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1. feladat – ennek tényleg van értelme? 

 

A felsorolt kifejezések közül több is valós termék a magyar pénzpiacon, de bizony vannak köztük 

olyanok is, amelyek kitalált kifejezések.  

 

Húzd alá a létező pénzpiaci termékeket, és mutasd is be ezeket! 

Segítségképpen eláruljuk, hogy 5 létező kifejezést kell keresnetek, de vigyázzatok, ha ötnél több 

kifejezést húztok alá, azért szavanként 1 pont levonás jár! 

 

államrészvény:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

babahitel:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

diszkont papír: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

folyószámla hitel: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

hitelkártya: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

gyermekszámla:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ingóság biztosítás: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

kincstárjegy:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

nyugdíjrészvény: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

vállalati kötvény: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  2. feladat – keresztrejtvény 

 

Fejtsétek meg a keresztrejtvényt, majd a kapott megoldásnak soroljátok fel 3 típusát! 

 

1. Egy termék áfával növelt ára, a termék … ára. 

2. A jegybank által meghatározott irányadó jellegű kamat, amelyet a kereskedelmi bankok 

jegybanknál elhelyezett betétjeinek és jegybanktól kapott hiteleinek kamatát határozza meg. 

3. Nagy-Britannia valutája. 

4. A kétszintű bankrendszer egyik szintje. Ilyen típusú bankokkal találkozhatunk mindennap az 

utcán, és itt intézhetjük az ügyeinket.  

5. Klasszikus vagyonbiztosítás, ami az ingatlanban keletkezett károk után fizet. Jelzáloghitelek 

esetén a bankok ragaszkodnak hozzá, hiszen egy-egy elemi kár meg is semmisítheti a hitel 

fedezetéül felajánlott ingatlant. 

6. Nyilvános, központosított és szervezett piac, olyan hely, ahol meghatározott árukat, 

meghatározott időben, meghatározott személyek adhatnak-vehetnek szigorú eljárási 

szabályok szerint. Két típusa van. Áru és érték… 

7. Lakáshitelnél az ingatlan ilyen tárgyként szerepel az ügyletben. 

8. A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve. 

9. Az árszínvonal tartós emelkedése, a pénz vásárlóerejének romlása mellett.  

10. A jelzője annak a bankjegynek, amelyik törvényes fizetőeszköznek minősül, de fizikai 

állapotát tekintve már nem alkalmas a készpénzforgalomban való részvételre. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megfejtés: ……………………………………. 

 

3 jellemzője: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

     1.             

2.                  

   3.               

4.                  

 5.                 

   6.               

    7.              

   8.               

  9.                

 10.                 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. feladat – KáPé Amerikába megy 

 

Emlékeztek még, hogy KáPé a csapattal megnyerte a kosárbajnokságot, ahol egy amerikai 

edzőtábor volt a fődíj? Ettől persze teljesen bezsongott, rögtön el is kezdte megtervezni az utazás 

minden percét. Nyilván lesz egy csomó edzés, meg fix programok, de azért marad egy kis 

szabadidejük is, szóval ha már a tengerentúlon jár, szeretne 1-2 olyan helyet, vagy eseményt is 

meglátogatni, amelyre itthon nem lenne lehetősége. A tervezgetés alatt az alábbi programokat írta 

össze.  

 

• Disneyland: 140$ 

• NBA mérkőzés: 60$ 

• buszos túra a helyi nevezetességekről: 25$ 

• filmstúdió: 85$ 

 

árfolyam: 1$=285 Ft 

 

Mivel a szüleinek most van elég kiadása az új házuk kapcsán, hiteltörlesztés, meg ilyesmi, KáPé így 

eldöntötte, hogy önerőből gyűjti össze a szükséges pénzt. Azért, hogy a rendelkezésre álló idő alatt, 

össze tudja gyűjteni a pénzt, KáPé diákmunkát vállal: minden szombaton szórólapokat fog osztani a 

környező házakban. Ezért cserébe minden alkalommal 2600 forintot kap. A tábor augusztus elején 

lesz, így kereken 20 hete van összegyűjteni a pénzt. 

 

Meg tudja-e KáPé önerőből valósítani, hogy mindegyik szabadidős programon részt vegyen? 

Válaszodat indokold!  

megoldás:  

számolás:  

 

 

 

A tervről tudomást szerez KáPé édesanyja és megígéri neki, hogy a megtakarításához minden 

4. hét után hozzárakja az aktuális összeg 15%-át, illetve a legvégén további 10000 forintot. Így 

mennyi pénze lesz KáPénak?  

megoldás: 

számolás: 

 

Lesz elegendő pénze KáPé-nak?  

megoldás: 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A kamatos kamat miatt hogyan növekszik KáPé pénzének az értéke?  

megoldás:  

 

 

 

 

 

A dollár/forint árfolyam az indulás előtti nap megváltozott és 1$=280 Ft lett. KáPé még nem 

váltotta át a forintját dollárra. 

Jól járt ezzel az árfolyam változással?  

megoldás:  

 

 

 

 

 

Hány forintot kell fizetni most a szükséges mennyiségű dollárért?  

megoldás: 

számolás: 

 

 

 

 

 

Mi az a pénzügyi termék, amit az utazása előtt még érdemes lenne megvásárolnia KáPénak?  

megoldás:  

 

 

 

 

4. feladat – pro és kontra 

 

A következő feladatban a csapatok húznak egy-egy kártyát, melyen két pénzügyi terméket/szituációt 

találnak. A csapatok feladata, hogy egy-egy tag egy életszerű szituációban (pl. bankban ülve az 

ügyintéző előtt) érveljen egyik-másik lehetőség mellett. Mindeközben a csapat harmadik tagja játssza 

a banki ügyintézőt, akinek egyet kell értenie a vastaggal jelölt nézőponttal. Cél, hogy a két ellentétes 

nézőpont között egy egészséges vita, majd konszenzus alakuljon ki. FONTOS: Nem feltétlen az a 

jó megoldás, amely mellett a banki ügyintézőt játszó csapattag kiáll!  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Húzható szituációk: 

1. Új autó vásárlás kamatmentes hitellel/használt autó vásárlása személyi kölcsön 

segítségévél. Mutasd be a két terméket előnyeivel, hátrányaival! 

2. Külföldi utazás utasbiztosítással/utasbiztosítás nélkül. Mutasd be a két lehetőséget 

előnyeivel, hátrányaival! 

3. Megtakarítás otthon/megtakarítás pénzintézetnél! Mutasd be a két lehetőséget előnyeivel, 

hátrányaival! 

4. Ingatlanvásárlás hitelből/albérletben élni! Mutasd be a két lehetőséget előnyeivel, 

hátrányaival! 

5. Belföldi nyaralás saját tőkéből/külföldi nyaralás hitelből! Mutasd be a két lehetőséget 

előnyeivel, hátrányaival! 

 

előnyök:….……………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

hátrányok:………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

 

előnyök:………………….……………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

hátrányok:………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………................................. 

 

 

5. feladat – activity  

 

Hagyományos Activity 2 körben. Első kör körülírás, második kör mutogatás. Mindkét körben 

minden csapat egyik tagja húz egy kártyát rajta egy fogalommal, amelyet a csapat választott 

tagjának körül kell írnia/el kell mutogatnia a többieknek. Mindkét körben 1 perc áll a csapatok 

rendelkezésére, melynek letelte után szabad a rablás.  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A rablás menete: Az adott sorszámú csapatnál egyel nagyobb számú csapaté a lehetőség, hogy 

egyet találjon. Amennyiben passzolnak, vagy hibás megfejtést mondanak, úgy a még eggyel 

nagyobb sorszámú csapat következik. (pl: 3-as számú csapat nem találta ki a feladványát, akkor 

először a 4-es, majd az 5-ös, 1-es és 2-es csapat következik sorrendben) Ha körbeért a lehetőség és 

senki nem jött rá a megoldásra, akkor a körnek vége. Rablás esetén gondolkodási idő nincs, a 

megoldást egyből közölni kell! 

 

Körülírásnál nem lehet az adott szót egy vele egyenlő jelentésű külföldi szóval helyettesíteni (Pl: 

bankkártya/debit card), vagy az adott szó bármely részét kimondani. 

A csapatok sorrendje sorszámkártyák húzásával dől el! 

 

körülírás szavai: árfolyamrés, GDP, kamatperiódus, devizaszámla, kamatadó  

 

mutogatás szavai: betegszabadság, öngondoskodás, átutalás, nyugdíjbiztosítás, költségvetés 

 

 

 

 
 


