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Amire minden nagyobb vásárlásnál és 19
pénzügyi döntésnél érdemes odafigyelned…
A Pénziránytű Alapítványról
A kiadványt megjelentető Pénziránytű Alapítványt 2008-ban hozta
létre a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel
Központ, annak érdekében, hogy elősegítse a pénzügyi ismeretterjesztést. Az Alapítvány különböző oktatási programjai és szemléletformáló
kezdeményezései révén számos korcsoportnak nyújt segítséget a
hétköznapi pénzügyek sikeres kezelésében.

Köszöntó´
Van, aki a fogához veri a garast, és van,
akinek kifolyik a pénz a kezei közül. Veled
mi a helyzet? Te milyen viszonyban vagy
a pénztárcáddal? Jó barátod, mert segítségével könnyebben megteheted, amit
szeretnél, vagy inkább bosszankodsz, hogy
könnyen kiürül?
Akár gondolunk rá, akár nem, „PÉNZ-ÜGYEI” mindenkinek
vannak. Még annak is, akinek épp egy forintja sincs.
Bár a pénz önmagában nem boldogít, ha odafigyelsz a
pénzügyeidre, és átvitt értelemben is „kézben tartod” a
pénztárcádat, akkor anyagi helyzeted kiszámíthatóbb lesz.
A biztonságérzet pedig megadja a lehetőséget arra, hogy
céljaidat valóra tudd váltani. A hétköznapi gazdálkodás nem
űrtudomány. Próbáld ki! Meglátod, a pénztárcád meg fogja
hálálni a gondoskodást.
Ha tisztában vagy az alapfogalmakkal, sokkal könnyebben
eligazodsz majd a „bankolás” és általában a pénzügyek világában. Ezzel a kiadvánnyal megspóroljuk neked az internetes
kutakodást a különböző pénzügyi „varázsszavak” után, és
röviden bemutatjuk a legfontosabb témákat, hogy segítsünk a
tájékozódásban. Szeretnénk hozzájárulni, hogy amikor pénzügyi
döntéseket hozol, legyenek meg a szükséges információid, és
tudd, hová fordulhatsz, ha további támogatásra lenne szükséged.
Jó felfedezést a pénztárcád bugyraiban,
azaz a pénzügyek világában!

Pénziránytű Alapítvány
www.penziranytu.hu

Mi van a malacperselyben?
Bizonyára neked is számtalan olyan terved van, amihez
pénzre is szükség lesz. Kisebb-nagyobb kiadásaid előtt
sokszor felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudnál saját
pénzhez, jövedelemhez jutni.

Zsebpénz
Az, hogy kapsz-e zsebpénzt, illetve mennyit
és milyen gyakran, családod anyagi helyzetétől és a család szokásaitól függ. A rendszeresen kapott pénzösszeg és az azzal való
gazdálkodás hozzájárulhat pénzügyi önállóságod és tudatosságod fejlesztéséhez.

Gyűjtsd össze az
újrahasznosítható dolgokat!
Üvegek, újságok visszaváltásával és leadásával is bevételhez juthatsz. Gyűjtsetek az osztállyal közösen, vagy akár
önállóan.
Használt elemek, mobiltelefonok szelektív gyűjtésével
pontokat gyűjthetsz. Ezekkel a Pénziránytű - BankVelem
Program PontBankjában vezetett folyószámládon banki
műveleteket végezhetsz, a PontBoltban vásárolhatsz,
vagy akár jótékonykodhatsz is!
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Ajándékok
Ünnepekre, fontosabb eseményekre is kaphatsz
ajándékba kisebb-nagyobb pénzösszegeket, és ha
ezeket félreteszed, takarékoskodsz, komolyabb
összeget is összegyűjthetsz.

Felesleges
tárgyak eladása
Szüleid hozzájárulásával és segítségével el tudod adni az interneten vagy
különböző vásárokon megunt játékaidat, ruháidat, vagy a család többi
tagjának felesleges tárgyait.

Vállalj diákmunkát!

i

15 éves kor felett az iskolai szünetek alatt szüleid
hozzájárulásával és iskolád igazolásával diákmunkával is bevételhez juthatsz.

Gondoltál már arra, hogy te is nagy segítséget jelenthetsz a családnak a takarékoskodásban? Figyelemmel kísérheted az akciókat és
a kedvezményeket, felhívhatod a szüleid figyelmét a megtakarítási
lehetőségekre. Otthoni segítségeddel, munkáddal komoly összegeket spórolhatsz meg a család számára.
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A te pénztárcád!
Bevételeid és kiadásaid folyamatos követése és tervezése
segíthet a takarékoskodásban és pénzügyi céljaid elérésében.
Nyilvántartásodat vezetheted füzetben, vagy akár mobiltelefonon is.

Ha kitűzöl egy célt,

amit saját pénzedből,
megtakarításodból szeretnél fedezni (pl.: játék,
belépőjegy, sporteszköz megvásárlása), érdemes
ehhez tervet készíteni. Ezt időnként ellenőrizd
és értékeld, szükség esetén módosíts rajta.

Meddig nyújtózkodhatsz?
Kiadásaidat elsősorban szükségleteid határozzák meg,
legyen szükséged akár egy elveszett vonalzó pótlására, vagy
egy új biciklire, telefonra, esetleg mozijegyre. A felnőttek világához hasonlóan a te vágyaid, szükségleteid sem elégíthetők
ki maradéktalanul, mivel a pénzügyi korlátok is jelentősen
befolyásolják lehetőségeinket.

Lehet, hogy nem is gondolsz rá, de te is gazdálkodsz a rendelkezésedre
álló pénzzel, a bevételeddel, hiszen ezzel kapcsolatban döntéseket hozol.
Ha ezekre jobban odafigyelsz, egyre inkább kézben tudod tartani pénzügyeidet. Ez nemcsak a nagyobb értékű vásárlásokra, hanem a kisebb,
napi beszerzésekre is igaz. Sok pénzt meg tudsz takarítani például az
iskolai büfé kínálatából való tudatos, megfontolt választással, és még
ennél is többet, ha otthonról viszel magaddal szendvicset.
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Tudnod kell, hogy a reklámok is erősen befolyásolják a pénz-

költési szokásokat. A reklámok egyik fontos célcsoportja a hozzád hasonló
fiatalabb korosztály. Hatásukra sokakban alakulhat ki olyan téves elképzelés, hogy egy ember élete akkor teljesebb, ha minél több dolgot birtokol,
és annál sikeresebb, minél többet és újabb termékeket vásárol.

Pénzügyi
személyiségteszt
Kíváncsi vagy arra, hogy pénzügyi szokásaidat
tekintve rád mi a jellemző, és inkább a „mának
élő tücsök” vagy a „gyűjtögető hangya” típusba
tartozol? Hogy miben vagy jó, és mit csinálhatnál
kicsit másképp, hogy pénztárcád még jobb kondiba
kerüljön?
Ha már elmúltál 12 éves, és szívesen ismernéd meg kicsit jobban magad, a következő teszt
kitöltésével pár perc alatt képet kaphatsz pénzügyi
személyiségedről. A teszt eredményei alapján
néhány változtatással és egy kis odafigyeléssel
még ügyesebb lehetsz pénzügyeid kezelésében,
pénztárcád „nevelgetésében”.
A teszt eredményét online kitöltés esetén azonnal
megkapod:

www.penziranytu.hu/
penzugyiszemelyisegtesztgyerekeknek
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Pénzügyi személyiségteszt gy
Értékeld egytől ötig az alábbi állításokat
aszerint, hogy mennyire jellemző rád!

egyáltalán nem jelle

1.

Ha szeretnék valamit megvenni, gyűjtök rá.

2.

Tudom, minek mennyi az ára.

3.

Pontosan tudom, mennyi pénzem van, és hogyan akarom elkölteni.

4.

Ha valami megtetszik, megveszem.

5.

Időnként nem is tudom, mire költöttem el a pénzemet.

6.

Szeretem a menő cuccokat.

7.

Van néhány rossz szokásom, ami csak úgy viszi a pénzt.

8.

Viszek magammal uzsonnát, hogy ne kelljen a büfében vásárolni.

9.
10.

Rendet tartok a dolgaim között.
Előfordul velem, hogy nem jövök ki a pénzemből.

11. Szeretek a barátaimmal szórakozni.
12.

Szeretek úgy több pénzhez jutni, hogy megdolgozom érte.

13.

Megtervezem, miképpen tudom a céljaimat elérni.

14. A pénz nálam, ahogy jön, el is megy.
15. Vásárlás előtt jól átgondolom, mire van szükségem.
16.

Én döntöm el, mire költöm a pénzemet.

17.

Saját készítésű ajándékokkal lepek meg másokat.

18. Jól be tudom osztani a pénzem.
19. Szerintem a jó szülő mindent megvesz a gyerekének, amit az kér.
20.

Szeretem, ha egy játékban sok múlik a szerencsén.

yerekeknek

emző
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nagyon jellemző

Sok kicsi
sokra megy
Pénzt gyűjteni sokféleképpen
lehet. Lehet, hogy már előre
gyűjtesz egy konkrét célra,
de később is eldöntheted,
hogy mire használod fel
megtakarításodat.
Amennyiben
egy
adott
összegből gazdálkodsz egy
hónapban, vagy egy héten,
a megmaradt pénzt félre is
teheted. A másik lehetőség,
hogy előre meghatározod,
hogy a kapott összegből
maximum mennyit költesz
el, és már előre félreteszed
pénzed egy részét.
Tudatos döntésekkel és egy
kis önfegyelemmel mindkét
esetben szép lassan fel
tudod hizlalni a perselyedet.
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Takarékoskodj okosan!
Komoly anyagi biztonságot jelent, ha egy család, vagy akár te is
rendelkezel megtakarításokkal. Váratlan kiadás, vagy a megszokott bevételek csökkenése esetén ezek nagy segítséget jelenthetnek. Szüleid számára fontos szempont lehet a te jövődről, vagy a
saját nyugdíjas éveikről való gondoskodás is.

i

Tudatos
tervezéssel
és
következetességgel nagyobb
értékű eszközök (pl.: mobiltelefon) vagy szolgáltatások (pl.:
utazás, belépőjegyek) esetén
is előteremthető a szükséges
összeg. Minél jelentősebb az
elérni kívánt cél, általában annál
hosszabb ideig kell előre gyűjteni,
takarékoskodni.
A megtakarítások segítségével
tehát könnyebben elérhetjük kitűzött céljainkat, átvészelhe
tünk
váratlan helyzeteket, így megtakarított pénzünk hozzájárul a
nagyobb anyagi biztonsághoz.
A biztonságérzet pedig kihat a
mindennapjainkra és közérzetünkre is.

Miért
takarítunk
meg?

Nagy értékű eszköz
beszerzésére
mobiltelefon,
lakás/ház/telek,
autó, stb.
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Hol tarthatod a megtakarításodat?
Ha körültekintően bánsz a pénzeddel és rendszeresen félreteszel
valamennyit, akkor a pénzed fokozatosan gyarapodni fog. A félretett
pénzt malacperselyben vagy egy fiókban is lehet tartani, de ezzel a
módszerrel nagy lesz a csábítás, hogy idő előtt elköltsd, esetleg nem
az eredeti célnak megfelelően.

Nagy értékű
szolgáltatásra
belépőjegy,
utazás,
felújítás, stb.

Anyagi biztonság
megteremtésére
váratlan kiadások,
jövedelemkiesés,
gyerekek jövője
nyugdíjas évek, stb.

Neked is lehet
bankkártyád?
Talán még nem is gondoltál rá,
de az „AnyaBank” és „ApaBank”
mellett más Bank is lehet hasznos számodra! Néhány bank kínál
már 6 éves kortól 
bankkártyacsomagokat, ezeknek a köre 14
éves kortól még jobban kibővül. Az összegyűjtött pénzedet
így szüleid segítségével akár egy
banknál vezetett számlán, vagy
a bankkártyád segítségével is
tudod kezelni.
18 éves kor felett már érdemes
lehet összegyűjtött pénzed bankszámlára tenni, mivel a hitelintézetek, bankok kamatot is fizetnek
a náluk elhelyezett összegek után.
A bankok ekkor már sok egyéb
lehetőséget is kínálnak megtakarítási/befektetési célokra.

Mi az a korszerú´ pénzkezelés
Számlacsomag és bankkártya
Mi a bankszámla és miért hasznos?
Az egyik leggyakrabban használt banki termék a bankszámla.
Ha szüleidnek van bankszámlájuk, akkor általában ide érkezik
a munkabérük, innen fizethetik a rendszeresen felmerülő
kiadásokat (pl.: villanyszámla, gázszámla, vízdíj), sőt a családok a bankszámlákhoz kapcsolódva kezelhetik megtakarításaikat, és vehetnek fel hiteleket. Szüleid közreműködésével
neked is lehet bankszámlád.
És hogy ez miért hasznos? A bankszámlán tartott pénzhez
szinte bármikor hozzáférhetünk, és közben pénzünk biztonságban van. Mivel így nem szükséges sok készpénzt magunkkal hordanunk, azt ellopni sem tudják tőlünk.
A bankszámlához kapcsolódhat bankkártya, ami a készpénzt
helyettesíti, és segítségével egy sor műveletet banki nyitvatartási időn túl is elvégezhetünk.

A bankszámlán zajló pénzmozgásokról a bankszámlakivonat
segítségével tájékozódhatunk. Ez megmutatja, hogy adott időpontban mennyi pénz van a számlán (ez az egyenleg), valamint,
hogy egy adott időszakban milyen jóváírások (befizetések) és
terhelések (kifizetések) voltak. A bankszámlakivonat nemcsak
papír alapú lehet, hanem elektronikusan is megtekinthető.

s?
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Mi a bankkártya és mire használható?
Bankkártyánk segítségével információt kaphatunk bankszámlánk aktuális egyenlegéről, pénzt is tudunk felvenni
a készpénzkiadó automatákból (ATM) anélkül, hogy be
kellene mennünk egy bankfiókba.
Vásárolhatunk vele akkor is, ha nincs
készpénz a zsebünkben, fizethetünk
online. Egyes bankkártyákkal hitelre is
lehet vásárolni, de ahhoz, hogy ilyen kártyát igényelj, be kell tölteni a 18. életévet,
és megfelelő nagyságú rendszeres havi
jövedelemmel kell rendelkezni.

Az érintőkártya segítségével még kényelmesebben és gyorsabban fizethetünk az üzletekben. Ötezer forint alatti vásárlás esetén a PIN
kódot sem kell beütnünk a bolti terminálba.

i

Fontos tudnod, hogy kártyádat csak azokban az
üzletekben, illetve azoknál az automatáknál használhatod, ahol feltüntették ugyanazt a logót, amely
a kártyádon is szerepel.
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Bankkártya
Chip

Előlap
Kártyaszám

A kibocsátó bank
azonosítója

lb/bn

SZABÓ ÉVA

A kártyabirtokos neve

Hónap/év
a kártya
lejáratának
dátuma

Érintőkártya

Hogyan válasszak?
A bankszámlanyitást megelőzően érdemes utánanézned, hogy
melyik bank kínál a fiatalok igényeihez igazított, kedvezőbb
feltételek mellett igénybe vehető számlacsomagot. Mindig
hasonlítsd össze a bankok ajánlatait, különös tekintettel a
bankszámlavezetés és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások

13
Hátlap
Aláírási sáv

Kibocsátó BANK
H-0123 Budapest, Iránytű utca 8.
tel.: +36 1 234 5678

A kibocsátó
bank neve, címe,
telefonszáma

Internetes fizetésnél
használt háromjegyű
biztonsági kód

díjaira, hiszen ezeket az összegeket kell rendszeresen vagy
esetenként fizetned! Fontos, hogy bizonyos díjakat akkor is
fizetni kell, ha a számládat vagy kártyádat egyáltalán nem
használod. Az összehasonlításban segíthetnek számodra az
online termékválasztó kalkulátorok. Fontos, hogy független
információforrásokra támaszkodj a választásnál!

? ? ??
?
?
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A számlaválasztás lehetséges
szempontjai
Milyen banki szolgáltatások

Milyen pénzforgalom
lesz a számlán?
(készpénzfelvétel,
fizetési műveletek)

Milyen gyakran
érkezik pénz a
számlára?

?

vehetők igénybe? (e-bank, SMS,
mobilalkalmazás, biztosítás)

?

Bankszámlacsomag

?

Mekkora
költséggel jár?

Szükség van-e bankkártyára?
Milyet lehet kapni?
Mekkora költséggel jár?

Biztonságos bankkártya-használat
Azonosítás

Bankkártyás műveletek során a kártyán tárolt adatok (pl.: név,
kártyaszám, érvényesség stb.), valamint a PIN-kódod (titkos személyi
azonosító számod) és/vagy az aláírásod segítségével kell azonosítanod magad. A PIN-kódodat készpénzfelvétel esetén jellemzően az
ATM-nél, vásárláskor pedig a pénztárakban elhelyezett elektronikus
terminálon (POS terminál) kell beütnöd.
Amikor a PIN-kódot beütöd, ügyelj arra, hogy senki se láthassa
a kódot! Internetes vásárlásnál soha nem kérik a PIN-kódot! Soha
senkinek nem szabad elárulnunk a PIN-kódunkat sem szóban, sem
írásban, sem telefonon, sem e-mailben! Sem a bank, sem a rendőrség, sem más hatóság nem kérheti és nem is kéri ezt soha!
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Vigyázz rá!
A bankkártyádra és a hozzá tartozó PIN-kódra ugyanúgy vigyáznod
kell, mint a pénztárcádra, hiszen, ha megrongálódik, vagy illetéktelen kezekbe kerül, abból károd származhat. Az érintőkártyák esetében ötezer forint alatti vásárlásnál a PIN kódot sem kell beütni a
bolti terminálba, így azt bárki tudja használni.

biztonságos helyen tartsd a kártyát és
óvd a fizikai sérülésektől,
a kártyát és a hozzá tartozó PIN kódot ne
tárold egymás mellett,

Fontos, hogy

fizetéskor soha ne téveszd szem elől a
kártyádat, így nem tudják annak adatait
lemásolni vagy lefényképezni,
jegyezd fel azt a telefonszámot, amelyen
vészhelyzet esetén kérheted a bankodnál a
kártyád letiltását,
ha elveszítetted vagy ellopták a
bankkártyádat, jelentsd azonnal a
kártyakibocsátónak!

i

Helytelen használat vagy csalás gyanúja esetén a bank visszavonhatja vagy letilthatja a bankkártyát.

Védelmi vonalak
Van néhány egyszerű szabály, intézmény és pénzügyi
termék, amelyek segítségével és kis odafigyeléssel
sokat tehetünk saját biztonságunkért és kényelmünk
ért. Bankkártyád biztonságos használata mellett jó,
ha ezekről is tudsz.

Az „adathalászok” olyan számítógépes bűnözők, akik megtévesztő emailen,
vagy telefonos hívásokon keresztül próbálják megszerezni adatainkat.

A „személyiség-tolvajok”
törvénytelen módon próbálnak
személyes információkat gyűjteni rólunk, például a szemétbe
kidobott papírokból, vagy akár a
Facebook fiókunk alapján.

Adatvédelem
Amíg kiskorú vagy, minden esetben szüleid (törvényes képviselőd) hozzájárulása kell személyes adataid megadásához! Amennyiben nem
megfelelő módon kezeled vagy nem megfelelő személlyel osztod meg
ezeket, könnyen sebezhetővé válhatsz.
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Válassz jó PIN kódot és jelszót!
Olyat, amely:

nem tippelhető meg könnyen (számsorozat,
mint az 1234 vagy karaktersorozat, mint az abcd),

nem köthető az egyénhez

(születési évszám, becenév, családtag vagy háziállat
neve, kedvenc focicsapat és hasonlók),

nem szótári szó,
van benne vegyesen betű, szám és
speciális karakter is (de ne tartalmazzon olyan
karaktereket, melyek nem biztos, hogy minden
esetben elérhetők, pl.: ékezetes betűk),
megfelelő hosszúságú (minimum 6 karakter).

i

Érdemes néhány egyszerű
szabályt betartani:
Ha online rendelsz valamit a szüleiddel, lehetőleg keressetek biztonságos weboldalt, melynek címében benne
van a https://, azaz SSL tanúsítványt használ! Bankkártya
adatokat kizárólag ilyen felületen adjatok meg (a weboldal a
fizetésnél átirányíthat más oldalra).
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Fogyasztóvédelem
Két ugyanolyan könyvet kaptál szülinapodra és az egyiket
szívesen kicserélnéd? Esetleg bedőltél egy csábító ajánlatnak,
megtévesztő reklámnak az interneten? Megvetted a legújabb
elektronikai kütyüt, de nem is azt tudja, amit reméltél tőle?
A fogyasztók védelme érdekében a piaci szereplőknek
számos jogszabálynak, előírásnak kell megfelelniük,
és ezek betartását fogyasztóvédelemmel foglalkozó
szervezetek ellenőrzik. E szervezetek célja egyrészt a
fogyasztók általános, széleskörű tájékoztatása, másrészt
panaszaik kezelése. Ha elégedetlen vagy valamilyen áruval
vagy szolgáltatással, kérj tanácsot szüleidtől, ismerősöktől,
hogy milyen lehetőségeid vannak a helyzet orvoslására.
A pénzügyi fogyasztóvédelem kiemelten fontos terület, amivel
külön szervezet foglalkozik. Ez a Magyar Nemzeti Bank, amelynek honlapján számos hasznos és fontos, közérthető információ,
kisfilm, kalkulátor található.
www.fogyasztovedelem.kormany.hu
www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Biztosítások
Utazni jó! De biztonságban utazni még jobb. Egy rossz mozdulat a sípályán..., egy elkeveredett csomag a repülőtéren..., egy zsebtolvaj az utcán.
Az utas- és poggyászbiztosítás célja, hogy baj esetén segítséget kérhess, és
az utazással összefüggő anyagi kárt egy bizonyos összeghatárig megtérítse.
A biztosítás lényege, hogy egy adott összegért (ez a biztosítási díj) a biztosító vállalja, hogy a jövőbeni váratlan helyzetekre (ilyen egy baleset) vagy
előre kalkulálható megváltozott élethelyzetekben (pl.: felsőfokú tanulmányok megkezdése) anyagi segítséget nyújt a biztosított személynek a
szerződésben szereplő feltételek szerint.

Amire minden nagyobb
vásárlásnál és pénzügyi
döntésnél érdemes
odafigyelned…
Egy jó sportcipő vagy új mobiltelefon vásárlása előtt biztosan te is
átböngészed a netet, felméred a kínálatot és az árakat, megkérdezed
a barátaid, szüleid véleményét. Akár több napot is eltölthetsz azzal,
hogy eldöntsd, végül melyik terméket válaszd. Miért lenne ez másképp a
pénzügyi termékek és szolgáltatások vásárlásakor?
A pénzügyi szolgáltatások kiválasztására is érdemes annyi figyelmet és
időt szánni, mint egy kütyü vagy egy „menő cucc” (amit lehet, hogy egy
év múlva már ki is nőttél) megvásárlására.
Ha megfogadsz néhány egyszerű, de fontos tanácsot, mielőtt bármilyen
pénzügyi szolgáltatást, terméket megvásárolsz, akkor sok bosszúságtól
megkímélheted magad, ráadásul sok pénzt is megspórolhatsz!

?

Tájékozódj!

1+1

Számolj!
Hasonlítsd össze az
ajánlatokat!

!

Fontold meg a megszerzett
információkat!
Válassz tudatosan!
Változtass, ha nem vagy
elégedett!

BANK? VELED?
Ha szeretnél játékos környezetben bankolni, próbáld
ki a Pénziránytű-BankVelem Programot! A program
keretében rövid idő alatt gyakorlatias, jól használható pénzügyi ismeretekre tehetsz szert.
A Pénziránytű-BankVelem Program részeként működő
PontBankban a saját egyéni folyószámládon gazdálkodhatsz,
végezhetsz online banki műveleteket, utalhatsz, remek ajándékokat
rendelhetsz a PontBoltból, lekötéssel kamatoztathatod pontjaidat,
vagy akár jótékony célra is felajánlhatod azokat. A tranzakciókról
SMS-értesítést kapsz, éppúgy, mint a felnőttek világában.

Pontokat többféleképpen is gyűjthetsz:
pénzügyi ismereteidet felmérő tudáspróbák kitöltésével,
használt elemek, mobiltelefonok szelektív gyűjtésével,
online játékokon, versenyeken való részvétellel.
A tanév során nagyszerű versenyeken vehetsz részt és értékes
ajándékokat nyerhetsz.
Próbáld ki te is! Regisztrálj a www.bankvelem.hu oldalon!
Bankolj, gazdálkodj, gyarapodj!

www.bankvelem.hu

NE FELEDD:
Bár 18 éves korodig szüleid beleegyezése is kell, a te véleményed
is fontos, amikor számlát nyitsz, bankkártyát választasz stb. Ahhoz
viszont, hogy jól dönts, jól döntsetek, fontos, hogy megbízható és
független forrásokból tájékozódj az ajánlatok összehasonlításánál.

i

A legfontosabb független információforrások:
Magyar Nemzeti Bank (MNB), www.mnb.hu
Pénziránytű Alapítvány (www.penziranytu.hu)
Ha további kérdésed merül fel, vagy csak szeretnél többet
tudni a pénzügyekről, a Pénziránytű Alapítványt, illetve az
MNB-t a Facebook-on is megtalálod.

Köszönetnyilvánítás
A Pénziránytű Alapítvány ezúton is köszöni a kiadvány létrejöttét segítő
szakértőknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a kiadvány elkészítéséhez.

Kiadja: Pénziránytű Alapítvány
1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
Készítették: az MNB és a Pénziránytű Alapítvány munkatársai
A kézirat lezárásának időpontja: 2018. január 15.

INGYENESEN ELÉRHETŐ

TA N K Ö N Y V E K
PÉNZÜGYEKRŐL
12-16 éveseknek

30% elmélet 70% gyakorlat

www.penziranytu.hu
Rendelhető/megvásárolható a Kellonál:
www.kello.hu

