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13. téma: Pénzügyi műveletek 
 
 
Ellenőrző kérdések 
 
1. Az alábbiak közül melyik bankszámlatípus az, amit a mindennapi fizetési műveletekhez 

használunk? 
a) Forint fizetési számla 
b) Megtakarítási számla 
c) Értékpapírszámla 
d) Letéti számla 

 
2. Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

Betéti és hitelkártyával történő fizetés esetén is a saját számlánkon rendelkezésre álló 
pénzből költünk. 
a) Igaz. 
b) Hamis. 

 
3. Melyik két állítás igaz a forint fizetési bankszámláról történő utalásra vonatkozóan? 

a) Belföldi forint átutalásokat nem csak bankfiókban, hanem internetbankon keresztül 
vagy mobilalkamazásból is lehet indítani a legtöbb kereskedelmi bank esetében. 

b) A belföldi forint átutalások többnyire 1 napon belül teljesülnek, de legkésőbb az 
átutalást követő napon. 

c) 2020. március 2. óta a belföldi forint átutalások – az Azonnali Fizetési Rendszer 
bevezetése miatt – 5 másodpercen belül teljesülnek. 

d) A belföldi forint átutalások akkor teljesülnek 5 másodpercen belül, ha bankfiókban, papír 
alapú megbízással adjuk meg, mert ilyenkor nincs szükség semmilyen további 
ellenőrzésre. 

 
4. A hitelfelvétellel kapcsolatban melyik kettőre fontos figyelni az alábbiak közül? 

a) Hogy minél gyorsabban megkapjuk a hitelt, mert az idő pénz. 
b) A THM-re, mert ez mutatja meg, hogy „mennyibe kerül” a hitel. 
c) Milyen hosszú a futamidő és ez arányban áll-e a hitelből vásárolni szándékozott 

termék/szolgáltatás időbeli hasznával. 
d) Arra, hogy a lehető legnagyobb hitelösszeget kapjuk meg, mert akkor többet tudunk 

költeni. 
 
5. Mit jelent a THM egy hitelajánlatban? 

a) Teljes Hitelösszeg Mutató: megmutatja, hogy mekkora hitelt kaphatunk összesen. 
b) Teljes Hiteldíj Mutató: egy évre vetítve fejezi ki az összes költségünket, beleértve a 

kamat mellett a járulékos költségeket is. 
c) Teljes Hitelköltség Mutató: megmutatja, hogy mekkora összeget kell visszafizetnünk a 

kamatokkal és egyéb költségekkel együtt a futamidő végéig. 
  

Megoldások: 1. a;   2. b;   3. a, c;   4. b, c;   5. b 
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Ajánlott tartalmak 
 
Pénzügyi navigátor: Bankszámlák 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankszamlak 
 
Pénzügyi navigátor: Bankkártyák 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/bankkartyak 
 
Pénzügyi navigátor: Hitel-lízing 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing 
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