
 

TÁJÉKOZTATÓ A ”PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI KULTÚRA FEJLESZTÉSE A 

MINDENNAPOK SEGÍTÉSÉRE” CÍMŰ KÉPZÉSRŐL 

 

„Drágám, ugye megvehetem holnap azt az édes kis csizmát? Annyira szép és csillogó!” 

„Most minden eddiginél kedvezőbb konstrukcióban veheti igénybe áruhitelünket! THM mindössze 3 %! 

Ne szalassza el, hívjon azonnal!”  

„Gondoljon idős korára is! Fektessen be az általunk kínált egyedi megtakarítási lehetőségekbe, és 

biztonságban tudhatja nyugdíjas éveit!” 

Ugye, ismerősek az efféle vagy ezekhez hasonló hirdetések, házi „csábítások”? Gyakran okoz 

nehézséget eldönteni, hogy mi fér bele a családi büdzsébe, a háztartás költségvetésébe, vagy éppen 

az, hogy kedvező-e az adott hitelkonstrukció, amit (némi „reklámszagú” körítéssel) ránk zúdítanak.  

Ahhoz, hogy ezekben a helyzetekben (is) racionális döntéseket tudjunk hozni, egyáltalán: meg tudjuk 

tervezni saját kiadásainkat és bevételeinket, szükség van alapvető ismeretekre a pénzügyi 

műveletekről, a gazdaság működéséről, a hitelkonstrukciókról, a megtakarítási lehetőségekről.  

Mi a képzés célja? 

Képzésünk elsősorban a mindennapi életben releváns pénzügyi ismereteket szeretnék fejleszteni, sok-

sok gyakorlati példával, szimulációval, kezdve a pénz szerepétől, a pénzvilág működésétől a magán 

vagy családi költségvetés megtervezésén, az esetleges hitelfelvételeken és megtakarítási 

lehetőségeken át egészen a hirdetésekben szereplő fogalmak (pl. THM) megértéséig. Ezek az ismeretek 

azért is fontosak, mert nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Ráckeresztúr 16-35 év közötti 

fiataljai eredményesebben tudjanak boldogulni az életpályatervezésben, az önálló élet feltételeinek 

megteremtésében és fenntartásában. 

Mik a képzés főbb témakörei? 

- Pénzügyi ismeretek és tranzakciók (pénzügyi folyamatok, szolgáltatások – folyószámla, hitel, 

befektetés… -, hitelfelvétel és eladósodás, stb.) 

- szociális és társadalmi kompetenciák a pénzügyekben (családi költségvetés, felelős 

gazdálkodás a vagyonunkkal) 

- pénzügyek tervezése és kezelése 

- kockázatvállalás és bevétel (hogyan lehet szert tenni forrásaink felhasználásával bevételekre, 

megtakarításokra, stb.)   

- pénzügyi szolgáltatásokkal és más, újszerű lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek (pl. 

fogyasztóvédelem szerepe) 

 

 

 

 

 

 



 

Mivel zárul a képzés? 

A képzés a felnőttképzési törvény alapján engedélyezett képzés. Ezáltal a résztvevők a képzés 

befejezését követően tanúsítványt kapnak, amely a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

értelmében hitelt érdemlően igazolja a képzés teljesítését, és felhasználható a későbbiekben például 

bármilyen álláspályázathoz. A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

- aktív részvétel a képzésen (megengedett hiányzás: legfeljebb a teljes óraszám 20 %-a), 

- a felnőttképzési dokumentumok aláírása (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, stb.). 

 

Milyen képességei fejlődésére számíthat, aki részt vesz a képzésben? 

- pénzügyi-gazdálkodási ismeretek bővülése 

- racionális pénzügyi döntések meghozatalának képessége 

- magán/családi gazdálkodás megtervezésének és felelős kezelésének képessége 

- pénzügyi tájékozottság növekedése 

Hol és mikor kerül sor a képzésre? 

A képzés 52 órás (1 képzési óra = 45 perc) és 6 napot ölel fel. A képzésre az alábbi időpontokban kerül 

sor: 

- 2019. április 6-7.  

- 2019. április 13-14. 

- 2019. április 27-28. 

A képzés valamennyi napon 9:00-kor kezdődik, és kb. 16:30 óráig tart (az utolsó nap kivételével, amikor 

kb. délben ér véget). A képzési napokon általában 3 szünet van: egy hosszabb - kb. 45 perces - 

ebédszünet, valamint délelőtt és délután egy-egy rövidebb - kb. 15 perces szünet.  

A képzés helyszíne a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 

31.). 

Kiknek ajánljuk a képzést? 

Gyakorlatilag bárkinek, aki szeretné fejleszteni alapvető pénzügyi, gazdálkodási ismereteit, 

képességeit.  

Kik vagyunk mi? 

Cégünk, a RÁvezető Projekt Kft. felnőttképzési engedéllyel és számos felnőttképzési programmal 

rendelkező intézmény, amely sok év óta nyújt képzéseket a civil lakosság, a közigazgatás és a 

versenyszféra számára egyaránt. Képzéseinkről, illetve referenciáinkról a www.ravezeto.hu oldalon 

tájékozódhat bővebben.  

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számunk: E-000362/2014. 

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre? 

Jelentkezni Ráckeresztúr Község Polgármesteri Hivatalánál lehet a 

képzésre e-mailben, telefonon vagy személyesen (Csesztreginé 

Osztafin Ilma, e-mail: ugyfelszolgalat@rackeresztur.hu, telefon: 25-

517-900).  

 


