
 

Oktatás i  Hivatal  Kódszám: 

    

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

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! 

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 

hagyja üresen.) 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. 

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

Pontszám:  Bizottsági tag:  

    

 

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

A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám: 

 

A versenyző neve: ............................................................................................ oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ……....................................................................... város 

………………………….......................................................................utca ......................hsz. 
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I. Keresztrejtvény (16 pont) 

 

Útmutató: Töltse ki a rejtvényt! Tizenhárom fogalom/név meghatározását olvashatja, 

találja ki az egyes fogalmakat/neveket, majd írja be a számnak megfelelő sorba! Egy-egy 

fogalom/név annyi betűből áll, ahány üres cella van az adott sorban. Egy cellába csak egy 

betű kerüljön! Ha kitöltötte a rejtvényt, akkor a szürke színű függőleges oszlop betűiből 

egy újabb fogalmat/nevet olvashat össze, amelyet írjon a megfejtés után a pontozott 

vonalra és válaszoljon a kérdésekre! Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

1. Az izlandi Eyjafjallajökull kitörése során felszínre ömlő láva típusa. 

2. Ilyen lehet a metamorfizálódott (átalakult kőzetté vált) agyag szerkezete. 

3. A Torjai büdösbarlangban ez a jelenség figyelhető meg.  

4. Vetődéssel kialakuló pozitív forma. 

5. A földrengések intenzitását mérő műszer. 

6. A trópusi vidékek málladéktakaróit vörös színűre festő anyag. 

7. Szigetcsoport, amelynek legfiatalabb tagján aktív vulkáni tevékenység figyelhető meg. 

8. Földrengés esetén a lakásban ez alá érdemes állni, mert ez az egyik „legbiztonságosabb” hely. 

9. „Hatalmas robajjal levált egy 12 000 m3-es kőzetdarab a Mont Blanc vonulat szikláiból 

3400 m-es magasságban.” Hogyan hívják a jelenséget? 

10. Melyik kisebb kőzetlemezzel érintkezik a Pacifikus-lemez? 

11. Formája alapján a Hekla ilyen tűzhányó. 

12. Szabálytalan, éles törmelékekből összeállt durva szemcsés kőzet. 

13. Szénsavas forrásokból feltörő anyag elnevezése Erdélyben. 

 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.       -                 

                        

7.               -         

8.                        

9.                        

10.         -               

11.                        

12.                        

13.                        

 

14. Megfejtés (szürke oszlopban):  ..............................................  

 

15. Milyen elméletet fogalmazott meg?  ...................................................................................  

16. Írjon legalább egy bizonyítékot, amely alátámasztja elméletét! .........................................  

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

  PONT: 
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II. Térképes feladat (16 pont) 

Magyarország, szeretlek!  

Útmutató: A térképen betűkkel jelölt földrajzi helyek közül válassza ki, hogy melyikre 

vonatkoznak a számokkal jelölt állítások! Írja a megfelelő betűt az állítás utáni pontozott 

vonalra, majd válaszoljon a kérdésekre! Vigyázat, több betűjel van a térképen, mint 

ahányra az állítások vonatkoznak! Minden beírt jó válasz 1 pontot ér. 

 

 

1. Borkóstolás egy hungarikummá nyilvánított bor különleges zamatát is kialakító 

mikroflórával rendelkező pincészetben. …… 

Milyen kőzetből épül fel a hegység?  ......................................................................................  

2. Túra a csodálatos bazaltoszlopok között, jó kilátás a tanúhegyekre. …….  

Mikor működtek a tanúhegyek anyagát szolgáltató tűzhányók? .............................................  

3. Séta a „Holdbéli” tájon, egy felhagyott bányában, miközben megismerkedünk a bauxit-

bányászat történetével egy kis múzeumban. …… 

Mikor keletkezett a hazai bauxit?  ...........................................................................................  

Milyen környezetvédelmi problémát okozott a kitermelése?  .................................................  

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

4. Szintjelző ősmaradványok megtekintése egy, már a rómaiak által is bányászott, vörös 

mészkőben kialakított bányában. ….. 

Melyik hegységben járunk?  ....................................................................................................   
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5. „Gyógyító” túra hazánk második leghosszabb, 96%-os páratartalommal rendelkező, tiszta 

levegőjű barlangjában. ….. 

Milyen ionok vannak a barlang levegőjében?  ........................................................................  

6. Részvétel egy télbúcsúztató eseményen, majd kisvonatos kirándulás a közeli ártéri erdőbe. ……. 

Melyik folyó mentén található az erdő?  .................................................................................  

7. A daruvonulás megtekintése és egy jó gulyás elfogyasztása lehet a nap fénypontja.  …… 

Hányadik magyarországi nemzeti parkot alapították e helyszínen?  .......................................  

Mi teszi egyedivé az ezen a területen jellemző növénytársulás kialakulását?  

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

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

 

  
PONT: 
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III. Képzeletbeli űrbolyongás (21 pont) 

 

Útmutató: Képzeletbeli utazást tesz a Naprendszerben. Az út során több bolygót felkeres. 

Válaszoljon a kérdésekre a táblázatban megadott adatok segítségével! 

Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

  

tömeg 

(1=Föld) 

térfogat 

(1=Föld) 

sűrűség 

(g/cm3) 

naptávolság 

(1=Föld) 

keringési 

idő 

pályamenti 

sebesség 

(km/h) 

egyenlítői 

átmérő 

(km) 

tengelyforgási 

idő 

ismert 

holdak 

száma 

Neptunusz 17,2 42,8 1,64 30,1 
164,8 

év 
5,4 49532 16,1 óra 14 

Föld 1 1 5,52 1 1 év 29,8 12756 24 óra 1 

Jupiter 317,8 1347 1,33 5,2 11,9 év 13,1 142984 9,8 óra 69 

Uránusz 14,6 50,6 1,32 19,2 84,0 év 6,8 51118 17,3 óra 27 

Mars 0,107 0,15 3,93 1,52 1,88 év 24,1 6794 24,7 óra 2 

Merkúr 0,055 0,05 5,43 0,39 88 nap 47,9 4880 58,6 nap 0 

Szaturnusz 95,2 770,5 0,69 9,6 29,5 év 9,6 120536 10,8 óra 53 

Vénusz 0,815 0,83 5,24 0,72 
224,7 

nap 
35 12104 243 nap 0 

 

1. A bolygók keringési sebessége a Földtől távolodva csökken. Karikázza be a helyes válasz 

betűjelét! 

  Igaz Hamis 

2. Az alábbi kőzetbolygóknak van légköre. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

 A) Mars, Vénusz 

 B) Merkur, Vénusz 

 C) Az összes kőzetbolygónak. 

Képzeletbeli űrutazásának első megállója a Naphoz legközelebbi bolygó. 

3. Hogy hívják ezt a bolygót? .....................................................................................................  

4. 20. születésnapján száll le ezen a bolygón. A bolygó időszámítása szerint négy évet tölt ott. 

Hány éves lesz a földi időszámítás szerint, amikor elhagyja a bolygót? ................................  

Elhalad a leggyorsabban forgó és a legtöbb holddal rendelkező bolygó mellett.  

5. Hogy hívják ezt a bolygót? .....................................................................................................  

6. A tudósok azt mondják, hogy a bolygó körül sok a nem valódi hold. Hogyan kerülhetett a 

bolygó „birtokába” még „hold”? Írjon legalább egy példát! 

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

7. Ki fedezte fel e bolygó első holdjait?  ....................................................................................  

Megérkezik az „Esthajnalcsillagra”. 

8. Hogy hívják ezt a bolygót? .............................................................................................   
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9. Miért hívják így? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

A) Azért, mert az éjszakai égbolt legfényesebb égitestje. 

B) Azért, mert a légköre jelentős mértékben elnyeli a napsugarakat. 

C) Azért, mert közel van a bolygókhoz. 

D) Azért, mert a bolygónak a radioaktív anyagok bomlásából saját fénye van. 

10. Mit okozhat az égitest nagyon sűrű felhőzete, légköri gázai? Karikázza be a helyes válasz 

betűjelét! 

A) A bolygó felszínén uralkodó hőmérséklet közel azonos mindenütt. 

B) A bolygón uralkodó hőmérséklet szélsőséges ingadozású. 

C) Nagy hőmérsékleti különbség van a pólusok és az egyenlítői vidék hőmérséklete 

között. 

Megérkezett az egyetlen bolygóhoz, amelynek átlagsűrűsége kisebb a vízénél. 

11.  Hogy hívják ezt a bolygót?  ...................................................................................................  

12.  Hány napfelkeltét tudna megnézni, ha e bolygó időszámítása szerint egy évet kellene itt 

tölteni? Írja le a számítás menetét! 

Következő állomásán kitűnő program várta, megmászhatta a Naprendszer legmagasabb hegyét 

az Olympus Monst. 

13. Melyik bolygón járunk?  ………………………………………………………… 

14. Melyik hegyre kellene elmennünk a Földön, ha hasonló módon kialakult hegyet szeretnénk 

megmászni? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

A) Aconcagua 

B) Mont Blanc 

C) Olimposz 

D) Etna  
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15. Hatalmas, más módon kialakult krátereket is felkeresett e bolygón. A Földön hol 

vizsgálhatunk hasonló módon kialakult felszínformát? Karikázza be a helyes válasz 

betűjelét! 

A) A Vezúv kráterében. 

B) Arizonában a Baringer-kráterben. 

C) A Hargitában a Szent Anna-tónál. 

D) Indonéziában a Krakatau kráterében. 

16. E bolygó légkörében melyik gáz fordul elő nagy arányban? Karikázza be a helyes válasz 

betűjelét! 

A) Nitrogén 

B) Szén-dioxid 

C) Oxigén 

D) Argon 

Űrhajója ismét a gázbolygók között repül. Mi a közös ezekben a bolygókban? Döntse el, hogy 

az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis! Hamis állításnál „H”, igaz állítás esetén 

„I”betűt írjon az állítás mögötti pontozott vonalra!  

17. Nagy vasmaggal rendelkeznek, amely miatt nagy sűrűségű bolygók. ……..  

18. Mindegyik körül legalább 10 hold kering. …….  

19. Mindegyiknek van gyűrűje. ……  

20. A Földtől távolodva egyre nagyobb az átmérőjük. …… 

21. A belső bolygókhoz tartoznak. …… 

 

PONT: 
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IV. 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 alatti pontozott vonalra! Ezután 

írja melléjük a kijavított, helyes állítást! Minden megtalált hiba és minden jó javítás  

1-1 pontot ér. 

 

A Nílus tölcsértorkolatánál léptem Afrika földjére. Kairónál hajóra szálltam és a kontinens 

legbővizűbb folyóján hajóztam Asszuán felé. Innen szárazföldön, terepjáróval folytattam 

utamat, hamarosan átléptem a Baktérítőt. Március 21-én, helyi idő szerint délben léptem át a 

térítőt, így 90°-os szögben érkeztek a napsugarak a fejem tetejére. Több napi utazás után, 

jelentős szintkülönbséget leküzdve feljutottam az Etióp-magasföldre, majd leereszkedtem az 

Afar-síkságra, ahol felkerestem az Erta-Ale vízzel kitöltött kráterét. Déli irányba folytattam 

utamat a Kelet-afrikai-árokrendszerben, ahol a Telekiről elnevezett vulkánt is megcsodáltam a 

Viktória-tó partján. Táboromat az erősen párolgó Stefánia-tó (ma Chew Bahir) partján vertem 

fel, ahol a tó kellemesen meleg édes vizében áztattam megfáradt lábaimat. Nyugat felé tovább 

utazva pár nap múlva a Kongó vízgyűjtő területén jártam, ahonnan a folyók vize az Indiai-

óceánba jut. Délkelet felé haladtam tovább egy újabb nagy folyó irányába. A Zambézin több 

mint száz vízesés alakult ki, amelyek közül a Viktória-zuhatagot csodáltam meg. A Kalahári-

medencébe vezetett innen utam, ahol egy helyi, idős tuareg mutatta be ősi vadászati fortélyait. 

 

Hiba: Javítás: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PONT: 
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V. Éghajlati mozaik (18 pont) 

 

Útmutató: A térképen különböző éghajlati területeket jelölnek a betűjelek! 

Tanulmányozza a térkép alatt és a következő oldalon lévő hét éghajlati diagramot, majd 

írja a diagramok alatti pontozott vonalra az adott diagramhoz köthető térképi betűjelet. 

A térképen több betűjel van, mint ahány megfeleltethető a diagramoknak. Olvassa el a 

feladatot és válaszoljon a megfelelő diagramhoz tartozó betűjelek beírásával! Egy-egy 

kérdéshez több betűjel is írható! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

 

 

    

 1. .....................  2. ...................  
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 3. ................  4.  ................  

   

 5. ................  6.  ................  

 

 7.  ...............  

 

8. Csak az északi féltekén előforduló éghajlat a fentiek közül:              

9. Melyik éghajlat kialakításában van szerepe a passzát szélnek?  

10. Ausztrália területén előforduló éghajlattípus:  

11. Ilyen éghajlat van Közép-Kalifornia nyugati részén az ész. 30-40°-a között:  

12. Melyik éghajlatnak felel meg a Tierra helada?  

13. Minden állandóan lakott kontinensen előforduló éghajlat:  

14. Jelentős fakitermelés lehet az ilyen éghajlatú területeken:  

PONT: 

  

  

  

   

 

 

 

 



Földrajz Kódszám:  

 

OKTV 2019/2020 12 2. forduló 

VI. Összeköt és szétválaszt - víziutak (9 pont) 

 

Útmutató: Az állítások egy-egy víziútra vonatkoznak. Írja a víziút nevét a pontozott 

vonalra, majd oldja meg a hozzákapcsolódó feladatot a megfelelő betű bekarikázásával 

vagy szövegesen! Minden beírt jó válasz 1 pontot ér. 
 

1. Azt a tengert, amelybe a Duna torkollik, köti össze az átalakult kőzet nevével jelzett 

tengerrel, 30 km hosszú, neve ökörgázlót jelent.  

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

2. E csatornának nincsenek zsilipjei, mert a terep, ahol épült, sík. A két kontinenst elválasztó 

víziút a Keserű-tavon megy keresztül. 

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

3. 26 méter szintkülönbséget egyenlít ki, a legnagyobb tengeri mélységet hordozó óceánt köti 

össze egy hurrikánok által gyakran látogatott tengerrel. 

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

Melyik óceánhoz tartozik ez a tenger? Karikázza be az egyetlen helyes választ! 

A) Csendes-óceán 

B) Atlanti-óceán 

C) Indiai-óceán 

4. Egy egész kontinens benépesítésében játszott nagy szerepet ez a szoros. 

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

 Melyik népcsoport vándorolt/hajózott keresztül e szoroson? Karikázza be az egyetlen helyes 

választ! 

A) vikingek 

B) arabok ősei 

C) indiánok ősei  

5. E szoroson keresztül az óceán vize a két kontinens közötti  .................................................  

-tengerbe áramlik, ugyanis annak vízháztartási egyenlege negatív.  

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

Mi az oka a tenger negatív vízháztartási egyenlegének? 

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

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

PONT: 
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VII. Törökország (10 pont) 

   

Útmutató: Az alábbiakban egy rövid leírást talál Törökországról, ám készítője több hibát 

vétett: a szövegben öt hibás állítást fedezhet fel. Keresse meg a hibákat és írja ezeket a 

szöveg alatti pontozott vonalra! Ezután írja melléjük a kijavított, helyes állítást! Minden 

megtalált hiba 1 pontot, és minden jó javítás is 1 pontot ér. 

 

Törökország területének kisebb része Európában, nagyobb része Ázsiában terül el. Számos 

országgal határos, közte az Európai Unió két tagállamával, Görögországgal és Romániával, 

valamint Grúzia, Örményország, Nahicseván (Azerbajdzsán), Irán, Irak és Szíria határolja. 

Fővárosa Isztambul. 

A mintegy 80 millió fős ország hivatalos nyelve a török. Az országban a perzsa etnikai 

kisebbség és a nemzetalkotó többség között alakult ki súlyos politikai ellentét. A lakosság java 

része a síita iszlám hit követője. 

A modern török állam Kemal Atatürk vezetésével az 1920-as évek elején jött létre. Kikiáltották 

a köztársaságot és több reformot hajtottak végre. Szétválasztották az állam és az egyház 

szerepét, bevezették többek között a polgári jogrendszert és a nők egyenjogúságát.  

Törökország 1952 óta tagja a NATO-nak, és az 1960-as évek óta szoros szálak fűzik az Európai 

Unióhoz, ám tagsága egyelőre nem valósult meg. Ennek ellenére több millió török 

vendégmunkás dolgozik az EU területén. 

Törökország gazdaságára jellemző a hagyományos mezőgazdaság és a modern ipar, 

szolgáltatások. Az autóipar jelentős, számos külföldi cégnek működik itt üzeme. A gazdasági 

élet két fontos központja Isztambul és Ankara. A turizmus is egy húzóágazat, a történelmi 

helyszínek (mint például a falóról elhíresült Karthágó, az isztambuli Hagia Szophia-templom), 

a török városok bazárjai, Kappadókia sziklatemplomai és a tengerpartok (főként a Földközi-

tenger) vonzó idegenforgalmi célpontok.  

 

Hiba: Javítás: 

1. ..............................................................   ...................................................................  

2. ..............................................................   ...................................................................  

3. ..............................................................   ...................................................................  

4. ..............................................................   ...................................................................  

5. ..............................................................   ...................................................................  

 

PONT: 
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VIII. Hol járunk? (10 pont) 

 

Útmutató: Az alábbiakban egy európai politikai körutazás leírását találja, de a 

mondatokból hiányoznak az európai városnevek. Egészítse ki a mondatokat a leírásnak 

megfelelő városnévvel! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

Körutazásunkat az Európai Unió egyik kiemelt központjában, a NATO európai haderőinek 

főparancsnokságának is otthont adó ……………………. városában kezdjük. Innen vonattal 

megyünk tovább a Nemzetközi Bíróság székhelyét jelentő hollandiai ….……………….. Ezt 

követően repülővel elutazunk Németországba, az Európai Központi Bank városába, 

………………….. Innen bérelt autóval jutunk el az ENSZ egyik, illetve az EBESZ és az OPEC 

székhelyére, a Duna parti ..………………. Rövid pihenés után utunkat dél felé folytatva a pápa 

székhelyének, a Vatikánnak otthont adó fővárosba, ……………….. érkezünk. Innen repülővel 

Európa legnagyobb pénzügyi központjába, a királyi udvarnak is otthont adó …………... 

megyünk. A várost vonattal elhagyjuk és a Csatorna-alagúton történt átkelés után hamarosan 

elérjük következő úticélunkat, az UNESCO és OECD-központot, ……………….  Vonattal 

továbbmenve Elzászba, az Európai Parlament és az Európa Tanács városába, 

…………………….. érkezünk. A következő lépésben repülőjegyet váltunk és elmegyünk az 

ENSZ kiemelt európai központjába, a Svájcban fekvő ………………… Tovább repülve 

utunkat Katalónia központjában, ………………….. fejezzük be. 

PONT: 

 

IX. Mennyiségi összehasonlítás (7 pont) 

Útmutató: Hasonlítsa össze az alább leírt jellemzők értékeit! Írja be a megfelelő 

relációjelet (< vagy >) a két állítás közötti cellába! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

Országok száma az európai kontinensen  
Országok száma a dél-amerikai 

kontinensen 

Oroszország népességszáma (2017)  USA népességszáma (2017) 

A keresztény hit híveinek aránya a világ 

népességén belül (%, 2017) 
 

Az iszlám hit híveinek aránya a világ 

népességén belül (%, 2017) 

Városi lakosság aránya az Egyesült 

Királyságban (%, 2016) 
 

Városi lakosság aránya Brazíliában  

(%, 2016) 

A születéskor várható élettartam 

Japánban (2017) 
 

A születéskor várható élettartam 

Nigériában (2018) 

A HDI értéke Norvégiában (2018)  A HDI értéke Bulgáriában (2018) 

Az egy főre jutó GNI értéke 

Mongóliában ($, 2018) 
 

Az egy főre jutó GNI értéke 

Magyarországon ($, 2018) 
 

PONT: 

  



Földrajz Kódszám:  

 

OKTV 2019/2020 15 2. forduló 

X. Számítási feladat (11 pont) 

 

Útmutató: Válaszoljon a kérdésekre az alábbi táblázat alapján, a szükséges 

viszonyítások és számítások elvégzésével! (A számítást írja le a számításnak kihagyott 

üres helyre, mert csak ezzel együtt kaphatja meg a megoldásért járó teljes pontszámot!) 

 

Demográfiai adatok dél-európai országok esetében 
(Adatok forrása: EUROSTAT) 

 

Ország Terület 

(ezer km2) 

Népesség 

(ezer fő, 2016.01.01) 

Születések száma 

(ezer fő, 2016) 

Halálozások száma 

(ezer fő, 2016) 

Olaszország 301,2 60 665,6 473,4 615,3 
Spanyolország 504,8 46 440,1 406,6 406,8 

Görögország 131,9 10 783,7 92,8 118,8 
Portugália 92,4 10 341,3 87,1 110,5 

Ciprus 9,3 848,3 9,5 5,5 
Málta 0,3 434,4 4,5 3,3 

 

1. Melyik ország esetében csökkent arányát (%) tekintve leginkább a népességszám a 

természetes fogyás révén?  ....................   

Indokolja meg, ha valamely ország esetében nem végzi el a számítást! (7 pont) 

A számításokat itt írja le: 

2. Mekkora volt a természetes fogyás értéke a hat ország közül a négy régebbi EU tagállamban 

összesen (ezer főben)? (2 pont) ...........................  

A számításokat itt írja le: 

3. Mekkora a népsűrűség (fő/km2) az Európai Gazdasági Közösség alapító országai közé 

tartozó országban? (2 pont) .................................  

A számításokat itt írja le: 

PONT: 
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XI. Projekt (12 pont) 

 

Útmutató: Ön egy szlovák-magyar határ menti, nyertes pályázat projektjében dolgozik 

egy budapesti cégnél. Kövesse végig az alábbi feladatsort, és töltse ki a megfelelő szöveggel 

vagy számmal az üres helyeket! 

 

1. A projektre felállt konzorcium egyik központja Budapest lesz, amely mellett a 

partnerközpont a szomszédos ország második legnépesebb városában lesz. Melyik város 

ez? (1 pont) 

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

2. Egyeztető tárgyalásra utazik Szlovákiába. Milyen valutát kell kiváltania a kinti készpénzes 

költségek rendezésére? (1 pont) 

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

3. Számíthat-e állandó határellenőrzésre a megfelelő magyar-szlovák személygépkocsi 

határátkelő helyen? Miért? (2 pont) 

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

4. A projekt teljes költségvetése 500 ezer euró, amelynek 30%-át az Ön cége kapja. Ennek 

40%-át a projekthez kapcsolódó infrastrukturális célra kell fordítani. Hány forintot költhet 

számítógépekre, nyomtatókra stb., ha az átváltáskor 325 forintot kap egy euróért (tranzit 

költség nélkül)? (3 pont) 

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

A számításokat itt írja le: 

 

 

 

 

5. A projekt részeként tanulmányi kirándulásokat szervez Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyébe. Sorolja fel e térségből a három világörökség helyszínt (településnevet), ahova 

elviszi a csoportot! (3 pont) 

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

6. A projekt részeként összehasonlítják Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és a Kassai kerületet 

fejlettségi szempontból, amelyhez statisztikai mutatókat használnak. Nevezzen meg két 

relatív (népességre, aktív népességre vetített), fejlettséget tükröző mutatót, amelyből az 

egyik az értéktermeléshez, jövedelemhez, a másik a munkaerőpiachoz kötődik! (2 pont) 

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

PONT: 
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XII. A hazai szolgáltatások általános és területi földrajza (10 pont) 

 

Útmutató: A hazai szolgáltató szektor általános és területi jellemzői kapcsán 

fogalmaztunk meg állításokat. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és 

melyik hamis! Ha az állítás igaz, írjon „I” betűt, ha hamis, írjon „H” betűt az állítás 

sorszáma előtti pontozott vonalra! Minden jó válasz 1 pontot ér. 

 

 .......... 1. Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere napjainkban Oroszország, 

köszönhetően az energiahordozók nagy volumenű importjának. 

 .......... 2. A nyersanyagok részesedése a külkereskedelemből az elmúlt három évtizedben 

visszaesett, amelynek fő oka az, hogy az ipar szerkezete nagymértékben átalakult. 

 .......... 3. A hazai idegenforgalom fontos tényezője a szomszédos országokban élő magyarok 

látogatásai. 

 .......... 4. A szálláshely-szolgáltatás két legnagyobb hazai központja a főváros és a nyugati 

határ mente, mert a kapacitások főleg ide összpontosulnak. 

 .......... 5. A külföldiek legfontosabb idegenforgalmi célpontja hazánkban Budapest térsége. 

 .......... 6. Folyami hajózásunk áruszállítási teljesítményét tekintve látványosan fejlődött az 

elmúlt évtizedben, jelentőségét tekintve már megelőzi a vasutat.  

 .......... 7. A közúti személy- és áruszállítás legfontosabb elemei a sugárirányban, Budapest 

központtal kiépített autópályák. 

 .......... 8. A hazai távközlési szektor, stratégiai okokból, a rendszerváltás óta döntően állami 

kézben van. 

 .......... 9. A vasúthálózatunk egyes vonalai közt rendkívül nagy a forgalomkülönbség. 

 ........ 10. A polgári légi közlekedés legfontosabb centrumai: Budapest, Nyíregyháza és 

Szolnok. 

PONT: 
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XIII. Határmenti városaink (20 pont) 

 

Útmutató: Határon vagy határ közelében elhelyezkedő hazai városok közül válogattunk. 

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 előtti pontozott vonalra! Minden helyes válaszért 

1 pont jár. 

 

 
 

 ........... 1. Balassagyarmat 

 ........... 2. Gyula 

 ........... 3. Makó  

 ........... 4. Esztergom 

 ........... 5. Sátoraljaújhely 

 ........... 6. Sopron 

 ........... 7. Szentgotthárd 

 ........... 8. Lábatlan 

 ........... 9. Salgótarján 

 ......... 10. Barcs 

 

  

C 
B 

D E F 

G 

H 

J 

I 

A 
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 ......... 11. Híres, történelmi hídját csak 2001-ben építették újjá a II. világháború után. 

 ......... 12. Megyei jogú város az osztrák határ közelében. 

 ......... 13. Az Ipoly mellett elhelyezkedő település fontos határátkelő Szlovákia felé. 

 ......... 14. A Gerecse lábánál elhelyezkedő várost híd nem, csak kishajójárat köti össze a 

szomszédos országgal. 

 ......... 15. A szlovák határ menti település egyike az utolsó megmaradt dohányipari 

központoknak. 

 ......... 16. A Dráva melléki városból hídon lehet átkelni a szomszédos Horvátországba. 

 ......... 17. A városból Romániába lehet átkelni a Fehér-Kőrös melletti átkelőhelyen. 

 ......... 18. A város fontos járműipari centrum a Rába mellett. 

 ......... 19. Az egykori nehézipari központból Somoskőújfalu felé lehet átkelni a szlovák 

határon. 

 ......... 20. A Maros partján elhelyezkedő város egykor hagymatermesztéséről volt országos 

hírű. 

PONT: 
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XIV. A hazai üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának jellemzői európai 

összehasonlításban (10 pont) 

 

Útmutató: Az alábbi értékelést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) készítette. Olvassa 

el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

„Magyarországon 1985-ről 2016-ra a különböző szektorok által kibocsátott összes ÜHG-

mennyiség 111 millió tonna CO2-ekvivalensről 62 millió tonnára csökkent. Az ENSZ részére 

évente benyújtandó National Inventory Report című jelentés 1985–2016-ra vonatkozó 

kötetének megállapításai szerint Magyarországon a rendszerváltást követő 2 évben szinte 

valamennyi gazdasági területen csökkent a bruttó hozzáadott érték, beleértve a jelentős 

üvegházhatású-kibocsátással járó energiaipart, ipart és mezőgazdaságot. Mindennek 

következtében 1992-re jelentősen visszaesett Magyarországon az ÜHG-kibocsátás, 2005-ig 

pedig stagnált. Az energiafelhasználásban a legjelentősebb csökkenés különösen az 

energiaintenzív ipari szektorokban (pl. bányászat, fémalapanyag gyártása, gépipar) volt 

jellemző. A mezőgazdasági volumen szintén jelentős mértékben csökkent.(…) Az ÜHG-

kibocsátás 2016-ban az 1990. évi érték 66%-a volt. A kibocsátott ÜHG mennyiségének 26%-a 

2016-ban az energiaiparból származott.(…) A vizsgált szektorok közül a közlekedés és a 

hulladékgazdálkodás kivételével minden szektorban mérséklődött a kibocsátás. Előbbi 

szektorban 52%-os volt a növekedés 1985 és 2016 között.(…) 2013 és 2016 között a kibocsátás 

növekedését jelentős részben az áruszállítás teljesítményének és a személygépjármű 

állománynak a növekedése okozta. A közlekedés 1990-ben csupán 10%-kal járult hozzá a teljes 

kibocsátáshoz, 2016-ban már 21%-kal. A közlekedés súlya az unióban is jelentősen emelkedett 

1990 és 2016 között. Az EU-28 teljes ÜHG-kibocsátásának ez az ág 1990-ben 15%-át adta, 

2016-ban már 24%-át. Az EU-28 közlekedési eredetű ÜHG-kibocsátásának 18%-át adó 

Németország közlekedési kibocsátása 9,5, a 15%-áért felelős Egyesült Királyságé 15 és a 14%-

át kibocsátó Franciaországé 16%-kal emelkedett 1990 óta. 1990 óta Lengyelországban, 

Csehországban, Írországban, Luxemburgban és Szlovéniában több mint kétszeresére nőtt a 

közlekedés ÜHG-kibocsátása. E mutató csak Litvániában, Észtországban és Svédországban 

csökkent. (…) 

Az Európa 2020 stratégia az ÜHG kibocsátásában 1990-hez viszonyítva legalább 20%-os 

csökkentést tűz ki célul. (…) A magyar ÜHG-kibocsátás 1992-től együtt mozgott a későbbi 

EU-28 trendjével. Az unión belül a legnagyobb ÜHG-kibocsátási aránnyal rendelkező 

országok: Németország (21%), Egyesült Királyság (12%) és Franciaország (11%). Ezen 

országokban a kibocsátás 1990-hez viszonyítva 2016-ban az Egyesült Királyságban 64, 

Franciaországban 86 és Németországban 74%. 1990-hez viszonyítva Litvániában, 

Lettországban, Romániában és Észtországban az emisszió az 1990-es szint kevesebb mint 
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felére esett vissza. A legjelentősebben Cipruson, Spanyolországban, Portugáliában és 

Írországban nőtt az ÜHG-kibocsátás 1990-hez képest.” 

Forrás: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2018.(KSH 2019.) 106-108.o. 

 

1. A szén-dioxidon (CO2) kívül írjon ide még egy közismert üvegházhatású gázt! (1 pont)  

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

2. Húzza alá, melyik igaz! Magyarországon 1990-től 2016-ig terjedően csökkent/ stagnált/ 

nőtt az összes ÜHG kibocsátás. (1 pont)  

3. Mi volt a fő oka, mivel igazolja a fenti (2.) megállapítást? (1 pont) 

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

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

4. Húzza alá, melyik igaz! Magyarországon 1990-től 2016-ig terjedően csökkent/ 

stagnált/nőtt a közlekedési eredetű ÜHG kibocsátás. (1 pont) 

5. Az energiaipar és a közlekedés összesen mekkora arányát adta a hazai ÜHG 

kibocsátásnak 2016-ban? (1 pont):………………………………................................. 

6. Melyik három ország az EU legnagyobb ÜHG kibocsátója? (3 pont)  

1 ....................................................................................  

2 ....................................................................................  

3 ....................................................................................  

7. Húzza alá, melyik igaz! Az EU-ban a három legnagyobb ÜHG kibocsátó ország összes 

kibocsátása csökkent/ stagnált/ nőtt 1990 és 2016 között. (1 pont) 

8. Az EU három legnagyobb ÜHG kibocsátó országának mekkora volt összesen a 

közlekedési kibocsátási aránya 2016-ban az EU-n belül? (1 pont) 

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

PONT: 
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XV. A megújuló energiahordozók a hazai villamosenergia-iparban (10 pont) 

 

Útmutató: Tanulmányozza az alábbi táblázatokat és térképeket! Írjon maximum 

egyoldalas összegzést ezek alapján! Elemezze, hogy az elmúlt évben milyen aránya és 

szerepe volt a nukleáris, a fosszilis és kiemelten a megújuló (együtt a hulladékkal!) 

energiahordozóknak az erőművek beépített teljesítőképessége (kapacitása) és a 

megtermelt villamos energia szempontjából! Vizsgálja meg, hogyan változott a háztartási 

méretű kiserőművek (HMKE1) súlya és szerepe az elmúlt években, és milyen típusú 

erőművek emelkednek ki ezek közül! Mutassa be, hogy milyen területi összefüggések 

fedezhetőek fel az időjárásfüggő nap- és szélerőművek eloszlásában! 

(Adatok és térképek forrása: MEKH-MAVIR (2019): A magyar VER 2018. évi adatai) 

 

Az összes hazai (nem háztartási méretű) erőmű beépített teljesítőképességének energiahordozó 

szerinti megoszlása hazánkban 2018. 

  MW Arány (%) 

Nukleáris 2012,8 22,7 

Szén és lignit együtt tüzelés 1166,3 13,1 

Szénhidrogén (földgáz, fűtőolaj) 4567,7 51,4 

Fotovoltaikus (nap) 335,5 3,8 

Szél 324,9 3,7 

Víz 56,2 0,6 

Biomassza és egyéb 379,3 4,3 

Hulladék 35,6 0,4 

Összesen 8878,5 100 

 

A megtermelt villamos energia (a háztartási méretű termelés kivételével) az előállításra 

felhasznált energiahordozók szerint hazánkban 2018. 

 ezer MWh % 

Nukleáris 15733 49,8 

Szén és lignit együtt tüzelés 4693 14,85 

Szénhidrogén (földgáz, fűtőolaj) 7297 23,1 

Fotovoltaikus (nap) 284 0,9 

Szél 628 1,99 

Víz 222 0,7 

Biomassza 1713 5,42 

Biogáz 318 1,01 

Hulladék 206 0,65 

Egyéb 331 1,05 

Összesen 31425 100 
  

                                                 
1 A háztartási méretű kiserőműveket a hazai családok mellett például az önkormányzati intézmények és 

vállalkozások is telepítik és üzemeltetik. 



Földrajz Kódszám:  

 

OKTV 2019/2020 23 2. forduló 

A háztartási méretű (50kW alatt) kiserőművek (HMKE) teljesítőképessége (MW) 2011-2018. 

 

Év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Időjárásfüggő technológiák 3,05 12,87 31,67 68,68 128,36 164,75 240,18 332,89 

ebből napenergia 2,88 12,52 31,21 68,13 127,69 164,08 239,45 332,19 

ebből szélenergia 0,13 0,25 0,40 0,49 0,60 0,61 0,62 0,56 

ebből vízenergia 0,04 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0,14 

Nem időjárásfüggő technológiák 0,12 0,11 0,43 0,60 0,57 0,70 0,68 0,81 

Összesen 3,17 12,97 32,1 69,28 128,93 165,45 240,86 333,70 

 

A naperőművek járásonkénti megoszlása 2018. (nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőműveket) 
 

 
 

A szélerőművek járásonkénti megoszlása 2018. (nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőműveket) 

  

0,001-0,250 

0,251-0,500 

0,501-1,000 

1,001-2,500 

2,501-26,409 

0,001-1,000 

1,001-2,000 

2,001-10,000 

10,001-50,000 

50,001-141,000 
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