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ELŐSZÓ

Kedves Diákok! Kedves Tanárok!

A Nemzetközi Földrajzverseny első három helyezettjével, Hu-
nyadi Dorottyával, Mutava Musyimivel és Hirosi Toyotával 
Föld körüli útra hívunk titeket/önöket! Utazásunk célja, hogy 
választ kapjunk világunk alapvető társadalomföldrajzi kérdé-
seire. Ahhoz, hogy a legfontosabb tényeket és összefüggéseket 
meg tudjuk érteni, először is el kell sajátítanunk egy speciális 
iránytű használatát. Milyen is ez az iránytű? A válasz nagyon 
egyszerű: ez a könyv lesz az iránytűnk ebben a tanévben, amely-
ben most éppen ezeket a sorokat olvassátok/olvassák. 
Hogyan használjuk ezt a könyvet? Hogyan tanuljunk? 
n  Először is olvassuk át gondosan és alaposan a lecke 

anyagát! Így rátekintésünk lesz arra, hogy adott órán mivel 
foglalkozunk. Könyvünkben normál betűmérettel jelöltük 
a szakközépiskolai társadalomföldrajz-anyagot és apró 
betűvel a még ehhez tartozó, csak a gimnáziumi tanulók 
számára írt tananyagot. 

n  Majd tanulmányozzuk át az egyes témaköröket! A 
könyvben kiemeléssel jelöltük a legfontosabb fogalmakat és 
összefüggéseket. Értelmezzük ezeket az új ismereteket! Ha 
nem értjük, ne nyugodjunk bele! Beszéljük meg tanárunkkal, 
szüleinkkel és osztálytársainkkal! Nagyon fontos, hogy 
legyünk aktívak! Mindig gondolkozzunk el azon, hogy az új 
fogalmak és ismeretek a mindennapjaink világában hogyan 
jelennek meg!

n  Minden órához több feladat is tartozik. Sőt az ábrákhoz, 
fényképekhez még külön kérdéseket is mellékeltünk. 
Adjunk választ ezekre is, oldjuk meg minél kreatívabban 
ezeket a feladatokat! Legyen mindig önálló véleményünk!

n  Egyes leckékben apró betűs, narancsszínű alapra nyomtatott, 
kiegészítő részek is találhatóak. Ezek többnyire olyan 
fogalmakat, folyamatokat magyaráznak meg, amelyek 
ismerete elősegíti a fejezet anyagának megértését, de ezeket 
megtanulni nem kell. 

n  Könyvünkben kiemelt hangsúllyal szerepel az önálló 
ismeretszerzés, az önálló tanulás elősegítésének érdekében. 
Ezért a könyvben több munkáltató óra, vagyis projektfeladat 

is található: így a „Fordul a földgömb”, „Észak-Európa”, „A 
mediterrán térség”, „A jugoszláv utódállamok”, „Közép-
Ázsia”, a „Közel-Kelet” és „Hazánk régió” című lecke. E projekt- 
feladatok mind egyéni, mind csoportmunkában feldolgoz-
hatóak, a megadott kérdések megválaszolásával és az adott 
feladatok elvégzésével.    

n  Földrajzi tanulmányaikhoz rendszeresen használjunk térképet! 
A földrajzi helyeket mindig keressük meg az atlaszunkban! 
A legjobb tanulási mód az, ha az adott témakörhöz 
kapcsolódó térkép mindig előttünk van, így ugyanis 
térlátásunk folyamatosan fejlődik.     

n  Minden óraanyag tanulásának a végén adjunk választ 
az összefoglaló kérdésekre, s így gondoljuk át ismét az új 
ismereteinket!

n  Mind a négy nagyfejezet végén – zöld háttéren lévő – összefoglaló 
órák is találhatóak. Az első (A 21. század világgazdasága) 
és második (Régiók, országok, országcsoportok a 21. 
században) nagyfejezet összefoglaló leckéi az autógyártás 
és az autóversenyzés (Formula-1) világán keresztül foglalja 
össze a tanult ismereteket. Az itt lévő ismereteket megtanulni 
nem kell, de a kérdések megválaszolásával és a feladatok 
elvégzésével a tananyagot érdekes, „játékos” formában tudjuk 
rendszerezni, és mindennapjaink világában újraértelmezni. 
A harmadik (A 21. század globális problémái) és negyedik 
(Magyarország a 21. században) nagyfejezet összefoglaló 
órái projektfeladatok, amelyeket mindenképpen el kell 
végeznünk, ugyanis szorosan hozzátartoznak a tananyaghoz.   

n  Legyünk aktív résztvevői a világunknak! Bővítsük állandóan 
ismereteinket! Minden óra anyagához internetcímek 
csatlakoznak, azzal a céllal, hogy a megjelölt honlapokról 
minél több aktuális információt tudjunk lehívni. 

Korunk világának megértése semmihez sem fogható élményt 
jelent! Ehhez kíván sok sikert a szerző és egyben szeretettel kö-
szönt benneteket a 21. század új és izgalmas világában! 

Kedves Utasaink! Kérjük, csatolják be a biztonsági öveket, a világ 
körüli utazás kezdetét veszi!

Köszöntöm a Magyar Televízió nézőit. Körülöttem ül-
nek a Nemzetközi Földrajzi Társaság középiskolai 
versenyének résztvevői, akik Budapesten mérték 
össze tudásukat. A verseny első három helyezettje 
világ körüli útra indulhat, hogy választ keressen arra, 
milyen is a MI VILÁGUNK.
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Kedves Diákok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Nemzetközi Föld-
rajzi Társaság elnökeként nekem jutott az a megtisztelő feladat, 
hogy kihirdethetem a verseny eredményét. Az I. Nemzetközi Föld-
rajzi Verseny harmadik helyezettje: Hirosi Toyota, Japánból. Hirosi 
Toyota a Masuhito Császári Gimnázium 3. osztályos tanulója. Ver-
senydolgozatának címe: A társadalmi hagyományok szerepe a je-
lenlegi japán gazdasági fejlődésben.

A verseny második helyezettje: Mutava 
Musyimi Kenyából. Mutava Musyimi az 
Uhuru Kenyatta Gimnázium 2. osztályos 
tanulója. Versenydolgozatát „A nem- 
zeti parkok szerepe a kenyai turizmus-
ban: ökológiai szempontok és gazda-
sági érdekek” címmel készítette.

Az első helyezést elérő diák különdíjban is részesül. 
Bemutathatja hazáját a világ többi középiskolás diák- 
jának. A 2014. évi Nemzetközi Földrajzi Verseny győz- 
tese, Hunyadi Dorottya Magyarországról. Hunya-
di Dorottya a Stein Aurél Gimnázium 10. osztályos 
tanulója. Versenydolgozatának címe: Magyarország 
gazdasági versenyképessége az európai gazdasá-
gi térben.

A MI VILÁGUNK 
– A 21. SZÁZAD 
KEZDETÉN
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A MI VILÁGUNK világ körüli út célja, hogy közösen adjuk választ arra, 
hogy milyen társadalmi, gazdasági, környezeti, politikai tényezők jel-
lemzik a 21. század elején világunkat. Célja az is, hogy együtt gon-
dolkozzunk arról, hogy milyen közös megoldási javaslatokat tudnánk 
kidolgozni Földünk legfontosabb, sőt egyre égetőbb problémáinak a 
megoldására.

Második állomásunk a New 
York-i Értéktőzsdén lesz. 
s majd innen átrepülünk 
Európába, Brüsszelbe, az 
Európai Bizottság ülésé-
re. Innen tovább utazunk 
Moszkvába, s meglátogat-
juk Oroszország elnökét.

Az európai kontinensről 
visszarepülünk az USA-
ba, s többek között láto-
gatást teszünk az egész 
világ kutatási-fejlesztési 
„fellegvárában”, a Szilíci-
um-völgyben.

Innen tovább utazunk Bra-
zíliába, majd az ázsiai konti-
nensen kínai, japán és indi-
ai körutazást teszünk. Majd 
Kenyába megyünk, ahol 
be fogjuk járni hazám híres 
nemzeti parkjait.

Kenyából Európába, Párizsba repü-
lünk, arra a nemzetközi konferenciára, 
amelynek keretében a tudósok elkészí-
tették a 21. század végi Föld „makett-
jét”. Párizsból Magyarországra látoga-
tunk, ahol bemutathatom szülőhazá-
mat társaimnak.

A magyar televíziónézők ne-
vében kívánom nektek, hogy 
mostani sikeres szereplésetek 
jövőbeli geográfus pályátok 
nyitóállomása legyen! Meg-
kérlek benneteket, mutassá-
tok be röviden „A MI VILÁ-
GUNK” elnevezésű világ kö-
rüli utat a televíziónézőknek!

Világ körüli utunkat 
Észak-Amerikában, 
New Yorkban, az 
ENSZ székházában 
kezdjük, ahol fogad 
minket az ENSZ fő-
titkára, s részt ve-
szünk az ENSZ 
rendkívüli konferen-
ciáján is.

Köszöntöm világunk három legkiválóbb földrajzos di-
ákját. Ban Ki-moon vagyok, az ENSZ főtitkára. Nagy 
örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek az 
ENSZ New York-i székházát, s röviden felvázolhatom 
a világ legfontosabb szervezetének működését.
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A NEMZETÁLLAMOK

Az állam fogalma

Egy állam létének három tényezője az állandó la-
kosság, a meghatározott terület és a saját kormány. 
Jogi értelemben ezt úgy is mondhatjuk, hogy az ál-
lamot olyan szervezetnek tekintjük, amely hatalmat 
gyakorol egy meghatározott területen élő népesség 
felett.

Az állam lényegi tulajdonsága politikai független-
sége, hivatalos szóval élve szuverenitása. Mit jelent 

a szuverenitás? Legfő-
képpen azt, hogy az ál-
lamok területe, politi-
kai függetlensége sért-
hetetlen. Jogukban áll 
szabadon megválasz-
tani és fejleszteni po-
litikai, gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális 
rendszerüket. A  világ 
békéjének legfőbb zá-
loga az, hogy minden 
állam köteles békében 
élni más államokkal. 

Kötelesek maradéktalanul eleget tenni a nemzetközi 
előírásoknak, így például az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete (ENSZ) előírásainak is.

Az állam területe és népessége

Az állam területének határát országhatárnak nevez-
zük. Megkülönböztetünk természetes és mesterséges 
határvonalakat. A  természetes határvonalak hosszú 
történelmi folyamat során alakultak ki, és gyakran va-
lamilyen hegyvonulattal, folyóval, vagyis földrajzi ha-
tárral esnek egybe. Határvonalnak egy hegyvonulat 
esetében a vízválasztót, egy folyó esetében a sodorvo-
nalat tekintjük. A történelmi fejlődésnek köszönhető-
en a természetes határvonalak sokszor nem esnek egy-
be az etnikai határokkal. A  mesterséges határvonal 
kizárólag elméleti úton megállapított határvonal. Igen 
gyakoriak a sivatagi területeken. A mesterséges határ-
vonalak sok esetben ún. asztronómiai határnak felelnek 
meg, vagyis a határvonal valamelyik  hosszúsági vagy 
szélességi kört követi. 

Az állam létének másik meghatározó tényezője az 
állandó lakosság. Az egy adott területen élő 

A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

Melyik állam határát őrzi
a képen látható gárdista?

Melyik európai ország fővárosában található
a képen látható tér? Nevezzük meg a tér két
fő épületét!

Magyarország honlapja: http://www.magyarorszag.hu
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népességét más szóval nemzetnek is nevezzük. Jelenleg 
a politikában a nemzet fogalmát két különböző, bár 
egymással összefüggő értelemben is használjuk. Egy-
részt nemzet alatt értjük az egy adott államhoz tartozó 
népességet, s ekkor a közös terület a nemzet fogalmának 
alapja. A másik értelmezés szerint a nyelv és a kultúra 
azonossága az adott nemzethez való tartozás alapja. 
Ezt másképpen „kultúrnemzetnek” is szoktuk nevezni.

Az államforma – a kormányforma

Az államforma nem más, mint az államhatalom gya-
korlásának módja. Az államforma egyik meghatározó 
összetevője a kormányforma. A kormányforma a leg-
felsőbb állami szervek rendszere, s e szerveknek a la-
kossághoz való viszonya. Mit értünk ez alatt? Példá-
ul azt, hogy a lakosságnak milyen szerepe, lehetősége 

A világ legnagyobb és legkisebb területű országai
Melyek Földünk legnagyobb és legkisebb területű országai? Tanulmányozzuk át együtt a következő térképet, amely Földünk ti-
zenöt legnagyobb és tizenöt legkisebb területű országát ábrázolja! Készítsünk táblázatot arról, hogy mekkora ezen országok te-
rülete! A legkisebb országok közül válasszunk ki egyet, s keressünk róla anyagokat az interneten! Készítsünk az országról bemu-
tatót! Sok sikert!

A világ legnagyobb és legkisebb népességű országai
Melyek Földünk legnagyobb népességű országai? Készítsünk egy táblázatot, amely a világ tíz legnépesebb országát tartalmaz-
za! A feladathoz az információt a Világbank honlapjáról gyűjtsük!

A Világbank honlapja: http://www.worldbank.org

17230-1 Az ember és 1-102-kor_2016.indd   9 11/04/16   13:44



10

szóval egyközpontú köztársaságok) és szövetségi 
(több tagállamot egyesítő) berendezkedésű államok. 
A központilag irányított köztársaságokban egy parla-
ment és egy kormány működik, míg a szövetségi köz-
társaságokban minden tagállamnak saját parlamentje 
és kormánya van. Ez utóbbi esetében központi irányí-
tás alatt csak az állam egészének működését biztosító 
és felügyelő szervek vannak (például a külügyminisz-
térium, a nemzetvédelemért és a belső biztonságért fe-
lelős szervek). 

A  monarchikus államformában a hatalom élet-
hossziglan és rendszerint örökletesen egy személy-
hez, az uralkodóhoz fűződik. A monarchikus állam-
formának két fő típusa van, az abszolút monarchia és 
az alkotmányos vagy parlamentáris monarchia. Az 
abszolút monarchiában az uralkodó az állam hatalmá-
nak kizárólagos forrása és birtokosa. Az uralkodót ún. 
felségjogok illetik meg. Az uralkodó megszólítása le-
het: király, császár, cár, szultán stb. Földünkön már csak 
néhány országban van abszolút monarchia. Az alkot-
mányos vagy parlamentáris monarchiában az uralko-
dó felségjogait csak az alkotmány által szabályozott ke-
retek között gyakorolhatja, a törvényhozó hatalomban 
osztozik a mellette működő törvényhozó testülettel.

Kérdések és feladatok

1. Hogyan határozzuk meg az állam fogalmát?
2. Mikor szuverén egy állam?
3. Hogyan alakult ki a mesterséges határvonal?
4.  Mi a különbség az államforma és kormányforma 

között?
5. Mit értünk azon, hogy szövetségi köztársaság?
6.  Milyen jogai vannak az uralkodónak egy abszolút 

monarchiában?

A világ országai
államformák szerint

n		A  térkép alapján keressünk mi nél 
több olyan országot, ahol (egy-
központú és szövetségi) köztársa-
ság van!

n		Soroljunk fel minél több monarchikus 
államformájú országot! Melyek 
azok az államok, amelyekben még 
abszolút monarchia van? Keressünk 
információkat az interneten ezen 
abszolút monarchiákról! Nevezzük 
meg az abszolút monarchiák ural-
kodóit!

van a felsőbb állami szervek létrehozásában. Minél na-
gyobb, minél erősebb a lakosságnak ez a befolyásolási 
lehetősége, annál demokratikusabb kormányzati for-
máról van szó.     

Kormányforma szerint megkülönböztetünk köz-
társasági és monarchikus államformát. A  köztársa-
ság az állami berendezkedésnek az a formája, ahol 
az államfőt és az államhatalom legfelsőbb szervét 
(ez a köztársaságok legtöbbjében a parlament) meg-
határozott időre, választás útján jelölik ki. A  köz-
társaságok lehetnek központilag irányított (más 

Információk a világ országairól: http://www.nationsonline.org

Nevezzük meg hazánk kormányformáját
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Az egyes államok gazdaságát nemzetgazdaság-
nak nevezzük. A világgazdaságban és a világpolitiká-
ban a nemzetgazdaságok fejlettségi szintjét általában 
a GDP és a GNI mutatóival jellemzik. A bruttó ha-
zai termék (GDP = Gross Domestic Product) az egy 
országban egy év alatt megtermelt, végső felhaszná-
lásra kerülő termékek és szolgáltatások összes érté-
ke. Vagyis a GDP olyan mutatószám, amely egy or-
szág nemzetgazdaságának termelési eredményét méri. 
Fontos kiemelnünk, hogy a GDP kalkulációjába kizá-
rólag csak a végső felhasználásra kerülő termékek ke-
rülnek. Vagyis azokat a közbülső javakat, amelyekből a 
végső javak készülnek, nem veszik figyelembe. Példá-
ul a GDP kalkulációjába be kell vonni a kenyér érté-
két, míg a kenyér alapanyagait (búza, liszt) nem vehe-
tik számításba. Másik „bűvös” rövidítés a GNI. GNI 
vagyis Gross National Income, magyarul bruttó nem-
zeti jövedelem. A GDP és a GNI szoros kapcsolatban 
áll egymással. Ugyanis a bruttó nemzeti jövedelem a 
bruttó hazai terméknek a nemzetközi tranzakci-
ók (ügyletek) értékével kiegészített változata. Va-
gyis a külföldről beáramló és a külföldre kiáramló 
jövedelmeket kivonjuk egymásból, az így kapott ér-
téket hozzáadjuk a GDP-hez, s ez az új értékünk lesz 
a GNI. Egy olyan ország esetében, amelynek külföld-
ön nagyon komoly érdekeltségei vannak, a GNI értéke 
lényegesen meghaladhatja a GDP értékét. 

A bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti jövedelem 
mutatóját a világ országai saját nemzeti valutájukban 
fejezik ki. Így azonban az egyes államok gazdasági fej-
lettségi szintje csak nagyon nehezen hasonlítható ösz-
sze. Ezért a GDP és a GNI értékeit a világ vezető va-
lutájára, az Amerikai Egyesült Államok dollárjára, az 
ún. USA-dollárra (USD) átszámolva publikálják. A vi-

A GDP és a GNI

A Világbank által publikált GDP és GNI mutatók

lág vezető pénzintézete, az ENSZ egyik legfontosabb 
szakosított intézménye, a Világbank évente teszi köz-
zé ezeket a mutatókat. 

Az országok gazdasági fejlettségi szintjét a brut-
tó nemzeti jövedelem egy főre eső mutatója, a GNI/fő 
mutatóval fejezzük ki. A Világbank e mutatók alap-
ján az egyes országokat különböző fejlettségű – ala-
csony, közepes és magas jövedelmű – országok cso-
portjába osztja be.  

Gazdasági fejlettségi szintek és világméretű 
egyenlőtlenségek

Nemzetközi konferenciákon nagyon gyakran felme-
rül a kérdés: Milyen a világ gazdasági fejlettsége? 
A  Világbank évente kiadott jelentései alapján e kér-
désre könnyen választ adhatunk. Eszerint 2011-ben a 
világ átlagos GNI/fő értéke 9511 USD-nek felelt meg. 
A  gazdasági fejlettségi szintet szemléletesen jellem-
zi a születéskor várható átlagos élettartam mutatója is. 
A Földön a 2000-es években születettek várható átla-
gos élettartama 69 év volt. 

De mit jelentek valójában ezek a mutatók? A  je-
lenlegi világban az átlagos és az általános értékek-
hez milyen konkrét tartalom társul? 2011-ben az 
alacsony jövedelemmel rendelkező országcsoport át-
lagos GNI/fő értéke 569 USD volt, s ez a világ átla-
gos egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem mutatójá-
nak csak 6%-a. De az országok közötti egyenlőtlenség 
még e csoporton belül is igen hatalmas. A világ egyik 
legszegényebb országa a Kelet-Afrikában lévő Etió-
pia. A szinte állandó élelmezési problémákkal küzdő 
országban 2011-ben egy lakosra mindössze 370 USD 
GNI jutott. Az itt született gyermekek várhatóan át-
lagosan 56 évig élnek.

A közepes jövedelemszintnek megfelelő GNI/fő 
értékekkel rendelkező államok csoportján belül ta-
láljuk a legnagyobb eltéréseket. E jövedelemcsoporttal 
kapcsolatban igen sok vita alakult ki. Ennek eredmé-
nyeként a Világbank egy alacsonyabb és magasabb fej-

A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A Világbank honlapja: http://www.worldbank.org

A NEMZETGAZDASÁGOK
ÉS A PIACGAZDASÁG
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lettségű alcsoportot hozott létre. A közepes jövedel-
mű csoporton belül a magasabb fejlettségű alcsoport-
ban található például Oroszország, a világ legnagyobb 
területű országa (a GNI/fő értéke 10 730 USD) vagy 
Kína, amely Földünk legnépesebb állama, s immár a vi-
lág második legnagyobb nemzetgazdasága (a GNI/fő 
értéke 4940 USD).

A  magas jövedelmű országcsoporthoz tarto-
zó államok átlagos GNI/fő mutatója 2011-ben 
39 861 USD volt. Ez a világátlag hétszerese. A Világ-
bank által közölt mutatók alapján a világ három leg-
fejlettebb országa 2011-ben: Norvégia (88 890), Lu-
xemburg (77 580 USD) és Svájc (76 400). Magyar-
ország is a magas jövedelmű csoportban található. 

2011-ben az egy főre eső GNI-értéke 12 730 USD-
nek felelt meg és a születéskor várható élettartam át-
lagosan 74 év volt. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy napjaink világát a 
szélsőséges egyenlőtlenségek jellemzik. Az egyes or-
szágok a gazdasági fejlettséget tekintve rendkívüli 
módon eltérnek egymástól. 

A piacgazdaság fogalma és „működése”

A piacgazdaság lényegi eleme – ahogy ez az elneve-
zésből is következik – a piac. De mit is értünk e fo-
galom alatt? A piac szó szerinti értelemben olyan he-

A világ országai az egyes 
jövedelemcsoportok szerint 
(2011)

n		Keressük meg azokat az országokat 
a térképen, amelyek Etiópiához ha-
sonlóan a világ legszegényebb or-
szágai közé tartoznak! 

n		Keressünk olyan országokat a tér-
képen, amelyek gazdasági fej lett-
sége hasonló hazánkéhoz!

n		Készítsünk táblázatot a hazánkhoz 
hasonló gazdasági fejlettségű or-
szá gok GNI/fő értékeiről a Világbank 
adatai alapján!

Miért alacsony a várható élettartam Etiópiában?

Milyenek a világméretű különbségek?
: http://www.gapminder.org

1025 USD > 1026 – 4035 USD 4036 – 12475 USD 12476 USD < Nincs adat
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lyet jelöl, ahol javakat, árukat adnak el és vesznek. De 
piac lehet az értéktőzsde is, ahol a hosszú lejáratú ér-
tékpapírokkal kereskednek, sőt piacként funkcionálhat 
egy számítógépes hálózat is, ha segítségével valamilyen 
pénzügyi ügyletet bonyolítanak le. Vagyis a piac olyan 
valós és/vagy fiktív (elképzelt, elméleti) hely, ahol az 
eladók és a vevők kapcsolatba lépnek egymással. 

A piacgazdaságban bármely termék árát a keres-
let és a kínálat viszonya határozza meg. Ha egy adott 
termék iránt folyamatosan nő a kereslet, azaz egyre 
többen akarják ezt a terméket megvásárolni, de a gyár-
tók nem állítanak elő belőle folyamatosan többet, va-
gyis a kínálat nem változik, akkor a termék ára kezd 
növekedni. Amikor a termék gyártói látva a folyama-
tos keresletnövekedést, egyre többet gyártanak belőle, 
akkor nő a kínálat. Ha a kínálat nagyobb lesz, mint a 

Hasonlítsuk össze a „valós” és a „virtuális” piac működését!

A „valós” piac A „virtuális” piac. Miért virtuális piac az értéktőzsde?

kereslet, akkor a termék ára csökkeni fog. A piacgaz-
daság hajtóereje az egyéni nyereségre, a profitra való 
törekvés. Ennek alapfeltétele a magántulajdon és a 
magántulajdon biztonsága. Az államok többségében 
a magántulajdon nem kizárólagos, mindig létezik bi-
zonyos mértékű társadalmi tulajdon is. 

A piacgazdaság ”szereplői”

A  piacgazdaság három „főszereplője” a háztartások, 
a vállalatok és az állam. A  háztartások a fogyasztá-
si javak és a szolgáltatások fő vásárlói. Hogyan jutnak 
a háztartások jövedelemhez, hogy a fogyasztási java-
kat és a szolgáltatásokat megvegyék? Saját termelési 
tényezőik eladása révén, vagyis a háztartásokban élők 

Zürich a világ egyik vezető pénzügyi központja
Milyen gazdasági fejlettségű országban található ez a város?

A Gazdasági Versenyhivatal honlapja: http://www.gvh.hu
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munkát vállalnak vagy a háztartások pénzügyi megta-
karításokkal (pl. bankbetétek, részvények vagy kötvé-
nyek) rendelkeznek.  A  vállalatok legfőbb feladata a 
termékek és a szolgáltatások előállítása, céljuk a mi-
nél nagyobb jövedelem megszerzése. A háztartásokat 
és a vállalatokat együttesen magánszektornak nevez-
zük. Az állam piacgazdasági szerepe az egyes állami 
intézményeken keresztül nyilvánul meg. A kormányok 
működésének, az állam megszervezésének és „működ-
tetésének” alapja a különböző állami intézmények (pl. 
minisztériumok) és önkormányzatok megléte.  

A  piacgazdaság működése – az elmélet szerint – ki-
zárólag akkor hatékony, ha megvalósul a tökéletes pi-
aci verseny, vagyis minden termék és szolgáltatás árát 
kizárólag a kereslet és kínálat viszonya határozza meg. 
A  kormányzatnak ezért elsődleges feladata a töké-
letes piaci verseny feltételeinek megteremtése. Ha 
ugyanis bármely cég az adott termék piacán egyedural-
kodó lesz, vagyis monopolhelyzetbe kerül, akkor a cég 
által előállított termék árát már nem a kereslet és a kí-
nálat viszonya fogja megszabni, hanem maga az előál-
lító cég. Ezért a kormányzat törvények és rendeletek 
útján harcol a monopolhatalom ellen. 

Az államnak a tökéletes piaci verseny megteremté-
se mellett bizonyos össztársadalmi érdekeket is kép-
viselnie kell. Ezek megvalósításához szükséges állami 

Az állam szerepe a piacgazdaságban

kiadásokat a kormányzat a beszedett adókból fedezi. 
Össztársadalmi érdek a honvédelem és a belső köz-
rend fenntartása éppúgy, mint a piacon nem közvet-
lenül megjelenő ágazatok – közegészségügy, oktatás, 
kutatás, kultúra – támogatása, illetve fenntartása. Ha-
sonlóan állami feladatkör a környezet pusztításának, 
tönkretételének megakadályozása. Környezetünk vé-
delme nélkül gazdaságunk jövője szintén megkérdője-
lezhető. Állami feladatkör a társadalmi igazságosság 
szempontjainak érvényre juttatása is. Mivel a tökéle-
tes piaci verseny nagymértékű társadalmi egyenlőtlen-
ségeket idézhet elő, ezért a kormányzatnak bizonyos 
mértékű újraelosztási politikát is meg kell valósítania. 

Kérdések és feladatok:

1. Mit jelent a nemzetgazdaság fogalma?
2. Határozzuk meg a GDP fogalmát!
3.  Milyen mutatóval jellemezzük az országok gazda-

sági fejlettségét?
4.  Milyen jövedelemcsoportba osztja a Világbank az 

egyes országokat a GNI/fő mutatói alapján?
5. Határozzuk meg a piac fogalmát!
6.  Hogyan működik a kereslet és a kínálat elve a piac-

gazdaságban?
7.  Miért fontos az, hogy érvényesüljön a tökéletes pi-

aci verseny?
8.  Milyen össztársadalmi érdekeket kell képviselnie az 

államnak?

JÁTSSZUNK KÖZÖSEN PIACOT! 

Előkészületek:  
1.  Az osztály tagjait osszuk három csoportba! Az első csoportba ke-

rülnek az eladók, a második csoportba a vevők és a harmadik cso-
portba a „piacfelügyelők”.

2.  Az eladók közösen eldöntik, hogy mi lesz az az öt termék, amelyet 
árulni fognak (ez bármi lehet, például különböző gyümölcsök, köny-
vek vagy füzetek) A játék során mindvégig kizárólag ezt az öt termé-
ket lehet árulni!

3.  A piacfelügyelők előállítanak különböző címletű papírpénzeket. Ezek 
a következők: 10 és 20 peták, valamint 1 – 100 – 500 buznyák. Já-
tékunkban 1 buznyák 100 petákot ér.

4.  A piacfelügyelők meghatározzák mind az öt termék kínálati mennyi-
ségét és indulási árát. 

Játékszabályok:
1.  Mind az eladók, mind a vevők hozzanak létre 3-3 csoportot! E cso-

portok fognak egymással versenyezni.  
2.  A játék öt körből áll, ez alatt léphetnek az eladók és a vevők kapcso-

latba egymással. Hogyan? 

  Úgy, mint a piacon, vagyis az eladók célja, hogy minél nagyobb áron 
adják el a termékeiket, a vevők célja meg az, hogy minél kedvezőbb 
áron tudják e termékeket megvenni.

3.  Minden egyes kör időtartama 5 perc. Az időt a piacfelügyelők mérik.
4.  Minden egyes kör végén a piacfelügyelők az eladókkal megbeszél-

ve újra meghatározzák/meghatározhatják az öt különböző termék 
árát.

5.  Mind a három vevőcsoport 1000 buznyákkal kezdi a játékot.
6.  Minden vitás ügyet a piacfelügyelők rendeznek, és a piacfelügyelők 

ügyelnek a játékszabályok betartására is.

Ki nyer? Természetesen az/azok, aki/akik az igazi piacon is 
nyerne/nyernének.
Az eladók csoportjai közül az, akik a legtöbb terméket adták el, minél 
nagyobb áron, s így a legtöbb bevételre, szakmai nyelven profitra tet-
tek szert. A vevők csoportjai közül az, akik a legtöbb terméket vették 
meg, a lehető legkedvezőbb áron, s esetleg még az 1000 buznyákból 
meg is takarítottak.

Jó játékot!
Ugye, hogy nem is olyan nehéz megérteni a piac működését?

A Budapesti Nagybani Piac honlapja: http://www.nagybani.hu
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A  gazdasági termelés során a társadalom tagjai fo-
gyasztásra és beruházásra alkalmas javakat, valamint 
szolgáltatásokat hoznak létre a termelési tényezők se-
gítségével és átalakításával. A  termelési tényezőket 
más néven erőforrásoknak nevezzük. Az erőforrá-
sokat rendszerint négy csoportba osztjuk, úgymint a 
humán erőforrások, a természeti erőforrások, a tőke 
és a technológia csoportjába.

A  humán erőforrások kifejezés arra utal, hogy 
milyen az emberi tényező szerepe a gazdasági terme-
lésben. Vagyis a munkaerő, a dolgozó ember fizikai 
(pl. egészségi) állapota, szellemi képességei (oktatá-
si és képzettségi színvonala) milyen mértékben járul-
nak hozzá a gazdasági növekedéshez. A  természeti 
erőforrások – pl. ásványkincsek és energiahordozók, 
erdők, mezőgazdasági termelésre alkalmas földterü-
letek, éghajlati feltételek, vízkészletek – a gazdasági 
termelésben nélkülözhetetlenek, illetve ezek nélkül 
a gazdasági termelés bizonyos folyamatai el sem vé-
gezhetők. Sivatagi körülmények között gyakorlatilag 
nem vagy csak alig lehetséges mezőgazdasági terme-
lés vagy például a kitermelőipar alapját bizonyos ás-
ványkincsek megléte jelenti.

A  tőke olyan felhalmozott értéket, pénzt, va-
gyont, erőforrást jelent, amely tulajdonosa számára 
rendszerint újabb munkaráfordítás nélkül is rend-
szeres jövedelmet biztosít. A tőke három fő formá-
ja: a termelésben lekötött, termelési célokra felhasz-
nált termelőtőke (pl. gyárak, termelőberendezések, 
raktárkészletek), az értékesítésre váró árukban meg-
testesülő árutőke, valamint a korábbi tőkejövedel-
mekből származó pénztőke. A  technológiai fejlő-
dés, a műszaki haladás a gazdasági termelési folya-
mat központi eleme. A technológia fejlődésével több 
és olcsóbb termék állítható elő. A gazdasági termelé-
si folyamat átalakulása, legfontosabb változásai mind 
valamilyen technológiai találmányhoz, műszaki újí-
táshoz kapcsolódnak. 

A gazdasági termelés és a termelési tényezők Gazdasági növekedés – gazdasági termelékenység

A gazdasági növekedés alatt azt értjük, hogy az adott 
társadalom által előállított javak és szolgáltatá-
sok mennyisége, vagyis a gazdasági termelés tartó-
san emelkedik. Az előző órákon már tanultuk, hogy a 
gazdasági összteljesítmény mérőszáma a GDP (a brut-
tó hazai termék) és a GNI (a bruttó nemzeti jövede-
lem). Így a gazdasági növekedés úgy is definiálható, 
mint a GDP évi átlagos százalékos növekedési mér-
téke (rátája).

A gazdasági növekedés hátterében általában az erő-
források termelésbe történő nagyobb mértékű bevo-
nása áll, például több 
munkaerő alkalmazása, 
nagyobb termőterüle-
ten történő gazdálkodás 
vagy több termelőtőke 
bevonása. A  gazdasági 
növekedés rendszerint 
a gazdasági termelé-
kenység fokozódásával 
jár. A termelékenység a 
kibocsátásnak a ráfor-
dításokhoz viszonyított 
aránya. Milyen esetben 
nő a termelékenység? 

GAZDASÁGI TERMELÉS
– GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZÁSI
SZERKEZET

A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A világ gazdasági szerkezetének átalakulása (1970–2008)

mezőgazdaság ipar szolgáltatás
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– GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZÁSI

Néhány ország egy főre jutó 
bruttó nemzeti jövedelme

GNI/fő 
(USD, 2011)

Etiópia 370

Egyiptom 2 600

Ukrajna 3 130

Kína 4 940

Lengyelország 12 480

Magyarország 12 730

Németország 44 270

USA 48 620

Svájc 76 400

Norvégia 88 890
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Akkor, ha ugyanakkora mennyiségű ráfordítás (pl. 
munka vagy tőke) esetén több kibocsátást (pl. árut) ál-
lítanak elő.

Gazdasági szerkezeten a három fő gazdasági szektor 
– a mezőgazdaság, az ipar és a szolgáltatás – gazdasá-
gi termelésből való részesedési arányát, vagyis a gaz-
dasági termeléshez való hozzájárulását értjük. Az or-
szágok gazdasági szerkezetét az alapján elemezzük, 
hogy a bruttó hazai termék (GDP) előállításából 
az egyes szektorok hány százalékkal részesednek. 
A 2000-es évek végére a világ összes GDP értékének 
már 70%-át állítja elő a szolgáltatás, 27%-át az ipar és 
már csak 3%-át a mezőgazdaság. 

A  foglalkoztatottak kifejezés a gazdaságilag ak-
tív, munkavállaló személyekre, az ún. aktív keresők-
re vonatkozik. Az aktív keresők aránya az egyes orszá-

Gazdasági szerkezet – foglalkozási szerkezet

gok össznépességének rendszerint 40-50%-át teszi ki. 
Az aktív keresők kifejezés a 15-64 éves, vagyis a mun-
kaképes korosztály összes népességből való részesedését 
jelenti. A nem munkaképes korúakat és a munkahellyel 
nem rendelkezőket eltartottaknak nevezzük. Korunk 
egy legnagyobb problémája a munkanélküliség, vagyis 
az a helyzet, amikor a dolgozni akaró munkaképes kor-
osztály egy része rövidebb vagy hosszabb ideig állás nél-
kül marad. A munkanélküliségi ráta azt fejezi ki, hogy a 
munkaképes korosztály hány százalékának nincs mun-
kája, vagyis a 15-64 éves korosztály hány százaléka nem 
dolgozik. Az Európai Unióban a munkanélküliség ráta 
átlagosan 8-10%, hazánkban 2010-ben ez 11%-os volt.   

A foglalkozási szerkezet azt jelenti, hogy az aktív 
keresők milyen arányban vállalnak munkát a három 
fő gazdasági szektorban. A gazdasági szerkezet átala-
kulásával nyilván a foglalkozási szerkezet is változik. 
Magyarországon jelenleg az aktív keresők 65%-a dol-
gozik a szolgáltatási szférában, 30%-a az iparban, s már 
csak 5%-a a mezőgazdaságban.

A GDP-megoszlása a szektorok között a kiválasztott országokban (%, 2009)

A foglalkoztatottak megoszlása a szektorok a kiválasztott országokban (%, 2009)

Az ENSZ Foglalkozásügyi Szakosított szervezetének 
(International Labour Organization) honlapja: http://www.ilo.org
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n  Hogyan függ össze a gazdasági és 
a foglalkozási szerkezet?

n  A tíz országot vizsgálva mondjunk 
példákat erre az összefüggésre!

n  A GNI/fő értékek függvényében 
vizs gáljuk meg, hogy a tíz ország 
esetében mely szektorban dolgozik 
az aktív keresők legnagyobb része!

n  Milyen összefüggés van a gazdasági 
fejlettségi szint és a gazdasági 
szerkezet között?

n  A GNI/fő értékek függvényében 
vizsgáljuk meg, hogy a tíz ország 
esetében a három fő szektor hogyan 
járul hozzá a GDP előállításához!

n  Milyen összefüggés van a gaz da-
sági fejlettségi szint és a fog lal-
kozási szerkezet között?
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Kérdések és feladatok:

A 21. század gazdasági versenyképességének
kiemelt tényezője: a kutatás és fejlesztés

A kutatás-fejlesztés (az ún. K+F) fogalma alatt értjük azokat 
az alkotó tevékenységeket, amelyeknek célja, hogy az em-
beriség egyre több tudományos és technikai ismerettel ren-
delkezzen. A tudományos ismeretek gyarapításán túl, az ún. 
K+F tevékenységek magukban foglalják ezen új tudomá-
nyos ismeretek gazdasági alkalmazhatóságának kidolgozá-
sát, valamint a már meglévő termékek és termelési eljárások 
továbbfejlesztését.

Az elektronika és a K+F intenzív ágazatok ipari termelé-
si folyamatokra és a teljes társadalmi életre gyakorolt hatása 
három fő területre összpontosul. Ezek a következők:

1. Az elektronikus vezérlésű termelési rendszerek:
A  számítógéppel támogatott tervezés és gyártás szin-
te már minden iparág fő termelési módja. Ennek két 
„jelszava” a CAD és a CAM. A CAD (Computer-Aided 
Design) a számítógépes tervezést, a CAM (Computer-
Aided Manufacturing) a számítógépes gyártást jelenti.

Az automatikus, más szóval az ún. flexibilis termelé-
si rendszerek számítógép-vezérlésű szerszámgépekből, 
ezeket mozgató-hordozó robotokból és az egészet fel-
ügyelő számítógépekből állnak. Flexibilis, azaz hajlékony 
a termelési rendszer, mert lehetséges többféle termék 
gyártása egy időben, egy helyen. Nincs tömegterme-
lés, hanem csak annyi terméket gyártanak le, amennyi 
a piacon eladható. Mivel a piaci eladhatóság a mindent 
eldöntő szempont, így korunkban a legfőbb telepítő té-
nyező maga a piac. De a piac már nem a nemzeti pia-
cokat jelenti elsődlegesen, hanem a világpiacot. A flexi-

bilis termelési rendsze-
reknek köszönhetően 
lehetséges a különböző 
terméktípusok (pl. a kü-
lönböző típusú mobilte-
lefonok, számítógépek) 
gyors bevezetése, s az 
egyes terméktípusok 
kis szériájú termelése.

2. A robotok egyre szélesebb körű alkalmazása:
Az elektronikai ipar által előállított termelési javak közül a 
21. század szempontjából a legmeghatározóbbak a ro-
botok. A  fejlett ipari országokban rendszeresen hasz-
nálnak ipari robotokat a tömeggyártó iparágakban, mint 
például az autóiparban, a fémiparban, a vegyiparban, az 
elektrotechnikai és elektronikai iparágakban. A  jövő al-
kalmazási területe az űrhajózási iparág. De a robotok 
pontos számát nem ismerjük. Ennek egyik oka a robo-

tok egymástól való nagy el-
térése, másrészt, hogy az 
előállított robotok adatai tit-
kosak. 

Az érdeklődés előteré-
ben ma az ún. intelligens 
robotok állnak. A saját me-
móriával, „gondolkodás-
sal”, döntéshozó képes-
séggel rendelkező robotok 
elvileg már képesek önál-
lóan felmérni egy veszélyes 
krátert, képesek megjaví-
tani bonyolult műszereket, 
sőt képesek akár önálló-
an elvezetni valamilyen ter-
melőegységet is. Az általá-
nos vélemény szerint, a bio-
technológia jövő századbeli ugrásszerű fejlődése maga 
után vonhatja az „emberi külsővel” rendelkező robotok ki-
fejlesztésének lehetőségét. 

3.  Az ipari termékek szállításával, raktározásával és értékesí-
tésével kapcsolatos elektronikus rendszerek: 
Az elektronika nemcsak az ipari termékek előállítá-
sát változtatta meg alapvetően, de a termékek kor-
szerűbb raktározási és értékesítési rendszerét is ki-
alakította. Az áruk pontos nyilvántartási rendszere 
révén nem szükséges nagy készleteket tárolni, a leg-
nagyobb szupermarketek is a különböző árucikkekből 
csak minimális raktárkészlettel rendelkeznek. A  szállí-
tás mindig időben, a termékek iránti igény szerint tör-
ténik. Korunk egyik vezető szervezéstudománya a lo-
gisztika, melyek feladata a termelők, a szállítók és az 
eladók közötti azonnali és rendszeres kapcsolattartás.     

Mindennek az 
alapja az ún. vo-
nalkód. A  vonal-
kód nyomtatott, 
géppel olvasha-
tó kód, amely kü-
lönböző szélessé-
gű és egymástól 
különböző távol-
ságban elhelyezkedő, párhuzamos vonalakból áll. A fo-
gyasztási cikkek csomagolásán vagy árcímkéjén látha-
tó. Fizetéskor a számlázógép leolvassa a vonalkódot, és 
a számlára kinyomtatja az árucikkek nevét és árait. De 
ugyanakkor módosítja is a raktárkészletet. Így bármely 
termékre vonatkozóan azonnali raktározási és eladási 
adatok állnak a kereskedők rendelkezésére.

Hol használunk integrált
áramköröket?

Miért és hol használnak 
robotokat?

1. Határozzuk meg a gazdasági termelés fogalmát!
2.  Soroljuk fel a termelési tényezők négy fő cso-

portját!
3.  Milyen mutatóval határozható meg a gazdasági nö-

vekedés?

Az Intel honlapja: http://www.intel.com

4.  Határozzuk meg a gazdasági szerkezet és a foglal-
kozási szerkezet fogalmát!

5.  Hogyan alakul át a gazdasági és a foglalkozási szer-
kezet a gazdasági fejlettség függvényében?

6.  A  K+F intenzív iparágak hogyan alakították át 
napjaink gazdasági és társadalmi életét?

Napjaink kereskedelmének 
alapja, a vonalkód. Nézz utána 
milyen információkat tartalmaz
a vonalkód?
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A MEZŐGAZDASÁG, AZ IPAR
ÉS A SZOLGÁLTATÁS

A mezőgazdaság

A  mezőgazdaság (vagy primer szektor) az élelmisze-
rek termelésével és egyes ipari nyersanyagok (pl. gya-
pot, gyapjú, nyersfa) előállításával foglalkozó gazdasá-
gi ágazat. Napjainkra a világ összes GDP értékének 
már csak 3%-át állítja elő a mezőgazdaság. De ter-
mészetesen e relatív aránycsökkenés nem azt jelenti, 
hogy a mezőgazdaság háttérbe szorult volna, hiszen az 
emberi élet fenntartásához szükséges élelmiszereket 
és egyéb nyersanyagokat a mai napig a mezőgazdasá-
gi szféra állítja elő. Az aktív keresőket tekintve a me-
zőgazdaság jelentősége sokkal nagyobb, ugyanis világ-
szinten az aktív keresők közel 40%-ának még mai is 
a mezőgazdaság biztosítja a megélhetését. Az általá-
nos besorolás szerint a mezőgazdaság fő ágazatai a kö-
vetkezők: növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, 
vadgazdálkodás és halászat, valamint az erdészet és er-
dőgazdálkodás. Mivel az élelmiszerek legnagyobb ré-
sze feldolgozott állapotban kerül a fogyasztókhoz, így 
a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nagyon szoro-
san összekapcsolódik. Sőt egyre inkább már a mező-
gazdaságot és az élelmiszeripart együttesen agrárgaz-
daságnak szoktuk nevezni. 

A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

Az ipar

Az ipar (vagy szekunder szektor) az az ágazat, amely 
kitermeli és feldolgozza a természetben található, a 
gazdasági termeléshez szükséges javakat és mezőgaz-
dasági termékeket. Az ipar sokrétű feladatokat lát el, 
ezeket rendszerint három nagy csoportba különítik el:
1.  a bányászat végzi a természeti kincsek, nyersanya-

gok és energiahordozók kitermelését;
2.  az energiahordozókból elektromos energiát termel 

az energiaipar;
3.  a bányatermékek és más nyersanyagok feldolgo-

zását végzi a feldolgozóipar. Termékskálája igen 
széles, hiszen idetartoznak a kézműipari termékek 
vagy a kohászati termékek, sőt a legmagasabb tech-
nológiai szintet képviselő robotok is.
Korunk tudományos és műszaki fejlődésének kö-

vetkezménye, hogy az ipar, s különösen a feldolgozó-
ipar ágazati szerkezete jelentősen átalakult. Míg az 
1970-es, 1980-as években teljesen elfogadott volt az 
ipar hagyományos ágazati felosztása - pl. alap-anyag-
gyártó- és feldolgozóipar, vagy nehéz- és könnyűipar -, 
addig napjainkra az egyes ipari ágazatok között sokol-
dalú kapcsolatok jöttek létre, sőt sok esetben az ágaza-

Mezőgazdaság a Száhel-övben – nomád pásztorkodás

Mezőgazdaság Nyugat-Európában
– modern szarvasmarha-tenyésztés
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tok közötti határok is elmosódnak. De ennek is meg-
határozó tényezője, hogy az 1980-as évektől az elekt-
ronika vált a legfontosabb feldolgozóipari ágazattá. 
Ez a teljes gazdasági és társadalmi életet átformálta. Az 
elektronikus vezérlésű termelési rendszerek alapjaiban 
változtatták meg az ipari termelést. Az 1980-as évek-
től a PC-k, majd az 1990-es évektől az internet forra-
dalmának köszönhetően az információs gazdaság vált 
az egyik vezető gazdasági tevékenységgé. Mindennek 
eredményeként a 21. századra négy kiemelt termelő és 
szolgáltató komplexum tekinthető a gazdasági terme-
lés és kiemelten az ipar meghatározó tényezőjének: az 
energetikai, az elektronikai-informatikai, a biotech-
nológiai és a hadiipari komplexum. 

A szolgáltatási szférához (vagy tercier szektorhoz) 
minden olyan tevékenységet, amely valakinek (pl. egy 
személynek) vagy valaminek (pl. gyár, farm, iskola, 
kórház) a körülményeiben változást idéz elő. Napja-
ink világgazdaságának vezető ágazata a szolgáltatá-
si szféra. A világ összesített GDP-jének 70%-át e ter-
melési ágazat állítja elő, a világ összes foglalkoztatott 
munkaerejének már 40-50%-a itt dolgozik. Ugyanak-
kor a fejlett országokat tekintve, a szolgáltatás aránya 
a foglalkoztatásban már a 70-80%-ot is eléri. Az in-

formációs gazdasághoz kapcsolódó ágazatokat egyre 
többen kvartener (negyedleges) szektornak is nevezik. 
A szolgáltatási tevékenységeket általában három fő 
csoportba soroljuk: 
1.  A  termelő és termelési szolgáltatások egyik fel-

adata az ún. működési alapfeltételek (energia-, gáz- 
és vízszolgáltatás, távközlés, kommunikáció, szállí-
tás) biztosítása. De az utóbbi évtizedekben négy új, 
korszerű szolgáltatási forma került előtérbe. Ezek 
a következők: az információs gazdaság, a pénz-
ügyi (üzleti) szolgáltatások, az idegenforgalom és 
a közlekedés. 

2.  A  közületi és társadalmi szolgáltatások feladata 
az állampolgárok korszerű, minden igényt kielégítő 
életmódjának biztosítása, valamint az állami és ön-
kormányzati irányítás megszervezése és zavartalan 
lebonyolítása. Ide soroljuk az oktatási és egészség-
ügyi szférát, a kulturális intézményeket, az állami 
és önkormányzati adminisztrációt. Továbbá mind-
azokat a szervezeteket, amelyek az állam zavartalan 
működését biztosítják, pl. a bíróságot, a hadsereget, 
a rendőrséget is.       

3.  A  személyes szolgáltatások csoportjába a ház-
tartások tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatási 
ágazatokat soroljuk. Nyilvánvaló, hogy a termelési 
szolgáltatások körébe sorolt ún. alapszolgáltatások 
legtöbbje ide is besorolható. Hiszen áram, víz, vil-
lany, fűtés nélkül mindennapi életünk elképzelhe-
tetlen. Ugyanakkor például a fodrász, a taxisofőr, 
az optikus, a tartós fogyasztási cikkek szervize-
lését és karbantartását végző vállalkozások te-
vékenységi köre kizárólag az egyes emberekhez 
kapcsolódnak.
A  szolgáltatási tevékenységekhez elengedhetet-

len eszközöket (berendezéseket, építményeket, intéz-

Gyáripar Délkelet-Ázsiában
– olcsó munkaerőre épülő varroda

Gyáripar Japánban – robotokkal működő
teljesen automatizált gyártósor

Hol készülhetett ez a fénykép? Milyen mezőgazdasági termé-
ket és terményeket árulhatnak ezen a piacon?

Az ENSZ Iparfejlesztési Szakosított szervezetének
(United Nations Industrial Development Organization) honlapja: http://www.unido.org
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ményeket) infrastruktúrának nevezzük. Rendszerint 
megkülönböztetjük a gazdasági és szociális infra-
struktúrát. A szociális infrastruktúra alatt azokat a be-
rendezéseket, építményeket értjük, amelyek az oktatási 
és egészségügyi szolgáltatási tevékenységek működését 
teszik lehetővé.  

A gazdasági infrastruktúra fogalmán azokat a hosz-
szú élettartamú berendezéseket, eszközöket értjük, ame-
lyek felhasználásával a termelő- és háztartási szolgáltatá-
si tevékenységek elvégezhetők. A gazdasági infrastruk-
túra általános csoportosítási rendszere a következő:
n  közhasznú infrastruktúra: áram-, gáz- és víz - 

vezetékek, szennyvízcsatorna, korszerű szemét-
lerakók, telefon- és telekommunikációs hálózatok;

n  közhasznú utak, vasúti pályák és vasutak;
n  egyéb közlekedési szektorok: a városi tömeg-

közlekedés eszközei, kikötők, hajózható vízi utak, 
repülőterek.
Az infrastrukturális beruházások alapvető jel-

legzetessége, hogy rendkívül költség-igényesek és a 

megtérülési idejük is sokkal hosszabb, mint a többi 
termelési ágazaté. Ugyanakkor az ilyen jellegű beru-
házások nem kizárólag egy termelési ágazat érdekeit 
szolgálják, hanem a teljes gazdasági élet fejlődését, az 
egyes személyek és lakóközösségek létfeltételeinek ja-
vulását segítik elő. 

Kérdések és feladatok:

1. Soroljuk fel a mezőgazdaság fő ágazatait!
2. Mit értünk az agrárgazdaság kifejezésen?
3.  Mikortól vált az elektronika a legfontosabb feldol-

gozóipari ágazattá?
4.  Hogyan alakította át az elektronika a feldolgozó-

ipar ágazati szerkezetét?
5. Soroljuk fel a szolgáltatási szféra három fő típusát!
6. Mondjunk példákat a gazdasági infrastruktúrára!

A szolgáltatási tevékenységek egyik típusa – modern szol-
gáltató központ egy világváros felhőkarcolójában

A szolgáltatási tevékenységek másik típusa
– cipőpucoló Dél-Amerikában

Soroljuk fel a gazdasági 
infrastruktúra részeit!
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