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Óravázlat 
A pénzpiac

• 1-5. perc  Ráhangolódás-beszélgetés
– Mi a pénz, hol, hogyan cserél gazdát?

– Miért, hogyan kell takarékoskodni?

– Hogyan juthatunk pénzhez, ha nincs?

– Kapnak-e támogatást a vállalkozások? 

• 5-30 . perc  A pénzpiac működése   előadás

• 30-40 . perc  Feladatok megoldása
– 2007 okt. 24/3, 2010 máj. 14/3

• 40-45. perc  Összefoglalás, házi feladat
– Tőzsdecápák film 



A pénz kialakulása

• Mit is nevezünk pénznek?

– Legtöbbünk számára az 
érmék, a bankjegyek, bankkártyák és a 
bankban lévő összegek.

–A történelem során azonban sok dolog 
pénzként viselkedett, azaz mások is elfogadták 
csereeszközként. 



Papírpénzek Magyarországon

• 1762. az első papírpénz megjelenése 
hazánkban

• Önálló magyar papírpénzt először az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc idején 
bocsátottak ki (magyar felirat)

• Jelenlegi fizetőeszközünket, 
a forintot 1946. augusztus
elsején vezették be. 



A pénz funkciói

–értékmérő

–forgalmi eszköz (árucserét közvetít)

–fizetési eszköz (áru- és pénzmozgás 

elválik)

–felhalmozási eszköz 

–világpénz 







Bankrendszer
• Fogalma:

Egy ország bankjai és tevékenységük összessége

Irányítója: Jegybank(központi bank) MNB

• Formái:
– Egyszintű bankrendszer 1947-1987

• Közvetlen kapcsolat a központi bank és a gazdálkodók 
között

– Kétszintű bankrendszer 1987-
• Közvetlen kapcsolat a központi bank és a kereskedelmi 

bankok  között

• Közvetlen kapcsolat a kereskedelmi bankok és a 
gazdálkodók között







Bankrendszer

MNB, mint jegybank feladatai:

Bankjegy és érme kibocsátás (kizárólagos!)

Deviza és aranytartalék kezelése

Fizetési forgalom zavartalanságának biztosítása

Monetáris politika kivitelezése

Statisztikai feladatok

Erősíti a pénzügyi stabilitást







Értékpapírok
• Fogalma: vagyonnal kapcsolatos jogot 

megtestesítő okirat, elektronikus jel, számlán 
szereplő összeg

• Jellemzői: 
– Benne foglalt jog szerint: áru, részesedés, követelés

– Hozam szerint: Nem kamatozó, fix, változó 
kamatozású

– Forgatás szerint: névre-, bemutatóra, rendeletre szóló

tőzsdére bevezetett, nem bevezetett

– Futamidő szerint: Lejárat nélküli, rövid-, közép-, 
hosszú lejáratú







Tőzsde

• Jellemzői: 
– Koncentrált piac szigorú szabályokkal

– Értékpapírokkal-értéktőzsde, árucikkekkel –
árutőzsde kereskedik

– Fizikailag létező New York (NYSE)

– Virtuális, elektronikusan működő

– Tőzsde index: részvénycsomag árváltozása

• BÉT-BÁT 2005-ben összeolvadt

• https://www.youtube.com/watch?v=_2i6kWHcaU
EUX 



Kapcsolódó anyagok

• Országos Fogyasztóvédelmi suli totó

– Zsebpénz használat (1 forduló)

– Vállalkozás-webes vásárlás (3 forduló) 

• Érettségi feladatok 2005-2016 

– Elméleti gazdaságtan (mikro-makroökonómia)

– Üzleti gazdaságtan (pénzügyi feladatok)

• Tömör professzor-Tőzsde, Kamat

• Film

– Tőzsdecápák




