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FÖLDRAJZ 
 

FELADATLAP 
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. Dél-Ázsia tájain (21 pont) 
 
Útmutató: Az egyetem hallgatói természetföldrajzi terepgyakorlaton vesznek részt Dél-
Ázsiában. Programjuk során különböző helyszíneket látogatnak meg. 
Azonosítsa a helyszíneket az ábra alapján! Olvassa el a leírásokat és írja be a négyzetbe 
a térképen szereplő betűkből vagy számokból a megfelelőt! A betűk településeket, a 
számok tájegységeket jelölnek. 
Ezen túl az egyes helyszínekhez kérdések is kapcsolódnak. Olvassa el a kérdéseket és 
írja be a felsorolt jellemzők közül a helyes válasz(ok) betűjét a kérdésnél szereplő 
négyzet(ek)be! A négyzetek száma a megoldások számával egyezik. 
Minden beírt jó válasz 1 pontot ér. 
 

 
 

1. Első nap a Bengáli-öböl partvidékén fekvő, jutafeldolgozásáról nevezetes nagyvárosban 
volt a szállásuk.  
A város betűjele a térképen: ….. 
 
2. Kimentek a tengerpartra. Milyen formákat tanulmányozhattak? 
 A) abráziós tornyokat 
 B) turzások épülését 
 C) abráziós barlangok beszakadását 
 D) betorkolló folyóágakon a zátonyok kialakulását 
 
3. Következő állomásuk egy gyapottermő vidék központjában volt.  
 A terület száma a térképen: ….. 
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4. Melyik kőzetet tanulmányozhatták a terepbejárás alkalmával? 
 A) mészkövet 
 B) bazaltot 
 C) andezitet 
 D) homokkövet 
 
5. Hol vizsgálhattak volna még ugyanilyen kőzetet? 
 A) Izlandon 
 B) az Andokban 
 C) a Bükk-hegységben 
 D) Hawaii szigetein 
 E) a Mecsekben 
 F) a Mátrában 
 
6. A következő éjszakát a hinduk egyik szent városában töltötték. Reggeli után a szent 
folyóban fürdő emberek között vettek vízmintát, ügyelve arra, hogy ne zavarják a halottégető 
máglyák körül szertartást végzőket.  
A város betűjele a térképen: ….. 
 
7. Honnan nem származhat a folyó vize? 
 A) Gleccserből 

B) Esővízből 
 C) Talajvízből 
 D) Forrásvízből 
 E) Krátertó vizéből 
 
8. Amikor a vízmintát vették és vizsgálták, egész héten zuhogott az eső. Melyik időpontban 
voltak ott a diákok a legnagyobb valószínűség szerint? 
 A) a Víz világnapján 

B) a Tisza Élővilágának Emléknapján (cián katasztrófa) 
 C) Szent István és az Államalapítás Ünnepén 
 D) a tavaszi napéjegyenlőség napján 
 
9. Következő helyszínükről az egyik diák terepgyakorlati jegyzőkönyvében az alábbi sorok 
olvashatók: „Ide a monszun hatása már nem ér el, ezért száraz melegben kapaszkodtunk fel a 
dromedárok hátára. A szél felkavarta a homokot és a portól szürkés-barnás volt az ég színe. 
Fel-le kapaszkodtunk a buckákon és időnként asztallap simaságú, felrepedezett felszínű 
lapályokat kereszteztünk.” 
Melyik területen járhattak? 
 A) Takla-Makán 

B) Thar-sivatag 
 C) Namíb-sivatag 
 D) Góbi 
 
10. Utóbbi terület száma a térképen:  
 
11. Milyen formakincset tanulmányozhattak a diákok? 
 A) Töbröket 
 B) Barkánokat 
 C) Vándorköveket 
 D) Időszakos sós tómedencéket 
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12. Utolsó állomásként felkeresték azt a helyet, ahol Kőrösi Csoma Sándor másfél évet 
dolgozott igen sanyarú körülmények között és koszorút helyeztek el egykori szobája falán. 
A település betűjele a térképen: ….. 
 
13. Mely vallás írásait tanulmányozta Kőrösi Csoma Sándor? 
 A) az iszlám szent könyvét, a Koránt 
 B) tibeti buddhista kéziratokat 
 C) az ősi hindu Ramajána szövegeket 
 D) a héber Holt-tengeri tekercsek szövegét 
 
14. Mit nem tanulmányozhattak a diákok utolsó szállásuk környékén? 
 A) Kőzetrétegekben gyűrődések nyomait 
 B) Folyóteraszokat 

C) Hordalékkúpok épülését 
D) Lagúnák képződését 
E) Lávabarlangokat és fonatos lávát 

 
15. Melyik állítás igaz az utolsó vizsgált helyszínre? 
 A) Óceáni kőzetlemezek ütközésével keletkezett. 
 B) Fiatal üledékek által feltöltött, enyhén lejtő felszíne van. 
 C) Északi felét bő csapadék öntözi. 
 D) Területén gyakoriak az „U” alakú völgyek. 
 
16. Melyik állat kergethette meg a diákokat az utolsó helyszínen? 
 A) Gangeszi gaviál 
 B) Dromedár 
 C) Jak 
 D) Láma 
 
17. Az egyetemisták csoportja az egykori hindu királyság fővárosából repült haza, amelynek 
nevezetes pagodáját nemrég földrengés döntötte romba. 
A város betűjele a térképen: ….. 
 

PONT: 
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II. Vulkáni formák (10 pont) 
 

Útmutató: Három, a vulkáni működéshez köthető ábrát lát a feladatban. Olvassa el az 
állításokat, majd karikázza be az egyetlen helyes válasz betűjelét! Minden jó válasz 1 
pontot ér. 
 
 

A          B  
 
 

          C  
 
 
1. Felépítésében főként hígan folyó láva játszik szerepet. 
 A) A és B 
 B) A 
 C) A és C 
 D) B és C 
 
2. Felépítésében kiömlési és szórt anyagok is fontos szerepet játszanak. 
 A) A és B 
 B) B 
 C) A és C 
 D) B és C 
 
3. Ilyen formakincs található Izland területén. 
 A) A és B 
 B) B 
 C) A és C 
 D) B és C 
 
4. Részei lehetnek: parazitakúp, kürtő, kráter. 
 A) A és B 
 B) B 
 C) A és C 
 D) B és C 
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5. A Börzsöny és a Mátra valaha ilyen tűzhányó volt. 
 A) B 
 B) C 
 C) A és B 
 D) A 
 
6. Lemezszegélyek közelében is kialakulhat. 
 A) A, B, C 
 B) egyik sem 
 C) A és C 
 D) B és C 
 
7. Felépítésében magas SiO2 tartalmú láva vesz részt. 
 A) A, B, C 
 B) egyik sem 
 C) A  
 D) B  
 
8. Vulkáni kísérő (utóvulkáni) jelenségek (pl. szolfatára) lehetnek területén. 

A) A, B, C 
 B) egyik sem 
 C) A  
 D) B  
 
9. Forró pontok területén is kialakuló forma. 

A) A, B, C 
 B) egyik sem 
 C) A  
 D) C  
 
10. Kolumbusz hajói az ilyen formából felépülő szigeten kötöttek ki, mielőtt átszelték az 
Atlanti-óceánt. 

A) C – Madeira 
 B) A – Etna 
 C) C – Kanári-szigetek  
 D) B – Azori-szigetek 
 

   

PONT:  
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III. Kísérlet kőzetekkel (15 pont) 
 

Útmutató: Négy ismeretlen üledékes kőzetmintát kell megvizsgálnia a következő 
feladatban. Válaszoljon a kérdésekre a megadott helyen, illetve karikázza be az egyetlen 
helyes válasz betűjelét! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 
 
                       1.                         2.                       3.                       4. 

 
 
 
Szobahőmérsékletű sósavat cseppentünk mindegyik kőzetmintára. Az 1. és a 3. kőzetminta 
felszínén pezsgés figyelhető meg.  
 
1. Milyen anyagból szabadulhatott fel a gáz?  ……………………………………………….. 
 
2. Mi a gáz anyaga?  ………………………………………………………………………….. 
 
Ráütve a vizsgált kőzetekre, a 4. minta apró, éles darabokra tört. 
 
3. Hogyan hívjuk ezt, a fagy hatására is bekövetkező folyamatot? ………………………….. 
 
Víz hatására a 2. minta megduzzadt, a többi térfogata nem változott, az 1. minta anyaga a víz 
hatására szétesett. 
 
4. Milyen szerepet tölthet be a 2. minta anyaga a felszínalatti vizek elhelyezkedésében? 
Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 
 A) Tárolja a vizet 
 B) Vízzáró rétegként viselkedik 
 C) Gyorsan átereszti a vizet  
 
Nagyítóval vizsgálva az 1. mintát, nagyon finomszemű (0,01-0,05 mm átmérőjű) frakciót 
tartalmaz. 
 
5. Milyen ásvány építheti fel túlnyomó részt az. 1. minta kőzetét? 
 A) kvarc 
 B) biotit 
 C) kősó 
 D) gipsz 
 
Alaposan megvizsgálva a kőzetmintákat a 3. mintában különböző lenyomatok találhatók. 
 
6. Karikázza be annak a két maradványnak a betűjelét, amelyik a 3. mintában előfordulhat!  
 A) Páfránylenyomat 
 B) Dinoszauruszcsont 
 C) Ammonitesz 
 D) Korall 
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7. Nevezze meg az egyes kőzeteket a vizsgálatok alapján! 
 
 1. minta: ……………………………………… 

 2. minta: ……………………………………… 

 3. minta: ……………………………………… 

 4. minta: ……………………………………… 

 
8. Válassza ki azokat a tájegységeket, amelyek felépítésében részt vesznek az egyes kőzetek, 
és írja a kőzetminták melletti vonalra azok nevét! (Egy minta mögé több név is írható, illetve 
lehet olyan tájegység a felsorolásban, amely egyik kőzetmintához sem sorolható! A rossz 
válaszért pontlevonás jár!) 
 
Mezőföld, Visegrádi-hegység, Gellért-hegy, Velencei-hegység, Gerecse, Villányi-hegység  
 
 1. minta: ……………………………………… 

 3. minta: ……………………………………… 

 4. minta: ……………………………………… 

 

PONT: 
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IV. Világörökségi helyszínek (10 pont) 
 

Útmutató: A feladatban tíz UNESCO Világörökségi helyszínről olvashat állításokat. El 
kell döntenie, hogy melyik állítás igaz. Karikázza be a helyes állítás betűjelét! Minden jó 
válasz 1 pontot ér. 
 

1. Bajkál-tó 

 A) Vize a Föld édesvíz készletének 1/5-ét teszi ki. 

 B) Fő tápláló folyója az Angara. 

 C) Kialakulása a belföldi jégtakaró pusztító munkájának köszönhető. 

 

2. Nagy-korallzátony 

 A) Magellán adott hírt először létezéséről hajónaplójában. 

 B) A szárazföldről a tengerbe jutó egyre több szennyező anyag veszélyezteti a  

                 korallmezők különleges élővilágát. 

 C) 2000 km hosszan húzódik észak-dél irányban Ausztrália nyugati partjai előtt. 

 

3. Ngorongoro 

 A) A Ngorongoro kráternek nevezett felszínforma valójában kaldera. 

 B) A Ngorongoro peremén élő busmanok sem vadászhatnak a védett területen élő  

                 vadállatokra. 

 C) Jellegzetes állatai a zebra, a gnú, a kafferbivaly és a puma. 

 

4. Duna-delta 

 A) Európa legnagyobb területű deltatorkolata. 

 B) A Duna-delta területe az abrázió következtében évente 40 km²-rel csökken. 

 C) Két ország osztozik területén. 

 

5. Dobsinai-jégbarlang 

 A) A barlangnak nincs alsó kijárata, ezért a télen befolyó hideg levegő nyáron sem tud  

                 eltávozni, így jég tölti ki a barlang egy részét. 

 B) A barlangot a jég véső munkája hozta létre a jégkorszakban. 

 C) A barlangból kicsorduló jég egy kisebb gleccsert táplál. 
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6. Galápagos-szigetek 

 A) A szigetek különleges „lakói” többek között a galápagosi óriásteknősök, a  

                 galápagosi medvefókák, a tengeri leguánok és a galápagosi pingvinek. 

 B) A XVIII. században itt járt Charles Darwin többek között a pintyek életét is  

                 tanulmányozta. 

 C) A szigetek korallmészkőből épülnek fel, ezért felszínükön szép karsztformák  

                 alakultak ki. 

 

7. Viktória-vízesés 

 A) Két ország határán jött létre a Kongó folyón. 

 B) 1708 méteres szélességével a Föld legszélesebb vízesése. 

 C) Teleki Sámuel fedezte fel és nevezte el Viktória királynőről. 

 

8. Yellowstone Nemzeti Park 

 A) Az Appalache-hegység nyugati részén elterülő park alatt egy ún. szupervulkán  

                helyezkedik el. 

 B) Sok kénkigőzölgés, úgynevezett fumarola figyelhető meg területén a gejzírek  

     mellett. 

 C) Itt alapították meg a Föld első nemzeti parkját 1872-ben. 

 

9. Kilimandzsáró 

 A) A legújabb tudományos kutatások alapján a hegy tetőrégiójában lévő jégsapkát a  

                 globális felmelegedés nem veszélyezteti. 

 B) A hegyen felfelé haladva gyorsan csökken a csapadék átlagos mennyisége. 

 C) Csúcsa a második legmagasabb Afrikában. 

 

10. Geiranger-fjord (Norvégia) 

 A) Ha eltűnne a víz a fjordból, akkor „V” alakú völgy lenne a helyén. 

 B) A fjord mélysége lehetővé teszi, hogy a tengerjáró hajók a fjord végéig  

                behajózzanak. 

 C) Az úszó jéghegyek veszélyeztetik a fjord hajózó útvonalait. 

 

 

PONT: 
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V. Barlangi párosító (6 pont) 
 

Útmutató: Ebben a feladatban magyarországi barlangok neveit kell a megfelelő helyre 
beírni. Egy állításhoz egy barlang nevét lehet párosítani. A felsorolásban több barlang 
neve szerepel, mint ahányat be kell írni, illetve egy barlang nevét több helyre is be lehet 
írni. Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 
Baradla-Domica-barlangrendszer, Bányász-barlang, Pálvölgyi-barlangrendszer, 

Anna-barlang, Tapolcai-barlangrendszer, Vecsembükki-zsomboly,  

Abaligeti-barlang, Béke-barlang 

 
1. A bauxitbányászat felhagyása után már újra csónakázhatnak a turisták a barlangban. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
2. Magyarország leghosszabb folyóvizes barlangja. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
3. Magyarország leghosszabb hévizes (termálkarsztos) barlangja. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
4. Itt található Magyarország legnagyobb cseppköve és cseppkőoszlopa. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
5. Édesvízi mészkőben („mésztufa”) kialakult barlang. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
6. Magyarország második legmélyebb barlangja, ahová kötéltechnikával, függőleges falak  
      között lehet leereszkedni. 
 
 ……………………………………………………………………………………. 

 

PONT: 
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VI. Tájsebek (8 pont) 
 

Útmutató: Ebben a feladatban négy magyarországi külszíni bányát kell azonosítani a 
térképen és párosítani kell őket egy-egy hozzátartozó állítással. Írja a megfelelő 
nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! (A térképen több külszíni bánya 
szerepel, mint ahányat párosítani kell!) Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 

 
…. 1. Bélkő 
 
…. 2. Gánt 
 
…. 3. Bükkábrány 
 
…. 4. Villány 
 
… 5. Az itt bányászott lignit hőerőművet táplál. 
 
…. 6. Egykor a bélapátfalvai cementgyár innen kapta a mészkövet. 
 
…. 7. Meddőhányóinak vörös színe az egykori bauxitbányászatról tanúskodik. 
 
…. 8. Ma már szoborpark díszeleg az egykori bányaudvarban. 

 

PONT: 
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VII. Színes hírek a nagyvilágból (10 pont) 
 

Útmutató: Ebben a feladatban különböző mondatokat olvashat, részben a Földgömb 
folyóirat egyes cikkeiből. A mondatokban egy-egy számérték helyén betűt talál. A szöveg 
alatt talál egy táblázatot. Azt kell eldöntenie, hogy a táblázatban olvasható adathoz 
képest több vagy kevesebb érték esetén lesz igaz a mondat állítása. Ezt a táblázatban 
jelölje „X”-el! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 

A kb. 1700 m tengerszint feletti magasságban fekvő Imlil faluból indultunk a Magas-Atlasz fő 

csúcsának megmászására. ..„a”.. relatív magassággal kellett megbirkóznunk a sziklás, kopár 

terepen, hogy elérjük a Toubkal csúcsot. 

Tanzániai drágakő bányászok a pár méter mély, földalatti gödörben ..„b”.. °C-os hőségben 

dolgoznak. 

Costa Rica hegyvidékének sűrű erdőségeit az évi ..„c”.. mm csapadék élteti, aminek nagy 

része június és augusztus között hullik le. 

2015-ben Nepál fővárosának jelentős részét a Richter-skála szerinti ..„d”.. erősségű 

földrengés döntötte romokba. 

A troposzférában 9-10 km-es magasságban, ahol az utasszállító repülőgépek közlekednek a 

levegő hőmérséklete ..„e”.. °C. 

A Hawaii szigetcsoport Kauai szigetére 1992. szeptember 5-én az Iniki hurrikán ..„f”.. 

km/órás sebességet is meghaladó széllökésekkel csapott le és több mint 5000 házat rongált 

meg. 

A Skandináv-félsziget északi részén a jelenlegi vízszint fölött ..„g”.. m-es magasságban is 

találhatók tengerparti kavicsok, amelyek a belföldi jégtakaró súlya alatt lesüllyedt terület 

egykori partvidékét jelzik. 

A Föld északi hidegpólusán, Ojmjakonban már mértek -71,2 °C-ot is, az évi 

középhőmérséklet -16 °C és az év ..„h”.. napján nem emelkedik 0 °C fölé a hőmérséklet. 

A földtörténeti negyedidőszak ..„i”.. évvel ezelőtt kezdődött. 

Az Atlanti-óceán fűtő hatásának köszönhetően a Kárpát-medencében ..„j”.. °C-os 

hőmérsékleti anomália mérhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2015/2016  15  2. forduló 
 

 

 

 

 Kevesebb Adat Több 

a.  3000 m  

b.  30 °C  

c.  1500 mm  

d.  6,0  

e.  -30 °C  

f.  200 km/óra  

g.  200 m  

h.  160  

i.  1 millió  

j.  +5 °C  

 

PONT: 
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 VIII. Számítási feladat (6 pont) 
 
Útmutató: Az alábbi ábra és táblázat alapján, a szükséges számítások révén válaszoljon 
a kérdésekre! 
 

 

 

A levegő hőmérséklete, °C -25 -15 -10 0 5 10 15 20 25 30 40 

A lehetséges maximum 
vízgőztartalom, g/m

3
 

0,7 1,5 2 5 7 9 13 17 23 30 52 

 
Az Andok északi részét nyugatról 25 °C-os meleg levegő éri el, amely 7 g/m

3
 vízgőzt 

tartalmaz. 
 1. Hány méteres tengerszintfeletti magasságban indul el a felhőképződés? 

 …………………………………………………………………………….. 

 2. A levegő felemelkedése során hány °C-on válik telítetté? 

 ……………………………………………………………………………. 

 3. Hány °C-os lesz a levegő az 5000 m magas csúcson? 

 ……………………………………………………………………………. 

 4. A hegység keleti oldalán a hegy lábánál hány °C lesz a levegő hőmérséklete és  

                mennyi lesz a relatív vízgőztartalma? 

 hőmérséklet:……………     relatív vízgőztartalom:……………………. 

 5. A hegység keleti oldalán kialakuló szelet hogy hívják általában? 

 ……………………………………………………………………………. 

 

PONT: 
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IX. Mindig magasabbra (8 pont) 
 
Útmutató: Ebben a feladatban ki kell választani azokat az országokat, amelyekre igaz 
valamelyik állítás. Az ország betűjelét írja a neki megfelelő állítás előtti vonalra! Nem 
minden országhoz tartozik állítás. Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 
 
A) Románia   D) Olaszország  G) Németország  J) Törökország 
B) Ausztrália   E) Nepál   H) Csehország  K) Örményország 
C) Spanyolország  F) Horvátország  I) Portugália   L) Dánia 
  
  
…. 1. Legmagasabb csúcsa Lengyelországgal közös.  

 

…. 2. Legmagasabb csúcsát egy sziget hordozza. 

 

…. 3. Legmagasabb csúcsa nem éri el a 200 m-t. 

 

…. 4. A legmagasabb csúcs a déli országrészén néha menekülésre készteti az embereket. 

 

…. 5. Legmagasabb csúcsát hordozó hegységét az Olt töri át. 

 

…. 6. Legmagasabb csúcsát egy lengyel hazafiról nevezték el. 

 

…. 7. Legmagasabb csúcsa az örmények szent hegye, a legendák szerint itt kötött ki Noé  

          bárkájával. 

 

…. 8. Legmagasabb csúcsa egyben a Föld legmagasabb csúcsa is. 

 
 

PONT: 
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X. Mennyiségi összehasonlítás (6 pont) 
  
Útmutató: E feladatokban két mennyiség („a” és „b”) nagyságrendi viszonyát kell 
eldöntenie. A három lehetőség a következő: 

A „a” nagyobb, mint „b” 
B „b” nagyobb, mint „a” 
C „a” és „b” egyforma  

Olvassa el a leírásokat, majd válassza ki a variációk közül a helyes válasz nagybetűjelét, 
és írja be az állítás előtti vonalra! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 
…. 1. a) A troposzféra vastagsága a sarkvidék felett 

          b) A troposzféra vastagsága a trópusi övezetben 

 

…. 2. a) A Mars keringési ideje 

          b) Az Uránusz keringési ideje 

 

…. 3. a) A szárazföldi jégtakaró kiterjedése az Arktiszon. 

          b) A szárazföldi jégtakaró kiterjedése az Antarktiszon. 

 

…. 4. a) A tengeráramlás vizének hőmérséklete Japán keleti partjainál. 

          b) A tengeráramlás vizének hőmérséklete Namíbia partjainál. 

 

…. 5. a) A tengerszemek száma a Kárpátokban. 

          b) A tengerszemek száma a Finn-tóvidéken. 

 

…. 6. a) A Békés megyei talajvizek arzéntartalma. 

          b) A bükki karsztvizek arzéntartalma. 

 
 

PONT: 
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XI. Az Amerikai Egyesült Államok politikai földrajzi jegyei (10 pont) 
   
Útmutató: Az alábbiakban egy rövid politikai földrajzi leírást talál az Amerikai 
Egyesült Államokról, ám készítője több hibát vétett: 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 1 pontot és 
minden jó javítás is 1 pontot ér. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok államformája szövetségi köztársaság. A törvényhozói 

hatalom két házból áll, a Képviselőházból és a Szenátusból, amelyeket összefoglaló néven 

Népgyűlésnek hívnak. A végrehajtó hatalom élén az elnök áll. Az Amerikai Egyesült 

Államokban 50 tagállam van, mellettük Washington, a főváros külön közigazgatási egység. 

Közülük Alaszka nem érintkezik szárazföldön más tagállammal, valamint az Atlanti-

óceánban fekvő Hawaiinak sincs ilyen szomszédja. Ezentúl tartozik hozzá öt, részleges 

autonómiával rendelkező lakott terület is: Amerikai Szamoa, Guam, Észak-Mariana-szigetek, 

Amerikai Virgin-szigetek és Jamaica. 

Az USA az elmúlt 25 évben több ízben viselt háborút külföldön. Az 1991-ben megindított 

Öböl-háború végére szövetségeseivel felszabadította az iraki megszállás alól Jordániát. 2001. 

szeptember 11-én terrortámadás érte a World Trade Centert Bostonban és a Pentagont 

Washingonban; ezt követően szövetségeseivel támadást indított Afganisztán ellen. 2003-ban 

Irakot támadta meg szövetséges haderőkkel az amerikai hadsereg, majd a kormányzat 

megdöntése utáni évek rendfenntartását követően 2011-ben kivonultak az alakulatok.  

           

Hibás állítás:       Javítás: 

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

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

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

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

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

 
 

PONT: 
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XII. A Balkán társadalomföldrajzi jellemzői (15 pont) 
 

Útmutató: A Balkán térsége számos országot foglal magába, amelyek nagysága, 
lélekszáma szerény, ugyanakkor az elmúlt évtizedek, évek során többször került az 
európai, de akár a nemzetközi politika fókuszába is. Az alábbiakban ennek a térségnek 
egyes jellemzőiről talál feladatokat. 
1. Egészítse ki a táblázatot! Írjon azon üres cellákba X jelet, ahol a sor elején és az oszlop 
tetején szereplő országok szomszédosak egymással, és írjon 0-t ha nem szomszédosak! Egyes 
szomszédsági kapcsolatok már szerepelnek a táblázatban, de 7 helyen Önnek kell beírnia a 
megfelelő jelet! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
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Ausztria - 0 X 0  0  0 0 

Bosznia-
Hercegovina 

- - 0 0 X X 0 0 X 

Magyarország - - - 0 X X  0 0 

Macedónia - - - - 0  0   

Horvátország - - - - - X  0 X 

Szerbia - - - - - - 0 0 X 

Szlovénia - - - - - - - 0 0 

Görögország - - - - - - - - 0 

Montenegró - - - - - - - - - 

 
2. Írja le az alábbi országok fővárosainak neveit az üres helyre! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

Bosznia-Hercegovina: ____________________ 

Montenegró:     ____________________ 

Koszovó:   ____________________ 

Macedónia:     ____________________ 

Albánia:   ____________________ 

 
3. Válassza ki a felsorolt vallások/felekezetek közül, hogy az alábbi országokban a lakosság 
legnagyobb aránya melyik követője! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 
református, ortodox, iszlám, görög katolikus, buddhista, római katolikus, unitárius, hindu 
 
Horvátország:  ____________________                             

Albánia:  ____________________ 

Szerbia:  ____________________ 

PONT: 
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XIII. Mennyiségi összehasonlítás (5 pont) 
 

Útmutató: Hasonlítsa össze az alább leírt jellemzők értékeit! Írja be a megfelelő 
relációjelet (< vagy >) a két állítás közötti cellába! 
 

Munkanélküliségi ráta Spanyolországban 
(%, 2014) 

 Munkanélküliségi ráta Olaszországban 
(%, 2014) 

Japán adósságállománya a GDP-hez 
viszonyítva (%, 2014) 

 USA adósságállománya a GDP-hez 
viszonyítva (%, 2014) 

Olaszországba érkező turisták száma  
(fő, 2013) 

 Franciaországba érkező turisták száma 
(fő, 2013) 

Németország exportértéke 
(dollár, 2014) 

 Oroszország exportértéke  
(dollár, 2014) 

Nigéria lakosságszáma 
(fő, 2014) 

 Indonézia lakosságszáma  
(fő, 2014) 

 
 

 

PONT: 
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XIV.  Az Európai Unió országainak demográfiai jellemzői az adatok tükrében  
(12 pont) 

 
Útmutató: Az alábbi táblázat alapján, a szükséges viszonyítások és számítások 
elvégzésével, válaszoljon a táblázat után található kérdésekre! 
 

A népesség korosztályos megoszlása (%) az Európai Unió tagállamaiban 
(Adatok forrása: Eurostat; http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

 0-14 éves 15-64 éves 65 éves és idősebb 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 

EU 28 16,4 15,6 67,2 65,8 16,4 18,5 

Belgium 17,3 17,0 65,6 65,2 17,1 17,8 

Bulgária 14,1 13,7 68,6 66,7 17,3 19,6 

Csehország 15,2 15,0 70,9 67,6 14,0 17,4 

Dánia 18,9 17,2 66,2 64,5 14,9 18,2 

Németország 14,7 13,1 67,3 66,1 18,0 20,8 

Észtország 15,8 15,8 67,9 65,8 16,2 18,4 

Írország 20,9 22,0 68,0 65,4 11,1 12,6 

Görögország 14,9 14,7 67,1 64,9 18,0 20,5 

Spanyolország 14,5 15,2 68,6 66,6 16,8 18,1 

Franciaország 18,8 18,6 65,0 63,5 16,2 18,0 

Horvátország 16,1 14,8 66,7 66,8 17,1 18,4 

Olaszország 14,2 13,9 66,6 64,7 19,2 21,4 

Ciprus 20,4 16,3 67,7 69,9 11,9 13,9 

Lettország 15,5 14,7 68,3 66,3 16,2 19,1 

Litvánia 17,6 14,6 67,0 67,0 15,4 18,4 

Luxemburg 18,7 16,8 67,3 69,1 14,0 14,1 

Magyarország 15,9 14,4 68,6 68,0 15,5 17,5 

Málta 18,2 14,4 68,8 67,7 13,0 17,9 

Hollandia 18,5 16,9 67,6 65,7 13,8 17,3 

Ausztria 16,3 14,3 68,1 67,4 15,5 18,3 

Lengyelország 17,2 15,0 69,8 70,1 13,0 14,9 

Portugália 16,0 14,6 67,1 65,6 16,9 19,9 

Románia 17,5 15,5 68,3 67,9 14,1 16,5 

Szlovénia 14,6 14,6 70,4 67,9 15,0 17,5 

Szlovákia 17,6 15,3 70,8 71,2 11,6 13,5 

Finnország 17,6 16,4 66,8 64,2 15,6 19,4 

Svédország 17,8 17,1 65,0 63,5 17,2 19,4 

Egyesült 
Királyság 

18,3 17,6 65,8 64,8 15,9 17,5 

 

1. Melyik országban volt a legkisebb a fiatalok (0-14 éves) aránya (%) 2014-ben? (1 pont) 

 

______________________ 

 

2.  Az Európai Unióhoz 1995-ben csatlakozott országok közül melyiknél volt a legnagyobb 
az aktív korúak (15-64) aránya (%) 2014-ben? (1 pont) 
 

______________________ 
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3. Az Európai Unió legnépesebb országai (2014-ben) Németország (80,7675 millió fő) után 
Franciaország: 65,8356, az Egyesült Királyság: 64,3512 és Olaszország: 60,7827 millió 
fővel. A három közül melyik országban él a legtöbb aktív korú (15-64 éves)? Számolja ki az 
értékeket és válaszolja meg a kérdést! (A részszámításokat, részeredményeket írja le a 
számításnak kihagyott üres helyre, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó 
teljes pontszámot.) (4 pont) 
 
ország:________________________ 

 
A számításokat itt írja le: 
 

 

 

 

 

4. Hány fővel nőtt a magyarországi időskorúak száma 2004 és 2014 között, ha az ország 
lakosságszáma 2004-ben 10,117, 2014-ben 9,8774 millió fő volt? Számolja ki az értékeket 
és válaszolja meg a kérdést! (A részszámításokat, részeredményeket írja le a számításnak 
kihagyott üres helyre, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó teljes 
pontszámot.) (3 pont) 

 

eredmény:___________________ 

A számításokat itt írja le: 
 

 

 

 

 

5. Mi a korfa? Írja le a meghatározását! (1 pont) 

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

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

 

6. Miből származhat egy ország társadalma esetében a nem időskorúak számának 

növekedése? Soroljon fel két tényezőt! (2 pont) 

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

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

 

 

PONT: 
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XV. Pénzügyi földrajz (8 pont) 
 

Útmutató: A modern világ egyik mozgatórugója a pénz. Az alábbiakban öt különböző 
pénzügyi fogalmat talál, valamint különböző állításokat, részben Gál Zoltán (2014) A 
pénzügyi piacok földrajzi dimenziói: a pénzügyi földrajz frontvonalai és vizsgálati 
területei című munkájából (Földrajzi Közlemények 138 (3). 180-196.o.). Össze kell 
párosítani az állításokat az egyes fogalmakkal. Írja a fogalom betűjelét a rá jellemző 
állítás előtti vonalra! Minden helyes válaszért 1 pont jár. 
 
   A.  külföldi műkődőtőke-beruházás 
   B.  takarékszövetkezet 
   C.  globális pénzügyi központ 
   D. készpénzforgalom 
   E.  jegybank 
 

___1. Magyarországon 2008-ban a települések valamivel több mint 40%-án működött. 

___2. Angol mozaikszó rá az FDI. 

___3.  Lebonyolításának módozatai például közvetlen átadás, befizetés bankszámlára, postai 

küldemény utánvételezésével.    

___4.  A szövetkezeti hitelintézet egyik formája. 

___5.  New York és London ide sorolható. 

___6. Az ország központi bankja. 

___7. Általában a legfontosabb feladata a fizetőeszköz értékének megőrzése. 

___8. Innen szolgálják ki a globális ügyfeleket, illetve a tőke innen áramlik szét a pénzpiaci 

tér csatornáin keresztül. 

 

 

PONT: 
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2015/2016  25  2. forduló 
 

XVI. A kőolaj-kitermelés és a vegyipar hazánkban (10 pont) 
 
Útmutató: A vegyipar és a hozzá sok szálon kötődő hazai kőolaj-kitermelés ma is 
jelentős a hazai értéktermelésben és értékesítésben; ezekkel kapcsolatban fogalmaztunk 
meg állításokat. Az egyes állításokról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az 
állítás igaz, írjon „I” betűt, ha hamis, írjon „H” betűt az állítás sorszáma elé a pontozott 
vonalra! Minden jó válasz 1 pontot ér. 
 
...... 1. A modern vegyipar egyik fő jellemzője a kis tömegű anyag- és az alacsony 

energiaigény. 

...... 2. A százhalombattai kőolaj-finomító hazai nyersanyag mellett Oroszország felől is fogad 

nyersolajat. 

...... 3. A hazai gyógyszeripar területileg erősen koncentrált: a legfontosabb gyárak zöme 

(például Richter, EGIS) Budapesten és a főváros agglomerációjában találhatók. 

...... 4. A műanyag-alapanyaggyártás kiemelt központjai hazánkban a sajóbábonyi 

Borsodchem és a dunaújvárosi DVK.  

...... 5. A vegyipar termelékenysége magas, és a feldolgozóipar ágazatai közül a legnagyobb a 

munkaerőigénye is. 

...... 6. A növényvédőszer- és a műtrágyagyártás a rendszerváltást követő átmeneti visszaesés 

után napjainkra újra a vegyipar legnagyobb termelési értékű húzóágazatainak 

tekinthetők. 

...... 7. A hazai járműipar felfutásával a hazai gumiipar is jelentősen növelte termelését. A fő 

termelő telephelyek többek közt Dunaújvárosban (Rácalmáson), Tatabányán és 

Nyíregyházán működnek. 

...... 8. A hazai kőolaj kitermelés, többek közt a gazdaságosan kitermelhető készletek gyors 

fogyása miatt, az elmúlt évtizedben közel felére mérséklődött. 

...... 9. A legfontosabb hazai kőolajkészletek napjainkban Veszprém és Vas megyében, 

valamint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben találhatók. 

......10. A kőolaj finomítványainak legfontosabb felhasználói hazánkban is a közlekedési 

szektor és a szerves vegyipar.  

 

PONT: 
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XVII. Válogatás egyházi központjaink közül (20 pont) 
 

Útmutató: Hazánkban hagyományosan nagy hírük és térszervező szerepük van a 
történelmi egyházak különféle típusú központjainak, szakrális helyeinek. Ebben a 
feladatban az ábra alatt található településneveket és az azokra vonatkozó állításokat 
kell összekapcsolnia a térképvázlaton nagybetűvel jelölt településhelyekkel. Írja a 
megfelelő nagybetűt a sorszámok elé a pontozott vonalra! Minden helyes válaszért 1 
pont jár. 

 
 

… 1. Máriapócs 

… 2. Pápa  

… 3. Győr  

… 4. Kalocsa 

… 5. Gyula 

… 6. Máriabesnyő 

… 7. Pannonhalma 

… 8. Debrecen 

… 9. Zirc  

… 10. Eger 
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… 11. Észak-Magyarország legfontosabb római katolikus központja, a püspökség 1804-ben 

érsekségi rangot kapott. 

… 12. A közigazgatásilag Gödöllőhöz tartozó település és búcsújárótemplom a hazai Mária-

zarándokhelyek egyik legismertebbike. 

… 13. A református egyház hazai központja, a „kálvinista Róma” az Alföldön található. 

… 14. A bencés rend apátsága már az UNESCO Világörökségének is része. 

… 15. A román görögkeleti (ortodox) egyház hazai központja, 1997 óta püspökségi rangban. 

… 16. A Duna közelében található város a legrégebbi magyarországi római katolikus egyházi 

központok egyike érsekségi rangban.  

… 17. A dinamikusan fejlődő nagyváros nemcsak római katolikus püspökségi székhely, 

hanem az Evangélikus Egyház dunántúli központja is.  

… 18. A görög katolikus vallásúak egyik legfontosabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

búcsújáróhelye. 

… 19. A ciszterci rend Bakonyban található apátsága többek közt könyvtáráról és 

arborétumáról is híres. 

… 20. A tradicionális református iskolaváros egyben a Dunántúli Református Egyházkerület 

központja is. 

 

 

PONT: 
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XVIII. Magyarország hulladékgazdálkodásának változásai európai összehasonlításban 
(10 pont) 

 
Útmutató: Hazánkban a környezetpolitika egyik kiemelt területe a települési 
hulladékgazdálkodás. Tanulmányozza figyelmesen az alábbi ábrákat! Elemezze, hogy 
melyek voltak a fő tendenciák a hazai hulladékkeletkezés és területisége, valamint a 
hulladékkezelés (újrahasznosítás/komposztálás, égetés, lerakás) területén európai 
összehasonlításban!  
(Adatok forrása: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2012. KSH, ill. EUROSTAT;  
Térkép forrása: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2014. KSH) 
 

  

Az egy főre jutó települési szilárd hulladék 
tömege 1995-2012 

 
Az egy főre jutó települési szilárd hulladék hazánk 
megyéiben az országos átlag százalékában 2012. 

 

 
 

 
Újrafeldolgozással és komposztálással 
hasznosított települési hulladék aránya 

2004-2010. 

Az égetéssel és lerakással ártalmatlanított települési 
hulladék aránya 2004-2010. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
 

 

PONT: 
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XIX. Hazánk erdőterületeinek kiemelt jellemzői (10 pont) 
 
Útmutató: A hazai erdőkről rendszeresen készít értékeléseket a Központi Statisztikai 
Hivatal. Ezekből a jelentésekből válogattunk. Olvassa el az alábbi szöveget, majd 
válaszoljon a kérdésekre! 
 

„Erdők Magyarországon 
 

Magyarország területének egyötödét, 1,9 millió hektárt borított erdő 2008-ban, 130 ezer 
hektárral többet, mint az ezredfordulón. Az I. világháborút követően Magyarország Európa 
erdőben negyedik legszegényebb országává vált, melynek erdősültsége nem érte el a 12%-ot 
sem. A Kaán Károly-féle új erdészeti politika a megmaradt erdők fokozott védelmére, az 
ország erdőterületének minden lehetséges módon való növelésére irányult – elsősorban az 
Alföld fásításával. Az 1929–1933 közötti nagy gazdasági világválság visszavetette ezt a 
folyamatot, és csak a második világháborút követő nagyarányú erdőtelepítések 
eredményeként sikerült az ezredfordulóig az 1949. évi 12,5%-ról 19,2%-ra emelni az 
erdősültségi arányt. Az első erdőtörvény 1879-ben született meg és 1935-ig maradt 
érvényben, a legújabbat 2009-ben fogadták el. Az EU által a 2007–2013 közötti időszakra 
nyújtott támogatások elosztása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 
keretében történik, ebből jelentős összeget fordítanak az erdőterületek gazdasági értékének 
növelésére, az erdők többfunkciós szerepének megőrzésére, a mezőgazdasági területek 
erdősítésére, új erdők telepítésére. 2000 óta az erdőtelepítések és fásítások nyomán évente 
mintegy 14 ezer hektárral nőtt az erdőterület nagysága – ebből 2 ezer hektár a pótlás –, és 
átlagban 26 ezer hektáron végeztek erdőfelújítást. (…) 

Az erdőterületek koncentráltan helyezkednek el az országban. Kiterjedt erdőségek – 
elsősorban földtani, időjárási adottságok következtében – Észak-Magyarország és Dél-
Dunántúl hegyes-dombos vidékein alakultak ki. Megyék szerint a legnagyobb erdőterület 
Borsod-Abaúj-Zemplénben (217 ezer hektár) van, az országos 11%-a. Jelentős erdőterülettel 
rendelkezett még Somogy, Bács-Kiskun és Pest megye is. 
Az erdősültség – erdőterület aránya az összterületből – mértéke a területi sajátosságok 
függvényében nagyon változó. Régiónként a legkevesebb erdő Közép-Magyarországon van, 
viszont az erdősültség ott magasabb az országos átlagnál. Észak-Magyarországon a 
legnagyobb az erdőterület és az erdősültség (31%) is, mivel területének jelentős hányadát 
hegyek és dombok alkotják. A legkevésbé erdősült Észak-Alföld, ahol jelentős a 
mezőgazdasági terület. A dunántúli régiók erdősültsége viszonylag kiegyenlített. 
A megyék közül az erdőterület aránya Nógrádban kiemelkedően magas (több mint 40%), de 
Veszprémben, Zalában, Somogyban, Borsod-Abaúj-Zemplénben is jelentős. Az erdősültség 
mértéke Békés megyében a legkisebb (5%). (…) 

A tulajdonviszonyok az elmúlt 50 év során jelentősen változtak. 1945 után a 
magánkézben lévő erdők nagy részét államosították, 1956–1960-tól megjelent a szövetkezeti 
tulajdon, majd a rendszerváltást követően ismét megnőtt a magántulajdonban lévő erdők 
aránya. 2008-ban a mintegy 2 millió hektárnyi erdőgazdálkodási terület, amely a fákkal 
borított területeken kívül magában foglalja az egyéb erdészeti célú utakat, tisztásokat, 
csemetekerteket, stb., több mint fele volt állami tulajdonban, a magánerdők aránya azonban az 
1990-es évek elejétől kezdődően folyamatosan emelkedett, az akkori alig egy százalékról már 
meghaladta a 40%-ot is. A magántulajdon aránya Észak-Alföldön a legmagasabb (62%), míg 
a Közép- Dunántúlon az erdők héttizede még mindig állami tulajdonban van. Az erdők 
magántulajdonba kerülése ugyanakkor számos problémát vont maga után. Néhol be sem 
indult, vagy csak akadozva, a gazdálkodás (…).” (KSH Statisztikai Tükör 2010/75., illetve 
2013/96. szám) 
 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2015/2016  31  2. forduló 
 

1. Melyik régiónkban és megyénkben a legnagyobb az erdősültség? (2 pont) 
 
Régió: ………………………………………………… 
 
Megye: ………………………………………………… 
 
2. Melyik régiónkban és megyénkben a legkisebb az erdősültség? (2 pont)  
 
Régió: ………………………………………………… 
 
Megye: ……………………………………………….. 
 
3. Mi a fő oka az alacsony erdősültségnek a szöveg szerint az utóbbi területeken? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Melyik tulajdoni forma jellemző a hazai erdőkre legnagyobb részben napjainkban is? Ez 
melyik régióban éri el a legnagyobb értéket? (2 pont) 
 
Tulajdonlási forma:…………………………………………………………………………….. 
 
Régió: ………………………………………………… 
 
5. Miért vált meghatározóvá ez a tulajdoni forma? (1 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
6. Mekkora volt a hazai erdőterületek növekménye ezer hektárban 1949 és 2000 közt, ha az 
ország területe (leegyszerűsítve) 93 000 km

2
? (1 km

2
=100 ha) Számolja ki az értékeket és 

válaszolja meg a kérdést!  (A részszámításokat, részeredményeket írja le a számításnak 
kihagyott üres helyre, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó teljes 
pontszámot.) (2 pont) 
 

növekmény:........................ 

A számításokat itt írja le: 
 

 

 

 

 

PONT: 



Földrajz  Kódszám: …………….. 

2015/2016  32  2. forduló 
 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Összpontszám: …………… 

 

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

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


