
16

képalá

  I. KÖZÉPEURÓPA FÖLDRAJZA
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képaláNeuschwanstein, Bajorország

 A II. világháborút követően Németországot a győz-
tes hatalmak két részre osztották.

 Keleti felében jött létre az államszocialista beren-
dezkedésű Német Demokratikus Köztársaság 
(NDK). Fővárosa Berlin volt. 

 Nyugaton a Német Szövetségi Köztársaság 
(NSZK) alakult meg Bonn fővárossal.

 Az egységes Németország 1990-ben született 
meg.

 Az NSZK gazdasági fejlődése a kettéosztottság év-
tizedei alatt is lendületes volt.

 Jelenleg az Egyesült Államok, Japán és Kína után 
a világ negyedik legnagyobb gazdasága.

 82 millió lakosával az EU legnépesebb, Orosz-
ország után Európa második legnépesebb 
állama.

 Mezôgazdasága

 A német mezőgazdaság sokoldalú és fejlett. A la-
kosság 80%-ának igényeit tudja kielégíteni.

 A Germán-alföld az ország északi részét foglalja el.
 Északon az állattenyésztés (szarvasmarha) a ve-

zető ágazat.

 A növénytermesztésben a szálastakarmány-, 
burgonya- és rozstermesztés jelentős.

 Délebbre, melegebb éghajlaton és löszös talajo-
kon megjelenik a kukorica, a búza és a cukor-
répa is.

 Itt van a sertéstenyésztés központja is.
 A Német-középhegység az ország középső részén 

terül el.
 Mezőgazdasági termelés a kedvező klímájú me-

dencékben és völgyekben folyik (a hegyvonu-
latokat sűrű erdők borítják).

 A déli kitettségű lejtőkön szőlőt termesztenek 
(Rajnai-palahegység). Ez a szőlő legészakibb 
művelési területe Európában.

 Itt termelik a világhírű rajnai borokat.
 A Felső-Rajna völgye az ország legmelegebb vi-

déke, ezért alkalmas zöldség- és gyümölcster-
mesztésre.

 A Sváb–Bajor-medencét a Duna és mellékfolyói 
töltötték fel.

 Jó minőségű talajain sörárpát és komlót ter-
melnek.

 Erre alapul a bajor sörgyártás (világhírű az ősz-
szel Münchenben megrendezésre kerülő sör-
fesztivál, az Oktoberfest).

3. Az Európai Unió 
     legnépesebb országa: Németország
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Oktoberfest, München

 Energiagazdasága és bányászata

 A német energiagazdaság magas színvonalú.
 A villamosenergia-termelést hosszú ideig a szén 

uralma jellemezte. (Az ország igen gazdag barna- 
és feketekőszénben.) 

 A szénhidrogének az elmúlt évtizedekben meg-
törték a szén monopóliumát az energiatermelés-
ben. 

 A feketekőszén-bányászat központjai
 a Ruhr-vidék
 és a Saar-vidék.

 A barnakőszén-bányászat központjai
 Alsó-Lausitz
 és az Eifel-hegység előtere.

 A Harz-hegység lábánál kősót és kálisót bányász-
nak, ez adja a vegyipar alapját. (Németország ipa-
rával a következő anyagrészben ismerkedünk 
meg.)

 Tengeri kikötôk és belvízi hajózás

 Németország legforgalmasabb tengeri kikötői az 
Elba és a Weser folyók tölcsértorkolatainál fekvő

 Hamburg, az ország legforgalmasabb tengeri 
kikötője és második legnagyobb városa, illetve 
Bréma.

 A Balti-tenger és a keleti országrész legnagyobb 
kikötővárosa Rostock.

 Németország sűrű folyó- és csatornahálózattal ren-
delkezik, ezért a belvízi hajózás fontos szerepet tölt 
be az áruszállításban.

 A fő közlekedési út a Rajna.
 A legforgalmasabb folyami kikötő Duisburg.
 1992-ben megnyílt a Duna–Majna–Rajna-csator-

na. Így az Északi- és a Fekete-tenger közvetlen 
belvízi összeköttetésbe került.

 Az elmaradottabb keleti tartományok

 A keleti országrész északi területein a mezőgazda-
sági termelés a jellemző gazdasági tevékenység 
(Germán-alföld).

 Keleten fekszik az ország régi-új fővárosa, Berlin.
 Berlin Közép-Európa legnagyobb városa.
 A II. világháborút követően az országhoz hasonló-

an Berlint is kettéosztották. (Kelet- és Nyugat-Ber-
lint a hírhedt berlini fal választotta el egymástól.)

 A keleti tartományok további fontosabb városai
 Lipcse (nyomdaipari központ),
 Jéna (optikai iparáról és tűzálló edényeiről híres),
 Drezda (kulturális és kereskedelmi központ).

 A keleti országrész (az egykori NDK) még nem tud-
ta utolérni a fejlett nyugati és déli tartományok 
gazdasági színvonalát.

 A felzárkóztatáshoz a 90-es években évi 180-200 
Mrd márkát áldozott a német állam. (Ez Magyar-
ország nemzeti jövedelmének 4-5-szöröse.)
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3. Az Európai Unió legnépesebb országa: Németország

Atlaszod segítségével jelöld be a kontúrtérképen a következőket, 
sorszámukat írd a megfelelő helyre!

1. Germán-alföld, 2. Rajnai-palahegység, 3. Felső-Rajna völgye 4. Sváb–Ba-
jor-medence, 5. Harz-hegység. 6. az Elba tölcsértorkolata, 7. a Weser töl-
csértorkolata 

1.

Hogyan jött létre a Germán-alföld? Gondolj a korábban tanultakra!

 

 

 

Hogyan változik a tengerszint feletti magasság északról dél felé ha-
ladva? Figyeld meg az atlaszodban!

 

 

A Duna budapesti szakaszán gyakran látni Duisburgból érkező, 
német zászló alatt hajózó teherszállítókat. Milyen útvonalon jutnak el 
hozzánk?

 

 

 

 

Melyik városra igaz?

Közép-Európa legnagyobb városa: 

A Balti-tenger legfontosabb kikötője: 

Nyomdaipari központ:  

Németország legforgalmasabb tengeri kikötője: 

Optikai iparáról (is) híres város: 

A legfontosabb folyami kikötőváros: 

2.

4.

5.

3.

2.

1.

3.

4.

Germán-alföldi táj

Hamburg

Bajor-Alpok
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I. KÖZÉPEURÓPA FÖLDRAJZA

mezőgazdaság – agriculture
bányászat – mining
tengeri kikötőváros – seaport town
kőszén – coal
tölcsértorkolat – estuary

Tudj meg többet Németországról a http://www.
nemetorszag.lap.hu oldalakon!

Szótár Linkgyûjteményó á i k j é

Ludwig van Beethoven, minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője 1770-ben született Bonnban, Németországban. Már fi atal-
korában megnyilvánult tehetsége, első műveit 1783-ban adták ki. Fiatalemberként ellátogatott Bécsbe, ahol bemutatták Mo-
zartnak; ismeretségük rövid ideig tartott. 

1792-ben Beethoven visszatért az osztrák fővárosba, és egy ideig az akkori vezető bécsi zeneszerző, Haydn irányítása alatt ta-
nult (Mozart az előző évben meghalt). Bécsben, a zenei világ akkori fővárosában telepedett le, és élete végéig ott élt. 

Beethoven virtuóz zongorajátéka mindenkire nagy hatást gyakorolt, előadóművészként és tanárként egyaránt népszerű volt. 
Hamarosan termékeny zeneszerző lett. Műveit kedvezően fogadták, és húszas éveinek közepétől könnyedén el tudta őket adni 
a kiadóknak. (Forrás: http://www.bfz.hu/vendegmuveszek/egy_vendegmuvesz.php?id=13)

Milyen szerepet játszottak Beethoven életében az alábbi évszámok, városok és személyek?

1770:  1783:  Bonn:  

Bécs:  Mozart:  

1995-ben az egy főre jutó GDP Németországban kb. 29 050 né-
met márka volt. Az ország lakossága 82 millió fő. A német állam évente 
200 Mrd márkával támogatta a keleti tartományokat. Az éves GDP hány 
százalékát fordította az ország a keleti területek felzárkóztatására? Szá-
mold ki! 

 

 

Nézz utána! Mi volt az ún. Hanza-szövetség a középkorban? Ne-
vezz meg öt Hanza-várost, és jelöld be őket az 1. feladathoz tartozó tér-
képen!

Írj egy rövid beszá-
molót valamely német 
város vagy tartomány 
turisztikai nevezetessé-
geiről! 

A füzetedben dolgozz!

6.

7.

8.

7. Lübeck

Marksburg Berlin
Drezda
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Hévíz

 A mezôgazdaság (primer szektor) 

 Sokáig a legfontosabb gazdasági águnk volt (agrár-
ipari ország).

 A mezőgazdasági keresők száma folyamatosan 
csökken.

 Sokan vidékről a városba költöztek (foglalkozási 
átrétegződés).

 A mezőgazdaság ágazatai:
 a növénytermesztés,
 az állattenyésztés, 
 az erdőgazdálkodás, 
 a hal- és vadgazdaság.

 Az ipar (szekunder szektor)

 Nehézipar 
 A rendszerváltás után jelentősen csökkent a 

szerepe, válságszektorrá vált, pl. kohászat, bá-
nyászat. 

 Könnyűipar  
 Építőipar 
 Vegyipar

 Rendkívül sokoldalú iparág, bizonyos ágazatai a 
nehéziparba, mások a könnyűiparba sorolandók.

 Hazánkban a legfontosabb ágazatok: gyógy-
szeripar, műtrágyagyártás, műanyagipar.

 Elektrotechnika, elektronikai ipar
 Televízió- és tv-képcső-gyártás.
 Személyiszámítógép-alkatrészek gyártása.
 Mobiltelefon-gyártás.
 Korszerű háztartási berendezések gyártása.  

 Élelmiszeripar 

 Tercier szektor

 Ide tartoznak azok a szolgáltatások, amelyek 
 nem állítanak elő „kézzel fogható” terméket.
 Súlyuk nő az ország életében (egyre többen 

dolgoznak itt, és egyre nagyobb értéket állíta-
nak elő).

 Infrastruktúra
 Pl. a közüzemi szolgáltatások, közlekedés.

 Idegenforgalom 
 Egyre nagyobb szerepe van nemzetgazdasági 

szinten is.
 Kereskedelem 

 Bel- és külkereskedelem.
 Egyéb ágazatok: pl. oktatás, kutatás, pénzügyi 

élet, államigazgatás stb.

 Az EUtagság és hatásai

 Hazánk 2004. május 1-jén vált az EU tagjává. Ak-
kor volt az unió eddigi legnagyobb bővítése.

 A Magyarországot is érintő fontosabb uniós in-
tézkedések:

 Vámunió: az uniós termékek vámmentessé-
ge az államok között, míg az unió külső határain 
egységes vámok védik a belső piacot.

 A tőke szabad áramlása: szabad cégalapítás 
az unió bármely országában.

 Szabad munkavállalás a tagállamok területén 
(még nem valósult meg teljesen).

 Közös pénz, az euró (hazánk még nem felel 
meg minden bevezetési feltételnek).

 Vidékfejlesztés és agrártámogatás.
 Az EU regionális politikája (az elmaradottabb 

térségek felzárkóztatása), támogatási rendsze-
re főként infrastrukturális fejlesztéseket szolgál.

 III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

23. A magyar gazdaság szerkezete. 
       Az EU hatása a gazdaságra
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III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

1. Hipermarket pénztársora

Egy élelmiszerbolt árlistájában böngészünk. Válaszolj a kérdésekre 
ezek alapján! Vedd fi gyelembe az adott ország éghajlatát, az EU hatá-
sát a mezőgazdaságunkra és azt, hogy egy országban mennyire olcsó 
a munkaerő! 

Miért a marhahús ára a legmagasabb, illetve a csirkehús a legolcsóbb? 

 

Miért olcsóbb a portugál hal, mint a magyar? 

 

Miért nem mindig versenyképes a magyar tej a külföldivel szemben? 

 

Miért olcsóbb a fehér kenyér, mint a barna? 

 

1.

Mivel magyarázod, hogy a 2004-es EU-csatlakozás után megugrott 
az Európai Unióban gyártott gépkocsik értékesítése Magyarországon? 

 

2.

A nemzeti parkok is gazdálkodnak! Milyen ágazat látható a képen, és hol járunk?

 

 

3.

2. EU-gyártású gépkocsik

1. Vajon miért drágább a magyar tej?

hahús abb, il hús a le

Sertéscomb 
1099 Ft/kg

Magyar tej 
189 Ft/liter 

Portugál tengeri 

halfi lé 799 Ft/kg 

Csirkecomb

769 Ft/kg

Tej (származási 
hely: EU) 

129 Ft/liter 

Balatoni élő ponty 1399 Ft/kg

Marhacomb
1999 Ft/kg

Barna kenyér 419 Ft/kg

Fehér kenyér 

299 Ft/kg 
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23. A magyar gazdaság szerkezete. Az EU hatása a gazdaságra

Milyen fejlesztésekre lehet uniós pénzeket felhasználni? Használd a képeket! 

 

 

4.

Melyek a tercier szektor legfontosabb jellemzői? Milyen ágazatokat ismerünk a szektoron belül?

 

 

Milyen gazdasági ágazatokat ábrázolnak a képek? Mi alapján rendeznéd őket két csoportba? (Több meg-
oldás is lehetséges, beszéljétek meg egymással a lehetőségeket!)

 

 

5.

6.

t!álni? Használd a képekett!
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III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

Mária Terézia gazdaságpolitikája is már sokban hasonlított az Euró-
pai Unió gazdaságpolitikájának egyes elemeire. Nézz utána, mit jelent 
a protekcionizmus! (A linkgyűjteményben találsz egy kis segítséget.)

Hogyan valósul ez meg az EU politikájában? 

 

 

 

Idézd fel! Mely országok csatlakoztak 2004-ben hazánkon kívül az 
Európai Unióhoz? 

 

 

 

8.

7.

7.

munkanélküliség – unemployment
válság – crisis
Európai Unió – European Union
Európai Parlament – European Parliament
határ – border
tagság – membership

Az Európai Unió portálja: http://europa.eu/pol/
enlarg/index_hu.htm
 
Segítség a 7. feladathoz: http://www.idegen-sza-
vak.hu

-sza-

Szótár Linkgyûjteményó á i k j é

Az 1992-es maastrichti szerződés (49. cikke) kimondja, hogy minden olyan európai állam felvételét kérheti az Európai Unióba, 
amely tiszteletben tartja a szabadságot, a demokráciát, az emberi jogokat, az alapvető szabadságokat, valamint a jogállami-
ság elvét. 
1993-ban Koppenhágában megrendezett találkozójukon az Európai Unió kormányfői tovább pontosították a csatlakozás alap-
feltételeit. Ezek értelmében az az ország léphet az uniós tagállamok sorába, amely:
– a demokratikus elveket, a jogállamiságot, az emberi jogokat és a kisebbségeket tiszteletben tartó és védelmező szilárd intéz-
ményrendszerrel rendelkezik;
– működő piacgazdasággal bír, amely képes megállni a helyét az unión belül érvényesülő versenyfeltételek és piaci erők köze-
pette;
– vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket, köztük az unió célkitűzéseinek támogatását, és olyan közigazgatási rendszerrel 
rendelkezik, amely képes alkalmazni és érvényesíteni a hatályos közösségi jogszabályokat. Forrás: www.europa.eu

A fentebbi feltételek alapján lehet-e olyan állam az Európai Unió tagja, amelyben

– nincsenek államigazgatási intézmények?   

– az ott élő nemzetiségek számára korlátozzák az anyanyelv használatát?   

– nincs önálló valuta?    

Válaszolj igennel vagy nemmel, majd vitassátok meg válaszaitokat!

Mária Terézia
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Szentiváni matyó lakodalmas

 Népesség, nemzetiségi 
és etnikai kisebbségek

 Társadalmunk öregszik, a népesség csökken, 
2010-ben 10 millió fő alá csökkent.

 Magyarország népsűrűsége 108 fő/km², de a né-
pesség eloszlása egyenetlen.

 A legnagyobb számban élő nemzeti kisebbségek 
a németek, szlovákok és délszlávok. 

 A legnagyobb etnikai kisebbség a magyaror-
szági cigányság.

 A népesség mozgása és 
a határon túli magyarság

 A népesség mozgása alapján megkülönböztetünk
 egy- vagy többirányú,
 országon belüli vagy nemzetközi, illetve
 végleges, ideiglenes vagy állandó vándorlást. 

 A határon túli magyarság döntő hányada az I. vi-
lágháborút lezáró határváltozások miatt rekedt az 
országhatáron kívül.

 A határon túli magyarság lélekszáma kb. 2,7 
millió, legjelentősebb részük a szomszédos or-
szágokban, pár százezren pedig az ún. diasz-
pórákban élnek, főként Nyugat-Európában, 
Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliá-
ban.

 A településhálózat kialakulása

 Magyarországon megkülönböztetünk
 szórványtelepüléseket (tanyák, turistaházak 

stb.),
 valamint állandó településeket (falvak és vá-

rosok).
 A falvaknak alapfunkciójuk, a városoknak köz-

ponti funkciójuk (középiskola, kórház stb.) van.

 Az urbanizáció

 Az urbanizáció kettős folyamat
 városiasodás: a városi életforma elterjedése,
 városodás: a városok számának és népességé-

nek növekedése.
 A városok szerkezetében különböző funkcionális 

öveket különítünk el.
 Az agglomeráció városhalmaz, illetve a város és 

vonzáskörzete.

 A magyar gazdaság szerkezete. 
Az EU hatása a gazdaságra

 A gazdaság három nagy egységre tagolható:
 primer szektor (mezőgazdaság)
 szekunder szektor (ipar)
 tercier szektor (szolgáltatások).

 Összefoglalás – 
     A magyar társadalom és gazdaság

 III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG
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„Veterán” motoros hajó a Füredi kikötőben

III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

 Magyarország 2004-ben lett az EU tagja. A hazán-
kat érintő legfontosabb intézkedések:

 vámunió,
 a tőke és a munkaerő szabad áramlása,
 vidékfejlesztés és agrártámogatás.

 Hazánk ipara

 Az ipar az anyagi javak egyik előállítója.
 Az ipar feladata a

 bányászati,
 gépipari,
 energetikai,
 vegyipari,
 építőipari és
 fogyasztási cikkek előállítása.

  A gépkocsigyártásban és más korszerű iparágak-
ban nagy szerepe van a külföldi tőkének.

 A telepítő tényezők közül egyre nagyobb a szerepe 
a szakképzett munkaerőnek.

 Mezôgazdaság

 A mezőgazdaság legfontosabb ágai a
 növénytermesztés,
 az állattenyésztés,
 az erdőgazdálkodás, valamint a
 hal- és vadgazdaság.

 A mezőgazdaságra hatnak a természeti tényezők 
(éghajlat, talajok, domborzat).

 A társadalmi tényezők (hagyományok, történelmi 
múlt, szakismeret, gazdaság, termelőeszközök fej-
lettsége) megfelelő kihasználása javítja a mezőgaz-
daság hatékonyságát.

 Idegenforgalom 

 Az idegenforgalom szinte minden gazdasági te-
vékenységgel kapcsolatban áll.

 Magyarország idegenforgalmi vonzereje 
 természeti és
 kulturális értékeiben rejlik.

 A legfontosabb kategóriák turisztikai motivációk 
szerint a

 gyógyturizmus,
 az üdülőturizmus és a
 kulturális turizmus.

 Az ún. ökoturizmus különálló kategóriát képvisel.

 Infrastruktúra és közlekedés

 Az infrastruktúrához tartozik minden olyan tevé-
kenység, eszköz vagy személy, amely

 közvetlenül nem vesz részt az anyagi javak elő-
állításában, de

 a gazdasági és társadalmi folyamatok mozgá-
sát biztosítja.

 Magyarország közlekedés-földrajzi helyzete ked-
vező.

 A közlekedési ágazatok közül a vezető helyen a 
közúti közlekedés áll.

 Hazánk közlekedése sugaras szerkezetű és Buda-
pest-centrikus.

 Telekommunikáció 
és információs technológia

 Hatékonyan működő gazdaság nem jöhet létre 
fejlett telekommunikáció és információs tech-
nológia nélkül, ezért fejlesztésük alapvető jelentő-
ségű.

 A számítógépes rendszerek összekapcsolódásával 
az információ- és adatátvitel rendkívüli módon 
felgyorsult.

 Magyarországon a lakosság csaknem 60%-a hasz-
nálja rendszeresen az internetet, és ez az arány 
minden évben 4-6%-kal bővül.
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Összefoglalás – A magyar társadalom és gazdaság

Melyik országban él a legtöbb határon túli magyar?

 

A tanulmányaid alapján határozd meg, milyen típusú településen 
élsz! Ha városlakó vagy, melyik funkcionális övben laksz?

 

Mi jellemző Magyarország népességére? 
Tanulmányozd az ún. korfákat!

A lélekszám alakulása szempontjából:  

Korcsoportok szerinti összetételt illetően:  

2.

3.

1.

3.

2.Székelykapu

Fővárosunk

Sorolj fel legalább 3-3 ágazatot a primer, a szekunder és a tercier szektorból!4.

Fé
rfi

 a
k

N
ők
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III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG

Melyek iparunk fő telepítő tényezői? Hogyan lehet ezeket csopor-
tosítani? Készíts ágábrát!

Említs példákat az idegenforgalom és a különböző gazdasági ága-
zatok összekapcsolódására!

 

 

 

Mi az előnye a közúti, vasúti, vízi, légi és csővezetékes szállításnak?

 

 

 

Mely tájakra jellemzőek és milyen mezőgazdasági tevékenységre 
alkalmasak Magyarország legelterjedtebb talajtípusai?

 

 

 

 

 

 

5.

7.

8.

6.

5.

7.

8.

Budai borfesztivál

Vasúti teherszállító vagonok
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2. Hő

   

Diákszemmel

Tisztelt 
Szerkesztôség!

Nem egészen értem,…

 Vivi: …hogy mit jelent a vízminőség-védelem?

– A felszíni és felszín alatti vizeink minőségének védelme és javítása ökológiai értékük és hasznosíthatósá-
guk miatt vált szükségessé. A vízminőség-védelem több fázisból áll: a vízminőség rendszeres megfi gyelése, 
vizsgálata, értékelése és minősítése, azoknak a műszaki beavatkozásoknak a végrehajtása, amelyek segítsé-
gével elérhető a megfelelő vízminőség, valamint a vízminőségi kárelhárítás. A kárelhárítás feladatai a véde-
kezésre való felkészülés és a rendkívüli szennyezések megelőzése, a rendkívüli szennyezések észlelése és mi-
nősítése, a kárelhárítás műveleti végrehajtása, valamint a szennyezés megszüntetését követő intézkedések 
meghatározása. Magyarországon szervezett vízminőség-védelmi tevékenységről és szolgálatról az 1960-as 
évek óta beszélhetünk.

 Pali: …hogy miért fogy a népesség és öregszik a társadalom, pedig korábban a népesség majdnem folya-
matosan nőtt?

– A népességfogyás közvetlen oka az, hogy egyre kevesebb gyerek születik. Ez nem csak magyar jelenség, 
általában jellemző a fejlett társadalmakra. Ennek társadalmi, szociológiai és gazdasági okai is vannak. Egyik 
oldalról úgy lehet megközelíteni, hogy a modern társadalomban megváltozott a családok szerepe és hely-
zete, és ezen belül a férfi ak és a nők, az öregek és a fi atalok viszonya egymáshoz és a közösséghez. A nők 
szerepe a múltban jórészt kizárólag a család gondozása és összetartása volt, napjainkban a nők majdnem 
ugyanolyan arányban vállalnak állást, mint a férfi ak. Ez egyrészt gazdasági szükségszerűség, másrészt önki-
fejezési lehetőség, ugyanakkor a gyerekszülésre és -nevelésre fordítható energiát és időt csökkenti. Emellett 
az idősek létszáma növekszik, mivel a gyógyászat fejlődésével az utóbbi évtizedekben sikerült az átlagélet-
tartamot jelentősen megnövelni. A jövő feladata a megnövekedett élettartam mellett a lakosság számának 
egyensúlyban tartása, azaz a gyermekvállalás ösztönzése, ehhez mind kormányzati, mind egyéni hozzájáru-
lás vállalására szükség van. 

 Ferkó: …hogy miért olyan fontos szempont az ipar telepítése során a víz jelenléte?

– Az ipar minden ágazata nagy mennyiségű vizet igényel. A technológiai folyamatokban a víz leggyakoribb 
szerepe a hűtés és a tisztítás, de oldószerként és alapanyagként is szükséges számos termékhez: gondol-
junk csak a fi nom üdítőkre, konzervekre, lekvárokra – ízükre jelentős hatással van a felhasznált víz, még ha 
nem is vagyunk ennek tudatában fogyasztás közben! Az erőművekben gőzt használnak a turbinák mozga-
tására, és a felhevült rendszerek hűtésére, valamint a fel nem használt hő elvezetésére is. Nem véletlen pél-
dául, hogy két legfontosabb energiatermelő egységünk, a paksi atomerőmű és a százhalombattai hőerőmű 
a Duna mellett kapott helyet, ahol a víz a legbőségesebben áll rendelkezésre. A paksi erőmű vízigénye 100 
m3/s, üzembe helyezésekor ez Magyarország ipari vízigényének felét jelentette. 
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 Móni: …hogy miért települnek Magyarországra olyan iparágak, amelyekhez itt alapvetően nincs nyers-
anyag, és hagyományuk sincs? 

– Magyarországon számos iparág, többek között az összeszerelő ipar (autó, telefon, gép, szerszám stb.) szá-
mára vonzóak a körülmények. Ezek közül kiemelendő az európai viszonylatban olcsó és szakképzett munka-
erő, a fejlett infrastruktúra (közművesített telkek, autópályák, vasút, repülő), az alacsony adók és állami támo-
gatások, a felvevőpiacok közelsége. Az ipar betelepülése maga után vonja az ország majdnem minden gaz-
dasági ágazatának fejlődését és a foglalkoztatás növekedését, ezért jelentős kormányzati támogatást élvez.
 

Még jól jöhet a földrajz…

 Andi: … a vásárlásnál. Nem árt fi gyelni például, hogy milyen országból és vidékről származó gyümölcsöt, 
zöldséget, és abból készült kompótot, gyümölcslevet, félkész terméket veszünk. Nagyon valószínű ugyanis, 
hogy jobb ízűek azok, amelyek gyártási helyének környezetében az adott gyümölcs, zöldség számára a kli-
matikus viszonyok kedvezőek, és nagy mennyiségben teremnek, és ahol a víz is jó. Az a legjobb, ha a gyü-
mölcsöt nem kell messzire szállítani, mert közben megromolhat, összetörhet stb. A frissen feldolgozott áru-
ból fi nomabb élelmiszer készíthető.

Errôl jut eszembe…

 Panna: Sokszor hallom azt a szót, hogy hungarikum. Mit jelent ez?

– A hungarikum egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző dolog, amely lehet műalkotás, termék, 
őshonos állat vagy kulturális érték. A hungarikum egyelőre törvényileg nem szabályozott besorolás, de lé-
teznek törekvések a hungarikumok hivatalos besorolására és a jogi háttér kidolgozására. Alapvetően pozitív 
tartalmú, értéket hordozó dolog vagy jelenség lehet hungarikum, amely nemcsak a magyar etnikumhoz, ha-
nem a magyar térséghez, földrajzi régióhoz is köthető. Bár az élelmiszeri hungarikumok, mint a Pick szalámi 
vagy az Unicum a legközismertebbek, talán jobban megfelelnek a kritériumnak az ipari, kézműves termékek, 
mint a halasi csipke, hollóházi porcelán vagy a korondi kerámia, illetve a kulturális értékek, mint Bartók mű-
vei vagy a magyar népmesék.

III. A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁG
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