
A pénz fogalma, 
funkciója

Mióta van pénz?
Miért nem arannyal fizetünk?

A pénz fogalma. A pénz öt funkciója.
Mióta van papírpénz? Melyek az előnyei, hátrányai?
Mit jelent az infláció (pénz időértéke)? A KSH mióta

figyeli az inflációt?



Legkorábbi érmek elektronból azaz arany és ezüst természetes ötvözetéből készültek, követi a klasszikus kor Kr. e. 5-
3. sz., hellenisztikus kor Kr. e. 3. századtól - Kr. e. 31-ig, az actiumi csata után Görögország a Római birodalom része 
lett, de sok provinciában megmaradt a helyi pénzverés.

Mióta van pénz?



Miért nem arannyal fizetünk?

A cégnél elmondták, amint az 

aranyvásárlást és a kapcsolódó 

árfolyamokat összerendelik az 

ügyfél bankkártyájával, nincs 

akadálya annak, hogy a fedezetet 

hagyományos vásárlásoknál 

használják. A rendszer e 

tranzakciók során mind a 

hagyományos, mind az arany 

árfolyamát felkínálja az ügyfél 

számára, lehetővé téve a 
választást azok között.



A pénz fogalma. 

A pénz általános csereeszköz. A pénz az a 
jószág, amely azonnal felhasználható bármely 
termék, szolgáltatás megvásárlására, adósság 
megfizetésére



A pénz öt funkciója.

A pénz funkciói:
• értékmérő: az árak pénzben határozódnak meg
• forgalmi eszköz: az áruforgalom a pénz közvetítésével bonyolódik (áru és pénz együtt,
ellentétes irányban mozog)
• fizetési eszköz: áru és pénz mozgása elszakadhat egymástól (adós/hitelező)
• felhalmozási funkció: a pénz a vagyontartás eszközeként jelenik meg (igény a pénz
viszonylagos értékállósága)
• világpénz: a pénz a fenti négy funkciót nemzetközileg is képes betölteni (nagy jelentőségű,
fejlett országok pénzei, USA, EURO-övezet)
Valuta: külföldi ország készpénze / Deviza: külföldi ország számlapénze 



1946. július 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya a 
9000/1946 ME. Sz. rendelet alapján valutareformot 
terjesztett elő, miszerint a pengő után 1946. augusztus 
1-jétől új pénzérték kerül forgalomba. A rendeletben 
leírták az új pénzérték nevét, értékét, valamint 
nyomásának előkészítését. Az új valuta egysége a forint, 
századrésze a fillér lett. A forint átszámítási arányát 
1946. július 30-án kiadott 8640/1946 ME. Sz. rendelet a 
következőképpen határozta meg:





Egy igen izgalmas témáról lesz 
szó a következőkben, hiszen az 

infláció a fogyasztói árak, a 

gazdaság, és a társadalom 
valamennyi szereplőjének 

életében meghatározó 
jelentőséggel bír.



A KSH mióta figyeli az inflációt?




