
Magyarország éghajlata 
 
Magyarország éghajlatát meghatározó tényezők 
 
- földrajzi szélesség 
 - közepes földrajzi szélességeken fekszik hazánk 
  - a mérsékelt övezet valódi mérsékelt övében 
   - nyugati szelek övében (ezért lesz fontos, hogy milyen messze vagyunk az óceántól) 
   - a napsugarak hajlásszöge évszakonként eltérő 
 
- medencefekvés 
 - a nyugat felől érkező csapadékdús légtömegek elől az Alpok leárnyékol 
      ⇓ 

- évi középhőmérséklete magasabb (kisebb felhőzöttség) 
- csapadékszegénység (száraz főnszelek uralma miatt)  
- szélvédettség 

 
- domborzat 

- a hazai domborzat nagyobb egyöntetűsége (68% alföld, 30%-a dombság, 2 % középhegyvidék) miatt 
kisebb hatása van, mint magashegyvidékek esetében (de azért itt is érvényre jut a hőmérséklet magasság 
szerinti csökkenése, a csapadékmennyiségének növekedése) 

 
- tengerektől való távolság 

- az Atlanti-óceántól való távolság 
- óceáni hatás 

- csapadékot szállító ciklonok érkeznek hozzánk 
 - izlandi minimum 
  - alacsony légnyomású terület 
   - Medárd napi monszunszerű esőzések okozója 
   - enyhe és esős telek okozója 
- az Észak-atlanti-áramlás pozitív hőmérsékleti anomáliát okoz 
(az évi középhőmérsékletünk 2 C°-kal magasabb, mint a földrajzi helyzetünk  alapján 
várható érték) 

- a Földközi-tengertől való távolság  
- mediterrán hatás 

ciklonokon-anticiklonokon útján 
 - azori maximum 
  - magas légnyomású terület 
   - a nyári száraz és forró időjárás okozója 
   - őszi napsütéses vénasszonyok nyarát is okozza 
 - Perzsa-öbli minimum 
  - alacsony légnyomású terület 
   - a nyár monszunszerű esőzések kialakítója lehet 

(időnként a tengerek felől érkező légtömegeket elnyomja a száraz, hideg, kemény telekért felelős szibériai 
maximum felől érkező anticiklonjai) 

 
 
Hazánk éghajlatának jellemzői 
 
- a legnapfényesebb területek 

- a Duna-Tisza köze 
- 2150 óra/év 

- a legkevésbé napfényes területek 
- az Alpokalja 
- az Északi-középhegység 
- 1950 óra/év alatt 



- az uralkodó szélirány 
- a nyugati országrészeken az ÉNy-i 
- az ország keleti részén az ÉK-i 

- évi középhőmérséklet 
- 10 C° átlagosan 

- DK-en 11,5 C° 
- a Ny-i határszélen 8 C° 
- a hegységeinkben a magasságtól függően 6-7 C° 

- a januári középhőmérsékletek izotermái 
- a legmelegebb, -1 C°-os izoterma a nyugati és a délnyugati határszélen helyezkedik el 
- az északkeleti területeken ilyenkor -3, -4 C°-os izotermák rajzolhatók meg 

- a legmelegebb nyári hónap, a július hőmérsékleti izotermái 
- az ország DK-i részén van a legmelegebb: 25 C° 
- a nyugati és az északi hegyvidékeken 19 C° alatti az átlagos havi középhőmérséklet 

- az évi közepes hőingás 
- 20-24 C° 
- az Alföldön a legnagyobb, 24 C° feletti 
- nyugaton és a hegységekben kisebb, 19 C° 

- az abszolút hőingás 
- a 70 C°-ot is meghaladja 

- az évi csapadékmennyisége 
- alig haladja meg az 500-600 mm-t 
- a legszárazabb tájunk az Alföld 
- a legtöbb csapadék hegységeinkben és a nyugati területen mérhető (700-800 mm) 

- a hőmérséklet menete és a csapadék eloszlása 
- az év során nem egyenletes 
1. májusban hőmérsékletcsökkenést, hajnali fagyokat általában sarkvidéki eredetű levegő okozza 
(fagyosszentek) 
2. június közepétől az óceáni eredetű hűvösebb és párásabb légtömegek beáramlásával a csapadék 
gyakorisága és mennyisége növekszik (Medárd nap) 
3. szeptember közepétől általában anticiklonális időjárási helyzetekkel járó derült és napfényes meleg 
időszakok vannak (vénasszonyok nyara) 

 
Magyarország földrajzi fekvése alapján 

- a mérsékelt övezet 
- valódi mérsékelt öv 

- mérsékelten szárazföldi tartomány (nedves kontinentális éghajlat: Dunántúl) 
- szárazföldi tartomány (száraz kontinentális éghajlat: Duna-Tisza-köze, Tiszántúl) 

 
Az óceántól való távolság alapján a kontinentális vonások erősödnek, az ún. kontinentalitás mértéke kelet felé 
nő: 
1. jelentősebb a napfénytartam:  

Ny-on: 1700 -1800 h/év, K-en 2100 óra/év 
2. kisebb a felhőzöttség = borultság mértéke  

(Ny-on 70%, K-en 50 %) 
3. az évi középhőmérséklet érteke magasabb lesz  

(Ny-on: 8 °C K-en, DK-en: 10-11°C)  
4. alacsonyabb lesz az évi csapadékmennyiség  

(Ny-on: 800-900 mm-ről lecsökken K-en: 500-600 mm-re 
5. az évszakok közötti különbözőség mértéke nő 

évi közepes hőingás nagyobb lesz: Ny-on: 18-19 °C K-en: 22-24°C 
 

- a kicsiny, 520 km-es Ny-K-i kiterjedésű hazánkban a medencejelleg jobban érvényesül 
      ⇓ 

- hazánk legkontinentálisabb térsége, nem a legkeletebbi részén van, hanem az Alföld közepe táján, a 
Középső-Tisza vidékén található 



 
- éghajlatunk változásainak irányai 

- a globális felmelegedésből adódóan a szélsőségek nőttek hazánkban 
- egyre kiszámíthatatlanabb az időjárásunk: a tél későn köszönt be, a mediterrán hatás jobban 
érvényesül nyáron és ősszel is (forró szárazságot hozva) 
- megnőtt az aszályos napok száma 
- a hótakaróval való borítottság mértéke jelentősen lecsökkent 
- az átmeneti évszakok hirtelen köszöntenek be 
- előfordul az is, hogy nyári hőmérsékleti értékeket mérnek tavasszal márciusban 
- téli hideget hoz április 
- özönvízszerű esőzések sújtják a térséget 
- viharok, orkánok, tornádók veszélyeztetik az élővilágot, a környezetet 

 



Alföld 

 

Kialakulása 

Az Alföld az újidő negyedidőszakában a pleisztocén korban keletkezett. Az Alföld területét a 
folyók, és a szél alakította mai arculatára. A folyók a hegységek lábánál hordalékkúpokat és 
elhagyott medreik mentén vastag üledéket raktak le. Ilyen például a Nyírség, a Kiskunság, a 
Mátraalja, valamint a Bükkalja. A hordalékkúpok anyagából a szél homokot halmozott fel 
(Kiskunság; Nyírség), máshol vastag lösztakarót terített szét (Mezőföld; Bácskai-löszhát; 
Hajdúság; Maros-Körös köze; Nagykunság) 

Elhelyezkedése 

Az Alföld területe 5 országra terjed ki: 

• Magyarország: északon az Északi-középhegységig, nyugaton a Balatonig és a 
Dunántúli-dombságig terjed ki. 

• Ukrajna: a Kárpátaljától délnyugatra fekvő kis területre nyúlik ki az Alföld. 
• Románia: a Kárpátoktól nyugatra található a Kelet-Alföld. 
• Szerbia: a Vajdaság területére terjed ki az Alföld. 
• Horvátország: kis területen Horvátországba is átnyúlik 

Domborzat 

A terület tökéletes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek. A felszínt a folyók munkája 
alakította. Lösz és homok borítja. Itt található a Kárpát-medence legmélyebb pontja, amiért 
egy Tiszasziget-től kb. 2 km-re található pont, és Gyálarét Lúdvár nevű területe versenyez, 
mindkettő tengerszint feletti magassága 75,8 méter. 

Vízrajz 

Az Alföldön inkább kisebb, sok mesterséges tó található, de a folyóvizei között jelentős 
folyókat találunk. 

Folyóvizek 

Az Alföld legfontosabb folyói a Duna és a Tisza. A két folyó fontosabb mellékfolyói az 
Alföldön (folyásirány szerint): 

Duna: 

1. Sió 

Tisza: 

1. Szamos 

2. Bodrog 



3. Sajó 

4. Zagyva 

5. Körös 

6. Maros 

Állóvizek 

A legnagyobb állóvíz az Alföld területén a Kiskörei-víztározó, más néven a Tisza-tó. Szintén 
jelentős még a madárvonulások miatt is a Szeged mellett fekvő Fehér-tó, illetve a Biharugrai 
halastavak, de a Dögös-Kákafogi holtág is Szarvas és Békésszentandrás között, ami 
Magyarország 4. legnagyobb állóvize. 

 



Dunántúli-dombság 

 

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából 
Ugrás: navigáció, keresés  

A Mecsek látképe, a dombság legmagasabb része 

Elhelyezkedés Kárpát-medence 

Besorolás nagytáj 

Fontosabb települések Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Zalaegerszeg 

Terület 11 350 km² 

Vízterület 4 % 

Legmagasabb pont 682 m, Zengő (Mecsek) 

Folyóvizek Duna, Dráva, Kapos 

Résztájegységek Külső-Somogy, Belső-Somogy, Mecsek, Villányi-hegység 

A Dunántúli-dombság magyarországi területei 

A Dunántúli-dombság változatos felépítésű és felszínű magyarországi nagytáj. 

Tartalomjegyzék 

• 1 Elhelyezkedése 
• 2 Földrajza 
• 3 Területéhez tartozó megyék 
• 4 Főbb tájegységei  

o 4.1 Balaton-medence 
o 4.2 Külső-Somogy 
o 4.3 Belső-Somogy 
o 4.4 Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék 

• 5 Gazdaság  
o 5.1 Mezőgazdaság 
o 5.2 Ipar 

• 6 Források, jegyzetek 
• 7 Irodalom 
• 8 Külső hivatkozások 

Elhelyezkedése 

A Dunántúli-dombság magában foglalja majdnem a teljes Dél-Dunántúli régiót, és átnyúlik a 
Nyugat-Dunántúliba is. Határait az Alpokalja, Kisalföld, a Balaton, a Duna folyó észak-déli 
szakasza, és az országhatár jelöli ki. Területe: 11 350 km², ami Magyarország kb 1/9-e. 
Abszolút helyzete az északi szélesség 45°48' – 46°56' és a keleti hosszúság 17°05' – 18°46'. 



Földrajza 

A terület nagyobb része lösszel és homokkal fedett dombvidék, de megtalálhatóak itt a 
középhegységek (kb 5%-a a Dunántúli-dombságnak) és a területének egyharmadában a 
síkságok is. 

A felszíne az újharmadkori és negyedkori pleisztocén üledékekből (agyag, lösz, homok) 
keletkezett. A Mecsek és a Villányi-hegység mészkő anyagú. 

A területen a csapadékosabb óceáni, és a meleg mediterrán hatás egyaránt érvényesül, így 
éghajlata kiegyensúlyozottabb az országos átlagnál. A Dunántúli-dombság nyugati fele 
csapadékosabb, kelet felé a csapadék mennyisége csökken, átlagos értéke 650 mm egy évben. 

A nagytájak közül itt a legsűrűbb a folyóhálózat. Ezen vízfolyások hossza összesen 2214 km. 
Az állóvizek mennyisége is kimagasló. A terület 4%-át borítja vízfelület, szemben az 
országos 1%-os aránnyal. Ezeknek háromnegyedét mesterségesen hozták létre, a völgyek 
elárasztásával. 

A Dunántúli-dombság kb 25%-át borítják erdők – ez körülbelül 200 ezer hektár. Főleg a 
gyertyános–tölgyesek, bükkösök, ezüsthársasok jellemzőek. 

Területéhez tartozó megyék 

és megyeszékhelyek 

• Baranya megye – (Pécs) 
• Somogy megye – (Kaposvár) 
• Tolna megye – (Szekszárd) 
• Zala megye – (Zalaegerszeg) 

Főbb tájegységei 

 
 

A Tapolcai-medence és tanúhegyei 
 

 
Mecsek - Hármashegy 

A Dunántúli-dombság területe négy középtájra tagolódik, ezek a Balaton-medence, Külső-
Somogy, Belső-Somogy és a Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék, ezeket további kistájak 
alkotják. 

Balaton-medence 

Részei a Kis-Balaton-medence, a Nagyberek, a Somogyi parti sík, a Balaton, a Balatoni-
riviéra, a Tapolcai-medence és a Keszthelyi-riviéra. 

Külső-Somogy 



A Külső-Somogy területét északról a Balaton, keletről a Sió csatorna, délről a Kapos, 
nyugatról a belső-somogyi táj határolja. Három részre osztható: Nyugat-Külső-Somogy, 
Kelet-Külső-Somogy és Dél-Külső-Somogy. 

Belső-Somogy 

Részei a Marcali-hát, a Kelet-Belső-Somogy, a Nyugat-Belső-Somogy és a Közép-Dráva-
völgy. A Belső-Somogy területét északon a Balaton, nyugaton a Zalai-dombság, délen az 
országhatár, keleten pedig a Külső-Somogy és a Zselic határolja 

Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék 

Részei a Mecsek, a Baranyai-Hegyhát, a Völgység, a Tolnai-Hegyhát, a Szekszárdi-dombság, 
a Pécsi-síkság, a Geresdi-dombság, a Villányi-hegység a Dél-baranyai-dombság és a Zselic. 

• Tolnai-Hegyhát: A Tolnai-hegyhátat nyugatról a Kapos, északról és keletről a Sió, 
délről a Völgység határolta. 

• Mecsek:Északról a Völgység, délről a Baranyai-dombság, keletről Szekszárdi 
dombság, és nyugatról a Zselic határolja. 

• Szekszárdi-dombság:Északról a Tolnai-Hegyhát, nyugatról a Mecsek és a Völgység, 
keletről a Duna, és délről a Baranyai dombság határolja. 

• Baranyai-dombság:Északról a Mecsek, délről a Villányi-hegység, keletről a Duna 
határolja. 

• Villányi-hegység:A Baranyai dombságtól délre húzódik. 
• Zselic:Északról a Külső-Somogy, nyugatról a Belső-Somogy, délről az Ormánság, 

keletről meg a Völgység és a Mecsek határolja. 
• Völgység:Északról a Tolnai-hegyhát, délről a Mecsek, keletről a Sió és a Szekszárdi-

dombság határolja. 

Gazdaság 

 
 

Urán, a Mecsek fő ásványkincse 

Mezőgazdaság 

A Dunántúli-dombság mezőgazdasági hasznosítására tájegységenként igen eltérő. A 
csapadékosabb vidékeken, főleg a Zalai-dombság dús füvű legelőin a szarvasmarhatartás a 
jellemző. Keleten, a kedvező adottságú Tolnai-dombságban mezőségi talajain a szántóföldi 
művelés a számottevőbb. A főbb termesztett növények: búza, kukorica, cukorrépa, rozs és 
burgonya. A Mecsek és a Villányi-hegység napos hegyoldalain megterem az őszibarack, az 
alma, a mandula, a füge, valamint jellemző a szőlő[1]. 

Ipar 

A Dunántúli-dombság gazdag ásványkincsekben. Jelentős kőolaj- és földgázkészletek 
találhatók itt, valamint hasznosították a Mecsek területén található uránércet és 
feketekőszenet, de mára az összes bányát bezárták. 



Az iparban jelentős az élelmiszeripar szerepe, több tejüzem, húsüzem, konzervgyár is épült. 
Kaposváron textilgyár is létesült. A kitermelt kőolajat a vegyipar dolgozza fel, nagyobb 
finomító található Zalaegerszegen, ahol üzemanyagot is előállítanak. Szekszárdon jelentős a 
mezőgazdasági gépgyártás[1]. 

 



kialakulása:  a IV. időszakban, a pleisztocén korban alakult ki az alföld. A Pannon tenger 

visszahúzódása után, tengeri üledék rakódott le, amelyet a hegységekből lefutó folyók töltettek fel. A 

szél tovább formálta a felszínt. Hordalékkúpot épített, mint pl.: a Nyírség és a Kiskunság 

hordalékkúpja. Máshol lösz rakódott le a felszínre, így alakult ki pl.: a Mezőföld, Hajdúság és a Kőrös-

Maros köze.  A terület többsége tökéletes síkság, ezért a terület egészét nézve  monotonnak 

tűnhet,de ha részeire bontjuk már változatos tájakat különíthetünk el egymástól. A föld mélyén 

található a hazai energiahordozók 90%-a. A Hortobágyon (Hajdúszoboszló) Kőolajat é s földgázt rejt a 

föld mélye. Földgáz található még Szeged-Kiskundorozsma környékén, valamint Szank Zsana és Üllés 

térségében.  Hazánk termál vizekben gazdag. 

részei:Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, Kissárrét, Nagysárrét, Körös-Maros köze, Kőrösök-vidéke, 

Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Szatmár-Beregi síkság, Bodrogköz, 

Vízrajz:legnagyobb folyói a Duna (Sió), Tisza ( Sajó, Zagyva, Bodrog, Szamos, Túr, Kőrös, Maros). A 

terület egésze a Duna vízgyűjtő területéhet tartozik.  Mind a Dunát és a Tiszát is helyenként 20-30 km 

széles árterek kísérik. Az alföld legnagyobb tavai a Kiskőrei víztározó (mesterséges) és a szegedi 

Fehértó  vagy a nyíregyházi Sóstó. 

Mezőgazdaság: Főleg zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek. Az üvegházakban    a termesztés 

egész évben folyamatos.  Zöldségek közül paradicsom, paprika, burgonya termesztés a 

legjelentősebb. kiemelkedik pl.: a szegedi és a kalocsai fűszerpaprika, valamint a makói hagyma. 

Szántóföldeken búzát, kukoricát, takarmányokat termesztenek, de a Tisza árterében rizst is terem. 

Dohánytermesztés található a nyírség homokos talajain.  

Gyümölcstermesztés: Almát a nyírségben, és a Duna-Tisza közében termesztenek. Barack,  

Ipara: 

Húsipar: Debrecen (páros), Gyula (kolbász), Szeged (Pick),  

konzervipar: Nyháza, Kecskemét, Nagykáta, Nagykőrös, Kecskemét, Debrecen 

Tejipar: Mátészalka 

Szeszipar: Gönc, Kisvárda,  

Vegyipar:  TVK ( Műanyag, polietilén, N műtrágya), Borsodchem (N műtrágya, növényvédőszerek) 

gyógyszergyártás: TEVA, ICN, 

Mosószergyártás: Szolnok (Henkel 

Gumigyártás: nyháza(michelin, Szeged) 

Kőlolajfinomítás: Tiszaújváros, Százhalombatta 

Gépgyártás: mg gépek: Szolnok, Szeged 

Papírgyártás: Szolnok 

Idegenforgalom: Gyógyfürdők: Hajdúszoboszló, Gyula, Cserkeszőlő. HNP, KMNP 



 

 



Északi-középhegység 

Az Északi-középhegység vagy Észak-magyarországi-középhegység[1] elnevezés kétféle 
jelentésben is használható: 

• Szűkebb értelemben a Magyarország északkeleti részén található hegyvidéki 
területeket jelenti, ahol Magyarország legmagasabb hegyei is találhatóak. Ebben az 
esetben nem önálló földrajzi egységről van szó, hanem geopolitikai elnevezésről, 
mivel ez a terület a valóságban egy olyan hegyvonulat része, amely földrajzilag 
Szlovákia területére is átnyúlik. A kifejezés a szocialista időszakban vált közkeletűvé 
Magyarországon, amikor a szlovák-magyar határt egyben földrajzi választóvonalnak is 
tekintették. 

• A kifejezés tágabb, eredeti földrajzi értelmében azt az egész hegyvonulatot jelenti, 
amely a Visegrádi-hegységtől az Szalánci-hegységig húzódik. A hegység nagyobb 
része Magyarország északkeleti részén, Észak-Magyarország régióban található, de a 
magyar-szlovák határ mentén mindvégig átnyúlik Szlovákia területére is. A 
hegyvonulat szlovák neve Matransko-slanská oblast. Szócikkünkben a tágabb 
értelmezést követjük. 

Az Északi-középhegység az Északi-Kárpátok belső pereméhez tartozik. Fő részei délről 
észak, illetve nyugatról kelet felé haladva: Visegrádi-hegység, Börzsöny, Gödöllői-dombság, 
Cserhát, Mátra, Bükk, Cserehát, Eperjes–Tokaji-hegység, Zempléni-szigethegység. (Az 
Aggteleki-karsztot a szűkebb, geopolitikai értelmezés esetén szintén az Északi-középhegység 
részének tekintik, földrajzilag viszont valójában a Gömör–Szepesi-érchegységhez tartozó 
Gömör–Tornai-karszt Magyarországra átnyúló része.) 

Az Északi-középhegység és a Dunántúli-középhegység közös összefoglaló neve Magyar-
középhegység. Az Északi-középhegységben található Magyarország legmagasabb pontja, a 
Kékes. 

 


