
 

 1 

A pénz és tőkepiac szerepe – megtakarítók és forrásigénylők a gazdaságban 

Játék: Keress egy partnert! 

Tervezett idő: kb. 10 perc 

Szükséges eszközök: 

SZEREPKÁRTYÁK 

Előkészületek: 

Fénymásoljuk le és vágjuk fel a SZEREPKÁRTYÁK-at, hogy legyen elegendő (egy 
szerepkártya) minden résztvevő számára! 

Játék menete: 

1. Mielőtt bármiféle magyarázatba kezdenénk, adjunk minden résztvevőnek egy 
szerepkártyát! (Ha több személy van a csoportban, másoljunk még a kártyákból!) 

2. Feladat: Próbálj meg találni valakit, aki pontosan azt akarja, amit nyújtani tudsz 
neki, és pont azzal rendelkezik, amit Te szeretnél! 

3. Hagyjuk a résztvevőket kb. 4 percig kereskedni! 

A játékot követően beszéljük meg ki talált megfelelő partnert? (kompromisszum 
nélkül senki) 

Tegyük fel a kérdést, hogyan lehetne ezeket az igényeket kielégíteni, a 
megtakarításokat a forrásigénylőknek eljuttatni? 

FELOLDÁS: pénzügyi közvetítőrendszer 
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SZEREPKÁRTYÁK  

Szeretnél venni 500 db. Mac Roland 
részvényt! 

Szeretnéd eladni a Transz 
részvényeidet, hogy vállalkozásodba 

fektethesd! 

Megtakarítottál 2 000 000 Ft-ot. 
 

Az Astronauta Rt részvényeiből 
szeretnél venni! 

Szükséged lenne pénzre, hogy a 
lányod egyetemi tanulmányait 

finanszírozhasd! 
Hajlandó lennél megválni Gedeon 

részvényeidtől! 

Megtakarítottál 600 000 Ft-ot. 
 

A Sztártonik Rt részvényeiből 
szeretnél venni! 

Szeretnél építeni egy pékséget! 
 

Szeretnéd eladni Vadidasz 
részvényeidet, hogy legyen pénzed a 

beruházáshoz! 

Megtakarítottál 1 500 000 Ft-ot. 
 

Az Autómotor Kft. kötvényeiből 
szeretnél venni! 

A helyi önkormányzat vezetője vagy. 
Szükséged lenne 25 000 000 Ft-ra 

útfelújításra. 
Szeretnél eladni kötvényeket, hogy 

legyen tőkéd a helyi úthálózat 
fejlesztéséhez! 

Megtakarítottál 5 000 000 Ft-ot. 
 

A Média Rt részvényeiből szeretnél 
venni! 

Megtakarítottál 2 000 000 Ft-ot. 
 

A Luxus Kft. kötvényeiből szeretnél 
venni! 

El szeretnéd adni 1 millió Ft értékben 
az Elektro részvényeidet és 

foglalóként használni a pénzt egy 
ház megvásárlásánál! 

Szeretnéd eladni a Ribok 
részvényeidet! 
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Megtakarítottál 300 000 Ft –t, ami fél 
év múlva nyaralásra szeretnél 

felhasználni. 

Lemaradtál a legutóbbi állami 
kötvénykibocsátásról, ezért 1 millió 
Ft-os megtakarításodból szeretnél 

venni államkötvényt. 

Eladtál egy telket, a 600 000 Ft-os 
bevételedet befektetési jegyben 

szeretnéd őrizni. 

Erdei iskolát szeretnél építeni, az 
induláshoz szükséged lenne 2,5 

millió Ft tőkére. 

Házfelújításhoz 1,2  millió Ft 
kölcsönre lenne szükséged. 

Forint alapú hiteltartozásodat 
ausztriai nagynénéd által küldött 
1000 euróból szeretnéd rendezni. 

Lakásfelújításhoz szükséged lenne 
700 000 Ft kölcsönre. 

Befektetési jegyet vennél 500 000 Ft 
értékben. 

Fiad külföldre szeretne menni 
tanulni, az induláshoz 1,2 millió Ft-ra 

lenne szükséged. 

Szívesen, akár kockázattal is 
befektetnéd 1 millió Fft-os 

megtakarításodat. 
 

Nyugdíjas éveidre szeretnél és tudsz 
is 12 000 Ft-t havi  rendszerességgel 

félretenni. 

Sürgősen készpénzre lenne 
szükséged, de nem szeretnéd a 
szüleidtől örökölt házat eladni. 
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