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MODULOK

1. Általános pénzügyi ismeretek, banki szolgáltatások
Az alábbiak közül mely tevékenységet nem
végezheti egy kereskedelmi bank?
Hitelnyújtás
Készpénzkibocsátás
Részvénykibocsátás
Készpénz- és számlapénz forgalom
lebonyolítása
Nem tudom

Magyarországon a 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) alapján csak a Magyar Nemzeti
Bank (Magyarország központi bankja) jogosult Magyarország hivatalos pénznemében
bankjegyés
érmekibocsátásra,
kereskedelmi
bankok
nem
jogosultak
készpénzkibocsátásra.
Melyik rövidítés nem egy pénzügyekkel
foglalkozó intézményt jelöl?
EBKM
MNB
MÁK
ÁSZ
Nem tudom

Az EBKM rövidítés az Egységesített Betéti Kamatlábmutató. Betétek összehasonlítása
esetén az EBKM megmutatja a betét kamatadón kívül ténylegesen kifizetendő éves
kamatát. Az MNB a Magyar Nemzeti Bank, a MÁK a Magyar Államkincstár, az ÁSZ pedig
az Állami Számvevőszék rövidítései.
2020 márciusában bevezeti a Magyar
Nemzeti Bank az azonnali fizetési rendszert.
Mi ennek a rendszernek a lényege?
A jelenlegi néhány óra helyett egy óra alatt
átfutnak az utalások Magyarország bármely
két bankja között.
A vásárlónak nem kell a boltban
összegyűjtenie a vásárolni kívánt
termékeket, hanem azonnal fizeti, majd
később kiszállítják neki a termékeket.
Az utalások 5 másodperc alatt jutnak el a
kedvezményezett szolgáltatójához vagy
pénzintézetéhez.

A rendszer segítségével az internetes
vásárlások összegét a kiszállítás pillanatában
téríthetjük meg, érintéses fizetés
segítségével.
Nem tudom.

Az azonnali fizetés Magyarországon 2020. március 2-án került bevezetésre, amelynek
előnye gyorsasága a korábbi fizetési rendszerekhez képest: az azonnali fizetés
segítségével a legfeljebb 10 millió forintos, elektronikus úton indított egyedi belföldi
átutalások az év minden napján, 0-24 óráig, 5 másodperc alatt teljesülnek. Az azonnali
fizetési rendszer további újdonsága, számlaszám helyett akár egy e-mail címet, vagy
telefonszámot is meg lehet adni azonosítóként, így egyszerűsítve az utalások
lebonyolítását, így vállalkozva arra, hogy az azonnali fizetés kényelmes és
versenyképes alternatívája lehessen a készpénzes fizetésnek.
A modern pénzt hitelpénznek is nevezik. Ez
azt jelenti, hogy...
a pénz hitelnyújtás útján keletkezik, illetve
a hitel visszafizetésével szűnik meg.
bárki vehet fel hitelt, ha pénzre van
szüksége.
a gazdaság szereplői fogyasztásukat,
beruházásaikat hitelből finanszírozzák.
a pénz mennyisége a hitelkamatok révén
gyarapodik.
Nem tudom.

A pénzteremtés a bankrendszeren keresztül, jellemzően hitelnyújtás útján történik: a
jegybank a kereskedelmi bankoknak, a kereskedelmi bankok pedig a gazdaság
szereplőinek hiteleznek, így teremtve pénzt, amelyet később vissza kell fizetni a
hitelezőnek, így megszüntetve azt a pénzt.
Nyaralásból hazatérve 20 eurót szeretnél
forintra váltani. Az euró vételi árfolyama
328 Ft, eladási árfolyama 339 Ft,
középárfolyama 335 Ft. Hány forintot kapsz
a 20 euróért?
20*328=6 560 Ft
20*339=6 780 Ft
20*335=6 700 Ft

20*(328+339)/2=6 670 Ft
Nem tudom

A vételi árfolyam az az árfolyam, amelyen a pénzváltó vagy bármely más pénzügyi
szervezet ügyfelétől devizát vagy valutát vesz forint ellenében, az eladási árfolyam
pedig az, amelyen azokat eladja számunkra, így amikor eurót szeretnénk visszaváltani,
euróink értékét az euró vételi árfolyamával kell megszorozni, hogy megtudjuk, hány
forintot is kaphatunk az eurónkért.

2. Befektetés, megtakarítás
Melyik befektetési forma a kockázatosabb az
alábbiak közül?
Egyetlen vállalat részvényeiből vásárolok 10
darabot.
Egy olyan befektetési alapból vásárolok,
amelyik 10 különféle vállalat részvényeibe
fektet.
Államkötvénybe fektetem az egészet.
Az előző három lehetőség egyformán
kockázatos.
Nem tudom.

Amennyiben egyetlen vállalat részvényeibe fektetünk, lényegesen magasabb
kockázattal kell szembenéznünk, mintha több részvénybe is fektetnénk a pénzünket,
azaz diverzifikálnánk befektetéseinket (hiszen előfordulhat egy olyan kedvezőtlen piaci
esemény, amely csak az az egy vállalat részvényeire hat, így fennáll a kockázata, hogy
jelentős veszteséget könyvelhetünk el befektetéseink után). A diverzifikáció célja, hogy
a befektetési portfóliónk szélesítése által megosszuk a kockázatot, így csökkentve az
esetleges veszteségeket. A kötvények, és így az államkötvények lényegesen
alacsonyabb kockázattal járnak, mint a részvények, hozamuk jobban tervezhető, így
azoknak javasolt kötvényekbe fektetni, akik kisebb kockázatot szeretnének vállalni.
Egy társaságban a tulajdonosi részesedéssel
rendelkező személyek jogosultak a társaság
által adott időszakban elért eredményből
részesedni. Hogyan nevezzük ezt?
Hozadék
Osztalék
Járulék
Hozam
Nem tudom

Az osztalék olyan pénzösszeg, amelyet egy részvénytársaság a részvénytulajdonosoknak fizet, általában akkor, amikor nyereséget ér el. Az osztalékfizetés
történhet készpénzben vagy banki átutalással, illetve a társaság további részvényeket
is adhat a tulajdonosoknak. Magyarországon a kifizetett osztalékot 15%-os mértékű
személyi jövedelemadó terheli, melynek összegét a társaság a kifizetés során levonja,
így azt nem a tulajdonosoknak kell megfizetniük, ugyanakkor a személyi
jövedelemadó-bevallásukban fel kell tüntetniük, hogy osztalékjövedelemben
részesültek.
A bitcoin egy digitális fizetőeszköz. Mit jelent
a bitcoin bányászás?

A bányászat az a folyamat, melynek során a
számítógépe számítókapacitását a bitcoin
tranzakciók feldolgozása szolgálatába állítja.
A bányászat az a folyamat, amikor a
weboldalakat böngészve keresed a bitcoin
valutákat.
A bányászat az a folyamat, melynek során a
géped számítókapacitását felajánlod a bitcoin
előállításához.
A bányászat az a folyamat, melynek során a
géped segítségével bitcoin valutákat készítesz.
Nem tudom.

A bitcoin vagy kriptovaluta-bányászat kifejezésnek annyiban van köze a bányászathoz,
hogy ahogy például az arany bányászata során, úgy a bitcoin bányászat során is a
bányászattal járó költségek jelentősen meghaladják a kibányászott arany vagy bitcoin
értékét. A bitcoin-bányászat során alkalmazott technológia a blokklánc technológia,
amely tranzakciók egy bonyolult elektronikus hálózata, amely során a számítógépek
számítási kapacitása segítségével bitcoint hoznak létre. A bitcoin bányászat rendkívül
energia- és technológiaigényes folyamat, amely rengeteg elektromos áramot fogyaszt,
akár nagyobb országok teljes éves energiafogyasztásával is megegyező mennyiségű
áramot el lehet használni egy darab bitcoin előállítására.
Melyik intézmény felelős hazánkban az
állampapírok kibocsátásáért?
Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Magyar Államkincstár
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Posta Zrt.
Nem tudom

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (1)
bekezdés alapján Magyarországon az állampapírok kibocsátásának kizárólagos felelőse
az ÁKK Zrt, a többi intézmény kereskedhet állampapírokkal, de nem bocsáthatja ki
azokat.

Megtakarítási számládon 100 ezer forintot
helyezel el. A bank a számlán lévő összegre
minden évben 2 százalék kamatot és
fiatalkorod miatt ingyenes számlavezetést
ígér. Mennyi lesz a megtakarítási számládon 2
év múlva?
100*1,02=102,00 ezer Ft
100*1,04=104,00 ezer Ft
100*1,02*1,02=104,04 ezer Ft
100*1,02*2=208,00 ezer Ft
Nem tudom

A bank a számlánkon levő pénzre évi két százalék kamatot ígért, így a kamatos
kamatszámítás szabályainak megfelelően 104 040 Ft lesz a számlánkon 2 év múlva,
figyelembe véve azt is, hogy mivel nem terheli számlavezetési díj a bankszámlánkat,
így elegendő az évi 2%-os kamatot elszámolni a bankszámlán elhelyezett 100 ezer Ft
után.

3. Hitelezés
Minek a rövidítése a THM?
Tartalék Hiteldíj Mérő
Törlesztési Hiteldíj Mutató
Teljes Hiteldíj Mutató
Tavalyi Hiteldíj Mérő
Nem tudom

A THM a Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése. Ennek segítségével válnak
összehasonlíthatóvá a különböző konstrukcióban előforduló hitelek. A mutató a hitel
díjának a hitel összegéhez viszonyított arányát mutatja meg. Az az úgynevezett belső
kamatláb, mely mellett a visszafizetendő tőke és hiteldíj pontosan megegyezik a
kölcsönösszeggel. A THM tehát tartalmazza a tőke összegén kívül fizetendő, a kölcsön
folyósításához kapcsolódó valamennyi kamat-, díj- és kezelési költséget, illetve a
különböző járulékos szolgáltatások díjait.

A jegybanki alapkamatnál a hitelkamatok…
általában alacsonyabbak.
általában magasabbak.
nem befolyásolják egymást.
azonosak.
Nem tudom.

Az alapkamat a jegybank által meghatározott irányadó kamat, ami a kereskedelmi
bankok jegybanknál elhelyezett betétéinek, illetve a jegybanktól kapott hiteleinek
kamatlábát határozza meg. Mivel a kereskedelmi bankoknak bizonyos összeget
kötelezően a központi banknál kell elhelyezniük és a központi bank nyújthat számukra
hitelt, ez a kamatláb az egész gazdaságra hatással van. Ugyanis, ha például a
jegybanki alapkamat 1 százalék az azt jelenti, hogy kereskedelmi bankok 1 százalékos
kamatot kapnak a jegybanknál elhelyezett tartalékaikra. Ebben az esetben egy
kisvállalkozónak, ennél magasabb, mondjuk 2 százalékos kamatláb mellett nyújtanak
hitelt, hiszen a kisvállalkozó számára kockázatosabb hitelt nyújtani, mint a
jegybanknak és ezért a kockázatért magasabb hozamot szeretnének realizálni. De ha
a jegybank 2 százalékra növeli az alapkamatot, akkor már nem fognak 2 százalékért a
kisvállalkozónak is hitelt nyújtani, hiszen inkább a jegybanknál helyezik el azt a pénzt,
ami biztonságosabb mégis ugyanazt a hozamot jelenti számukra. Éppen ezért egy
kisvállalkozónak már magasabb, mondjuk 3 százalékos kamat mellett fognak csak hitelt
nyújtani.

Vállalkozások finanszírozáskor a hitelfelvétel
mellett egyre gyakrabban megjelenik a
közösségi finanszírozás. De mit jelent ez?
A szükséges pénzösszeget a dolgozók
közössége adja össze.
A szükséges pénzösszeget az Európai Közösség
biztosítja.
A szükséges pénzösszeget egy internetes
portál közössége adja össze.
A szükséges pénzösszeget több bank közösen
folyósítja.
Nem tudom.

A közösségi finanszírozás (crowdfunding) lényegében annyit jelent, hogy előleget tudsz
kérni egy már elkezdett, vagy akár még el sem kezdett projektre egy online oldal
segítségével. Ilyen oldal például a Kickstarter, vagy az Indiegogo, melyek lehetőséget
adnak arra, hogy bemutasd a projekted, amire szeretnél pénzt gyűjteni és ha a
felhasználók azt érdemesnek tartják a megvalósításra, akkor pénzzel támogatják a
projektet. A pénzösszeget nem kell feltétlenül visszafizetned sem, csak nyújtanod kell
valamit cserébe. Például, ha szeretnél videót forgatni a kihalás szélén álló pandák
életéről, akkor összegyűjthetted a felszereléshez és utazáshoz szükséges pénzt egy
ilyen oldalon, cserébe az elkészült videót megosztod a világgal.

A szomszédod lízingel egy
haszongépjárművet. Ki tulajdonában van a
gépjármű?
A szomszéd tulajdona.
Annak a banknak a tulajdona, akitől lízingeli.
Közös tulajdonban van. A szomszéd és a bank
tulajdona.
A lízing lejáratáig az eladó tulajdonában
marad.
Nem tudom.

A lízing egy olyan finanszírozási forma, melynek során úgy használhatsz egy eszközt,
hogy közben az eszköz tulajdonjoga a futamidő végéig a lízingbe adónál marad.
Leginkább a bérléshez lehetne hasonlítani. A lízingbe adó előnye abból származik, hogy
lízingdíj fizetése ellenében adja használatba az adott eszközt. A lízingbe vevő
elsődleges előnye pedig, hogy nincs szükség arra, hogy azonnal, nagy összegben

megvásárolja az adott eszközt. De egyéb előnyei is lehetnek, mint például számviteli
előnyök vagy áfa megtakarítás.

1 millió forint hitelt veszel fel a bankból évi
3%-os kamatra, havi fix 20 000 Ft
törlesztőrészlettel. Összesen mennyi pénzt
kell az ötödik év végéig visszafizetned?
1 000 000 Ft-ot.
20 000*60=1 200 000 Ft-ot.
20 000*60*1,03=1 236 000 Ft-ot.
1 000 000*5*1,03=5 150 000 Ft-ot.
Nem tudom.

Mivel fix törlesztőrészlet van meghatározva, így a 3 százalékos kamatnak és a felvett
összegnek sincs jelentősége a kérdés szempontjából. 1 évben 12 hónap van, így 5 év
alatt összesen 5*12, azaz 60 hónapon keresztül kell fizetnünk a havi 20 ezer forintot,
ami összesen 60*20 ezer, azaz 1 200 000 forintot jelent.

4. Munka világa
Melyik nem tekinthető passzív
jövedelemnek?
Kiadott saját lakásért kapott albérleti díj
Szabadalomért járó jogdíjak
Osztalék
Korrepetálásért járó óradíj
Nem tudom

Passzív jövedelem alatt olyan jövedelemforrásokat értünk, melyekért egyszer
megdolgozunk, vagy beruházunk és azt követően a jövőben bevételi forrást
eredményeznek számunkra. Az osztalékfizetés ilyen jellegű beruházás, hiszen, ha
egyszer megvásároltunk egy részvényt, akkor a jövőben számíthatunk valamekkora
osztalékfizetésre, függetlenül attól, hogy a jövőben valaha is fogunk-e még kereskedni
az adott cég részvényeivel. A korrepetálás nem ilyen tevékenység, hiszen egyszer
kapunk érte egy adott összeget, ezt követően azonban újból korrepetálnunk kell ahhoz,
hogy pénzt keressünk.
A fizetés után ki fizet járulékot?
A munkavállaló
A munkáltató
Mind a munkavállaló, mind a munkáltató
Senki
Nem tudom

Fizetés során mind a két oldalon jelentkeznek járulékok. A munkavállaló a
közteherviselés jegyében, illetve saját jövőbeli szociális ellátásának érdekében
személyi jövedelemadót, egyészségbiztosítási járulékokat és nyugdíjjárulékot fizet. A
munkáltató pedig szociális hozzájárulási adó, illetve szakképzési hozzájárulási adó
fizetésére kötelezett.
A távmunkavégzés a munkáltató
telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen
folytatott olyan tevékenység, amelyet
számítástechnikai eszközzel végeznek és
eredményét elektronikusan továbbítják. Mi
jellemző erre a távmunkára?
A távmunkavállalókra ugyanazok a jogok
vonatkoznak, mint a munkaadó telephelyén
foglalkoztatott munkavállalókra.
A munkavállaló felelős a rendszeres távmunka
végzéséhez szükséges eszközök biztosításáért,
üzembe helyezéséért és karbantartásáért.

A munkaadónak nem szükséges tájékoztatnia
a munkavállalót az adatvédelemmel
kapcsolatos vállalati/intézményi szabályzatról.
A munkaadó a távmunkás jelenlétet
mindenkor online vizuális eszközökkel is
ellenőrizheti.
Nem tudom.

A távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen
folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai
eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. A távmunkára
ugyanazok a jogok vonatkoznak, mind a telephelyen elvégzett munkára. Vannak ugyan
olyan, a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésen alapuló lehetőségek,
melyek távmunka esetén fennállhatnak, de ezek lehetőségek. A kötelező elemek
ugyanúgy vonatkoznak a távmunkára, mint a hagyományos munkára.

Megkapod az első fizetésed. A bérpapírodon
200.000 Ft szerepel. Ebből 133.000 Ft-ot
kapsz kézhez, a munkaadó összes havi
költsége pedig 238.000 Ft. Hány forint lesz a
nettó béred?
133 000 Ft
200 000 Ft
238 000 Ft
333 000 Ft
Nem tudom

A készhez kapott (számlánkra megérkezett) összeget tekintjük nettó bérnek. A bruttó
bér ugyan befolyásolja a nettó keresetünket, de a kérdés szempontjából nincs
jelentősége. A munkáltató is figyelembe veszi a munkabér megállapításánál, hogy
mennyibe kerülünk neki, de ránk nézve ennek sincs jelentősége, az az ő költsége,
közvetlenül nem befolyásolja a mi nettó bérünket.

Két állásajánlatot kapsz. Melyik ajánlattal
keresel több pénzt?
Lakhelyeden lévő munkahelyet, havi nettó
200 000 Ft fizetésért, és mellett éves nettó
240 000 Ft cafeteria juttatásért.
Egy másik településen lévő munkahellyel,
havi nettó 250 000 Ft fizetésért, de mellette
ki kell még fizetned havi 20 000 Ft munkába
járási költséget.
A két ajánlat teljesen egyforma.
Ennyi információból ezt nem lehet eldönteni.
Nem tudom.

A helyes válasz kiszámításához csak alapvető matematikai műveletekre van szükség,
a feladat nem tartalmazott semmiféle különösebb trükköt. Az első lehetőség havi
200 000 forintot plusz évi 240 000 forint, azaz havi 20 000 forint cafeteriát jelent, ami
összesen havi 220 000 forint értékű jövedelemmel egyenértékű. A második lehetőség
havi 250 ezer forint mínusz havi 20 000 forint utazási költséget, azaz nettó havi
230 000 forint jövedelmet jelent. A második lehetőség egyértelműen jobb. (Ráadásul
a készpénzt sokan bizonyos szempontokból többre értékelik, mint a cafeteria
juttatásokat.)

5. Általános gazdasági ismeretek
Miben van válság idején a gazdaság?
Recesszióban
Szecesszióban
Stagnálásban
Inflációban
Nem tudom

A recesszió jelenti a gazdaság válságát, ez a jó válasz. A szecesszió nem mást, mint
egy művészeti stílus. A stagnálás egy nem változó, egyhelyben álló (gazdasági)
helyzetet jelöl. Az infláció pedig a pénzromlást, a pénz elértéktelenedését jelenti.
Megtakarításaidra idén 1 százalékos
kamatot kaptál, emellett az infláció
mértéke 2 százalék volt. Az előző
évhez képest többet, vagy kevesebbet
tudsz vásárolni a pénzedből az elmúlt
évhez képest?
Kevesebbet.
Ugyanannyit.
Többet.
Ennyi információból ezt nem tudjuk
eldönteni.
Nem tudom.

A kamat az a pénzösszeg, melyet azért kapunk, mert a megtakarításainkat a bankban,
állampapírban vagy valamilyen kötvényben tartjuk. Ez idő alatt a bank, az állam vagy
a kötvényt kibocsátó használja a pénzünket, amiért a használat végén kamatot, azaz
a megtakarításon felüli egy plusz összeget is kifizet. A kamat %-ban van megadva,
azaz a mértéke függ a megtakarítás nagyságától. Az infláció ezzel szemben azt mutatja
meg, hogy milyen ütemben (%) romlott a pénz értéke. Ha az infláció és a kamat értéke
megegyezik, akkor tehát a pénz, amit kapunk, ugyan annyit fog érni, mint az előző
évben betett megtakarítás, tehát ugyan annyit tudunk rajta vásárolni. Ha a kamat
értéke magasabb, mint az inflációé, akkor többet tudunk vásárolni. Ha pedig a kamat
mértéke alacsonyabb, mint az inflációé, akkor kevesebb dolgot tudunk vásárolni, mint
az előző évben.

Mire utal az ipar 4.0?
A negyedik ipari forradalomra, amely
során az információs technológia és az
automatizálás egyre szorosabban
fonódik össze.
A Kormány Digitális Jólét Programjának
ipari kiterjesztésére. (Digitális Jólét
Program 4.0)
Az ipart népszerűsítő negyedik
generációs weboldal.
Az iparfejlesztés 4. fázisa, amelyben
növekszik a kormányzati ráfordítások
nagysága.
Nem tudom.

„Az ipar 4.0 kifejezés arra a technológiai forradalomra utal, amely az 1970-es évektől
a mikroprocesszorok feltalálásával indult, s belőle bontakozott ki az információs és
kommunikációs technológia (IKt), az automatizálás lehetősége” (Kovács 2017, 825.
o.).

Magyarországon melyik szektor állítja
elő a GDP legnagyobb részét?
Mezőgazdaság
Ipar
Szolgáltató szektor
Pénzügyi szektor
Nem tudom

Amikor gazdasági szektorokról beszélünk, akkor három fő szektor különíthetünk el,
melyek a mezőgazdaság, az ipar ás a szolgáltatás. A pénzügyi szektor pedig a
nemzetgazdasági ágak közé tartozik és a szolgáltatás szektoron belül található. A
három fő szektor közül a szolgáltató vagy másnéven tercier szektor az, amelyik a
legnagyobb arányban járul hozzá a hazai bruttó hozzáadott értékhez. 2018-ban a KSH
adatai alapján a szolgáltatás szektor a magyar GDP 64,5%-át adta.

Az iskolai büfében vásárolsz egy csokit
500 forintért. Az ÁFA-kulcs 27%.
Mekkora a csoki árának ÁFAtartalma?
500/27=18,52 Ft
500-500/1,27=106,3 Ft
500*0,27=135 Ft
500/1,27=393,7 Ft
Nem tudom

Az áfatörvény (2007. CXXVII.) szerint az általános forgalmi adó mértéke a főszabály
szerint 27%. Kivételt jelentenek ez alól bizonyos termékek, illetve szolgáltatások,
melyek esetében az ÁFA-kulcs 5%, illetve 18%-os. A csokoládé azonban nem tartozik
a kivételes termékek közé, ezért ennek ÁFA-kulcsa a főszabály szerint meghatározott
27%, melynek mértékét a fent meghatározott módon tudjuk kikalkulálni a teljes ár
alapján. Ha az 500-at elosztjuk 1,27-tel, akkor megkapjuk a terméknek azt az árát,
amely nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Ha az így kapott értéket kivonjuk az eredeti árból,
akkor tudjuk meghatározni, hogy a kifizetett 500 forintból mennyi volt az ÁFA, ami
jelen esetben 106,3 forint.

6. Biztosítás, nyugdíj
Milyen típusú biztosítás a casco?
Életbiztosítás
Baleset biztosítás
Gépjármű biztosítás
Lakásbiztosítás
Nem tudom

A casco nem egy mozaik szó, hanem egy spanyol szó, melynek elsődleges jelentése
sisak, másodlagos jelentése pedig járműborítás. A casco egy olyan gépjármű biztosítás,
mely elsősorban sajáthibás károk esetén nyújt fedezetet. Vonatkozik az elemi károkra,
a lopásra és a rongálódásra is. A casco megkötése nem kötelező, de ajánlott.
Van-e különbség a férfiak és nők
általános nyugdíjkorhatára között
Magyarországon?

Igen, a férfiaké magasabb.
Igen, a nőké magasabb.
Nem, a kettő megegyezik.
A felek családi állapotától függ.
Nem tudom.

Magyarországon a törvények alapján az öregségi nyugdíj nem más, mint
„meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén
járó nyugellátás” (1997. LXXXI.), ami független az adott személy nemétől.
Nagy vihar volt a lakóhelyeden és a jég
betörte az ablakot. Szerencsére a
családodnak volt lakásbiztosítása. Be
tudjátok-e jelenteni a kárt a biztosító felé
az interneten keresztül?
Igen, bármikor lehetséges.
Igen, de csak hétvégén.
Nem, csak személyesen és telefonon lehet
a kárt bejelenteni.
Nem, csak személyesen az
ügyfélszolgálaton lehetséges.
Nem tudom.

Az online kárbejelentést ma már minden hazai biztosító saját honlapján/felületén
elérhető a hét bármely napján, bármely napszakjában. Így otthonról, internet és
bármilyen okoseszköz segítségével lehetőség van akár azonnal is bejelenteni a
felmerülő káreseményeket.
Kötelező-e utasbiztosítást kötni, ha
külföldre utazik?
Igen, mert csak így léphetek át másik
országba.
Igen, ha a Schengen-i zónán kívül utazunk.
Igen, de csak ha EU-n kívül utazunk.
Nem.
Nem tudom.

Külföldi utazás esetében nem kötelező az utasbiztosítás megkötése, habár ajánlott. Az
Európai Egészségbiztosítási kártya az Európai Unió tagállamaiban biztosítja az orvosilag
szükséges egészségügyi ellátásokat, azonban speciális esetekre nem mindig terjed ki.
Ezen felül az utasbiztosítás nem csak az egészségügyi ellátási díjakat, hanem a
poggyászbiztosítás, és adott biztosítástól függően további extrákat is tartalmaz.
Egy iskolai program részeként külföldre
utazol 18 napra nyelvet tanulni. Erre az
időre utasbiztosítást kell kötnöd. Melyik
biztosítás fizet a biztosítási díjhoz képest
ár/érték arányban a legtöbbet?
6 000 Ft biztosítási díj, és csonttörés
esetén 200 000 Ft-ot fizet.
7 000 Ft biztosítási díj, és csonttörés
esetén 210 000 Ft-ot fizet.
10 000 Ft biztosítási díj és csonttörés
esetén 300 000 Ft-ot fizet.
20.000 Ft biztosítási díj és csonttörés
esetén 600 000 Ft-ot fizet.
Nem tudom.

Amennyiben a kifizetett kártérítés összegéhez viszonyítjuk a biztosítási díjat (elosztjuk
a kártérítést a biztosítási díjjal), akkor az első esetben lesz a legmagasabb a hányados
értéke, tehát ebben az esetben járunk a legjobban.

Források:
Kovács O. (2017): Az ipar 4.0 komplexitása – I. Közgazdasági szemle, 64, 7-8, 823851. o.

