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Téma: A pénz
Készítette: Rácz János Sebestyén
Ezt a társasjátékot komplexitása miatt inkább középiskolás diákoknak ajánlom, meg a témakör
részletes tárgyalása is középiskolában zajlik. A játék használata nem igényel semmilyen,
alapműveltségen túlmutató tudást, ezért iskolán kívül is használható, ezt a játékszabályban is
feltüntettem. „A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban” című kerettantervi témakörhöz
kapcsolódik, érdemes a téma feldolgozása után használni a mélyebb fejlesztés érdekében.
Ezen felül elemi számolásokra és százalékszámításra van szükség a teljes játékélményhez.
Használata során fejleszti a kommunikációs, matematikai és gondolkodási, illetve a személyes
és társas kapcsolati kompetenciákat, de talán a munkavállalói, innovációs és
vállalkozóikompetenciák fejlesztésében is segíthet.
Játékszabály
Játékosok száma: 2-6 fő
Javasolt korosztály: 14-99 év
A játék célja: A játék végére minél nagyobb értékmennyiség megszerzése.
A játék előkészítése:
Kiválasztunk egy játékost, aki megkapja a bankos szerepét (ettől függetlenül ugyanúgy
játszhat, mint a többiek).
Külön paklikba rendezzük a részvénykártyákat, a betétkártyákat, az államkötvény kártyákat
típusuk szerint, és fejjel felfelé a bankos elé tesszük. Külön paklikba rendezzük fejjel lefele a
részvényárfolyam és valutaárfolyam, illetve az egészségbiztosítás kártyákat, illetve mindenki
számára elérhető helyen az akciókártyákat. Minden játékosnak osztunk 3 akciókártyát.
Szétválogatjuk a bankjegyeket típus és címlet szerint, majd minden játékosnak kiosztunk
200.000 forintot a következőképpen: 3 db 20.000 Ft, 6 db 10.000 Ft, 9 db 5000 Ft, 10 db 2000
Ft, 10 db 1000 Ft, 10 db 500 Ft-os
A játék menete
A játék 10 körből áll, az nyer, aki a 10. kör végén a legtöbb értékkel rendelkezik. Az értékeket
forintba számoljuk, és a nem forint értékeket (valuta, részvény, betét, államkötvény) csak a
végleges érték 2/3-aként számítjuk. A valutánál és a részvénynél a legutolsó árfolyam szerint
váltunk, majd az átváltott érték 2/3-át adjuk hozzá a végleges értékhez. Pontegyezés esetén
kő-papír-olló dönti el a sorrendet.
Egy kör során minden játékos sorra kerül egyszer tetszőlegesen meghatározott sorrendben. A
kör elején felfordítunk egy részvényárfolyam és egy valutaárfolyam kártyát, e kártyákon
szereplő értekekért lehet azokat megvásárolni a kör során. A játékos köre során vásárolhat
részvényt, válthat valutát az aktuális árakon, vagy befektethet államkötvénybe, fizethet
egészségbiztosítást, betétbe rakhatja pénzét, vagy akciókártyát játszhat ki. Ha végzett, átadja
a lehetőséget a következő játékosnak. Ha minden játékos sorra került, akkor telt le egy kör a

tízből, és mindez kezdődik elölről. Akciókártyából mindenki hármat kap a játék elején, illetve
köre kezdetén húz mindig egyet. Ha további akciókártyára van szüksége, 1000 forint ellenében
húzhat egy továbbit a készlet erejéig. Akciókártya kijátszható a játékos köre során bármikor,
saját magára, vagy más játékosra (például a sikkasztás kártyát ki lehet játszani másra, ekkor a
választott személynek kell fizetnie a büntetést). A felhasznált akciókártyákat 3 körönként újra
kell keverni.
Ha valaki egészségbiztosítást köt, akkor minden köre elején 1000 forintot be kell fizetnie, amíg
le nem mondja a biztosítást. A biztosítás a megkötéstől számított 3 körig nem mondható le.
Aki biztosított, az az egészségbiztosítás kártyák közül minden köre elején húz egyet, majd az
utasításoknak eleget téve visszahelyezi a talonba a kártyát és megkeveri a paklit.
Ha a játék során olyan összeg kerül elő (jellemzően valutaváltáskor), ami nem fizethető ki a
címletekkel, akkor a kerekítés szabályai szerint kell eljárni (például dollárt váltott át forintra az
illető, és kapott 3740 forintot, akkor csak 3500 forintot kap kézhez, mert a 740-et 500-ra
kerekítjük). A játék során bármilyen, a fenti szabályokba nem ütköző egyezség, csere stb.
lehetséges azzal a feltétellel, hogy a megállapodást köteles minden játékos betartani (tehát
nem lehet szerződést szegni). Bármiféle szabálymódosítás lehetséges a játék megkezdése
előtt, de csak teljes egyetértéssel vezethető be.

A játék tartalma
Pénz:
Forint:
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Dollár:
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Kártya: 129 db
Részvénykártya – 50 db
Hátulja:

Eleje:
10 db

10 db
10 db

10 db

10db
Részvényárfolyam kártya – 10 db
Hátulja:

Eleje:

Valutaárfolyam kártya – 10 db
Hátulja:

Eleje:

Egészségbiztosítás kártya – 10 db
Hátulja:

Eleje:
2 db

7 db

1 db
Betétkártya – 10 db

Államkötvény kártya – 30 db

15 db

15 db

Akciókártya – 19 db
Hátulja:

Eleje:

