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I. Párosítsa a szavakat a képekkel! | Ordnen Sie den Bildern die richtige Beschreibung zu. | 

Match the words with the appropriate picture.

papír képe

a. pénzérme/aprópénz b. bankjegy c. bankkártya d. bankomat e. értékpapír f. pénzváltó

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. A pénzügyi válsággal kapcsolatban számos idegen szót hallunk. Párosítsa az idegen szót 

magyar megfelelőjével! | Im Zusammenhang mit der Finanzkrise hört man zahlreiche Fremd-

wörter. Ordnen Sie diesen die jeweilige ungarische Entsprechung zu. | In the context of the 

financial crisis a great number of foreign words are used. Can you find their Hungarian equivalents?

1. krízis a. euróövezet

2. pánik b. értékpapírtárca   

3. financiális c. tőzsdeügynök, alkusz

4. eurózóna d. pénzromlás, az árak tartós növekedése

5. bonitás e. gazdasági visszaesés, hanyatlás

6. likviditás f. pénzügyi

7. bróker g. riadalom, vakrémület

8. recesszió h. folyamatos fizetőképesség

9. infláció i. válság

10. portfólió j. hitelképesség

III. Bankos viccek | Witze aus dem Bankwesen | Jokes from the banking world

„Mi a különbség egy befektetési bankár és egy nagy pizza között? A pizza jól tud lakatni egy négyfős családot.”

„Mi az abszolút optimizmus? Ha egy bankár öt inget vasal ki vasárnap.”

„Ha egy évvel ezelőtt 1000 dollárnyi Nortel részvényt vettél volna, most 49 dollárod lenne. Ha Enront, ak-

kor 16. Ha az 1000 dollárból WorldComot vettél volna, most kevesebb, mint 5 dollárod lenne. Ha United 

Airlines-ból vettél volna, most semmid sem lenne. Ha viszont 1000 dollárért sört vettél volna, és az üres 

dobozokat visszavitted volna, most 214 dollárod lenne. Vagyis most a legjobb befektetés az ivás.”

„Ma odamentem egy bankomathoz, és képzeljétek, kölcsönkért egy húszast elsejéig!”

„Mark Twain már előre megmondta: Október. Az évnek ebben a hónapjában különösen kockázatos dolog 

tőzsdézni. A többi hasonló ilyen hónap: július, január, szeptember, április, november, május, március, júni-

us, december, augusztus és február.”
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