Országos Fogyasztóvédelmi Sulitotó
14-16 évesek 6. forduló
Pénzügyek

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az
iskolások
is
minél
hamarabb
megismerkedjenek
a
pénzügyi
fogyasztóvédelmi
ismeretekkel.
Elengedhetetlen a pénzügyi ismeretek
bővítése már diákkorban, hiszen a fiatalok is
egyre gyakrabban vesznek részt a hétköznapi
jogügyeletekben, és kerülnek kapcsolatba
bankkártyával, bankszámlával, internetes
fizetéssel. A Sulitotó 4. fordulójában ezért
nem véletlenül került sor a zsebpénz használ
témakörének kifejtésére.
Sokan nem tudják, hogy Magyarországon 1946. augusztus 1-jétől érvényes fizetőeszköz a
forint. A több mint fél évszázad alatt persze sokféle változáson ment át fizetőeszközünk, mind
formailag, mind mértékét tekintve. Jelenleg 6 érmével (5, 10, 20, 50, 100, 200) és 6
bankjeggyel (500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000) lehet fizetni készpénzben. Minden egyes
érmén és bankjegyen más-más szimbólum, vagy híres magyar ember arcképe található, az 500
forintoson például II. Rákóczi Ferenc és a sárospataki vár. A változtatások magával vonták azt
is, hogy némely érme és bankjegy kivezetésre került a forgalomból. Legutóbb a 200 forintos
bankjegyet váltotta fel a 200 forintos érme. Azonban aki otthon talál még esetleg egy 200-as
bankjegyet, elszomorodnia annak sem kell: 2029. 11.16-ig a Magyar Nemzeti Bank átváltja
költség felszámítása nélkül ezen bankjegyet.
Egyre több fiatalnak van bankszámlája, és egyre több lehetőség is nyílik bankszámlák
megnyitására, egyes bankoknál ugyanis már akkor is nyithatnak a fiatalok részére a szülők
számlát, ha 7. életévüket betöltötték, sőt még
bankkártyát is kaphatnak, melyet önállóan
használhatnak készpénzfelvételre.
Fontos tudni, hogy a bankkártya úgynevezett
PIN-kóddal
van
ellátva,
melyet
készpénzfelvételnél minden esetben meg kell
adnunk. A PIN-kód (Personal Identification
Number, azaz személyi azonosító szám) olyan
titkos kód, mely a bankkártya jogtalan
használatát akadályozza meg. Amennyiben
ellopják bankkártyánkat, vagy azt elveszítjük,
azt azonnal be kell jelenteni a banknak, és le
kell tiltania a bankkártyát a későbbi károk
megakadályozása érdekében.

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy
akkor is fizetni kell bizonyos költségeket
a bankszámláért, ha azt egyáltalán nem
használjuk. Többször felmerül, hogy
bizonyos áru vételéért – különösen, ha
annak megvásárlását nem támogatják
anyagilag a szülők – diákhitelt venne fel
a fiatal fogyasztó: erre azonban nincs
lehetőség,
mert
azt
csak
a
felsőoktatásban résztvevők igényelhetik,
azaz az egyetemisták, főiskolások.
Amennyiben valamely terméket – akár a
szüleinkkel együtt – meg kíván venni az
iskolás fogyasztó, és azt hitelre veszi, nem elég tudnia a hitel kamatát.
A kamat mellett szükséges a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) összehasonlítása is, hiszen így
megtudhatja a hitelt terhelő, egy évre számított költséget és kamatot is a vásárló, és ez alapján
sokkal könnyebb a kérdéses termék kiválasztása.
Gyakran szembesülhetünk két olyan, további fogalommal, mely a pénzügyi területet jellemzi.
Az egyik a tőzsde, mely az értékpapírok kereskedésének színtere, olyan szabályozott piac,
ahol a különböző befektetési eszközöket – például részvényeket, kötvényeket, árufajtákat
illetve ezekből származtatott értékpapírokat – adják és veszik a befektetők.
A másik alapfogalom az infláció, mely a pénz vásárlóerejének csökkenését jelenti. Így ha
például az inflációra hivatkozva csökkentik szüleid a zsebpénzedet, úgy akkor sem tudnád
ugyanazokat a termékeket megvenni ugyanazon árért, amelyet a zsebpénz csökkentése előtt
be tudtál volna szerezni.
Végül, de nem utolsó sorban nem árt tudni, hogy a pénzügyi tevékenységet végző szervezetek
hatósági felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el. Ha azonban egyéni
fogyasztói jogvitád merül fel valamely pénzügyi vállalkozással, például egy bankkal, úgy az
ingyenesen és gyorsan működő, a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett
tevékenykedő békéltető testülethez fordulhatsz.

