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Összefoglaló a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 

Központ támogatásával megvalósult személyes pénzügyi 

fogyasztóvédelmi oktatások tapasztalatairól 
 

 
I. Általános tapasztalatok, az oktatás során ismertetett pénzügyi 
témakörök   

 
Budajenő, Budapest, Cegléd, Monorierdő, Vác – csak néhány azok közül 

a települések közül, ahol a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi 
Egyesület pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretekről tartott előadást 
általános- és középiskolák számára a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 

Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Az Egyesület összesen 28 
különböző, fővárosi és pest megyei székhelyű iskolában erősítette több 

mint 1100 diák és tanáraik pénzügyi tudatosságát.  
 
Az előadásokat megelőzően az oktatási intézmények megkapták azt az írásos 

tananyagot, amely nagyban segítette az iskolákat és a tanárokat, diákokat a 
vonatkozó ismeretek elsajátításában, ebben pedig segítségükre voltak az 

előzetesen megküldött, oktatási segédanyaghoz kapcsolódó önellenőrző 
kérdéssorok is.  
 

I.1. Az előadások alkalmával első témaként a hitelintézeti betétesek és a 
befektetők védelmére vonatkozó legfontosabb 

tudnivalókkal ismerkedtek meg a gyermekek 
közérthetően. Mint kiderült, a diákok közül korábban 
többen nem hallottak még arról, hogy ha egy pénzügyi 

szolgáltató csődbe megy, akkor is van megoldás, mert 
kártalanítást ekkor az Országos Betétbiztosítási Alap 

nyújt a betétesek számára. Érdeklődéssel hallgatták azt 
is, hogy a befektetőket pedig a Befektető-védelmi Alap 

kártalanítja akkor, ha a befektetési szolgáltató megy csődbe.  

 
A diákokat még jobban foglalkoztatták a 

hitellel és a kölcsönnel összefüggő ismeretek, 
amelynek kapcsán megtanulták, hogy a hitel 

nincsen ingyen és felvételekor megfelelő 
körültekintéssel kell eljárni. A hitelek típusai 
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mellett betekintést nyertek a különböző pénzügyi termékek világába is, és az 

oktatásnak köszönhetően a Teljes Hiteldíj Mutatót hasonlítják már össze, nem 
pedig csak és kizárólag a hitelkamatot akkor, ha esetleg e döntés szükségessége 

a későbbiekben felmerülne.  
 
I.2. A gyermekek közül sokak szeretnének továbbtanulni főiskolán, egyetemen – 

nem maradhatott ezért el a Diákhitel 1 és 2 
pénzügyi termékek ismertetése, kitérve ezek 

felhasználhatóságára, és az esetleges kockázatokra 
is. A kapcsolt hitelszerződésekkel összefüggésben 
pedig érdeklődéssel hallgatták, hogy például 

internetes vásárlás esetében, ha meggondolják 
magukat, akkor az indokolás nélküli elállás az 

árucikk vételárát fedező hitelt is megszünteti 
automatikusan.  

 

A közérthető gyakorlati példán keresztül azt is megtanulta mindenki, hogy ha 
például az Ünnepek közeledtével valaki hitelre vásárol meg egy televíziót, de az 

elromlik, akkor amíg hibás a termék és azt nem javítják-cserélik, nem kell 
megfizetni a törlesztő-részletet és a kamatokat, ha erről a bankot értesíti 

előzetesen írásban.  
 
I.3. Ezt követően a diákok és tanáraik a 

bankkártyák alapvető funkciójával 
ismerkedtek meg és azzal, mi a különbség 

a hitel- és a bankkártya között. Kiderült, 
hogy többen a fiatal fogyasztók közül már 
használták az internetet vásárlásra. 

Általában fel is merült kérdésként, mi van 
akkor, ha a kártyát elvesztették és azzal 

valaki megvásárolt már online egy árucikket 
PIN-kód használata nélkül – e kódot 
ugyanis rendszerint nem kell beírni ahhoz, 

hogy a tranzakció teljesüljön.  
 

Ezzel összefüggésben megtudták, hogy mikor köteles a pénzforgalmi szolgáltató 
a teljes kárt viselni, amely a kártya ellopása, elvesztése után annak 
használatával kapcsolatban felmerült a fogyasztó oldalán, illetve hogy mely 

esetben viseli azt a fogyasztó csak negyvenöt ezer forintos mértékben. A Közép-
Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület ugyancsak felhívta a diákok és 

tanáraik figyelmét is arra, hogy szükséges tudatosan eljárniuk a pénzforgalmi 
szolgáltató megválasztása során, mivel e döntéssel akár évente több tízezer 
forintot spórolhatnak. Érdeklődésre tartott számot szintén, hogy a pénzügyi 

szolgáltatók milyen különféle módokon kötelesek fogadni a fogyasztók panaszát 
vagy épp hogy telefonos panasz esetén biztosítani kell öt percen belül élőhangos 

ügyintéző bejelentkezését a fogyasztó számára.  
 
I.4. Végül, de nem utolsósorban tudomást szereztek a 

diákok és tanáraik arról is, hogy hova fordulhatnak akkor, 
ha panaszukat a pénzügyi szolgáltató elutasítja. A 

Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető 
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Testület szerepének ismertetése, eltérő feladatainak bemutatása után pedig 

játékos szituációk által bizonyíthatták szóban rátermettségüket és azt, hogy 
mennyiben sikerült elsajátítaniuk a kapott ismereteket. A kevésbé bátrabbak 

pedig az előadásokon rendelkezésre bocsátott tesztek kitöltésével válaszolták 
meg az oktatás eredményességének felmérésére irányuló kérdéseket írásban, 
amelyeket minden diák és tanár megkapott.  

 
II. A személyes oktatások során elkészült tesztek eredményei  

 
II.1. Mint arról az I. pontban szó volt, 
az oktatások során megkértük a 

fiatalokat arra, hogy töltsenek ki egy 
tíz kérdésből álló tesztet, mivel 

kíváncsian voltunk arra, mennyire 
tudatosak a pénzügyek terén a diákok 
mennyiben sikerült elsajátítaniuk a 

vonatkozó ismeretanyagot.  
 

A kérdések felölelték mindazokat a 
pénzügyi fogyasztóvédelmi 

témaköröket, amelyekről az 
oktatás során szó volt és amelyeket 
az előadások előtt előzetesen 

megküldésre került oktatási 
segédanyag is érintett. A vonatkozó pénzügyi területek a következőek voltak: a 

hitelintézeti betétesek és a befektetők védelme, a kölcsönnel és a hitellel 
összefüggő legfontosabb tudnivalók, a bankkártya-használat legalapvetőbb 
ismeretei, pénzügyi panaszkezelési előírások, a pénzügyi szolgáltatókkal 

szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek. A tanulóknak a tesztkitöltés 
során három lehetséges válasz közül kellett megjelölniük az adott kérdésre 

vonatkozó, szerintük helyes feleletet.  
 
Az oktatások során több mint 1100 teszt került kitöltésre a diákok által, 

amelyeket kiértékeltünk.  
 

Ezek alapján látszik, hogy melyek azok a pénzügyi területek, amelyekkel 
kapcsolatos tudnivalókkal leginkább tisztában voltak a diákok és melyek azok, 
ahol rendszerint nem adtak helyes választ a feltett kérdésekre. Az eredmények 

tapasztalatainak ismertetéséhez hozzátartozik az is, hogy az alapul szolgáló 
tesztek kitöltésében tíz fővárosi és három pest megyei székhelyű középiskola, 

valamint kilenc fővárosi és hat pest megyei székhelyű általános iskola (összesen 
28 oktatási intézmény) diákjai vettek részt.  
 

Pest megyéből a következő települések egy-egy iskolájában került sor az 
oktatások megtartására: Monorierdő, Felsőpakony, Szentlőrinckáta, 

Vácszentlászló, Budajenő, Bugyi, Vác. 
  
II.2. Általános tapasztalat, hogy kiemelkedő eredményt értek el az 

üzleti, illetve közgazdasági szakközépiskolák tanulói: esetükben 
(intézményi szinten a tesztek közel egyharmadában) fordult elő a 

legtöbb olyan teszt, amelyeknél valamennyi kérdésre helyesen 
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válaszoltak a diákok. Ezen oktatási intézmények tanulói egyébként 

összességében is 85 % feletti eredményt értek el.  
 

Emellett még néhány általános iskolában is előfordultak kimagasló eredmények, 
mert például az adott iskolában többet tudtak foglalkozni az előzetesen 
megküldött háttéranyaggal, esetleg külön szakkör keretében már azt 

feldolgozták előzetesen.   
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1. A teszteredmények átlagának, valamint a 100 %-os eredményt elért teszteknek arányos megoszlása a pest 

megyei, fővárosi, valamint az oktatási intézmény típusa szerinti bontásban  

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy leginkább a pest megyei középiskolások 
voltak tisztában a számukra legfontosabb pénzügyi ismeretekkel, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy tudatos fogyasztók legyenek. 
 
Ugyanakkor az átlagos eredmények sem mondhatóak rossznak, hiszen 

mind a 28, oktatásban részt vett intézmények tanulói által kitöltött 
tesztek összátlagát tekintve a teljesítmény 65 % körüli.  

 
A legjobb és a legalacsonyabb eredmények közötti különbségek is 

nagyok, ha azokat aszerint nézzük, hogy az intézmények Pest megyében 
vagy a fővárosban találhatóak meg. Az alábbi táblázatból ez jól látszik. 
Így például a budapesti általános iskolák között 47 %-os volt a leggyengébben 

teljesítő intézmény eredménye átlagosan, míg szintén a fővárosi alapfokú 
oktatási intézmények közül a legjobb eredmény majdnem elérte a középiskolák 

legjobb eredményét, ami 85-87 % között alakul. 
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II.3. A teszt tíz kérdése közül négy kérdés esetében volt leginkább jellemző az, 
hogy a diákok rossz feleletet adtak.  
 

Az érintett kérdések a hitelintézetek csődje esetén érvényes kártalanítási 
szabályokra, a hitelek kamaton kívüli egyéb költségeire, valamint 

elhagyott/elvesztett bankkártya esetében a kárviselési szabályokra vonatkoztak. 
A kérdések és válaszok pontos szövege az alábbi volt, a helyes választ 
aláhúzással jelöltük: 

 
„3.) Az a sajnálatos helyzet állt elő, hogy a nemrégiben Magyarországon 

új fiókot nyitó, de Dániában alapított bank csődöt jelentett. Ebben az 
esetben ki kártalanítja a magyar ügyfeleket?  
A.) A magyar állam.  

B.) Az Országos Betétbiztosítási Alap.  
C.) A dániai nemzeti betétbiztosítás intézmény.  

 
4.) Mekkora az OBA által személyenként és hitelintézetenként nyújtott 
maximális kártalanítási összeg összevontan?  

A.) Legfeljebb 100.000 EUR. 
B.) Legfeljebb 100.000 HUF. 

C.) Nincs felső összege.  
 
7.) Az egyik hipermarket akciós újságában 0%-os kamattal hirdetnek 

egy laptopot ami pont megfelelő lenne nagymamád számára, hogy 
megismerkedjen az internettel, ellenben nem egészen biztos abban, 
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hogy a 0%-os kamat azt jelenti-e, hogy ez egy ingyen hitel. Kérdésére 

hogyan válaszolsz neki?  
A.) Nem nagymama, a 0%-os kamat nem azt jelenti, hogy a hitel ingyen van, 

mert felmerülhetnek egyéb megfizetendő költségek. 
B.) Igen nagymama, hisz ott van, 0%-os kamatú, tehát ingyenes a hitel.  
C.) Nem nagymama, a 0%-os kamat azt jelenti, hogy a futamidő végén egyben 

kell kifizetni a teljes összeget, ezért nem kamatozik.  
 

9.) Külföldi utad során elvesztetted a bankkártyádat, amit egyből jeleztél 
a pénzforgalmi szolgáltató felé. Ebben az esetben kit terhel anyagi 
felelősség, ha a bejelentést követően valaki jogosulatlanul vesz fel pénzt 

a számládról a kártyád segítségével?  
A.) Természetesen a bankot terheli, mert én az első pillanatban jeleztem, hogy 

elveszett a kártyám.  
B.) Csak és kizárólag engem terhel a felelősség, hisz én voltam a hibás abban, 
hogy a kártya elveszett.  

C.) Közös teherviselés érvényesül, és én maximum negyvenötezer forintig 
vagyok köteles fizetni.” 

 
II.4. Voltak emellett olyan kérdések is, amelyekre szinte kivétel nélkül tudták a 

választ a diákok. Így nem lehetett zavarba hozni őket azzal a kérdéssel, hogy 
„Minek a rövidítése az OBA?”, vagy például a Pénzügyi Békéltető Testület 
feladataival is pontosan tisztában voltak a tesztet kitöltők.  

 
Érdekesség, hogy előfordultak olyan témakörök is, amelyek kapcsán csak egy-

egy oktatási intézmény esetében születtek jellemzően alacsony eredmények, 
más iskolák tanulói pedig azokat nagy számban válaszolták meg jól.  
 

Összességében elmondható az előadások tapasztalatai alapján, hogy sok 
mindent tudnak a diákok, de egyértelműn szükség volt és van az 

összefoglaló előadások megtartására, amelyek segítségével 
rendszerezni is tudják az ismereteket, akár oly módon is, hogy egy-egy 
konkrét esethez kötik a tudnivalókat.  

 
Budapest, 2015. május 1. 


