
Az európai egységes valuta: az EURO
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1999.01.01.
VIRTUÁLIS VALUTA

2002.01.01
BANKJEGYEK, ÉRMÉK

A hídmotívum kifejezi az Európa népei, 
illetve az Európa és a világ többi része 

közötti kommunikációt.

A kapu- vagy ablakmotívum 
kifejezi Európa nyitottságát és 

együttműködési készségét.

Az EURO jele:

19 tagállamban 
hivatalos fizetőeszköz

Miért jó az euro az 
uniónak?

Megszűnik az árfolyamkockázat az 
eurozóna tagországain belül.

Könnyíti a kereskedelmet a 
kontinensen belül és kívül 
egyaránt.

Növeli az utazási hajlandóságot és 
a mobilitást.

Versenyképessé teszi az adott 
ország piacait.

Tudod-e, hogy mi volt az euro 
előtti nemzeti fizetőeszköze a 

németeknek, a franciáknak és a 
spanyoloknak?

Kattints!

https://www.youtube.com/watch?v=dpW-xQWN8tY
https://www.youtube.com/watch?v=dpW-xQWN8tY
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1989 - LEDŐL A „VASFÜGGÖNY”
1989-ig Románia egy másik „világ volt. A „vasfüggöny” megszűnésével az eszmék, 

gondolatok és az emberek szabad mozgását évtizedekig akadályozó válaszvonal szűnt meg. 

Európa hidegháborús 
kettéosztottságának 
politikai metaforája

MEGNYÍLIK A VILÁG!

Az 1991-ben bevezetett új alkotmány az országot félprezidenciális köztársasággá nyilvánította, melyben elismerték az 
alapvető emberi és szociális jogokat. 

A rendszerváltás Romániában ment végbe a leglátványosabb és legvéresebb körülmények között. 
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Sebi külföldön 
szeretne dolgozni, de 

még nem tudja, 
hogyan induljon el. 

Menjen vagy 
maradjon?

AUSZTRIA (átlagbér)

2320 €
AUSZTRIA (minimálbér)

1450 €

NAGY-BRITANNIA (átlagbér)

2600 €
NAGY-BRITANNIA 

(minimálbér)

1254 €

NÉMETORSZÁG 
(átlagbér)

2950 €
NÉMETORSZÁG ( nincs 

központilag megállapított 
minimálbér)

A KÖLTSÉGEKET KÜLFÖLDÖN IS FIZETNI 

KELL!

Tömegközlekedés (havi bérletek):

London: kb. 100 - 140 font / hó

Bécs: kb. 120 - 145 euró / hó

Berlin: kb. 160 - 190 euró / hó

Számold ki, 
mennyi ez 

leiben!

Lakhatás (bérleti díjak):

London: kb. 400 - 900 font / hó

Bécs: kb. 300 - 500 euró / hó

Berlin: kb. 600 - 1000 euró / hó

Élelmiszer?

Rezsi (víz, gáz, villany stb.)?

Tudtad-e, hogy immár hivatalos adatok szerint közel ötmillió román vendégmunkás 
dolgozik külföldön? Az adatot részben a Románia nagykövetségei és konzul hivatalai 
által megküldött számok alapján, részben pedig a külföldi román vendégmunkások 

helyzetét rendszeresen nyilvántartó profi.ro internetes híroldal szerint állapították meg.

Forrás: https://kulfoldimunka.co

https://kulfoldimunka.co/
http://kulfoldimunka.co/2013/03/27/mennyit-kereshetsz-kulfoldon-ime-a-nagy-berlista/
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Az áruk szabad 
áramlása

A személyek 
szabad 

mozgása

A szolgáltatások 
szabad 

áramlása

A tőke szabad 
áramlása

A tagországok vállalatai számára biztosítani kell a lehetőséget,
hogy egyenlő értékesítési feltételekkel induljanak a többi
tagország piacán.

Magánszemélyek és vállalkozások egyaránt
szabadon mozgathatják tőkéjüket.

Mit jelent 
az, hogy 
tőke?

Az EU-n belüli szolgáltató bármelyik tagállamban,
megkülönböztetés nélkül, a helyi szolgáltatókkal
megegyező bánásmódban kell hogy részesüljön.

Minden EU-s állampolgár szabadon lépheti át az országhatárokat, 
és bárhol letelepedhet, akár tartósan is. Jogosult az adott ország 
szociális rendszerének szolgáltatásaira, és szabadon vállalhat 
munkát is. Tilos bármilyen állampolgárság szerinti különbséget 
tenni a tagállamok munkavállalói között, a munka díjazását és a 
munkafeltételeket  illetően. 

Az Unió aktív 
lakosságának 
nagy része a 
szolgáltatás 
szektorban 
dolgozik.
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Vállalkozásalapítás és EU-s támogatások

gazdasági ismeretek általános iskolásoknak

egyéni vállalkozóként

társaságokvagy

formájában.

Kattints!

Romániai beruházások – a 
román gazdaság fejlődése

Student Bike Investiții în turism

Producție de energie solară

Autostrăzi

https://www.youtube.com/watch?v=eJdOkuNInoE
https://www.youtube.com/watch?v=eJdOkuNInoE


6.

Európa közös valutájáért, az euróért felelős
központi bank. Legfontosabb feladata az euro
vásárlóerejének megőrzése és stabil árak
biztosítása az euroövezetben.

gazdasági ismeretek általános iskolásoknak

Árstabilitás megőrzése

Együttműködés a tagországokkal

Bankjegyek kibocsátása

Árstabilitásról akkor beszélhetünk, ha 
a pénzünk az idő múlásával is megőrzi 
az értékét. Ez például akkor fontos, ha 
félre szeretnénk tenni valamire, amit 

csak később akarunk megvenni.

Nézz utána, hogy kik az euroövezet tagjai!

Az euró válsága 2010 tavaszán kezdődött, amikor a
befektetőknek kételyei támadtak Görögország közpénzügyeinek
fenntarthatóságával kapcsolatban. A magas államadósság miatt
belátható közelségbe került a görög államcsőd veszélye, és ezt
csak a többi eurozóna tagállam által összeállított mentőcsomag
segítségével tudta az ország elkerülni.Tudod-e, hogy az Európai Központi Bank 

székhelye Németországban van? Legfelsőbb 

döntéshozó szerve a Kormányzótanács. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9ZzsveoxA
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A témához kapcsolódó linkgyűjtemény:
Euróérmék és bankjegyek

Az egységes európai 

valuta története
Az euróövezet központi 

bankja

Nézd meg, hogy kik az 

euróövezet tagjai!

Érdekel, hogy milyen 

fejlesztések valósultak 

meg uniós támogatással 

Romániában?

Az euróválság

5 percben

https://www.youtube.com/watch?v=NxPwPKmPYpQ
https://www.youtube.com/watch?v=NxPwPKmPYpQ
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.ro.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.ro.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_ro.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GGqQJS-dATw
https://www.youtube.com/watch?v=GGqQJS-dATw
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.primaria-constanta.ro/machete/Macheta2.aspx?machetaID=2&paginaID=303&detaliuID=961&lang=ro
http://www.primaria-constanta.ro/machete/Macheta2.aspx?machetaID=2&paginaID=303&detaliuID=961&lang=ro
http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurovalsag_ot_percben.html
http://www.mfor.hu/cikkek/Az_eurovalsag_ot_percben.html
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Élet és vállalkozás 

az EU-ban

KGSTEGK

Nézd meg, mire költik az uniós pénzeket 

Romániában!

Európa 2020 

stratégiáról 

dióhéjban

Pályázz és tanulj tovább az EU-ban!

Uniós kiadások országonként 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html#romania
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_hu.html#romania
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-life/index_ro.htm
http://europa.eu/eu-life/index_ro.htm
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAER
https://ro.wikipedia.org/wiki/CAER
http://www.erasmusplus.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=NIQLBz0uYa8
https://www.youtube.com/watch?v=NIQLBz0uYa8
https://www.youtube.com/watch?v=139QeF_D6rI
https://www.youtube.com/watch?v=139QeF_D6rI
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