
Valuta – deviza - konvertibilitás 



● Nemzetközi elszámolások eszközei 

 - arany  

 - valuta 

 - deviza  

 - mesterséges nemzetközi pénzek 

• Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos 
eszköze 

• Valuta: 

• valamely ország törvényes fizetési eszköze.  

• külföldnek minősülő ország törvényes fizető eszköze, 
illetve annak egysége. 

• idegen ország bankjegye, érméje a belföldi fizetési 
forgalomban 

• a forgalomban mindig készpénz formában vesz részt 



• Deviza: 

• Szűkebb értelemben: nemzetközi bankszámlapénz 

működését jelenti. 

• Külföldi pénznemre szóló követelés, devizaműveletek 

végzésére felhatalmazott banknál nyitott, vezetett 

bankszámlán kezelnek 

• Bankszámlapénz vagy deviza alapú pénzhelyettesítő 

eszköz (bankkártya, deviza alapú hitelkártya) formájában 

válik felhasználhatóvá 

• Tágabb ért.: látra, határidőre szóló bankbetét külföldi  

pénznemben, ez utóbbira szóló váltó, utalvány, 

értékpapírok,  külföldi jegybankok és kormányok közti 

megállapodásból származó követelések. 



• Devizaszámla: 

• devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézet 

nyithat,  

• devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézetnél 

devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt nyithat 

• a számlatulajdonos bevételeit, betéteit és 

felhasználásukat konvertibilis pénznemben tartja nyilván 

• a számla csak névre szólhat 

• a követelés után a bank kamatot fizet 

• Árfolyamok 

• Valutaárfolyam: 

• Valamely valuta egységének egy másik ország 

pénzegységében kifejezett ára 



• Devizaárfolyam: 

• Egy pénznemnek egy másik pénznemre való 
átváltásakor alkalmazott árfolyam, amikor az átváltás 
nem jár készpénzforgalommal 

 

• Valuta- és devizaárfolyam közötti különbség: 

• elméletileg azonos értéket fejez ki, azonban 

• a valuta vételi és eladási árfolyam közötti különbség 
nagyobb, mint a deviza eladási és vételi árfolyam közötti 
különbség 

• a valuta költségesebb, kockázatosabb a kezelése, 
hamisítható 

• deviza számlapénz, a pénzforgalom lebonyolítása 
egyszerűbb, kisebb költséggel jár 



• Vételi árfolyam: az az ár, amelyen a valuta-, 
devizaműveletek végzésére jogosult személy (pl. bank) 
a felkínált külföldi fizetési eszközt megvásárolja. 

 

• Eladási árfolyam: az az ár, amelyen a valuta-, 
devizaműveletek végzésre jogosult személy a külföldi 
fizetési eszközt eladja, értékesíti. 

 

• Árfolyamjegyzés: a pénzpiacon meghatározott időben 
kialakult árát rendszeresen feljegyzik, közzéteszik 

– közvetett árfolyamjegyzés: 100 Ft= 0,33 Euró  

– közvetlen árfolyamjegyzés: 1 Euró= 300 Ft  



• Árfolyamrés: a vételi és az eladási árfolyam különbsége 

(marge) 

 

• Keresztárfolyam: meghatározásához kiválasztanak egy 

közvetítő pénznemet (pl. HUF), ennek alapján 

meghatározzák az egyes valuták, devizák közötti 

arányokat. 

 

• Paritás: elméleti egyenértéket fejez ki, arra utal, hogy 

milyen szinten kellene az árfolyamnak lennie. 

 

• Vásárlóerő paritás: az egyes valuták közötti elméleti 

egyenértéket valamely más valuta vásárlóerejéhez 

viszonyítva határozzák meg. 



• Valutaárfolyam fajtái: 

• Fix árfolyam: az árfolyam a deklarált paritás (átváltási 

arány) körül csak igen szűk sávban ingadozhat. Lehet a 

valuta túlértékelt vagy alulértékelt. 

 

• Kötött árfolyam: a valuták, devizák árfolyamát 

hatóságilag rögzítik. 

 

• Flexibilis (rugalmas) árfolyam: az árfolyam a 

kereslet-kínálat hatására szabadon változik. A valuták 

felértékelődnek, illetve leértékelődnek. 

 



● A valuta és a deviza nemzetközi 
forgalomképessége 

 
• Konvertibilitás: valuták egymásra történő szabad 

átválthatóság 

 

• Konvertibilitás bevezetésének lépései, ill. fokozatai: 

• jegybank szintű átválthatóság 

• külső konvertibilitás 

• belső konvertibilitás 

• de facto konvertibilitás 

• de jure konvertibilitás 

• korlátozott konvertibilitás 

• teljes konvertibilitás 



• Kulcsvaluta: konvertibilisnek kell lennie, 
világpénz szerepét tölti be, pl. USD. 

 

• Követelmények a kulcsvalutával szemben: 

 - konvertibilis legyen 

 - kibocsátó ország világgazdasági súlya 
meghatározó 

 -  vezető valutáris centrum léte 

 - fizetési mérleg enyhe passzívuma szükséges 

 - a kulcsvaluta árfolyamának viszonylagos 
stabilitása. 

• Kereskedelmi valuta: nemzetközi kereskedelmi 
forgalom lebonyolításában jelentős szerepet 
játszik pl. USD, JPY, Euro, GBP. 



• Tartalék valuta: értékálló, árfolyama stabilan 

erős, nemzetközi kereskedelemben csak 

korlátozott szerepet tölt be, jegybanki 

tartalékként veszik számba pl. CHF. 

 

• Valuta leértékelése: akkor következik be, ha 

hazai inflációs ráta nagyobb a külföldi inflációs 

rátánál. 

– a valuta leértékelése ösztönzőleg hat az 

exportra történő termelésre, egyben drágítja 

az importot 

 

 



– Az importáruk árnövekedése emeli a belföldi 
árszínvonalat, inflációgerjesztő hatása van 

 

• Valuta felértékelődése: akkor következik 
be, amikor a külföldi inflációs ráta nagyobb a 
hazai inflációs rátánál 

– Az importot olcsóbbá teszi, ösztönzi a 
behozatalt 

– A hazai termelés versenyhelyzetbe kerül az 
olcsó importtal szemben 

– Az exportáló cégek kedvezőtlenebb helyzetbe 
kerülnek 

 






























