
Pénzügyi kompetencia -  Teszt 

Én  

○ fiú 

○ lány  

vagyok 

 

A jövőben szeretnék főiskolán továbbtanulni: 

○ igen 

○ nem 

 

 

1. Mi a pénzügyi kompetencia? 

 

a) Azon módszereket és tevékenységeket foglalja magába, amelyek segítségével a képzett 

emberek megfelelő életszínvonalat biztosítanak maguknak. 

 

b) A szükséges képességek, ismeretek és készségek élethosszig tartó nyerészkedési folyamata, 

amely lehetővé teszi minden ember számára az önálló anyagi egzisztencia megteremtését a 

családban és a társadalomban. 

 

c) Pénzügyi kompetenciával minden olyan egyén rendelkezik, aki közgazdaságtant, banki 

ügyeket és hasonló pénzügyi tantárgyakat tanult. 

 

d) Azon befektetések fajtája és módja, ahol a pénz minket szolgál. 

 

2. Ádám úr két évre 10.000 €-t fizetett be a bankba évi 10%-os kamattal. Két év múlva mennyi 

pénz áll a rendelkezésére a számláján? 

 

a) 11.000 € 

b) 12.000 € 

c) 12.100 € 

d) 13.000 € 

e) Nem tudom. 

 

3. Máriának 700 € áll a rendelkezésére a számláján és banki átutalással az utazási irodában az 

egyiptomi utazásra 1.100 €-t akar befizetni. A számáját 350 €-val túllépheti. Van elég 

anyagi fedezete? 

 

a) Igen 

b) Nem 

c) Nem tudom 

 

4. Ha valakinek a pénztárcáját ellopják, amelyben a bankkártya pin kóddal együtt volt és a 

kártyát bevásárláskor használják, ki a felelős a keletkezett anyagi kárért? 



a) Csak a bank 

b) A bank a bankkártya tulajdonossal együtt 

c) Csak a bankkártya tulajdonos 

d) A pénztáros 

e) Nem tudom 

 

5. A központi bank a magán banknak 

 

a) alá van rendelve 

b) segítője 

c) semleges 

d) megnevettet 

e) fölé van rendelve 

 

6. Kevesebb jelzálogot fizetünk 

 

a) ha az infláció magasabb 

b) ha kevesebb számlavezetési díjat fizetünk 

c) ha hosszabb ideig fizetjük ki a jelzálogot 

d) ha kevesebb idő alatt fizetjük ki a jelzálogot 

e) ha többet keresünk 

 

7. Mi az infláció? 

 

a) az árszínvonal stabilitása 

b) egy betegség fajta 

c) az árszínvonal emelkedése 

d) az árszínvonal csökkenése 

e) a hazai pénznem leértékelődése az idegen pénznemmel szemben 

 

8. Mi a mesterség? 

 

a) Olyan tevékenység, amely a túlélésben segít. 

b) Saját házban, saját felelősségre és célból kialakított üzlet, mely anyagi profithoz vezet. 

c) A szakmák jellemzőit magába foglaló állandó tevékenység 

d) Maximális jövedelmezőséggel és eredményességgel gyakorolt önálló tevékenység 

 

9. A törvény szerint egy munkahét hány órából áll? 

 

a) 40 b) 50 c) 20 d) 30 e) 35 

 

10. Mit jelent a következő fogalom: bruttó hazai össztermék? 

 

a) Az EU-ban élő polgárok jó létének a visszatükröződése 



b) Magába foglal minden olyan terméket és szolgáltatást, amelyet az adott államban termelnek, 

de nem adnak el. 

c) Magába foglal minden olyan terméket és szolgáltatást, amelyet a gazdaságban egy év alatt 

termelnek, és nem adnak el. 

d) Magába foglal minden olyan terméket és szolgáltatást, amely a termelési osztály eredményá 

e) Meghatározott időszakon belül a termelés növekedése a gazdaságban  

 

11. Ha kézpénzem van: 

 

a) Csak hitelkártyám van 

b) Bankjegyeim és pénzérméim vannak 

c) Étkezési kártyám van 

d) Csak adóssági hitelkártyám van 

e) Bélyegem van 

 

12. A lízing: 

 

a) Egy dolog bérbeadása ezen dolog megegyezett előjogaival a bérbeadás lezárása után 

b) Dolgok bérbeadása egy szerződés alapján, ahol a bérlő a bérbeadónak ad kölcsönt 

c) Anyagi vagyon kamatmentes kölcsönzése 

d) A személy- és a haszongépjárműveknek, kivéve használtautó, egy vásárlási fajtája 

e) A tartós anyagi kár megvásárlása a lejárati határidő előtt 

 

13. Mennyi az alapadókulcs a személyi jövedelemadó esetében 

Szlovákiában/Lengyelországban/ Magyarországon? 

 

a) 20%  b) 19%  c) 23%  d) 25% 

 

14. Ki fizeti a táppénzt? 

 

a) a betegbiztosító pénztár 

b) a szociális biztosítási intézmény 

c) a magán biztosítási intézmény 

d) a munkaadó 

 

15. az alábbi ajánlatok közül melyik a legkedvezőbb, melyik hoz magasabb értékbecslést? 

 

a) évi 5 %-os kamatú ajánlat 

b) 9,5 %-os évi kamatú 2 évre szóló ajánlat  

c) A kamat a számlavezetési díj nagyságától függ 

d) Mindkettő ugyanaz 

e) Nem tudom megbecsülni 

 

16. Fontos-e egy rendszeres költségvetési terv ? 

 



a) Igen, de csak akkor, ha kárunk vagy anyagi problémink vannak, amelyeket meg kell oldanunk. 

b) Igen, mindig, a különböző anyagi problémákat meg kell előznünk. 

c) Nem fontos, ha kielégítően magas jövedelemmel rendelkezünk. 

 

17. Mikor a legjobb elkezdeni pénzt spórolni? 

 

a) Azonnal, a legjobb gyerekkortól kezdve. A kis összegek is megalapozhatják az elegendő tőkét 

a hosszú éves időtartam esetében.  

b) Azután, ha az alapvető létszükségleteink (pl.: lakás, család, …) vagy a konkrét céljaink (pl.: 

autó, üdülés, új számítógép, …) teljesültek. 

c) Ha saját családot alapítunk. Két fizetésből jobban és könnyebben lehet pénzt spórolni. 

 

18. ha egy számlán fizetést teljesítünk, a leggyorsabb és legkedvezőbb : 

 

a) fizetési megbízással bankfiókban 

b) átutalással 

c) internet bankon keresztül 

 

19. Életbiztosítás esetében az árat nem befolyásolja: 

 

a) az életkor és az egészségi állapot 

b) a biztosítási összeg nagysága 

c) a kölcsön visszafizetésének a nagysága 

 

20. Jana a szolgálati autót magáncélokra is használja. Kinek kell az autó adóját fizetni? 

 

a) Janának 

b) A cégnek mint autótulajdonosnak 

c) A cégnek és Janának együtt 

d) Senkinek nem kell fizetnie, mert nem kötelező. 


