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Munkaidő: 240 perc 
Elérhető pontszám: 200 pont 

ÚTMUTATÓ 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 
tartalmazó részt. A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 
kizárólag a versenyző számjele (kódszám), amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
A feladatok megoldásához íróeszközön, számológépen, vonalzón, körzőn kívül más 
segédeszköz nem használható. Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! 
A feladatlap 200 kérdést illetve feladatot tartalmaz. Az egyes feladattípusok előtt 
megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes 
megoldásához. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, 
állításokat, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő (kijelölt) 
helyre! Ha bizonytalan a helyes válaszban, hagyja ki, és később térjen vissza rá. 
A válaszok megadásánál az útmutatóban előírtak szerint járjon el, s a megoldásokat a 
feladatnál adja meg, nincs külön értékelő lap. (A feladatok végén a „Pont:” feliratú cellát 
nem kell kitölteni.) Az egyes feladatok jó megoldásáért járó pontszám a feladatok leírásánál 
található. A válasz hiánya, a rossz válasz, a nem egyértelmű jelölés 0 pontot jelent. Ha 
szükséges, a megoldását javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával 
történt beírás esetén az adott feladatra nem kaphat pontot. Kérjük, hogy olvashatóan írjon, 
mert az olvashatatlan válaszokat nem értékeljük. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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I. feladatcsoport 
Expedíciók, túrautak 

 
I.1. Párosító (15 pont) 

Kirándulások Eurázsiában 
 
Útmutató: Különböző országok kirándulóinak naplójából olvashat egy-egy mondatot. 
Azt kell eldöntenie, hogy az egyes mondatokat melyik ország lakosa jegyezte fel az 
országán belüli (belföldi) túrája során. 
Párosítsa össze a mondatokat az egyes nevekkel: írja az utazó(k) betűjelét a mondat 
előtti pontozott vonalra! Egy mondat elé több betű is kerülhet, illetve egy betű több 
helyen is szerepelhet. 1 pont a helyesen megadott válaszért/válaszokért állításonként jár, 
azaz egy-egy állítás esetében több vagy kevesebb, illetve rossz betű(k) esetén nem jár 
pont. 
 
 A. Tenzing (nepáli) 
 B. Torhild (norvég) 
 C. Gerald (francia) 
 D. Luigi (olasz) 
 E. Padmapati (indiai) 
 F. Akihiko (japán) 
 G. Éva (magyar) 
 H. Lee (kínai) 
 I. Taman (indonézia) 
 J. Borisz (orosz) 
 
......... 1. Egy expedíció tagjaként országom és egyben a Föld legmagasabb csúcsát akartam 
 elérni, de a nagy havazás és az erős szél ezt nem tette lehetővé. 
 
......... 2. Túrám során felkerestem a kontinens legnagyobb árapály erőművét, majd a helyi 
 kocsmában megkóstoltam az itt készült almabort. 
 
......... 3. Kirándultam országom egyik rezervátumában, ahol természetes élőhelyén fogtam 
 kezet egy orangutánnal. 
 
......... 4. Keresztül-kasul utaztam országomat az állami vasúttársaság (IR) szerelvényein, 
 amely cég a legtöbb alkalmazottat foglalkoztatja a világon. 
 
......... 5. Felkerestem azokat a fókákat, amelyek a Föld legmélyebb, édesvizű tavában élnek. 
 
......... 6. Meglátogattam azokat a helyeket, amelyeket 2011 márciusában cunami pusztított 
 el. Azóta sok település újjá épült, de abba a zónába nem mehettem be, amelyet 
 radioaktív szennyezés ért. 
 
......... 7. Döbbenetes volt újra végighajózni a Három-szurdokon, ahol az egykor vadul 
 rohanó folyó vize ma, ezen a szakaszon, egy hatalmas visszaduzzasztott vízfelület. 
 
......... 8. Óriási élmény volt részt venni a gyapot-betakarításon országom hatalmas 
 kiterjedésű bazaltfennsíkján. 
 
......... 9. Gyermekkori álmom teljesedett be akkor, amikor a Plinius által is megfigyelt 
 tűzhányó oldalában egy helyi gazda pincéjében megkóstoltam a Lacryma Christi bort. 
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......... 10. Három napos túrámon megmászom országom és egyben Európa legmagasabb 
 csúcsát. 
 
......... 11. Gleccsereken keresztül értem el hazám legmagasabb csúcsát, amely nem éri el a 
 2500 m tengerszint feletti magasságot. Gyönyörű kilátás nyílt a kopár fjellekre. 
 
......... 12. A párás meleg és az eső mellett a kén szúrós szaga is nehezítette a 
 felkapaszkodást a vulkán kráterében működő kénbányához. 
 
......... 13. Több napos gyaloglás után eljutottam a Zanszkár folyó völgyében egy omladozó 
 épületbe, amelyet európaiak újítottak fel. Elmondásuk szerint honfitársuk, Kőrösi 
 Csoma Sándor ebben az épületben dolgozott a tibeti-angol szótáron és nyelvtanon. 
 
......... 14. Hajóra szálltam és felkerestem országom legészakibb területét, a Spitzbergákat. 
 
......... 15. Elutaztam az országom részét képező Hokkaidó szigetére, ahol felkerestem 
 Szapporót, az 1972-es téli olimpia helyszínét. 
 

PONT: 

 

 

I.2. Számítási feladat (5 pont) 

Támaszpont 

Útmutató: Olvassa el az alábbi szöveget, majd ez alapján válaszolja meg a kérdést! 

Egy expedíció támaszpontjáról elindulva 48 km-t haladt észak felé. Itt keletnek fordult, és 
ebben az irányban 44 km-t tett meg; közben nem érintett olyan útszakaszt, amelyen már 
korábban is áthaladt volna. Ezután 48 km-es dél felé vezető útszakaszon haladtak, s ezzel az 
expedíció visszaérkezett kiindulási pontjára. 
 
Határozza meg azokat a helyeket, ahol az expedíció támaszpontja lehetett! Válaszát 
indokolja! 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

PONT: 
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I.3. Kiegészítés és rajzos feladat (20 pont) 
Utazás Észak-Amerikában 

 
Útmutató: Különleges utazást nyert Észak-Amerikába. Az utazást szervező iroda 
utastájékoztatójából azonban eltűnt néhány földrajzi név és fogalom, ezeket kell 
kitalálnia! 
1. Írja a pontozott vonalra a hiányzó földrajzi neveket, fogalmakat! Minden beírt jó 
válasz 1 pontot ér. (13 pont) 
2. Írja be a térképen a megfelelő helyre a szövegben számmal jelölt földrajzi helyek 
számjelét! Minden, a térképen jó helyre írt számjel 1 pontot ér. (7 pont) 
 
Az út során Észak-Amerika természetföldrajzi csodáival ismerkednek utasaink. Az utat két 
ország határán kezdjük, ahol a(z) …………….-tó (1) és ………………..-tó (2) között futó 
folyón kialakult …………….-vízesést keressük fel. Innen a kontinens legidősebb kőzeteiből 
álló, jég által legyalult …….…………-félszigetre (3) repülünk, ahol a félsziget északi részén 
a(z) ……………… növényzetet tanulmányozzuk a rövid nyári periódusban. Ezután 
felkeressük Földünk elsőként alapított nemzeti parkját, a(z) ………………… Nemzeti Parkot 
(4), ahol a vulkáni utóműködés leglátványosabb formáit, a(z) ……………….. figyelhetik meg 
testközelből utasaink. A Cascade-hegység (5) vulkánjainak leghíresebbike a Mt. St. Helens. 
Itt az egyik védett terület látógatóközpontjában 3D vetítésen veszünk részt és 
megismerkedhetünk a(z) ………………………….. lemezszegélyeken kialakuló vulkánosság 
folyamatával. A Kaliforniai-öbölbe torkolló …………….. folyó (6) több millió év alatt 
kivésett völgyének leglátványosabb szakaszát a(z) …………………….. helikopterről 
csodáljuk meg. Tovább utazunk kelet felé, átrepülünk a …………………….-hegység (7) 
vonulatai fölött. Oklahomában autóbuszra szállunk, és a(z) …………….. egykor füves 
pusztái helyén hatalmas farmgazdaságok művelt parcellái között utazunk kelet felé. A folyók 
által feltöltött alföldet elérve hajóra szállunk, és követjük a folyó útját a Mexikói-öbölig, ahol 
a folyó ……………… torkolatát tanulmányozzuk. 

 
PONT: 
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I.4. Hibakutatás (20 pont) 
Utazási napló hibákkal 

 
Útmutató: Egy utazó naplójából olvashat részleteket. A szövegben tíz hibás állítást 
fedezhet fel. Keresse meg a hibákat és írja ezeket a szöveg alá a pontozott vonalra! 
Ezután írja melléjük a kijavított, helyes állítást! Minden megtalált hiba 1 pontot és 
minden jó javítás 1 pontot ér. 
 
A Szaharán egy karavánhoz csatlakozva keltem át. Vezetőnk egy, a sivatagot jól ismerő, a 
törzsrére jellemző kék öltözetet viselő maori férfi volt. A tevékre felpakolták a málhát. 
Szerencsére nekem is jutott egy teve, így nem kellett egész végig gyalogolnom. A teve két 
púpja között nem volt igazán kényelmes az ülés. Utunk első szakasza a szél által kialakított 
vádiban vezetett. Kikapaszkodva a vádiból egy homoksivatagot, helyi nevén hammadát 
kereszteztünk. Az óriási dűnékre a szélárnyékos oldalon kapaszkodtunk fel, mert ott nem 
süllyedt a tevék lába mélyen a homokba. A Baktérítőt keresztezve eszembe jutott, hogy a 
monszunszél itt leszálló ágának köszönhető a nagy szárazság. Éjjel a csillagok alapján 
tájékozódtunk, a Dél Keresztje egyértelműen mutatta az északi irányt. Egyik nap 
megérkeztünk egy oázisba, ahol a banánfák árnyékában töltöttük a déli órákat. Innen dél felé 
indultunk, és elértük a sivatag északi peremét, ahol a Száhel kopár legelői húzódnak. 
 
Hibás állítás:       Javítás: 

1. …………………………….………  ………………………………………….. 

2. …………………………….………  ………………………………………….. 

3. …………………………….………  ………………………………………….. 

4. …………………………….………  ………………………………………….. 

5. …………………………….………  ………………………………………….. 

6. …………………………….………  ………………………………………….. 

7. …………………………….………  ………………………………………….. 

8. …………………………….………  ………………………………………….. 

9. …………………………….………  ………………………………………….. 

10. …………………………….………  ………………………………………….. 

PONT: 
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II. feladatcsoport 
Ábrák, modellek, maximumok-minimumok 

 
II.1. Rajzos feladat (5 pont) 

Hibás Afrika térkép 
 

Útmutató: A térképész kicsit szórakozott volt, amikor Afrika vízrajzi térképét készítette, 
és néhány dolgot rossz helyre rajzolt. Tanulmányozza alaposan az ábrát, és keresse meg 
az eddig elkészült térképen azt az öt hibát, amelyet a térképész vétett! Írja be a térkép 
alá a pontozott vonalra az öt hibás természetföldrajzi helyet/fogalmat, és fogalmazza 
meg, hogy az ábrázolásban mi a hiba! 
 

 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

PONT: 
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II.2. Párosító (10 pont) 
Ázsián keresztül 

 
Útmutató: Az alábbi ábrán egy radarfelméréssel előállított domborzatmodellből készült 
szelvény látható India és Kína területéről. A valóságban mintegy 3300 kilométer a 
távolság a szelvény két végpontja között. A domborzatot jelentős magasságtorzítással 
ábrázoltuk, ezért tűnnek tüskésnek a kisebb-nagyobb hegyvonulatok. Tanulmányozza 
az ábrát és válaszoljon a kapcsolódó kérdésekre! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 

 

 

1. Írja a pontozott vonalra a nagybetűkkel jelölt tájegységek nevét! (6 pont) 

A. …………………………….………………. 

B. …………………………….………………. 

C. …………………………….………………. 

D. …………………………….………………. 

E. …………………………….………………. 

F. …………………………….………………. 

 
Milyen síkságtípust jelöl az „a” betű? (1 pont)  …………………………………………….. 
 
2. Írja az állítások előtti pontozott vonalra annak a tájegységnek a betűjelét (1. 
feladatból), amelyikre igaz az állítás! (3 pont) 
 

a) ….. Az Eurázsiai-hegységrendszer felgyűrődésekor ismét kiemelkedtek az addigra lekopott 

 rögök. 

b) ….. 200 millió évvel ezelőtt a Gondwana része volt, jelenleg vastag bazaltréteg borítja. 

c) ….. Sekély tenger volt, amelyet a Gangesz és a Brahmaputra töltött fel hordalékával. 

 

PONT: 
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II.3. Párosító, reláció, többszörös választás (15 pont) 
Karsztosodás 

 
Útmutató: Ebben a feladatban a karsztosodás jelenségével kapcsolatos feladatokat talál. 
Először tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 
 

 

1. Írja a pontozott vonalra az ábrán betűkkel jelölt képződmények nevét! (5 pont) 

A …………..……………………..…….. 

B ……………………………………..… 

C …………..…………………………… 

D ……………………………………..… 

E …………..…………………………… 

 
2. Írja a megfelelő relációs jelet (>, <, =) a karsztosodással kapcsolatos állítások közé az 
üres négyzetekbe! (5 pont) 
 

A karsztos oldás erőssége talajjal fedett 
területen  

A karsztos oldás erőssége csupasz 
sziklafelszínen 

A karsztosodás mértéke szubtrópusi 
monszun területen  

A karsztosodás mértéke szélsőséges 
szárazföldi éghajlaton 

Az oldás erőssége gipsz és sókőzeteken  Az oldás erőssége mészkövön 

Az oldás erőssége dolomiton  Az oldás erőssége mészkövön 

A légkörből felvett CO2 oldó hatása  A talajból felvett CO2 oldó hatása 
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3. Az alábbi kérdésekhez, illetve állításokhoz kapcsolódóan 4-4 választ olvashat. 
Válassza ki és karikázza be a helyes válasz/válaszok sorszámát! Egy kérdéshez, 
állításhoz egy vagy két helyes válasz tartozhat! 1 pont a helyesen megadott 
válaszért/válaszokért állításonként jár, azaz egy-egy állítás esetében több vagy kevesebb, 
illetve rossz szám(ok) kiválasztása esetén nem jár pont. (5 pont) 
 
a)  Hogyan nevezzük a függőleges barlangokat? 

1. abráziós barlang 
2. zsomboly 
3. polje 
4. mésztufa barlang 

 
b)  Milyen gáz szabadul fel az álló cseppkő képződésénél? 

1. oxigén 
2. szén-dioxid 
3. nitrogén 
4. szénsav 

 
c)  Kialakulása felszálló hévizek oldóhatásának köszönhető. 

1. Szemlőhegyi-barlang 
2. Baradla-barlang 
3. Pálvölgyi-barlang 
4. Abaligeti-barlang 

 
d)  Hazánk karsztos barlangjainak kialakításában szerepet játszik. 

1. a víz oldó hatása 
2. a vízzel szállított hordalék koptató hatása 
3. télen a barlangban megfagyó víz repesztő hatása 
4. az üregekbe befúvó erős szelek koptató hatása 

  
e)  Miért lehet a barlangokat gyógyításra használni? 

1. Mert levegőjében magas a Ca-ion tartalom. 
2. Mert a barlang levegőjének hőmérséklete mindig alacsonyabb, mint a kinti levegő 

hőmérséklete. 
3. Mert a barlang levegője sok antibiotikumot termelő baktériumot tartalmaz. 
4. Mert levegőjének magasabb a CO2 tartalma. 

 

 

PONT: 
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II.4. Nyitott kérdés (10 pont) 

„Leg”-ek a természetföldrajzban 

 

Útmutató: Írja az állítás után a megfelelő földrajzi nevet! 

1. A Föld legnagyobb átlagmagasságú kontinense: ……………………………………….  

2. Közép-Európa legnyugatibb sztyeptava: ……………………………………………….  

3. Földünk legcsapadékosabb szigete: …………………………………………………….  

4. A Föld leghosszabb barlangrendszere: ………………………………...……………….  

5. Melyik országban mérték az eddigi leghidegebb hőmérsékletet az északi féltekén? 

……………………………………………………………………………………….….  

6. Melyik hegység területén mérték az eddigi legerősebb földrengést? …………………..  

7. Melyik ország területén van az európai kontinens leghosszabb gleccsere? .....………..  

8. Európa legnagyobb szigete: …………………………………………………………….  

9. Európa leghosszabb folyója: …………………………………...……………………….  

10. Melyik ország területén emelkedik a Föld legmagasabb (tengerszint feletti magasságú) 

tűzhányója? ………………………………………………………………………….….  

 

 

PONT: 
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III. feladatcsoport 
Fejezetek Európa és a világ regionális társadalomföldrajzából 

 
III.1. Rajzos feladat (20 pont) 
Közel-keleti „forró pontok” 

 
Útmutató: Európa délkeleti szomszédságában évek, néhol évtizedek óta komoly bel- és 
külpolitikai konfliktusok sújtanak egyes országokat. Mit is tudunk ezekről? Egy írásbeli, 
vázlatos politikai-földrajzi jellemzést és térképet készítettünk a közel-keleti térségről, 
azonban hiányoznak belőle a földrajzi nevek. 
1. Írja a pontozott vonalra a leírásnak megfelelő ország- vagy városnevet! Minden beírt 
jó válasz 1 pontot ér. (13 pont) 
2. Írja be a térképen a pontokkal jelölt megfelelő földrajzi helyre a szövegben 
nagybetűvel jelölt városok számjelét! Minden, a térképen jó helyre írt betű 1 pontot ér. 
(7 pont) 
 
 

- Ebben a több mint 70 millió fős országban a kurd kisebbség kérdése mind a mai napig 

komoly belpolitikai konfliktus: ................................. A Boszporusz tengerszorosban fekvő 

legnépesebb városának etnikai összetételére rányomja bélyegét, hogy az elmúlt évtizedekben 

a régóta itt élő kisebbségek száma apadt, főként a kivándorlás miatt: .................................(A). 

- A több mint 1,5 millió km
2
 területű, többségében perzsák lakta ország gyakorta került 

politikai konfliktusba az Amerikai Egyesült Államokkal: ................................ Az Elburz-

hegység lábánál fekvő fővárosát is érték támadások az 1980-as években, a szomszéd 

országgal vívott hosszú háborúban : .................................(B) 

- 1990-ben Irak lerohanta Kuvaitot, majd 1991-ben az USA által vezetett koalíciós csapatok 

felszabadították az országot, és annak fővárosát: ..................................(C) 

- Ennek az országnak az államformája abszolút monarchia, a világ egyik legnagyobb kőolaj-

kitermelője, de nagyok a társadalmon belüli jövedelmi különségek: ..................................... 

Ezen a településen van az iszlám világ kiemelt fontosságú zarándokhelye, ahol a Kába-kő is 

található: ..............................(D) Az ország több mint 4 milliós lélekszámú fővárosában egyes 

években támadások érték a külföldieket: ..............................(E) 

- Az ország ellen 2003-ban az Amerikai Egyesült Államok háborút indított, majd több évre 

megszállt: .......................... A Tigris folyó partján fekvő fővárosában mind a mai napig 

gyakorta történnek robbantásos merényletek: .............................(F) 

- Ez az ország 1948-ban jött létre, és azóta is komoly konfliktusai vannak szomszédjaival: 

............................ Az ország legnépesebb városa feszültséggóc, mivel több világvallás híres 

emlékhelye is megtalálható itt: ...............................(G) 

- Ebben az országban polgárháborús események zajlanak, emiatt a fővárosa, Damaszkusz, 

nem ajánlott úticél: ................................. 
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PONT: 
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III.2. Hibakutatás (10 pont) 
Horvátország 

 
Útmutató: Az Európai Unió új tagállamáról, Horvátországról készült egy rövid földrajzi 
jellemzés, ám a készítője több hibát vétett, amelyeket ki kell javítania: a szövegben öt 
hibás állítást fedezhet fel, keresse meg a hibákat és írja ezeket a szöveg alá a pontozott 
vonalra! Ezután írja melléjük a kijavított, helyes állítást! Minden megtalált hiba és 
minden jó javítás 1-1 pontot ér. 
 

2013-ban az Európai Unió újabb országgal bővült, Horvátországgal, és így immár 27 tagja 

van az integrációnak. Horvátország államformája köztársaság. Egykoron Jugoszlávia részét 

képezte, a hat tagköztársaság mellett a két autonóm tartomány egyike volt a II. világháború 

után. 1991-ben kiáltották ki függetlenségét. Az ország lakosságszáma meghaladja a 4 millió 

főt. Hivatalos nyelve a horvát. Szomszédai Szlovénia, Magyarország, Szerbia, Bosznia-

Hercegovina, valamint Montenegró. Délnyugaton a Tirrén-tengerrel határos. Fővárosa és 

egyben legnagyobb lélekszámú városa Zágráb. Ezen kívül két városának lélekszáma haladja 

meg a 100 ezer főt: Split és híres kikötővárosa, Trieszt. Az ország idegenforgalma jelentős, 

Magyarországról is sok turista keresi fel évről-évre az ország tengerpartját, bár gépkocsival 

Budapesttől a horvát tengerpartig több szakaszon nem vezet autópálya. Egyik híres látnivalója 

a Világörökség Listán szereplő Plitvicei-tavak. 

 

 

Hibás állítás:       Javítás: 

1. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

2. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

3. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

4. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

5. ………………………………….……..   ……………………………………….. 

 

 

 
 
 

PONT: 
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III.3. Számítási feladat (11 pont) 
Az Európai Unió és országai munkaerőpiaci jellemzői 

 
Útmutató: Az Európai Unióban évtizedek óta komoly probléma a munkanélküliség, és 
ez az elmúlt időszakban a gazdasági válság hatása miatt ismét központi kérdéssé vált. 
Az egyes országok között azonban jelentős különbségek vannak, így nem egyformán 
élik meg ezt a problémát. 
Az alábbi táblázat alapján, a szükséges viszonyítások és számítások elvégzésével 
válaszoljon a táblázat alatt található kérdésekre! A 3. feladatnál a részszámításokat 
írja le a számításnak kihagyott üres helyen, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a 
megoldásért járó teljes pontszámot! 
 

Munkaerő-piaci adatok az Európai Unió országairól 
Forrás: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 Népesség 
 

(ezer fő), 2011 

Munkanélküliek száma 
(15-74 évesek közt) 

(ezer fő), 2011 

Munkanélküliségi ráta  
(15-74 évesek közt) 

 (%), 2011* 

EU 27 501 987 23 029 9,6 

BE 11 001 347 7,2 

BG 7369 376 11,3 

CZ 10 487 354 6,7 

DK   5560 221 7,6 

DE 81 752 2501 5,9 

EE 1336 87 12,5 

IE 4571 317 14,7 

EL 11 123 877 17,7 

ES 46 667 4999 21,7 

FR 64 995 2612 9,2 

IT 60 626 2108 8,4 

CY 840 34 7,9 

LV 2075 167 16,2 

LT 3053 226 15,3 

LU 512 12 4,9 

HU 9985 468 10,9 

MT 415 12 6,5 

NL 16 656 389 4,4 

AT 8404 179 4,2 

PL 38 530 1723 9,7 

PT 10 573 706 12,9 

RO 20 199 730 7,4 

SI 2050 83 8,2 

SK 5392 368 13,5 

FI 5375 209 7,8 

SE 9416 392 7,8 

UK 63 024 2534 8,0 

* munkanélküliségi ráta = munkanélküliek száma / (munkanélküliek száma + foglalkoztatottak száma) • 100 

 
1. Az Európai Közösséghez az 1980-as években csatlakozott három ország közül, 

melyikben volt a legnagyobb a munkanélküliek száma 2011-ben (15-74 évesek közt)? (1 

pont) ___________________________   
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2. Az Európai Gazdasági Közösség hat alapító országa közül melyikben volt a 

legnagyobb és melyikben volt a legkisebb a munkanélküliségi ráta 2011-ben? (2 pont) 

Legnagyobb értékkel bíró ország:  _____________________ 

Legkisebb értékkel bíró ország: _____________________ 

 

 

 

 

3. A Visegrádi négyeket (V4) egy egységnek tekintve, mekkora volt a munkanélküliségi 

ráta (%) ezen egységre 2011-ben (15-74 évesek közt)? (egytizedes pontossággal adja 

meg az eredményt) (8 pont) _________ 

A számításokat itt írja le: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONT: 
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III.4. Párosítás (9 pont) 
BRIC országkvíz 

 

Útmutató: Az elmúlt években, immár lassan évtizedekben új gazdasági óriások 
formálódnak világunkban. Ezek első körét az ún. BRIC országok alkotják - kérdés, 
hogy mit is tudunk róluk? Az alábbiakban döntően Mészáros Rezső (2012): A BRIC-
országok című munkájából (Földrajzi Közlemények 136 (1). 37-45.o.) emeltünk ki az 
egyes országokra vonatkozó állításokat. 
Párosítsa össze az állításokat az egyes országok nevével! Írja az ország betűjelét a 
mondat előtti vonalra! Van olyan állítás, amely egyik országra sem vonatkozik, az elé 
írjon X-et! Minden helyes válaszért 1 pont jár. 
 
   B.  Brazília 
   R.  Oroszország 
   I.  India 
   C. Kína 
   X.  egyik ország sem 
 

___ 1. A világ legnagyobb valutatartalékával rendelkező ország. 

___ 2. A világ második legnépesebb országa volt 2012-ben. 

___ 3. A gazdaságpolitikai nyitásnak a két célja az volt, hogy egyrészt erősítse a "nyugati" 

tőke vonzását, másrészt elősegítse az exportra épített növekedést – mindezt az ország 

sajátos politikai rendszerének keretei között. 

___4. A négy ország közül utolsónak, 2010-ben lett tagja a WTO-nak (Kereskedelmi 

Világszervezet). 

___5.  A világ ötödik legnagyobb területű országa, hatalmas természeti erőforrásvagyonnal. 

___6.  A világ országainak GDP-ranglistáján (vásárlóerő-paritáson) 2000-ben az USA után a 

 második helyen állt. 

___7. Az 1970-es és '80-as években olyan események történtek az országban – 

importhelyettesítő iparosítás rossz döntései, olajválságok, eladósodás stb. –, 

amelyeknek a következményei ma is érezhetők. 

___8.  A NATO tagja. 

___9. Az outsourcing szektornak (egyes vállalati tevékenységek kiszervezése más, erre 

szakosodott vállalatokhoz) nagyon fontos szerepe van ebben az egykori brit gyarmati 

ország gazdaságában. A világ háttérirodájának is nevezik. 

 

PONT: 
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IV. feladatcsoport 
Fejezetek Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajzából 

 
IV.1. Rajzos feladat (20 pont) 

Hazai gyógyfürdők 
 

Útmutató: Hazánkban számos település életében nagy jelentősége van a gyógyvizeknek 
és gyógyfürdőknek, valamint a hozzájuk kapcsolódó sokrétű szolgáltatásoknak. Az 
elmúlt években sok fejlesztési forráshoz is jutott több fürdő, közte regionális és országos 
jelentőségűek is.   
Ebben a feladatban az ábra alatt található gyógyfürdő-településneveket és az azokra 
vonatkozó állításokat kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt 
településhelyekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást 
olvassa el és csak ezután keresse meg a térképvázlat megfelelő részletét (nagybetűjét). 
Írja a megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! 
 

 

… 1. Bük 

… 2. Harkány 

… 3. Gyula 

… 4. Eger 

… 5. Hévíz 

… 6. Balf 

… 7. Hajdúszoboszló 

… 8. Orosháza 

… 9. Zalakaros 

… 10. Sárvár 
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… 11. A gyógyfürdő és a település közigazgatásilag Sopronhoz tartozik, így tovább erősítik a 

leghűségesebb város amúgy is jelentős turisztikai vonzerejét. 

… 12. Híres középkori eredetű alföldi téglavárának közelében található a város gyógy- és 

élményfürdő-komplexuma. 

… 13. A gyógyvíz használata a Gyopáros-tó fürdő célú hasznosításával kezdődött a városban, 

amelyet a gyógyfürdőt ma is ellátó artézi kút kialakítása követett. Ugyanakkor a város 

üvegiparának fontos telepítő tényezője volt a közeli területeken a termálvíz mellett feltárt 

földgáz, mint energiahordozó. 

… 14. A közelmúltbeli fejlesztéseknek köszönhetően a gyógyfürdőhöz kapcsolódik Közép-

Európa egyik legnagyobb élményfürdője is. Az alföldi, egészségturizmushoz köthető 

települések közül itt a legmagasabb az eltöltött vendégéjszakák száma.  

… 15. A város történelmi múltjához kapcsolódik a napjainkra szépen felújított és a turisták 

számára is igénybe vehető langyos vizű török fürdő. 

… 16. A Dunántúl legfontosabb szénhidrogén lelőhelyeinek közelében kőolajkutatás 

eredményeként 1962-ben tárták fel nagy mélységből az itteni gyógyvizet, amelyre 1965-től 

gyógyfürdő komplexum létesült. 

… 17. A Nádasdyak által épített egykori vízi vár a település központjában, a gyógyfürdő 

pedig a település szélén, a Rába partján található. 

… 18. A 2007-ben városi rangot kapott település gyógy- és élményfürdő turisztikai kínálatát 

jól egészíti ki a közeli Kőszeg és a Kőszegi-hegység vonzereje. 

…. 19. A Dél-dunántúli régióban található gyógyfürdő kénes vize elsősorban reumatikus 

panaszok, ízületi gyulladások kezelésére alkalmas. 

… 20. A nyirádi és halimbai bauxitbányászat korábbi nagymértékű karsztvíz kiemelései az 

1970-es, 1980-as évtizedben veszélyeztették az itt található gyógyvizű forrástó 

vízutánpótlását. 

 

PONT: 
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IV.2. Esszé (10 pont) 
Magyarország népmozgalmi jellemzői 

 
Útmutató: 2011-ben ismét népszámlálás volt Magyarországon. Az újabb országos 
adatok számos területen, így a népmozgalom esetében is lehetővé teszik több évtizedes 
folyamatok elemzését. 
Tanulmányozza figyelmesen az alábbi ábrát és a hozzá tartozó táblázatot! Elemezze és a 
következő oldalon értékelje írásban tömören, de egész mondatokban, milyen fő 
népmozgalmi tendenciák voltak jellemzők hazánkban az elmúlt három évtizedben 
általában, illetve milyen azonosságok és különbségek voltak az egyes évtizedekben! 
 

 
 

Időszak 
Élveszületés Halálozás 

Természetes 
fogyás 

Vándorlási 
különbözet 

Tényleges 
fogyás 

Lakónépesség 
az időszak 

végén 

ezer fő 

1980-
1989 1 309,6 1 451,8 -142,2 -192,4 -334,6 10 374,8 

1990-
2000 1 222,9 1 595,8 -372,9 196,4 -176,5 10 198,3 

2001-
2011 1 021,7 1 408,9 -387,2 126,5 -260,7 9 937,6 

 
Adatok forrása: KSH Népszámlálás 2011. 
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PONT: 
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IV.3. Szövegelemzés (10 pont) 
A hazai mezőgazdaság 

 
Útmutató: A magyar mezőgazdaság nagy múltú, és mind a mai napig fontos szerepet 
játszik az ország gazdasági életében. 
Olvassa el az alábbi szöveget a hazai agrárgazdaságról, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 
„A rendszerváltás mélyreható változásokat indított el a magyar agráriumban, amelyek az 
elmúlt évtizedben tovább folytatódtak. A források hiánya az egyébként magas tőkeigényű 
állattenyésztés növénytermelést meghaladó visszaesését erősítette, ennek következményeként 
a mezőgazdasági termelésben a két ágazat egyensúlya felbomlott. A mezőgazdasági termelés 
a 2000–2010. években is az időjárás változásának kitett növénytermesztés túlsúlyát mutatta, 
emiatt a termelés évenkénti indexe erőteljesen ingadozott. Az élelmiszeripar teljesítménye is 
rendre elmaradt az előző évitől, ennek ellenére – súlyából ugyan sokat veszítve – 2010-ben is 
a harmadik legjelentősebb ágazata volt a feldolgozóiparnak. A mezőgazdaság 
jövedelmezőségének csökkenése miatt egyre többen hagynak fel a gazdálkodással, ami az 
ágazat teljesítményének visszaesését, a mezőgazdaságból élők számának fogyását, és végső 
soron a vidék népességmegtartó képességének romlását vonja maga után. A változások 
ellenére megmaradt a mezőgazdasági jellegű régiók – a Dél-Alföld, az Észak-Alföld és Dél-
Dunántúl – meghatározó szerepe, de a többihez hasonlóan esetükben is a legtöbb 
mezőgazdasági mutató értéke a 2000 és 2010 közötti időszakban rosszabbodott. Amellett, 
hogy a magyar mezőgazdaság az élelmiszeriparral együtt termelési és értékesítési gondokkal 
küzd, továbbra is a magyar gazdaság kiemelt ágazata. Az uniós csatlakozás után az ágazatba 
kerülő támogatások segítették a beruházások növekedését, ennek hatására sikerült a GDP-hez 
való hozzájárulás csökkenését mérsékelni.” 
„A mezőgazdaság térvesztése a foglalkoztatottsági mutatókon is nyomon követhető. A 
foglalkoztatottság szempontjából a mezőgazdaság volt a legnagyobb vesztese a 
rendszerváltásnak. Az ágazatban a munkaerő csökkenése azóta is folyamatos, csak az utóbbi 
tíz évben (2000-2010) létszámának mintegy harmadát vesztette el. A mezőgazdaságnak a 
jövedelemtermelő képessége mellett a népesség megtartásában is kiemelkedő szerepe van, 
ami azonban folyamatosan gyengül. Az utóbbi évtizedben tovább csökkent a mezőgazdasági 
tevékenységgel foglalkozó háztartások száma és az ebből eredő bevételük is. Ezen háztartások 
aránya a 2000. évi 26%-ról 2010-re közel 11 százalékpontot csökkent. A háztartások egy főre 
jutó bruttó jövedelmének 2000-ben még 5,3%-a származott mezőgazdasági tevékenységből, 
2010-ben ez az arány 1,4%-ra esett vissza. A Dél-Alföld megyéiben – ahol e tevékenység 
mindig a legmagasabb arányt képviselte – a vizsgált évek alatt e háztartások részesedése 42-
ről 24%-ra, a mezőgazdasági jövedelemé pedig 13-ról 3,4%-ra mérséklődött. 
Az ágazat beruházási tevékenységére jellemző, hogy az invesztíció (beruházás) nagysága a 
támogatási lehetőségektől függ, így természetes, hogy valamelyest követi annak 
ciklikusságát; részesedése az ország összes beruházásából 2000-ben 4,7%-ot tett ki, a 
következő évek számottevő ingadozása után 2010-ben kismértékű növekedéssel 4,8%-ot ért 
el. Az elmúlt tíz évben a mezőgazdasági beruházások négytizede a két alföldi régió 
megyéiben valósult meg. Az utóbbi tíz év átlagában csak Békés és Baranya megyében volt 
10% feletti a nemzetgazdasági ág részesedése a megyei beruházásokból. 
A külfölditőke-beáramlás folyamata a vizsgált időszakban csak mérsékelten érintette a 
mezőgazdaságot. 2010 végén az ágazatban 772 külföldi érdekeltségű vállalkozás működött, 
mindössze 2,6%-a a nemzetgazdaságénak; a saját és ezen belül a külföldi tőkéből való 
részesedése még az egy százalékot sem érte el. A külföldi befektetők a mezőgazdasági 
vállalkozásuk alapításakor kizárólagos vagy többségi tulajdonra törekedtek, amit a devizában 
jegyzett magas hányad – 2010 végén 86% – is jelez. A külföldi érdekeltségű mezőgazdasági 
vállalkozások száma Nyugat-Dunántúl megyéiben volt kiugróan magas, az összesnek közel 
négytizede.”  (Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (2012): A mezőgazdaság 
területi jellemzői, 2010.) 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2013/2014 22 2. forduló 
 

a. Melyek a mezőgazdasági jellegű régiók Magyarországon a forrás alapján? (3 

pont) 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

b. Melyik mezőgazdasági ágazat súlya növekedett meg hazánkban az elmúlt két 

évtizedben a másik rovására a forrás megállapítása szerint? (1 pont) 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

c. Az élelmiszeripar a harmadik legjelentősebb ágazata a feldolgozóiparnak 

teljesítménye alapján a forrás tanúsága szerint. Tanulmányai alapján 

következtessen, hogy melyik két ágazat előzi meg? (2 pont) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

d. Mely megyékben volt a legjelentősebb a háztartások bevételében a 

mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem a forrás alapján? Sorolja fel 

őket! (3 pont) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

e. Melyik régió mezőgazdaságában volt kiugróan magas a külföldi érdekeltségű 

mezőgazdasági vállalkozások száma a forrás megállapítása szerint? (1 pont) 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

PONT: 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2013/2014 23 2. forduló 
 

IV.4. Igaz-Hamis (10 pont) 
Településföldrajzi jelenségek, folyamatok 

 
Útmutató: A települések, mint a társadalom és a gazdasági tevékenységek csomópontjai 
a társadalomföldrajz kiemelt kutatási területei. Számos egyedi és általános jelenség, 
folyamat írható le, ezekből emeltünk ki néhány igazat és írtunk néhány hamisat. 
Ebben a feladatban egy-egy állításról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az 
állítás igaz, írjon „I” betűt, ha hamis, írjon „H” betűt a feladat sorszáma elé a pontozott 
üres vonalra!  
 
...... 1. A XXI. század elején a világ városlakóinak még csak az 1/3-a élt a fejlődő 

 országokban,  azonban számuk és arányuk azóta is jelentősen növekszik. 

...... 2. A falu fogalma sokáig egybeesett a mezőgazdasági tevékenységgel, ám az utóbbi 

 évtizedekben, főleg a fejlett országokban, a falvak jelentős részének foglalkozási 

 szerkezete átalakult. 

...... 3. A szuburbanizáció alatt a nagyváros környéki településekről a nagyvárosba történő 

 beköltözést értjük, amelynek fő okai közé tartoznak: a nagyvárosokban található 

 nagyszámú munkahely és a nagyvárosok lakásállományának megújulása. 

...... 4. A szórványtelepülések közé tartoznak például a dél-amerikai ranchok, az észak-

 amerikai farmok, és a magyar tanyák is. 

...... 5. Magyarországon az agglomerációk döntően a nagyvárosok körül létrejövő település- és 

 népességtömörülések. 

...... 6. Magyarországon a megyeszékhelyek mellett más városok is bírnak a megyei jogú 

 város  címmel, ilyenek: Érd, Sopron, Nagykanizsa, Dunaújváros és 

 Hódmezővásárhely. 

...... 7. A hazai falvakban élők száma egyre csökken, napjainkban arányuk épp hogy eléri az 

 ország  teljes népességének a felét. 

...... 8. A hivatalos városi rangot Magyarországon az 5000 fő feletti települések automatikusan 

 megkapják. 

...... 9. Magyarországon a városok száma jelenleg meghaladja már a 300 darabot. 

...... 10. A nagyvárosi szegregáció egyik formája etnikai alapú, amelyre példa Budapesten a 

 VIII. és a XXIV. kerületben található.  

 

PONT: 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2013/2014 24 2. forduló 
 

 

 

 

Dolgozatát beadta: ……………. óra ………. perckor 

 

 

A felügyelő tanár aláírása: ……………………………………. 

 

 

Összpontszám: …………… 

 

Az értékelő bizottsági tag aláírása: ……………………………. 

 
Ellenőrző bizottsági tag aláírása:  ……………………………. 
 
 
 


