Megyei online
Fókusztéma (biztosítás, biztonság, digitális biztonság)
1. Nagy Anna kártyával szerette volna kifizetni a bérletét, de nem jutott eszébe a
PIN kódja. Tudta, ha háromszor téveszt, akkor a bank letiltja a kártyáját. Arra
azonban emlékezett, hogy a PIN kódot két évvel ezelőtt találta ki, és két
egymás mellett álló számjegy az ő akkori életkora, míg a másik két egymás
mellett álló számjegy húgának, Petrának az életkora volt. Anna most 21 éves,
Petra pedig nyolc évvel fiatalabb nála. Ekkor megjelent Pi, és megsúgta
Annának, ő emlékszik, Petra életkorával kezdődött a PIN kód.
Adjátok meg Anna bankkártyájának PIN kódját!
…………. (1119)

2. Kovács Pisti apukája egy egészségpénztár tagja, ahová ő 2019-ben havonta
befizetett 20 000 forintot, és a munkaadója ehhez még hozzátett ugyanennyit.
Az egészségpénztárba egy év alatt összesen befizetett összeg 20 százalékával
megegyező adókedvezményt vehet igénybe, de ennek összege nem lehet
nagyobb, mint 150 000 forint.
a) Mennyi adókedvezményt kapott 2019-ben Pisti apukája?
…………. forintot. (96 000)
b) Havonta legalább hány forintnak kellene beérkeznie az egészségpénztárba, hogy
elérje az adókedvezmény felső határát?
……………. forintnak. (62 500)
c) Mennyi pénz kerül a pénztári számlára 2020-ban, ha az apuka 15%-kal növelte a havi
befizetését, de a munkáltató ugyanannyit utal, mint 2019-ben?
…………………. (516 000)

3. Az alábbiak közül válasszátok ki az igaz állításokat!
a) Ha kötöttél vagyonbiztosítást a biciklidre, akkor már nem szükséges lelakatolnod az
utcán, amíg a boltban vásárolsz.
b) Ha nem tettél meg minden szokásosan elvárható intézkedést a káresemény
megelőzésére és a bekövetkezett kár csökkentésére, akkor a biztosító nem köteles
fizetni akkor sem, ha volt biztosításod.
c) Mielőtt biztosítást kötnétek a lakásotokra, érdemes megvizsgálni a biztosítók
ajánlatait valamelyik erre szakosodott honlapon.
d) A CASCO egy gépkocsikra vonatkozó vagyonbiztosítás.
e) Nyaraláskor a poggyászbiztosítás kidobott pénz, hiszen, ha eltűnik a bőröndöd,
úgyis van otthon másik pizsamád, pólód, nadrágod.
f) Mindenkinek jó, ha dolgozó évei alatt van nyugdíjbiztosítása, mert így az állami
nyugdíj mellett havonta még plusz pénzjáradékot is kaphat.
g) A bankkártya esetleges letiltásához szükséges adatokat (telefonszám, email cím stb.)
mindig érdemes magamnál tartani.

h) Ha a pincér az asztalnál ülő vendégtől fizetéskor elkéri a bankkártyát, hogy
hátravigye a pult mögé és ott érvényesítse a POS terminálnál, akkor oda kell neki
adni.

4. Szabó Évi anyukája, kedvezményezettje volt egy befektetéssel összekötött
életbiztosításnak, amely most járt le, és a pénz felvehető a hozamokkal együtt.
A biztosítónál lévő számlán a pénz euróban van, de a biztosító forintban fizeti
ki. Összesen 17 500 kifizethető euró van a számlán.
Évi anyukája figyeli az árfolyamokat, és azt látja, hogy a forint egész héten erősödött
az euróhoz képest, és a mai napon is tart ez a tendencia. Mit tegyen?
a) Még ne vegye ki a pénzt, várja meg, amíg gyengülésnek indul a forint.
b) Most vegye ki a pénzt, mert lehetséges, hogy holnap már gyengülni fog a forint.
c) Kiveheti a pénzt most is, de várhat is, az árfolyam nem befolyásolja, hogy mennyi
pénzhez jut.
d) Még ne vegye ki a pénzt, várja meg, amíg még erősebb lesz a forint.
Ha az euró vételi árfolyama 332 forint, eladási árfolyama 338 forint, akkor hány
forinthoz jutna a Szabó család, ha a biztosító középárfolyamon – ami a vételi és az
eladási árfolyam átlaga – váltja át az eurót?
………………… forinthoz. (5 862 500)

5. Hogyan, milyen módon érdemes tárolnod a bankkártyád PIN kódját?
Válasszátok ki az egyetlen helyes megoldást!
a) A bankkártyára célszerű ráírni, mert így mindig kéznél van, amikor használnod kell a
kártyát.
b) Egy papírra célszerű felírni és a pénztárcában tartani, mert így mindig kéznél van,
amikor fizetni szeretnél.
c) Egy jelszóval ellátott Word dokumentumban célszerű a tárolni.
d) Legjobb, ha fejben jegyzed meg a PIN kódot, és ha elfelejtetted, akkor a bankban új
kódot kell kérni.

6. Válasszátok ki a hiányos mondat helyes befejezését!
Az online közösségi médiában, a különböző oldalakon...
a) a lehető legtöbb fényképet érdemes fölrakni magunkról, hogy a barátainkkal állandó
kapcsolatban legyünk.
b) nagyon meg kell fontolni, hogy hová és milyen képet rakunk fel magunkról, mert a
jelenlegi digitális technika mellett nagyon könnyű ezekkel visszaélni.
c) akár tudnak róla előre, akár nem, a barátainkról készült képeket jó felrakni, mert ők
örülnek annak, ha figyelünk rájuk.
d) a nagyszüleinkről érdemes képeket felrakni, mert ők nem értenek ehhez.

7. Szabó apuka 2019-ben koccanásos balesetet okozott. Szerencsére sérülés nem
történt, csak a két autó egy kicsit megrongálódott. A kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás rendezte a kárt, de Szabó apuka kötelező biztosítása

megdrágult, mert a bonus 10 besorolásból bonus 8 besorolásba került. Ha a
sofőr nem okozott kárt egy évig, akkor a kiinduló helyzetből bonus 1-be, ha
ismét balesetmentes volt egy évig akkor bonus 1-ből bonus 2-be lép, és így
tovább a bonus 10-ig. Minden lépésnél 6%-kal csökken a biztosítás éves díja.
Mennyi lesz a Szabó család biztosítási díja 2020-ban, ha 45 000 forint volt 2019ben?
a) 50 928 forint.
b) 50 562 forint
c) 47 700 forint

8. Varga apuka életében először volt beteg, eltört a lába, így novemberben 10
munkanapot otthon kellett maradnia a munkából, betegszabadságot vett ki.
Bruttó fizetése havonta 330 000 forint, de a betegszabadság idejére bérének
csak 70 százaléka illeti meg, ezt távolléti díjnak nevezik.
Számítsd ki Varga apuka novemberi bruttó keresetét (bér+távolléti díj), ha 20
munkanap volt novemberben, és a munkanapok jelentik a számítás alapját!
a) Varga apuka novemberi keresete 280 500 forint volt.
b) Varga apuka novemberi keresete 231 000 forint volt.
c) Varga apuka novemberi keresete 165 000 forint volt.

Még decemberben is 11 munkanapot otthon kellett töltenie. Ebből a 11 napból
még 5 nap volt betegszabadság, mert az csak legfeljebb 15 munkanap lehet egy
évben, és novemberben ebből már elment 10 nap. A fennmaradó hat nap
táppénz volt, amit az állam fizetett neki. A táppénz a rendes bérének 60
százalékát teszi ki. Mennyi táppénzt kapott Varga apuka decemberben, ha
továbbra is a munkanapok jelentik a számítás alapját, és decemberben 16
munkanap volt?
……………… forint táppénzt kapott (74 250)
Mennyi volt Varga apuka decemberi távolléti díja? A kapott eredményt kerekítsétek
fölfelé!
……………… forint volt. (72 188)

9. Az alábbi felsorolásból válasszátok ki azokat, amelyek az öngondoskodás
körébe tartoznak!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A munkabérből kötelezően levont egészségbiztosítási járulék.
Befizetés az önkéntes egészségpénztárba.
A munkabérből kötelezően levont nyugdíjjárulék.
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság.
A vállalat által fizetett szociális hozzájárulási adó.
Nyugdíj előtakarékossági számla nyitása.
A lakástakarékpénztári befizetés.

10. Az alábbiak közül válasszátok ki az igaz állításokat!
a) Az egészségbiztosítási járulék egy speciális adófajta, amit az állam az egészségügyre
(kórházakra, orvosok fizetésére, stb.) fordít.
b) Csak azok jogosultak térítésmentesen igénybe venni az egészségügyi ellátást, akik
egészségbiztosítási járulékot fizetnek.
c) Magyarországon minden 18. életévét még be nem töltött gyermek rendelkezik
egészségbiztosítással még akkor is, ha már nem tanul.
d) A patikáknak tilos a gyógyszereket nyereséggel eladniuk.
e) Az embereknek lehetőségük van arra, hogy a lakásbiztosításhoz hasonlóan, akár
egészségbiztosítást is köthessenek.
f) Az egészséghez való jog az alkotmányos alapjogok közé tartozik, az Alaptörvény is
említi.

11. Kovács Pistiék háromnapos osztálykirándulásra mennek, és erre biztosítást is
kötöttek. Mindenki behozta a szükséges pénzt, amit Pisti és egy osztálytársa
visz a biztosítóhoz. Sajnos a teljes összeg fémpénzben volt, amit
összeszámoltak. Találtak 2 400 forintot húszforintosokban, 1 400 forintot
tízesekben, 2 000 forintot százasokban és 3 000 forintot ötvenesekben. Az
érméket Pisti berolnizta úgy, hogy minden rolniba csak azonos címletű érme
kerülhetett, és minden rolniba 20 darab érmét kellett elhelyeznie.
Hány darab rolnit visz Pisti a bankba, ha minden érmét szabályosan
berolnizott?
……….. darabot. (17 darabot)

12. Milyen célt szolgál a virtuális bankkártya?
a) Online vásárlás lebonyolítására való.
b) Hitelfelvételre való.
c) Játékra való.

13. Mi a teendő, ha olyan bankjegy kerül hozzád, amit hamisnak vélsz?
a) Mivel a hamis pénz tartása bűncselekmény, ezért a legjobb, ha nem szólsz senkinek,
csak gyorsan elégeted.
b) Elköltöd egy olyan boltban, ahol nagyon sokan vannak, és a pénztárosnak nincs ideje
a pénzeket vizsgálgatni.
c) Szólsz a szüleidnek, és a hamisnak vélt bankjegyet beviszitek a postára vagy egy
bankba vagy a Magyar Nemzeti Bankba, ahol azt szakértők megvizsgálják.

14. A felsoroltak közül melyik az a fizetési mód, amelyiknél a legkevesebb az
esély arra, hogy a bankkártyánk adatai illetéktelen kezekbe jutnak?
a) Online vásárlás fizetése bankkártyával.
b) Boltban fizetés bankkártyával.
c) Boltban fizetés mobiltelefonnal.

15. A felettünk lakó mosógépének a kifolyócsöve kiugrott a helyéből, és a
mosógépből kifolyó víz eláztatta a plafont, újra kellett festeni és burkolni a
fürdőszobánkat. Milyen típusú biztosítás fogja fedezni a költségeket?
a)
b)
c)
d)

Balesetbiztosítás
Lakásbiztosítás
Életbiztosítás
Utasbiztosítás

16. Válasszátok ki a hiányos mondat lehetséges befejezését!
A szolgáltatók a bankkártyához gyakran kapcsolnak…
a)
b)
c)
d)

casco biztosítást.
utasbiztosítást.
lakásbiztosítást.
felelősségbiztosítást.

17. Mivel foglalkoznak az adathalászok?
a) Elromlott merevlemezekről mentik ki az adatokat.
b) Csalárd módon próbálják megszerezni mások internetes banki felhasználóneveit,
jelszavait, vagy más érzékeny adatokat.
c) Nagy halakat (big datafisher) fognak hálóval.
d) Biztosítási statisztikákat készítenek.

