulturális
gazdasági nagyhatalmává. Napjainkban
azonban jelentős demográfiai, kulturális és
társadalmi átalakulás zajlik az angolszász
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népesség arányának fokozatos csökkenése
miatt (8.2.).
A gazdasági fejlődés együtt járt a népesség térbeli átrendeződésével is. A leg
korábban benépesült atlanti partvidékről
a 20. század elején a nehéziparnak és
a gépkocsigyártásnak köszönhetően északra,
a Nagy-tavak vidékére vándorolt a munkaerő. A kőolajkincs fokozatos kitermelése és
az iparosítás a 20. század közepétől a déli
területeket tette vonzóvá. A II. világháború
ban játszott hátországszerep és a földrajzi
fekvés felértékelődése a 20. század második
felétől a nyugati partvidék fejlődésének
kedvezett. A jobb munkalehetőség pedig
idevonzotta a népességet is (8.3.).

Miért vált „rozsdaövezetté”
az USA első ipari övezete?
Az USA első ipari övezete a Nagy-tavaktól
délre alakult ki, amely az 1970-es évekig alapvetően meghatározta a gazdaság jellemzőit.
Ekkor azonban az ipari övezet vastermelése
csökkent az olcsóbb dél-koreai, kínai, indiai
és brazíliai nyersvas, valamint egyéb, a vasat
helyettesítő nyersanyagok elterjedése miatt.
A bányászat, valamint a vas- és acélipar
hanyatlásával azonban jelentős gazdasági
szerkezetváltás kezdődött, amely a munkaerő elvándorlásával is járt.
A nyersanyagigényes ágazatok helyét
a K+F igényes tevékenységek vették át. Ilyen
a számítógép- és szoftvergyártás, a távközlés, a biotechnológia, amelynek legnagyobb
központjai: Boston, New York és Chicago.
Ezek hátterét az atlanti partvidék nagyvárosainak világhírű egyetemei (pl. Yale,
Harvard) biztosítják.
Az atlanti partvidék városai közül kiemelkedik New York, melynek világméretű
pénzügyi szerepe megkérdőjelezhetetlen.
A Wall Streeten épült értéktőzsde (New
York Stock Exchange) értékpapír-forgalma
a legnagyobb a világon. Földünk legnagyobb
értékű transznacionális vállalatai közül
soknak New Yorkban vagy közvetlen közelében van a központja. Az agglomerációban
országos jelentőségű az irodagépgyártás,
az elektronikai és a műszeripar, a gyógyszervegyészet.

6. a) Mitől függ a belső vándorlás iránya (8.3.)?
b) Mely területek a migráció vesztesei, és melyek a nyertesei?

8.3. Belső vándorlás az USA-ban 1970-től (Az oszlopok a népsűrűséget
jelölik. A narancssárga az 1970–2030 közötti odavándorlás, a kék az
elvándorlás mértékét jelzi.)

7. Állapítsd meg az atlasz térképeinek segítségével a nehézipar fő
telepítő tényezőit az USA-ban!
8. Miért nevezik „rozsdaövezetnek” az USA első ipari övezetét?
9. Milyen következményei vannak az ipar hanyatlásának (8.4.)?
Detroit népessége (millió fő)
2,0
1,5

Munkanélküliség (%)
New York
USA-átlag
Los Angeles

1,0
0,5
0
1890 1910 1930 1950 1970 1990 2015

Chicago
Washington D.C.
Michigan
Detroit
0

5

10
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8.4. Detroit autógyártásának súlya drasztikusan csökkent, hatása
kedvezőtlenül érintette a népességet

10. Válaszolj a kérdésekre a szemelvény elolvasása után!
Ha New York, akkor Jóbarátok: a Central Park közelében található
a főcímből ismert Pulitzer-szökőkút. A Greenwich Village negyedben
a Bedford és a Grove utcák sarkán álló épület jelenik meg a tévésorozat minden jelenetében mint a szereplők otthona. A Pókember legtöbb részletét Manhattan középső részén forgatták. A filmben látható a Central Park bájos kőhídja, az Empire State Building, a New York
Public Library és a Science Library is. A Bethesda Terrace szökőkútja
ismerős lehet a Zöld kártyából, a Stuart Little 2-ből vagy a Reszkessetek, betörők! 2-ből. A Tavern on the Green étterme és a Columbus
Circle is megjelenik a Szellemirtókban.
(vojazs.blog.hu felhasználásával)

a) Keresd meg ezeket a helyszíneket a Google Utcaképen!
b) Keresd fel a http://earthcam.com oldalt és éld, át New York
hangulatát!
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11. Az alábbi szemelvényrészek elolvasása közben válaszolj a kérdésekre, majd
jellemezd az észak-amerikai nagyváros és
agglomerációja szerkezetét (8.6.)!

c) Kövesd az utunkat a Google várostérképén!
d) Keress az interneten az USA öt legnagyobb városának központi üzletnegyedéről
képeket! Hasonlítsd össze őket!

New York-i túra
James barátunk a Kennedy repülőtérre
értünk jött autóval és végigvisz bennünket a belvárosig (Downtown). Brooklyn és
Queens lakónegyedein és ipartelepein
autózunk, és átmegyünk az East River fölött
a Queensboro hídon. Továbbhaladunk a
60. utcán a Central Park irányába. Mindenhol nagyon nagy a forgalom, sok lámpánál
kell megállnunk. Ebben a káoszban még valaki kiismeri magát? – kérdezem. A barátom
leint: – Nézzétek meg a várostérképet, egészen egyszerű az eligazodás a városban.

A Fifth Avenue-n haladunk déli irányban
a Madison Square Parkhoz, aztán egy
szakaszon a Brodwayn megyünk tovább,
végül bekanyarodunk a 14. utcába. Amerikai barátunk figyelmeztet bennünket:
– Amit itt látni fogtok, az is jellegzetessége a városainknak.

e) Kövesd az utunkat a várostérképen!
f) Keress képeket az interneten a manhatta
ni üzletnegyedről (CBD)!

a) Kövesd végig a Google térképén az eddig megtett utat!
b) Figyeld meg Manhattan várostérképét! Melyek ennek
a városszerkezetnek az előnyei és hátrányai?

á t m e n e t i központi üzleti negyed á t m e n e t i
belváros
zóna
zóna

előváros

előváros

kö
rg

rű

yű

A Central Park délkeleti sarkánál letérünk balra a Fifth Avenue-ra. Elhajtunk a Rockefeller Center előtt a 34. utcáig,
és az autókat az Empire State Building előtt parkoljuk le.
Amikor felpillantunk az épületre, elakad a lélegzetünk.
A 384 m magas, 102 emeletes épületben 25 ezer ember
dolgozik. Mióta vannak ezek a felhőkarcolók? – kérdezem
Jamestől. – A manhattani helyszűke miatt már régen is építettek magas épületeket, de az elektromos lift feltalálása óta
(1900) még magasabbra lehet építkezni – mondja James.
– Hogy van ez más nagyvárosban? – kérdezem. – Szinte minden nagyváros központi üzletnegyedében ilyen felhőkarcolók állnak – kapom a választ.

központi üzleti negyed
átmeneti zóna
parkolók
megújított lakóterületek
slumok

belváros
előváros
ipari és üzleti parkok
bevásárlóközpontok
lakóövezetek

8.6. Az észak-amerikai nagyváros jellegzetes szerkezete
Egy megerőltető nap végéhez közeledünk. Visszaülünk az
autónkba, és a széles kivezető úton az elővárosok (szuburbia) irányába megyünk. Közben óriási ipari parkok és bevásárlóközpontok mellett haladunk el. Csak 1,5 óra múlva
érjük el James lakónegyedét. Családi házak sorakoznak
családi házak mellett.

g) Magyarázd meg, hogy miért van nagy jelentősége az USA
városaiban az autónak!

8.5. New York belvárosa felhőkarcolóival
8.7. Lakóház az elővárosi övben
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USA, Kanada, Mexikó földrajza
New York high-tech kutatóintézetei jó
kapcsolatot ápolnak a kitűnő egyetemekkel,
amelyek közül a Columbia, a Yale és a Princeton a legismertebbek. A város kulturális
élete nemzetközi mércével összehasonlítva is
egyedülálló; múzeumai, színházai, könyvtárai és könyvkiadói világhírűek. A világváros
azonban nemcsak a pénzvilágban betöltött
szerepéről, a sokszínű kultúrájáról ismert,
hanem a lerobbant, zsúfolt városrészeinek
problémáiról is.
Washington D.C. az ország fővárosa, önálló közigazgatási egység. A városban nincsenek
felhőkarcolók, itt él a mindenkori amerikai
elnök (Fehér Ház), itt található a törvényhozás
épülete (Capitolium) és a Pentagon ötszög
alakú hadügyminisztérium épülete.
Közép-Nyugat továbbra is megőrizte
mezőgazdasági jellegét, nagyvárosai (pl.
Kansas City, St. Louis) fontos élelmiszeripari központok (pl. malomipar, húsipar).

Területi átrendeződések
Az ipar területi átrendeződése kedvezően érintette az USA Atlanti-óceántól a
Csendes-óceánig húzódó déli és délnyugati peremét, a napfényövezetet (8.8.).
K

Vancouver
Seattle

A

N

A

D

Itt is meghonosodtak a K+F igényes ágazatok (atomipar, űrkutatás, repülőgépgyártás, számítástechnika). Az 1960-as évektől
az USA déli államaiba egyre több külföldi
működőtőke áramlott, mert alacsonyabbak voltak a munkabérek, kisebbek
voltak a megélhetési költségek, és az önkormányzatok egymással versenyezve adtak
kedvezményeket a befektetőknek. Ezért az
új autógyárak és azok beszállító üzemei
a déli államokban koncentrálódtak.
A déli országrész gazdasági fejlődésében
a szénhidrogén bányászatnak, az erre települő petrolkémiai iparnak és a vízenergia-készleteknek volt még meghatározó
szerepe. Ennek köszönhette gyors fejlődését a körzet kőolajipari központja, Dallas is.
A déli államok fejlődésében fontos szerepet játszik a NAFTA és dél-amerikai vonzáskörzete között kialakult élénk kereskedelem.
A Dél- és Közép-Amerikából behozott áruk
zömét New Orleans kikötőjében rakják
partra és itt, illetve a környező településeken
dolgozzák fel. A körzet hagyományos me
zőgazdasági termékét, a gyapotot a textil
ipar dolgozza fel, de jelentős a zöldség- és
gyümölcstermesztésre települt hűtő- és tartósítóipar is.

A

– alumíniumipar
– repülőgépgyártás
– hajógyártás
– szoftvergyártás
– faipar

rozsdaövezet

ipari központ
ipari központ
(válság és szerkezetváltás)
pénzügyi, politikai központ

napfényövezet

az innováció fő területei
munkaerő-vándorlás iránya
K+F ágazatok
gazdasági együttműködés
M maquiladorák
(Kanada, Mexikó)

– elektronika
– gépgyártás
– autógyártás
– repülőgépgyártás

Montréal
Toronto
Chicago

San Francisco

Salt Lake City

Cleveland

Szilíciumvölgy

– textilipar
– gépgyártás

Denver

– elektronika
– gépgyártás
– repülőgépgyártás

Los Angeles

– elektronika
– gépgyártás
M
– repülőgépgyártás
– hajógyártás
– szoftvergyártás
– faipar

M

M

M

E

X

M

I

K Ó

Pittsburgh

New York

Washington

St. Louis

Dallas

M

Boston

Detroit

Houston

M
M

Atlanta

– kőolaj-finomítás,
vegyipar
– gépgyártás
– élelmiszeripar

New Orleans
Miami

12. a) Állapítsd
meg az atlasz segítségével, hogy melyek
az amerikai napfény
övezet fő természeti
erőforrásai!
b) Mire utal a „nap
fényövezet”
kifejezés?

13. a) Elemezd
a területi átrendeződés irányát és annak
okait (8.8.)!
b) Mely tényezők vonzották a működőtőkét a déli államokba?

14. a) Keresd meg
New Orleans városát
a Google térképen!
b) Hogyan segítette
földrajzi helyzete
a kialakulását?
c) Felismerhetők-e
a város szerkezetén
az észak-amerikai
városok jellegzetességei? Miért?
d) Mely zenei stílus
világhírű központja?
15. Nézz utána,
hogy miről nevezetes:
– 128-as út (Boston);
– Kutatás háromszöge (Raleigh–Durham–
Chapel Hill);
– Űrháromszög
(Huntsville, New
Orleans, Miami,
Cocoa Beach).

8.8. Gazdasági átalakulások, területi átrendeződések és gazdasági kapcsolatok az USA-ban
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16. a) Jellemezd
az USA iparának
világgazdasági jelentőségét (8.9.)!
b) Adj magyarázatot
a legkiemelkedőbb
iparágakra!
17. Melyek a nyu
gati országrész fő természeti erőforrásai?
Használd az atlaszt!

18. a) Olvasd el
a leírást, és jellemezd
Los Angeles népességének összetételét!
b) Nevezd meg
a felmerülő problémákat is!

földgázautógyártás (12,7%)
termelés (20%) elekromosipar (18%)
vegyipar (16%)

8.9. Az USA részesedése a világ iparából
Isten hozta Los Angelesben! Ez a város a leg
nagyobb mexikói város Mexikón kívül, a legnagyobb iráni város Iránon kívül, a legnagyobb koreai város Dél-Koreán kívül. Los
Angelesben, az állami iskolákban 84 nyelven
beszélnek.
(GEO magazin, 2015)

19. a) Milyen hatással van a migráció
Los Angeles népességére?
b) Várhatóan hogyan
változik a népességszáma az elkövetkező
évtizedekben?
Miből gondolod?
20. a) Los Angeles
világszerte ismert
a magas légszennyezettségéről. Sorold fel
a szennyezést kiváltó
emberi tényezőket és
a problémát súlyosbító környezeti okokat!
b) Milyen megoldást
javasolnál a probléma kezelésére?

gépgyártás
(11%)

8.10. Los Angeles

Az űrkutatás világszerte ismert központja
Houston (NASA). A körzet gyorsan fejlődő
nagyvárosa Atlanta, amely több transznacionális vállalat székhelye (pl. Lockhead repülőgépgyár, Coca-Cola). Repülőgépgyártása
és élelmiszeripara mellett egyre fontosabb
szerepet tölt be a pénzügyi és szolgáltatási
ágazatokban. Komoly bevételt jelent a déli
körzet számára az idegenforgalom. Az ágazat a kellemes éghajlatnak és a fürdőzésre
alkalmas tengernek köszönheti rohamos
fejlődését, legismertebb központja Miami.

Az USA nyugati államaiban
A nyugati államok hagyományos iparágait (színesfémkohászat, hadiipar, atomipar,
valamint a fa- és papíripar) a Sziklás-hegység gazdag színesfém- és uránérckészlete, hatalmas erdőségei és bőséges víz
energiája hívta életre. A Kaliforniában
és Alaszkában található kőolaj- és földgázlelőhelyek teremtették meg a petrolkémia alapját. A nyugati tengerparti
sáv az USA és talán a világ legfontosabb
számítástechnikai, mikroelektronikai
központjává vált. A San Francisco melletti Szilícium-völgy hatalmas technológiai parkjában kutatóintézetek és elekt
ronikai üzemek dolgoznak együtt és
fejlesztik ki az iparág legkorszerűbb csúcstechnológiát igénylő termékeit. Itt található
az Apple, a Google, a Yahoo, a Facebook,
a Linkedin központja is. Az itt dolgozó
mérnökök és tudósok közel egyharmad
része angolul kiválóan beszélő indiai. San
Francisco és Los Angeles forgalmas kikötők, sokoldalú gazdasági, szolgáltató és
oktatási központok.
Fontos bevételt jelent az egyre jobban
fellendülő idegenforgalom és a nagy múltú
filmipar (Hollywood). Az északi nagyváros, Seattle a világ legfontosabb szoftverfejlesztő (pl. Microsoft) és repülőgépgyártó
(pl. Boeing) fellegvára.

Egy garázs a szülőhelye a világ első csúcstechnológiáját kifejlesztő régiójának, a Szilícium-völgynek. Az ötlet a Stanford Egyetem egyik professzorától származik, aki arra biztatta a diákjait, hogy
indítsanak saját elektronikai cégeket a régióban, ahelyett hogy a keleten meglévő cégekhez csatlakoznának. A tanácsot megfogadó első két diák William R. Hewlett és David Packard volt.
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USA, Kanada, Mexikó földrajza
Kanada a Földünk egyik
legnagyobb nyersanyag
exportőre
Az USA világgazdasági jelentősége mellett
szinte eltörpül az észak-amerikai integráció
(NAFTA) másik két tagországa. A NAFTA
keretein belül Kanada és az Amerikai
Egyesült Államok az innováció, Mexikó az
alacsony költségeivel igyekezett biztosítani
versenyképességét. A fejlett ipari országok
sorába tartozó Kanada elsősorban gazdag
természeti erőforrásainak kitermelésével
és értékesítésével kapcsolódik be az együttműködésbe.
Az ország területét a franciák fedezték
fel és gyarmatosították a 17. század elején,
majd az évszázadokon át tartó a brit–francia
versengés a britek javára dőlt el. A francia
és az angol is alapító nemzet, ezért mindkét

nyelv hivatalos Kanadában. A hatalmas
erdőterületekre épülő fakitermelés, az ásványkincsek bányászata, a védővámok bevezetése és az USA-ból érkező tőke serkentette
a feldolgozóipar fejlődését.
Az ország idegenforgalmának jelentőségét növelik a csodálatos kanadai tájakat,
az egyedülálló természeti értékeket védő
nemzeti parkok, a horgászat, a téli sportok,
a természetjárás.
Kanada gazdasága ezer szállal kötődik
az USA-hoz. Külkereskedelmének több
mint 60%-át is déli szomszédjával bonyolítja le. Jelentős az USA-ból érkező működőtőke-befektetés is. Különösen szoros az
együttműködés a gépipar, elsősorban a
személygépkocsi-gyártás területén. Az ország
legfontosabb és legsokoldalúbb gazdasági
központja Torontó. A főváros, Ottawa inkább
csak a közigazgatási központ szerepét tölti be.

23. Melyek Kanada
természeti erőforrásai? Állapítsd meg az
atlasz segítségével!

21. a) Milyen kapcsolatot veszel észre Kanada földtani felépítése és

ércbánya

az ország ásványkincsei között (8.13.)?
b) Miért Kanada Földünk egyik legnagyobb nyersanyagexportőre?
c) Jellemezd Kanada gazdaságát az ábrák elemzése alapján!
ásványi nyersanyagok

járművek

gyémántbánya
kohászat

gépipari termékek
9,3%
kohászati termékek

22,6%

19,4%
vegyipari termékek

élelmiszerek és faáru
19,9%

8.11. Kanada kiviteli termékei

11,6%

7,8%
nemesfémek
4,7%

elektronika

2,9%
textil
2,0%

22. Hogyan segítik az ország vízrajzi és a domborzati adottságai az

8.13. Kanada ásványkincseinek előfordulása
és a feldolgozóipar térbeli elhelyezkedése

energiagazdálkodást és az ipart?
egyéb megújuló
szélenergia energia
1,9% 2,3%
nukleáris
energia
13,3%
fosszilis
energia
20,0%

egyéb megújuló
szélenergia energia
vízenergia 4,1% 2,1%
6,6%
nukleáris
energia
19,4%

vízenergia
62,5%

8.12. Kanada és az USA energiaszerkezete

vízerőművek
olcsó elektromos
áram

timföld
Ausztráliából
bauxit
Latin-Amerikából

fejlett alumíniumkohászat
fosszilis
energia
67,7%

export (USA, Japán)

8.14. Kanada fejlett alumíniumkohászatának
összetevői
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A maquiladorák szerepe
Mexikó felzárkózásában
A NAFTA harmadik tagja, Mexikó elsősorban olcsó
munkaereje révén vesz részt az integrációban. Különösen az ország északi határ menti térségeiben érezteti
kedvező hatását a gazdasági együttműködés. Itt több új
ipari park is létesült, amelyekben többek között elektronikai, híradástechnikai, gépjármű-összeszerelő üzemek
és vegyipari cégek is helyet kaptak. Az Európai Unióval
kötött kölcsönös együttműködés keretében mérséklik
vagy eltörlik az ipari, mezőgazdasági és halászati termékek vámjait.
Az 1950-es évek közepétől az 1970-es évek elejéig
Mexikó alacsony inflációjú, pénzügyileg stabil ország
volt. Az 1973–74-es olajválság idején az olajexport többletbevételt eredményezett Mexikóban, azonban alig
egy évtized múlva nem tudta fizetni az adósságát, ezzel
kirobbant az adósságválság, és az infláció mértéke
a 100%-ot is elérte. Elmaradtak a reformok, ezért az
1990-es években 4-5 millió mexikói vándorolt az USA-ba.
Az amerikai és japán cégek az olcsó munkaerőt
kihasználva Mexikó északi határa mentén leányvál
lalatokat létesítettek. Ezek a vállalatok kedvezményesen,
vámmentesen vihetik be alkatrészeiket, majd a mexikói
24. a) Hasonlítsd össze Mexikó GDP-jének értékét a GDP
növekedésével (8.15.)!
b) Milyen hatással volt az 1970-es évek elejének és végének
olajválsága a mexikói GDP-növekedésére?
c) Mi okozta a gazdasági visszaeséseket?

üzemeikben készterméket állítanak elő, amik visszakerülnek az Egyesült Államokba és Japánba. A határ
menti övezet gazdasági fejlődése különösen a NAFTA
életbelépése után vált érezhetővé, amikor működőtőke is
érkezett ide. Napjainkban már Mexikó belső területein
is elterjedtek ezek az üzemek. Ezt az exportra termelő
üzemet Mexikóban maquiladorának nevezik.
Mexikó gazdasági folyamatait NAFTA tagsága, az USA
gazdasága és (mivel a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője) a kőolaj világpiaci ára befolyásolja.

A mezőgazdaság útjai
Az USA kedvező természeti viszonyai lehetővé teszik,
hogy a trópusi növények kivételével fedezze az ország
szükségleteit és több, alapvető mezőgazdasági termék
(búza, kukorica, szója, hús, baromfi) legnagyobb szállítója
legyen a világexport 1/5-ével. Kanadából származik a
világ búzakivitelének 1/5-e. Az USA és Kanada fejlett
mezőgazdaságának szerepe ennek ellenére egyre kisebb
(1-2%) a GDP előállításában és a munkaerő foglalkoztatásában. Mindkét országban a mezőgazdasági termelésre
jól gépesített, korszerű farmok szakosodtak. Kanada
újságpapírgyártó nagyhatalom, fenyőerdőinek kitermelése és feldolgozása a nyugati országrészben tömörül.
26. Miért segítették a maquiladorák a gazdasági növe-
kedést Mexikóban?
profit

külföldi tulajdonú vállalat
import

export

(%)
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8

átlag: 6,7%
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8.15. Mexikó gazdasági növekedése
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25. Mi az oka annak, hogy Mexikó autógyártása dina-
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8.17. Mexikó és az USA kereskedelme
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USA, Kanada, Mexikó földrajza
27. a) Adj magyarázatot Mexikó és az USA külkereskedelmének kapcsolatára (8.16.)!
b) Mitől változna a mexikói külkereskedelmi egyenleg?
28. a) Melyek a NAFTA-országok mezőgazdaságának
kedvező és kedvezőtlen természeti adottságai?
b) Melyek a hasonlóságok és különbségek?
c) Mi az oka annak, hogy Kanada területének csak 1/7 része
alkalmas mezőgazdasági hasznosításra?

29. a) Mely természeti és társadalmi tényezők következtében övezetes a mezőgazdaság (8.17.)?
b) Milyen kapcsolat van a fogyasztópiac közelsége és az
övezetesség között (8.17.)?
30. a) Miért fontos Kanada és USA számára Mexikó élelmiszerexportja?
b) Nevezz meg olyan mexikói élelmiszereket, amelyek
kiegészítik az USA és Kanada lakosságának táplálkozását!

búza
kukorica
rizs
gyapot
dohány
cukornád
szőlő
citrusfélék
déligyümölcs
kávé
fa
szarvasmarha
juh
erdőgazdálkodás
gabonatermesztés
(búza, kukorica)
vegyes gazdálkodás
(mezőgazdaság,
állattenyésztés)
tej- és kertgazdálkodás,
takarmánytermesztés
rét- és legelőgazdálkodás
öntözéses gazdálkodás
gyümölcs-zöldség
ültetvényes gazdálkodás
talajváltó gazdálkodás
(trópusi erdő)
mezőgazdaságilag
nem hasznosítható
terület

8.18. A termelés alkalmazkodik a természeti adottságokhoz, ezért övezetekbe, körzetekbe rendeződött

Összefoglaló kérdések, feladatok
Fogalmak

ipari övezet • napfényövezet • farm • posztin
dusztriális gazdaság • olcsó munkaerő • agy
elszívás • vámmentesség • exportra termelő
övezet • maquiladora • NAFTA • Washington
• New York • Chicago • Detroit • Atlanta • New
Orleans • Houston • Miami • Dallas • Los Angeles • San Francisco • Seattle • Ottawa • Mexikóváros • Szilícium-völgy

1. Mely tényezők segítették az USA világgazdasági vezető szerepének
kialakulását?
2. Mi a magyarázata annak, hogy Kanada gazdag természeti erőforrásokban?
3. Mi tette szükségessé, majd lehetővé a mexikói foglalkoztatottság
javulását?
4. Állíts össze egy bemutatót Kanada és Mexikó turisztikai nevezetességeiből!
5. Hogyan használta fel a NAFTA három országa az együttműködésben
rejlő lehetőségeket?
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Mexikótól Tűzföldig

10. Latin-Amerika földrajza
1. a) Jellemezd
Latin-Amerika helyzetét!
b) Melyek a legfontosabb természeti
erőforrásai? Gyűjtsd
össze az atlasz segítségével!

2. Gyűjtsd össze
a demográfiai változások okait (10.1.)!

A spanyolok és portugálok a 16. században
kezdtek bevándorolni Amerikába, ekkor kezdődött a kontinens leigázása, az indián őslakosság legyilkolása, kiirtása. Tömegesen
hurcoltak be fekete rabszolgákat Afrikából,
főként a brazíliai és a karib-tengeri cukornádültetvényekre. Az európai bevándorlók
a latin eredetű kultúrát, nyelvet honosították meg, ezért nevezik a Rio Grande folyótól
(Mexikó északi határától) a Tűzföld csücskéig
nyúló területet Latin-Amerikának.
(millió fő)
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3. Mi az oka
a népesség térbeli
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10.1. Latin-Amerika teljes és városi népességének gyarapodása (1980–2020)

4. a) Jellemezd

Latin-Amerika nincstelenjei közül sokan az
USA-ban szeretnének munkát vállalni, mert
az otthoni bérükhöz képest több pénzt kereshetnek. Ezek az emberek többnyire illegálisan tartózkodnak az országban, ezért kevés
fizetségért is hajlandóak elvállalni a legnehezebb munkát is. A határátlépéskor gyakran
kerülnek konfliktusba a határőrökkel, még
tűzpárbaj is kialakulhat. A visszatoloncolt
illegális határátlépők akár már másnap újra
próbálkoznak.

a 10.2. ábra segítségével Latin-Amerika
gazdasági fejlődésének szakaszait!
b) Igazolható-e az
1950–70-es évek gazdasági fejlődése és az
1980-as évtized gazdasági visszaesése?
(%)
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átlag: 3,0%
átlag: 1,5%
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Latin-Amerikát az 1950–70-es években
gyors gazdasági fejlődés jellemezte (10.2.).
A fejlesztés központi célja a főként belső
piacra termelő iparosítás volt, természetesen
a külföldi, elsősorban az USA-ból érkező
tőke bevonásával.
Azonban az 1980-as évek világgazdasági visszaesése miatt a gazdasági fejlődés
megtorpant, a belső kereslet visszaesett,
a külföldi befektetők elbizonytalanodtak,
és a világ más pontját (pl. Délkelet-Ázsiát)
választották befektetéseik helyszínéül.
Csökkent Latin-Amerika részesedése a vi
lágkereskedelemből. Elszabadult az infláció,
amelynek nagysága néhány országban
három, sőt négy számjegyűre emelkedett.
A gazdasági problémák megoldására az
államok jelentős hiteleket vettek fel, és eladósodtak. A gazdasági válság miatt LatinAmerikában az 1980-as éveket „elveszett
évtizednek” is nevezik.
A 20. század utolsó évtizedében azon
ban ismét megmutatkoztak a fejlődés jelei. Jelentős beruházások történtek a feldolgozóiparban (elektronika, személygépko
csi-gyártás, élelmiszeripar), és az országok
közötti gazdasági együttműködés is megkezdődött. A fejlődés elsősorban a kedvező
világgazdasági folyamatoknak és a működőtőke bevonásának, nem pedig a gazdasági szerkezet tényleges korszerűsítésének
köszönhető.

Miért torz még mindig
a gazdasági szerkezet?

átlag: 5,8%

6

Miért nem ismernének
Latin-Amerikára ma az
egykori hódítók?

2015

–2
–4

10.2. Latin-Amerika ingadozó gazdasági növekedése (GDP növekedése)

Latin-Amerika országainak gazdaságát még
mindig a torz gazdasági szerkezet határozza
meg, amely egyrészt a gyarmati múlt örökségének, másrészt a fejlett országoktól való
függésnek a következménye.
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5. Miért függenek a fejlett országoktól a fejlődő országok?

6. a) Melyek a mezőgazdaságra ható kedvező és kedvezőtlen természeti adottságok?
b) Milyen kedvezőtlen hatással van a talajra a monokultúrás gazdálkodás?
7. a) Nevezd meg Latin-Amerika trópusi mezőgazdaságának fő termékeit!
b) Nevezd meg Latin-Amerika mérsékelt övezeti mezőgazdaságának jellegzetes termékeit!
c) Készíts listát a latin-amerikai eredetű, Európában kapható termékekről!

8. Milyen környezeti károkkal járt a mezőgazdaság
területi átrendeződése (10.3.)?

9. Milyen kapcsolat van a földtani felépítés és az ásványkincsek fajtái között (10.4.)?
10. a) Hogy keletkezik a vasérc, a bauxit, a rézérc, az
ezüstérc?
b) Miért gazdag színes- és nemesfémek érceiben az Andok?
11. a) Hogyan keletkezett a kőolaj?
b) Melyek Földünk legnagyobb vagyonnal rendelkező térségei?
12. Olvasd el az alábbi szemelvényt, majd keress magyarázatott a leírt jelenségre!
Venezuela hiába rendelkezik a világ legnagyobb ismert kőolajkészletével, szinte biztos, hogy záros határidőn belül
csődbe megy. Az infláció hétszáz százalék, vécépapír nincs,
a benzin viszont nagyjából ingyen van, a tévéket pedig hatósági áron adják. Az áramhiány miatt csak négy napot kell
dolgozni, hajat szárítani viszont nem illik.
(index.hu, 2016)

kőolaj 18%

Exportra termelő
nagybirtokok
ültetvényes
gazdálkodás
gabonafélék,
szójabab
külterjes
állattenyésztés
fakitermelés
Hagyományos, önellátó
kisbirtokok
hegyvidéki
gazdálkodás

Venezuela

vasérc 18%

ezüst 19%
Peru

Brazília

rézérc 10%

bauxit 9%

Chile

égető-talajváltó
gazdálkodás
konfliktusok
a földhiány miatt
a mezőgazdasági
területek
terjeszkedése

10.3. Latin-Amerika mezőgazdaságának átalakulása

Latin-Amerikára a nagybirtok nagyfokú koncentrációja jellemző. Az óriási méretű földbirtokokon
(latifundiumokon) alacsony színvonalú gazdálkodás
folyik, egyoldalú a termelés, mindössze egy-két féle
növényt termesztenek. A trópusi ültetvényes gazdál
kodás viszonylag kis területre jellemző, azonban termékei fontosak az exportban. Fő terményei: a kávé,
a cukornád, a banán, a kakaó, a gyapot. A mérsékelt
övezet szántóföldjeinek fő terménye a búza és a kukorica.

rézérc 30%
Részesedés a Föld
2014-ben ismert készleteiből

10.4. Latin-Amerika részesedése Földünk
érc- és kőolajvagyonából

Az utóbbi évtizedben jelentősen növekedett a magas fehérje- és olajtartalmú szójabab vetésterülete és
termésmennyisége. Földünk szójababtermésének fele
Brazíliából és Argentínából kerül ki. Az olajos magvak
exportja az utóbbi évtizedben megháromszorozódott.
A harmadidőszak óta fejlődő hegységek előterében
jelentős kőolajtelepek képződtek, Mexikó és Venezuela
kitermelése nagyarányú. Az utóbbi években Brazília
kőolajtermelése megközelítette Venezueláét, mert
a közelmúltban jelentős kőolajmezőket tártak fel.
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Brazília, a fél kontinensnyi ország
Brazília regionális nagyhatalom és a világgazdaság
fontos szereplője. Az 1980–1990-es évek valutaválságának kiheverése után gazdasága mára megerősödött.
Az ezredforduló óta az ország gazdasága látványosan
fejlődik, bár az utóbbi években gazdasági növekedése
megtorpant. A jól érzékelhető fejlődés ellenére azonban Brazília komoly társadalmi problémákkal is küzd.
A nagy jövedelmi különbségek miatt egyre nagyobb
a feszültség a társadalmi rétegek között.
Brazília autógyártása dinamikusan fejlődik, gazdaságának egyik húzóágazata. A cukornádból egyre több
bioetanolt készítenek, amelyet autók üzemanyagaként
használnak.
São Paulo a 20 millió feletti népességével a déli
félgömb óriásmetropolisza és az ország gazdasági
motorja. A 12 millió lakosú Rio de Janeiro 200 évig
volt Brazília fővárosa, majd az 1960-ban alapított és
világhírű építészek által megtervezett Brazíliaváros
vette át közigazgatási feladatait.

Nem csak banán van
Banánköztársaságoknak nevezik a közép-amerikai
földhíd trópusi éghajlatú kis országait. Az elnevezés
arra utal, hogy ezekben az országokban a mezőgazda13. a) Miért lett Brazília a világ egyik legnagyobb autógyártója?
b) Mely telepítő tényezők segítették az autóipar fejlődését?
c) Magyarázd meg az autóipar térbeli elrendeződését (10.5.)!
alacsony környezetvédelmi
és egészségügyi kiadások
olcsó,
szakképzett
munkaerő
alkatrészgyárak
közelsége

São Paulo
bővülő belső piac,
autóutak építése Curitiba
kedvezmények
biztosítása
a gyárak
telepítéséhez

Porto Alegre

ság (főként a banántermesztés, de a kávé, a kakaó és
a cukornád is) tölt, illetve töltött be meghatározó szerepet a gazdaságban. Több ország rendelkezik jelentős,
főként színes- és nemesfémérc-vagyonnal is. Azonban kitermelésük még nem számottevő, a kitermelt
nyersanyagokat pedig többnyire feldolgozatlanul értékesítik. A feldolgozóipar elmaradott, rendszerint
az élelmiszer- és a könnyűipar képviseli. A banánt, a kávét, a kakaót, a cukornádat többségében külföldi tulajdonú ültetvényeken, fejlett agrotechnikával termesztik. Ezekben az országokban az amerikai tőke szerepe a meghatározó. A világon eladott banán
fele Ecuador, Costa Rica és Kolumbia ültetvényein
terem.

Adóparadicsomok
Az off-shore angol kifejezés, amely parttól távol esőt
jelent. Az off-shore cég olyan vállalkozás, amelyet egy
olyan országban jegyeztek be, ahol valójában nem folytat
gazdasági tevékenységet. Vannak olyan államok vagy
területek (pl. Bahamák, Dubaj, Seychelle-szigetek),
amelyek az ott bejegyzett off-shore cégek számára
adókedvezményeket, esetenként adómentességet biztosítanak, azaz ezek a cégek teljesen törvényes módon
mentesülhetnek az adózás alól. Ezeket az országokat,
területeket nevezzük adóparadicsomoknak.
15. Elemezd a 10.6. ábrát!
szójabab

Belo Horizonte

10,5%
baromfi
3,3%
cellulóz

Rio de Janeiro

2,8%
kávé

exportkikötők
közelsége

2,6%
külföldi
tőke

10.5. Brazília Földünk egyik legnagyobb autógyártója

14. Mit jelent a banánköztársaság elnevezés?
Véleményed szerint, megállja-e a helyét napjainkban
is ez az összefoglaló név?

VEGYIPARI
TERMÉKEK

ÁSVÁNYKINCSEK,

Brazíliaváros
nyersanyagot
biztosító
acélipar

cukornád vasérc

5,4%

8,7%

nyers
kukorica szarvas- kőolaj
marha
ENERGIAHORDOZÓK
2,1%

1,9%

ÉLELMISZEREK,
FAIPARI
TERMÉKEK

6,7%
repülőgép,
űrhajó
2,8%
autó JÁRMŰVEK
2,4%

GÉPIPARI
TERMÉKEK

KOHÁSZATI
TERMÉKEK
arany
1,7%
NEMESFÉMEK

TEXTIL

10.6. Brazília kiviteli termékei (2015)

16. Magyarázd meg az alábbi idézet lényegét!
„Ha ön legközelebb egy omlós hamburgerbe harap, ezzel
akaratlanul is hozzájárul, hogy néhány hektárral több trópusi esőerdőt pusztítsanak el valahol a világon.”
(UNESCO)
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Latin-Amerika földrajza
Sokan, főként a tehetősebbek úgy gondolják, hogy a pihenésre leginkább alkalmas, idilli helyet egy kis trópusi szigeten
találhatják meg. Ez a „menekülőturizmus”
magyarázza az érdekes természeti képű,
romantikus, festői szépségű üdülőszigetek
népszerűségét. Gazdasági életük az idegenforgalom kiszolgálásán alapszik (10.7.).
Az egész évben kellemes kikapcsolódást
nyújtó karib-tengeri szigetek a fellendülő
világturizmus kedvelt célpontjai, a hűvös tájak lakói számára különösen télen vonzóak.
Mauritius
Bermuda
Dominikai Közt.
Seychelle-szigetek
Belize
Jamaica
São Tomé és Príncipe
Bahama-szigetek
Aruba
Vanuatu
Maldív-szigetek
Palau
0

20

40
60
(százalék)

80

100

10.7. A turizmusból származó bevétel aránya az
exportból néhány trópusi üdülőszigeten

Bahamák: nincs személyi jövedelemadó,
társasági adó és öröklési adó, a cégeknek évi
200 USD-t kell fizetniük.
Belize: nincs társasági adó, a cégalapítás díja
100 USD, 100 USD éves díj.
Mauritius: Nincs társasági adó, a cégfenntartás éves díja 100 USD.

17. a) Miért vonzóak az adóparadicsomok? Milyen szolgáltatásokat nyújtanak?
Állapítsd meg a példák alapján!
b) Mi tette lehetővé
az adóparadicsomok
felvirágzását?

Így jut el hozzád a banán
A banánt éretlenül, zöl
den szüretelik, majd szüretelés után megmossák,
felcímkézik és dobozokba rakják. Az ültetvényről
teher
autóval szállítják a
ba
nánt a raktárba, ahol
meg
vizsgálják és osztályozzák. Mivel az európai
vásárlók tökéletes gyü
mölc sre vágynak, csakis
a hibátlan banánt exportálják. Amelyik gyümölcs
nem felel meg a magas minőségi elvárásoknak, azt
helyben, igen alacsony
áron adják el. Akár hat
nap
ba is beletelik, míg
a banán hajóval eljut
Dél-Amerikából vagy a
Karib-tengeri szigetekről
10.9. A banán csomagolása
Európába. A hajó gyomrában a hőmérséklet nem
haladja meg a 13,3 °C fokot, mert ez megakadályozza az érését. Európa
nagy kikötőiből (Amszterdam, Hamburg stb.) a banánt hűtőkamionokkal szállítják el a banánérlelő üzemekbe. A fogyasztópiac közelében
érlelik, mert az érett banán szállítása nagyon kockázatos. A banán az
érlelő üzemekből a szupermarketekbe, az élelmiszerüzetekbe kerül.

Olvass utána! Hogyan érlelik az Európába érkezett banánt?

10.8. Tahiti

Fogalmak

Latin-Amerika • ingadozó gazdaság • bioetanol • banánköztársaság • adóparadicsom •
off-shore cég • trópusi üdülősziget • São Paulo
• Rio de Janeiro • Brazíliaváros • Buenos Aires

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mutasd be Latin-Amerika erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit
és veszélyeit a munkafüzet 104. oldalán lévő ábra szempontjainak megfelelően! Jegyzeteket a füzetben készíts!
2. Gyűjtsd össze azokat a lehetőségeket, amelyeket még nem használt
fel eléggé Latin-Amerika!
3. Melyek Latin-Amerika mezőgazdaságának fő termékei?
4. Melyek a térség legfontosabb exportcikkei?
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Miért van kétféle Afrika?

11. Afrikai nehézségek
Az afrikai népesség legnagyobb
problémái
Az afrikai országok gazdaságának fejlettsége, népesedési folyamataik, a lakosság életszínvonala és még
számos jellegzetesség miatt a kontinenst két nagy
egységre, Észak-Afrikára és a Szaharától délre fekvő
Afrikára (szubszaharai Afrika, Trópusi-Afrika) osztjuk.
A 19. századi gyarmatosítás maradandó nyomot hagyott
1. Nevezz meg olyan társadalmi mutatókat, amelyek
alapján rangsorolható az országok fejlettsége!

2. Milyen összefüggést találsz a gazdasági fejlettség és
a gyerekszám között (11.2., 11.3.)?
Észak-Afrika
szubszaharai Afrika

7
6
5
4
3
2
1
0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

11.2. Egy nőre jutó élveszületés Afrikában
gyermekek száma (fő)
8
Csád

6

Kamerun
Ghána
4
Namíbia
Egyiptom
3
Dél-afrikai Közt.

2

Algéria

Franciaország
Nagy-Britannia USA Svájc
Csehország
Magyarország
Németország
Portugália Olaszország
Hongkong

Tunézia
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GDP/fő (ezer USD)

11.3. Az egy főre jutó GDP és az egy nőre jutó gyerekszám

Szaharától
délre fekvő
országok

Észak-Afrika

940

400

1700

8550

Napi 1,25 USD-ből élők
aránya (%)

51

3

Alultápláltság
(népesség %-a)

26

<5

Alapfokú oktatásban
részt vevők aránya (%)

76

94

5 évnél fiatalabbak halan
dósága (1000 főre)

144

29

Születések aránya
15–19 éves nők esetében
(1000 főre)

121

31

22

60

47–51

74–77

490

27

62

13

7

11

GDP/fő (USD)

TBC-megbetegedés
(100 000 főre)

1
0

Népesség (millió fő)

Születéskor várható
átlagos élettartam (év)

Tanzánia

5

gokat az észak-afrikai országokkal a 11.1. táblázatban lévő
szempontok alapján!
b) Milyen társadalmi különbségekre következtetsz az adatokból? Mik különbségek természeti okai?

Fogamzásgátlót
használó nők aránya
(14–49 évesek, %)

Niger

7

3. a) Hasonlítsd össze a Szaharától délre fekvő orszá-

Szempontok

11.1. Földünk legszegényebb országai

(fő)

Afrika országainak életében. A kontinens országai a
gyarmattartók olcsó nyersanyag-kiszolgálói és termékeik
piacai voltak, ezért senkinek nem volt érdeke, hogy
fejlesszék a feldolgozóipart.
Afrika sokszínűségéről az is árulkodik, hogy lakói
több mint kétezer nyelvet beszélnek. A legtöbb országban több népcsoport él, ezért országonként általában
több hivatalos nyelvet is használnak.

Városi népesség aránya
nyomortelepeken (%)
Munkanélküliség (a mun
kaképes korúak százaléka)

11.1. táblázat. Társadalmi különbségek Afrikában
(2015–2016-es adatok)
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4. a) Hasonlítsd össze Észak-Afrika és a szubszaharai
Afrika népességének korösszetételét (10.4.)!
b) Mi a különbség magyarázata?

7. a) Hasonlítsd össze a két lány társadalmi helyzetét!
b) Magyarázd meg a különbségek okait és azok társadalmi
következményeit!

Részesedés a teljes népességből (%)
70
60
50
40

Lina
Etiópiában él

30
20
10

szubszaharai Afrika

Észak-Afrika

15–64 éves korosztály
0–14 éves korosztály

15–64 éves korosztály
0–14 éves korosztály

0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

11.4. Korösszetétel Afrikában

5. a) Hasonlítsd össze Észak-Afrika és a szubszaharai
Afrika népességének születéskor várható élettartamát (11.5.)!
b) Mi a különbség magyarázata?
(év)
80

5 testvére van, abbahagyja
2. osztályba megy, dél
az iskolát, mert vizet kell
utánonként a barátnőivel
hordania, tűzifát gyűjtenie 8 éves játszik
és gondoskodni a kisebb
testvéreiről
apja meghal AIDS-ben
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20
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11.5. Születéskor várható élettartam Afrikában

férjhez megy, megszületik
29 éves az 1. gyermeke

5. gyermeke születésekor
tudja meg a bábától, hol
kaphat ingyenes fogam
zásgátló szereket, nem
lesz több gyermeke
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nagyobbik gyereke óvo
34 éves dába jár

már 4 unokája van
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Egyéb tápanyagok aránya a táplálkozásban (%)

11.6. A táplálkozás szerkezete
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1 = Tanzánia
2 = USA
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Északnyugat-Európa,
Ausztrália

várható
78 éves születésekor
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szétaprózottság? Olvasd el a szemelvényt!
b) Milyen konfliktusok forrása lehet?

40

áp

em
én
yít
ő

1
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8. a) Miért nehezíti a fejlődést az etnikai, nyelvi, vallási
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11.2. táblázat. Milyen élet vár a gyerekekre?
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6. Miért nem egészséges az afrikaiak táplálékának
összetétele (11.6.)?

20

megkezdi egyetemi tanul
18 éves mányait

4. gyerekét várja, kompli
kációk lépnek fel, a gyermek meghal szülés köz
ben

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

40

középiskolába jár, most
van először fiú barátja,
tudja, hogyan védekezzen
a terhesség és az AIDS
ellen

egyetemi tanul
24 éves befejezi
mányait, azóta dolgozik

70

0

kap szexuális fel
12 éves először
világosítást az iskolában

férjhez megy egy férfihoz,
akit az anyja keresett neki,
megszületik az 1. gyereke, 16 éves
a családtervezésről alig
tud valamit
már 2 gyermeke van

Észak-Afrika
szubszaharai Afrika

Szilvia
Magyarországon él

Az óriási területű, nyelvi és vallási szempontból szétaprózott országokban a kormányzatok nem tudják kiterjeszteni hatalmukat a teljes országra, ezért csak a városi
lakosságot látják el infrastruktúrával. Az elhanyagolt vidéki területeken helyi hadseregek alakulnak meg a helyi
vezetők irányítása alatt, amelyek azonban előbb-utóbb
összeütközésbe keverednek a hivatalos hatalommal, ami
általában polgárháborúhoz vezet.

233

foldrajz10_V_fej_Europan_kivul.indd 233

2018. 04. 15. 19:46

9. a) Mi váltja ki az elvándorlást (11.7.)?
b) Hová vándorolnak az otthonukat elhagyni kényszerülő
tömegek?
10. a) Mi a következménye a fejlődő országokra jellemző
városrobbanásnak?
b) Melyek a városba áramlás mozgatóerői, taszítő és vonzó
tényezői?
Menekültek száma, 2014

(a származási ország szerint)

Egyesült
Királyság

4 000 000

Németország
Franciaország

USA,
Kanada

2 000 000
1 000 000
500 000
100 000

Szudán Eritrea Jemen

Algír

tranzitország

Tunisz
Kairó

Nyugat-Afrika
+28%

Ghána

Kelet-Afrika

Nigéria

+23%

+51% +19%

4000
Szomália

Accra Lagos

Kongói
Dem.
Közt. Burundi

kibocsátó ország

a legtöbb külföldi beruházást
vonzó városok, 2007–2013
(az „afrikai TOP 15”)

+20% a külföldi működőtőkebeáramlás évi átlagos
növekedési üteme,
2007–2013
Casablanca

KözépDélafrikai
Közt. Szudán

célország
a vándorlás
fő irányai
megerősített
határvédelem
tengeri átkelés
közben meghaltak
4000 száma (2000–2014)

12. a) Mivel magyarázható az ásványkincsgazdagság
(11.10.)?
b) Miért származik egy országnak kisebb exportbevétele
a nyersanyagok eladásából, mintha félkész vagy készterméket exportálna?

Tanger

25 000

Mali

11. a) Miért vettek fel hiteleket a szegény országok?
b) Miért és hogyan alakul ki az adósságválság?
c) Érveljetek! Lehet-e a gazdasági fejlődésben fontos szerepe a transznacionális vállalatoknak?
d) Milyen következményekkel jár, ha az ipar fejlesztése a kevésbé fejlett technológiák átvételével és alkalmazásával történik?

Uganda Kenya

+20%

+40%

Nairobi
Tanzánia

+23%

Luanda

+31%

Dar Es-Salaam

Zambia

Dél-Afrika

Mozambik

+14%

+33%

Johannesburg/
Pretoria
Maputo
Dél-afrikai
Közt.
Durban
+17%
Fokváros
Port Elizabeth

Dél-afrikai
Köztársaság

11.7. Az afrikai menekültek útirányai

11.9. A működőtőke érkezése Afrikába
Marokkó
NyugatSzahara

Líbia

Tunézia
Líbia

Algéria

Egyiptom

Mauritánia

Mali

Szudán
Nigéria

Közép-afrikai DélSzudán
Közt.
Kongói
Dem. Közt.

polgárháború
vagy erőszakos
konfliktusok
gyerekkatonák
részvétele

11.8. Polgárháborúk az utóbbi években

Szomália

Eritrea
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Guinea Burkina
Szudán
Csád
Nigéria
Faso
Dél-Szudán
Sierra
Etiópia
Leone
Közép-afrikai
Ghána
Közt.
Libéria ElefántSzomália
csontpart
Uganda
Gabon
Kongó Kongói
Dem. Közt.
Tanzánia

vasérc
mangánérc
rézérc
aranyérc
gyémánt
uránérc
kőolaj
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Namíbia

Zambia
Zimbabwe

Botswana

Dél-afrikai Közt.

11.10. Afrika gazdag ásványkincsekben
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Afrika földrajza
A földrész Szaharától délre fekvő országaiban gyorsan
gyarapodik a népesség száma. A születésszabályozás
bevezetése néhány országban eredménnyel járt, de a legtöbb helyen az írástudatlanság, a társadalmi szokások és
hagyományok megnehezítik a kezdeményezések sikerét.
Szinte mindennapos az éhezés. A gyerekek nem jutnak elegendő, a fejlődésükhöz szükséges fehérjéhez és
vitaminokhoz. Az éhezésen csak átmenetileg enyhítenek
a nemzetközi élelmiszersegélyek. A földrészen pusztító
szárazságok és a vízkészletek rossz felhasználása fokozza
az élelmiszerhiányt (pl. Száhel-öv).
Egyre nagyobb gond a továbbra is gyorsan gyarapodó
népesség alapvető szociális és egészségügyi ellátása.
Milliók számára hiányzik az egészséges ivóvíz, elektromos áram vagy a minimális orvosi ellátás. Számos
afrikai országban járványok (HIV, ebola) pusztítanak.
Nehezíti a felzárkózást, hogy 30 millió gyerek nem
jár iskolába, az ingyenes oktatás ellenére is csak lassan
csökken az analfabéták száma. Az írástudatlanság szinte
lehetetlenné teszi a hatékony egészségügyi felvilágosítást,
de a minimális szakképzettség megszerzését is.
Akadályozza a fejlődést a gyakorta bizonytalan bel-,
illetve külpolitikai helyzet, amely a katonai kiadások
növekedését eredményezi. Sokszor alakulnak ki véres és
elhúzódó etnikai, törzsi villongások is (pl. Ruandában
1994-ben két hónap alatt félmillió embert mészároltak
le) (11.8.).
A gazdasági fejlődést nehezíti, hogy sokat költenek
fegyverkezésre. Afrikában az elmúlt 25 évben több
mint 300 milliárd USD veszteséget okoztak a háborúk.
Sokszor egy-egy ország vezetőinek gazdaságpolitikáját
érdekcsoportok, személyes kapcsolatok határozzák meg.
Gyakori, hogy a közintézmények az ott dolgozók
érdekei szerint működnek, ezért általános a korrupció.
A gazdaság fejlődését hátráltatja, hogy a lakosságnak
alig egyharmad része aktív kereső, valamint a kiug

A korrupciós index 0–100-ig mutatja a korrupció érzéke
lését a közszférában. 0 = erősen korrupt ország, 100 =
egyáltalán nem korrupt ország. A legkorruptabb afrikai
országok:
Sorrend

Ország

Index

Sorrend

Ország

róan magas munkanélküliség. Fő oka a népességszám
emelkedése mellett az alapvető képzettség hiánya is.
Nem képes a megélhetést biztosítani a hagyományos
mezőgazdaság sem.
A nagyarányú vidéki munkanélküliség belső vándorlást indított el, amelynek célpontjai a nagyvárosok.
A városokban azonban nincs elegendő munkalehetőség,
ezért a nagyvárosok peremein zsúfolt, egészségtelen
nyomornegyedekben tengődik a városba áramló népesség jelentős része.
Az éhezés, a betegségek és a kilátástalan életkörülmények miatt 2000 után évente közel fél millió afrikai
menekült el a kontinensről főleg Európába (11.7.).

Kitermelő-gazdaság
A legtöbb országban a gazdaság vezető ága ma is a
mezőgazdaság, amelyre a duális szerkezet jellemző,
azaz a hagyományos és a piacra termelő ültetvényes
gazdálkodás egyaránt jelen van. A hagyományos gazdálkodásban a termésátlagok alacsonyak, a termés
mennyiségének növelését a termőterület bővítésével
érik el, ami súlyos környezeti problémák (pl. az elsivatagosodás) okozója.
A kontinensre beáramló működőtőke ellenére
(11.10.) az iparban még mindig a kitermelő ágak
(pl. a bányászat), a könnyűipar és az élelmiszeripar
dominál. A nyersanyagok, ásványkincsek nagy részét
feldolgozatlanul vagy alacsony feldolgozási fokon értékesítik, így exportbevételeik szerényebbek, mintha
késztermékeket adnának el.
A szegény országok felzárkózását nehezíti, hogy az
amúgy is alacsony GDP-ből csak keveset fordítanak termelő beruházásokra. Mivel az országok többsége jelentős
adósságállományt halmozott fel, a hitel törlesztésére is
sokat kell fordítani.

Fogalmak

Észak-Afrika • Száhel-öv • szubszaharai Afrika • gyarmatosítás
• korrupció • adósság

Index
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Dél-Szudán
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Burundi

20

170
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14

159

20

168

Bissau
Guinea

16

Középafrikai
Köztársaság

Összefoglaló kérdések, feladatok

1. Mely szempontok alapján tagolható Afrika?
2. Melyek Afrika legnagyobb társadalmi problémái?
3. Melyek a legelterjedtebb afrikai népcsoportok? Gyűjts
képeket róluk az interneten, és készíts rövid bemutatót
az életükről!
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Gyakorlati óra

12. Melyek az afrikai felzárkózás lehetőségei?
Forrásfeldolgozás
Ezen az órán dolgozzatok ki fejlesztési javaslatokat,
programokat a szegény afrikai országok számára különböző munkaformákban!
1. javaslat – A népesedési problémák felszámolása
12.1. A Föld népességének növekedési üteme
1982

1987

1. Mi az oka a népesség gyors gyarapodásának (12.1.)?
2. H
 ogyan mérsékelhető a természetes szaporodás? Tartsatok
afrikai parlamenti vitanapot, amelyen a különböző országokból érkezett képviselők előterjesztik a javaslataikat! Az
előterjesztések után meg kell találnotok a közös megoldást!
3. Hogyan állítható meg a HIV terjedése? Kutassatok a világhálón a megoldások után! Tegyétek minden megoldás
mellé, hogy miért nem hatékony, miért nem alkalmazzák!

2. javaslat – A szakképzetlenség
problémájának megszüntetése
2000

A HIV-fertőzött
felnőttek aránya (%)

16

2013

8

2

0,5

nincs adat

leggazdagabb 20%
felső-közép 20%
közép 20%

nők
férfiak

alsó-közép 20%
legszegényebb 20%
városi

nők
férfiak

vidéki
összesen
10

20

30

40

50

1. Miért alakult ki gyermekmunka?
2. Mutassátok be, vajon hogyan zajlik egy afrikai munkásg yermek egy napja!
3. Mi a gyermekmunka következménye a család és a társadalom szempontjából?
4. Miért hátráltatja a fejlődést a gyermekmunka?
5. Milyen megoldást javasoltok a gyermekmunka felszámolá
sára?

3. javaslat – Az élelmezési problémák megoldása

12.2. A HIV-fertőzöttek arányának változása

0

Alkossatok 4 fős csoportokat, és közösen dolgozzátok ki az
alábbi kérdésekre a válaszokat!

60

(%)

12.3. A jövedelmi viszonyok és a HIV elleni védekezés kapcsolata

1. M
 ely természeti és társadalmi adottságok hátráltatják
a mezőgazdaság hatékonyságát? Készíts belőlük listát!
2. M
 ilyen változtatásokra van szükség a hátráltató
tényezők mérséklése vagy megszüntetése érdekében?
Írd a lista egyes tényezői mellé!
3. Tartsatok disputát az élemiszer-segélyezésről, mint az élelmezési problémák megoldási módjáról! Négyfős csopor
tok egyik fele gyűjtsön érveket az élelmiszersegélyek mellett, a másik fele a segélyek ellen! Majd a támogató csoport
ismertesse az érveit egy jól felépített rendszerben maximum három percben! Az ellenző csoportnak ezekre az
érvekre kell reagálnia ugyannyi idő alatt. Azután válaszolhatnak a támogatók, majd arra újra az ellenzők.
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4. javaslat – Az egyoldalú gazdaság felszámolása
1. M
 ilyen kapcsolat van a kontinens földtani felépítése és az
ásványkincsei között?
Érzékeltesd példákkal is! Használd az atlaszt és a 11.10. ábrát!
2. M
 ely országok számára jelenthet felemelkedést a kőolajkincs?
3. Miért sebezhető egy ország gazdasága, ha kevés termék
eladásából származik az exportbevétel többsége (12.2. táblázat)?

Ásvány
kincs

Afrika
részedése
a világ
termelésből
(%)

Sorrend

Afrika részedése
a világ tarSorrend
talékaiból (%)

platina

54

1.

60

1.

foszfát

27

1.

66

1.

arany

20

1.

42

1.

króm

40

1.

44

1.

mangán

28

2.

82

1.

vanádium

51

1.

95

1.

kobalt

18

1.

55

1.

gyémánt

78

1.

88

1.

4

7.

45

1.

bauxit

12.1. táblázat. Afrika ásványkincsei

4. H
 ogyan lehetne mérsékelni az exportfüggőséget?
Készítsetek logikai láncot a beavatkozások hatásairól,
következményeiről!

12.4. Afrikában még sok helyen ősi módszerekkel gazdálkodnak.
Arkhimédészi csavarral emelik a vizet a csatornából a földekre
(%)
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EgyenlítőiGuinea
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43%

20
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kávé (pörkölés nélkül)

32%

0

kőolaj

Csád

fűrészáru, trópusi keményfa,
fűrészelt falap

12.2. táblázat. Néhány afrikai ország egyoldalú
exportfüggősége (2013)

szubszaharai
Afrika

Észak-Afrika

fejlődő
országok

fejlett
országok

12.5. Az általános iskolások aránya
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12.6. A munkaerő megoszlása gazdasági ágazatonként
a Szaharától délre fekvő országokban
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5. javaslat – A tőke bevonzása
1. M
 i vonzza a külföldi működőtőkét? Keressetek példákat
a tőkét vonzó tényezőkre a 11.9. ábrán jelölt „forró pon
tokon”!
2. V itassátok meg, hogy Dél-Korea, Vietnam vagy Mexikó
fejlődési útja példaként szolgálhat-e az afrikai országok
számára!
3. Miért egyenlőtlen az ipar területi elhelyezkedése Afrikában?
Hol tömörülnek a nagyobb központok?
4. T
 artsatok workshopot, amelyen bemutatjátok javaslatai
tokat arról, hogyan kellene átalakítani a földrész iparát!
A workshopon képviseljetek minden általatok fontosnak
tartott érdekcsoportot!

6. javaslat – Dél-afrikai Köztársaság pozitív és
negatív példái
1. J ellemezd az ország földrajzi helyzetét, természeti viszonyait az atlasz térképei és korábbi tanulmányaid alapján!
2. O
 lvasd el az alábbi szemelvényt, majd gyűjtsd össze
a Dél-afrikai Köztársaság fejlődésére ható tényezőket!
12.7. Dél-Afrika kedvelt az európai és az amerikai turisták
körében

Melyik hónap a legkellemesebb a turisták számára?

12.8. Borgazdaság szőlőbirtoka Dél-Afrikában

Miért versenyképesek a világpiacon a boraik?

A Dél-afrikai Köztársaság az I. világháború után független országként a Brit Nemzetközösség tagja lett, de
a faji megkülönböztetés politikája (apartheid) miatt
arra kényszerült, hogy 1961-ben kilépjen a szervezetből.
Ekkor vette fel a mai nevét. A fehér kisebbség (a lakosság
9,6%-a) megfosztotta jogaitól a feketéket (79%), akik
hosszú évtizedeken át küzdöttek a faji megkülönböztetés
megszüntetéséért, erőfeszítésük sikeres volt.
A Dél-afrikai Köztársaság a kontinens legfejlettebb,
legiparosodottabb, felső közepes jövedelmű országként
az afrikai kontinens vezető gazdasága. A kontinens legerősebb gazdaságaként jelentős nyersanyagforrásaival
Dél-Afrika regionális nagyhatalom. Az ipar fő ágai a
bányászat, az autógyártás, a fémkohászat, a gépgyártás,
a textilipar, a vegyipar, a műtrágyagyártás, a hajójavítás.
A johannesburgi tőzsde a világ húsz legnagyobb tőzsdéje
közé tartozik.
Nemcsak az ország ipara, hanem a mezőgazdasága is
a legfejlettebb a kontinensen. Növénytermesztésének fő
terményei a kukorica, a búza, a cukornád, a gyümölcsfélék és a zöldségfélék. Az ország mezőgazdaságának
vezető ága az állattenyésztés. Jelentős a szarvasmarha,
a merinói és a karakül juh, valamint az angórakecske
tenyésztése.
Az ország legfontosabb kiviteli terméke az aranyérc,
a gyémánt, a platina, valamint egyéb fémek és nyersanyagok.
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Gyakorlati óra
Bár a kontinens legfejlettebb országa, Dél-Afrika
komoly belső problémákkal küzd. Itt él a világon a
legtöbb HIV-fertőzött, és itt halnak meg AIDS-ben a
legtöbben (310 ezer fő/év). A munkanélküliség nagyon
magas, több mint 23%, a lakosság fele a szegénységi
küszöb alatt él, az infrastruktúra alacsony színvonalú,
a tömegközlekedés fejletlen. A drogkereskedelem is komoly probléma, már nemcsak tranzit-, hanem célország
is az afrikai köztársaság.
7. javaslat – A turizmus vonzása
1. Milyen szerepe lehet a turizmusnak Afrikában?
2. K
 észítsétek el a 12.2. táblázatban szereplő országok turisz
tikai reklámját! Bármilyen reklámformát választhattok
(például óriásplakát, tévéreklám, utazási iroda program
füzete, országimázsközpont reklámja, internetes reklám).
Szavazza meg az osztály, hogy melyik a földrajzi szempontból legjobb reklám!
3. K
 észíts prospektust egy általad kiválasztott turisztikai
látványosságról, nemzeti parkról!

12.9. A dél-afrikai Blyde-folyó völgye idegenforgalmi látványosság

12.10. Két óceán találkozásánál, Afrika déli csücskében fekszik Fokváros (Cape Town), a világ egyik legszebb fekvésű városa,
háttérben az Asztal-heggyel
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Összefoglalás

13. Feladatok

1. Hasonlítsd össze a centrum- és a perifériatérségek kereskedelmi kapcsolatait!

0,1

2,9
6,8

2,7

0,2

4,9

0,2

0,2

2,1

2,0

0,5

5,8

0,8
1,1

0,6

0,9

0,6

0,2

0,5
0,1

0,7

1,2
0,1

1,2
0,2

1,2

1,2

25,2

0,2
1,1

0,6

0,1
0,7

4,0
2,7

0,7
3,8
1,6
0,4

5,8

16,7
0,8
0,9

1,0
1

Világgazdasági térségek
Észak-Amerika
Latin-Amerika

Európa
Afrika

100 = a világkereskedelem teljes áruforgalma, 2014
Független Államok Közössége
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Ausztrália és Óceánia
Közel-Kelet

térségen belüli
kereskedelem mértéke
térségek közti
kereskedelem mértéke

2. Vitassátok meg, hogy mely tényezők (vallási, politikai, gazdasági okok) akadályozzák, lassítják Törökország tagfelvételét
az Európai Unióba! Készíts listát a vita alapján!
3. Izrael és a Közel-Kelet mezőgazdaságának fő problémája a kevés termőföld és víz. Mely természeti feltételek adják e két
probléma alapját?

4. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!
Sehol máshol nem öregszik és zsugorodik gyorsabban a népesség. Ha ez a „demográfiai végjáték” fékezetlenül folytatódik,
az ország az elkövetkezendő 50 évben elveszíti lakosságának egyharmad részét. Akkor majd minden csecsemőre jut egy
százéves – amely már ma is a leggyorsabban növekvő létszámú korcsoport.

a) Melyik ország demográfiai problémáról szól a szemelvény?
b) Miért alacsony a születések száma?
c) Mi az oka az idős korosztály magas arányának?
d) Milyen gazdasági következményei vannak a népesség elöregedésének?

5. Milyen hatással van Kelet- és Délkelet-Ázsia országainak
gazdasági fejlődése a szegényebb országok gazdaságára?
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6. Értelmezd a karikatúrát!
7. Milyen termékek adják a kínai kivitel főbb csoportjait? Mely termékekkel
találkozol vásárlóként?

8. Gyűjtsd össze az Amerikai Egyesült Államok népességének jellemzőit!
a) Milyen tendencia jellemzi a népesség számának alakulását?
b) Mely két tényezőtől függ a természetes szaporodás?
c) Hasonlítsd össze az ország természetes szaporodását néhány fejlett országéval!
d) Nevezd meg azt a két alapvető okot, amely meghatározza az USA népességszámának változását!

9. Milyen szerepe van a NAFTA együttműködésnek?
10. Mutassátok be Latin-Amerika erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit!
Jegyzeteket a füzetben készíts!

11. Az afrikai népesség egy része a politikai-gazdasági és egyéb problémák miatt elhagyja a kontinenst. Melyek a kivándorlás okai?
12. Tanulmányozd az atlaszod Környezeti veszélyek című tematikus térképén az éhségövezet kiterjedését! Mi az oka annak,
hogy a legszegényebb országok ebben a sávban helyezkednek el?
13. Mely országokra, országcsoportokra ismersz a képek alapján? Jellemezd az 1. feladat térképe segítségével világgazdasági
jelentőségüket!

14. Határozd meg a fogalmakat!

iszlám vallás • Korán • vendégmunkások • „japán csoda” • licencvásárlás • kisparaszti gazdaság • technopoliszprogram • iparosodott
országok • exportorientált gazdaságpolitika • „kis tigrisek” • ASEAN • „kulturális forradalom” • kínai népesedéspolitika • különleges
gazdasági övezetek • nyitott városok • hinduizmus • ipari övezet • napfényövezet • farm • posztindusztriális gazdaság • agyelszívás •
NAFTA • maquiladora • „banánköztársaságok” • adóparadicsom • off-shore cég • trópusi üdülősziget • Száhel-öv • Szaharától délre
fekvő országok • gyarmatosítás • korrupció
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Fenntarthatóság – kérdőjelekkel
Feléljük-e a természeti erőforrásokat?
Mekkora az ökológiai lábnyomod?
Mi a fenntarthatóság?
Kifosztható-e a világtenger?
Hallottál már a Túlfogyasztás Napjáról?
Hogyan kereskednek a szén-dioxid-kvótával?
Hogyan exportálják a virtuális vizet?
Hogyan előzhetők meg az erdőtüzek?
Hol a legjobb, és hol a legrosszabb anyának lenni?
Mitől lehet okos egy város?
Ebben a fejezetben néhány, Földünk egészét érintő
problémát ismerhetsz meg a szemelvények és az ábrák
elemzésével az eddigi tanulmányaidra támaszkodva.
A munka során kiderül, hogy megértetted-e a földrajzot.

A Bosco Verticale - függőleges erdő – Milánóban
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Feléljük a természeti erőforrásokat?

1.

Takarékosabban, hatékonyabban!

Korunk egyik globális problémája lett a világgazdaság biztonságos, fenntartható ellátása nyersanyagokkal és energiahordozókkal. A nyersanyagok és az energiahordozók
árainak az 1970-es években bekövetkezett jelentős mértékű emelkedése ösztönözte először a nagy ipari hatalmakat a takarékosabb és hatékonyabb nyersanyag- és energiafelhasználás bevezetésére. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
tudományos kutatás és a műszaki fejlődés egyik legfőbb
serkentője a nyereségesség megőrzése. Ez ebben az esetben a takarékosság igényével is párosult.

Feléljük a természeti erőforrásokat?
A társadalom fejlődésével egyre több természeti
erőforrást használ az emberiség. A felhasználás és az
elhasználás napjainkra már aggasztó méreteket öltött.
1990-ben kutatók vizsgálni kezdték a népesség
erőforrás-ellátásának területigényét. Mérték a hulladékok befogadásához szükséges területet is. Ezeket a
„területigényeket” nevezték el „ökológiai lábnyomnak”
(1.1.). Az Amerikai Egyesült Államokban például az
„ökológiai lábnyom” nagysága meghaladja az ország
Ökológiai lábnyom
1. a) Mit nevezünk természeti erőforrásnak?

b) Csoportosítsd a természeti erőforrásokat jellegük és fel
használási területük szerint!
2. Mekkora a te ökológiai lábnyomod? Számítsd
ki! A módszert itt találod: www.kothalo.hu/labnyom
erdőhasználat
halászat

területét. A kutatók szerint, ha bolygónkon a fogyasztás az amerikai társadaloméhoz hasonlóan alakulna,
akkor a Föld területének háromszorosára lenne szükség
a nyersanyagellátáshoz.
A természeti erőforrások felhasználása és a világpiaci kereslet növekedése hosszú ideig közvetlen ös�szefüggésben állt a gazdaság fejlődésével és az ipari
termelés növekedésével. Napjainkban azonban a kettő
közötti kapcsolat már kevésbé szoros. A hatékonyabb
technológia lehetővé teszi a fajlagos nyersanyag- és
energiafelhasználás (egységnyi termékre jutó nyersanyag és energiaszükséglet) jelentős csökkentését.
A fejlett országok takarékosabb termelése ellenére világméretekben a nyersanyag- és energiafogyasztás további
növekedése várható. Ennek oka elsősorban a fejlődő
országok egy részében (pl. Kína, India, Latin-Amerika
országai) lezajló ipari és infrastrukturális fejlesztés.
A hatékonyság és a hulladékhasznosítás térhódítása mellett 1963 és 2000 között megduplázódott
a világgazdaságban felhasznált ásványi anyagok, fémek,
fatermékek, szintetikus anyagok mennyisége.
Változó bányászat
3. Válaszolj a szemelvény és az 1.2. ábra alapján!

a) Melyik régióban a legjelentősebb a bányászat arányának
növekedése?
b) Mi ennek az oka?
A fejlett ipari országokban például a felhasznált energia
GDP-hez viszonyított aránya 1971 és 1985 között a negyedrészével csökkent. Ugyanekkor az USA-ban 40%-os GDPnövekedés változatlan energiafelhasználás mellett valósult meg. 1985-től napjainkig a fejlett országokban
egynegyedével csökkent az egységnyi GDP előállításához
szükséges energiafelhasználás. Ennek ellenére a természeti erőforrások a gazdaság fejlődésében továbbra is kulcsfontosságúak. Minél fejlettebb a társadalom, annál több
természetes és mesterséges nyersanyagot használ fel.
60

fosszilis energiahordozók
beépített terület

szántóföld és legelő

1.1. Az ökológiai lábnyom összetevői
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1.2. A bányászat arányának változása a világ régióiban
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A nukleáris energia felhasználásának várható visszaesése mellett világméretekben továbbra is növekszik
a többi energiahordozó hasznosítása. Ebben egyre
jelentősebb szerepe lesz a dinamikusan fejlődő kínai
és indiai gazdaságnak. A kőolaj-felhasználás tovább
nő, a napi olajfogyasztás meghaladja majd a 80 millió
hordót is. A legnagyobb arányú növekedés a földgáz
felhasználásában várható. A szakemberek szerint
a megújuló energiaforrások kiaknázása azonban továbbra is csak kis mértékben, 8-10%-kal növekszik majd.
A növekedés elsősorban a fejlett országokban várható.
A motorizáció és az ipari fejlődés stratégiai fontosságúvá tette a kőolajat. Bebizonyította ezt az 1973-as
és az 1979-es kőolajárrobbanás is. Jelenlegi ismereteink

szerint a világ kitermelhető olajkészleteinek majdnem
a felét már felhasználtuk. Egyes vélemények szerint
a kitermelés napjainkra már elérte a maximumát. Ez
mindenképpen a takarékosság fokozására és a hatékonyabb energiafelhasználásra ösztönöz. Sokáig már
nem kerülhető el az alternatív energiaforrások nagyobb
arányú felhasználása sem.
Ma még a fejlődő országok energiafelhasználásának
hatékonysága jóval kisebb, mint a fejlett országoké. Ezt
az energiaintenzitással, vagyis azzal az energiamen�nyiséggel fejezhetjük ki, amely 1 USD értékű GDP
előállításához szükséges. A kínai ipar több mint tízszer
annyi energiát használ fel 1 USD előállításához, mint
a japán ipar.

Energiaéhség
4. a) Miért kell takarékoskodnunk az energiahordozókkal? Mi lehet a megoldás?

b) Hogyan változott az energiafelhasználás Földünk különböző régióiban (1.3.)? Mi az oka a tendenciák közötti különbségnek?
0,1 geotermikus energia
0,8 szélenergia, napenergia
1,3 egyéb
3,7 bioenergia
2,6
3,8 vízenergia
78,4

19,0

9,3 hagyományos
biomassza

1.3. A világ energiafelhasználása

60

40

20

0

19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16

megújuló energia

80

(millió hordó naponta)

fosszilis tüzelőanyagok
nukleáris energia

1.4. A világ kőolajtermelése

5. Melyek a megújuló energiák előnyei és hátrányai? Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport érveljen a megújuló

energiák mellett, a másik ellen!

Németország jó példa arra, hogyan lehet rövid
idő alatt az energiaszerkezeten változtatni.
Vállalta, hogy 2020-ig atomerőműveit bezárja,
ezért 2009 és 2012 között ötszörösére növelte a
szélerőművek által megtermelt arányát, 7,5%kal részesedik az energia előállításából. A Nap
energiájának felhasználása terén ugyancsak
látványos eredményeket értek el a németek.
Gomba móra szaporodnak a napelemfarmok,
egyre gyakoribb látvány a lakóházak tetején is
a napelem. A lakosság által megtermelt elektromos energiát az országos elektromos hálózatba juttatják, így a modern háztartások akár
már több energiát termelnek, mint amennyit
fogyasztanak.
1.5. Megújuló energiahasznosítás
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2.

A fenntarthatóság kérdőjelei

A fenntarthatóság bűvöletében

A véges természeti erőforrások mind nagyobb mértékű
felhasználása, a környezet rohamos átalakítása napjainkban már elengedhetetlenné teszi, hogy tegyünk is
az emberiség jövőjéért. Ehhez elsősorban az eddigi,
a gazdasági növekedés és a haszon mindenhatóságát
középpontba állító szemlélet és a gondolkodásmód
átalakítására van szükség. Ebben jelenthet áttörést
a fenntarthatóság elvének megfogalmazása. A kifejezést
1987-ben egy szakértői jelentésben használták először.
Bár a kifejezés helyességén, értelmezésén azóta is sokan
vitatkoznak, a céljával azonban mindenki egyetért.
A fenntarthatóság elve szerint a társadalmi-gazdasági
fejlődést úgy kell megvalósítani, hogy az ne veszélyeztesse az elkövetkező nemzedékek jövőjét, életfeltételeit. A mai társadalmaknak úgy kell gazdálkodniuk
a természeti erőforrásokkal, hogy az még hosszú ideig
Élelmiszerválság
1. Mutasd be az élelmiszerválság lényegét a szemelvény
alapján a szempontok segítségével!
Szempontok:
– az élelmiszer-termelés lehetőségei;
– éhezés és túltápláltság;
– az élelmiszer-pazarlás okai, csökkentésének lehetőségei.
Aggasztóan sok, mintegy 41 millió öt év alatti gyermek elhízott vagy túlsúlyos világszerte – derült ki az Egészségügyi Világszervezet illetékes bizottságának hétfőn Genfben közzétett jelentéséből. A szakértők szerint ez a szám
a korcsoport 6,1 százalékát jelenti. 1990-ben számuk még
31 millió volt, a korcsoport 4,8 százaléka. A legnagyobb
arányban az alacsony és közepes jövedelmű országokban nőtt az elhízott gyermekek száma, 2014-ben ezen
országokban 14,5 millióan voltak, kétszer annyian, mint
1990-ben. Az elhízott gyermekek mintegy fele, 48 százaléka Ázsiában, egynegyede pedig Afrikában élt 2014-ben.
A bizottság számos javaslatot terjesztett elő a WHO tagállamainak, köztük az egészségtelen élelmiszerek, valamint
a hozzáadott cukrot tartalmazó italok száműzését a gyermekek étrendjéből, az iskolai étkeztetés színvonalának
emelését egészséges élelmiszerek bevonásával. A testület
szerint korlátokat kell szabni az egészségtelen élelmiszerek reklámjának, növelni kell a gyermekek fizikai aktivi
tását.
(foldrajzmagazin.hu)

lehetővé tegye az emberiség boldogulását. A társadalmi
és gazdasági fejlődés úgy történjen, hogy közben ne
veszélyeztessük a környezet egyensúlyát, teherbíró
képességét. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a gazdasági, a társadalmi és az ökológiai szemlélet összehangolása. A fenntarthatóság alapját a hatékonyság,
a tudás, az alkalmazkodás, az ésszerű takarékosság,
a környezeti adottságokkal való tudatos gazdálkodás
kell, hogy jelentse.
Számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a saját szintünkön mi is tevékenyen részt vegyünk a fenntartható
fejlődés megvalósításában. Ehhez azonban szükség
van életvitelünk, vásárlási és fogyasztási szokásaink
kisebb-nagyobb átalakítására, illetve arra, hogy jobban
odafigyeljünk szűkebb és tágabb környezetünkre.

Készíts élelmiszerveszteség-statisztikát!


A magyar családok 42 százaléka rendszeresen dob ki élel
miszert; közülük 82 százalék azért, mert megromlott,
10 százalék a lejárt szavatossági idő miatt, 8 százalék pedig azért, mert megmaradt vagy az élvezeti értéke csökkent – derül ki egy országos felmérésből. A megkérdezettek 4 százaléka napi, 27 százaléka heti, 11 százaléka pedig
havi gyakorisággal dob ki élelmiszert.
(foldrajzmagazin.hu)

2. Mérd fel, hogy mekkora az élelmiszer-veszteség a
családodban! Tervezd meg a felmérés folyamatát!
a) Mennyi élelmiszer megy hetente veszendőbe?
b) Számítsd ki, hogy ennek mennyi az értéke forintban kifejezve!
c) Hogyan csökkenthető a veszteség? Írj megoldási javaslatokat!
d) Hasonlítsd össze az európai országok éves adataival!

2.1. Sok élelmiszert pazarlunk el
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Olcsóbb élelmiszer appon
3. a) Vitassátok meg a szemelvény elolvasása után az

üzleti app ötletét!
b) Az élet mely területén lehetne hasonló módszert alkalmazni?
Egyre többen dolgoznak azon, hogy minél kevesebb ehető étel landoljon a szemetesben. Remek példa erre az
olasz Last Minute sotto Casa applikáció is, ami a boltokat
köti össze a helyi lakókkal. Az ötlet lényege: a bolt tulajdonosa a nap vége felé jelzi, hogy milyen áruja maradt,
amit egyébként kénytelen lenne kidobni, ezért jelentős
kedvezménnyel adja a következő órákban. Az applikáción
keresztül a közelben lakók látják, hogy miből választhatnak, és mivel közel esik a lakóhelyükhöz, rövid időn belül
valóban meg is veszik. Így rengeteg élelmiszer hasznosul,
és nem a kukában végzi. Az indulást követő néhány hónapban mintegy 30 000 felhasználó regisztrált, így ös�szesen egy hónap alatt mintegy 15 tonna ételt mentettek
meg egész Olaszországban.
(tudatosvasarlo.hu)

A ruha ára – Fast fashion
4. Válaszolj a kérdésekre! rövid szemelvény elolvasása

után!
a) Járj utána, hogy mi a fast fashion! Melyek az előnyei,
és melyek a hátrányai?
b) Járj utána, hogyan terheli a környezetet a gyapotból
készülő pamutpóló a gyapot termesztésétől a ruhadarab
hulladékká válásáig!
c) Hogyan terheli a környezetet a műszálas ruha elkészíté
se, használata, majd hulladékká válása?

Kifosztható-e a világtenger?
5. Válaszold meg a kérdést a szemelvény segítségével!
a) Melyek a leírt problémák csökkentésének lehetőségei
(megoldási javaslatok)?
b) Mi az akaratlan halászás? Melyek az okai és a következ
ményei?
c) Mutasd be a leírt környezeti problémák okait és követ
kezményeit!
d) Mi a világtenger jelentősége az ember életében?

Becslések szerint 140 ezer madár és emlős pusztult el
évente a Csendes-óceán északkeleti részén az eresztőhálók használata miatt. A Csendes-óceán északkeleti részén a lazacokra halászó japán és az orosz hajók akár 32
kilométer hosszú eresztőhálót is használtak. A világtengerekben itt pusztul el a legtöbb madár az eresztőhálók
használata miatt. A BirdLife madárvédő szervezet számításai szerint évente 140 ezer madár és nagyon sok emlős
pusztul el a hálókba gabalyodva. A szervezet komoly előrelépésnek tartja, hogy Oroszországban a helyi halászok
bevonásával dolgoznak azon, hogyan csökkenthető a
madár- és emlőspusztulás.
(National Geographic nyomán)
A halászati technológia olyan tökéletessé vált, hogy a hoszszú útra induló halászflották finomszemű hálóikkal szinte
„kifosztják” a tengert. Ezért az akaratlan halászás következtében nagyon sok tengeri állat elpusztul, mert olyan
állatokat is kiemelnek a hálókkal, amelyeket nem akartak
kifogni. (Például 1 tonna garnélarák kihalászásával 3 tonna másféle állatot is kifognak, amelyeknek a nagy része
elpusztul).

Óriási globális problémaforrás a mai divatipar, ami a világgazdaság közel 2 százalékát teszi ki. A világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága. A ruhaiparban dolgozók
80%-a nő, legtöbbjük 18–24 év közötti, és nem ritka a gyermekmunka sem. A nők szinte egész életüket a gyárban töltik: ott alszanak. Elég végigkövetni egy egyszerű póló útját:
szükség van alapanyagra, el kell szállítani a gyárba, majd
az üzletekbe. De a ruha története itt még nem ér véget.
(A Földgömb 2017. szeptemberi száma nyomán)

2.2. A fast fashion elterjedésének számos előnye
és hátránya van

2.3. Az akaratlan halászás

247

foldrajz10_VI_fej_Ertem a_foldrajzot.indd 247

2018. 04. 15. 20:45

A fogyasztás nem ismer határokat
A fogyasztói társadalom a gazdasági fejlődéssel alakult
ki. Az olcsóbbá váló tömegtermelés miatt nőtt a fogyasztási javak kínálata, a bérek növekedésével pedig nőtt
a vásárlóerő. A fogyasztás növekedése átalakította a fogyasztói szokásokat, a legtöbb ember számára elérhetővé váltak azok a javak, amelyek korábban luxuscikknek
számítottak. A fogyasztói társadalomban a fogyasztás
már gyakran nem a szükségletek kielégítésének, hanem
a társadalmi különbségek megjelenítésének eszközévé
válik. A fogyasztás ösztönzésének leghatékonyabb eszköze a reklám, amellyel a termelők és kereskedők igyekeznek elhitetni a fogyasztóval, hogy termékükre vagy elemi
szüksége van, vagy annak megszerzése boldogsághoz
vezet. Hogy ezek a reklámok minél hatékonyabban érjék
el céljukat, egy új iparág fejlődött ki önálló kutatásokkal,
szakemberekkel, tudományos háttérrel.
A reklámok elsősorban az érzelmeinkre hatnak, hiszen elsősorban tudatalatti vágyakat, félelmeket vesznek célba.
A reklámok sokszor irreális ideálokat állítanak a fogyasztó elé elérhetetlen célokkal.
Felmérések szerint az európaiak fogyasztási döntéseinek két legbefolyásosabb tényezője a minőség és az ár.
A fogyasztók mintegy ötöde számára fontosnak tűnik az
adott élelmiszer megjelenése, ezt követi az íz, az egészség. Minden más tényezőt a válaszadók kevesebb mint 10
százaléka választotta. Az új tagállamok válaszadói közül
a legfontosabbnak legtöbben az árat választották. Ezzel
szemben a minőséget csak 34 százalék jelölte meg, de a
külső megjelenés is ugyanilyen népszerű volt. Az ízt a válaszadók ötöde tartotta fontosnak, és százból tizenketten
az egészséget is megemlítették mint befolyásoló tényezőt.

6. a) Milyen típusú termékeket helyeznek el az élelmi
szerüzletek pénztárai közelében? Vitassátok meg, hogy
miért!
b) Gyűjts össze hihetetlennek tűnő reklámokat, reklámszlo
geneket! Magyarázzátok meg, hogy mivel csábítanak
vásárlásra!
A Túlfogyasztás napja
7. A szemelvény elolvasása és a 2.4. ábra adatainak
tanulmányozása után oldd meg a feladatokat!

A Túlfogyasztás Napjának (Overshoot Day) nevezik azt
a napot az évben, ami után már feléljük a Föld éves javait.
„2017-ben augusztus 2-ára esett a túlfogyasztás napja,
vagyis akkorra használta el az emberiség a Föld éves erőforrásait. Keddtől már a bolygó tartalékai fogynak. A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint az emberiség jelenlegi életmódjának fenntartásához 1,6 bolygóra lenne
szükség, ha mindenki úgy élne, ahogy a magyarországi
lakosság…”
(foldrajzmagazin.hu)

8. a) Számítsd ki, hogy 1975-ben, 2010-ben az emberi
ség életmódjának fenntartására mennyi Földre lett volna
szükség (2.4.)!
b) Hogyan változhat a jövőben a Föld erőforrásainak fel
használási üteme?
c) Hogyan mérsékelhető az erőforrások felhasználása?
d) Hogyan és miért terheli a környezetet a banán hazai
importja?
e) Hogyan lehet a környezet terhelését csökkenteni?
Vitassátok meg ezt a komoly problémát!

Túlfogyasztás
Év jan. feb. márc.ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Napja
1981
december 14.
november 6.
1990
október 22.
1995
október 9.
2000
szeptember 10.
2005
augusztus 21.
2010
szeptember 27.
2011
2012
augusztus 22.
2013
augusztus 20.
2014
augusztus 19.
augusztus 13.
2015
augusztus 8.
2016
augusztus 2.
2017

2.4. A Túlfogyasztás Napjának időpontjai

A szén-dioxid-kvóta
9. A szemelvény elolvasása után válaszolj a kérdésekre!
Az ENSZ 1997-ben a Kiotói egyezmény keretében megha
tározta, hogy az egyes országok évente mennyi széndioxidot bocsáthatnak ki. Ezt nevezik szén-dioxid-kvótá
nak. Ezt az egyezményt a legtöbb nemzet mára elfogadta.
Az egyezmény szerint csakis a meghatározott mennyiségű
szén-dioxidot lehet a légkörbe juttatni, amelyet az ENSZ
ellenőriz.
Vannak olyan országok, amelyek a kapott szén-dioxid-kvótát
nem használják fel, mert nagyon elterjedt a környezetkímélő
megújuló energiahordozók használata, ezért kvótafeleslegük
van, míg vannak országok, amelyek szélsőségesen túllépik a
szén-dioxid kvótát, például az Egyesült Államok.
Az egyensúlyt a kvótakereskedelem szabályozza, mely
nek keretében a kvótatöbblettel rendel
kező országok
eladhatják kvótájukat azoknak, akik több CO2-t juttatnak
a levegőbe. Amennyiben egy adott vállalat (például erőmű
vagy ipari üzem) évente több káros anyagot bocsát ki, mint
amit a kvótája lehetővé tesz, mástól kényszerül kibocsátási
kvótát vásárolni, különben súlyos pénzbírságra számíthat.
Ugyanakkor egy vállalat vagy ország értékesítheti is felesleges kvótáit.
A kvótát a tőzsdén értékesítik. A kvótakereskedelemmel jelentős bevételhez juthatnak az országok, ha szél-, víz-, napenergia-hasznosítással vagy erdőtelepítéssel csökkentik a
szén-dioxid-kibocsátásukat. A szén-dioxid kvóta növelésére
alkalmas beruházásokat Karbon Farmnak nevezik.
A szén-dioxid-kvóta értékesítésének eszköze a karbon kre
dit, amely azt jelenti, hogy 1 tonna szén-dioxid kibocsátás
csökkentés a kereskedelemben 1 karbon kreditre váltható,
ami napjainkban 24-25 euró.
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A fenntarthatóság kérdőjelei
10. a) Miért foglalkoznak sokat a széndioxiddal a légkör védelme kapcsán?
b) Hogyan lehet kereskedni a széndioxid-kvótával? Magyarázd el
a folyamat lényegét!
c) Tanulmányozd a
http://www.carbonmap.org
oldal térképeit!
A szén-dioxid lábnyom
11. Válaszolj a kérdésekre!

a) Határozd meg a széndioxid lábnyom fogal
mát a 2.5. ábra alapján!
b) Hasonlítsd össze a kontinensek szén-dioxid
lábnyomának nagyságát!
c) Mi az oka annak, hogy ekkora különbség
van egyes ázsiai országok szén-dioxid láb
nyoma között?

Konferenciák és egyezmények
12. a) Milyen eszközei vannak az államnak

a környezetvédelmi szempontok érvényesí
tésre?
b) Melyek a környezeti kérdésekkel foglalkozó
legfontosabb nemzetközi szervezetek?
c) Miért nehéz a környezeti kérdésekben
a fejlett és a fejlődő országok álláspontját
közelíteni egymáshoz?

SZÉN-DIOXID
LÁBNYOM

DélKorea

India

Tajvan

(teljes kibocsátás
országonként)

Délafrikai
Közt.

Vietnam
Szingapúr
Észak-Korea

AFRIKA
ÁZSIA
KÖZEL-KELET
KARIBI-ORSZÁGOK
KÖZÉP-AMERIKA
EURÓPA
ÉSZAK-AMERIKA
ÓCEÁNIA
DÉL-AMERIKA

Kína

Kazahsztán
Üzbegisztán
Irak
Irán
Kuvait
Egyesült Arab
Emírségek
Katar
Izrael
Kolumbia
Szaúd-Arábia

Japán

Oroszország

Lengyelország
Finnország
Románia
Németország
Ausztria

Kanada

Norvégia
Portugália
Fehéroroszország
Belgium

Mexikó

USA

Türkmenisztán
Hongkong
Malajzia
Thaiföld
Marokkó
Angola
Egyiptom
Nigéria
Algéria
Líbia
Banglades
Indonézia
Pápua Új-Guinea
Új-Zéland
Új-Kaledónia
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Ausztrália
Argentína
Venezuela
Peru
Brazília
Chile
Ukrajna
Franciaország
Egyesült Királyság
Spanyolország
Honduras
Salvador
Nicaragua
Guatemala
Panama
Törökország
Hollandia
Dánia
Svédország
Svájc
Szlovákia
Csehország
Írország
Kajmán-szigetek
Kuba
Puerto Rico
Trinidad és Tobago
Jamaica
Holland Antillák

Olaszország
Görögország
Magyarország
Szerbia
Észtország

2.5. A szén-dioxid lábnyom
Tárgya

Az aláírás
helye és éve

Ramsari Egyezmény

A nemzetközi jelentőségű vizes területek élőhelyének védelme

Ramsar (Irán), 1971

UNESCO Világörökség Egyezmény

Kulturális és természeti örökség védelme

ENSZ Emberi Környezet Konferencia

A környezetvédelem alapelveinek elfogadása, létrehozták az
ENSZ Környezetvédelmi Programját (UNEP)

Montréali Jegyzőkönyv

Az ózonréteg védelme

Baseli Egyezmény

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
és ellenőrzésének védelme

Környezet és Fejlődés
Világkonferencia

A fenntartható fejlődés átfogó programjának megfogalmazása.
Éghajlatváltozás, biodiverzitás.

Kiotói Jegyzőkönyv

Az üvegházhatást fokozó gázok, elsősorban a szén-dioxid
kibocsátásának korlátozása.

Konferencia és egyezmény

Fenntartható Fejlődés Világkonferencia A riói konferencia óta eltelt tíz év értékelése

Párizs, 1972
Stockholm, 1972
Montréal, 1987
Basel, 1989
Rio de Janeiro, 1992
Kiotó, 1997
Johannesburg, 2002

Klímakonfereciák

A Kiotói Jegyzőkönyv szellemében:
Koppenhága, 2009; Cancún (Mexikó) 2010; Durban (Dak) 2011; Doha (Katar) 2012

Rio+20
Fenntarthatósági Konferencia

A fenyegető prognózisok ellenére kevés konkrétumot
fogalmazott meg a zárónyilatkozat.

Rio de Janeiro, 2012

2.1. táblázat. Fontosabb nemzetközi konferenciák és egyezmények
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3.

Az éghajlatváltozástól az erdőtüzekig

Sérülékeny geoszférák

Zsugorodik!
1. A szemelvények és az ábrák felhasználásával vála

szolj!
a) Mutasd be a jégtakaró zsugorodásának jelenségét össze
függésben az okaival és a következményeivel!
b) Ismertesd a megoldási lehetőségeket is!
Az eddig mért legalacsonyabb a déli-sarkvidéki tenge
ri jég minimális kiterjedése, az északi-sarki tengeri jég
zsugorodása is rekordot döntött. Az Antarktisz körüli
tengeri jég valaha mért legkisebb nyári kiterjedését érte
el 2017. március 3-án, ezzel megdöntötte az 1979 óta
tartó mérések rekordját. Az Antarktisz legkisebb nyári
kiterjedése 2,11 millió négyzetkilométer volt, ez 184 ezer
négyzetkilométerrel kisebb, mint a korábban a műhol
dak által mért legkisebb minimális kiterjedés, amelyet
1997-ben jegyeztek fel. Március 7-én a világ másik felén az
északi-sarki téli tengeri jég kiterjedése is rekordot döntött, ekkor mérték a legkisebb téli maximális kiterjedést a
feljegyzések óta. Az Északi-sark körüli tengeri jég zsugorodása jelzi leglátványosabban az éghajlatváltozást az elmúlt évtizedekben. A Meteorológiai Világszervezet (WMO)
keddi jelentése szerint az idei télen legalább háromszor
érkezett hőhullám az Északi-sarkvidékre, amikor a nagy
erejű atlanti viharok meleg, nedves levegőt hoztak, így
a jég újraképződésének idején előfordultak olvadáspont
közeli hőmérsékletű napok. Az északi-sarkköri változások és az olvadó tengeri jég a világ más részeinek éghajlatára is hatással lesz az úgynevezett futóáramlások miatt,
amelyek nagy sebességű, vízszintes légáramlási zónák,
szerepük van a hőmérséklet szabályozásában – olvasható a jelentésről kiadott közleményben.

Az elmúlt nyáron tapasztalt nagy hőség miatt szokatlanul
sok szikla omlott le idén a svájci Alpokban egy tanulmány
szerint. Július vége és szeptember eleje között, elsősorban 2500 méteres magasság felett történt különösen sok
sziklaomlás – közölte a Svájcban lévő davosi erdő-, hó- és
tájkutató intézet (WSL). A legtöbb kőzet a sziklafelszín közelében lévő olvadási rétegből válik ki. Az omlások nagysága néhány száz és több tízezer köbméter között változik.
Ezer köbméter megközelítőleg egy családi ház térfogatának felel meg. Az idei nyáron a levegő hőmérséklete 2,5
Celsius fokkal volt magasabb az 1981 és 2010 közötti évek
átlagánál, és gyakoriak voltak a zivatarok is. A meleg levegő felmelegítette a sziklahasadékokban a kőzetet és
a jeget, a repedésekbe kerülő víz pedig nyomást fejtett ki.
(http://www.welt.de, 2016)

2. a) Gyűjtsétek össze a sziklaomlás-probléma következ
ményeit! Készítsetek gondolattérképet azok bemutatására!
Szempontok:
– hatása az élővilágra;
– hatása az alpesi országok gazdaságára;
– hatása az alpesi országok turizmusára;
– a társadalom életére.
1909

Arktisz
1,0
0,0
a jégtakaró változása (millió km2)

–1,0
–2,0
Antarktisz
1,0

2008

0,0
–1,0
–2,0
Sarkvidékek összesen
1,0
0,0
–1,0
–2,0
1979

1985

1990

1995

2000

2005

2010 2013

3.1. Az arktiszi és az antarktiszi jégtakaró kiterjedésének
változása

3.2. A kisjégkorszak 19. századi vége óta Földünk legtöbb
gleccsere zsugorodik
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A virtuális víz
3. Mutasd be az édesvíz szerepét, gazdasági jelentősé

gét az ember életében!
Szempontok:
– a víz szerepe az ember életében;
– a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása;
– a virtuális víz importjának bemutatása;
– a víz hiánya mint konfliktusforrás.
a) Miért és hogyan keletkezik a Föld különböző régióiban
vízhiány?
b) Mutasd be az összefüggést a népességgyarapodás, az
életszínvonal emelkedése és a vízfelhasználás növekedése
között!

A virtuális víz fogalma John Anthony Allan nevéhez kötődik (3.3.). Arra akarta felhívni a társadalom figyelmét,
hogy a víz számos termék és szolgáltatás alkotóeleme,
nyersanyaga. Így számszerűsíthető, hogy reggelink, ebédünk, vacsoránk alapanyagai vagy ruháink mennyi víz felhasználásával készültek el. Itt sem csak arra kell gondolni,
hogy a levesbe beleraktuk a vizet és teát iszunk. Minden
élő és élettelen alapanyagban van valamennyi víz, továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy mennyi vizet használnak fel az előállításához, a tisztításához, a növények
termesztéséhez vagy az állatok tenyésztéséhez.
(http://greenprofit.hu)

c) A jövőben a víz konfliktusforrás lesz. Indokold meg, hogy
miért!

banán
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EU = 4265 liter/fő/nap

(az EU-ban fogyasztott termékek
egy főre eső vízigénye naponta)
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kakaó, dohány
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3.3. A virtuális víz importja Európába néhány példával

Az erdőtűz megelőzhető!
4. Válaszolj a kérdésekre az adatok tanulmányozása

és a szemelvény elolvasása után!
a) Magyarországon tavasszal és nyáron gyakoriak a tüzek.
Mi az oka?
b) Milyen hosszú távú következményei vannak a tüzeknek?
c) Hogyan lehet megelőzni a tüzeket?
d) Hol pusztítanak gyakran nagy erdőtüzek Földünkön?
e) Milyen feltételek serkentik Földünk nagy erdőtüzeinek
terjedését?
f) Melyek a tűzgyújtás szabályai?

A magyarországi tüzek
– 50-60%-a 1 ha alatti, 30%-a 1–10 ha közötti területeken
pusztít;
– gondatlanság, ritkán gyújtogatás miatt keletkeznek;
– 95%-a felszíni tűz;
– közel 50%-a tavasszal a kilombosodás előtt keletkezik;
– döntő hányada mezőgazdasági tevékenységgel függ
össze;
– több mint 50%-a tűzgyújtási tilalom idején keletkezik;
– 40%-a hétvégén és munkaszüneti napokon jellemző.
A tavaszi tüzek ritkán érintenek egybefüggő erdőtömböket, a nyári tűzszezonban azonban gyakrabban alakulnak
nagy intenzitással égő koronatüzek, főként az alföldi fenyvesekben.
A tüzek száma, a tűzveszélyes időszakok éven belüli eloszlása erősen függ az időjárási és a gazdálkodási viszonyoktól, valamint a szociológiai helyzettől (pl. a Heves-Borsodi
dombságban kb. hatszor akkora a tűzzel érintett erdőterület mérete, mint amennyi a táj erdősültsége alapján
várható).

3.4. Erdőtűz Kaliforniában (2017)
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4.

Okosvárosok okos emberekkel

Emberek és települések

Norvégiában a legjobb, Szomáliában a legrosszabb anyának lenni
1. Hasonlítsd össze a fejlett és a fejlődő országok

népesedési folyamatait, jellemzőit a szemelvény felhasz
nálásával!
Szempontok:
– népesedési folyamatok térben és időben;
– a népesedési problémák kialakulásának okai és követ
kezményei;
– a nők társadalmi szerepe és helyzete példákkal.

Norvégiában és az észak-európai országokban a legjobb
anyának lenni, és Szomáliában élnek a legrosszabb körülmények között az anyák egy jelentés szerint. A tanulmány 179 országot vett górcső alá az anyák egészsége,
a gyermekhalandóság, az iskolai képzés, a nők politikai
életben való részvétele és az ország GDP-je alapján. A fejlett ipari államok közül Kanada a 20., Franciaország a 23.,
Nagy-Britannia a 24. helyen van. Az Egyesült Államok a
31. helyről a 33. helyre csúszott, és Észtország, Litvánia,
Lengyelország, Horvátország, Dél-Korea, valamint Japán
mögé került. Ennek egyik fő oka az, hogy az Egyesült Államokban a jelentés szerint az anyai halálozás kockázata
egy az 1800-hoz, ami a legrosszabb a fejlett ipari államok
esetében.
A rangsor 51. helyére került Magyarország, ahol a szervezet adatai szerint egy az ötezerhez az anyai halálozás
kockázata. Az öt év alatti gyermekhalandóság ezer élve
született gyermekre 6,1. A nők átlag 15,4 évet töltenek el
az oktatásban. A lista utolsó tíz helyén leginkább afrikai
országok állnak, köztük a Bissau-Guineai Köztársaság,
Csád, Elefántcsontpart, Gambia, Niger, Mali, a KözépAfrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság
és végül Szomália.
(MTI, 2017)

4.1. Fiatal gambiai nő gyerekével

Kínai házasságpiac
2. Mutasd be Kína társadalmi-gazdasági jellemzőit és

átalakulásának folyamatait a szemelvény felhasználásával!
Szempontok:
– kína népesedési folyamatai;
– a népesedési problémák kialakulásának okai és lehetsé
ges következményei;
– a hagyományok szerepe a népesedési folyamatokban;
– a vidéki és a városi élet ellentmondásai.
Hirdetéssel mond nemet a kényszerházasságokra kínai
fiatalok egy csoportja. Újszerű tiltakozó figyelemfelhívással próbálja jobb belátásra bírni fiatalok egy csoportja
a gyermekeiket házasságra kényszerítő szülőket Pekingben. Közterületi hirdetésükkel annak akarnak hangot adni,
hogy sok fiatalnak elege lett a szülői nyomásból. A kínai
társadalomban, különösen a vidéken élők, illetve a vidékről elszármazottak körében máig élő hagyomány, hogy
a gyerekeket a szülők mielőbbi házasságba kényszerítik,
hogy biztosak legyenek sorsukat illetően. Ennek a többség még mindig nehezen áll ellen, ha egyáltalán megpróbálja. A nyomás különösen a holdújévi, tavaszünnepi időszakban tetőzik, amikor sok fiatal hazamegy a városból
és a szülők azzal szembesülnek, hogy bár már a húszas
éveik derekán járnak, még mindig egyedülállók. A hagyományok szerint a helyzet megoldására a szülők gyakran
a faluban jól ismert kerítőket bíznak meg, akik felhajtják
a ’gyereknek’ korban megfelelő jövendőbelit. Hogy ezt
elkerüljék, egyre többen bérelnek fel a holdújévi időszakra vőlegényt vagy menyasszonyt maguknak. Egy napilap
szerint az igény kielégítésére már szolgáltatások is szerveződtek.
(foldrajzmagazin.hu)

4.2. Párkeresés kínai módra
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Településed
3. Vizsgáld meg településed vagy egy részének jellemzőit!
Gyűjts adatokat a múltjáról is! Keress régi térképet, feljegy
zést, adatokat!
a) Hogyan segítette a földrajzi helyzete a kialakulását és
a fejlődését?
b) Mely természeti erőforrások hatottak a fejlődésére?
c) Rajzold le a település szerkezetét! Miért ez a szerkezet
alakult ki?
d) Vannak-e felújított településrészek? Hogyan módosult
a település szerkezete és arculata a felújítás után?
e) Jellemezd a koreloszlást!
f) Hogyan változik a népesség száma? Hogyan befolyásolja
a természetes szaporodás és a migráció? Jellemző-e az
ingázás?
g) Jellemezd az etnikai összetételét! Ha több nemzetiség
hez tartozó emberek élnek a településen, akkor hogyan
élnek egymás mellett? Mi jellemzi a kultúrájukat?
h) Vannak-e konfliktusok a nemzetiségek között?
Melyek a konfliktusok kialakulásának okai?
i) Hol dolgozik a lakosság többsége?
j) Melyik korcsoportba tartozik a munkanélküliek többsége?

Okosvárosok
4. Alkossatok csoportokat! Mindegyik csoport válas�

szon egy szempontot a szemelvény feldolgozásához!
Használjátok fel korábbi ismereteiteket és a fantáziátokat
is! Mutassátok meg egymásnak a munkátokat!
Szempontok:
– közlekedés az okosvárosban;
– okos háztartások az okosvárosban;
– hogyan lehetek okos városlakó?
– jó és rossz példák az okosvárosokban.

Ahogy nincs két egyforma város, úgy az okosváros kifejezésen is némileg mást kell érteni minden egyes esetben.
Indiában például a 24 órás biztonságos áramellátás is idetartozik, míg ilyen szempontból Budapest már régen intelligensnek számít. Az egyes városoknak más az energiaellátási szerkezetük, közlekedési rendszerük, az ott lakók
viselkedése, szokásai is eltérőek: így ha a városok „okosodását” vizsgáljuk, mindig az illető város helyzetéből kell
kiindulnunk.
Az okosvárosnak a légszennyeződési és a közlekedési
gondokat, a túlzsúfoltságból adódó és az energiatakarékossági problémákat is kezelnie kell. Ha ez nem sikerül, az
emberek elhagyják a várost. Sok helyütt már meg is indult
egy ilyen folyamat, ami akár 15-20 évig is folytatódhat, miközben tudjuk, hogy 2050-re a világ teljes népességének
70 százaléka városlakó lesz. Ezért az egész bolygó jövőjét
meghatározhatják a városok okosabbá, intelligensebbé
válása érdekében bevetett új technológiák. A technológia már képes mindezeket integráltan kezelni. Ha kell, az
optimális áramfogyasztás vagy hőmérséklet elérése érdekében azonnal lekapcsolja a szükségtelen rendszereket.
Csakhogy az okosvároshoz okos városlakók is kellenek. Ez
az ideális állapot pedig még messze van. Nem ritka látvány
a hipermodern Dohában, hogy az autóját az autóvezető
úgy hagyja az utcán, hogy parkolás közben megy a klíma
és természetesen a motor. Persze mondhatjuk, hogy lám,
milyen szuper ott a közbiztonság, de a dolog másik oldala,
hogy az olajban „úszó” Katarnak a legnagyobb a világon
az ökológiai lábnyoma. Az automatizálás sokat segíthet.
A legkézenfekvőbb példa erre a közlekedés. Az információkat az egyes emberekhez ma már könnyen el lehet juttatni: az okostelefon megmondja, milyen módon lehet a
legkönnyebben átvergődni egy forgalmas pályaudvaron,
vagy várakozás nélkül átszállni egyik buszról a másikra.
Persze nincs mindenkinek okosmobilja, ezért más eszközöket, például intelligens tájékoztató táblákat is használni
kell.
Egy okosvárosnak különösen az egyre zsúfoltabb városközpontok átjárhatóságát kell megteremtenie. Ehhez
gyakran teljesen át kell alakítani a tömegközlekedést, de
addig is javítani kell a meglévő rendszereket. Az emberek
például mindig előnyben részesítik a tiszta és kényelmes
közlekedési eszközöket. A városfejlesztési szakember
Budapesten is megfigyelte, hogy az utasok inkább megvárták a megállóban az új villamost, és hagyták elmenni a
régit. Az új buszok és villamosok forgalomba állítása mellett azonban javítani kell a külvárosokkal való kapcsolatot
is. Ez egy nagyvárosban nem könnyű feladat. A következő
nagy ugrást az „okosodásban” az intelligens elektromos
hálózatok, a gridek jelentik, amik az infokommunikációs
technológiák segítségével gyűjtenek információkat a szolgáltatók és a fogyasztók szokásairól, ezeket felhasználva
automatikusan és rugalmasan tudják növelni a hálózat
hatékonyságát, megbízhatóságát és gazdaságosságát. In
diában gridek alkalmazásával javult az áramellátás biztonsága, és az áramveszteséget 30 százalékról máris 15 százalékra sikerült csökkenteni.
(http://nol.hu)

4.3. Az okosotthonoké a jövő
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5.

Ismerd fel!

Globális problémák

Problámák képeken
1. Mely problémákra ismersz a képek tanulmányozása után?
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80 probléma
2. Csoportosítsd a felsorolt problémákat az alábbi halmazok szerint!
gazdasági problémák

szociális problémák
1. nemzetközi terrorizmus
2. etnikai konfliktusok
3. népességrobbanás
4. kizsákmányolás és elnyomás
5. fegyverkereskedelem
6. levegőszennyezés
7. családtervezés hiánya
8. túllegeltetés
9. vízpazarlás
10. CO2-kibocsátás
11. gazdasági és pénzügyi válság
12. mezőgazdasági területek csökkenése
13. a tengerszint emelkedése
14. megavárosok számának növekedése
15. növényvédő szerek használata
16. bioüzemanyagok
17. a szociális rendszerek összeomlása
18. az emberi jogok megsértése
19. fegyverkezési verseny
20. az ózonréteg károsítása
21. a talaj és a víz szennyezése
22. tervezés nélküli urbanizáció
23. eladósodás, adósságválság
24. atomhulladékok
25. magas katonai kiadások
26. alultápláltság
27. gleccserek olvadása
28. ü
 vegházgázok kibocsátása

ökológiai problémák

politikai problémák

29. szmog
30. nem megújuló erőforrások felhasználása
31. szív- és keringési megbetegedések
32. a talajvízszint süllyedése
33. az étkezési szokások megváltozása
34. monokultúrák
35. talajerózió
36. éghajlatváltozás
37. üvegházhatás fokozódása
38. esőerdők irtása
39. élelmiszerhiány
40. a sarki jég olvadása
41. ellenőrizetlen devizakereskedelem
42. túlhalászás
43. energiapazarlás
44. idegrendszeri megbetegedések
45. fertőző betegségek (ebola, HIV)
46. nők elleni erőszak
47. migráció
48. növekvő húsfogyasztás
49. fajok kihalása
50. a talajnedvesség csökkenése
51. növekvő energiaszükséglet
52. polgárháborúk
53. elsivatagosodás
54. árvizek
55. az UV-sugárzás erősödése

56. daganatos megbetegedések
57. bőrbetegségek
58. légutak megbetegedése
59. extenzív földművelés
60. tőzsdekrach
61. a légiforgalom növekedése
62. analfabetizmus
63. hiányos egészségügyi ellátás
64. regionális piacok összeomlása
65. génmanipulált növények vetése
66. kibertámadások
67. magas csecsemőhalandóság
68. kalózkodás
69. vallási konfliktusok
70. ember- és szervkereskedelem
71. korrupció
72. tömegturizmus
73. szegénység
74. a szélsőséges időjárás gyakoriságának növekedése
75. gyermekmunka
76. hulladékkereskedelem
77. zajterhelés
78. slumok kialakulása
79. elhízás, cukorbetegség
80. szervezett bűnözés
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Név- és tárgymutató
adó 52, 94
adóparadicsom 230
adósság 235
adósságcsapda 78
adósságspirál 78
adósságválság 79
agglomeráció 29, 120
agrárpolitika 149
agyelszívás 220
aktív kereső 94
alacsony jövedelmű
ország 44
alkalmazó 95
alkalmazott 95
állam 15, 196
államadósság 100, 102
állami szféra 95
állampapír 75
állandó település 24
alvóváros 29
Ankara 197
Antwerpen 154
anya- és leányvállalat 65
APEC 59
árutőzsde 75
ASEAN 206
Athén 161
Atlanta 224
atomenergia 109
átütemezés 79
„banánköztársaságok”
230
Bangalore 219
bankkártya 72
bankszámla 72
bányaművelés 104
Barcelona 151, 161
barnamezős beruházás
77
Bécs 151, 165
Belgrád 179
belső menekült 38
belterjes mezőgazdaság
199
Beregszász 180
Berlin 154
Bern 166
bevándorlás 162
bevásárlóközpont 112
Bilbao 161
bioetanol 230
biomassza 109
Birmingham 157
bolygóváros 29
borút 135
bosnyák 179
Bosznia-Hercegovina 179
Brassó 174
Brazíliaváros 230
Bréma 157
BRICS 62
Brno 174
bruttó hazai termék (GDP)
44, 144

bruttó nemzeti
jövedelem (GNI) 44
Brüsszel 144, 152
Budapest 120, 151
Bukarest 151,174
Burgenland 165
CEFTA 59
centrumtérség 62, 144
Chicago 221
Constanţa 174
családmodell 92
csatlakozási tárgyalások
114
Csennáj 219
Csernobil 181
csúcstechnológia 199
Dallas 223
Debrecen 126
Dél-Alföld régió 126, 127
Dél-Dunántúl régió 134
Delhi 219
Délnyugat-Ázsia 192
demográfiai átmenet
szakaszai 10
demográfiai forradalom
9
demográfiai robbanás 9
Detroit 221
deviza 73
dezurbanizáció 29
Donyeck 181
Donyec-medence 181
Dortmund 157
Drezda 159
Dubrovnik 178
Duisburg 157
EFTA 58
egészségi állapot 92,93
egyensúly 52
egyoldalú táplálkozás 20
egységes (belső) piac
145, 170
együttműködés
(integráció) 56
éhínség 20
eladósodás 78
elektronika 206, 207
élelmezési válság 20
élelmiszergazdaság 125
élelmiszer-túltermelés 21
elöregedő társadalom 12
előváros 122
eltartott 94
emlékhely 89
ENSZ 81
erőmű 106
értékpapír 75
értékpapír-forgalom 76
értéktőzsde 75
Észak-Afrika 232
Észak-Alföld régió 126,
127
Eszék 178
euró 114
Európai 152

Európai Bíróság 147
Európai Bizottság 147
Európai Központi Bank
147, 152
Európai Parlament 147,
152
európai Pentagon 151
Európai Szén- és Acélközösség 145
Európai Tanács 147
Európai Unió 58
Európai Unió Tanácsa 147
eurózóna 147
exportorientált gazdaságpolitika 204
exportra termelő övezet
226
falu 25
FAO 81
farm 25
felzárkózás 115, 129
fiatalodó társadalom 12
Firenze 160
Fiume (Rijeka) 177
fizetőképes kereslet 95
foglalkozási átrétegző
dés 100
foglalkoztatási szerkezet
13, 46
foglalkoztatott 94
foglalkoztatottság 13
fogyasztói társadalom
112
fosszilis energiahordozók
107
földgáz 107
főváros 121
Frankfurt am Main 147,
152, 158
Fülöp-szigetek 207
G20 81
gazdasági bevándorló 38
gazdasági együttműkö
dés 115
gazdasági erőtér 62
Gazdasági és Monetáris
Unió 145, 147
gazdasági fejlettség 44
gazdasági munkamegosztás 60
gazdasági növekedés 44,
162, 201
gazdasági reformok 208
gazdasági szektorok
(primer, szekunder,
tercier, kvaterner) 44, 45
gazdasági szerepkör 32
gazdasági szerkezet 44,
99
gazdasági unió 57
Genf 165
Genova 160
geotermikus energia 106,
108
gépipar 130

Glasgow 157
globális szerveződés 66
globális város 34, 155
globalizáció 64, 68
globalizálódó világgazdaság 110
GMO 23
Graz 166
gyarmati múlt 216
gyarmatosítás 232
gyémántcsiszolás 199
gyermekmunka 18
Győr 133
hagyományos gazdaság
50
hagyományos nehézipar
219
Halle 159
Hamburg 151, 152
Hannover 158
határon túli együttműködések 133
havasi pásztorkodás 166
hegyvidéki ipari tengely
130
helyzeti előny 130
hiány 52
high-tech 213
hinduizmus 216
hipermarket 112
hitel 73
hitelfelvétel 78
hitelügyletek 76
hivatalos nyelv 14
Hongkong 207
Horvátország 178
Houston 224
hulladékgazdálkodás 103
húzóágazat 156, 158
ideiglenes település 24
identitás 88
illegális bevándorló 38
IMF 80
Indonézia 207
infláció 74, 101
információs és kommunikációs technológia 110
ingadozó gazdaság 228
ingázás 38
innováció 113
innovációs térség 133
ipari övezet 221
iparközpont 128
iparosítás 130
iparosodott országok 205
Irak 192
Irán 192
istállózó állattenyésztés
166
iszlám vallás 192, 193, 196
Isztambul 197
Izrael 198
Jamshedpur 219
Japán 200
„japán csoda” 201

járás 119
Jeruzsálem 198
jóléti társadalom 92, 94
jugoszláv 176
K+F 170, 198, 205, 206
kamat 73
Kaposvár 134
Karlovy Vary 174
Kárpát-medence 89
Kassa 172
Katowice 172
Kawasaki 203
„kemény” telepítő
tényező 48
kék banán 150, 151
kényszervándorlás 126
képzettség 95
képzettségi szint 92
kereskedelmi együttműködés 56
kereslet 50, 51
Kijev 181
kínálat 50, 51
Kioto 203
kisparaszti gazdaság 203
„kis tigrisek” 204
kisváros 25
kivándorlás 162
Kobe 203
Kolkata 219
Kolozsvár 170
konvertibilis valuta 74
koppenhágai kritériumok 114, 115
Korán 193
koraszülött jóléti állam
99
Koreai Köztársaság 205
korfa 12
korrupció 235
korszerű technológia 131
Koszovó 179
kölcsön 73
Köln 157
költségvetés 52, 148
kőolaj 107
kőolajtermelő 194
környezeti kár 105
környezeti terhelés 105
környezettudatos
magatartás 104
környezetvédelmi
beruházások 102
kőszénfélék 107
kötvény 75
Közel-Kelet 192
közepes jövedelmű
ország 44
középváros 25
közigazgatási rendszer
119
közigazgatási szerepkör
32
közműolló 102
közös piac 57, 145
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központi funkció 32
központi szerepkör 121
Köztes-Európa 88
Krakkó 172
Krím 181
„kulturális forradalom”
208
kultúrkör 89
kultúrtáj 124
kutatás és fejlesztés
(K+F) 67
külföldi működőtőke 113
külkereskedelmi mérleg
181
különleges gazdasági 209
lakópark 122
Latin-Amerika 228
licencvásárlás 201
Linz 166
Lipcse 159
Lisszaboni Szerződés 147
Ljubljana 177
Łódź 174
logisztikai központ 112
London 151, 152
Los Angeles 224
Lotaringia 157
Maastrichti Szerződés 147
Macedónia 179
Madrid 161
magas jövedelmű ország
44
magterület 152, 155
Malajzia 207
mamutváros 34
maquiladora 226
Marosvásárhely 170
Marseille 157
mediterrán gazdálkodás
161
megújuló energiaforrások 107
megyerendszer 119
menedékkérő 38
menekült 38
menekültválság 39
mennyiségi korlátozás
149
mennyiségi szemlélet 102
Mexikóváros 226
Miami 224
Milánó 151
modernizáció 99
Montenegró 179
Moszkva 185
Mumbai 219
munkaadó 95
Munkács 180
munkamegosztás 60
munkanélküli 95
munkanélküliség 13, 101
munkatermelékenység
170
munkavállaló 97
működőtőke 77
működőtőke-áramlás 77
működőtőke-beruházás
205
München 151, 158
NAFTA 58,220, 223
Nagyvárad 170
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nagyváros 33, 34
napenergia 108
napfényövezet 160, 223
Nápoly 160
négy szabadság 145
nehézipari központ 130
nem megújuló energiaforrások 106
nemzet 15, 88
nemzetgazdasági érdek
115
nemzeti jelkép 88
nemzeti kisebbség 15
nemzetiség 15
nemzetpolitika 114
népesedéspolitika 212
népességrobbanás 9
népességtömörülés 10
népsűrűség 10,11
New Orleans 223
New York 221
nyitott gazdaság 115
nyitott városok 209
Nyugat-Dunántúl régió
133
nyugdíjjárulék 94
Odessza 181
OECD 81
off-shore cég 230
olcsó munkaerő 226
OPEC 81
Ostrava 172
Oszaka 200,203
Ottawa 225
ökológiai katasztrófa 105
önkormányzat 119
örök semlegesség 164
össztársadalmi érdek 94
Paks 134
Párizs 151, 152
Pécs 134
Peking 213
pénz 72
pénztőke 76
pénzügyi (monetáris)
világ 76
periféria térség 62
piacgazdaság 52, 168
piackutatás 71
Plzeň 174
politikai unió 57
Pozsony 151, 175
Prága 151, 174
privatizáció 99, 169
privatizációs befektetés
113
„puha” telepítő tényező
48
recesszió 102
régiók 119
regionális együttműködés 57
regionális különbségek
119
regionális politika 151
rekreáció 113
rendszerváltás 98, 100
rendszerváltozás 101, 169
részvény 75
reurbanizáció 30
Rio de Janeiro 230

Róma 160
Római Szerződés 145
Rostock 159
Ruhr-vidék 157
Salzburg 165
San Francisco 224
Sanghaj 209, 212
São Paulo 230
Schengeni Egyezmény
145
schengeni övezet 145
Seattle 224
soknemzetiségű ország
180
sokoldalú ipar 130
spekulációs (rövid
lejáratú) ügylet 76
Split 178
stabilizációs program 197
Strasbourg 146, 152
Stuttgart 158, 159
Szabadka 179
szabadkereskedelmi
övezet 56
Szaharától délre fekvő
országok 232
Száhel-öv 235
Szaúd-Arábia 193
Szczecin 172
Szeged 126
szegregáció 122
szélenergia 108
szénhidrogének 107
Szentpétervár 185
Szerbia 178
szerkezetváltás 130, 157
szigetország 201
Szilícium-völgy 224
Szingapúr 206
Szlovénia 177
szocialista iparváros 128
szoftverkészítés 219
szórványtelepülés 24
szuburbanizáció 29, 122
születéskor várható
élettartam 92
Tajvan 206
tanya 24, 126
társadalombiztosítás 94
technopolisz program
203
Tel Aviv-Jaffa 199
telepítő tényezők 129
település 24
településállomány 117
települések átlagos
nagysága 117
településhálózat 119
településsűrűség 117
termékenységi arányszám 16
termelés 48
természetes fogyás 92
természetes szaporodás
92
természetes szaporodás
(fogyás) 8, 10
természeti erőforrás 182
természeti és társadalmi
telepítő 48
területi hátrány 127

tervutasításos gazdaság
50
Thaiföld 207
Thesszaloniki 161
Tiencsin 209
Tokió 203
Torinó 160
Torino–Milánó–Genova
háromszög 160
tőkevonzó és tőkemegtartó képesség 121
Törökország 196
történelmi város 128
tőzsdeindex 75
transznacionális vállalat
(TNC) 66, 68, 113
tranzitforgalom 154
Triád 62
Trieszt 160
trópusi üdülősziget 231
túlfogyasztás 21
turizmus 162
Újdelhi 219
Újvidék 179
UNESCO 81
Ungvár 180
urbanizáció 29
vadprivatizáció 184
Vajdaság 179
vallási alapon szerveződött 198
válságágazat 157
valuta 74
vám 149
vámmentesség 226
vámunió 56, 145
vándorlás 38
vándorlási különbözet 93
város 25, 28
városiasodás 29
városodás 29
várossá nyilvánítás 117
városszerkezet 33
Varsó 175
vásárváros 28
Velence 162
vendégmunkások 194
versenyszféra 95
vidékfejlesztés 149
Világbank 80
világháló 110
világkereskedelem 62
világmárka 110, 113
világtermék 68
világvallás 14
világváros 30, 35
villamos energia 106
virtuális világ 110
vízenergia 107
Vuhan 213
Washington 223
WHO 81
Yokohama 203
Zágráb 178
Zaragoza 161
zöldmezős beruházás 77,
113
Zürich 166
zsidó vallás 198
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