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 A témánk szempontjából eszköz minden olyan 
dolog, amely alkalmas arra, hogy vele 
jövedelmet termeljenek, vagy a megtermelt 
jövedelmet a gazdaság szereplői között 
elosszák. 

 

 Ebben az értelemben az eszközök két nagy 
csoportját különböztetjük meg. Az egyik 
csoportba a reáleszközök, a másik csoportba a 
pénzügyi eszközök tartoznak. 



 A reáleszközök körébe tartoznak a föld, a gépek, 

a gépi berendezések, felszerelések, a járművek 

és minden más fizikai anyagi formát öltött 

eszközök, amelyek az emberi munkával 

párosulva alkalmasak új érték létrehozására. 

 

 Pénzügyi eszköz (instrumentum) mindaz, ami a 

pénzügyi piacokon a kínálat, a kereslet, az 

adásvétel, az üzletkötés tárgyát képezi. 



 Pénzügyi eszköz például az értékpapír, a 
deviza, az opció, a devizaárfolyam, a betét- és 
hitelkamatláb, értékpapír részjogosítvány, index. 

 

 A reáleszközök a jövedelemtermelés eszközei. 
Ezzel szemben a pénzügyi eszközök a 
reáleszközök által termelt vagyongyarapodási 
befektetők közötti elosztásának az eszközei. A 
pénzügyi eszközök haszna abból a 
reáleszközökkel termelt jövedelemből 
származik, amelyet a pénzügyi eszközök (a 
részvény, a kötvény) finanszírozzák. 



Gondoljuk végig! 

 

 A befektető megvásárolja a kötvényt. A kötvény 
kibocsátója az eladott kötvények ellenértékéből beszerzi 
és működteti a jövedelemtermelés reáleszközeit, és fizeti 
a munkaerő felhasználást. Az előállított termékeit a 
piacon értékesíti. A jól működő vállalkozás az 
árbevételben visszakapja a termék-előállítás költségeit, 
és azon felül nyereséget realizál. A nyereségből fizeti a 
kötvényeseknek az esedékes kamatot, törleszti a 
kötvény névértékét, azaz visszafizeti az adósságát. 



  

 

 A származott pénzügyi eszközök olyan 

pénzügyi eszközök, amelyek értéke más 

eszközök értékétől függ. 



  A pénzügyi piacokon a kereslet-kínálat tárgya 

lehet például: 

 

 A tőkekereslet, hitelkereslet. Aki tőkét (hitelt) 

keres az jelenben akar pénzhez jutni. Az árucikk 

az a jelenbeni  pénz, amelyért jövőbeni pénzt 

kínálnak. A hitel ára a kamat. Amennyiben a 

hitelpiacon növekszik a hitel iránti kereslet, akkor 

emelkedik a kamatláb, többe kerül a hitel. 



  

 Kötvény (részvény) kereslet. Aki kötvényt 

(részvényt) keres az a jelenbeni pénzt kínál 

jövőbeni pénz ellenében, azaz jövőbeni pénzt 

keres. Amennyiben a kötvénypiacon megnő a 

kereslet, akkor emelkedik a kötvény árfolyama 

és csökken a körvény piaci kamatlába. A 

kötvény árfolyama a jövőbeni pénz mai ára. 



 

Köszönöm a figyelmet! 


