
Az európai egységes valuta: az EURO
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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=tkHnsRwuNeQ
https://www.youtube.com/watch?v=tkHnsRwuNeQ
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1989 - LEDŐL A „VASFÜGGÖNY”

1989-ig Magyarország 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!
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Peti külföldön 
szeretne dolgozni, 
de még nem tudja, 
hogyan induljon el. 

Menjen vagy 
maradjon?

Külföldön élő és dolgozó 

magyarok 2013 végén (fő)

Egyesült Királyság 300 000
Németország 135 614
Ausztria 63 251
Szlovákia 9920
Hollandia 9245
Spanyolország 8935
Svájc 7947
Írország 7899
Olaszország 7749
Franciaország 7500

forrás: napi.hu

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
forintban!

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 Németországban egy részben berendezett lakás 
általában azt jelenti, hogy van konyha, amit át lehet venni az előző 

tulajdonostól 800-3000 euro közötti összegért (ez opcionális, de ha az 
ember nem veszi át, akkor az előző tulajdonos kiszereli és viszi tovább 

magával).

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megdobbento_600_ezer_magyar_mar_kulfoldon.581118.html
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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!

Magyarországi beruházások 
– a magyar gazdaság 

fejlődése
Az elmúlt 10 évben 

Magyarországon 
megvalósult fejlesztések 

97%-át uniós 
társfinanszírozással 

fizettük.

Várkert Bazár

MOL Bubi
Turisztikai 

beruházások

OK Oktatási Központ

Margit híd

https://www.youtube.com/watch?v=l2sLAhvZR3k
https://www.youtube.com/watch?v=l2sLAhvZR3k
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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


Ha tudásodat tovább mélyítenéd és szeretnél trénereinktől tanulni az Európai Unióról, 

akkor az alábbi gombra kattintva megtekintheted E-learning videóinkat. Ha pedig játszva 

tanulnál a pénzügyekről azon belül az EU pénzügyeiről, akkor látogass el 

Élményportálunkra, a www.sulibank.hu-ra!

Kattints!

http://www.oktavoktatas.hu/tananyagok/elearning/videok.html
http://www.oktavoktatas.hu/tananyagok/elearning/videok.html
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