
Kedves Hetedikesek! 

Itt a segítség, amiről beszéltem:  

Gazdasági alapismeretek 

 

Gazdaság: az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, forgalmazásával és 

fogyasztásával összefüggő jelenségek összessége. 

Meghatározza az egyes országok működésének alapját. 

 

    meghatározó elemei 

 

 termelés      fogyasztás 

 

Felosztása:  1. A gazdaság ágazatai alapján 

 

mezőgazdaság   ipar    szolgáltatások 

állattenyésztés,   nehéz és   oktatás,turizmus, 

növénytermesztés stb  könnyűipari ágazatok közlekedés,távközlés,stb 

 

  2. Az előállított termékek jellege alapján 

 

első szektor   második szektor  harmadik szektor 

nyersanyagok   feldolgozó    szolgáltatások 

előállítása    tevékenységek 

 

Gazdaság fejlettségét meghatározó elemek: 

 

- foglalkozási szerkezet:  

-késztermék előállításához szükséges: nyersanyag, szaktudás 

(szakképzett munkaerő), tőke (gyárak, segédeszközök) 

nagy szaktudást igénylő, korszerű termékek előállítása a fejlett gazdaságú 

országokra jellemző 

-fejletlenebb országokban: első szektorban dolgoznak a legtöbben 

-legfejlettebb országokban a harmadik szektorban, azaz a szolgáltatásban 

dolgozók aránya a legnagyobb 

 

- gazdasági szerkezet aránya:  

Megmutatja, hogy melyik gazdasági ág milyen arányban járul hozzá a javak 

előállításához. 

 

- bruttó hazai termék /GDP (Gross Domestic Product): 

Egy országban, egy adott év alatt előállított új termékek és szolgáltatások 

értékének összessége egy főre vetítve. 

 

 



Pénzügyi alapismeretek, alapfogalmak 

 

A különböző áruk, termékek és szolgáltatások értékét pénz segítségével határozhatjuk 

meg.  

Mitől függ, hogy mennyibe kerül egy termék? 

- ráfordítás 

- kínálat 

- kereslet 

-  

Fizetőeszközök: pénz (bankjegy, érme), bankkártya (kézzel fogható pénzmozgás nincs) 

Mi az ATM? ATM (Automated Teller Machine), azaz bankautomata, amely egyszerű 

módot biztosít a kártyabirtokosnak, hogy bankszámlájáról pénzt vegyen fel, és/vagy más 

szolgáltatásokat vegyen igénybe, mint például egyenleglekérdezés, készpénz befizetése. 

 

Kereskedelem: haszonszerzés reményében, vásárlói igények kielégítése a feladata. 

 

Valuta: egy ország pénze a nemzetközi forgalomban. 

 

A különböző országok más és más bankjegyeket és érméket használnak, az egyes 

országok pénzneme eltér egymástól. Például, amíg hazánkban magyar forintot (HUF) 

használunk fizetési eszközként, addig Japánban japán jennel (JPY), az USA-ban 

amerikai dollárral (USD) és az Európai Unió tagállamai közül több országban euróval 

(EUR) fizetnek. A valuta mindig valamely idegen ország törvényes fizetési eszközét, 

konkrét pénznemét jelenti. Így Magyarországon minden külföldi pénz valuta, de a forint 

csak külföldön válik azzá.  

 

 

 

 

Nemzetközi szervezetekről a tankönyv 85. oldalán, színes téglalapokban található 

információk alapján kell készülni. 


