
Magyarország
(ország a Kárpát-medence közepén)

Magyarország Közép-Európai ország.  A Keleti-Alpok, a Kárpátok és a Dinári-
hegység által közrezárt Kárpát-medence közepét foglalja el.

Domborzata:  Magyarország  területének  legnagyobb  része  alacsonyan  fekvő
síkság. Legnagyobb tájegysége az  Alföld, melyet a Tisza folyó oszt két részre: a Duna-
Tisza közére és a Tiszántúlra. Az ország ÉNy-i részén fekszik a jóval kisebb sík terület,a
Kisalföld. Hegyei csak közepes magasságúak és jóval kisebb területre korlátozódnak.
A Dunántúli középhegység részei: a Bakony, a  Vértes, a  Budai-hsg., és a  Dunazug-hsg.
Az Északi középhegység részei pedig: a Visegrádi-hsg., a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra,
a  Bükk, a  Zempléni-hsg. A Mátrában van Magyarország legmagasabb csúcsa, a  Kékes,
amely 1015 m.

Éghajlata: mérsékelt szárazföldi (kontinentális).
Vízhálózata:  a  legfontosabb  folyók  a  Duna  és  a  Tisza.  Fontosak  még  a

Romániából  érkező Maros,  Szamos,  és  a  Körösök. Tavai  közül  a  Balaton  „a magyar
tenger”, Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava.

Növényzete: természetes növénytakaróját lombhullató erdők, füves puszták (pl. a
Hortobágy) és az erdős puszták (erdős sztyepp) alkotják.

Lakossága: 10,2 millió.  Népsűrűsége jóval az európai átlag fölött van: 115 fő/
négyzetkilométer.

Városai:  fővárosa Budapest  (2,1 millió  lakos),  a Duna jobb partján Buda,  bal
partján Pest. Más városok Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Kecskemét.

Érdemes megjegyezni!
Az  idegenforgalom  az  országnak  fontos  bevételi  forrása.  Főként  természeti

látnivalói, történelmi és művészeti emlékei vonzanak sok látogatót. Elsősorban Budapest
és a Balaton a legkeresettebb turisztikai célpontok. 

Egy  év  alatt  az  ország,  saját  lakosságával  megegyező  számú  turistáról  kell
gondoskodjon.

Ezt se feledd !
A  15  milliós  összlélekszámú  magyarság  mindenik  kontinensen  megtalálható.

Jelentős  része  viszont,  Magyarország  jelenlegi  határain  kívüli,  szomszédos  országok
lakója.  Így Romániában (Erdélyben),  Ukrajnában (Kárpátalján),  Szlovákia déli  részén
(Felvidéken),  Ausztriában  (Burgenlandon)  és  Szerbia  északi  részén  (Délvidéknek a
Vajdaság nevű  területén  élnek  nagyobb  számban  magyarok.  Ezért  szokták  keserű
humorral  azt  mondani,  hogy:  Magyarország  a  világ  egyetlen  olyan  országa,  amely
„önmagával határos”.

Kedves hatodikosok !
Ezzel végére jutottunk Európa földrajzának. Sajnos mi, tanárok sem így képzeltük

el ennek a tanévnek a befejezését. Mégis, az őszi viszontlátás reményével kívánok most
nektek  tartalmas,  jó  vakációt.  Az  aktív  pihenés  alatt  pedig  próbáljátok  felidézni  a
tanultakat. Jegyezzétek meg minél jobban az európai országok fővárosait, és zászlóit.

Az őszi találkozáskor, így majd egy egyéni, vagy csapatversenyt is szervezhetünk
ebben a témában. Minden jót kívánok !

 A földrajz tanár 


