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ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. ábra Magyarország Európában
2. ábra A Kárpát-medence etnikai térképe
3. ábra Közigazgatás
4. ábra Néhány európai ország brutt ó hazai terméke (1989–2010)
5. ábra Néhány európai ország egy főre jutó brutt ó hazai terméke (1989–2010)
6. ábra Brutt ó hazai termék Európában (1989)
7. ábra Brutt ó hazai termék Európában (2010)
8. ábra Nemzetközi szervezetek Európában (1989)
9. ábra Nemzetközi szervezetek Európában (2010)
10. ábra Diplomáciai kapcsolatok (2010.12.31)
11. ábra Államok a Kárpát-Pannon térségben (1000–1600)
12. ábra Államok a Kárpát-Pannon térségben (1648–2010)
13. ábra A Pannon-medence és környezete kéregvastagsága
14. ábra A Pannon-medence és környezete hőáram térképe
15. ábra Fő neotektonikus szerkezetek
16. ábra A Pannon-medence és környezetének földrengései (456–2007)
17. ábra Neogén képződmények vastagsága a Pannon-medencében
18. ábra Földtan
19. ábra Az Alpi–Kárpáti–Dinári régió szerkezeti egységei
20. ábra A Kárpát-medence domborzata és vízrajza
21. ábra Geomorfológia
22. ábra A napfénytartam évi menete
23. ábra Szél
24. ábra Az évi középhőmérséklet
25. ábra A júliusi középhőmérséklet
26. ábra A januári középhőmérséklet
27. ábra Az évi csapadékösszeg
28. ábra A téli félév csapadékösszege
29. ábra A nyári félév csapadékösszege
30. ábra Az éves és évszakos középhőmérséklet anomáliái az 1971–2000-es átlaghoz viszonyítva és 

a lineáris trend (1901–2010)
31. ábra Az évi középhőmérséklet változása (1978–2007)
32. ábra Az éves és évszakos átlagos csapadék anomáliái az 1971–2000-es átlaghoz viszonyítva és 

a lineáris trend (1901–2010)
33. ábra Az éves csapadékösszeg változása (1951–2007)
34. ábra A Duna vízgyűjtő területe
35. ábra A Kárpát-medence vízgyűjtő területe
36. ábra A határon átkelő vízfolyások vízhozamának sokéves átlaga (m3/s)
37. ábra Árvízvédelem
38. ábra Genetikai talajtérkép
39. ábra Talajértékelés
40. ábra Talajpusztulás
41. ábra A talajok vízgazdálkodási tulajdonságai
42. ábra A talajok vízgazdálkodása
43. ábra A hagyományos talajtérképezés és a térbeli talajinformációs rendszerek szintjei
44. ábra Flóraelemek vándorlása
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45. ábra Bevándorolt fl óraelemek
46. ábra A homoki ternye (Alyssum tortuosum) elterjedési útjai
47. ábra Florisztikai-növényföldrajzi beosztás
48. ábra A növénytakaró klímazonális térképe
49. ábra Természetes növénytakaró
50. ábra A Kárpát-medence faunadinamikája
51. ábra Plebejus pylaon fajcsoport elterjedése Európában
52. ábra Chersotis fi mbriola bagolylepke elterjedése Európában
53. ábra Nemzetközi és országos jelentőségű védett  területek
54. ábra Natura 2000
55. ábra Nemzeti Ökológiai Hálózat
56. ábra Érzékeny Természeti Területek (ÉTT)
57. ábra Levegőszennyezett ség (2009)
58. ábra Pollenterhelés (2008)
59. ábra Csatornázott ság
60. ábra Hulladékkeletkezés (2009)
61. ábra Hulladékgazdálkodás (2010)
62. ábra Népességszám változás (1990–2009)
63. ábra A népesedési csúcs időpontja (1869–2009)
64. ábra Népsűrűség (2010)
65. ábra Természetes népmozgalom (1876–2010)
66. ábra Élveszületések (2009)
67. ábra Halálozások (2009)
68. ábra Születéskor várható élett artam (2009)
69. ábra Természetes népmozgalom (2009)
70. ábra Belföldi vándormozgalom (1960–2009)
71. ábra A belföldi vándorlás mérlege településtípusok szerint (1960–2009)
72. ábra Kistérségek vándorlási egyenlege (2000–2009)
73. ábra Ingázók aránya (2001)
74. ábra Külföldi állampolgárok (2009)
75. ábra Nemek aránya (2010)
76. ábra Öregedési index (2010)
77. ábra Átlagos életkor (2010)
78. ábra Munkanélküliség és gazdasági aktivitás (2010)
79. ábra Munkanélküliség (1990–2009)
80. ábra Cigány (roma) népesség (2001)
81. ábra Vallásos népesség (2001)
82. ábra A hívők felekezeti megoszlása (2001)
83. ábra Egyéni választókerületek (2010)
84. ábra Választásra jogosultak (1990–2010)
85. ábra Választási részvétel az első fordulóban (1990)
86. ábra Választási részvétel az első fordulóban (1994)
87. ábra Választási részvétel az első fordulóban (1998)
88. ábra Választási részvétel az első fordulóban (2002)
89. ábra Választási részvétel az első fordulóban (2006)
90. ábra Választási részvétel az első fordulóban (2010)
91. ábra Választási részvételek átlaga (1990–2010)
92. ábra Az országgyűlés összetétele
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93. ábra Az MDF pártlistára leadott  szavazatok aránya (1990)
94. ábra Az MSZP pártlistára leadott  szavazatok aránya (1994)
95. ábra A FIDESZ pártlistára leadott  szavazatok aránya (1998)
96. ábra Az MSZP pártlistára leadott  szavazatok aránya (2002)
97. ábra Az MSZP pártlistára leadott  szavazatok aránya (2006)
98. ábra A FIDESZ–KDNP pártlistára leadott  szavazatok aránya (2010)
99. ábra A Kárpát-medence magyar tehetségei (1942)
100. ábra Tudósaink szülőhelye
101. ábra Tehetség-egyenleg
102. ábra A települések számának és lakosságszámának megoszlása nagyságcsoportok szerint (2010)
103. ábra Településállomány és -hálózat
104. ábra Településsűrűség (2010)
105. ábra Településméret (2008.01.01.)
106. ábra Külterületek (tanyák) (2001)
107. ábra Tanyás településszerkezetű terület Mórahalom határában
108. ábra Az 50 ezer főnél népesebb városok
109. ábra Várossá nyilvánítások
110. ábra Városhierarchia
111. ábra Színházak (2007)
112. ábra Felsőfokú oktatási intézmények (2007)
113. ábra Kórházak (2007)
114. ábra A brutt ó hozzáadott  érték mennyisége és az egy főre jutó összege a városokban (2007)
115. ábra A városok típusai (2010)
116. ábra Komfort nélküli lakások (2001)
117. ábra Az üres lakások aránya településcsoportonként (2001)
118. ábra A felsőfokú végzett ségűek aránya Budapest városrendezési körzeteiben
119. ábra A budapesti városrégió funkcionális-morfológiai tagozódása
120. ábra A népességszám változása a budapesti városrégió funkcionális-morfológiai övezeteiben 

(1990–2001)
121. ábra Vándorlási egyenleg a budapesti agglomeráció településein (1990–2007)
122. ábra A felsőfokú végzett ségűek aránya a budapesti városrégió funkcionális-morfológiai 

övezeteiben (2001)
123. ábra Az 1990 után épült lakások aránya a budapesti városrégió funkcionális-morfológiai 

övezeteiben (2001)
124. ábra A budapesti agglomeráció térszerkezete
125. ábra Napi ingázók aránya az aktív keresők körében a budapesti agglomerációban (2001)
126. ábra A gazdasági fejlett ség területi különbségei (1975)
127. ábra A gazdasági fejlett ség területi különbségei (1994)
128. ábra A gazdasági fejlett ség területi különbségei (2008)
129. ábra A külföldi működőtőke (FDI) állománya (2008)
130. ábra Rendszeres szociális segély (2009)
131. ábra Az adófi zetők jövedelme (2009)
132. ábra Hátrányos helyzetű kistérségek (2010)
133. ábra Működő vállalkozások (2008)
134. ábra Az EU strukturális alapjaiból származó támogatás (2004–2006)
135. ábra A mezőgazdaság brutt ó termelési értéke (1989–2009)
136. ábra A földhasznosítás szerkezete
137. ábra A földhasználat átalakulása (1980–2010)
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138. ábra Növénytermesztés (2009)
139. ábra Állatállomány (1989–2010)
140. ábra Állatt enyésztés (2010)
141. ábra Mezőgazdasági területek (2010)
142. ábra A mezőgazdasági ágazat résztvevői (2008)
143. ábra Mezőgazdasági magángazdaságok (2000)
144. ábra A szántóföld ára (2009)
145. ábra Szilárd ásványi nyersanyagok (2009)
146. ábra Kőszéntermelés (1987–2009)
147. ábra Szénhidrogének termelése, tárolása és vezetékes szállítása (2011)
148. ábra Kőolajfogyasztás (behozatal és termelés, 1965–2009)
149. ábra Főbb gáz- és olajvezetékek Európa keleti felében
150. ábra Földgázfogyasztás (behozatal és termelés, 1965–2009)
151. ábra Az erőművek energiahordozó-felhasználása (1955–2009)
152. ábra Főbb erőművek és a villamosenergia-rendszer hálózata (2010)
153. ábra Európai villamosenergia-rendszerek (2010)
154. ábra Az ipari vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint
155. ábra Külföldi tőkebefektetés és brutt ó hozzáadott  érték az iparban (2008)
156. ábra Ipari beruházás (2009)
157. ábra Az ipari termelés volumenindexe (1990–2010, előző év = 100%)
158. ábra Ipari termelés és export (2009)
159. ábra Ipari foglalkoztatás (1990–2009)
160. ábra Az ipari foglalkoztatott ak ágazatok szerint (2009)
161. ábra Fontosabb vállalkozások a közúti járműgyártásban és a számítógép-, elektronikai-, optikai 

termékgyártásban (2008)
162. ábra Fontosabb vállalkozások a vegyiparban (2008)
163. ábra Fontosabb vállalkozások a textil- és ruházati iparban (2008)
164. ábra Fontosabb vállalkozások az élelmiszeriparban (2008)
165. ábra Ipari parkok (1997–2009)
166. ábra Az ipar területi szerkezetének átalakulása
167. ábra A főutak forgalomterhelése (2008)
168. ábra Külföldi gépjárművek forgalma (2008)
169. ábra A közutak állapota (2008)
170. ábra Személygépkocsi-ellátott ság
171. ábra Vasúthálózat (2010)
172. ábra Vasúti személyforgalom (2010)
173. ábra Hajózható víziutak (2009)
174. ábra Repülőterek (2009)
175. ábra Budapest-Ferihegy nemzetközi légiforgalma (2010 nyár)
176. ábra A belföldi távhívás primer körzetei (2010)
177. ábra Távközlési gerinchálózat és telefonellátott ság (2009)
178. ábra A harmadik generációs HSDPA mobiltelefon-hálózat elérhetősége (2010)
179. ábra HOTSPOT ellátott ság (2009)
180. ábra Helyi televíziók és rádiók műsorszórása (2009)
181. ábra A bankhálózat régiók szerint
182. ábra Bankhálózat (2008)
183. ábra Bankhálózat Budapesten
184. ábra Betétgyűjtés és hitelezés (2008)
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185. ábra A működő kereskedelmi vállalkozások számának alakulása (1996–2007)
186. ábra A külföldi működőtőke-befektetések alakulása a kereskedelemben
187. ábra A „G” szektorban megvalósult beruházások (2001–2008)
188. ábra A napicikk-kereskedelem 10 legnagyobb szereplőjének piaci súlya (részesedés a teljes 

kiskereskedelmi forgalomból, 2008) (%)
189. ábra A legnagyobb piaci részesedésű kereskedelmi formák térbeli elterjedése (2008)
190. ábra A kiskereskedelmi üzletek számának és alapterületének alakulása
191. ábra A jövedelmek és a kiskereskedelmi üzlethálózat területi egyenlőtlenségei (2000–2008)
192. ábra A kiskereskedelmi központok hierarchiája (2007)
193. ábra A fogyasztópiac és kiskereskedelem térstruktúrái Budapesten és tágabb térségében 

(2008)
194. ábra Külkereskedelem (2008)
195. ábra Magyarországra látogató külföldiek a tartózkodás időtartama szerint (2004–2009)
196. ábra Magyarországra látogató külföldiek az utazás motivációja szerint (2009)
197. ábra Fontosabb turisztikai vonzerők (2009)
198. ábra A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma megyénként (2004–2009)
199. ábra Külföldiek ingatlanvásárlásai Magyarországon (2001–2006)
200. ábra Külföldre látogató magyarok a tartózkodás időtartama és az utazás motivációja szerint 

(2009)
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