
  

 

MEGHÍVÓ 
ELİADÁSSOROZAT PÉNZÜ GYI AKTUALITÁSOK CÍM
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a „
pályázat keretében az alábbi idıpontokban 
 
HELYSZÍN:  Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme
  5600 Békéscsaba, Szent István tér 
 
1. modul: 2015. június 3. 17- 18 óráig

• A pénzügyi szemlélet, a pénzügyi tudatosság jelentése, fontossága.
• Hiányos pénzügyi ismeretek →
• Hétköznapok pénzügyei. 
• Tudatos gazdálkodás és pénzhasználat a mindennapokban.

 
2. modul: 2015. június 5. 17- 18 óráig

• Akcióvadászat: vásárlásaink optimalizálása.
• Ár-összehasonlító módszerek (bolti, internetes vásárlás stb.) 
• Az igényünknek és a pénztárcánknak legmegfelel
• Megtakarítási lehetıségek pénzügyeink tudatos kezelésével.

 
3. modul: 2015. június 9. 17- 18 óráig

• A felesleges kiadások fı okai: struccpolitika 
• A megtakarítási képesség javítása, annak módjai.
• Elıre takarékoskodás hozammal, vagy hiteltörlesztés bankköltségekkel terhelten?
• Egy kis pénzügyi matek – közérthet

 
4. modul: 2015. június 16. 17- 18 óráig

• A befektetési lehetıségek fajtái, kockázatai.
• Alacsonyabb hozam – kis kockázat, magasabb hozam 
• Iránymutatás a legmegfelelıbb megtakarítási forma ki
• A tızsdei ügyletek, és azok kockázatai (a devizaügyletek is t

5. modul: 2015. június 18. 17- 18 óráig
• Hiteltípusok, és azok kockázatai.
• A legdrágább és ezért kerülend
• Felelıs hitelfelvétel.  
• Fogyasztói csoportok mőködése, felismerése (nem bankok!).

 
6. modul: 2015. június 23. 17- 18 óráig

• Az elırelátás, és a családi költségvetés megtervezésének fontossága.
• Az idı pénzértéke: az átmenetiségbe örökre bele lehet ragadni (ismerjük fel, ha pénzügyileg nehéz 

kerülünk és cselekedjünk mielı
• Az adósságcsapdából való kikerülés jogi és egyéb lehet
• A családi csıd intézményrendszerének várható bevezetése, feltételei (az önálló gazdálkodás 

korlátozása). 
 
7. modul: 2015. június 30. 17- 18 óráig

• Cselekedeteink következetességének hatása a pénzügyi 
helyzetünkre. 

• Költségcsökkentı, valamint bevételnövel
(bankváltás, hőségakciók stb.)

• Útmutatás a házi költségvetés összeállításához.
• Szerzıdések elolvasásának és ér

fontossága még az aláírásuk el

ÁROP
„Járási szint ő együttm őködések er

GYI AKTUALITÁSOK CÍM MEL - konzultációs lehet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Járási szintő együttmőködések erı
pontokban és témákban minden érdeklıdı számára ingyenes el

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

18 óráig  
A pénzügyi szemlélet, a pénzügyi tudatosság jelentése, fontossága. 

→ hibás döntések (példákkal). 

Tudatos gazdálkodás és pénzhasználat a mindennapokban. 

18 óráig  
Akcióvadászat: vásárlásaink optimalizálása. 

összehasonlító módszerek (bolti, internetes vásárlás stb.)  
Az igényünknek és a pénztárcánknak legmegfelelıbb áru vagy szolgáltatás kiválasztása.

ségek pénzügyeink tudatos kezelésével. 

18 óráig  
 okai: struccpolitika – tudatlanság – kényelem. 

A megtakarítási képesség javítása, annak módjai. 
re takarékoskodás hozammal, vagy hiteltörlesztés bankköltségekkel terhelten? 

közérthetıen, gyakorlatiasan (THM, EBKM stb.). 

18 óráig  
ségek fajtái, kockázatai. 

kis kockázat, magasabb hozam – nagy kockázat. 
ıbb megtakarítási forma kiválasztásához. 

zsdei ügyletek, és azok kockázatai (a devizaügyletek is tızsdei ügyletek!). 

18 óráig  
Hiteltípusok, és azok kockázatai. 
A legdrágább és ezért kerülendı hitelkonstrukciók. 

ködése, felismerése (nem bankok!). 

18 óráig  
relátás, és a családi költségvetés megtervezésének fontossága. 
 pénzértéke: az átmenetiségbe örökre bele lehet ragadni (ismerjük fel, ha pénzügyileg nehéz 

kerülünk és cselekedjünk mielıbb). 
Az adósságcsapdából való kikerülés jogi és egyéb lehetıségei a csıd elkerülése érdekében. 

d intézményrendszerének várható bevezetése, feltételei (az önálló gazdálkodás 

18 óráig  
Cselekedeteink következetességének hatása a pénzügyi 

, valamint bevételnövelı intézkedések 
ségakciók stb.) 

Útmutatás a házi költségvetés összeállításához. 
dések elolvasásának és értelmezésének 

fontossága még az aláírásuk elıtt (értsük, mit vállalunk). 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0052 
ködések er ısítése Békéscsabán”  

konzultációs lehetıséggel 

ködések erısítése Békéscsabán” címő 
 számára ingyenes elıadásokat hirdet. 

bb áru vagy szolgáltatás kiválasztása. 

 

 pénzértéke: az átmenetiségbe örökre bele lehet ragadni (ismerjük fel, ha pénzügyileg nehéz helyzetbe 

d elkerülése érdekében.  
d intézményrendszerének várható bevezetése, feltételei (az önálló gazdálkodás 


