
VÁZLATOK 
Kelet- és Közép-Európa témakörben 

A hátságok földje: Kelet Európa 
Ősi talapzaton fiatal felszín 

- Kelet-Európa legősibb északi darabja (ősidő): Balti-pajzs (T), területén jégkorszaki (újidő, 

negyedidőszak) jég tóvidéket hozott létre. pl. Onyega-tó (T), Ladoga-tó (T) 

- Kelet-európai-síkság É-i része – jég által letarolt ősidei kőzet 

- Kelet-európai-síkság középső része – ősidei kőzeten morénahalmok (jégkori jég törmeléke) 

- Kelet-európai-síkság D-i része 

o ősidei kőzeten középidei üledék, azon lösztakaró (jég által csiszolt kőzetek finom 

szemcséjű porából) –> talaj jó minőségű feketeföld (csernozjom) 

o Kaszpi-mélyföld, szintje tengerszint (0 méter) alatt (T) 

A földrajzi övezetesség 

- éghajlat alakító tényezők: 

o óceánoktól távolság – már nem érvényesül óceáni hatás 

o domborzat és északi nyitottság – jeges sarki légtömegeknek nem áll útjában magas 

hegyvonulat 

o tengeráramlás – Kola-félsziget (T) – Észak-atlanti (meleg) áramlás 

- É-D-i földrajzi övezetesség tökéletesen kialakult 

o északon É-i hideg övezet, tundraéghajlat (T) tundra növényzettel 

o délebbre É-i mérsékelt övezet, tajgaéghajlat (T) fenyőerdővel K felé szélesedik 

o délebbre É-i mérsékelt övezet, (száraz) kontinentális éghajlat (T) lombos erdő, majd 

sztyepp-füves puszta növényzettel 

o Kaszpi-mélyföldön É-i mérsékelt övezet, szélsőségesen száraz kontinentális éghajlat (T) 

félsivatagos növényzettel 

o Fekete-tengernél É-i mérsékelt övezet, mediterrán éghajlat (T) keménylombú 

növényzettel 

- Kelet-európai síkság nagy folyói: Volga, Dnyeper, Don (mind T) 

Társadalmi átalakulás Kelet-Európában 

- Szovjetunió felbomlása (1991) után kelet-európai utódállamok: 

o Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova (mind T) 

o  balti köztársaságok – Észtország, Lettország, Litvánia (mind T) 

o laza államszövetséget alkotnak (Független Államok Közössége, FÁK) 

  



Két kontinens országa: Oroszország 
Hatalmas terület – alacsony népsűrűség 

- Föld Legnagyobb területű országa (T), főváros Moszkva (T) 

- Szovjetunió utódállama Orosz Föderáció, 82% orosz 

- Átlagos népsűrűség alacsony 

-  Sűrűn lakott részek 

o európai területek – fejlett gazdaság 

o ázsiai bányavidékek, vasútvonalak mellett 

Változatos felszín 

- ősföldek: Balti pajzs, Közép-szibériai fennsík (mind T) 

- óidei röghegységek: Urál, Szibéria D-i röghegységei (mind T) 

- újkor harmadidőszak 

o Pacifikus-hgr. É-D irányban a Csendes-óceán ázsiai partvidékén (mind T) 

o Eurázsiai-hgr. tagja Ny-K irányban Kaukázus (T) 

- síkságok: Kelet-európai-síkság, Nyugat-szibériai-alföld, Kaszpi-mélyföld (mind T) 

Mezőgazdasága nem fedezi az élelmiszer-szükségletet 

- ázsiai területeken természeti viszonyok sok helyen nem megfelelőek mezőgazdaságnak 

- sok területen elmaradott, alacsony terméshozam 

- behozatal alapélelmiszerekből (búza, hús, tejtermékek) 

- európai területeken legjelentősebb szántó- és legelőterületek 

o északabbra: burgonya, árpa, rozs, len, takarmánynövények, szarvasmarhatartás; 

o délebbre: búza, kukorica, cukorrépa, napraforgó, zöldségfélék; 

o legdélibb tájakon: zöldség, gyümölcs, gyapot 

- hegyvidéken juhtenyésztés 

- tundra és tajga: prémesállat és rénszarvastenyésztés 

- édesvízi és tengeri halászat 

Gazdag bányakincsvagyon 

- hatalmas bányavidékek: Ural, Szibéria déli hegyvidékei, medencéi (mind T) 

- kőolaj és földgáz: Urál előtere és Nyugat-Szibériai-alföld (mind T) 

- egyéb ásványkincsei: uránérc, bauxit, rézérc, arany, króm, nikkel, ólomérc, gyémánt 

Az átalakulóban lévő ipar 

- nyersanyagexport jelentős < – > késztermékek kivitele (export) nem jelentős 

- Északnyugati iparvidék: központja Szentpétervár (T), precíziós gépgyártás, hajógyártás, 

elektronika, tajga –> faipar 

- Moszkva körzete (T) iparvidék: textilipar, vas- és acélkohászat, gépgyártás 

- Volga menti iparvidék: központja Volgográd (T), olcsó vízenergia, vízi szállítás, autógyártás, 

traktorgyártás, repülő- és rakétagyártás 

- Urál iparvidék (T): vas- és alumíniumkohászat, gépgyártás, vegyipar 

- Szibériai iparvidék (T): szénhidrogénbányászat (kőolaj, földgáz), a nagy szibériai folyókon 

vízerőművek, transzszibériai vasút 

  



A természeti erőforrásokban gazdag Ukrajna 
- Volt Szovjetunió utódállama 1991 óta (T), fővárosa Kijev (T) 

- soknemzetiségű ország, lakók ¾-e ukrán, legnépesebb nemzetisége az orosz 

A magyarlakta vidék, Kárpátalja 

- területének ötöde alföld, többi része ÉK-i Kárpátok nem túl magas vonulata 

- A Kárpátok hágóin (Vereczkei-hágó, Uzsoki-hágó) érkeztek a Kárpát-medencébe a honfoglalók 

- Központjai Ungvár, Beregszász és Munkács (mind T) 

Kiváló minőségű termőföldek 

- Ukrajna a volt Szovjetunió éléstára 

- csernozjom (feketeföld) talaja kiváló 

- kontinentális tájakon: gabonafélék, kukorica, cukorrépa, burgonya, napraforgó 

- mediterrán tájakon (Fekete-tenger mentén): zöldség, gyümölcs 

- Állattenyésztés: szavasmarha, sertés, baromfi 

- mezőgazdasági termékértesítésében nehézségei vannak 

Fejlődő ipar 

- bányászott ásványkincsei: feketeszén, vasérc, mangánérc 

- ipara: vas- és acélkohászat, nehézgépgyártás (kohászati eszközök, közlekedési eszközök) 

- Kijev: munkaigényes iparágak a lakosság ellátását szolgálják 

- Fekete-tengeri kikötő: Odessza, kikötői ipar, vegyipar 

  



A rögvidékekben gazdag Közép-Európa 
 Közép-Európa országainak megnevezése (mind T), segítség: tankönyv 74. oldal/102. ábra 

Épülő és pusztuló partszakaszok 

Balti-tengeri partvidék (T) – épülő partvidék: 

- szél formálta dűnék (homokbucka a parton), 

- turzások (homokbucka a tenger sekély part menti részein), 

- lagúnák (turzások által elkerített sekély tengerrészek, öblök) 

Északi-tengeri partvidék (T) – pusztuló magaspart 

Változatos felszín – sokféle táj 

- északi tájakon: jég által lekoptatott, és jég hordalákával (morénahalmok) feltöltött alföldek, 

Német-Lengyel-síkság (T), újidő-negyedidőszak 

- délebbre haladva: erősen lekopott röghegységek (mind T) Német-khg., Érchegység, Szudéták, 

Lengyel-khg., az óidei Variszkuszi-hgr. részei, Közép-Európa legidősebb tagjai   

- még délebbre: gyűrt lánchegységek, Alpok, Kárpátok (mind T), újidő-harmadidőszak 

- hegységek közt medencék: Sváb-Bajor-medence, Cseh-medence (mind T) 

- Alföld, Román-alföld (T): folyók által feltöltött síkságok, újidő-negyedidőszak 

Kontinentális éghajlat nagy szélsőségekkel 

- nedves kontinentális éghajlat: meleg nyár, hideg tél, kevés csapadék, egyenlőtlen 

csapadékeloszlás, ingadozó vízjárás, a kontinentális hatás kelet felé fokozódik 

- hegyvidéki éghajlat: hűvös nyár, kemény hideg tél, sok csapadék, egyenletes csapadékeloszlás, 

egyenletes vízjárás, bővizű folyók 

- leghosszabb folyó: Duna (T), deltatorkolat a Fekete-tengernél (T) 

- nagyobb folyói: 

o Rajna (T) és Elba (T) tölcsértorkolat az Északi tengernél (T) 

o Odera (T) és Visztula (T) deltatorkolat a Balti-tengernél (T) 

  



Fejlődésbeli különbségek Közép-Európa országaiban 
- volt szocialista országok Kelet-Közép-Európa: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, 

Magyarország (mind T) 

- volt szocialista ország Dél-kelet-Európa: Románia (T) 

- nyugatabbra: Németország, Ausztria, Svájc, Lichtenstein (mind T) Európa legfejletteb országai 

közt 

- Svájc és Lichtenstein nem EU tagországok (a többi igen) 

Minek köszönhetők a szemmel látható különbségek? 

- Kelet-Közép-Európa távol esett a fő világkereskedelmi útvonalaktól 

- Kelet-Közép-Európa országai nem voltak gyarmattartók 

- Kelet-Közép-Európa a II. vh. után nem kapott olyan támogatásokat, mint nyugatabbra… 

- Kelet-Közép-Európa II. vh. után szovjet érdekeltségű szocialista országok 

Mit hozott a szovjet mintájú szocializmus K-Közép-Európa országainak? 

- Szovjetunió mintájára szervezett gazdasági és politikai élet 

- egypártrendszer 

- magántulajdon eltűnt, erőszakos államosítás 

- államilag szabályozott tervgazdálkodás 

- belső gazdasági kapcsolatok erősítésére KGST 

A rendszerváltást követő évek nehézségei 

- tervgazdálkodás –> piacgazdaság 

- rendezni kellett a tulajdonviszonyokat (privatizálás: állami vagyon magánkézbe adása) 

- műszaki fejlesztés (elavult üzemek fejlesztése), iparkorszerűsítés 

- kevés belföldi tőke helyett külföldi befektetők szerzése 

- a belső KGST piac helyett világpiacon kell helytállni 

- munkanélküliség 

- elavult távközlési és közlekedési hálózat fejlesztése 

- EU szerepe a felzárkózásban 

  



Európa gazdasági nagyhatalma 
- Németország (T) 15 tartományból áll, fővárosa Berlin (T) 

- Európa gazdasági nagyhatalma, EU alapító ország 

- lakosság ~ 90%-a német, magas a külföldiek száma (vendégmunkások, menekültek, 

bevándorlók) 

Változatos természeti viszonyok 

- északon Germán-síkság (T) jégkorszaki jég hordalékával feltöltve 

- Germán-síkságtól déli határvidékén vastag morénatakaró 

- Germán-síkság északnyugati részén tóhátság 

- délre Német-középhegység (T) óidei röghg., része Rajnai-palahegység (T), Fekete-erdő (T) 

- Érchegység a cseh-német határon (T) 

- az ország legdélebbi részén Alpok (T), újidő, harmadidőszak 

- Német-középhegység és Alpok közt Sváb-Bajor-medence (T) 

- nedves kontinentális és hegyvidéki éghajlat 

A jól működő mezőgazdaság 

- magas színvonalú mezőgazdaság 

- nyugaton farmergazdaságok, keleten mezőgazdasági nagyüzemek 

- vezető ág az állattenyésztés (szarvasmarha) 

- északon a hűvösebb területeken: szálastakarmány, burgonya, rozs 

- délebbi tájakon: búza 

- Sváb-Bajor-medence: árpa, komló –> sörtermelés alapanyagai 

- Rajna-völgy: zöldség, gyümölcs; szőlő –> rajnai borok 

Kimerülő szénbányászat – világszínvonalú ipar 

- energiahordozója: feketeszén, barnaszén; ásványkincsei: kősó, kálisó 

- iparvidékei tengeri kikötőkben, belvízi hajóútvonalak mellett –> kikötői ipar 

- legfontosabb kikötő Hamburg (T), Elba torkolatnál (T): színesfémkohászat, 

alumíniumkohászat, hajógyártás 

- import kőolaj, földgáz –> vegyipari nagyhatalom 

- Fekete-tenger – Duna – Duna-Majna csatorna – Rajna –Északi-tenger útvonal 

- világhírű gépipar, autógyártás 

- német precizitás –> munkaigényes, szakértelmet igénylő iparágak 

- Stuttgart, München, Berlin (mind T) elektronikai, elektrotechnikai finommechanikai, optikai 

ipar 

- Frankfurt (T): Európa pénzügyi, kereskedelmi, közlekedési, kulturális központja  

Átalakuló Ruhr-vidék (T) 

- legnagyobb iparvidék volt (helyi szén, francia vasérc, jó szállítási lehetőségek) 

- szénbányák megszűntek, acélipar megszűnőben 

- új iparágai: vegyipar (csővezetéken szénhidrogének); elektronikai ipar 

  



A Balti-tenger felé nyitott ország: Lengyelország (T) 
- Fővárosa Varsó (T), EU tag 2004 óta 

- lakóinak legnagyobb része lengyel 

A jégkorszak nyomait őrző felszín 

- északon: Balti-tenger felé nyitott, tagolatlan, épülő part 

- délebbre: jégkorszaki eredetű Lengyel-tóhátság (T) 

- még délebbre: Lengyel-síkság (T) jégkorszaki jég hordalék töltötte 

- Lengyel-középhegység (T) variszkuszi eredet 

- Csehország határán: Szudéták (T) 

- Odera völgye, Szilézia (mind T) 

- kontinentális éghajlat, nyugaton óceáni, északon sarkvidéki jellegű módosító hatással 

- fő folyók: Visztula (T), Odera a német határnál (T) 

A kisparaszti gazdaságok túlsúlya 

- jellemző: elmaradott néhány hektáros kisparaszti gazdaságok, alacsony termésátlagok 

- középső területeken farmszerű gazdaságok, korszerű körülmények 

- északabbra: rozs, takarmánynövények, len, burgonya 

- délebbre: búza, cukorrépa, sörárpa, komló 

- rét- és legelőgazdálkodás –> szarvasmarhatartás –> tejtermelés 

- hegyvidékek: juhtenyésztés 

Ásványkincsekben gazdagabb déli országrészek 

- Felső-Szilézia (T): feketeszénbányászat, exportra is; külszíni fejtés –> barnaszén 

- Egyéb ásványkincsek: rézérc, cinkérc, kén, kősó, kálisó 

Lassan fejlődő ipar 

- Felső-Szilézia (T) – Katowice, Krakkó-Nowa Huta (mind T): vas- és acélgyártás, gépgyártás 

- egyéb országrészekben: finomgépgyártás, járműipar –> Varsó, Krakkó (mind T) 

- Płock (T): csővezetéken érkező kőolaj finomítása 

- Łódź (T): textilipar 

- Gdańsk (T): kikötői ipar, hajógyártás 

  



Óidei hegységekkel övezett Csehország 
- 1992 –> Csehszlováka két önálló részre szakad, Csehország és Szlovákia (T) 

- EU tagság 2004 óta 

Óidei röghegységek gyűrűjében 

- Szudéták, Érchegység (mind T) 

- köztük Cseh-Morva-medence és Cseh-Morva-dombság (mind T) 

- éghajlat nedves kontinentális 

- fő folyói: Elba, Vltava (Moldva), Odera (mind T) 

Fejlett mezőgazdaság 

- termelés fő helyszínei: Cseh-Morva-medence, termékeny folyóvölgyek 

- búza, cukorrépa, sörárpa, komló, burgonya, takármánynövények 

- Szudéták: juhtenyésztés 

- élelmiszerbehozatalra szorul 

Természeti erőforrásokban bővelkedő tájak 

- Lengyel határnál: feketeszén 

- Érchegység: barnaszén, uránérc 

- egyéb: grafit, kaolin 

- hatalmas erdőségek: fa- és papíripar 

- gyógyfürdő: Karlovy Vary 

A gyors fellendülés lehetőségei 

- kedvező földrajzi helyzet –> külföldi befektetők 

- jól képzett szakmunkásgárda 

- gazdag természeti erőforrások 

- széntüzelésű erőművek vezető szerepe mellett víz- és atomerőművek, alternatív energia 

- vaskohászat –> hazai energia, import vasérc, Ostrava (T) 

- gépgyártás –> Prága, Brno, Plzen, Ostrava (mind T) –> Skoda-gyár autógyártás, 

villanymozdonyok 

- hagyományos iparágak: porcelángyártás, kerámiaipar, cipőipar, sörgyártás, ceruzagyártás 

  



Európa legmagasabb hegysége: Alpok 
- Alpok (T) az Eurázsiai-hegységrendszer tagja: újidő, harmadidőszak 

- 2 fő része Nyugati-Alpok, Keleti Alpok (mind T). Legmagasabb csúcsa: Mont Blanc (4807 méter, 

T) 

- párhuzamos láncok, szűk völgyek, hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek, meredek 

hegyoldalak 

Lassú jégárak – gyorsan lezúduló lavinák 

- gleccserek: lassan mozgó jégfolyamok –> gleccserpatakok, gleccsertavak, morénák 

- lavinák: kiszámíthatatlan hógörgetegek 

Gleccserekből táplálkozó vízhálózat 

- gleccserpatakok > folyók, pl. Rajna, Rhone, Pó (mind T) 

- gleccsertavak: Genfi-tó, Bodeni-tó, Zürichi-tó (mind T) 

A függőleges övezetesség jellemzői 

- felfelé haladva: szántóföld, lombos erdő, fenyőerdő, törpe fenyves, sziklahavasok, örök hó 

- hóhatár 2800-3000 méter 

- jellemző szele a száraz meleg főn. 

- bővizű folyók  

- erdők területén faipar 

- réteken: takarmánytermelés 

- legelőkön havasi pásztorkodás: szarvasmarha- és juhtenyésztés  

- folyók vízi ereje: energiatermelés 

 

 

  



Hazánk nyugati szomszédai: Ausztria (T) és Szlovénia (T) 
A Kelet-Alpok országa: Ausztria (T) 

- 89 %-a német anyanyelvű osztrák 

- Semleges, 1995-től EU tag, eurozóna tagja 

- Fővárosa Bécs 

- Burgenland (őrvidék) Magyarország része volt, székelye Eisenstadt (Kismarton) 

- nagy része Alpok, jelentős tájai még Mura völgyében a Grazi-medence (T), Duna völgyében a 

Bécsi-medence (T) 

- legfontosabb bevételi forrás: turizmus (síparadicsomok, Habsburg emlékek) 

- havasi pásztorkodás –> tejipar 

- nagy esésű folyók –> vízi energiatermelés 

- erdők –> faipar, papíripar 

- ásványkincsei: vasér, színesércek, kősó (Salzburg – T), magnezit 

- Gépgyártás: Bécs, Graz (mind T) 

- jól felszerelt gépesített kisparaszti gazdaságok 

- vezető szerep: állattenyésztés, havasi pásztorkodás, istállózó állattartás 

- növénytermesztés (Bécsi-medence, Grazi-medence, Duna-völgye): búza, cukorrépa, szőlő, 

gyümölcsök 

Ahol az Alpok és a Dinári-hegység találkozik: Szlovénia (T) 

- egykori Jugoszláviából elsőként vált ki 1991-ben, fővárosa Ljubljana (T) 

- 2004 óta EU tagja, eurózóna tagország 

- nagyrészt szlovén nemzetiségűek, a Mura-vidéken 15000 fő magyar él 

 

- Területén fut össze az Alpok és a Dinári-hg. (mind T) 

- Alpok jég formálta felszín, Dinári-hegység karsztvidék (óriás barlangok, pl. Postojnai) 

- fő gazdasági ág az idegenforgalom: sípályák, Isztriai-fsz. rövid mediterrán tengerparti szakasz 

(Koper – kikötő- és üdülőváros) 

- ásványkincsekben gazdag (barnaszén, kőolaj, vízenergia) 

- iparágai: színesfémkohászat, gépgyártás, textilipar 

- iparvárosai: Ljubljana és Maribor (mind T) 

- gépesített mezőgazdaság: búza, cukorrépa, komló, burgonya, szőlőtermesztés, borászat 

- alpi típusú tehenészet, juhtenyészés   

 

 

 

  



Hegykoszorú Európa közepén: Kárpátok (T) 
- Eurázsiai-hegységrendszer tagja 

- földtörténeti újidő/harmadidőszak, lánchegység 

- legmagasabb csúcs: Gerlachfalvi-csúcs, 2655 méter 

- részei: ÉNY-i Kárpátok, ÉK-i Kárpátok, K-i Kárpátok, D-i Kárpátok (mind T) 

- Kárpátok országai: Szlovákia (T) és Románia (T)  

Változatos domborzat egykori vulkánokkal 

- átlag 1500-2000 méterrel alacsonyabb, mint Alpok 

- fő tömege: vulkanikus vonulatok, mészkőhegységek, kristályos- és homokkőhegységek 

- vulkáni ív a belső oldalán: Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, Tokaj-Eperjesi-

hegység –> vulkáni utóműködés jelei: szénsavas és kénes vizek, színes és nemesérckészletek 

- legmagasabb hegységrésze: Magas-Tátra 

Változatos éghajlat 

- évi középhőmérséklet magassággal csökken (hegyvidéki éghajlat) 

- csapadék nagy része nyáron esik, eloszlás egyenlőtlen, állandó hótakaró nincs 

- nyugati lejtők csapadékosabbak, medencék szárazabbak 

A hegytetőkig felkúszó fenyvesek világa 

- magassági növényövek, DE nem annyira kiterjedt a havasi legelők szintje 

Sűrű vízhálózat, vad hegyi patakokkal 

- Vízhálózata sűrű, fő vízgyűjtő folyója a Duna 

- folyói: Vág, Zsil, Olt, Bodrog, Maros, Tisza (mind T) 

 

  



A Kárpát-medencevidék és hazánk természeti viszonyai 

A Kárpát-medence (T) közepén 
Hazánk földrajzi helyzete 

- Kárpát medencevidék (330 000 km2) – központi országa Magyarország (T) 

- elhelyezkedése: Közép-Európában, kb. egyenlő távolság Egyenlítőtől, É-sarktól 

- szárazföldi ország, távol az Atlanti óceántól (T), Földközi-tengertől (T) 

- medence jelleg 

- előnyös közlekedési fekvés (szárazföldi és vízi utak), tranzitország 

Hosszú uniós határszakasz 

- 2004. május óta EU tag 

- 2007. december óta schengeni övezet; belső uniós határ, határellenőrzés nélkül átléphető 

Ausztria, Szlovénia, Szlovákia felé (Ukrajna felé útlevél, Horvátország, Szerbia felé személyi 

igazolvány kell) 

- természeti tájaink a határ túloldalán folytatódnak 

- Határfolyók: Duna, Ipoly, Hernád, Tisza, Maros, Dráva és Mura (mind T) 

Változatos felszínű tájak 

- 84 %-a hazánk területének alföldi táj (alacsony tengerszint feletti magasság) 

- 14 % dombság 

- 2 % középhegység 

- legmagasabb csúcs a Mátrában a Kékes, 1014 méter (T) 

  



A Kárpátok ölelte táj: a Kárpát-medencevidék 
A Kárpát-medencevidék változatos felszíne 

- Dunántúli-khg. és Erdélyi-khg. által 3 részre tagolt táj: Nyugati-, Központi- és Erdélyi-medence 

(mind T) 

- A fenti részek határait tudni kell! (T) 

Hegyvidék változatos formakinccsel 

- Erdélyi-khg. (T) nem tartozik a Kárpátok vonulatához 

- változatos felépítés, magasság, formagazdagság jellemzi 

- Részei a Gyalui-havasok, Bihar-hegység, Erdélyi-érchegység (mind T) 

Suvadásokkal tarkított táj 

- Kárpát-medencevidék talapzata óidei megsüllyedt kristályos vonulat, rajta vastag 

üledékrétegek 

- folyók változatos dombvidékké alakították 

- gyakori jelenség a suvadás, amikor az agyagos alapon a felső rétegek a lejtő irányába 

megcsúsznak (TK/128. oldal 186., 188. ábra) 

- Európa legjelentősebb suvadásos tája az Erdélyi-medence  

  



Hazánk legalacsonyabban fekvő tája az Alföld 
- Hazánk területének több, mint a fele az Alföld 

- 3 része  Mezőföld (T), Duna-Tisza köze (T), Tiszántúl (T) 

Óidei hegyvonulatra épült felszín 

- folyók által feltöltött alföldi táj 

- löszvidékek, hordalékkúpok, folyami árterek 

Jégkorszak eredetű löszvidékek 

- Mezőföld, Nagykunság, Körös-Maros köze, Hajdúság (mind T) 

- humuszban gazdag, morzsalékos szerkezetű kiváló mezőségi talaj 

- tökéletes síkságok (nagyon kicsi a szintkülönbség) 

Folyók és szél által épített hordalékkúpok 

- folyók és szél által összehordott hordalékból 

- folyóvizek az alacsonyabb tájra érve lerakják a hordalékot 

- Mátraalja, Bükkalja, Hegyalja –> együttes nevük Észak-alföldi hordalékkúpsíkság (mind T) 

- Pesti síkság (T) szintén folyó által rakott hordalékkúp 

- Kiskunság, Nyírség –> szél által épített hordalékkúpok – > futóhomok –> növénytelepítés 

A folyók mentén 

- folyami árterek az Alföld legfiatalabb és legalacsonyabb részei 

- Bodrogköz, Hortobágy, Jászság, Körös-vidék, Drávamenti-síkság (mind T) 

- folyószabályozás –> felhalmozódnak a talajsók –> kiszáradó, szikes területek 

- Nemzeti Parkok: Kiskunsági NP, Hortobágyi NP, Körös-Maros NP, Duna-Dráva NP (mind T) 

 

 

  



A Kisalföld. A Dunántúli –domb és hegyvidék 

A Kárpát-medence nyugati kapuja: a Kisalföld 

- Duna és mellékfolyói töltötték fel 

- tájai: Győri-medence, Komárom-Esztergomi-síkság, Marcal-medence (mind T) 

- Győri-medence: folyók által feltöltött síkság, Szigetköz (T): Duna hordalékkúpja 

- Marcal-medence: jégkorszaki kialakulás, vulkáni tanúhegyek: Somló, Ság (mind T) 

- Tanúhegy fogalma: tanúskodik a felszín eredeti magasságáról 

- Fertő (T) Eurázsia legnyugatibb szikes tava 

- Fertő-Hanság NP 

Dombvidék a Balatonról délre / Változatos felszín – sokféle táj  

- dombsági tájai: Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Baranyai-dombság, Tolnai-dombság (mind 

T) 

- középhegységi táj: Mecsek (T); „hegységi” táj: Villányi-hegység (T) 

- kialakulásban döntő szerepe van a folyóvizeknek, törésvonalak mentén párhuzamos völgyek 

- dombság K-i része 50-60 méter vastag löszvidék, nyugatra haladva vékonyodik 

- Somogyi-dombság Ny-i fele homokvidék 

- Zalai-dombság agyagos 

- Mecsek alacsony röghegység, óidei, középidei rögök, mészkő –> karsztvidék 

- Villányi-hegység: sasbérc jellegű, nem éri el a középhegységi magasságot, déli előterében 

hévizek 

 

  



Az Alpokaljától a zempléni romvulkánokig 

Rögvidék palás kőzetekkel – Nyugat-magyarországi peremvidék (T) 

- részei Soproni-hg., Kőszegi-hg., Őrség (mind T) 

- Soproni-hg. 

o ókori töredezett hegységmaradvány (romhegység), többi része mélybe süllyedt 

o lemezes szerkezetű palás kőzetek 

- Kőszegi-hg. 

o lemezes szerkezetű palás kőzetek 

o Dunántúl legmagasabb pontja – 882 méter – Írottkő (T) 

- Őrségi Nemzeti Park 

Törésekkel szabdalt táj – Dunántúli-khg. (T) 

- egyenetlen fennsíkok, lapos hegyhátak, lankás hegyoldalak, széles völgyek 

- részei Bakony, Vértes, Velencei-hg., Dunazug-hg. (mind T) 

- vetődéssel létrejött táj, törésvonalakkal, Tatai-árok – M1; Móri-árok (mind T) 

- jellemző kőzeteik:  mészkő, dolomit 

- Bakony, Keszthelyi-hg. és Balaton-felvidék 

o Balatonnal párhuzamosan 

o Bakony és Balaton közt Balaton-felvidék (T) 

o Keszthelyi-hg. és Bakony közt: Tapolcai-medence: vulkáni tanúhegyek pl. Badacsony (T) 

o Tihanyi-félsziget (T): vulkáni utóműködés 

- Vértes 

o Magassága nem éri el az 500 métert 

- Velencei-hg. 

o óidei gránit 

- Dunazug-hg. 

o részei: Pilis, Budai-hg., Gerecse (mind T) 

- Balaton-felvidéki és Duna-Ipoly Nemzeti Parkok 

Vulkánoks és karsztvidékek földjén – Északi-khg. (T) 

- vulkánikus eredetű hegységei 

o Visegrádi-hg. (!), Börzsöny, Cserhát, Mátra, Tokaj-Eperjesi (Zemplén)-hg. (mind T) 

o andezit, andezittufa 

o hazánk legmagasabb pontja Kékes, 1014 méter (T) 

- karszthegységei 

o Bükk és Aggteleki-karszt 

o felszíni és felszín alatti karsztjelenségek 

o víznyelő, dolina, barlang, cseppkő, barlangi patak, karsztforrás 

o Baradla-barlang az Aggtelek-Domicai barlangrendszer része (T) 

- Duna-Ipoly, Bükki és Aggeleki Nemzeti Parkok 

 

 

 



 


