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9-11. osztályos kategória
1. forduló
1. feladat – kvíz
Ha megnéztétek a vigyázz#KáPé vlog részeit, akkor könnyedén válaszolni tudtok az alábbi
kvízsorra. Jelöljétek a helyes válaszokat!
Minden kérdésre 1 helyes válasz van, minden helyes válasz 1 pontot ér!
1. A jegybanki alapkamat befolyásolja a többi bank által kért hitelkamatot. A hitelkamat …
a, általában nagyobb, mint az alapkamat
b, általában kisebb, mint az alapkamat
c, nincs közük egymáshoz
2. Mit mutat meg a THM, azaz a Teljes Hiteldíj Mutató?
a, azt, hogy milyen hosszú az az időszak, amelyen belül a felvett hitel kamata nem változik
b, azt, hogy az adós tartozásának visszafizetése milyen kockázatokkal jár
c, arra vonatkozóan ad iránymutatást, hogy egyes hiteleknek milyen a költségszintje, annak
érdekében, hogy összehasonlíthatóak legyenek
3. Mi a különbség a betegszabadság és a táppénz között?
a, nincs köztük különbség, azonos
b, keresőképtelenségünk első 15 munkanapjára betegszabadságot kapunk, utána táppénzt
c, betegszabadságot a gyerek betegségére is lehet kérni
4. Mikor csökkennek a termékek árai kereslet-kínálat tükrében?
a, ha az emberek valamiből többet akarnak eladni, mint amennyit az emberek
vennének
b, ha valamiből többet akarnak venni az emberek, mint eladni
c, egyik sem
5. Az ÁFA, azaz az Általános Forgalmi Adó minden eladott terméket terhel, ezért része a
bruttó árnak, amit fizetünk a boltban és nem része a nettó árnak.
a, igaz
b, hamis, mert nem minden terméken van ÁFA
c, hamis, mert csak a vállalatok fizetnek ÁFA-t
6. Az Európai Jegybank az euróval fizető országok pénzkibocsátását felügyeli.
a, igaz, ezt nevezzük monetáris uniónak
b, hamis, minden EU tagállam bankját felügyeli
c, hamis, csak Németország bankjait felügyeli
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7. Mit nevezünk kondíciós listának?
a, ezen a listán teszi közzé a bank, hogy milyen testi kondíció szükséges az adott hitel
felvételéhez
b, ezen a listán teszi közzé a bank ügyfelei számára, hogy szolgáltatásaiért mekkora díjat
számít fel
c, ezen a listán teszi közzé a bank, hogy milyen feltételek mellett lehet életbiztosítást kötni
náluk
8. A bank biztosítékok kikötésével csökkentik a kockázatukat.
a, kiköthetik, hogy kezes kell.
b, jelzálogot is kiköthetnek.
c, hitel típustól függően mind a kettő lehetséges.
9. Mit jelent a szufficit szó?
a, költségvetési hiány
b, költségvetési többlet
c, a költségvetés egyensúlyban van.
10. Mi a különbség a betéti és a hitelkamat között?
a, a betéti kamatot mi kapjuk, a hitelkamatot mi fizetjük
b, a betéti kamat nagyobb, mint a hitelkamat.
c, nincs különbség köztük.
összesen: 10 pont /

2. feladat – a 21. század bankja
Magyarországon az 1990-es évek elején még a bankkártya használat sem volt elterjedt, ehhez képest
most, 28 év elteltével minden évben jelennek meg újabb és újabb digitális megoldások, amelyek
pénzügyeink intézését hivatottak megkönnyíteni és felgyorsítani, és a használatuk gyorsan el is terjed
az erre fogékony ügyfelek körében. MI most arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ti mennyire ismeritek
ezeket a megoldásokat.
Soroljatok fel 5 olyan digitalizációs újítást, amely megkönnyíti mindennapjaink pénzügyeit!
Írjátok le pár mondatban, hogy milyen előnyünk származik ezekből! (12 pont)
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Mire kell ügyelnie annak, aki online intézi a pénzügyeket? (2 pont)

Milyen óvintézkedéseket kell tenni, hogy az online bankolás biztonságos legyen? (4 pont)

Mit jelent a kétlépcsős azonosítás, és miért fontos? (2 pont)

összesen: 20 pont /

3. feladat – fektessük be a pénzünket!
Dini családjának összegyűlt egy nagyobb összegű megtakarítása a bankszámlájukon, egész
pontosan 1.000.000 Ft. Erre az összegre jelenleg nincs szükségük, ezért arra gondoltak befektetik.
Na de mibe érdemes befektetni, hiszen annyi lehetőség van.
Nézzetek utána az alábbi lehetőségeknek és jelöljétek x-szel, amelyik befektetési megoldásra
igaz az első oszlopban tett állítás!
Minden helyesen jelölt állítás 1 pontot ér.
megtakarítási
államkötvény
számla

tőzsdei
részvény

befektetési
arany

el kell adnom ahhoz, hogy
hozzájussak a pénzemhez
a pénzemhez bizonyos ideig nem
nyúlhatok hozzá, különben nem
kapom meg az ígért hozamot
magas kockázattal bír, de egyúttal
magas hozammal is járhat
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előnye, hogy a pénz értékének
romlása mellett is értéktartó
alacsony hozammal, de egyúttal
alacsony kockázattal jár
tranzakciós költséggel jár

Mi az EBKM és mit mutat meg? (2 pont)

A feladatok megoldásánál a számításaitokat részletesen tüntessétek fel! A helyesen logikával
levezett számítások és a helyes megoldás is 1-1 pontot érnek.
Dini családja úgy dönt, hogy a teljes megtakarításuk összegéért államkötvényt vásárolnak. A futamidő
3 év, a kötvény évente 1,8% kamatot fizet, amit minden évben megkapnak. (Tehát a tőke minden
évben változatlanul 1.000.000 Ft.) Lejáratkor megkapják a befektetett összeget és az utolsó évi
kamatot. Azzal azonban számolni kell, hogy a kamatot adó terheli, így nem fogják kézhez kapni a
kamat teljes összegét, mert ebből 15%-ot levonnak kamatadóként.
Számoljátok ki, hogy az 1. és a 2. év végén mekkora összeget kap kézhez a család!
számítás:

Számoljátok ki, hogy a 3. év végén mekkora összeget kap kézhez a család!
számítás:

Mekkora volt a befektetés teljes hozama?
számítás:

összesen 20 pont/
FELADATSOR ÖSSZESEN: 50 PONT /
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