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pénz: értékmérő és bármire cserélhető közvetítőeszköz. Formái: árupénz, készpénz, 

bankszámlapénz. 

kereskedelmi bank: A bank pénzügyi közvetítő intézmény, amely kölcsönadóktól a 

kölcsönvevőkhöz áramoltatja a pénzt. Feladatuk: folyószámla vezetés, hitelezés, értékpapír 

forgalmazás, tanácsadás, deviza forgalmazása. 

kamat: A hitel ára. Lehet előre meghatározott (fix) és változó. 

infláció: Árak általános és tartós növekedése. Főbb okai: Ha a forgalomban lévő pénz több, 

mint annak áru- és szolgáltatás fedezete (ilyen eset az „áruhiány”, fogyasztási szokások 

megváltozása, állam a költségvetési hiány miatt több pénzt bocsát ki). Termelési költségek 

(energia, -nyersanyag, -bérköltség) növekedése miatt. 

árindex: Az infláció mértékéről tájékoztat. A legfontosabb áruk, szolgáltatások árának 

változása egyik időszakról a másikra. 

valuta: Egy idegen ország törvényes fizetőeszköze. 

deviza: Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz, valutára szolgáló követelést, 

tartozást jelent. Pl. bankszámlapénz, utazási csekk, utalvány, átutalás, hitellevél 

valutaárfolyam: Egy nemzeti valutának a másik valutába mért ára. Kifejezi, hogy hány 

belföldi egységet kell egy külföldi pénzegységért adni. Árfolyamok „lebegő árfolyamok” azaz 

a kereslet-kínálat határozza meg. 

valuta konvertibilitás: Szabad átválthatóság bármely más valutára. 

értékpapír: Pénzbeli követelés a kibocsátó szervezetekkel, társaságokkal szemben. 

részvény: Olyan értékpapír, amit a részvénytársaság alapításakor, vagy alaptőkéjének 

megemelésekor bocsátanak ki. Értéke változhat, akár értéktelenné is válhat. Kockázatos! 

részvénytársaság: Olyan vállalkozási forma, amely valamilyen ipari és/vagy kereskedelmi 

tevékenység végzésé-re jött létre, és tőkéje a tagok által birtokolt részvényekben oszlik meg. 

A tulajdonjog kizárólag a részvények értékéig terjed.  Részvényesek jogosultak a felosztásra 

kerülő nyereség-arányos részére is, az ún. osztalékra. 

kötvény: A kötvényeket kibocsátó szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvényen 

feltüntetett pénzösszeget kamattal együtt a kötvény tulajdonosának meghatározott időben 

visszafizeti.  

állami értékpapír: Az állam vállal kötelezettséget az értékpapíron feltüntetett összeg 

kamatokkal együtt történő visszafizetésére . 



tőke: Minden olyan felhalmozott érték, amely tulajdonosa részére rendszeres jövedelmet 

biztosít anélkül, hogy a tulajdonos a befektetéssel kapcsolatban külön munkát végezne. Pénz, 

tudás, képesség, erőforrás. 

pénztőke: A tőke tipikus formája, ha felhasználása révén még több pénzt eredményez. 

működőtőke: A termelésbe beruházott tőke, amely révén a befektetők tulajdonosi jogokhoz 

és tőkejövedelemhez jutnak. 

K+F tevékenység: Tudományos ismeretek gyarapítása, gazdasági alkalmazhatóságának 

kidolgozása, meglévő termékek és eljárások továbbfejlesztése. 

devizakereskedelem: Rövidlejáratú spekulációs ügyletek. Az adózási, kamat, árfolyam 

különbségeket kihasználva jutnak profithoz a befektetők. Tőzsdéket, bankokat, valutapiacokat 

összekötő információs hálózatok teszik lehetővé a befektetéseket. 

offshore terület: Terület kormányzata részben vagy egészben lemond a területén működő 

gazdasági vagy pénzügyi vállalkozások feletti ellenőrzési jogáról. Helytelenül 

adóparadicsomoknak hívják! 

tőzsde: A termékek árát kizárólag csak a kereslet és kínálat viszonya határozza meg. A 

"piacok piaca". Nagyfokú szervezettség jellemzi, üzletmenet szabályozott, tőzsdetagok 

léphetnek be. 

árutőzsde: Elsősorban a különböző mezőgazdasági termékek és termények számára stabil és 

rendezett piacot teremt. 

értéktőzsde: Értékpapírpiac. Olyan piac, ahol a forgalmazható értékpapírok (részvények, 

kötvények és állami értékpapírok) kereskedelme zajlik.  

tőzsdeügynök (bróker): Értékpapír-kereskedő, az eladó és vevő ügynökeként tevékenykedik. 

Ezért közvetítői díjat számol fel, amely lehet előre meghatározott vagy az ügylet bizonyos %-

a. 

tőzsdeindex: A tőzsdei folyamatokról tájékoztat. Stabil, megbízható részvények árának 

alakulásából számolt mutató. 

Dow Jones-index: A világ legforgalmasabb, New Yorki értéktőzsde működésének fokmérője, 


