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A tananyag 

Oktatási cél: Kriptovaluta kereskedés a gyakorlatban. Hangulati, fundamentális és technikai 

elemzések alkalmazása kereskedés során. 

Témakör: Óraszám: 

Kriptovalutákról, blockchainről általánosságban, történetük, felhasználásának 

lehetséges módjai, nagyvállalati környezet, egyes projektek bemutatása 

1. 2 

Kriptovaluták a tőzsdei gyakorlatban. Egyes tőzsdei és elemzői platformok 

bemutatása, hasznos linkek, tájékozódási források bemutatása, biztonság. 

Order típusok ismertetése (long, short, limit, market, stop-loss, stop-limit) 

2. 2 

Felhasználási módok, fizetési rendszerek - Vendégelőadó 3. 2 

Kereskedési alapok, TA (technikai analízis) fogalma és szerepe, alap 

eszköztárának bemutatása I. (grafikon ismertetés, trend elemzés, trendvonal, 

támaszok, ellenállások) 

4. 2 

Kereskedési alapok, TA (technikai analízis) fogalma és szerepe, alap 

eszköztárának bemutatása II. (grafikon ismertetés, trend elemzés, trendvonal, 

támaszok, ellenállások) 

5. 2 

TA eszköztár bemutatása - indikátorok szerepe a kereskedés során, egyes 

indikátorok használatának bemutatása I. (volume, mozgóátlagok, RSI, MACD, 

Fibonacci) 

6. 2 

TA eszköztár bemutatása - indikátorok szerepe a kereskedés során, egyes 

indikátorok használatának bemutatása II. (volume, mozgóátlagok, RSI, 

MACD, Fibonacci) 

7. 2 

TA eszköztár bemutatása - alakzatok bemutatása és használata a kereskedés 

során I. (trendfordító alakzatok, trendfolytató alakzatok) 

8. 2 

TA eszköztár bemutatása - alakzatok bemutatása és használata a kereskedés 

során II. (trendfordító alakzatok, trendfolytató alakzatok) 

9. 2 

TA összefoglaló, technikai analízis lépései és elkészítése 10. 2 

Pénz és kockázatmenedzsment, piaci - pszichológiai hangulatok értékelése 11. 2 

FA (fundamentális elemzés) lépései 12. 2 

Hosszú távú portfólió építése 13. 2 

Blockchain forradalom - Vendégelőadó 14. 2 

Félévközi követelmények 

A hallgatók a félév során két darab beadandó dolgozatot írnak, melyek mindegyikén legalább az 

elégséges szint megszerzése szükséges a tantárgy teljesítéséhez. A két beadandó dolgozat 

közül az egyik a pót héten pótolható. 

 


