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1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. Állítsd időrendbe a Kárpát-medence fejlődésének fő eseményeit! Írd betűjelüket a nyilak 
közé! Kezdd a legkorábbi eseménnyel! 
 

A. Pannon-tenger uralma, B. a vulkánosság kezdete, C. a kárpáti csúcsok eljegesedése,  
D. afrikai és eurázsiai kőzetlemezdarabok találkozása 
 

                         ....... –› ....... –› ....... –› ....... 
 

b. Állítsd sorrendbe a vízjárástípusokat az óceántól való távolság alapján! Írd betűjelüket a 
nyilak közé! Kezdd az óceánhoz legközelebbivel! 
 

A. 

 

B. 

 
C. 

    ....... –› ....... –› ....... 
 

c. Állítsd átlagos magasságuk sorrendjébe Európa hegységeit! Írd betűjelüket a nyilak közé! 
Kezdd a legalacsonyabbal! 
 

A. Alpok, B. Skandináv-hegység, C. Urál, D. Kárpátok                      
....... –› ....... –› ....... –› ....... 
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2. Ismered a fogalmakat?  
 
a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 

 

Az Európai Unió azon országainak összessége, 
ahol euró a fizetési eszköz. 
   

    fogalom: ............................................................. 

b.  Ismerj rá a fogalomra a kép alapján!  

    fogalom: ............................................................. 

 
      c.   Foglald össze röviden, hogy mi az aszály! 
 

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

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

................................................................................................................................................... 
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3. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról?  
       Válaszolj a kérdésekre az éghajlati diagram alapján! 
 

a. Mennyi a legmelegebb hónap hőmérséklete? ............. 0C 

A leghidegebb hónap hőmérséklete:                 ............. 0C 

b. Mennyi csapadék hullik a legcsapadékosabb hónapban?      

                                                                                 ........... mm 

c. Mekkora az évi közepes hőingás? Húzd alá a megfelelőt!             
                       nagy – közepes – kicsi  
 

d. A jellemzői alapján nevezd meg az éghajlatot!   

 

 
 

   
             ...................................................................... éghajlat    5  
 
4. Igaz vagy hamis? 

 

Állapítsd meg, hogy igazak-e az állítások! Írj melléjük a négyzetbe I betűt, ha igazak, H betűt, 
ha hamisak! Ha hamisnak találod, indokold meg, hogy miért (hogyan lenne helyes)! 
 

1. Európa népességszáma évente kb. 500 000 fővel gyarapodik. 
 

Indok: ................................................................................................................................. 
 

2. Kontinensünkön a kereszténység a legelterjedtebb vallás, az európaiak fele vallja.  
 

Indok: ................................................................................................................................. 
 

3. Európa korszerkezete egészséges, mert folyamatosan növekszik a népesség várható 
élettartama.   

 

Indok: ................................................................................................................................. 
 

4. Az Európai Unió tagállamai a schengeni övezetet alkotják.  
 

Indok: .................................................................................................................................  
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5. Hasonlítsd össze! 
Tegyél relációs jelet (›  =  ‹)az állítások közé! 
 

a Kárpát-medence területe  a Kárpátok területe 
Európa népességének aránya  

a világnépességből a 20. század elején 
 Európa népességének aránya  

a világnépességből napjainkban 
eladósodás Dél-Európában  eladósodás Közép-Európában 

egy főre jutó GDP az Európai Unióban   egy főre jutó GDP az USA-ban 
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6. Helymeghatározás 
 

Határozd meg a Kárpát-medence földrajzi fekvését a földrajzi fokhálózat segítségével! 
 
       …..-i szélesség …..o – …..o; …..-i hosszúság …..o – …..o 
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7. Azonosítsd a térképet a keresztmetszettel! 

 

Ismerd fel a tájakat a térképen és a keresztmetszeten! Írd mindkettőbe a felsorolt tájak 
betűjelét! Nem kerül a térkép minden karikájába betű, és nem tudsz minden tájat elhelyezni. 
 

 
 

 

A. Északi-középhegység  
B. Alföld 
C. Déli-Kárpátok 
D. Dunántúli-középhegyvidék  
E. Erdélyi-szigethegység 
F. Erdélyi-medence 
G. Északkeleti-Kárpátok 
H. Északnyugati-Kárpátok 
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8. Ismerd fel a lényeget! 
Ha felismerted a képen látható fogalmat/jelenséget/folyamatot, akkor nevezd meg egy-egy 
természet és társadalomföldrajzi okát és következményét! 
 

oka –› 
 

természetföldrajzi: 

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

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

társadalomföldrajzi: 

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

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

 

–› következménye 
 

természetföldrajzi: 

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

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

társadalomföldrajzi: 

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

..................................... 
jelenség: ................................................... 
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9. Következtess! 

A tanulók homokasztalon modellezték a Kárpát-medencevidéket. Vízzel öntözték a tájat. 
Amikor a csupasz homokfelszínre öntötték a vizet, a víz hamar leszaladt a magaslatokról, sok 
homokot sodort magával, és összegyűlt a medencében. Amikor növényzet fedte a tájat, lassan 
csordogált le a víz a medence felé.  
 

a. Magyarázd meg a tapasztalatot!  

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

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

    ..................................................................................................................................................... 
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b. Miféle veszéllyel jár a tapasztalt jelenség a medencevidék lakosságának életében? 

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

......................................................................................................................................................... 
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10. Mi jut eszedbe a képről?  
       Írj öt földrajzi kulcsszót, amik eszedbe jutnak a 
       képről! A táj minél többféle földrajzi jellemző- 
       jére gondolj!  

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

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

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

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

      ........................................................................... 
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11. Készíts logikai láncot! 
Alkoss a képeken látható jelenségekből logikai láncot! Bármilyen földrajzi logikára felfűzheted 
a közöttük lévő kapcsolatot, de azt indokolnod kell. 
 

A.                                                   B.                                                     C.     

  
 

        D.                                                      E.                                                    F. 

 
 

       Logikai lánc:  ........ –› ........ –› ........ –› ........ –› ........ –› ........ 
 

       Indoklás: ......................................................................................................................................... 
 

       ........................................................................................................................................................ 
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Összes pontszám 51  
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1. Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. Állítsd keletkezésük sorrendjébe a Kárpát-medencevidék vulkánjait! Írd betűjelüket a nyilak 
közé! Kezdd a legidősebbel!  
 

             A. Eperjes–Tokaji-hg., B. Hargita (Keleti-Kárpátok), C. Börzsöny, D. Badacsony 
  

....... –› ....... –› ....... –› ....... 
 

b. Állítsd sorrendbe a vízjárástípusokat az Egyenlítőtől való távolság alapján! Írd betűjelüket a 
nyilak közé! Kezdd az Egyenlítőhöz legközelebbivel! 
 

A.  

 

    B. 

 
C. 

 ....... –› ....... –› ....... 
 

c. Állítsd átlagos magasságuk sorrendjébe Európa tájait! Írd betűjelüket a nyilak közé! Kezdd a 
legalacsonyabbal! 
 

A. Pó-alföld, B. Germán–Lengyel-alföld, C. Urál, D. Balti-ősföld                     
 

 ....... –› ....... –› ....... –› ....... 
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2. Ismered a fogalmakat?  

 
a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 

      Olyan társadalom, amelyben magas az idős- 
      korúak aránya és csökken a születések száma. 
   
      fogalom: ............................................................ 
 

b.  Ismerj rá a fogalomra a kép alapján!  
     
       fogalom: ........................................................... 
 
c.   Foglald össze röviden, hogy mi a tengerszoros! 

  

 
 

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

................................................................................................................................................... 
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3. Igaz vagy hamis? 
Állapítsd meg, hogy igazak-e az állítások! Írj melléjük a négyzetbe I betűt, ha igazak, H betűt, ha 
hamisak! Ha hamisnak találod, indokold meg, hogy miért (hogyan lenne helyes)! 
 

Európa népességszáma évente kb. 500 000 fővel csökken.  
 

Indok: ................................................................................................................................. 
 

Kontinensünk népességének multikulturális jellege a bevándorlásnak köszönhető. 
 

Indok: ................................................................................................................................. 
 

Európa korszerkezete egészséges annak ellenére, hogy csökken a születések száma.    
 

Indok: ................................................................................................................................. 
 

Az Európai Unió tagállamai az euróövezetet alkotják.  
 

Indok: .................................................................................................................................  
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4. Ismerd fel a lényeget! 
 

Ha felismerted a képen látható fogalmat/jelenséget/folyamatot, akkor nevezd meg egy-egy 
természet és társadalomföldrajzi okát és következményét! 
 

oka –› 
 

természetföldrajzi: 

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

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

társadalomföldrajzi: 

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

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

 
 

–› következménye: 
 

természetföldrajzi: 

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

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

társadalomföldrajzi: 

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

..................................... jelenség: ................................................... 
.................................................................. 
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5. Következtess! 
A tanulók homokasztalon modellezték a Kárpát-medencevidéket. A különböző irányú szelek 
medencébe jutási lehetőségeit vizsgálták. Azt tapasztalták, hogy az északnyugatról fújó szelek 
egy helyen jutottak be könnyen, és legyező szerűen szétterítették a homokot a medencében. 
 

a. Magyarázd meg a tapasztalatot!  

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

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

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

b. Mi a következménye a jelenségnek a medencevidék lakosságának életében? 

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

......................................................................................................................................................... 
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6. Hasonlítsd össze! 
Tegyél relációs jelet (›  =  ‹)az állítások közé! 
 

a Kárpát-medence területe  a Kárpátok területe 
Európa népességének aránya  

a világnépességből napjainkban  
 Európa népességének aránya  

a világnépességből a 19. században 
keresztények aránya Európában  nem hívők aránya Európában 

egy főre jutó GDP az Európai Unióban   egy főre jutó GDP Japánban 
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7. Mit tudsz meg az éghajlati diagramról? 

 

       Válaszolj a kérdésekre az éghajlati diagram alapján! 
 

a. Mennyi csapadék hullik a legcsapadékosabb hónapban?                                               

                                                                                 .......... mm 

b. Mennyi a legmelegebb hónap hőmérséklete: ............. 0C 

A leghidegebb hónap hőmérséklete:                ............. 0C 

c. Mekkora az évi közepes hőingás? Húzd alá a megfelelőt!      

nagy – közepes – kicsi 

d. A jellemzői alapján nevezd meg az éghajlatot! 

................................................................................... 
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8. Mi jut eszedbe a képről?  
       Írj öt földrajzi kulcsszót, amik eszedbe jutnak      
       a képről! A táj minél többféle földrajzi  
       jellemzőjére gondolj!  

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

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

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

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

      ........................................................................ 
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9. Helymeghatározás 

 

Határozd meg Európa földrajzi fekvését a földrajzi fokhálózat segítségével! 
 
       …..-i szélesség …..o -- …..o; …..-i hosszúság …..o -- …..o 
 2  
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10. Azonosítsd a térképet a keresztmetszettel! 
 

Ismerd fel a tájakat a térképen és a keresztmetszeten! Írd mindkettőbe a felsorolt tájak 
betűjelét! Nem kerül a térkép minden karikájába betű, és nem tudsz minden tájat elhelyezni. 
 

 

 

A. Alföld  
B. Déli-Kárpátok 
C. Dunántúli-középhegyvidék  
D. Északi-középhegység 
E. Erdélyi-medence 
F. Erdélyi-szigethegység  
G. Északnyugati-Kárpátok  
H. Északkeleti-Kárpátok 
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11. Készíts logikai láncot! 

 

Alkoss a képeken látható jelenségekből logikai láncot! Bármilyen földrajzi logikára felfűzheted 
a közöttük lévő kapcsolatot, de azt indokolnod kell. 
 

  A.                                                     B.                                                    C.     

  
        D.                                                      E.                                                    F. 

        
 

      Logikai lánc:  ........ –› ........ –› ........ –› ........ –› ........ –› ........ 
 

       Indoklás: ......................................................................................................................................... 
 

       ........................................................................................................................................................ 
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Összes pontszám 50  
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1. Ismered a fogalmakat? 
 
a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 

 

Az az ember, aki képes és akar is dolgozni, 
mégsem talál munkát, nincs nyilvántartott 
munkahelye, munkája és keresete.    

     

    fogalom: ............................................................. 
 

b.  Ismerj rá a fogalomra a kép alapján!  

    fogalom: ............................................................. 
 

 

      c.   Foglald össze röviden, hogy mi a hordalékkúp! 

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

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

................................................................................................................................................... 
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2. Milyen helyre ismersz? 
 

Húzd alá annak a településtípusnak a nevét, amelyiket a műholdfelvétel ábrázolja!  
 

 

 

lakótelep, lakópark, tanya, üdülőtelep 

 

Indokold, hogy mi alapján ismerted fel! 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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3. Melyik mutatóra ismersz? 
 

Melyik társadalmi mutatót ábrázolja a diagram? 
 

 

……………………………………………………………………… 

Indokold, hogy mi alapján ismerted fel! 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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4. Hol – mi? 

 

Hogyan keletkezett az ábrán látható felszín?  
 

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

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

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

 
Színezd és jelöld betűjelével a térkép-
vázlatban azoknak az alföldi tájaknak a 
területét, amelyeknek így alakult ki a 
felszínük!  
  

A. Kiskunság, B. Hortobágy, C. Nagykunság,  
D. Körös–Maros köze, E. Nyírség, F. Szigetköz 
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5. Magyarázd meg! 
Adj rövid magyarázatot a tényekre! 
 

a.  A Kárpát-medence alföldjeinek felszínét kusza hordalékkúpok maradványai tagolják. 
 

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

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

b. A harmadidőszakban andezitvulkánok működtek a Kárpát-medencében. 
 

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

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

 4  
 

6. Melyik a nagyobb? 
 

Hasonlítsd össze tényeket egymással! Tegyél relációs jelet (›  =  ‹)az állítások közé! 
 

a homokterületek kiterjedése  
az Alföldön 

 a homokterületek kiterjedése  
a Kisalföldön 

a Dunántúli-középhegyvidék tagjai 
kőzetanyagának átlagos életkora 

 az Északi-középhegység tagjai 
kőzetanyagának átlagos életkora 

a vulkáni hegységek területe  
az Északi-középhegységben  

 a mészkőhegységek területe 
a Dunántúli-középhegységben 

az erdőterületek nagysága  
a Dunántúlon 

 az erdőterületek nagysága  
a Tiszántúlon 

 

 4  
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7. Rendezd a gondolataidat! 
 

Milyen következményei vannak a medencejellegnek a Kárpát-medencében? Fejezd be a 
vázlatot a szókészlet felhasználásával! 
 

erősek, gyengék, közepesek; magasabb, alacsonyabb; megül, szétterjed, elillan; összefutó, 
széttartó; gyakoriak, ritkák; szeszélyes, kiszámítható, meleg, hideg 

 

                             medence 

a szelek  ....................................................... 

  

hegységkeret 

 az évi középhőmérséklet ……………………….…, 

mint ami a földrajzi szélességből következne 

 

az időjárás 
 

………………………. 
 télen a hideg levegő a medencében 

………………………………………………………………….. 

 

  a vízhálózat ………………………….…………………….   

  az árvizek …………………………….…………………….   
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8. Miért van ez? 

 

 
Mely régiókból legnagyobb a népesség 
elvándorlása?  
 

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

……………………………………………………………………… 

Keress rá magyarázatot a diagramon és a jobb 
oldali térképen! Támaszd alá a magyarázatodat 
konkrét adatokkal! 
 

– ……………………………………………………………………… 

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

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

– ……………………………………………………………………… 

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

…………………………………………................................. 
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9. Alkoss fogalomsorokat! 

 

a. Állítsd sorrendbe a népességcsoportokat gazdasági aktivitásuk szerint! Kezdd azzal, 
amelyiknek legnagyobb az aránya a népességen belül! 
 

             A. munkanélküli, B. eltartott, C. aktív kereső, D. nem aktív kereső   
   ....... –› ....... –› ....... –› ....... 

 
b. Állítsd sorrendbe a településeket aszerint, hogy az ország népességének mekkora aránya 

lakik bennük! Kezdd a legnagyobbal! 
 

             A. térségei szerepkörű kisvárosok, B. falvak, C. főváros, D. megyeszékhelyek      
  

  ....... –› ....... –› ....... –› ....... 
 

c. Állítsd sorrendbe a turizmus formáit aszerint, hogy mekkora az arányuk a turizmuson belül! 
Kezdd a legjelentősebbel! 
 

             A. belföldi utazás, B. külföldre utazás, C. külföldiek beutazása    
                ....... –› ....... –› ........ 
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10. Mi a vonzó benne? 
 

a.  Hazánk mely részén lehet ez a táj? Kösd össze a képet a térképvázlat megfelelő helyével! 
     Indokold a választásodat! 
 

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

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

     
 
b.  Gondolkodj el azon, hogy milyen vonzó tényezők lehetnek ezen a tájon a turizmus számára!      
      Írj két-két tényezőt a táblázat mindkét oszlopába! 
 

Már meglévő vonzó tényezők 
Szükséges beavatkozások 
vonzóvá tétele érdekében 
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11. Mi van ott? 
 

a. Jelöld a térképvázlatban az alábbi fogalmakat betűjelükkel! 
 

 

A. Pécs 
B. Visegrád 
C. Balatonfüred 
D. Szolnok 
E. Győr 
 
b. Rajzold a térképvázlatba a     

Sopron–Kőszeghegyalja  
       kiemelt üdülőterületet! 
 
 
 

 6  
 

Összes pontszám 52  
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1. Ismered a fogalmakat? 
 

a. Ismerj rá a fogalomra a leírás alapján! 
 

Munkával rendelkező ember, aki a tevékenysé-
gért bért kap.   
 

    fogalom: ............................................................. 
 

b.  Ismerj rá a fogalomra a kép alapján!  

    fogalom: ............................................................. 
 

 
      c.   Foglald össze röviden, hogy mi a karsztvidék? 

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

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

................................................................................................................................................... 
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2. Milyen helyre ismersz? 

 

Húzd alá annak a településtípusnak a nevét, amelyiket a műholdfelvétel ábrázolja!  
 

 

város, lakópark, falu, szórványtelepülés, 
lakótelep 
 

Indokold, hogy mi alapján ismerted fel! 
 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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3. Melyik mutatóra ismersz? 
 

Melyik társadalmi mutatót ábrázolja a diagram? 
 

 

 

……………………………………………………………… 

Indokold, hogy mi alapján ismerted fel! 
 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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4. Hol – mi? 
 

a. Hogyan keletkezett az ábrán látható  
    felszín?  
 

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

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

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

  

 

 
b.  Színezd és jelöld betűjelével a térkép- 
     vázlatban azoknak az alföldi tájaknak a  
     területét, melyeknek így alakult ki a  
     felszínük!  
  

     A. Hortobágy B. Körös–Maros köze,   
     C. Nagykunság, D. Kiskunság, E. Nyírség,  
     F. Mezőföld 
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5. Magyarázd meg! 

Adj rövid magyarázatot a tényekre! 
 

a.  Hatalmas felszín alatti vízmedencék hévizet tárolnak az alföldek mélyén. 
 

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

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

b.  A harmadidőszakban szénhidrogén- és kőszéntelepek keletkeztek a Kárpát-medencében. 
 

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

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

 4  
6. Rendezd a gondolataidat! 

Milyen következményei vannak a medencejellegnek a Kárpát-medencében? Fejezd be a 
vázlatot a szókészlet felhasználásával! 
 

erősek, gyengék, közepesek; magasabb, alacsonyabb; megül, szétterjed, elillan; összefutó, 
széttartó; gyakoriak, ritkák; szeszélyes, kiszámítható, meleg, hideg 

 

                             medence 

a szelek  ....................................................... 

  

hegységkeret 

 az évi középhőmérséklet ……………………….…, 

mint ami a földrajzi szélességből következne 

 

az időjárás 
 

………………………. 
 télen a hideg levegő a medencében 

………………………………………………………………….. 

 

  a vízhálózat ………………………….…………………….   

  az árvizek …………………………….…………………….   
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7. Melyik a nagyobb? 
 

Hasonlítsd össze tényeket egymással! Tegyél relációs jelet (›  =  ‹)az állítások közé! 
 

a löszterületek kiterjedése  
az Alföldön 

 a löszterületek kiterjedése  
a Kisalföldön 

nemzeti parkok száma  
a hegyvidéki tájainkon 

 nemzeti parkok száma  
az alföldi tájainkon 

a Duna magyarországi szakaszának 
hossza  

 a Tisza magyarországi szakaszának 
hossza 

a Dunántúli-dombság hegyvidéki 
területeinek kiterjedése 

 a Dunántúli-dombság alföldi 
területeinek kiterjedése 

 

 4  
 
8. Miért van ez? 

 

 
 

Mely régiókban a legnagyobb a népesség 
gyarapodása?  
 

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

……………………………………………………………………… 

Keress rá magyarázatot a diagramon és a 
térképen! Támaszd alá magyarázatodat konkrét 
adatokkal! 
 

– ……………………………………………………………………… 

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

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

– ……………………………………………………………………… 

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

…………………………………………................................. 
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9.Alkoss fogalomsorokat! 
 

a. Állítsd sorrendbe a népességcsoportokat gazdasági aktivitásuk szerint! Kezdd azzal, amelyik- 
    nek a legkisebb az aránya a népességen belül! 

 

             A. munkanélküli, B. eltartott, C. aktív kereső, D. nem aktív kereső    
   ....... –› ....... –› ....... –› ....... 

 
b. Állítsd sorrendbe a településeket aszerint, hogy az ország népességének mekkora aránya  
     lakik bennük! Kezdd a legkisebbel! 

 

             A. térségei szerepkörű kisvárosok, B. falvak, C. főváros, D. megyeszékhelyek      
  

  ....... –› ....... –› ....... –› ....... 
 

c. Állítsd sorrendbe a turizmus formáit aszerint, hogy mekkora az arányuk a turizmuson belül!  
      Kezdd a legjelentősebbel! 

 

             A. magyarok belföldi utazásai, B. magyarok külföldre utazása,  
             C. külföldiek beutazása hazánkba    

                ....... –› ....... –› ........ 
 

 3  
 

10. Mi a vonzó benne? 
 

a. Hazánk mely részén lehet ez a táj? Kösd össze a képet a térképvázlat megfelelő helyével! 
    Indokold a választásodat! 
 

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

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

     
 
b. Gondolkodj el azon, hogy milyen vonzó tényezők lehetnek ezen a tájon a turizmus számára!     
    Írj két-két tényezőt a táblázat mindkét oszlopába! 
 

Már meglévő vonzó tényezők 
Szükséges beavatkozások  
a vonzóvá tétel érdekében 
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11. Mi van ott? 

 

a. Jelöld a térképvázlatban az alábbi fogalmakat betűjelükkel! 
 

 

A. Debrecen 
B. Veszprém 
C. Hajdúszoboszló 
D. Győr  
E. Szolnok 

 
b. Rajzold be a térképvázlatba a  
     Mátra—Bükk kiemelt  
     üdülőterületet! 
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