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Felelôsségünk teljes tudatában

Családi Kasszasikerek
Pénzügyi Öngondoskodás Program
Tananyag és munkafüzet, második kiadás, 2009. június
A kiadvány a Családi Kasszasikerek Pénzügyi Öngondoskodás Program gondozásában készült.
A Program társult tagjai:
• Budapesti Corvinus Egyetem
• United Way Magyarország
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója
• Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE)
• SOS Gyermekfalu
• Provident Pénzügyi Zrt.

Köszönetnyilvánítás
• Az International Personal Finance-nek, a Provident Pénzügyi Zrt. brit anyavállalatának, amely
a Családi Kasszasikerek Program rendelkezésére bocsátott számos értékes pénzügyi oktatási
alapanyagot és tapasztalatot
• A Junior Achievement Magyarországnak, mely hozzájárult a Családi Kasszasikerek Program
2007-es elsô kéziratának kifejlesztéséhez
• A Greenlight Reklámügynökségnek, amely kialakította a program vizuális arculatát és gondozta
a tananyag ezen kiadását
• Partig Kis Rómeó Viktornak, aki önkéntesként részt vett a kézirat szerkesztésében
Jogi tudnivalók
A Program egyelôre nem rendelkezik bejegyzett szervezeti háttérrel, tehát nem jogi személy. Annak érdekében, hogy a Program során keletkezô szellemi termékeket óvjuk, illetve a felhasználókat jogi szempontból egyértelmû információkkal lássuk el, a Program képviseletét a Családi Kasszasikerek
Program kezdeményezôje és egyik fô támogatója, a Provident Pénzügyi Zrt. látja el. A Provident Pénzügyi Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044542; bejegyezte a Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság; székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.; adószáma: 12590687-1-44) a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján mûködô pénzügyi vállalkozás. A Provident Pénzügyi Zrt. a Családi Kasszasikerek Program kezdeményezôje és elsôdleges résztvevôje.
A Provident Pénzügyi Zrt. elérhetô a provident@provident.hu e-mail címen, illetve
a 06-40/50-50-50-es telefonszámon.
A Program keretében kifejlesztett anyagok ingyenesen hozzáférhetôk, VÁLTOZATLAN FORMÁBAN korlátlanul terjeszthetôk, pénzért való terjesztésük
NEM megengedett.
A tananyagban szereplô információk, pénzügyi tanácsok általános tapasztalatból leszûrt vélemények. A Program nem vállal felelôsséget azok
értelmezésébôl és felhasználásából eredô következményekért.

Kontakt: kapcsolat@csaladikasszasikerek.hu
www.csaladikasszasikerek.hu
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Az öngondoskodás alapjai
Bevezetô
La Fontaine: „A tücsök meg a hangya”
(Kosztolányi Dezsô fordítása)
A tücsök dalolt egyre, bár
Ízzott a nyár,
Úgyhogy mikor jött a komor
Tél, része gond volt és nyomor:
Még egy picinke kisdarab
Legye, vagy férge sem maradt.
Hát ment is a hangyához át
Elpanaszolni nyomorát,
És kérte, adjon néki kölcsön
Zsákjába egy kis magot töltsön.
Új aratásig, legalább.

“Majd megadom, lesz erre gondom,
Nyáron, tücsök-szavamra mondom
A tôkét meg a kamatát.”
Bosszantja a tücsök kalandja,
Nem is adott magot a hangya. De ezt kérdezte végre tôle:
„Mit tettél a meleg idôbe?”
„Éjjel-nappal munkába voltam,
Fûnek-fának folyton daloltam.” „Daloltál? rendbe van, komám,
Akkor ma táncolj, szaporán.” -

Feladat
Mi a mese tanulsága? Vegyük sorba, melyek azok a területek, ahol elôrelátóan
gondoskodhatunk önmagunkról és szeretteinkrôl.

Gazdálkodjunk egy életen át!
Az ember egész élete során gazdálkodik, azaz pénzügyi döntéseket hoz. Eleinte ösztönösen, egy
család keretei között, majd önállóan, egyre tudatosabban: gondoskodunk saját magunkról, otthont
teremtünk, eltartjuk gyermekeinket, segítjük idôs szüleinket, és elôkészítjük saját nyugdíjas éveinket.
Születés
Gyermekkor
Serdülôkor
Ifjúkor

Babakötvény
Bankszámla (szülôvel vagy törvényes képviselôvel)
Zsebpénz
Saját bankszámla (a szülôvel vagy más törvényes képviselôvel)
Elsô önálló kereset
Önálló bankszámla
Rendszeres banki kapcsolat
Ösztöndíj
Megtakarítás
Diákhitel
Alkalmi kereset
Saját háztartás
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Felnôttkor

Fogyasztási hitelek
Megtakarítás
Rendszeres önálló jövedelem
Hosszú lejáratú hitelek
Biztosítások
Öngondoskodás jellegû megtakarítások és befektetések
Nyugdíjpénztár

Esô elôtt köpönyeg – Biztosításaink
A biztosítások lényege, hogy elôre nem látható vagy nem tervezhetô, anyagi kárral, kiadásokkal
járó eseményekre készülünk fel. Ilyenek lehetnek például baleset, lopás, lakásban vagy autóban
bekövetkezô kár, betegség, házasságkötés, nyugdíjba lépés, haláleset stb.
Törekedjünk arra, hogy a józan megfontolás és körültekintés határozza meg, mire kötünk biztosítást
és mire nem. A cél az, hogy a biztosításainkra költött összegek védelmet nyújtsanak számunkra és
egyúttal arányban álljanak a kockázat mértékével és egy lehetséges káresemény következményeivel.
Feladat
• Elemezzük józanul, hogy melyek azok a saját élethelyzetünkbôl eredô kockázatok,
amelyekre érdemes biztosítást kötnünk. Képzeljük el, ’mi lenne ha’, és mérlegeljük
a lehetséges következményeket.
• Vizsgáljuk meg, arányban áll-e jelenleg megkötött biztosításaink értéke a fennálló
kockázatok mértékével.
• Tegyük fel magunknak a kérdést: ha nincs biztosításunk, fel vagyunk-e készülve arra,
hogy egyéb módon kezeljük egy esetleges káreset, baleset, lopás stb. következményeit?

Ki mint vet, úgy arat – Nyugdíjunk
Fiatalon távoli jövônek tûnnek a nyugdíjas évek, mégis készülnünk kell rájuk. Már az elsô munkába
állásunk pillanatától minden fizetésünkbôl elkülönít az állam egy összeget, és félreteszi nekünk
nyugdíjas éveinkre. Ez a nyugdíjrendszer egyik pillére, melyet kiegészítenek kötelezô
magán-nyugdíjpénztári befizetéseink (kötelezôen meghatározott összegû, de szabadon választott
biztosítóhoz utalható megtakarítások) és önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseink (önként vállalt,
saját magunk által meghatározott összegû, szabadon választott nyugdíjbiztosítókhoz utalt
megtakarításaink). A nyugdíjpénztárakban összegyûlt pénzünket a pénztárak befektetik, ezzel
biztosítva, hogy befizetéseink hosszú távon is tartsák értéküket. Az önkéntes nyugdíjpénztárba
történô befizetést állami adókedvezmény is kiegészíti.
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Tipp!
• Azon vállalkozóknak, akik maguk dönthetnek arról, hogy milyen összegû fizetéssel
foglalkoztatják önmagukat, érdemes elgondolkodniuk azon, hogy amennyiben alacsony
összegû fizetéssel foglalkoztatják önmagukat, így csökkentve a pillanatnyi adózási
terheket (kevesebb fizetés = kevesebb adóteher), egyúttal kevesebb nyugdíjmegtakarítást
is képeznek, azaz kevés nyugdíjra számíthatnak idôs korukban. Lehetôségeinkhez
képest tervezzünk minél elôbbre, és gondoskodjunk saját és családunk jövôbeni anyagi
biztonságáról.

Egészségesen gondoskodj egészségedrôl! – Egészségpénztár
Az egészségpénztári befizetés elôrelátó takarékoskodást jelent a nagyobb egészségügyi,
szociális krízishelyzetekkel járó költségeink fedezésére. Betegség, ápolási kötelezettség,
haláleset, munkanélküliség esetén segélyt kapunk, pénztári tagságunk emellett egészségmegôrzô
szolgáltatások igénybevételét is fedezheti (pl.: uszodabérlet, sport). A nyugdíjpénztári befizetéshez
hasonlóan kötelezôen választandó illetve önkéntes – extra kiadással járó, de jobb minôségû
szolgáltatásokat nyújtó – biztosításokat köthetünk, melyekhez adókedvezmény társul.
Feladat
• Gyôzôdjünk meg arról, hogy valamennyi családtagunk rendelkezik egészségbiztosítással
(azaz érvényes TAJ kártyával). Enélkül ellátnak ugyan, azonban a gyógyítás költségeit
teljes egészében nekünk kell állnunk. Példa: egy rutin vakbélmûtét költségei akár
a 3-400.000 Ft-ot is elérhetik.

Hozzunk felelôs döntéseket!
Kövessük a törvényeket

… hogy azok megvédhessenek bennünket.
• Csak olyan partnerrel kössünk üzletet, akinek jogosultsága van egy adott szolgáltatás nyújtására.
- A gazdasági tevékenységre jogosult üzleti szereplôket a hatóságok (APEH, PSZÁF,
fogyasztóvédelem stb.) ellenôrzik, és segítenek érvényesíteni jogainkat.
• Ragaszkodjunk a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos szabályok betartásához.
- Nyugta- és számlaadás, szerzôdéskötés stb. hiányában nem tudjuk jogainkat érvényesíteni,
és esetleg kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk.
Tipp!
• MINDIG olvassuk el a szerzôdést, mielôtt aláírjuk. Az apró betût is. Az aláírt szerzôdés
mindkét felet kötelezi!
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Mérlegeljünk

… mielôtt pénzügyi döntést hozunk. Általában jobban járunk, ha gazdasági döntéseinket a
számológépünkre és nem érzelmeinkre hallgatva hozzuk meg.
• Gyûjtsünk megfelelô ismereteket.
• Lehetôségeinket mérjük fel reálisan.
• Felelôs módon válasszunk a piac kínálatából.

Kérjünk tanácsot

… olyanoktól, akiknek nagyobb a gyakorlati tapasztalatuk egy adott kérdés eldöntésében.

A PSZÁF által nyilvántartott, pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult szervezetek és magánszemélyek listája:
http://www.pszaf.hu/piac/nyilvantartas/nyilvantart.htm
2
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: http://www.nfh.hu
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület: http://www.ofe.hu/
Fogyasztóvédelmi Felügyelet: http://www.fvf.hu/
1
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Költési szokásaink
1. Feladat
[Kellék: üres sárga és/vagy rózsaszín postai pénzfeladó csekkek]
Töltsünk ki az alábbi számokkal egy-egy postai pénzfeladó csekket. Rendezzük ôket elôször
növekvô, majd csökkenô sorrendbe.
25 000 Ft
1 000 Ft
150 Ft
200 Ft
8 560 Ft
42 Ft
1 110 Ft
1100 Ft
hétezer kettôszázöt Ft
544 Ft
ezerszáztizenegy Ft

Sorrend:

2. Feladat
Adjuk össze a fenti számokat, majd a végeredményt számmal és betûvel írjuk az alábbi
sorokba. Használhatunk számológépet is.
Végeredmény számmal:
Végeredmény betûvel:

3. Feladat
Készítsünk bevásárló listát 10 olyan tételrôl, amit hetente megvásárlunk.
Adjuk meg hozzávetôleges árukat és kérjünk meg egy csoporttársat, hogy számolja ki
a bevásárlás végösszegét.
1.

Ft

2.

Ft

3.

Ft

4.

Ft

5.

Ft

6.

Ft

7.

Ft

8.

Ft

9.

Ft

10.

Ft
Teljes költség:
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Kiadásaink
1. Kötelezô kiadások
Lakás (lakbér, albérlet, lakáshitel törlesztés…) – Be kell fizetnünk, hogy tetô legyen a fejünk
felett, így ez az egyik legfontosabb kiadás, amit figyelembe kell vennünk.
Adók – Ha nem fizetjük be ôket, büntetésre számíthatunk. Ezt a kiadást nem érdemes tehát
megspórolni.
Kérdés
Milyen adókat kell fizetnünk? Mi történik, ha valamelyik adót nem fizetjük be?
Mit tegyünk, ha valamelyik adóval mégis hátralékba kerülünk?

Közüzemi számlák (víz, gáz villany, csatornadíj) – Összegük helyenként változó, de tervezhetô.
Ha nem fizetjük be a számlákat, kikapcsolják a szolgáltatást, ezért lépést kell tartanunk a számlákkal.
Lehetôségünk van azonban takarékosságra (ld. 03.04.01., Energiatakarékosság c. fejezet).
Kérdés
Kinél milyen közüzemi számlák jelentkeznek? Ki hogyan fizeti ôket? Hová fordulhatunk, ha
kikapcsolják valamelyik szolgáltatást? Milyen segítséget tud nyújtani az önkormányzat vagy
maguk a vállalatok a bajba került fogyasztóknak?
Példa: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16341
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2. Alapvetô kiadások
Élelmiszer – Magyarországon 2007-ben egy ember havonta átlagosan kb. 14.000 Ft-ot költött
alapvetô élelmiszerre, amely egy átlagos magyar magánszemély összkiadásának 24%-át tette ki.
Kérdés
Általában ki mennyit költ étkezésre? Ez fejenként havonta mekkora összeget jelent?
Emlékeink szerint hogyan alakult ez a kiadás a család története során? Hogyan változtak
a generációk étkezési szokásai? Ki hol tud pénzt megtakarítani az élelmezés terén?
Milyen mértékig érdemes/szabad takarékoskodni az étkezési kiadásokon?

Közlekedés – Aki munkába, iskolába, ügyet intézni indul, választhat a gyaloglás, biciklizés,
tömegközlekedés, taxi, gépjármû és más közlekedési módozatok között. Ezek más és más árat,
hatótávolságot illetve komfort fokozatot jelentenek. Közlekedni többnyire mindenképpen kell,
de az árat a választásunk határozza meg.
Kérdés
Ki hogyan közlekedik? Mibe kerül a közlekedésünk havonta? Sikerült-e már valakinek
a közlekedési költségeit csökkenteni? Hogyan? Milyen költségekkel jár egy gépjármû
fenntartása? Hogyan viszonyulnak ezek a költségek a tömegközlekedéshez, ha rövid,
ill. hosszú útra indulunk, és hogyan változik ez az arány az együtt közlekedôk számának
változásával? Beszéljünk a tömegközlekedési eszközökön való „bliccelésrôl” – milyen
hatással van a közlekedési szolgáltatást nyújtó vállalatra? Ki finanszírozza
a tömegközlekedést?
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Ruházkodás – A ruházkodás mindenképp kiadásokkal fog járni, különösen, ha növekedésben
lévô gyermek él a családban. Pénzügyi nehézségek esetén vásároljunk körültekintôen, célszerûen.
Vásárlás elôtt informálódjunk, mert könnyen elképzelhetô, hogy ugyanazt a minôséget máshol
olcsóbban megkapjuk.
Kérdés
Ki mit ért célszerû ruházkodás alatt? Melyek egy ruhadarab fontos tulajdonságai,
és melyek kevésbé? Ki hol szokott ruhát vásárolni? Miért? Hogyan tudunk pénzt
megtakarítani a ruházkodással?

Telefon – Az egyes telefontársaságok elôfizetési csomagjai között jelentôs különbségek lehetnek.
Ne a reklámokra, hanem a számológépünkre hallgatva fizessünk elô. A feltöltôkártya segíthet kézben
tartani telefonköltségeinket. Ha elôfizetôi szerzôdést kötöttünk egy telefontársasággal, akkor a
társaság teljes joggal követelheti rajtunk a lebeszélt összegeket és hajthatja be a követelést.
Kérdés
Kinek mennyi a havi telefonköltsége? Mennyi ebbôl az az összeg, amit mindenképpen fizetni
kell? Mibôl áll össze egy telefonszámla? Hogyan csökkenthetjük a telefonköltségeinket?

Biztosítások – Lakásunkat, értéktárgyainkat célszerû biztosítani az ésszerûség határain belül.
Mindenképpen legyen egészségbiztosításunk!
Kérdés
Van-e a csoportból valakinek valamilyen biztosítása? Mibe kerül havonta? Mire nyújt
fedezetet? Milyen mértékig ésszerû biztosítani valamit?
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Egyéb létfontosságú kiadások – Idetartoznak például egészségügyi kiadásaink, például a
gyógyszer, optikus, fogorvos.
Kérdés
Mondjunk még példákat egyéb létfontosságú kiadásokra.

Hiteltörlesztések – Legtöbbünk rendszeresen fizet részletet különféle hitelek, kölcsönök után.
Költségvetésünk tervezésekor ezek a kiadások szerepeljenek fontos helyen. Ne felejtsük el, hogy a
kölcsönt, hitelt a saját döntésünk alapján vettük fel, és szerzôdésben vállaltuk a visszafizetését. Ha
nem teljesítjük ezeket a feltételeket, annak mindenképpen nem kívánt következményei lesznek (pl.
késedelmi díj, bírósági eljárás, KHR lista).
FONTOS!
• Ha elmaradásunk mutatkozik, még idejében kezeljük a kialakult helyzetet – azonnal vegyük
fel a kapcsolatot a hitelezôvel, és érdeklôdjünk, milyen megoldási lehetôségeket ajánl.
• Hitelt vagy kölcsönt csak akkor vegyünk fel, ha biztosak vagyunk abban, hogy vissza is
tudjuk fizetni!
• A KHR (régi nevén BAR) listára bármilyen természetes személy felkerülhet, ha 90 napot
meghaladóan minimálbér feletti tartózása áll fenn.
Kérdés
Ki milyen tartozások részleteit fizeti? Hogyan gondoskodunk arról, hogy a részleteket
mindig be tudjuk idôben fizetni? Mit tehetünk, ha KHR listára kerültünk? Hová fordulhatunk
adósságrendezési ügyekben?

03.02.02.01/5/4

0 3 . 02.02.01 fejezet

3. Nem létfontosságú kiadások
• Nyaralás
• Élvezeti cikkek
• Éttermi étkezés
• Szerencsejáték
• Ajándékozások
• Szórakozás (TV, mozi)
• Hobbi kiadások
• Újság és egyéb elôfizetések
Kérdés
Mondjunk még példákat nem létfontosságú kiadásokra. Kinek milyen hasonló kiadásai
vannak? Hogyan kezeljük azokat a helyzeteket, amikor kiadásaink egy részérôl le kell
mondanunk? Pótolhatjuk esetleg valahogy a kiesô árut, szolgáltatást? Kinek melyik tételen
sikerült már takarékoskodnia és hogyan?
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Mit vásároltam

Hol vettem meg

Mivel fizettem

Áru vagy szolgáltatás
kategóriája*

Bizonylat típusa

03.02.02.02/2/1

Tipp!
A Költségvetési Naplót vezethetjük 2 példányban is, amennyiben nem kívánunk minden tényleges költségvetési tételt
megosztani a csoporttal. Az egyiket azonban feltétlenül töltsük ki részletesen és teljes tárgyilagossággal!

Feladat
• Vezessük bevételeinkrôl és kiadásainkról a tananyaghoz mellékelt „Családi Kasszasikerek” Háztartási Költségvetési Naplót
a következô foglalkozásig.
• Mielôtt nekikezdünk, nézzük át az egyes bevételi és kiadási lehetôségeket a csoport vezetôjével és a többiekkel közösen.

*ld. következô oldalon található lista

Dátum

Kiadásaink
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1. Ház, lakás (rezsi, víz, villany, gáz, közös költség, TV, telefon, szemétszállítás, távfûtés, …)
2. Élelmiszer (élelmiszerek, ünnepi konyhai kiadások, …)
3. Háztartás (nagybevásárlás, tisztítószerek és kozmetikumok, … )
4. Egészség (gyógyszer és gyógyászati eszközök, orvosi ellátás, …)
5. Gyermekek (tandíj, tanszerek, étkeztetés, ruházat, különórák, ballagás, játékok …)
6. Közlekedés (gépkocsi szerviz, benzin, súlyadó, bérletek, parkolás, …)
7. Biztosítások (gépkocsi felelôsségbiztosítás, CASCO, életbiztosítások, lakásbiztosítás, …)
8. Hitel törlesztôrészlet fizetések (lakáshitel, gépjármûhitel, személyi kölcsön, …)
9. Megtakarítások (életbiztosítás, magánnyugdíj, egészségpénztár, …)
10. Ajándékok és adományok (adományok, születésnap, karácsony, húsvét, …)
11. Személyes (fodrász, kozmetika, ruházkodás, élvezeti cikkek, …)
12. Szórakozás (nyaralás, utazás, kirándulások, rokonlátogatások, vendégség, …)
13. Élvezeti cikkek (kávé, dohányáru, alkoholos italok, …)
14. Háziállatok (állateledel, állatorvosi költségek, állattartási eszközök, …)
15. Adók és jogi költségek (IPA, ÁFA, könyvelôi díj, közjegyzô, …)
16. Egyéb (minden, ami máshová nem illeszkedik)

(a Családi Kasszasikerek Program háztartási költségvetési naplója alapján)

Kiadási kategóriák

0 3. 02. 02. 02 fej ez et

0 3 . 03.01 fejezet

Pénzügyi kérdések
Háztartási költségvetésünk
• Vezessük a tananyaghoz mellékelt Háztartási Költségvetési Naplót a következô foglalkozásig.
A naplóra minden találkozás alkalmával vissza fogunk térni. A foglalkozások kezdetén mindenkinek
lehetôsége lesz megosztani a többiekkel ötleteit, jól mûködô módszereit a foglalkozások közötti
idôszakkal kapcsolatban.
• A foglalkozások között szöveges formában is jegyzeteljük le észrevételeinket (ld. alábbi
10 naplózási ötlet). A csoport a tanfolyam végén összesítheti ezeket a jegyzeteket, így értékes
tapasztalatgyûjteményhez jutunk.

Segítô kérdések
1. Kiadásaim – Mi mindent vásároltam az elmúlt héten? Ez összesen mennyibe került? Mennyi volt
a bevételem, amit ezen a héten elkölthettem?
2. Megtakarításaim – Sikerült-e valamivel pénzt megtakarítanom?
3. Nélkülözhetetlen és nélkülözhetô kiadásaim – Mennyit költöttem szükséges és mennyit
szükségtelen dolgokra?
4. Döntéseim a vásárlás során – Milyen információk, szempontok alapján választottam a vásárolt
termékek/szolgáltatások között?
5. Hirtelen felindulásból elkövetett vásárlásaim – Volt-e olyan kiadásom, ami nem lett volna
feltétlenül szükséges? Új cipô, mûszaki eszköz stb.?
6. Akciók – Mit, hol, mikor, mennyiért?
7. Bevételeim és kiadásaim egyenlege – Mit lehet kihúzni a kiadásaim közül?
8. Egyéb ötleteim a kiadások és megtakarítások terén
9. Kihívásaim – Mely területen van szükségem fejlôdésre a költségvetési szokásaim terén?
10. Mennyire volt hasznos az elôzô foglalkozás, és hogyan befolyásolta a gazdálkodásomat?

Tipp!
• A Költségvetési Napló visszamenôleg, valamint elôre, tervezési céllal is használható.
Hozzuk magunkkal minden találkozóra.

03.03.01/7/1

03.03.01/7/2

Családi Kasszasikerek Pénzügyi Öngondoskodás Program
v1.0 // kibocsátva: 2008.10.22
www.csaladikasszasikerek.hu

Tanácsadó:

A napló megnyitásának dátuma:

PÉNZÜGYI NAPLÓJA
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Ft
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Összeg

Ft

Ft

Egyenleg

Összeg

Ft

Ft

Bevétel

Ft

Ft

Megnevezés

Szerda

Ft

Összeg

Ft

Egyenleg

Összeg

Bevétel

Megnevezés

Hétfę

Családi Kasszasikerek
Pénzügyi Öngondoskodás Program

Kiadás

Megnevezés

Kiadás

Megnevezés

Kód*

Kód*

Összeg

Összeg

Ft

Ft
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Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Megnevezés

Bevétel

Csütörtök

Megnevezés

Bevétel

Kedd

Pénzügyi Napló v1.0

Összeg
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Kiadás

Kód*

Kód*
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Összeg

Összeg

Megkezdés dátuma: _________
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Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft
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Ft
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Ft
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Ft

Ft

Kiadás
Megnevezés

Kód*

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Összeg

Egyenleg

11. Személyes (fodrász, kozmetika, ruházkodás, élvezeti cikkek, …)
12. Szórakozás (nyaralás, utazás, kirándulások, rokonlátogatások, vendégség, …)
13. Élvezeti cikkek (kávé, dohányáru, alkoholos italok, …)
14. Háziállatok (állateledel, állatorvosi költségek, állattartási eszközök, …)
15. Adók és jogi költségek (IPA, ÁFA, könyvelĘi díj, közjegyzĘ, …)
16. Egyéb (minden, ami máshová nem illeszkedik)

4. Egészség (gyógyszer és gyógyászati eszközök, orvosi ellátás, …)

5. Gyermekek (tandíj, tanszerek, étkeztetés, ruházat, különórák, ballagás, játékok …)

6. Közlekedés (gépkocsi szerviz, benzin, súlyadó, bérletek, parkolás, …)

7. Biztosítások (gépkocsi felelĘsségbiztosítás, CASCO, életbiztosítások, lakásbiztosítás, …)

8. Hitel törlesztĘrészlet fizetések (lakáshitel, gépjármĦhitel, személyi kölcsön, …)

www.csaladikasszasikerek.hu

Kiadás
Kód*
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Összeg

Megkezdés dátuma: _________

Megnevezés

3. Háztartás (nagybevásárlás, tisztítószerek és kozmetikumok, … )

9. Megtakarítások (életbiztosítás, magánnyugdíj, egészségpénztár, …)

Összeg

10. Ajándékok és adományok (adományok, Születésnap, Karácsony, Húsvét, …)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Bevétel
Megnevezés

2. Élelmiszer (élelmiszerek, ünnepi konyhai kiadások, …)

Összeg

Szombat és Vasárnap

Pénzügyi Napló v1.0

1. Ház, lakás (rezsi, víz, villany, gáz, közös költség, TV, telefon, szemétszállítás, távfĦtés, …)

KÓDOK -- Mi tartozhat az egyes kategóriákba? (Ezeket a kódokat a heti és havi kimutatásokhoz érdemes használni.)

Ft

Összeg

Ft

Egyenleg

Összeg

Bevétel

Megnevezés

Péntek

Családi Kasszasikerek
Pénzügyi Öngondoskodás Program
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Várható bevételek összesen:

www.csaladikasszasikerek.hu

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

Ft.

(Hetek esetében osztandó a hónapból hátralévę hetek számával! )

Ennyit költhetek minden másra (=bevétel mínusz kiadás)

Várható nagyobb kiadások összesen:

Várható egyéb nagyobb kiadás

Várható egyéb nagyobb kiadás

Várható egyéb nagyobb kiadás

Várható egyéb nagyobb kiadás

Mħszaki cikk beszerzés

Biztosítás 2

Biztosítás 1

Hiteltörlesztés

Hiteltörlesztés

Telefon, internet

Egészségügyi kiadások

Gyermekekkel kapcsolatos nagyobb kiadások

Fħtés

Gázdíj

Áramdíj

Víz-csatorna

Közös költség

Lakbér vagy lakásrészlet
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TárgyidĘszak: _____________________

Várható nagyobb KIADÁSAIM a héten / hónapban *

Heti / Havi TervezĘ v1.0

* Itt csak nagyobb kiadásokat kell feltüntetni. Az apróbb költéseket napi bontásban vezetjük.

Várható egyéb bevétel

Várható egyéb bevétel

Várható egyéb bevétel

Várható egyéb bevétel

Várható egyéb bevétel

Várható egyéb bevétel

Várható egyéb bevétel

Borravalók

Mellékkeresetek

Adóvisszatérítés

Rokkantsági nyugdíj

Gyermektartás

Anyasági pótlékok

Családi pótlék

Nyugdíj

Fizetés

Fizetés

Áthozat az elęzę hétręl / hónapból

Várható BEVÉTELEIM a héten / hónapban

Heti / Havi tervezę

Családi Kasszasikerek
Pénzügyi Öngondoskodás Program
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Ft

Egészség

Gyermekek

Közlekedés

Biztosítások

Hitel törlesztĘrészletek

Megtakarítások

Ajándékok és adományok

Személyes

Szórakozás

Élvezeti cikkek

Háziállatok

Adók és jogi költségek

Egyéb:

Összesen:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ft

Háztartás

3.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Csütörtök

KÓDOK -- Mi tartozhat az egyes kategóriákba?
Ház, lakás (rezsi, víz, villany, gáz, közös költség, TV, telefon, szemétszállítás, távfĦtés, …)
Élelmiszer (élelmiszerek, ünnepi konyhai kiadások, …)
Háztartás (nagybevásárlás, tisztítószerek és kozmetikumok, … )
Egészség (gyógyszer és gyógyászati eszközök, orvosi ellátás, …)
Gyermekek (tandíj, tanszerek, étkeztetés, ruházat, különórák, ballagás, játékok …)
Közlekedés (gépkocsi szerviz, benzin, súlyadó, bérletek, parkolás, …)
Biztosítások (gépkocsi felelĘsségbiztosítás, CASCO, életbiztosítások, lakásbiztosítás, …)
Hitel törlesztĘrészlet fizetések (lakáshitel, gépjármĦhitel, személyi kölcsön, …)
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Szerda
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Kedd
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Élelmiszer

Ft

2.

Hétfę

Ház, lakás

Dátum:
Megnevezés

1.

Kód

Heti ElemzĘ v1.0

Mire költöttem a pénzemet ezen a HÉTEN?

Családi Kasszasikerek
Pénzügyi Öngondoskodás Program
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Összesen

Megtakarítások (életbiztosítás, magánnyugdíj, egészségpénztár, …)
Ajándékok és adományok (adományok, Születésnap, Karácsony, Húsvét, …)
Személyes (fodrász, kozmetika, ruházkodás, élvezeti cikkek, …)
Szórakozás (nyaralás, utazás, kirándulások, rokonlátogatások, vendégség, …)
Élvezeti cikkek (kávé, dohányáru, alkoholos italok, …)
Háziállatok (állateledel, állatorvosi költségek, állattartási eszközök, …)
Adók és jogi költségek (IPA, ÁFA, könyvelĘi díj, közjegyzĘ, …)
Egyéb (minden, ami máshová nem illeszkedik)

Péntek
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Tárgyhét: ______________

03.03.01/7/7
Ft

Egészség

Gyermekek

Közlekedés

Biztosítások

Hitel törlesztĘrészletek

Megtakarítások

Ajándékok és adományok

Személyes

Szórakozás

Élvezeti cikkek

Háziállatok

Adók és jogi költségek

Egyéb:

Összesen:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft
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A hónap 5. hete

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

13. Élvezeti cikkek (kávé, dohányáru, alkoholos italok, …)
14. Háziállatok (állateledel, állatorvosi költségek, állattartási eszközök, …)
15. Adók és jogi költségek (IPA, ÁFA, könyvelĘi díj, közjegyzĘ, …)
16. Egyéb (minden, ami máshová nem illeszkedik)

5. Gyermekek (tandíj, tanszerek, étkeztetés, ruházat, különórák, ballagás, játékok …)

6. Közlekedés (gépkocsi szerviz, benzin, súlyadó, bérletek, parkolás, …)

7. Biztosítások (gépkocsi felelĘsségbiztosítás, CASCO, életbiztosítások, lakásbiztosítás, …)

8. Hitel törlesztĘrészlet fizetések (lakáshitel, gépjármĦhitel, személyi kölcsön, …)
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11. Személyes (fodrász, kozmetika, ruházkodás, élvezeti cikkek, …)
12. Szórakozás (nyaralás, utazás, kirándulások, rokonlátogatások, vendégség, …)

4. Egészség (gyógyszer és gyógyászati eszközök, orvosi ellátás, …)

Összesen

3. Háztartás (nagybevásárlás, tisztítószerek és kozmetikumok, … )

9. Megtakarítások (életbiztosítás, magánnyugdíj, egészségpénztár, …)
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A hónap 4. hete

10. Ajándékok és adományok (adományok, Születésnap, Karácsony, Húsvét, …)
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A hónap 3. hete

2. Élelmiszer (élelmiszerek, ünnepi konyhai kiadások, …)
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A hónap 2. hete
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Ft

Ft
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Tárgyhó: _____________

1. Ház, lakás (rezsi, víz, villany, gáz, közös költség, TV, telefon, szemétszállítás, távfĦtés, …)

KÓDOK -- Mi tartozhat az egyes kategóriákba?

Ft

Háztartás

Ft

3.

Ft

Élelmiszer

A hónap 1. hete

2.

Hét:

Ház, lakás

Megnevezés

1.

Kód

Havi TervezĘ v1.0

Mire költöttem a pénzemet ebben a HÓNAPBAN?

Családi Kasszasikerek
Pénzügyi Öngondoskodás Program

0 3 . 03.02 fejezet

Segítsünk Annának
Töltsük ki összegekkel saját tapasztalataink alapján, közös megegyezéssel
az alábbi szövegben található üres mezôket.
Anna 35 éves egyedülálló anya 3 gyermekkel. Az egyik gyermek 10 hónapos, a másik három éves,
a harmadik 7 éves. Rendelkezik egy 55 m2-es lakással, ami a sajátja. Dolgozik, a gyerekekre szülei
vigyáznak, a nagyobbik gyermek iskolába jár.
Havi nettó jövedelme összesen:

Ft.

Az alábbiakban részletezzük Anna bevételeit és kiadásait. Segítsünk Annának, hogy jobban tudja
megszervezni a kiadásait. Milyen más támogatást kaphat Anna? Hova kellene fordulnia további
segítségért?

Bevételek
		

Ft alkalmazotti bér (fizetés)

		

gyermekek után járó állami támogatás

Kiadások
Vásárlások:

Ft, alapvetô élelmiszerek (kenyér, tej, vaj, pelenka…)

Közüzemi számlák:

Ft (télen idôszakban több, nyáron kevesebb a fûtési kiadások

miatt). Több elektromos háztartási géppel rendelkezik.
Saját és növekedésben lévô gyerekeinek ruházkodására
Egyéb kiadások:

Ft-ot költ Internet,

mindkét szolgáltatóval lejárt a hûségszerzôdése.
Rendelkezik újság-elôfizetéssel, ami havonta
minden hónapban kétszer

Ft-ot fordít havonta.
Ft-ot Tv elôfizetésre, viszont
Ft-os hitelösszeget törleszt havonta.
Ft-ba kerül, illetve feltölti mobiltelefonját

Ft értékben.

Ft-ot a legnagyobb gyermek iskolai étkeztetésére fordít.
Így a hónap végén

Ft megtakarítással rendelkezik, amit elkölt édességre, újságra.

Megbeszélés

Alakítsunk ki 2 vagy 3 csapatot. A csapatok beszéljék meg, hogy hogyan lehetne Annának segíteni.
Hogyan kellene átalakítania kiadásait, illetve milyen egyéb segítségre, támogatásra jogosult?
Gondoljuk át a lehetséges bevételi forrásokat. Hogyan tervezze meg Anna az alapvetô és nem
alapvetô kiadásait? Hogyan tudna pénzt félretenni? Kitôl kérhet Anna segítséget és tanácsot?
Tipp!
Anna költségvetésének tervezésekor használhatjuk a Háztartási Költségvetési Naplót vagy a
következô oldalon található táblázatot.

03.03.02/2/1
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Összesen

Élvezeti cikkek

Ajándékok

TV, Internet

Telefon

Mûvelôdés, üdülés, szórakozás

Háztartás, lakásfelszerelés

Biztosítások

Iskolázási költségek

Gyermekgondozás

Egészség, testápolás

Ruházat

Közlekedés

Élelmiszer

Hiteltörlesztések

Közüzemi díjak

Adók

Lakás (részlet, bérleti díj, …)

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

Feladat
Készítsük el Anna bevételi és kiadási táblázatát, és beszéljük meg közösen, a foglalkozásvezetô segítségével.

Nem alapvetô kiadás

Alapvetô kiadás

Fix kiadás

január

Anna személyes költségvetése

0 3. 03. 02 fej ez et

novenber

december

Összesen

0 3 . 04.01 fejezet

Energiatakarékosság
Aki spórol az energián, az nem csak a környezetet védi, hanem egyúttal pénzt is megtakarít. Egy
2008-as felmérés szerint a nyugat-európai országok az elmúlt években több energiát „termeltek”
maguknak energiatakarékosság révén, mint az összes megújuló energia technológiával együttvéve.
A „legzöldebb” energia az, amit nem használunk fel.
Tipp!
• Kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket (számítógép, TV…) használat után.
• Kapcsoljuk le a fényforrásokat minden olyan helységben, ahol éppen senki sem tartózkodik.
Ha lehet, használjunk energiatakarékos izzót a hagyományos helyett.
• Csak akkor fûtsük a lakást, ha otthon vagyunk, és csak annyira, amennyire valóban
szükséges. Amennyiben bútorokat, függönyt helyezünk a fûtôtest elé, az akadályozza
a levegô áramlását és a hôcserét. Magasabb páratartalom esetén a hôérzetünk is
magasabb, kevesebbet kell fûteni. Szellôztetéskor részesítsük elônyben az alapos, gyors
kereszthuzatot a tartósan félig nyitva hagyott ablakkal szemben.
• Megfontoltan, célszerûen, takarékosan használjuk azokat az eszközöket, amelyek
energiával mûködnek (vízmelegítô, hûtôgép…). A meleg víz optimális hôfoka a háztartási
bojlerekben 55 Celsius fok, ez adja a leghatékonyabb energiafelhasználást. Használjuk
a mosógép hôfokozatait a ruhák igényeinek megfelelôen. A mikrohullámú sütô kevesebb
áramot fogyaszt, mint az elektromos fôzôlap vagy sütô. A hûtôszekrény kevesebbet
fogyaszt, amennyiben hátlapját szellôzni hagyjuk, és rendszeresen leolvasztjuk a jeget.
– Már jó elôre vegyük figyelembe, hogy télen magasabbak lesznek a fûtési költségeink, mint
a nyári hónapokban.
• Egy készülék kikapcsolva, készenléti üzemmódban is fogyaszthat áramot. ’Stand
by’ üzemmód helyett ténylegesen kapcsoljuk vagy húzzuk ki azokat az elektromos
készülékeket, amikre hosszabb ideig nincsen szükség (pl. mobiltöltô). Jó megoldás lehet a
kapcsolóval ellátott elosztó.
Kérdés
• Milyen energiatakarékossági módokról hallottunk?
• Ezek közül melyiket használja otthon valaki?
• Milyen lehetôségek vannak a közüzemi számlák átalányfizetésére?
Mi ennek az elônye illetve hátránya?

03.04.01/1/1
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Tartsuk ellenôrzés alatt kiadásainkat!
[Kellékek: közüzemi számlák és banki kivonatok otthonról]
• Fontos, hogy amikor listát készítünk kiadásainkról, ellenôrizzük is azokat, az esetleges tévedések,
hibák, visszaélések elkerülése érdekében – nehogy mi fizessünk más hibájából.
• Készpénzfelvételkor mindig ôrizzük meg a bizonylatot, és havonta vessük össze a bank által küldött
kimutatással. Így biztosak lehetünk benne, hogy senki sem élt vissza PIN kódunkkal és vett fel
pénzt a számlánkról jogosulatlanul. Jogosulatlan felhasználó sajnos nem csak ismeretlen lehet,
hanem akár családtag vagy ismerôs is. Ha nem is történik ilyen incidens, a havi ellenôrzések akkor
is segítenek felmérni és józan keretek között tartani a készpénzforgalmunkat.
• Ha rendelkezünk hitelkártyával vagy bevásárló kártyával, hónap végén ellenôrizzük az összesítôt.
Gyôzôdjünk meg arról, hogy valóban mindegyik feltüntetett vásárlást mi hajtottuk végre, és ami még
fontosabb, hogy egyik vásárlást sem számlázták kétszer. Ha gyanús összeget látunk, ezt rögtön
jelezzük a kártya kibocsátója felé az ügyfélszolgálaton keresztül.
• Banki kivonatainkat minden hónapban olvassuk végig, különösen az automatikus beszedési
megbízásokat. Valóban csak egyszer vonták le az egyes tételeket? A megfelelô összeget?
Ellenôrizzük az áram, gáz, telefon stb. számlákat, hiszen a számlákat kibocsátó vállalatok is
hibázhatnak. Fordítsunk figyelmet arra, hogy az általunk lemondott automatikus utalásokat a bank
valóban megszüntette-e.
• Amennyiben kártyával fizetünk, a PIN kód beütése elôtt minden esetben ellenôrizzük, hogy
az összeg helyes-e. Ne engedjük, hogy a kártyánkkal az eladó a látóterünkön kívülre távozzon.
Feladat
• Nézzük meg közösen, hogy milyen tételeket tartalmaz egy havi banki kivonat.
Melyek azok a tételek, amelyek minden hasonló dokumentumon fontosak?
• Nézzünk végig néhány szokványos közüzemi számlát – mit tartalmaznak, melyik soruk
és oszlopuk mit jelent, melyek azok az esetek, amikor cselekednünk kell, és mit tehetünk
ilyenkor (túlszámlázás, hátralék, túlfizetés…)
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Személyi hitelezés
Sokfajta kölcsön típus létezik, ezek közül körülményeinktôl és igényeinktôl függôen válogathatunk,
egyúttal a szolgáltatók is válogatnak a kölcsönért folyamodó ügyfelek között (hitelbírálat). A kínálati
palettán helyet foglaló szolgáltatások jelentôsen különbözhetnek egymástól, például az alábbiakban:
• mekkora összeget vehetünk fel
• mire lehet fordítani a felvett kölcsönt
• milyen kiegészítô szolgáltatásokat kapunk
• igényel-e kezest, fedezetet a kölcsön folyósítója
• mennyire elérhetô és kényelmes az adott szolgáltatás
• milyen gyorsan kapjuk meg a kölcsönt
Tipp!
• Mielôtt hitel felvétele mellett döntenénk és kiválasztanánk a szolgáltatót, feltétlenül
gondoljuk végig az 03.02.02, 04.02 és a jelen 04.01 fejezetek szempontjait.

Feladat
• Számoljuk össze valamennyi fennálló tartozásunkat, és vessük ôket össze bevételeinkkel.
Bevételeink biztos vagy bizonytalan voltát is figyelembe véve mekkora a tényleges
teherbíró képességünk hitelfelvételi szempontból?
• Soroljunk fel konkrét példákat az egyes fenti szempontokra. Például: a gépjármûhitelt
csak gépjármûre lehet fordítani, egyes helyi takarékpénztárak kölcsönei csak az adott
településen érhetôk el, egy adott pénzintézet csak bizonyos összeg felett hajlandó hitelt
folyósítani stb.

Személyi kölcsön
• Különösen a jó adóstörténettel rendelkezô ügyfeleiknek kínálják szívesen a pénzintézetek.
• Többnyire megkötés nélkül bármire fordítható.
• A hitelbírálathoz dokumentumokat kell bemutatnunk, melyek igazolják jövedelmünket és fizetési
hajlandóságunkat (munkáltatói igazolást, befizetett közüzemi számlát stb.).
• A szolgáltató elvárhatja, hogy folyószámlával is rendelkezzünk az adott pénzintézetnél (erre utalják
a kölcsönt).
• A személyi kölcsönöket többnyire fedezet mellett nyújtják (pl. jelzálogot helyeznek a hitel
felvevôjének ingatlanára), és kezest kell megadnunk.

04.01/6/1
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• A felvehetô összeg pár tízezertôl akár több millió forintig terjedhet.
• A hitelbírálatnál fontos szempont lehet, hogy mióta vagyunk az adott pénzintézetnél,
és jövedelmünket rendszeresen arra a bankszámlára utaljuk-e.
• A hitelbírálat akár több hétig is eltarthat, és nem ritka, hogy elutasító eredménnyel zárul.
Tipp!
• A személyi hitel felvételekor érdemes lehet biztosítást kötni, ami megnöveli ugyan
a törlesztôrészletek összegét, de ha fizetésképtelenné válunk, akkor általában 3 hónapig
a biztosítás fedezi a törlesztôrészleteket.
Feladat
• Kitôl, milyen dokumentumokat kértek már a fizetôképesség igazolása érdekében?
• Keressünk médiumokban olyan hirdetéseket, amelyek személyi kölcsönre vonatkoznak,
és vessük ôket össze más hiteltermékekkel. Mik a hasonlóságok és a különbségek?
• Mi lehet az oka a hasonló személyi kölcsön szolgáltatások árai közötti különbségnek?

Folyószámlahitel
• Folyószámlára van szükségünk hozzá. Technikailag azt jelenti, hogy pozitív hitelbírálat esetén
a bank engedélyezi, hogy a bankszámlánk egyenlege bizonyos összegig negatív tartományba
csússzon.
-A
 folyószámla olyan bankszámla, amelynek elsôdleges célja, hogy a banki utalás formájában
érkezô bevételeinket fogadja, illetve saját banki utalás formájában intézett kiadásainkat
elküldhessük. A bank az ügyfél megbízása alapján tranzakciókat teljesít, havonta kimutatást küld
a bevételekrôl, kiadásokról, a számlavezetés költségeirôl és egyenlegrôl. A folyószámlán
elhelyezett pénzünk után kamat is járhat, ám ennek mértéke jellemzôen nagyon alacsony.
• Ha jövedelmünket rendszeresen a bankszámlánkra utaljuk, akkor a folyószámlahitel igénylésének
folyamata gyors és egyszerû.
• A hitelkeret összege általában havi jövedelmünk 2-3-szorosa.
• Érdemes figyelembe venni, hogy a pénzintézetek felszámíthatnak átutalási és kezelési költséget
a hitelnyújtás során, így érdemes tájékozódni, hogy valójában mekkora összeg fog érkezni
a számlánkra.
• A hitel díja aránylag alacsony, viszont a folyószámlahitellel elkötelezzük magunkat az adott
pénzintézetnél, hiszen ha meg akarjuk szüntetni a folyószámlát, akkor a hitelt ki kell fizetni.
• A pénzintézet egyoldalúan felbonthatja a hitelszerzôdést, ha nem érkezik rendszeresen jövedelem
a folyószámlára.
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Feladat
• Van-e a csoportban valakinek folyószámlája, folyószámlahitele? Mire használja ôket?
Mik az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok?
• Körülbelül mekkora lehetne a saját hitelkeretünk, ha folyószámlahitelért folyamodnánk?

Bankkártya, betéti kártya, hitelkártya
A bankkártya a bank által kibocsátott elektronikus fizetési eszköz.
• A betéti kártyával (debit card) a birtokos a saját pénzét költi, amit a banknál vezetett számláján
már elhelyezett, ennek terhére tud egyszerûen (készpénzhasználat nélkül) fizetni, vagy
készpénzkiadó automatákból (ATM-ekbôl) készpénzt felvenni. A betéti kártyához tartozó számlánk
egyenlege jó esetben pozitív (hacsak nem igényeltünk folyószámlahitelt).
• A hitelkártyáról (credit card), azaz a hozzá tartozó hitelkártya számláról az ügyfél a bank pénzét
költi, azaz a kártya minden egyes használatakor hitelt vesz fel. A hitelkártyához tartozó számla
egyenlege többnyire negatív, az ügyfél utólag – havonta – egyenlíti ki a tartozásokat, amiket a
kártyahasználat során felhalmozott.
• A hitelkártyához egyedileg megállapított hitelkeret tartozik, ez függ például jövedelmünktôl,
törlesztési elôtörténetünktôl.
• A hitelkártyával akármit vásárolhatunk, a hitel felhasználása kötetlen.
• A hitelkártyával felvett hitelek kamatát a bank többnyire csak akkor számítja fel, ha nem fizetjük
vissza a tartozásunkat – vagy annak a bank által megjelölt kötelezôen törlesztendô részét – a
szerzôdésben megjelölt havi elszámolási idôpontig. Ha rendesen törlesztjük a felvett hiteleket,
szinte kamatmentesen használhatjuk a bank pénzét.
• Ha azonban a szerzôdésben foglalt idôpontig nem törlesztjük a tartozásunkat, akkor
visszamenôlegesen is magasabb kamatot kell fizetnünk. Csak akkor váltsunk ki hitelkártyát, ha
pontosan értjük a használatára vonatkozó feltételeket és szabályokat, illetve ha biztosak vagyunk
abban, hogy idôben vissza tudjuk fizetni a kártyával hitelre vásárolt termékek és szolgáltatások árát.
-M
 egtehetjük, hogy mindig csak a szerzôdésben megjelölt kötelezô minimumot törlesztjük,
de ügyeljünk arra, hogy a fennmaradó tartozásunkat a kibocsátó kamattal fogja terhelni,
és a tôketartozásunk is havonta egyre nagyobb lesz. Mérjük fel reálisan a saját teherbíró
képességünket.
-A
 hitelkártyák jelentôs része nem emeli le tartozásunkat automatikusan az akár azonos
pénzintézetnél vezetett folyószámlánkról. Emiatt a hitelkártyák jelentôs részének havi elszámolása
rendszeres számolást és adminisztrációt igényel.
• A hitelkártyánkat csak olyan helyeken tudjuk használni, amelyekkel a kibocsátó társaságunk
szerzôdésben áll. Vásárlás elôtt gyôzôdjünk meg arról, hogy az adott helyen elfogadják-e a nálunk
lévô kártyatípust.
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• Az interneten nem csak magával a kártyával, de már a rajta feltüntetett szám és a személyes
adataink egy részének segítségével vásárolni lehet. Ezért csak megbízhatónak ismert helyen
használjuk a hitelkártyát, és minden hónapban ellenôrizzük, hogy valóban csak mi magunk
költöttünk a számlánkról.
• A hitelkártyák többsége készpénzfelvételre is használható, de ez jelentôs költségekkel járhat,
fôleg külföldön, vagy ha más bank ATM-jét használjuk. Nézzünk utána alaposan a feltételeknek a
szerzôdésben.
Feladat
• Mely vásárlóközönség számára lehet elônyös a hitelkártya?
• Mit tehetünk, ha a hitelkártyánkon elkezd felgyûlni a tartozás?

Otthon nyújtott kölcsönök
• Az ügyfelek otthonában nyújtott kölcsönökre többnyire jellemzô, hogy pozitív hitelbírálat esetén az
ügyfél gyors, kis összegû, rövid futamidejû, szabad felhasználású, kezes és fedezet nélküli kölcsönt
kaphat.
• A gyorskölcsönök teljes hiteldíj mutatója jelentôsen magasabb lehet a többi pénzintézetéhez
képest.
-A
 THM számítás sajátosságai miatt (lásd az 04_03 „Mi a THM” c. fejezet) az esetenként több száz
százalékos THM egyáltalán nem jelenti azt, hogy a felvett összeg többszörösét kell visszafizetni.
Ha például valakinek egy hétre 10 forintot kölcsönadunk, és 11-et kérünk vissza, az 14.000%-os
THM-nek felel meg, holott a két összeg közötti különbség csak 10%.
-A
 z ügyfelek otthonában nyújtott szolgáltatás, a gyorsaság, a fedezettôl eltekintés és hasonló
többletszolgáltatások, kényelmi funkciók többletköltséggel járnak.
• A részletfizetés általában hetente történik, ez tervezhetôbbé teszi a törlesztést mind az ügyfél, mind
a szolgáltató számára.
• A gyorskölcsönök esetében is számítsunk hitelbírálatra, és arra, hogy dokumentumokkal kell
igazolnunk rendszeres bevételeinket és adósságfizetési hajlandóságunkat (pl.: befizetett közüzemi
számlák). Mind a szolgáltatónak, mind az ügyfélnek közös érdeke, hogy csak olyanok vegyenek fel
gyorskölcsönt, akik azt vissza is tudják fizetni.
• Gyorskölcsönt – mint minden más kölcsönt – csak bejegyzett, megfelelô engedélyekkel rendelkezô
és így a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által rendszeresen ellenôrzött
társaságtól vegyünk fel, és a kölcsön felvétele elôtt gyôzôdjünk meg arról, hogy a társaság
képviseletében megjelent személy valóban rendelkezik-e a megfelelô felhatalmazással.
• A kölcsön felvétele elôtt fordítsunk gondot a kölcsönszerzôdés tanulmányozására és saját anyagi
teherbíró képességünk ellenôrzésére.
- Számoljuk át a társaság képviselôjével közösen, hogy mekkorák jelenlegi anyagi terheink,
mekkora lenne a felvett kölcsön összege, mekkora részletet kellene törlesztenünk, milyen
rendszerességgel, mekkora lenne a futamidô végéig mindenestôl visszafizetendô összeg, és
számítanunk kell-e bármi egyéb költségre a törlesztôrészleteken kívül.
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Feladat
• Mely vásárlóközönség számára lehet elônyös ez a szolgáltatás?
• Melyek azok a tényezôk, amelyekre feltétlenül ügyelnünk kell ezen kölcsönök felvételekor?

Bevásárlókártya
• A bevásárlókártya mûködése hasonlít a hitelkártyáéra. Míg azonban a hitelkártyát számos célra
és igen sok helyen használhatjuk (esetenként akár készpénzfelvételre, mobiltelefon feltöltésre,
közmûdíjak, telefonszámla fizetésére is), addig a bevásárlókártyákat csak a kijelölt helyeken és
csak bevásárlásra lehet használni.
• A bevásárlókártya hitelkerete többnyire 100 000-200 000 Ft körül alakul.
• A bevásárlókártya esetén is fennáll általában egy kamatmentes periódus, amennyiben a tartozás
összege visszafizetésre kerül a szerzôdésben meghatározott türelmi idôszak végéig.
• A bevásárlókártyához kapcsolódhatnak különféle kedvezmények (például a kártya felmutatásával
bizonyos helyeken bizonyos terméket olcsóbban kapunk meg), ezekrôl a kibocsátó tájékoztatni
szokta az ügyfeleket.
• A bevásárlókártya esetében ugyanúgy tartsuk szem elôtt a gazdasági teherbíró képességünket és
ügyeljünk a biztonsági szempontokra, mint ahogy a hitelkártyáknál is.

Lízing
• Olyan finanszírozási forma, amelynél a lízingbeadó (a finanszírozó, általában pénzintézet) azzal
a céllal vásárolja meg a lízingbevevô által kiválasztott eszközt (pl. autót), hogy annak használatát
meghatározott idôre átengedje a lízingbevevô számára. Természetesen a használatért kezelési
költséget és egyéb díjak kell fizetnie a lízingbevevônek.
• A lízing futamidejének lejártával az eszköz, bizonyos feltételek teljesítése esetén a lízingelô
tulajdonába mehet át.
-A
 futamidô végén a lízingelt eszköz zárt végû pénzügyi lízing esetében az utolsó lízingdíj
megfizetésével automatikusan a lízingbevevô tulajdonába kerül, nyílt végû pénzügyi lízingnél
pedig a lízingbevevônek joga van kijelölni a leendô tulajdonost.
• Jellemzôen kisebb vagy nulla önerôvel akár hitelképtelen vállalkozások/magánszemélyek is
igénybe vehetik.
• Gyors elbírálás, gyakran rugalmasabb fizetési ütemezés (pl. szezonális bevételekhez
alkalmazkodhat)
• Adózási elônyök a költségek leírásában
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• A futamidô végi tulajdonszerzés kevésbé biztosított, mint a hitel esetében, mert könnyebben
felbontható a szerzôdés a lízingbeadó által (akár kisebb fizetési elmaradás vagy - ha a szerzôdés
tartalmazza – a szomszédok panaszai alapján is).
• Összességében a többszöri tulajdonváltás magasabb illetékkel jár, ami drágítja a konstrukciót
(még ha nem is azonnal jelentkezik ez a költség).
Forrás: www.lizing.hu
Feladat
• Mely vásárlóközönség számára lehet elônyös ez a szolgáltatás?
• Melyek azok a tényezôk, amelyekre feltétlenül ügyelnünk kell ezen kölcsönök felvételekor?

04.01/6/6
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Kölcsönök – ellenôrzôlista
A legtöbb ember szokott kölcsönt felvenni, legyen szó lakásvásárlásról vagy akár a háztartási
költségvetés egyensúlyának helyreállításáról. Ha azonban kölcsönt veszünk fel, tegyük azt
körültekintôen.

Gondoljuk végig az alábbiakat,
mielôtt kölcsönt vennénk igénybe:
1. Megértettem a kölcsönszerzôdést?
2. Értem, hogy mi az a THM és mit mutat meg?
3. Mindent összevetve végül mekkora összeget fogok visszafizetni?
4. Milyen következményekkel kell számolnom, ha hiányosan vagy késedelmesen fizetem
a törlesztéseket?
5. A megadott törlesztôrészleten kívül számítanom kell-e egyéb díjfizetési kötelezettségre?
6. Mennyi ideig kell fizetnem a törlesztôrészletet?
7. Van-e lehetôség elôtörlesztésre, és milyen feltételekkel?
8. Kell-e rögtön a szerzôdéskötéskor bármiféle díjat fizetni?
9. A kölcsön kamata állandó vagy változó? Ha változik, akkor minek a függvényében?
10. Mi szolgál a kölcsönöm fedezetéül?

10 szempont a felelôs kölcsönfelvételhez
1. Csak akkora kölcsönt vegyünk fel, amekkorát vissza is tudunk fizetni.
2. Alaposan mérjük fel bevételeinket és kiadásainkat, mielôtt kölcsönfelvétel mellett döntünk.
3. Csak akkor vegyünk fel hitelt, ha látjuk, pontosan mekkora összeget kell visszafizetnünk.
4. Soha ne vegyünk fel kölcsönt egy másik személy részére – bármi történik, mi fogunk felelni
a hitel visszafizetéséért.
5. A hitel komoly ügylet – csak akkor vegyünk fel kölcsönt, ha azt mi magunk akarjuk.
6. Mindig ellenôrizzük, hogy a törlesztôrészleteken felül milyen egyéb díjakat kell fizetni.
7. Hitelt csak megbízható, jogszerûen mûködô társaságtól vegyünk fel.
8. Gyôzôdjünk meg arról, hogy a személy, aki a kölcsönügyletünkkel foglalkozik, valóban a társaság
meghatalmazással rendelkezô alkalmazottja.
9. Ne feledjük, hogy a kölcsönöknek és hiteleknek számos fajtája létezik. Mindig a saját
igényünknek megfelelôt válasszuk.
10. Mindig olvassuk el az apró betûs részt!
Tipp!
Nagyon fontos megértenünk ezeket az alapvetô ismereteket.
Ha kérdése van, forduljon a foglalkozás vezetôjéhez!
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További kérdéseket is feltehetünk magunknak:
1. Milyen célra veszem fel a kölcsönt? Valamely tartós dolgot vásárolok (ház, autó, mosógép, stb.),
vagy a pillanatnyi megélhetésemet finanszírozom?
2. Mennyire tûnik biztosnak a munkahelyem a kölcsön futamideje alatt?
3. Ha ezt a kölcsönt felveszem, mekkora lesz az összes hitelezôm felé fennálló teljes tartozásom?
4. Tudom-e fizetni a törlesztôrészleteket, ha akár saját, akár partnerem bevételei csökkennek?
5. Valóban ez a kölcsöntípus a legmegfelelôbb arra a célra, amire a kölcsönt fel szeretném venni?
6. Tervezek-e egyéb jelentôs beruházást a közeljövôben? Ha igen, ez mennyiben befolyásolhatja
a kölcsönöm törlesztését?

04.02.01/2/2

04.02.02 fejezet

Kamat, futamidô, hitelköltség
A kölcsön kamata és a futamidô hossza nagyban kihat a törlesztôrészletek nagyságára, illetve
a futamidô során visszafizetendô teljes összegre. Abban az esetben, ha túl magasnak találjuk a
törlesztô részletek nagyságát, felvett hitelünk futamidejének meghosszabbításával tudjuk csökkenteni
törlesztô részletünket. Ebben az esetben azonban a teljes hitelköltség, amit a futamidô során fizetünk
meg, még akkor is magasabb lesz, ha a hitel kamatszázaléka azonos marad.
Nézzünk néhány példát:
Kölcsön
összege
Ft

Futamidô
év

THM
%

Havi
törlesztôrészlet
Ft

Teljes
Hiteldíj
Ft

Visszafizetendô
összesen
Ft

50 000

1

12,09%

4 430

3 160

53 160

50 000

5

12,09%

1 099

15 929

65 929

100 000

5

7,20%

1 979

18 730

118 730

100 000

25

7,10%

699

109 722

209 722

100 000

10

6,20%

1 112

33 408

133 408

100 000

10

9,20%

1 258

50 931

150 931

250 000

5

8,20%

5 058

53 479

303 479

250 000

20

8,30%

2 091

251 866

501 866

250 000

20

12,70%

2 755

411 308

661 308

10 000 000

5

11,60%

217 551

3 053 064

13 053 064

10 000 000

25

11,60%

98 195

19 458 560

29 458 560

10 000 000

25

6,20%

64 617

9 385 003

19 385 003

10 000 000

25

9,40%

84 041

15 212 438

25 212 438

25 000 000

30

6,20%

150 378

29 136 124

54 136 124

25 000 000

30

9,40%

201 476

47 531 238

72 531 238

Tipp!
Ha bármilyen kérdése van, forduljon az oktatóhoz.
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Rövid lejáratú hitelek összehasonlítása
Természetesen fel lehet venni kölcsönt egy évnél rövidebb futamidôre is. Az egyes rövid futamidejû
pénzügyi szolgáltatások összehasonlításakor azonban vegyük figyelembe, hogy esetükben – mint
azt a 04.03 fejezet „Mi a THM” c. dokumentumából tudjuk – a THM és a tényleges kamat jelentôsen
eltérô értéket mutathat a THM képlet sajátosságai miatt. Hasznos kiegészítô tájékozódási pont lehet
a teljes futamidô során összesen kifizetendô hiteldíjak összehasonlítása. Érdemes vizsgálnunk az
adott költségért cserébe nyújtott szolgáltatások minôségét, az ár/érték arányát is (adminisztráció
bonyolultsága, gyorsasága, fedezeti követelmények, mire fordítható, kényelmi faktor, stb.).

Kölcsönösszeg
Ft

Futamidô
hét

Kamatláb
%

Havi törlesztés
Ft

300 000

10

2,50%

34 278

42 776

342 776

130 000

1

2,50%

133 250

3 250

133 250

300 000

1

2,50%

307 500

7 500

307 500

2 000

1

2,50%

2 050

50

2 050

2 000

1

12,50%

2 250

250

2 250
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Hiteldíj
Ft

Összesen
Ft
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Hitelköltségek
[Kellék: Üres hitelszerzôdések – az internetrôl vagy otthonról. Felhasználás elôtt adatvédelmi
okokból takarjuk ki az összegeket!]
Fontos, hogy már azelôtt tisztán lássuk az általunk felvenni kívánt kölcsönnel vagy egyéb
szolgáltatással járó valamennyi költséget, mielôtt a kölcsönszerzôdést aláírjuk.
A pénzügyi vállalatok a THM értékébe csak azokat a díjakat kötelesek beleszámítani, amelyeket
a kormányrendelet felsorol. Ezért a THM mellett a szerzôdésben megjelölt valamennyi összeget
írjuk össze, és ezek alapján döntsünk.
A THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerzôdés szerinti normál
igénybevételével kapcsolatban felmerülô összes kamat-, díj- és kezelési költséget, nem tartalmazza
viszont a hitel folyósításától független, illetôleg a hitel folyósítása elôtt felmerült esetleges
költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási költség,
a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak és az egyéb nem teljesítésbôl eredô
fizetési kötelezettségek.
Feladat
• Hasonlítsunk össze közösen hitelszerzôdéseket és azonosítsuk a bennük foglalt
költségeket. Azt is elemezzük, hogyan alakulnak költségeink, ha például késedelmi kamatot
kell fizetnünk.

Tipp!
• Aláírás elôtt a hitelszerzôdés minden betûjét olvassuk el. Ha nem értünk valamit, kérdezzük
meg az ügyintézôt vagy a témában jártas ismerôsünket, szükség esetén nézzünk utána
a kérdésnek szabályozói, fogyasztóvédelmi tanácsadó oldalakon
(pl.: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak).
– Azonosnak tûnô szolgáltatások ára nem feltétlenül azonos. Ha például hitelkártyával
veszünk fel készpénzt, a szolgáltató nagy valószínûséggel sokkal magasabb díjat
fog felszámítani, mintha a készpénzt a folyószámlánkhoz tartozó betéti kártyánkkal
vennénk fel.
• Amennyiben bankszámlánkról beszedési megbízással rendezzük hiteltörlesztéseinket,
gyôzôdjünk meg arról, hogy bankszámlánk már a hónap elején rendelkezik az akkor
esedékes átutalásokhoz elegendô összeggel. Ha fizetésünket késôbb utalják, némely
szolgáltatónk késedelmi díjat számíthat fel a sikertelen lehívás miatt.
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Mi a THM?
A THM, azaz teljes hiteldíj mutató egy technikai mutatószám, melynek számítási módját
kormányrendelet szabályozza. Annak ellenére, hogy a THM értékét is százalékban fejezik ki,
ez a százalék nem azonos a felvett kölcsönösszeg után fizetendô kamattal.

Mire való a THM?
• A THM-et eredetileg az Egyesült Államokban fejlesztették ki, nagy összegû, hosszú lejáratú, havi
törlesztésû lakáskölcsönök összehasonlítására. Rendeltetése, hogy nemcsak a kamatot, hanem az
összes felmerülô díjat figyelembe véve, egységesített formában mutassa meg a fogyasztónak, hogy
összességében mennyibe kerül a kölcsöne.

A THM korlátai
• A THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerzôdés szerinti normál
igénybevételével kapcsolatban felmerülô összes kamat-, díj- és kezelési költséget, nem tartalmazza
viszont a hitel folyósításától független, illetôleg a hitel folyósítása elôtt felmerült esetleges
költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási
költség, a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak és az egyéb nem teljesítésbôl
eredô fizetési kötelezettségek. Ezen költségek a hiteldíjon felül terhelik a hitelfelvevôt. Ezért egy
kölcsön felvétele elôtt érdemes nem csak a THM alapján tájékozódni egy termékrôl, hanem a
kölcsönszerzôdés alapján összeszámolni a hitel teljes, valós költségét.
• A THM értéke annál magasabb, minél rövidebb a futamidô, minél kisebb a kölcsönösszeg és
minél gyakoribb a törlesztés. Emiatt a képlet félrevezetô lehet rövid lejáratú, kis összegû, gyakori
törlesztésû kölcsönök esetében – gyakran találkozni azzal a téves megítéléssel, hogy a 300 vagy
400 százalékos THM azt jelenti, hogy a kölcsön összegének háromszorosát, vagy négyszeresét
kell visszafizetni, de ez nincs így. Ha például valakinek 100 forintot kölcsönadunk, és egy hét múlva
110-et kérünk vissza, a kölcsönügylet THM-e 14.000 (tizennégyezer) százalék.
Feladat
• Számoljuk ki, hogy a különféle felvett kölcsöneink mellett feltüntetett THM-ek hogyan
viszonyulnak a futamidôk végéig visszafizetendô, minden költséget tartalmazó
végösszegekhez.

04.03/1/1

0 4 . 05 f ej ezet

„0%-os” THM
A fogyasztóvédelem erôfeszítései ellenére még mindig találkozunk ehhez hasonló hirdetésekkel.
Hallgassunk mindig a józan eszünkre – ami túl szép, hogy igaz legyen, az feltehetôleg hamis.
Egyetlen hitelezéssel foglalkozó vállalkozás sem engedheti meg magának tartósan, hogy a pénzét
mások ingyen használják. Valahol mindenképpen fizetni fogunk érte, például az alábbiakkal:
• A hitel kamatát beépítették az árba
• A hitel valóban kamatmentes – de csak egy adott ideig, azután viszont drágább
• Rejtett költségek pl. büntetôkamat vagy díj elôtörlesztés/késedelem esetén
Feladat
• Melyek azok a költségek, amelyekkel egy hitelt nyújtó vállalatnak számolnia kell,
és amelyek miatt nem adhatja 0%-os THM-re a hitelt?

Tipp!
Használja a lap másik oldalát jegyzetelésre.
Kérdés esetén forduljon oktatójához.
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Kölcsönök devizában
A deviza (jen, euró, svájci frank) alapú kölcsönök esetén a kölcsönt forintban vesszük fel,
a törlesztô-részleteket is forintban kell majd fizetnünk, azonban a kölcsön összegét, valamint
a törlesztô-részletek értékét elôre meghatározzák egy külföldi pénznemben, pl. svájci frankban vagy
euróban. A fizetendô részletek forintértéke alkalomról alkalomra úgy fog változni, amennyit éppen
forintban ér az eredetileg külföldi pénznemben kikötött törlesztô-részlet a részletfizetés idôpontjában.
Deviza kölcsönt tehát csak akkor szabad felvenni, ha biztosak vagyunk abban, hogy egy gyengülô
forint esetén is meg tudjuk fizetni a megnövekedett törlesztôrészleteket.
Feladat
• Mennyi jelenleg a forint árfolyama? Hol lehet ennek utánanézni?
• Számoljuk ki, mekkora lenne a saját futó hiteleink törlesztô részlete, ha devizahitelként
vettük volna fel ôket, és a forint árfolyama 250, 300 illetve 350 Ft/euró szinteken mozogna
(csak az árfolyamot tekintsük változó értéknek). Van-e valakinek az ismeretségi körében
devizahitellel rendelkezô személy? Hogyan hat a gazdálkodásukra az árfolyamváltozás?

04.06/1/1
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KHR (BAR) lista
Ha a felvett kölcsönt valamilyen okból nem tudjuk fizetni, akkor bekerülhetünk az
adósnyilvántartásba, ismert nevén a KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listára. A KHR lista
korábbi neve a BAR lista volt (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer).
Az a személy kerül a KHR listára, aki hitelenként az aktuális minimálbért meghaladó összeggel több
mint 91 napon keresztül tartozik.
A pénzintézet elôször levélben figyelmezteti hátralékokkal rendelkezô ügyfelét a listára kerülés
veszélyére, és további értesítést küld, ha az ügyfél nem rendezte tartozását, és ténylegesen a listára
került. A KHR listát a hitelezéssel foglalkozó vállalatok figyelemmel kísérik, és az a személy, aki
szerepel rajta, a késôbbiekben sokkal nehezebben jut hitelhez. A listán a tartozás megszûnte után
további 5 évig tárolják a hátralékos ügyfelek nevét.

Kérdés
• Miért fontos a hitelezéssel foglalkozó intézmények számára, hogy figyelemmel kövessék
a KHR listát? Szolgálhatja-e az ügyfél védelmét a KHR lista? Ha igen, akkor hogyan?
• Hol nézhetünk utána a KHR listára vonatkozó részletes szabályoknak?
- http://www.bisz.hu/
• Hol nézhetünk utána, hogy rajta vagyunk-e a KHR listán?
- http://www.bisz.hu/ugyfelinfo_ugyfelkapcsolat.php
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Megtakarítási szokásaink
Kérdés
Elônyös-e pénzt megtakarítani? Miért?

Képes vagyok-e pénzt félrerakni? Ha igen, mikor?

Hogyan teszem félre a megtakarításaimat? Miért?
(A válasznál ne adjunk ki olyan személyes információkat, amelyek alapján illetéktelenek
hozzáférhetnek a megtakarításainkhoz!)

Hol tudnám növelni a megtakarításaimat? Hogyan?

Mivel lehet az embereket megtakarításra ösztönözni?

Hogyan ôrizhetjük meg megtakarításaink értékét?

Érdemes-e otthon tartani pénzünket, vagy inkább befektetni? Rövid lejáratú, vagy hosszú
lejáratú befektetési formákat érdemes választani?

Tipp!
Ôrizze meg a kitöltött feladatlapjait, és értékelje ki ôket a tanfolyam végén.
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Információbiztonság
Az információ érték. Személyes adatainkat, pénzügyi jelszavainkat biztonságban kell tudnunk,
mert ezeken keresztül mások is hozzáférhetnek a pénzünkhöz, adatainkhoz. Tudnunk kell, hogy
bûnelkövetôk szervezett formában vadásznak ezekre az adatokra. Legyünk tehát mindenkor óvatosak, és ügyeljünk az alábbiakra.
• Fizikailag is védjük személyes adatainkat, jelszavainkat. Ne hagyjunk elöl olyan jegyzeteket, amelyek alapján jelszavainkhoz illetéktelenek hozzáférhetnek.
• A számítógépünket minden esetben védjük antivírus szoftverrel és tûzfallal, ezeket rendszeresen
(vírusvédelem esetén lehetôleg idôben, azaz automatikusan!) frissítsük.
• Ha számítógépünk értékes adatokat tartalmaz, zárjuk le a billentyûzetet, amikor elhagyjuk a gép
környékét. Ha jelszavainkat fájlban tároljuk, ezt a fájlt is védjük külön jelszóval.
• Ne használjuk ugyanazt a jelszót különbözô szolgáltatásokhoz. Ha egy illetéktelen személy megszerzi valamelyik jelszavunkat, próbálkozni fog más szolgáltatásainknál is ugyanazzal az jelszóval.
• Jelszavaink legyenek kevéssé kikövetkeztethetôek. Saját és családtagjaink születési dátuma, családtagjaink és háziállatunk neve, a „jelszó” / „password” és hasonlók nem nyújtanak hatékony védelmet a csalók ellen. Egy rendes jelszó egyaránt tartalmaz kis- és nagy betûket, számokat, esetleg
karaktereket.
• Ne tároljuk egy helyen a különféle pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó kártyáinkat, és különösen ne
azok PIN kódját. Általában véve, a személyes irataink egy részét mindig tároljuk külön, hogy amen�nyiben a pénztárcánk elvész, maradjanak meg olyan tartalék okmányok, amelyek révén igazolni
tudjuk magunkat, esetleg pénzt tudunk felvenni.
• Ha laptoppal rendelkezünk, zárjuk jelszavas védelemmel, és fizikailag is kössük oda valamely nem
(vagy nehezen) mozdítható tárgyhoz laptop ôrkábellel (pl.: Kensington Lock)
• Ne használjunk publikus terminálokat (pl. netkávézó) olyan mûveletekhez, amelyek során személyes adatokat kell megadnunk. Egyes vírusok (a keylogger-ek) képesek arra, hogy a billentyûzeten
keresztül beütött jelszavainkat rögzítsék és postázzák a vírus szerzôjének.
• Soha, senkinek ne adjuk ki pénzügyekhez kapcsolódó jelszavainkat. Ha ez mégis megtörtént,
azonnal változtassuk meg ôket. Az internetes csevegô-szobákban külön erre szakosodott bûnözôk
vadásznak a gyanútlan felhasználókra.
• Az interneten vagy nyomtatásban érkezô „Ön nyert egy ingyenes karibi utazást, csak az alábbi
adatokat kell megadnia” típusú levelek, afrikai aranykincsek felkutatáshoz toborzó ügynökök esetében biztosak lehetünk abban, hogy a jóhiszemûségünkkel akarnak visszaélni. Ôrizzük meg a józan
ítélôképességünket, mert egy rossz döntésnek súlyos következményei lehetnek.
• Ha olyan elektronikus levelet kapunk, amelynek küldôje bármilyen ürüggyel a banki jelszavainkat,
hitelkártya számunkat akarja megtudni, akár úgy, hogy válaszlevelet kér, akár úgy, hogy egy a saját
bankunkéhoz megtévesztésig hasonló, de szinte biztosan hamis honlapra irányít, a kérést semmiképpen ne teljesítsük. Ugyanez vonatkozik a felénk kezdeményezett telefonhívásokra is.
• Ha mégis csalás áldozataivá lettünk, AZONNAL értesítsük a bankunkat, hogy a további kárt
megelôzzék.
Kérdés
Történt-e már a saját ismeretségi körünkben visszaélés adatokkal, elektronikus
fizetôeszközzel? Ki hogyan törekszik arra, hogy a kockázatokat csökkentse?
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Hitelkártya igényléshez
kapcsolódó feladat
Feladat
Hasonlítsuk össze különbözô hitelkártyák használatának feltételeit!
Ki melyiket választaná, és miért?

Hitelkártya díjak

Bank 1

Fôkártya éves díj

5000 Ft

Társkártya éves díj

4000 Ft

Fénykép elhelyezése

250 Ft

Pótkártya díj

1000 Ft

Letiltási díj

5000 Ft
50 000 Ft-tól a hitelkeret erejéig
10 000-rel osztható összeg

ATM napi limit
Zárlati díj

220 Ft/hó

Hitelkeret túllépési díj

2.500 Ft/alkalom

Késedelemi díj

2.500 Ft/alkalom

Elszámolási idôszak
Minimum fizetendô összeg

Minden hónap 11-én zárul
A felhasznált hitelkeret 5%-a, minimum 5.000 Ft

Türelmi idôszak

15 nap

Hitelkamat: havi

2,99%

KészpénzfelvéteL ATM-bôl
Magyarországon:

2%, minimum 1000 Ft

Készpénzfelvétel ATM-bôl
a világ bármely más országában

4 EUR + 1% /tranzakció
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Hitelkártya díjak
Megnevezés

Bank 2
Visa

Mastercard

Fôkártya éves díj

2990 Ft

4900 Ft

Társkártya éves díj

2500 Ft

4900 Ft

Kártya újragyártás díj

1500 Ft

Pin kód újrakérés díja

500 Ft

Kártyatiltás, pótlás díja

10 000 Ft

Vásárlás külföldön

díjmentes

Készpénzbefizetés
postán POS terminálnál

díjmentes

Készpénzfelvét bel- és külföldön ATM-nél és bankfiókban

400 Ft + 2,5%

Egyenleglekérdezés

50 Ft

• Milyen egyéb költségek merülhetnek fel a hitelkártya használata kapcsán?
• Magyarázzuk meg az egyes definíciókat: türelmi idôszak, fôkártya, társkártya, zárlati díj,
POS terminál, ATM, elszámolási idôszak stb.

2.01.02/2/2

0 2 . 05.01 fejezet

Gazdaságtörténet
Források
1.

2.
3.
4.
5.
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Letöltés dátuma: 2009.02.01
Jaksity György
A pénz nyugtalan természete
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Letöltés dátuma: 2009.02.08.
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Letöltés dátuma: 2009.02.01.
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Forrás: Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát: (pénzek - érmek - gyûjtôk). - Budapest:
Gondolat, 1984. - p. 88-94. - Részlet a 3. fejezetbôl.

A pénz kialakulása és a pénzverés
Az ókori pénz és az infláció megjelenése

Noha már Mezopotámiában i.e. 2-3 ezer évvel használtak ezüstöt fizetési eszközként, a mai pénzérmék ôsei csak Kis-Ázsiában, Lüdiában jelentek meg az i.e. 640-630-as években, melyek arany és
ezüst ötvözetébôl készültek. I.e. 550 körül a legendásan gazdag és hatalmas Krôzus király bevezette
az általunk is ismert fémpénzt. Ekkoriban Görögországban már virágzik a banki üzlet és kialakult tarifái
vannak a kölcsönöknek. Az elsô athéni pénzváltók - a bankok ôsei - az i.e. 5. században kezdték meg
mûködésüket.

A római birodalom és az elsô infláció

A rómaiak viszonylag késôn adoptálták a már jóval elôttük használt fémpénzérméket, de annál nagyobb
lendülettel verték ôket, azonban a pun háborúk (i.e. 3. század) finanszírozása érdekében egyre jobban
hígították nemesfémtartalmukat, ami a történelem elsô inflációjához vezetett. A római pénzrendszert
Octavianus Augustus császár (i.e. 63 – i.sz. 14) reformálta meg, amikor tiszta arany-, ezüst- és rézérméket, illetve új adókat vezetett be. Néró császár azonban újra elkezdte hígítani a pénzek ezüsttartalmát, amit utódai követtek. Ennek a folyamatnak az lett az eredménye, hogy az érmék ezüsttartalma
Tetricus császár (i.sz. 270-es évek) alatt elérte a mélypontját: fél százalékra esett. A római birodalom
összeomlása az 5. században egyben az ókori pénzügyi rendszer összeomlását is jelenti. Britanniában megszûnik a fémpénzek használata több mint egy évszázadig.

A középkori pénz és a bankok megjelenése

A fémpénzek verése a 6. század közepén indult be újra, és a következô századokban részben francia
hatásra kialakult a font váltópénzének, a pennynek az ôse. A kora középkori érmék nemesfémtartalmukat tekintve kisebb értéket képviseltek, mint a forgalmi értékük, ami a modern pénz azon jellemzôjén
alapul, hogy forgalmi értékét a piaci szereplôk erre vonatkozó elfogadása jelenti, nem pedig az érme
fémtartalma.
A korai középkor jellemzô problémái az érmék fémtartalmának folyamatos hígítása, illetve ennek szabályozása, továbbá a nemesfém pénzek kiáramlása. Nemcsak a pénzkibocsátás, az adózás és a költségvetés ma is ismert formáinak alapvetô elvei fogalmazódnak meg és jelennek meg a 14. századra,
hanem az elsô monetáris elméletek is.
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A bankok megjelenése és a nagy földrajzi felfedezések hatása

Az olasz városok pénzváltói a 13. századtól növekvô mértékben vállaltak magukra klasszikus banki,
kölcsönzôi funkciókat, és az üzlet jól is ment, amíg egyházi és világi ügyfeleik rendre visszafizették a
kölcsönöket.
A nagy földrajzi felfedezések ugyanakkor új pénzügyi szolgáltatásokat és piacokat hívtak életre. A
meghosszabbodó utak nagyobb finanszírozási igénnyel és nagyobb kockázattal bírnak, ezért megszületik az igény a váltó, a részvénytôke és bizonyos mértékig a modern részvénytársaság elôdeire.
A Bank of England 1694 óta bocsát ki bankjegyeket. A bankjegykibocsátás jogának korlátozása
1708-1709-ben kezdôdött. A hétéves háború (1756–1763) és a franciaországi háborúk miatt fellépett
aranyhiány hatással volt a tartalékkészletre is, fogyatkozóban volt az aranytartalék, aminek hatására
megszorítások köszöntöttek be az országban. Ennek következtében a bank gyakran képtelen volt ígérvényeire aranyat kiadni, így elkezdett alacsonyabb, 1 és 2 fontos címleteket kibocsátani. Az aranyhiány miatt több bankjegykibocsátó vállalat kivonult a piacról, s így az ô bankjegyeik értéktelenné váltak.
Ennek hatására csökkent a bankjegyek iránti bizalom.
Az állam bankárairól szóló 1826-os törvény enyhített az 1709-es szabályozáson, és megengedte a tôkeegyesítéssel létrehozott, hat tagnál többel mûködô, London határaitól 65 mérföldnél mes�szebb fekvô bankoknak is, hogy papírpénzt hozzanak forgalomba. A törvény a Bank of Englandnek is
lehetôséget biztosított, hogy a nagyobb tartományi városokban is irodákat nyisson, és jobban közkézen foroghassanak a bankjegyei.
A papírpénzeket eredetileg kézzel írták, bár 1725-tôl már voltak nyomtatott példányok is, amelyeket a
pénztárosnak szintén érvényesítenie, alá kellett írnia, és ezt követôen kerülhetett forgalomba. 1855-tôl
teljes mértékben nyomtatással állítják elô a bankjegyeket, amelyek érvényességének nem feltétele a
bank dolgozójának aláírása. 1928-ig minden bankjegy „fehér bankjegy” volt, amelyre feketével nyomtattak, a hátoldala pedig üres maradt.
Az egységes német állam megteremtését követôen, 1875-ben tért át Európa az aranyalapú pénz
kizárólagos használatára. Ettôl kezdve 1914-ig az arany világtermelése szabta meg a világ pénzkínálatát és az árakat. A rendszer középpontjában a Bank of England állt. Legfôbb feladata az aranykészletek megfelelô szinten tartása volt. A tényleges kereskedelmi fizetések zömét font sterlingben
végezték.
Az árak pénzbeni kifejezésének mértékegysége a pénzláb. A pénzláb eredendôen egy fémsúly.
A forint pénzlába 1946-ban: 1 forint = 0,0757575 gr arany.
A font és a márka eredetileg súlymértékek voltak. A fémsúlyok, mint mértékegységek fokozatosan
elváltak a tényleges súlymértéktôl és mint önálló pénznevek jelentek meg. A világon az ezüstvaluta a
19. században volt elterjedt, bár vele párhuzamosan használták a pénzforgalomban az aranyérméket.
Az 1870-es években az amerikai bányák ezüsttermelése olyan nagy mértékû lett, ami alkalmatlanná
tette ezt a fémet a pénzfunkciók ellátására.
Az ezüstvalutát a 19. század végén fokozatosan felváltotta az aranyvaluta. Az aranyvalutát kibocsátó
bank kötelezettséget vállalt arra, hogy bankjegyeit bármikor hajlandó aranyra váltani. A világon az utolsó
aranyvaluta a dollár volt, amelynek aranyra való átválthatósága 1971-ben szûnt meg. 1974-tôl kezdve az
arany nem töltött be többé pénzfunkciókat. Ma már csak hagyományos tartalékeszközként használják.
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A pénz a cserefolyamatban, mint értékmérô közvetítette az áruk cseréjét. Ezt nevezzük a pénz forgalmi eszköz funkciójának. A használat során az ércpénzek koptak, folyamatosan veszítettek értékükbôl.
A kereskedôk számára veszélyes volt a nagymennyiségû érme szállítása, ezért letétbe helyezték, s
errôl elismervényt, igazolást kaptak (pénzváltó padoknál, a késôbbi bankoknál). Ez az igazolás helyettesítette a pénzüket. A pénzhelyettesítôk elsô formája a klasszikus papírpénz, aranyra vagy ezüstre
szóló jegy. Kibocsátója garantálta a pénzletét mindenkori felvételét. Miután a bankok már saját elôre
gyártott, kerek címletû bankváltókat bocsátottak ki, akkor megjelentek a bankjegyek.
A nemesfémpénzek tehát önálló belsô értékkel rendelkeztek. A modern pénz vásárlóértékéhez képest
értéktelen papír- vagy fémdarab, ezért mondjuk rá azt, hogy belsô érték nélküli pénz.
Tehát a pénzformák kialakulását a pénz anyaga alapján bonthatjuk szakaszokra:
1. árupénz (általában fémpénz),
2. az árupénz és a pénzhelyettesítôk együttes forgalma,
3. belsô érték nélküli pénz.

A magyar pénzverés rövid történeti áttekintése
Árpád-házi királyok
A magyar pénzverés kezdetét I. István király uralkodásától számíthatjuk. Bajor mintára történt a verés:
a 408 grammos fontból 510 obulus (féldénár) került ki. A király arcképét - sematikus királyfejként - Salamon pénzein látjuk elôször.
I. László a dénárverésben pénzlábváltozást rendelt el. Az új pénzláb szerint 1 font = 470 dénár, azaz
javult a pénz minôsége.
A XII. században „összezsugorodnak” a pénzek: átmérôjük egyre csökken, s  II. Géza pénzei a világ
legkisebb érméi közé tartoznak.
III. Endre pénzein az oroszlán képe a velencei Szent Márk-székesegyház oroszlánját jelképezi. Az
Árpád-házi pénzverôk csak dénárokat és az ezek felét jelentô obulusokat készítettek. A kor pénzeinek
sokféleségét a kötelezô évi pénzcsere s az ezzel járó új veretek kibocsátásának sokfélesége adja.
Károly Róberttôl 1526-ig
A pénzverés nagy reformja Károly Róbert 1323. január 1-i rendeletével kezdôdött meg. 1325-ben
kezdték meg az aranyforintok verését firenzei mintára. Az elsô magyar aranyforint színsúlya 3,52 g
volt. A gyakorlatban kettôs valuta volt érvényben, ezért Károly Róbert 1329-ben ezüstgarasokat veretett cseh mintára.
II. Ulászló uralkodása idején jelentek meg az elsô tallér formájú nagy ezüstpénzek, a guldinerek, de
inkább csak kísérleti jelleggel (1499).
II. Lajos bevezette a nova monetát; 1 márka 4 latos ezüstbôl (250 ezrelék finomságú) 500 darabot
vertek. A nova moneta nem lett népszerû; rosszabb anyaga miatt kényszerárfolyamon kellett tartani.
Ezért 1525 nyarán megint a régi pénzláb szerint kezdtek dénárokat veretni.
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1526-tól a Habsburgokig
A mohácsi csatavesztés után 1540-ig két királya volt Magyarországnak; Zápolya János és I. Ferdinánd
egyidejûleg veretett pénzt. A XVI. századot a pénzhamisítás nagyarányú elterjedése jellemzi. IV. László
idejében 1 márka (875 ezrelék finomságú) ezüst = 280 dénár. Nagy Lajos idejében ismét könnyebb pénzlábat vezettek be. A báni pénzverés megszûnése Mária királynô idejére tehetô, minden valószínûség
szerint 1384-re, amikor a királynô elrendelte, hogy a zágrábi verdében királyi pénzeket kell verni. A szlavón dénárok éremképe lényegében végig azonos maradt. Az elôlapon két csillag között szaladó menyét
képe, a hátlapon kettôs kereszt, alsó részén két szembenézô koronás férfifej, felsô részén csillag és
félhold. A kettôs kereszt alsó ágán a pénzveretô hercegek, bánok illetve a pénzverdék jegyei láthatók.
Habsburg-kor
Magyarország pénztörténete a Habsburgok korával folytatódik. A Habsburg-uralom alá került ország
pénzverését 1548 után az alsó-ausztriai kamara ellenôrizte. Az aranyforintokat a régi finomságban
verték: 1 márka 23 karát 9 gren finomságú (990 ezrelékes) aranyból 69 darabot. Az 1870. március 9-i
törvény szerint megkezdték az új, 8 forint = 20 frank és 4 forint = 10 frank névértékû aranypénzek verését. 1892. augusztus 2-án áttértek az aranyvalutára; 1 kg arany = 3280 korona; 1 korona = 100 fillér;
1 és 2 filléres bronz-, 10 és 20 filléres nikkel, 1, 2 és 5 koronás ezüst-, 10, 20 és 100 koronás aranypénzeket vertek, és ezek voltak forgalomban. Az elsô világháborúban - mivel a bronzra és a nikkelre a
hadiiparnak volt szüksége - acél 2, 10 és 20 filléresek készültek Körmöcbányán.
1918-tól a forintig
1918. október 28-30-án a kormány utasítására a körmöcbányai pénzverde gépeinek és berendezésének egy részét leszerelték és Budapestre szállították, majd a Soroksári úton levô dohányraktárban
helyezték el. A Vasmûben, illetve a Fémmû egyik üzemi épületében 1919. április 3-án kezdték meg a
Tanácsköztársaság rendeletére a váltópénzek verését. A Tanácsköztársaság bukása után továbbra
is vertek Csepelen vas 10 és 20 filléreseket. A „Magyar Királyi Állami Pénzverde” építkezéseit 1925.
augusztus 2-án kezdték meg Reich Gusztáv mûépítész tervei alapján Budapesten, az Üllôi út 102. sz.
alatti volt huszárlaktanya területén. A korona-fillér inflációjának a pengô-fillér pénzrendszer bevezetése
vetett véget. Az 1925. évi XXXV. tc. rendelkezése szerint 1 kg színarany értéke 3800 pengô,1 kg ötvözött arany értéke 3420 pengô volt. 1926-tól kezdôdôen 1, 2, 10, 20 és 50 fillér névértékû váltópénzt, valamint 1 pengôs érméket vertek. A 2 és 5 pengôs érmék verését csak 1929-ben rendelték el. A második világháborút követô infláció a világ eddigi legnagyobb méretû pénzromlása volt. Pengô, milpengô,
B-pengô és adópengô kergette egymást, s az infláció csúcspontján egy bôröndnyi papírpénzért is alig
lehetett egy kevés élelmiszert vagy egy ruhadarabot vásárolni. A Ludas Matyi címû szatirikus hetilap
így írt errôl az idôszakról: „A simapengô volt az a papiros, amelynek nem volt értéke, az adópengô
pedig az, amivel a simapengô értékét mérték.”
Ennek a szörnyû inflációnak a stabilizáció során bevezetett új pénz, a jó forint vetett véget. 1 forint
0,0757575 g aranynak felelt meg.
(A magyar pénzrendszereket csak röviden tudtuk áttekinteni. A téma iránt érdeklôdôk számos könyvet, cikket és tanulmányt találhatnak - különösen a Numizmatikai Közlöny és az AZ ÉREM hasábjain,
amelyek részletesen foglalkoznak a magyar pénztörténettel.)
A Magyar Nemzeti Bank
Az elsô világháborút lezáró trianoni békeszerzôdés 189. cikkelye elôírta, hogy a szerzôdés aláírását
követô napon meg kell kezdeni az Osztrák-Magyar Bank felszámolási mûveleteit. E rendelkezéseknek
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Magyarország 1921. augusztus 1-jén, a Magyar Királyi Állami Jegyintézet megalapításával tett eleget.
1922 nyarára az ország gazdasága olyan állapotba került, hogy elengedhetetlenné vált a szanálás,
amihez a Népszövetség csak úgy biztosított támogatást, ha új központi bank alakul. Ennek megfelelôen
hozták meg az 1924. évi V. törvényt, amely április 26-án lépett hatályba.
A Magyar Nemzeti Bankot 1924. május 24-én alapították részvénytársaság formájában. Elsô elnöke
Popovics Sándor volt. A jegybank teremtette meg az I. világháborút követôen inflálódott korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új valutát, a pengôt. Átvette az állami számlák vezetését, az államadósság kezelését. Kamat- és hitelpolitikájával, váltóleszámítolási elveivel és gyakorlatával irányította az
ország hiteléletét, befolyásolta a bankrendszer mûködését. Hatáskörébe került a devizagazdálkodás
felügyelete is. Megalakulásától – 1930 – részvényese és aktív tagja a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS).
Az 1929 ôszén kirobbant világgazdasági válság elôidézte pénzügyi krízis 1931 júliusában elérte Magyarországot is. A Magyar Nemzeti Bank ez idôtôl kezdve 2001-ig a kötött devizagazdálkodás megvalósítója, e téren a hatósági feladatok ellátója, gazdaságpolitikai felelôsséggel és hatáskörrel rendelkezô
központi bank. A második világháború idôszakában a jegybank erôfeszítései dacára a nemzeti valuta,
a pengô inflációja bontakozott ki. A háború befejezését követôen a pengô értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb méretû pénzromlását produkálta.
A Magyar Nemzeti Bank közremûködésével valósult meg 1946. augusztus 1-jén a stabilizáció, jelent
meg az új fizetôeszköz, a forint. A nagybankok – köztük a jegybank – magyar tulajdonú részvényeinek
1947 végén lezajlott államosítását követôen a bankrendszert rövid idô alatt átalakították. A kereskedelmi bankokat és a takarékpénztárakat felszámolták, és a többi szocialista országhoz hasonlóan
egyszintû bankrendszert alakítottak ki. A Magyar Nemzeti Bank 1948 második felétôl a jegybanki hatáskörök mellett kereskedelmi banki feladatokat is ellátott. Mint államosított központi bank, irányítása
kormányzati fennhatóság alá került.
1987. január 1-jével Magyarországon visszaállt a kétszintû bankrendszer. A létrejövô új kereskedelmi
bankok apparátusa, fiókhálózata, ügyfélköre kevés kivételtôl eltekintve a Magyar Nemzeti Banktól került át a megalakuló pénzintézetekhez. A Magyar Nemzeti Bankról 1991 októberében elfogadott – majd
többször módosított – törvény helyreállította a jegybank függetlenségét, újraszabályozta feladatkörét.
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1. feladat
Párosítsd össze:

II. Ulászló
Mária királynô
II. Géza
Salamon király

Zágrábban királyi pénz verése
A pénzeken megjelenik a király arcképe, mint
sematikus fej
Uralkodása alatt készültek a világ
legkisebb érméi
Elsô tallér formájú ezüstpénz

2. feladat
Fejtsd meg a következô keresztrejtvényt:

A Magyar Nemzeti Bank rövidítése
Melyik kontinensen van Franciaország?
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején
a magyar királyt adó család neve
Hogy hívják az a személyt, aki árukat ad el?
A legrégebbi fizetôeszköz
Emberek itt helyezik el a megtakarításaikat
Mi okozza, amikor ugyanazt a dolgot
drágábban tudjuk megvenni?
Melyik királyt nevezték Napkirálynak is?
Tömegtermelés helye
Elsô királyi házunk
Ki mondta: "A háborúhoz három dolog kell:
pénz, pénz és még több pénz"
Az ipari forradalom elôtt hogy hívták
a kézmûveseket?
A váltópénzt ebbôl a nemesfémbôl
készítették
Megfejtés:
15-16. századi gazdasági elmélet
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